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  การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสถานการณก์ารจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขต

เทศบาลเมืองปัตตานี 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการจดัการขยะบรรจุภัณฑข์องประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และ 3) หารูปแบบการส่งเสริมในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยการใช้

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างประชาชนจากต าบลละ 2 ชุมชน โดยการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการจบั

ฉลากจาก 3 ต าบล ซ่ึงไดก้ าหนดกลุ่มตัวอย่างมีความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 และเลือก

สมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ีชุมชนละ 2 คน 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปัตตานี คือ สถานท่ีตั้ง ระบบการก าจัด

ขยะ ระบบการขนส่งขยะ สถานท่ีก าจดัขยะ และการบริหารจดัการ เมื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์

และตรวจสอบ พบว่า การจัดการขยะของเทศบาลเมืองปัตตานี ได้งบประมาณสนับสนุนเพ่ือ

ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย และไดด้ าเนินโครงการตามวงเงินท่ีไดร้บั แต่เน่ืองดว้ยสาเหตุความ

ไม่สงบของพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลท าใหก้ารด าเนินการล่าชา้ และตอ้งคอยปรบัปรุง

ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะ ๆ 2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ พบว่า ค่าเฉล่ีย

ปัจจยัท่ีมีผลต่อจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (X   = 2.42) โดยประเด็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อจดัการขยะบรรจุภัณฑท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประเด็นไม่อ านวยความสะดวกในการ

จดัการขยะบรรจุภณัฑ ์(X   = 2.49) รองลงมา คือ ประเด็นพฤติกรรมในการจดัการขยะ (X   = 

2.46) และ 3) แนวทางในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยจะเร่ิม

ด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและกระจายองคค์วามรูสู้่ชุมชน มสัยิด โรงเรียน เพ่ือใหเ้กิด

จิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นกลยุทธใ์นการส่งเสริมการจดัการขยะ

บรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยพิจารณาจุดอ่อนท่ีตอ้งไดร้บัการส่งเสริมมากท่ีสุด และ

ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ กลยุทธ์การสรา้งความพรอ้มของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะในระดับครัวเรือนเพ่ือใหป้ระชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และร่วมท ากิจกรรมไป
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ABSTRACT 
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The aims of this study are 1 ) to understand the management situation of used 

package at Pattani Municipality 2) to study the factors that affect the management of used 

package of people at Pattani Municipality 3) to ascertain the solution concerning the 

management of used package of people at Pattani Municipality. 

In this study, data were collected from questionnaires which asking a sample of 

people from two communities in each district. Results show that1) Pattani Municipality is a 

location of waste disposal system, waste transportation system, waste disposal place and 

waste disposal management. Besides, data interpretation shows that there is supporting 

budget for waste management at Pattani Municipality and it has been processed based on 

budget limitation. However, the insurgency taken place at the three southern border provinces 

(Narathiwat, Yala , Pattani) has caused the management of waste at Pattani Municipality to be 

delayed and the management of solid waste disposal is not continuously been improved but 

intermittently been processed 2) the totally average factors that influence the management of 

used package is considerably low (X = 2.42). Nevertheless, the most influential factor of used 

packaging management is to facilitate waste disposal management (X  = 2.49) 3). Thus, the 

management of used package at Pattani Municipality can be initiated from involving agencies 

and expands to the community such as mosques, and schools in order to raise environmental 

awareness. Most importantly, raising awareness within households by giving cooperativeness 

together with having an activity to promote waste disposal management and exchanging 

opinions within the community can enhance an effective management of used package. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธเ์ร่ือง การจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ส าเร็จลุล่วงได้

เป็นอย่างดีเน่ืองมาจากผูเ้ขียนไดร้ับความช่วยเหลือในการใหข้อ้มูล ค าปรึกษา ขอ้แนะน า ความ

คิดเห็นและก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านผูท้รงคุณวุฒิ และผู ้ให ้

ขอ้มูลทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างดี ซ่ึงท าใหก้ารศึกษาในครั้งน้ีมีความสมบูรณ์

เรียบรอ้ยมากยิ่งขึ้ น 

 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิชชุดา สรา้งเอ่ียม ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และรศ.

ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม กรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธข์องผูเ้ขียน ท่ีได้

กรุณาเสียสละเวลาใหค้ าปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะน า ติดตาม และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหก้ าลังใจแก่ผูเ้ขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี รวมทั้ง

กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธใ์หถู้กตอ้งสมบรูณย์ิ่งขึ้ น 

ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร ์และคณาจารยค์ณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอด

และสรา้งความรูใ้หแ้ก่ผูเ้ขียนอนัเป็นพ้ืนฐานส าคญัต่อการท าวิทยานิพนธเ์ล่มน้ี ขอบคุณครอบครวั 

ท่ีอยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จในครั้งน้ี และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนของผูเ้ขียนส าหรบัก าลงัใจและ

ความช่วยเหลือท่ีมีใหม้าโดยตลอด 

 สุดทา้ยน้ี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธฉ์บบั

น้ีแด่ คุณแวคอดีเย๊าะ มะรอแม ท่ีคอยส่งเสริม ใหก้ารสนับสนุน ผูซ่ึ้งเป็นคู่สมรส ท่ีเป็นแรงใจท่ี

ส าคญัยิ่งมาโดยตลอด จนท าใหก้ารศึกษาครั้งน้ีประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจไว ้และผูเ้ขียนหวงั

เป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธเ์ล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

 

 ในปัจจุบนัขยะมลูฝอยมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้ นทุกวนัตำมจ ำนวนประชำกรท่ีเพ่ิมสูงขึ้ น สำเหตุ

หลกัท่ีท ำใหเ้กิดปัญหำดังกล่ำว เน่ืองจำกมีพฤติกรรมของควำมมกัง่ำยในกำรท้ิงขยะ กำรกระท ำท่ี

มกัง่ำยมีผลต่อสภำพแวดลอ้มและเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เพรำะขยะมลูฝอย

เป็นแหล่งสะสมส่ิงสกปรก นอกจำกจะส่งกล่ินเหม็นรบกวนแลว้ ยงัท ำใหอ้ำกำศเป็นพิษและเป็นท่ีอยู่

อำศยัของสตัวน์ ำโรคต่ำง ๆ ในกำรด ำรงชีวิตของมนุษยย์่อมมีควำมสมัพนัธก์บัทรพัยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงใกลชิ้ด ทั้งในฐำนะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชำติและในขณะเดียวกนัก็เป็นผูใ้ช ้

ประโยชน์จำกธรรมชำติ รวมถึงใหค้วำมร่ืนรมยแ์ก่จิตใจของมนุษย ์ เช่น ทิวทัศน์ ควำมงำมของ

ธรรมชำติ เป็นตน้ ทรพัยำกรธรรมชำติจึงช่วยใหม้ีชีวิตรอดอยู่ไดแ้ละสำมำรถท ำใหคุ้ณภำพชีวิตของ

มนุษยดี์ขึ้ น ทั้งน้ีจะตอ้งอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของกำรรูจ้กัใชป้ระโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำติอย่ำงชำญ

ฉลำด (Wise Use) และมีกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นระบบอย่ำงเหมำะสม

และถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด โดยท่ีจะตอ้งค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถในกำรรองรบั (Carrying 

Capacity) เพ่ือจะใหส้ำมำรถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Utilization) กระแสกำรบริโภค

นิยมของประชำกรโลกในปัจจุบนัไดเ้ป็นตัวเร่งใหม้ีกำรใชบ้รรจุภัณฑช์นิดต่ำง ๆ กับผลิตภัณฑ์ท่ี

หลำกหลำยมำกขึ้ น บรรจุภณัฑเ์หล่ำน้ันอำจมีควำมจ ำเป็นท่ีแทจ้ริงต่อผลิตภณัฑ ์หรืออำจเป็นเพียง

เพ่ือท ำใหสิ้นคำ้ดูมีคุณค่ำเพ่ิมขึ้ น ในชีวิตประจ ำวนัของมนุษยทุ์กคนลว้นแต่มีควำมผูกพนัทำงออ้ม

กบับรรจุภณัฑ ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใชหุ้ม้ห่อสินคำ้ต่ำง ๆ ทั้งท่ีมีควำมจ ำเป็นและท่ีไม่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 

แต่อย่ำงไรก็ตำมบรรจุภัณฑ์ท่ีเลิกใชแ้ล้วจะแปรสภำพกลำยเป็นขยะท่ีต้องอำศัยกำรจัดกำรท่ี

เหมำะสม เพ่ือเป็นกำรป้องกนัไม่ใหข้ยะบรรจุภณัฑก์ลำยเป็นมลภำวะต่อสภำพแวดลอ้ม กำรจดักำร

ท่ีเหมำะสม นอกจำกจะช่วยแกไ้ขปัญหำเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษแลว้ ยงัจะส่งผลต่อกำรลดปริมำณ

ทรพัยำกร และปริมำณพลงังำนท่ีตอ้งใชเ้พ่ือท ำกำรผลิตบรรจุภณัฑใ์หม่อีกดว้ยกรมควบคุมมลพิษได้

รำยงำนถึงปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้ นกบัปริมำณกำรใชป้ระโยชน์ว่ำคนไทยกว่ำ 60 ลำ้นคนสำมำรถสรำ้ง

ขยะไดม้ำกถึง 14 ลำ้นตนัต่อปี แต่ควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บขยะกลบัมีไม่ถึงรอ้ยละ 70 ของขยะท่ี

เกิดขึ้ น จึงท ำใหเ้กิดปริมำณมลูฝอยตกคำ้งตำมสถำนท่ีต่ำง ๆ หรือมีกำรน ำไปก ำจดัโดยวิธีกองบน

พ้ืน ซ่ึงไมถู่กตอ้งตำมหลกัสุขำภิบำลก่อใหเ้กิดปัญหำส่ิงแวดลอ้มและปริมำณกำรน ำไปใชป้ระโยชน์มี

นอ้ย (เสกสรร เช้ือปุ๋ย, 2555) 

 



2 

 

 บรรจุภณัฑนั์บเป็นส่วนหน่ึงของขยะมลูฝอย ซ่ึงในปัจจุบนัมีขยะมลูฝอยประเภทน้ีเพ่ิมสูงขึ้ น 

ทั้งทำงดำ้นองคป์ระกอบและปริมำณ มีรำยงำน พบว่ำ ปัจจุบนัปริมำณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศมี

จ ำนวน 14.6 ลำ้นตนัต่อปี 1 ใน 3 ของปริมำณขยะมลูฝอยทั้งหมดเป็นขยะบรรจุภณัฑ ์โดยสดัส่วน

ของกำรผลิตบรรจุภณัฑท์ั้งหมดเป็นบรรจุภณัฑก์ระดำษมำกท่ีสุด (ปรชัญำ ผิวผำง, 2549: 25) แม้

บรรจุภัณฑ์จะมีคุณประโยชน์มหำศำลในทำงธุรกิจ แต่ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ก็มีผลในดำ้นลบ

ใหก้บัส่ิงแวดลอ้มดว้ยเช่นกนั เพรำะบรรจุภณัฑจ์ะกลำยเป็นขยะทนัทีหลงัจำกสินคำ้ถูกเปิดออกหรือ

ใชง้ำนหมดแลว้ บรรจุภัณฑ์กลำยเป็นขยะท่ีมองเห็นไดง้่ำยจึงเป็นส่วนแรกท่ีตอ้งพิจำรณำควบคุม

ไม่ใหม้ีปริมำณท่ีเพ่ิมมำกขึ้ น โดยส่วนใหญ่แลว้บรรจุภณัฑม์ีหลำยรูปแบบ ไดแ้ก่ ขวดแกว้ พลำสติก 

กระป๋อง และกระดำษ เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัเทศบำลเมืองปัตตำนีประกอบไปดว้ยสถำนท่ีท่ีท ำใหเ้กิดขยะขึ้ นนอกจำกชุมชน

ทอ้งถ่ินท่ีอำศยัในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีแลว้ยงัมีสถำนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเป็นแหล่งก่อใหเ้กิดขยะเพ่ิมมำก

ขึ้ น เช่น โรงเรียน เพรำะในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีประกอบไปดว้ยโรงเรียนเป็นจ ำนวนมำก เมื่อมี

โรงเรียน มีชุมชนเกิดข้ึน มีผลท ำใหม้ีรำ้นคำ้เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน หำกมีกำรจัดกำรขยะใหเ้ป็นไป

อย่ำงมีระบบร่วมกนั ก็จะสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรขยะและลดภำระของส่วนรำชกำร และ

สรำ้งรำยไดจ้ำกขยะ กำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจแก่ประชำชนในกำรจดักำรกบัขยะบรรจุภณัฑ ์จะท ำให้

เกิดกระบวนกำรน ำขยะบรรจุภณัฑม์ำใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีทุกคนตอ้งร่วมมือ

กนั เพ่ือควำมสะอำด ควำมปลอดภยั ควำมเรียบรอ้ย ในปัจจุบนัเทศบำลเมืองปัตตำนี มีกำรน ำขยะ

มลูฝอยกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ 14.287 ตนั จำกปริมำณขยะทั้งหมดรอ้ยละ 36.65 (ส ำนักงำน

วฒันธรรม จงัหวดัปัตตำนี, 2557: 20) 

ดังน้ัน ผูศึ้กษำจึงใหค้วำมสนใจศึกษำเร่ือง กำรจดักำรขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบำลเมือง

ปัตตำนี เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำยงัไม่มีกำรศึกษำปัญหำดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง เน่ืองจำกปัญหำควำมไม่

สงบท่ีเกิดขึ้ น ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวน้ีจึงมีควำมสนใจศึกษำขอ้มลูพ้ืนฐำนในกำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑ์

ในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี ว่ำมีกำรจดักำรขยะบรรจุภัณฑใ์ชแ้ลว้ของประชำชนเขตเทศบำลเมือง

ปัตตำนีวำ่เป็นอยำ่งไร มีกำรจดักำรมำกน้อยเพียงใด และศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรจดักำรขยะบรรจุ

ภัณฑ์ของประชำชนเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและส่งเสริม

สนับสนุนใหเ้กิดกำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑอ์ย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัสุขำภิบำล และกำรส่งเสริมรำยได้

ของประชำชนในกำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑ ์เพ่ือส่งเสริมอำชีพใหก้บัประชำชน 
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1.2  วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ 

 

ในกำรศึกษำวิจัยเร่ือง กำรจัดกำรขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีผู ้เขียนได้

ก ำหนดวตัถุประสงคก์ำรวิจยัไว ้ดงัน้ี 

  1)  เพ่ือศึกษำสถำนกำรณก์ำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี 

  2)  เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธต่์อกำรจดักำรขยะบรรจุภัณฑข์องประชำชน

ในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี 

   3)  เพ่ือหำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะบรรจุภัณฑ์ของประชำชนในเขต

เทศบำลเมืองปัตตำนี 

 

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 

1.3.1  ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ 

 ส ำหรบัขอบเขตดำ้นเน้ือหำท่ีผูศึ้กษำน ำมำประกอบในกำรศึกษำครั้งน้ี ดงัน้ี  

  1)  ขอ้มลูพ้ืนฐำนในกำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี ไดแ้ก่ 

       (1)  กำรรบัขอ้มลูขำ่วสำรเก่ียวกบัขยะมลูฝอย 

       (2)  กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

       (3)  ผลกระทบต่อประชำชนต่อปัญหำขยะบรรจุภณัฑ ์

       (4)  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้บัจำกขยะบรรจุภณัฑ ์

  2)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑข์องประชำชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบำล

เมืองปัตตำนี  

  3)  วิธีกำรส่งเสริมรำยไดข้องประชำชนในกำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑ ์

       (1)  กำรรวบรวมบรรจุภณัฑ ์

       (2)  กำรคดัแยกบรรจุภณัฑ ์

       (3)  น ำขยะบรรจุภณัฑห์มุนเวียนกลบัมำใชใ้หม่ 

 

1.3.2  ขอบเขตดำ้นประชำกร  

 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปัตตำนีมีจ ำนวน 43,781 คน ท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้ นไป ขอ้มลู ณ 

วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2554 (ส ำนักงำนวฒันธรรมจงัหวดัปัตตำนี, 2557: 15) 

 

 1.3.3  ขอบเขตดำ้นพ้ืนที่ 

 โดยก ำหนดกำรศึกษำในพ้ืนท่ีชุมชน จ ำนวน 18 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนยูโยด่ำน ชุมชนบือติง

หะยีแม ชุมชนบือติงตันหยง ชุมชนบือติงก ำปงกู ชุมชนโรงเหลำ้ ชุมชนจะแรบำตู ชุมชนโรงอ่ำง

ชุมชนจะบงัติกอ (ริมคลอง) ชุมชนจะบงัติกอ (วงัเก่ำ) ชุมชนอำเนำะซูงำ ชุมชนตะลุโบ๊ะ ชุมชน
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คลองชำ้ง ชุมชนปะกำรอ ชุมชนสะบำรงั ชุมชนจะบงัติกอ (วอกะหเ์จ๊ะหะน์) ชุมชนอำเนำะรู ชุมชน

หลงัแขวง และชุมชนหวัตลำด 

 

1.4  ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้บั 

 

1)  ทรำบถึงสถำนกำรณก์ำรจดักำรขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบำลเมืองปัตตำนี 

2)  ทรำบถึงปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรจัดกำรขยะบรรจุภัณฑ์ของประชำชนในเขต

เทศบำลเมืองปัตตำนี 

3)  ไดรู้ปแบบกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะบรรจุภัณฑ์ของประชำชนในเขตเทศบำลเมือง

ปัตตำนี 
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บทที่ 2 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

 ในการศึกษาเร่ืองการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผู ้ศึกษาได้

ท าการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัยจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหลายท่ีได้

คิดคน้และเรียบเรียงไวเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญั เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการด าเนินการ

วิจยัใหช้ดัเจน และเกิดความเขา้ใจมากยิ่งขึ้ น โดยใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัใน

ครั้งน้ี ดังน้ันจึงไดเ้สนอแนวความคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงัน้ี 

 2.1  แนวคิดเก่ียวการจดัการขยะมลูฝอย 

 2.2  ความรูเ้ก่ียวกบับรรจุภณัฑแ์ละการจดัการ 

 2.3  บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืน 

 2.4  กฎหมายและนโยบายการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

  2.5  นโยบายการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศไทย 

 2.6  บริบทพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

  2.7  กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

 2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคิดเก่ียวการจดัการขยะมูลฝอย 

 

 2.1.1  สถานการณข์ยะมูลฝอยบรรจุภณัฑ ์

จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนั ส่งผลใหม้ีการผลิตสินคา้และบรรจุภณัฑ์

ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู ้บริโภคมากขึ้ น ซ่ึงสินคา้ และบรรจุ

ภณัฑส์่วนใหญ่มีการผลิตท่ีซบัซอ้น ใชอ้งคป์ระกอบท่ีก าจดัยาก อีกทั้งประชาชนไม่เห็นความส าคญัใน

การคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน ณ แหล่งก าเนิดเพ่ือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ การ

ติดตามขอ้มูลสถานการณ์กากของเสียจะช่วยใหส้ามารถวางแผน จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายชุมชนไดอ้ย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้ นทัว่

ประเทศ 41,532 ตันต่อวนั ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2552 ประมาณ 122 ตันต่อวนั เฉพาะในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเก็บขนไดว้นัละ 8,766 ตนั ในขณะท่ีปริมาณขยะมลูฝอยใน

พ้ืนท่ีเขตเทศบาลและเมืองพทัยาเกิดขึ้ นประมาณวนัละ 16,620 ตัน และนอกเขตพ้ืนท่ีเทศบาลซ่ึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเกิดขึ้ นประมาณวนัละ 16,146 ตัน ทั้งน้ีการท่ี

ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้ นจากปี พ.ศ. 2552 น้ัน เน่ืองมาจากเกิดอุทกภัยน ้าท่วมท าใหป้ริมาณมูล

ฝอยท่ีเกิดขึ้ นเพ่ิมขึ้ นรวมถึงเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้ นของจ านวนประชากร การขยายตัวของชุมชน การ

กระตุน้ทางเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างไรก็ตามการ

ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ันจ าเป็นตอ้ง

ก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงานและการจดัสรรงบประมาณโดยใชรู้ปแบบศูนยก์ าจัด

ขยะมลูฝอย ร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป และเป็นการแกไ้ขปัญหา

ผลกระทบอันเน่ืองจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาล 

สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน

ขนาดเล็ก และยงัประหยดังบประมาณ บุคลากร พ้ืนท่ีในการท าจดัขยะมลูฝอย ทั้งน้ีเพ่ือคุณภาพชีวิต

และสุขนามยัของประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 15) 

 

 2.1.2  นิยามเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 

  2.1.2.1  มูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีท้ิงแล้ว หยากเยื่อ และขยะ หมายถึง 

หยากเยื่อ มลูฝอย (ราชบณัฑิตสถาน, 2542: 105) 

  2.1.2.2  มูลฝอย หมายถึง ส่ิงของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภค ซ่ึง

เส่ือมสภาพจนใชก้ารไมไ่ดห้รือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) 

มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ เน่ืองจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค ท าใหเ้กิดมลพิษ

และทศันะอุจาด (พระราชบญัญติัสาธารณสุข, 2535: 55) 

  2.1.2.3  ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ซ่ึงเกิด

จากกิจกรรมของมนุษยแ์ละสตัว ์ทั้งจากการบริโภค การผลิต การขบัถ่าย การด ารงชีวิต และอ่ืน ๆ

(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2549: 69) 
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  2.1.2.4  ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ซ่ึงเกิด

จากกิจกรรมของมนุษย์และสัตวท์ั้งจากบริโภค การผลิต การขับถ่าย การด ารงชีวิต และอ่ืน ๆ 

(ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548: 26) 

  2.1.2.5  ส่ิงปฏิกูล หมายถึง ส่ิงสกปรก ของสกปรก ของเน่าเป่ือย อุจจาระหรือ

ปัสสาวะ และหมายรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็นอ่ืน ๆ (กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน, 2549: 54) 

  2.1.2.6  กรมควบคุมมลพิษ ไดใ้หค้ านิยามเก่ียวกบัขยะ ประกอบดว้ย (กรมควบคุม

มลพิษ, 2554: 40) 

   1)  ของเสีย (Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้าเสีย อากาศเสีย 

มลสาร หรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดท่ีถูกปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน

หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่าน้ันท่ีอยูใ่นสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกา๊ซ 

   2)  ขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษ

อาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มลูสตัว ์ซากสตัว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บ

กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอ่ืน และหมายถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือ

อันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติท่ี

ก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

   3)  ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) หรือมลูฝอยย่อยสลาย หมายถึง 

ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายไดเ้ร็ว สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ย เช่น เศษผัก เปลือกผลไม ้เศษอาหาร 

ใบไม ้เศษเน้ือสตัว ์เป็นตน้ 

   4)  ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมลูฝอยท่ีใชไ้ม่ได ้หมายถึง ขยะ 

ของเสียบรรจุภัณฑ ์หรือวสัดุเหลือใช ้ซ่ึงสามารถนกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้โดยการน ามาแปรรูป

เป็นวตัถุดิบในขบวนการผลิตหรือใชส้ าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋อง

เคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลมูิเนียม ยางรถยนต ์เป็นตน้ 

   5)  ขยะอนัตราย  (Hazardous Waste) หรือมลูฝอยอนัตราย หมายถึง ขยะ

ท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ ์

วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรงัสี วตัถุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ทางพันธุกรรม วตัถุกัดกร่อน วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์

หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สตัว ์พืช ทรพัยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่านไฟฉาย 

หลอดฟอูอเรสเซนต ์แบตเตอร่ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุ

สีหรือสารเคมี เป็นตน้ 

   6)  ขยะทัว่ไป (General Waste) หรือมลูฝอยทัว่ไป หมายถึง ขยะประเภท

อ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่

คุม้ค่าส าหรบัการน าไปใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น กล่องนม UHT ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
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ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร 

ฟอลย์เป้ือนอาหาร เป็นตน้ 

   7)  มลูฝอยติดเช้ือ (Infectious Waste) หมายความถึง ขยะมลูฝอยท่ีเป็น

ผลมาจากกระบวนการใหก้ารรกัษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การใหภู้มิคุม้กนัโรค การศึกษาวิจยัท่ี

ดาเนินการทั้งในคนและสตัว ์ซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสยัวา่หรืออาจมีเช้ือโรค อนัไดแ้ก่ 

(1)  ซากหรือช้ินส่วนของคนหรือสตัวท่ี์เป็นผลมาจากการผ่าตัด การ

ตรวจชนัสตูรศพ การใชส้ตัวท์ดลองเก่ียวกบัโรคติดต่อ 

(2)  วสัดุมีคม หรือ วสัดุท่ีใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทย ์การวิจยั

ในหอ้งปฏิบติัการ เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา สาลี ผา้ก๊อต ผา้ต่างๆ ท่อยาง และอ่ืนๆ ซ่ึงสมัผัส

หรือสงสยัว่าจะสมัผัสกบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด หรือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเลือด หรือสารน ้าจาก

ร่างกายหรือวคัซีนท่ีทาจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต 

(3)  ขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ทุกประเภทท่ีมาจากห้องติดเช้ือร้ายแรง 

หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตรายสงู 

 ดงัน้ัน ขยะ คือ ของเหลือท้ิงจากขบวนการผลิตและการใชส้อยของมนุษย ์ซ่ึงเป็นปัญหาของ

โลกสมยัใหม ่การเติบโตของเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว อาจจะมีขยะมลูฝอยท่ีมีลกัษณะแตกต่าง

กนัไปตามแหล่งก าเนิด เช่น มูลฝอยจากบา้นเรือนส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการปรุง

อาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร พลาสติกและของท่ีไม่ใช้แล้ว มูลฝอยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมก็มีลกัษณะต่าง ๆ เปล่ียนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมน้ัน ๆ มูลฝอยท่ีถูกท้ิงอยู่

ตามถนน แมน่ ้า ล าคลอง ท่ีสาธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม ้เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษดิน 

เป็นต้น ซ่ึงมูลฝอยเหล่าน้ีหากไม่ได้ก าจัดอย่างถูกวิธี นอกจากจะท าใหชุ้มชนขาดความสะอาด

เรียบรอ้ย ยงัท าใหเ้กิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดลอ้มอย่างมากมาย เช่น การปนเป้ือนของแหล่งน ้า 

และการปนเป้ือนของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และแพร่กระจายของเช้ือโรค ตลอดจนก่อใหเ้กิด

ความร าคาญต่าง ๆ จากกล่ิน ฝุ่นละออง ตลอดจนเป็นตน้เหตุของอคัคีภัยไดอี้กดว้ย สามารถสรุป

ความหมายของขยะมลูฝอย หมายถึงส่ิงของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะ

อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลวท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยแ์ละสตัวต่์าง ๆ ในการด าเนินชีวิต บา้งก็

สามารถประยุกต์กลับมาใชใ้หม่ได ้โดยมีกระบวนการท่ีไดร้ับการยอมรับ เพ่ือน าขยะมูลฝอยไปใช้

ประโยชน์ต่อไป บา้งก็สามารถท าเป็นรายไดเ้สริมในการขายกลบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1.3  ประเภทขยะมูลฝอยและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 

 ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามเกณฑท่ี์ใชแ้บ่งในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทขยะ

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550: 71)  

  2.1.3.1  ขยะทัว่ไป (General Waste) เป็นขยะจากสานักงาน ถนนหนทาง การ

ก่อสรา้งไดแ้ก่กระดาษเศษไมก่ิ้งไมฟ้างขา้วแกว้กระเบ้ืองยางเศษอิฐกรวดทรายถุงพลาสติกเศษปูนอิฐ
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หกัหินทราย ขยะประเภทน้ีไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การก าจดัขยะทัว่ไปควรคดัแยกขยะท่ี

สามารถน ามาใชใ้หมไ่ดก้่อนการก าจดั 

  2.1.3.2  ขยะย่อยสลายไดห้รือขยะอินทรีย ์(Organic Waste) เป็นขยะจากครวัเรือน

ภตัตาคารโรงอาหารตลาดสดและการเกษตรกรรมไดแ้ก่เศษอาหารเศษผักเศษเน้ือเศษผลไมซ้ากสตัว์

มลูสตัวข์ยะประเภทน้ีจะเป็นพวกย่อยสลายและเน่าเป่ือยไดง้่ายเพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มี

ความช้ืนค่อนขา้งสงูประกอบกบัขยะประเภทน้ีมีกล่ินเหม็นการก าจดัขยะประเภทน้ีควรพิจารณาความ

เป็นไปไดใ้นการหมกัท าปุ๋ยก่อน 

  2.1.3.3  ขยะรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถน าไปขายไดเ้ช่นแกว้กระดาษพลาสติกโลหะ

อโลหะ 

  2.1.3.4  ขยะติดเช้ือและขยะอันตราย(Hazardous Waste)เป็นขยะท่ีได้จาก

สถานพยาบาลหรืออ่ืนๆซ่ึงต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษได้แก่วัสดุท่ีผ่านการใช้ใน

โรงพยาบาลแบตเตอร่ีกระป๋องสีพลาสติกฟิล์มถ่ายรูปถ่านไฟฉายเป็นตน้การก าจดัขยะติดเช้ือจาก

โรงพยาบาลจะท าลายโดยการเผาในเตาเผาส่วนขยะอนัตรายอ่ืน ๆ ตอ้งด าเนินการอยา่งระมดัระวงั 

 

 2.1.4  องคป์ระกอบที่มีผลตอ่การเปล่ียนแปลงขยะมูลฝอย 

 ปริมาณและลกัษณะของขยะมลูฝอยขึ้ นอยู่กบัปัจจยัดังต่อไปน้ี (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2553: 

13)  

  2.1.4.1  ลกัษณะชุมชนหรือท่ีตั้งของทอ้งถ่ินชุมชนการคา้จะมีปริมาณขยะมูลฝอย

มากกวา่ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัส่วนบริเวณเกษตรกรรมจะมีปริมาณขยะมลูฝอยอีกรปูแบบหน่ึง 

  2.1.4.2  ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนบริเวณท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปริมาณ

ขยะเก็บมากกว่าบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยู่น้อยเช่นบริเวณแฟลตคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาสซ่ึ์งมีผู ้

อยูอ่าศยัหลายครอบครวัปริมาณขยะมีมาก 

  2.1.4.3  ฤดูกาลมีผลต่อการเปล่ียนปลงของปริมาณขยะเป็นอย่างมากเช่นฤดูท่ี

ผลไมม้ากปริมาณขยะมูลฝอยจ าพวกเปลือกเม็ดของผลไมจ้ะมีมากเพราะเหลือจากการบริโภคของ

ประชาชนถา้ผลไมย้ิ่งออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากยิ่งท าใหม้ีเปลือกและเศษผลไมท้ิ้งมากในปีน้ัน 

  2.1.4.4  สภาวะเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีฐานะดีย่อมมีก าลังซ้ือสินคา้สูงกว่าชุมชนท่ีมี

ฐานะเศรษฐกิจต า่จึงมีขยะมูลฝอยมากตามไปดว้ยชุมชนท่ีมีฐานะเศรษฐกิจดีจะมีขยะมูลฝอยจาก

บรรจุภณัฑ ์เช่น กล่อง กระป๋อง โฟม ถุงพลาสติก ส่วนพวกฐานะท่ีไมดี่มกัเป็นเศษอาหารเศษผกั 

  2.1.4.5  อุปนิสัยของประชาชนในชุมชนประชาชนท่ีมีอุปนิสัยรักษาความสะอาด

เป็นระเบียบเรียบรอ้ยจะมีปริมาณขยะมลูฝอยในการเก็บขนมากกว่าประชาชนท่ีมีอุปนิสยัมกัง่ายและ

ไม่เป็นระเบียบซ่ึงจะท้ิงขยะมูลฝอยกระจดักระจายไม่รวบรวมเป็นท่ีเป็นทาง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะ

เก็บขนจึงน้อยลงแต่ไปมากอยู่ตามล าคลองถนนสาธารณะ ถนนท่ีสาธารณะเป็นตน้ตวัแปรอีกตวัหน่ึง

คือพฤติกรรมการบริโภคและค่านิยมของคนแต่ละกลุ่มมีผลต่อลกัษณะของขยะมลูฝอย เช่น กลุ่ม

วยัรุ่นนิยมอาหารกระป๋อง น ้าขวด อาหารใส่โฟม พลาสติก กล่องกระดาษ 
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  2.1.4.6  การจดัการบริการเก็บขยะมลูฝอยองคป์ระกอบน้ีก็เป็นผลอย่างมากต่อการ

เปล่ียนแปลงปริมาณขยะมลูฝอย ถา้บริการเก็บขยะมูลฝอยไม่สม า่เสมอประชาชนก็ไม่กลา้น าขยะมูล

ฝอยออกมา ความไม่สะดวกในการจดัเก็บขยะมลูฝอยเพราะรถขนขยะมลูฝอยไม่สามารถเขา้ชุมชนได้

เน่ืองจากถนนหรือตรอกซอยแคบมาก ตอ้งใชภ้าชนะขนถ่ายอีกทอดหน่ึงก็ท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอย

เหลือจากการเก็บอีกมาก 

  2.1.4.7  ความเจริญของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน่ืองจากคนบริโภคอาหาร

ส าเร็จรปูกนัมากขึ้ นทั้งภาชนะฟุ่มเฟือยขวดกระป๋องกล่องถุงพลาสติกเป็นตน้ 

 

 2.1.5  หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน ภาชนะรองรบัขยะมูลฝอย 

 หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน ภาชนะรองรบัขยะมลูฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 32 - 35) 

  2.1.5.1  ภาชนะรองรบัขยะมลูฝอย 

   1)  ถงัขยะ 

   เพ่ือใหก้ารจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลด

การปนเป้ือนของขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพในการนากลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุด

รวบรวมขยะมลูฝอย (Station) และใหม้ีการแบ่งแยกประเภทของถงัรองรบัขยะมลูฝอยตามสีต่าง ๆ

โดยมีถุงบรรจุภายในถงัเพ่ือสะดวกและไมต่กหล่นหรือแพร่กระจายดงัน้ี 

(1)  ถงัขยะสีเขียวรองรบัขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายไดเ้ร็วสามารถนา

มาหมกัท าปุ๋ยไดเ้ช่นผกัผลไมเ้ศษอาหารใบไม ้

 

ภาพที่ 2.1  แสดงถงัขยะสีเขียว 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554. 
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(2)  ถังขยะสีเหลืองรองรบัขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายไดเ้ช่น

แกว้กระดาษพลาสติก 

 

ภาพที่ 2.2  แสดงถงัขยะสีเหลือง 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554. 

 

(3)  ถังขยะสีเทาฝาสีส้มรองรับขยะท่ีมีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้มเช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยาถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 

ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 2.3  แสดงถงัขยะสีเทาฝาสีสม้ 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554. 
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(4)  ถงัขยะสีฟ้ารองรบัขยะย่อยสลายไม่ไดไ้ม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการ

รีไซเคิลเช่นพลาสติกห่อลกูอมซองบะหมี่สาเร็จรปูถุงพลาสติกโฟมและฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร  

 

 

ภาพที ่2.4  แสดงถงัขยะสีฟ้า 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2554. 

 

   2)  ถุงขยะ 

   ถุงขยะส าหรบัแยกขยะมลูฝอยในครวัเรือนและจะตอ้งมีการคดัแยกรวบรวม

ใส่ถุงขยะมลูฝอยตามสีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถุงสีเขียวรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว

สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

(2)  ถุงสีเหลืองรวบรวมขยะมลูฝอยท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้

เช่นแกว้กระดาษพลาสติกโลหะอลมูิเนียม 

(3)  ถุงสีแดงรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีมีอันตรายต่อส่ิงมี ชีวิตและ

ส่ิงแวดลอ้มเช่นหลอดฟลอูอเรสเซนตข์วดยาถ่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรยก์ระป๋องสารฆ่าแมลงภาชนะ

บรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ 

(4)  ถุงสีฟ้ารวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายไม่ไดไ้ม่เป็นพิษและไม่

คุม้ค่าการรีไซเคิลเช่นพลาสติกห่อลกูอมซองบะหมี่ส าเร็จรปูถุงพลาสติกโฟมและฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร 
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 2.1.6  แนวนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

  2.1.6.1  แนวนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิดของกรมควบคุม

มลพิษมีดงัน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550: 27)  

   1)  ลดการเกิดของเสียใชห้ลกั 5 Rs ส่งเสริม Green Product  

   2)  บริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบผสมผสานท่ีเนน้การแปรรปูเป็นพลงังาน 

   3)  รวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยมี

เอกชนร่วมด าเนินการ 

  2.1.6.2  แนวนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิดของ

นายกเทศมนตรีต าบลหวักุญแจมีดงัน้ี (ประชา คงศรีเจริญ, 2548: 10)  

   1)  จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการดา้นขยะมลูฝอยของชุมชนโดย

มีค าสัง่แต่งตั้งคณะผูท้างานท่ี 

   2)  มีการจัดประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการใหค้วามรูใ้นการแยกขยะอย่าง

ต่อเน่ืองหลายช่องทางเช่นเสียงตามสายแผ่นพับป้ายโฆษณาจุดประชาสมัพนัธต่์าง ๆ ภายในเขต

เทศบาล 

   3)  รณรงคใ์หม้ีการแยกขยะในครวัเรือนทุกชุมชนเพ่ือใหเ้กิดกระบวนการ 

3 R  

   4)  ใชม้าตรการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน

โดยการสรา้งแรงจงูใจรกัษ์โลกลดโลกรอ้น 

   5)  ประสานงานกบัองคก์รต่าง ๆ ภายในทอ้งถ่ินเช่นบา้นวดัโรงเรียนใน

การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าน าขยะท่ีมีประโยชน์กลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

   6)  ดูแลปรับปรุงสถานท่ีท้ิงขยะของทอ้งถ่ินใหถู้กหลักสุขาภิบาลควบคุม

ไมใ่หเ้กิดเป็นแหล่งเพราะเช้ือโรคได ้

   7)  ใหก้ารอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเก็บขยะและผูดู้แลสถานท่ีท้ิงขยะให้

มีความรูเ้น่ืองการแยกขยะเพ่ือเป็นกลุ่มคนตน้แบบ 

   8)  ติดตามนโยบายของส่วนกลางระดับจังหวัดเก่ียวกับงานด้าน

ส่ิงแวดลอ้มเร่ือขยะเพ่ือปรบัแผนการท างานของทอ้งถ่ินใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

   9)  รวมกลุ่มองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยมีเอกสารร่วมด าเนินการ 

 

 2.1.7  การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนกบัวาระแห่งชาต ิ

 กรมควบคุมมลพิษ ไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนกบัวาระแห่งชาติ (กรมส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน, 2550) ไวด้งัน้ี 

  1)  การลดการเกิดของเสียใหน้อ้ยท่ีสุด (Zero Waste) 

  2)  การคดัแยกและใชป้ระโยชน์ขยะมลูฝอย (5Rs) 
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  3)  การจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ท่ีมีการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (อปท.) (Clustering) 

  4)  ระบบบริหารจดัการ และศนูยก์าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชน 

  5)  ส่งเสริมการผลิตพลงังานจากขยะมลูฝอย (Waste to Energy) 

  6)  การส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้อกชนร่วมลงทุน และดาเนินการในระบบจดัการ

ขยะมลูฝอย 

 

  2.1.8  ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2.1.8.1  ความหมาย 

        1)  Cohen and Uphoff (1981: 6 อา้งถึงใน ธนวฒัน์ ค าภีลานนท,์ 2550: 

21 - 22) ไดใ้หค้วามหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง

ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 

  (1)  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรท าอะไรและท าอยา่งไร   

      (2)  การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามท่ีได้

ตดัสินใจ  

      (3)  การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี เกิดขึ้ นจากการ

ด าเนินงาน 

  (4)  การมสี่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

        2)  United Nation (1981: 5 อา้งถึงใน ธนวฒัน์ ค าภีลานนท์, 2550: 24) 

ไดใ้หค้วามหมายว่าเป็นการสรา้งโอกาสใหส้มาชิกทุกคนของชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือและ

เขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดร้ับผลประโยชน์จากการ

พฒันาน้ันอยา่งเสมอภาค 

         3)  United Nation (1981: 11 อา้งถึงใน ธนวฒัน์ ค าภีลานนท,์ 2550: 25) 

ไดร้วบรวม และก าหนดรปูแบบของการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

       (1)  การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซ่ึงเป็นไปโดยการอาสาสมคัรหรือการ

รวมตัวกันขึ้ นเองเพ่ือแกไ้ขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระท าท่ีมิไดร้ับการช่วยเหลือจาก

ภายนอกซ่ึงมีรปูแบบท่ีเป็นเป้าหมาย 

       (2)  การมีส่วนร่วมแบบชักน า ซ่ึงเป็นการเขา้ร่วมโดยต้องการความ

เห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรฐับาล  เป็นรปูแบบโดยทัว่ไปของประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

       (3)  การมสี่วนร่วมแบบบงัคบั ซ่ึงเป็นผูม้ีส่วนร่วมภายใตก้ารด าเนิน

นโยบายของรฐับาลภายใตก้ารจดัการโดยเจา้หน้าท่ีของรฐัหรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบน้ีเป็น

รปูแบบท่ีผูก้ระท าไดร้บัผลทนัที แต่จะไม่ไดร้บัผลระยะยาว และจะมีผลเสีย คือ ไมไ่ดร้บัการ

สนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 
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    4)  นอกจากน้ี ยงัมีผลการศึกษาเร่ืองชุมชนกับการมีส่วนร่วม ไดส้รุป

รปูแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 8 รปูแบบ (ไพรตัน์ เดชะรินทร,์ 2527: 9) คือ  

(1)  มีส่วนร่วมท าการศึกษา คน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ี

เกิดขึ้ นของชุมชนและการศึกษาของชุมชน 

(2)  ร่วมคิดหาและสรา้งรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไ้ขปัญหาของ

ชุมชน หรือสรา้งสรรคส่ิ์งใหมท่ี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความตอ้งการของชุมชน 

(3)  ร่วมวางนโยบาย แผน โครงการ และกิจกรรม เพ่ือขจดัแกปั้ญหา 

และสนองความตอ้งการของชุมชน 

(4)  ร่วมตัดสินใจในการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากัดใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

(5)  ร่ วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน พัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพ 

(6)  ร่ วมลงทุนในกิจกรรม หรือโครงการของชุมชน ตามขีด

ความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 

(7)  ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

(8)  ร่วมควบคุมดูแล ติดตามการประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษา

โครงการและกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการท่ีผ่านมา 

  2.1.8.2  ขัน้ตอนการมีส่วนร่วม (Fornaroff, 1980: 105) มีดงัน้ี  

    1)  การวางแผนรวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี 

ทรพัยากรท่ีตอ้งใช ้และ การติดตามประเมินผล  

    2)  การด าเนินงาน  

    3)  การใชบ้ริการจากโครงการ  

    4)  การมีส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ 

    5)  ขั้นการริเร่ิมโครงการ มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาภายในชุมชน ร่วมตดัสินใจ ร่วมก าหนดความตอ้งการและร่วมล าดบัความส าคญัของความ

ตอ้งการ  

    6)  ขั้นการวางแผน มีส่วนร่วมในการก าหนดวตัถุประสงค ์วิธีการ แนว

ทางการด าเนินงาน รวมถึงทรพัยากรและแหล่งวิทยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ  

    7)  ขัน้การด าเนินโครงการ มีส่วนร่วมในการท่ีจะช่วยท าประโยชน์ใหแ้ก่

โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือ ดา้นทุนทรพัย ์วสัดุอุปกรณ ์และแรงงาน  

    8)  ขั้นการประเมินผลโครงการ เพ่ือใหรู้ว้่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองกนัหรือ

ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวกนัก็ได ้
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   2.1.8.3  แนวคิดเก่ียวกบัระดบัขัน้ของการมีส่วนร่วม 

  สามารถจ าแนกระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ระดบัคือ (Fornaroff, 

1980: 219-222) 

    1)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)  

    2)  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation)  

    3)  การมีส่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์ (Benefit)  

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

  2.1.8.4  หลกัการสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    1)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสงัคมได้

เขา้มามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ซ่ึงสามารถจะแบ่งระดับของการสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชน

ออกเป็น 5 ระดบั (ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 2551: 21) ดงัน้ี 

(1)  การให้ข ้อมูลข่าวสาร (Inform) ถือเป็นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับต า่ท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาครัฐจะเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการใหข้อ้มลูสามารถใชช้่องทางต่าง 

ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผ่านทางส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว 

การจดังานแถลงขา่ว การติดประกาศ และการใหข้อ้มลูผ่านเว็บไซต ์

(2)  การรบัฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการท่ีตอ้งเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ

หน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวที

สาธารณะ และการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต ์

(3)  การเก่ียวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสรา้งความมัน่ใจให้

ประชาชนวา่ขอ้มลูความคิดเห็น และความตอ้งการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกใน

การบริหารงานของภาครฐั เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ 

และประชาพิจารณ ์การจดัตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย 

(4)  ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการใหก้ลุ่มประชาชน ผูแ้ทน

ภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมี  

การด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

(5)  การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นท่ีใหบ้ทบาท

ประชาชนในระดบัสงูท่ีสุด โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะ

ต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บา้นท่ีมอบอ านาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด การสรา้งการมีส่วน

ร่วมของประชาชน อาจท าไดห้ลายระดับและหลายวิธี ซ่ึงบางวิธีสามารถท าไดอ้ย่างง่าย ๆ แต่บางวิธี

ก็ตอ้งใชเ้วลา ขึ้ นอยู่กบัความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใชจ้่าย และความจ าเป็นใน

การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนจึง
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ตอ้งมีการพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน การรับฟังความ

คิดเห็น การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม รวมทั้งพฒันาทกัษะและศกัยภาพของขา้ราชการ

ทุกระดบัควบคู่กนัไปดว้ย จากหลกัการและความจ าเป็นดงักล่าวท าใหก้ารพฒันาระบบราชการท่ีผ่าน

มาไดร้ับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการ ท่ีสนับสนุนการปรับกระบวนการท างานของส่วน

ราชการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้ น หรือท่ีเรียกว่า การบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม 

  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีความสลับซับซอ้น เน่ืองจาก

ปริมาณขยะมีจ านวนมาก ขยะมลูฝอยมีความหลากหลายขององคป์ระกอบสูง และมีการขยายตัว

ของเขตเมือง รวมทั้งงบประมาณในการแกไ้ขปัญหามีจ ากดั เป็นตน้ นอกจากน้ีการจดัการปัญหา

ขยะมูลฝอยจะมีประสิทธิภาพไดจ้ะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจถึงองค์ประกอบของกิจกรรม ตั้งแต่

การเกิดขยะมลูฝอย จนถึงการก าจดัขัน้สุดทา้ย (Tchabanalous, 1993: 55) 

 

2.2  ความรูเ้ก่ียวกบับรรจุภณัฑ ์

 

2.2.1  ความหมายของบรรจุภณัฑ ์

 พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ใหค้วามหมายของภาชนะบรรจุภณัฑอ์าหาร หมายถึง 

วตัถุท่ีบรรจุอาหารไม่ว่าดว้ยการใส่หรือดว้ยการห่อหรือดว้ยวิธีการใด ๆ (กร่ิงแกว้ เลาบุญเสถียร, 

2537: 36) 

 บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีห่อหุ ้มหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะท่ีใช้ในการขนส่ง

ผลิตภณัฑจ์ากแหล่งผูผ้ลิตไปยงัแหล่งผูบ้ริโภค หรือแหล่งใชป้ระโยชน์ เพ่ือวตัถุประสงเบ้ืองตน้ในการ

ป้องกนัและรกัษาผลิตภัณฑใ์หค้งสภาพตลอดจนคุณภาพใกลเ้คียงกบัเมื่อตอนแรกผลิตใหม้ากท่ีสุด 

นอกจากน้ีอาจกล่าวไดว้่าหีบห่อหรือบรรจุภัณฑเ์ป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในกระบวนการผลิต และ

หีบห่ออาจสรา้งขึ้ นเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน ๆ ไดอี้กหลายอย่าง อาทิเช่น วัตถุประสงค์ทางการตลาด 

วตัถุประสงคท์างดา้นการบริโภค (ดารณี พานทอง, 2524: 29) 

 บรรจุภณัฑ ์หมายถึง การน าวสัดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ไม ้ประกอบเป็นภาชนะ

ห่อหุม้สินคา้เพ่ือประโยชน์ในการใชส้อยใหม้ีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนท่ีถูกต้อง สรา้ง

ภาพพจน์ท่ีดีมีภาษาในการติดต่อส่ือสารและท าใหเ้กิดความพึงพอใจซ้ือสินคา้ (วิไลวรรณ นาหวันิล, 

2547: 109) 

 บรรจุภณัฑ ์หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ น ตลอดขบวนการทางการตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การออกแบบ สรา้งสรรคภ์าชนะบรรจุภณัฑห์รือหีบห่อใหก้บัผลิตภณัฑ ์(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2529: 

128) 

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วยรูปแบบของวัตถุภายนอกของผลิตภัณฑ์ ท่ีท าหน้าท่ีปกป้อง

คุม้ครอง หรือห่อหุม้ผลิตภัณฑ์ภายในไม่ใหเ้กิดความเสียหายสะดวกในการขนส่งและเอ้ือประโยชน์

ในทางการคา้และต่อการบริโภค (ประชิด ทิณบุตร, 2531: 20) 
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 ดงัน้ัน แลว้ความหมายโดยสรุปของบรรจุภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถห่อหุม้สินคา้ทั้งท่ีเป็น

ของเหลว และของแข็ง ไม่ว่าจะท าดว้ยวสัดุท่ีเป็นพลาสติก แกว้ กระดาษ โลหะ ไม ้อะลมูิเนียม เพ่ือไว ้

คงสภาพจากผูผ้ลิตส่งถึงผูบ้ริโภค 

 

 2.2.2  ความเป็นมาการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

 จากเดิมท่ีมนุษย์ด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย โดยการอาศัยผลผลิตจากการเพาะปลูก ท า

การเกษตร ท าสวน และเล้ียงสตัวเ์พ่ือการบริโภคภายในครอบครวั ในยุคหินเมื่อมนุษยล์่าสตัวไ์ดแ้ลว้ 

เขาก็จะใชห้นังสตัวห์รือใบไมห้่อหุม้สตัวท่ี์ล่ามาไดเ้พ่ือป้องกนัพวกแมลง แสงแดด และฝน เมื่อเวลา

ผ่านไปมนุษยเ์รามีวิวฒันาการจากยุคหน่ึงมาสู่อีกยุคหน่ึง จากแรกเร่ิมท่ีมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม

เล็ก ๆ ต่อมาเมื่อจ านวนประชากรมีมากขึ้ น มีการแบ่งกลุ่มอาศัยออกเป็นหมู่เหล่า การผลิตเฉพาะ

เพียงบริโภคในครอบครวัเร่ิมไม่พอเพียง มนุษยจึ์งเร่ิมรูจ้กัการประดิษฐ์คิดคน้ภาชนะบรรจุดว้ยการ

ดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวสัดุธรรมธรรมชาติใหม้ีรูปร่างและหน้าท่ีใชส้อยเพ่ิมข้ึน การ

ออกแบบการบรรจุภณัฑ ์จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการคา้และการบริการในฐานะเป็นส่ิงของท่ี

ช่วยอ านวยความสะดวกแก่การขนส่งสินคา้ ท าใหม้ีระบบการแลกเปล่ียนท่ีกวา้งขวางขึ้ น ในท่ีสุดการ

ผลิตก็เปล่ียนรูปไปเกิดเป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม (Mass Production) ขึ้ น การแลกเปล่ียนส่ิงของ

เคร่ืองใช ้หรืออาหาร จึงขยายวงในอาณาเขตท่ีกวา้งขวางข้ึนในระยะแรกของการแลกเปล่ียนโดยท า

หนา้ท่ีขั้นพ้ืนฐานอนัดบัแรกคือ ปกป้องคุม้ครองสินคา้ใหป้ลอดภยัจากความเสียหาย อนัเน่ืองมาจาก

การกระทบกระเทือนและป้องกัน ส่ิ งปนเป้ื อนท่ี ไม่ พึ งประสงค์ (To Prevent Spillage and 

Contamination) ท่ีอาจจะเกิดขึ้ นในระหว่างการขนส่งสินคา้ผลิตภณัฑจ์ากโรงงานผลิตไปจนกระทัง่ถึง

มือผูบ้ริโภคบรรจุภณัฑใ์หม่ ๆ จึงเร่ิมเขา้มามีบทบาท เร่ิมมีการคิดคน้และประดิษฐ์บรรจุภณัฑต่์างๆ 

เพ่ือสนองความตอ้งการในแต่ละกรณี ท่ีจะสามารถสนองความสะดวกสบายต่อการขนส่งสินคา้ ความ

ตอ้งการดา้นความปลอดภัย ความรวดเร็วความตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และความตอ้งการความ

หลากหลายของสินคา้ รวมทั้งสามารถตอบสนองประโยชน์ในการบรรจุภัณฑ์ไดก้วา้งขวาง และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น 

วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว เราจึงอาจแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์ออกไดอ้ย่าง

กวา้งๆ เป็น 2 ประเภท (อรรถพล สุดสาย, 2553: 6) คือ 

  2.2.2.1  บรรจุภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ธรรมชาติไดส้รา้งหีบห่อขึ้ นเพ่ือ

ป้องกนัและรกัษาผลผลิตทางธรรมชาติไดอ้ย่างดีเยี่ยมและชาญฉลาด โดยสรา้งใหม้ีความเหมาะสม

กบัผลผลิตแต่ละชนิดไป อาทิเช่น เปลือกผลไม ้เปลือกไข ่เป็นตน้  

  2.2.2.2  บรรจุภัณฑ์ท่ีมนุษยส์รา้งขึ้ น เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีเกิดจากการท่ีมนุษยเ์ป็น

ผูส้รา้งขึ้ น โดยไดคิ้ดประดิษฐ์จากวสัดุต่างๆ เพื่อสนองประโยชน์นานาประการ เช่น เพ่ือคุม้ครอง

ป้องกันผลิตภัณฑ์เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง เพ่ือการส่งเสริมการจ าหน่าย เป็นต้น ส าหรับ

ประเทศไทยเรา ค าว่า “บรรจุภัณฑ”์ ดูจะเป็นค าใหม่ซ่ึงคนไทยยงัไม่คุน้เคยนัก แต่ในความเป็นจริง

แลว้ คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑท่ี์มีความสามารถยิ่ง จะเห็นไดจ้ากวิธีการนาเอาวสัดุ
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ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดียิ่ง เช่น การใชใ้บกลว้ย ใบตาล ทางมะพรา้ว ใบเตย เป็นตน้ มาคิด

ประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่างๆ การจักสานภาชนะต่าง ๆ จากไมไ้ผ่ หวาย ตน้หญา้ ปอ เป็นตน้ 

บรรจุภัณฑเ์หล่าน้ีมีรูปร่างลกัษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถสนองประโยชน์ไดอ้ย่างดีในแต่ละ

กรณี เหมาะกบัการบรรจุส่ิงของต่าง ๆ เช่น อาหารทั้งท่ีเป็นของแหง้หรือมีน ้า หรือส่ิงของท่ีตอ้งการ

ความปลอดภัยและความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยอ่ืน ๆ จากการท่ีมนุษย์ไดคิ้ดน าวัสดุท่ีมีตาม

ธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัดังท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ความพยายามและ

ความคิดสรา้งสรรค์ของมนุษยก็์ยงัไม่ส้ินสุดเมื่อเกิดความตอ้งการขยายใหก้วา้งขึ้ น เช่น การขยาย

ขนาด และจ านวนของสินคา้ การเคล่ือนยา้ยของใหญ่ ๆ จ านวนมากตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม 

และแมเ้มื่อความเจริญกา้วหน้าทางด้านการตลาดมากขึ้ น บรรจุภัณฑ์ก็เขา้มามีบทบาทใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในทางการตลาดดว้ย เช่น ใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยในดา้นการส่งเสริมการจ าหน่าย ดังน้ันจึงไดม้ี

การคน้ควา้คิดประดิษฐบ์รรจุภณัฑแ์บบใหม่ๆ ตลอดจนปรบัปรุง และคน้หาวสัดุท่ีใชใ้นการบรรจุใหม้ี

คุณภาพดียิ่งข้ึน จนในท่ีสุดปัจจุบันเรามีวสัดุท่ีใชเ้พ่ือการบรรจุภัณฑ์มากมายหลายชนิด อาทิเช่น 

กระดาษชนิดต่าง ๆ แผ่นโลหะ ใยสงัเคราะห ์แกว้ พลาสติก ไม ้เป็นตน้ 

 

2.2.3  แนวโนม้ใหม่ของการบรรจุภณัฑ ์

 ในทุกวนัน้ีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินคา้อุปโภคและบริโภค ต่างก็ใหค้วามส าคญัใน

เร่ืองของบรรจุภัณฑ์ทั้งส้ิน นอกจากตัวบรรจุภัณฑ์จะเป็นท่ีดึงดูดความสนใจแลว้ ยงัสามารถสรา้ง

ราคาใหก้บัผลิตภัณฑน้ั์นไดอ้ย่างมาก ทั้งน้ีบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ตอ้งอาศัยการออกคิดคน้เพ่ือตอบรับ

กระแสการบริโภคท่ีเปล่ียนไปของประชาชน และก็ตอ้งค านึงถึงกฎระเบียบ และขอ้ก าหนด ในเร่ือง

ของความปลอดภัยดว้ยเช่นกนักระแสบรรจุภัณฑ์ในยุคน้ีนอกจากการปกป้องรกัษาสินคา้ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพแลว้ ยงัตอ้งออกแบบใหแ้ข่งขนักนัอ านวยความสะดวกในการน าสินคา้ออกใชพ้รอ้มทั้ง

ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็นการน ากลับมาผลิตใหม่ไดง้่ายและช่วยกันลด

ทรพัยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีผลิตวสัดุบรรจุภัณฑปั์จจุบนัพฒันาการของบรรจุภณัฑไ์ดเ้ปล่ียนแปลง

ไปอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากอิทธิพลของความตอ้งการของมนุษยใ์นยุคท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา คนส่วนใหญ่

ไม่มีเวลาท่ีจะมาปรุงแต่อาหารหรือพิถีพิถนักบัการบริโภค ดงัน้ัน อาหารประเภทอาหารด่วน อาหาร

แช่แข็ง จึงเป็นท่ีนิยม เพียงน าเขา้ไมโครเวฟ 1 - 2 นาที ก็สามารถรบัประทานได ้การแข่งนอกจากจะ

ขึ้ นกบัรสชาติของอาหารแลว้ยงัขึ้ นกบัรูปลกัษณ์ของผลิตภัณฑด์ว้ย บรรจุภัณฑนั์บว่ามีอิทธิพลอย่าง

มากในการดึงดูดความสนใจของลูกคา้หลังจากท่ีเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุก

ประเทศใหค้วามส าคญั บรรจุภัณฑเ์ป็นสาเหตุหน่ึงในการก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้

เน่ืองจากบรรจุภณัฑม์กัจะมีอายุการใชง้านสั้น บรรจุภัณฑท่ี์เลิกใชแ้ลว้จะแปรสภาพกลายเป็นขยะท่ี

ต้องอาศัยการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ขยะบรรจุภัณฑ์กลายเป็นมลภาวะต่อ

สภาพแวดลอ้มการจดัการท่ีเหมาะสม นอกจากจะช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษแลว้ ยงัจะ

ส่งผลต่อการลดปริมาณทรพัยากร และปริมาณพลงังานท่ีตอ้งใชเ้พ่ือท าการผลิตบรรจุภัณฑใ์หม่อีก

ดว้ยส าหรบัแนวโน้มนวตักรรมบรรจุภัณฑใ์นอนาคต คือ 1) นวตักรรมบรรจุภณัฑเ์พ่ือความสวยงาม 
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2) นวตักรรมบรรจุภัณฑใ์หม่ ๆ 3) นวตักรรมบรรจุภัณฑส์ะดวกสบายง่ายต่อการใชง้านต่าง ๆ 

4) นวตักรรมบรรจุภัณฑฉ์ลาด 5) นวตักรรมบรรจุภัณฑท่ี์ใหสุ้นทรียภาพในการบริโภค และรูสึ้กดี

ต่อผลิตภัณฑ์ 6) นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพ่ือการรักษาคุณภาพ คุณประโยชน์ของอาหารและ

สารอาหาร 7) นวตักรรมบรรจุภัณฑท่ี์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

8) นวตักรรมบรรจุภณัฑท่ี์มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และค านึงส่ิงแวดลอ้ม 

 บรรจุภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงอุตสาหกรรมมกัจะใชใ้นรูปของบรรจุภณัฑร์ะหว่างการผลิต (Intermediate 

Packages) สืบเน่ืองจากวิวฒันาการของกระบวนการผลิตมีการกระจายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรม

ย่อยต่าง ๆ มากขึ้ นแทนท่ีการผลิตช้ินส่วนทุกช้ินภายในอาณาบริเวณเดียวกนับรรจุภณัฑร์ะหว่างการ

ผลิตน้ีจะขนตั้งแต่วตัถุดิบ หรืออุปกรณช้ิ์นส่วนต่าง ๆ หรืออุตสาหกรรมรบัจา้งผลิตมาประกอบในตวั

โรงงานหลกั (อรรถพล สุดสาย, 2553: 16) ดงัน้ี 

  2.2.3.1  บรรจุภณัฑอ์าหาร 

  อุตสาหกรรมท่ีใชบ้รรจุภัณฑม์ากท่ีสุด คืออุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภณัฑอ์าหารมี

บทบาทส าคญัในการเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีจะช่วยรกัษาคุณภาพอาหารซ่ึงอาจท าใหเ้ปล่ียนแปลงไป

โดยปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงคห์ลกัท่ีจดัว่าส าคญัมาก คือ การยืดอายุการเก็บของอาหารให้

ยาวนานขึ้ น และสามารถรักษาคุณภาพของอาหารใหค้งอยู่จนกระทัง่บริโภคหมด ในแง่ของการ

ส่งออกจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบรรจุภณัฑช์่วยรกัษาคุณภาพของความหอมและรสชาติความอร่อยจนกระทัง่

ถึงมือผูบ้ริโภค เป็นท่ีทราบกนัดีกว่า วสัดุบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑม์ี 4 ประเภท 

คือ เยื่อกระดาษโลหะ แกว้ และพลาสติก แต่ละประเภทต่างมีจุดดอ้ยในคุณสมบติัเป็นของตวัเอง เช่น

กระป๋องโลหะอาจจะขึ้ นสนิทและรัว่ได,้ แกว้อาจจะแตกหักไดง้่ายเป็นอนัตรายและมีน ้าหนักมาก, 

กล่องกระดาษดูดความช้ืนและบุบสลายไดง้่ายและอาจจะท าใหบ้รรจุอาหารไดไ้ม่นาน รวมถึงไม่

สามารถท่ีจะโดนน ้าได ้เพราะจะเกิดการสลายไดท้นัทีและพลาสติกอาจจะมีปัญหาการซึมผ่านและไม่

ทนต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ โดยเฉพาะความรอ้นอุณหภูมิสูง พลาสติกเมื่อโดนความ

รอ้นแลว้ท าใหเ้กิดบรรจุภณัฑอ์าหารเสียไดท้นัทีแนวโน้มของบรรจุภณัฑแ์ต่ละประเภทดงักล่าวจึงเป็น

เร่ืองวิวฒันาการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีพยายามจะลดจุดบกพร่องของบรรจุภณัฑแ์ต่ละประเภทโดย

ค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่พรอ้มทั้ง

ความสามารถท่ีจะประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเชิงพาณิชยด์ว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเหมาะสมผลิตภณัฑ์

อาหารใด ๆ จะประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรบัของตลาดน้ัน จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่

วตัถุดิบ ขั้นตอนระหว่างการแปรรูปและการบรรจุ เพ่ือใหคุ้ณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตและ

จดัส่งแต่ละครั้งมีคุณภาพอย่างคงท่ี ถา้สามารถควบคุมคุณภาพอาหารไดอ้ย่างแน่นอนและสม า่เสมอ

แลว้ โอกาสท่ีบรรจุภัณฑจ์ะช่วยส่งเสริมทางดา้นการตลาดจะประสิทธิผลสูง แต่อย่างไรก็ตามบรรจุ

ภณัฑท่ี์ผลิตจากวสัดุแต่ละประเภทยงัมีขอ้บกพร่องของวสัดุแต่ละชนิดต่างกนัซ่ึงมีผลต่ออายุของการ

รกัษาผลิตภณัฑท่ี์บรรจุในบรรจุภณัฑน้ั์นดว้ย 

  ในปัจจุบนัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมอาหารมีเพ่ิมมากขึ้ น การจะผลิตอาหารใหม้ี

คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคน้ัน อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญันอกเหนือไปจากตัว
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ผลิตภัณฑอ์าหารท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งค านึงถึงไดแ้ก่บรรจุภัณฑอ์าหารการผลิตอาหารท่ีดีเลิศและ

ไดม้าตรฐานมีความอร่อยในการรบัประทาน และมีความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีจะ

ไม่มีประโยชน์เลยหากบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีเลือกใชไ้ม่สามารถคุม้ครองผลิตภัณฑ์อาหารน้ันไวไ้ด้

ตลอดอายุการเก็บรกัษาดังน้ันหากมีการเลือกใชบ้รรจุภณัฑอ์าหารท่ีเหมาะสมกบัอาหารแต่ละชนิด

แลว้จะเป็นการช่วยคงคุณภาพและคุณลกัษณะโดยรวมของตวัผลิตภณัฑอ์าหารใหดี้และเป็นไปตามท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการดว้ยอย่างไรก็ตามยงัมีผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีเขา้ใจผิดเก่ียวกับ

บรรจุภัณฑ์อาหารโดยท่ีคนเหล่าน้ันใหค้วามส าคัญของบรรจุภัณฑ์ในแง่ของความสวยงามและการ

ออกแบบรูปลกัษณ์เพียงอย่างเดียวจริงอยู่ว่าบรรจุภัณฑอ์าหารท่ีสวยงามและถูกออกแบบรูปลกัษณ์

มาเป็นอย่างดีมีโอกาสท่ีจะจ าหน่ายไดม้ากกว่าแต่ถา้บรรจุภัณฑอ์าหารน้ันไม่สามารถรกัษาคุณภาพ

และคุณลกัษณะของผลิตภณัฑอ์าหารภายในไวไ้ดผู้บ้ริโภคก็จะไมก่ลบัมาซ้ือสินคา้ดงักวา่อีกต่อไป 

  2.2.3.2  บรรจุภณัฑพ์กพา (Portable Packaging)  

  การออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม ่ๆ ในปัจจุบนั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งความสะดวกและ

ตามกระแสมากมาย ท่ีส าคญัจะตอ้ง สามารถพกพาในกระเป๋าใส่เส้ือผา้ไดส้ะดวก เช่น พกพาส าหรบั

ออกก าลงักาย พกพาส าหรบักระเป๋าถือ ไดอ้ย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น เน่ืองจากชีวิตประจ าวนัในยุค

ปัจจุบันน้ีมนุษย์ดูจะเร่งรีบกันมากขึ้ น ซ่ึงเห็นไดจ้ากการรับประทานอาหารภายในท่ีท างานหรือ

รบัประทานอาหารระหว่างรถติด หรือรบัประทานอาหารในขณะเดิน รวมถึงสะดวกส าหรบัการเก็บไว ้

รับประทานครั้งต่อไปได้ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถสนองความต้องการใน

ชีวิตประจ าวันท่ีเปล่ียนไปต่อมาก็ได้รับการพัฒนาออกมาในรูปของบรรจุภัณฑ์พกพาตาม

หา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ มากมาย พกพาตามไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึงขนาด

ใหญ่บรรจุภณัฑท่ี์มีช่ือว่า บรรจุภณัฑพ์กพาประกอบดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ 1) สามารถใช้

มือมือเดียวหยิบ 2) ถือไดง้่าย 3) มีปริมาณบรรจุเพียงพอแก่การบริโภคไดเ้พียงคนเดียว 4) มี

ปริมาณบรรจุเพียงพอแก่การบริโภคไดค้รั้งเดียว (Single Serving Size) 5) มีการใชง้านอย่างสะดวก 

6) สามารถเปิดเพ่ือการบริโภคไดง้่าย 7) ปรุงส าเร็จและเตรียมไดง้่าย 8) ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองครวัต่าง ๆ 

ในการบริโภค 9) สามารถวางบนพ้ืนท่ีราบและบริโภคสะดวกทุกสถานท่ี 10) สามารถเก็บรักษา

อาหารไดใ้นขณะท่ีรบัประทานไมห่มด สามารถบริโภคไดใ้นครั้งต่อไป 

  บรรจุภณัฑพ์กพา เหมาะกบัวิถีชีวิตในยุคปัจจุบนัท่ีตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว

ในรูปแบบท่ีสามารถใชง้านง่าย สะดวกต่อการพกพา สามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีบรรจุ

ภัณฑ์พกพาสามารถผลิตไดจ้ากวสัดุต่างชนิดกนัแปรผันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ไดจ้ากวสัดุต่าง

ชนิดกนัแปรผันตามประเภทของผลิตภัณฑท่ี์บรรจุใส่อุตสาหกรรมท่ีมีวิวฒันาการบรรจุภัณฑพ์กพา

มากท่ีสุด คืออุตสาหกรรมอาหารจ าพวกเคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑน์มซ่ึงพยายามจะส่งเสริมผลิตภณัฑ์

เหล่าน้ีบริโภคเป็นอาหารวา่ง (Snack Food)  

  2.2.3.4  บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

  ปัจจุบนับรรจุภณัฑพ์ลาสติกมีอตัราการเจริญเติบโตสูงมากเน่ืองจากพลาสติกมีขอ้ดี

ท่ีเป็นประโยชน์คือ สามารถป้องกนัการซึมผ่านของอากาศและทนต่อความรอ้นหรือเย็น ทนต่อความ
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เป็นกรดหรือด่าง เน่ืองจากว่าพลาสติกจะมีคุณสมบติัท่ีมีลกัษณะแข็งเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง มี

น ้าหนักเบา ไมน่ าความรอ้น ไมน่ าไฟฟ้าสามารถขึ้ นรูปทรงไดง้่ายหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย

ขนาดอีกทั้งยังสามารถปรับใหม้ีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการใชง้านได้ตามความตอ้งการและการ

น าไปใชป้ระโยชน์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพ์ลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการพฒันามากท่ีสุดและ

เป็นอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑท่ี์มีใชม้ากท่ีสุด ปัจจุบนับรรจุภัณฑพ์ลาสติกไดม้ีการวิวฒันาการ

อย่างต่อเน่ือง คือ บรรจุภัณฑพ์ลาสติกสามารถออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดท้ั้งในรูปแบบยืนหรือตั้ง

ได้ และหลากหลายรูปแบบนอกจากน้ีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรท่ีผลิตบรรจุ

พลาสติก สามารถผลิตไดเ้ร็วมากขึ้ นส่งผลใหต้น้ทุนต่อหน่วยบรรจุลดลงกว่าเดิม จึงนับไดว้่าเป็น

คุณประโยชน์อีกประการหน่ึงของบรรจุภัณฑป์ระเภทน้ีบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกแต่ละชนิดจะมี

คุณสมบติัของการใชง้านท่ีแตกต่างกนัไปบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียซ่ึงขอ้ดีก็

คือมีราคาถูก น ้าหนักเบากว่าบรรจุภัณฑ์อ่ืน มีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการขนส่ง

สามารถขึ้ นรูปทรงไดง้่ายหลากหลายรูปแบบตามการน าไปใชป้ระโยชน์ และสามารถใส่ลวดลายสีสนั

ไดต้ามความตอ้งการ เป็นตน้ส าหรบัขอ้เสียและปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจพบซ่ึงผูป้ระกอบการควรใหค้วาม

ระมดัระวงัอย่างมากในการเลือกใชบ้รรจุภัณฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกปัญหาท่ีพบในการเลือกใชบ้รรจุ

ภณัฑพ์ลาสติก คือ 

   1)  การเลือกใชบ้รรจุภัณฑพ์ลาสติกท่ีผลิตไม่ไดม้าตรฐานคือเป็นปัญหาท่ี

เกิดจากเลือกใชบ้รรจุภัณฑ ์หากมีการผลิตไม่ไดม้าตรฐาน ส่งผลท าใหม้ีสารเคมีเจือปนเป้ือนมากบั

พลาสติกท่ีใชใ้นการผลิตเมื่อน าไปบรรจุอาหารสารเคมีท่ีเจือปนมากับพลาสติกจะละลายออกมา

ปนเป้ือนกบัอาหารจะเป็นอนัตรายทั้งในระยะสั้นและระยาวแก่ผูท่ี้บริโภคเขา้ไป ถึงแมส้ารเคมีเหล่าน้ี

จะไม่มีผลต่อร่างกายทนัที แต่หากร่างกายไดร้บับ่อย ๆ จะเกิดการสะสมภายในร่างกายจนก่อใหเ้กิด

เป็นพิษเร้ือรงักลายเป็นโรคท่ีรา้ยแรงและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค 

   2)  การใชบ้รรจุภณัฑผิ์ดประเภทกบัวตัถุส่ิงของท่ีผลิตคือเป็นการน าบรรจุ

ภัณฑพ์ลาสติกท่ีไม่ไดผ้ลิตขึ้ นมาเพ่ือบรรจุอาหารโดยตรงมาใชใ้นการบรรจุอาหารหรือการใชบ้รรจุ

ภัณฑ์ผิดประเภทการใชง้านเช่น การน าบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีไม่สามารถทนความรอ้นมาบรรจุ

อาหารท่ีมีความรอ้นสูงซ่ึงจะท าใหพ้ลาสติกสามารถละลายปนเป้ือนกบัอาหารได ้ส่ิงน้ีผูป้ระกอบการ

ตอ้งระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่ง ผูผ้ลิตจะตอ้งมีจรรยาบรรณในการผลิตเน่ืองจากบรรจุภัณฑพ์ลาสติกแต่

ละชนิดจะมีคุณสมบติัในการบรรจุอาหารท่ีแตกต่างกนัไป ไม่ควรเลือกแค่ผลก าไรท่ีไดจ้ากการผลิต 

ควรใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของผูบ้ริโภคดว้ยเช่นเดียวกนัหากน ามาใชผิ้ดประเภทอาจท าให้

เกิดอนัตรายได ้

  2.1.3.5  บรรจุภณัฑแ์กว้ 

  บรรจุภัณฑท่ี์มีประวติัศาสตรย์าวนานท่ีสุดเป็นบรรจุภัณฑท่ี์มีมาชา้นานและเป็นท่ี

นิยมมากก่อนการพฒันาบรรจุภัณฑป์ระเภทพลาสติกโดยท่ีบรรจุภัณฑ์แกว้นิยมใชใ้นอุตสาหกรรม

อาหาร เบียร ์ไวน์ แอลกอฮอล ์เคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองส าอางและบ ารุงสุขภาพเป็นตน้

ในปัจจุบนัยงัไดร้บัความนิยมในวงการท่ีตอ้งการความสวยงามและดูมีคุณค่านอกจากน้ีความจ าเป็น
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และความสะดวกในการน ามาผลิตใหม่และบรรจุใหม่ท าใหบ้รรจุภัณฑแ์กว้ไดร้บัการยอมรบัว่า เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนของบรรจุภณัฑแ์ลว้ยงัช่วยลดค่าใชจ้่ายในการขนส่งอีก

ดว้ย บรรจุภณัฑแ์กว้มีแนวโนม้ยงัคงมุ่งสู่การตกแต่งขวดแกว้ใหส้วยงามมากยิ่งขึ้ น เช่น การกดัผิวแกว้

เป็นลวดลายต่าง ๆ (Etching Glass) การเคลือบขวดแกว้ดว้ยสารเคมีพิเศษต่าง ๆ เช่น สารเคลือบ

เซรามิค (Ceramic Enamel) สารท่ีใชเ้คลือบหรือผสมในเน้ือแกว้จะวิวฒันาการสู่ขวดแกว้ท่ีตกไม่แตก 

(Unbreakable Glass) ดว้ยการผสมเน้ือแกว้กบัโพลิเมอรพิ์เศษบางชนิดท าใหแ้กว้ตกไม่แตก อาจจะ

ผลิตขึ้ นไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้บรรจุภณัฑแ์กว้นับเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีความเฉ่ือยต่อการท าปฏิกิริยากบั

สารเคมีชีวภาพต่าง ๆ เมื่อเทียบกบัวสัดุบรรจุภณัฑอ่ื์น ๆ และรกัษาคุณภาพสินคา้ไดดี้มาก ขอ้ดีของ

แกว้คือมีความใสและท าเป็นสีต่าง ๆ ได้ สามารถทนต่อแรงกดได้สูงแต่เปราะแตกง่าย ในด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม แกว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ไม่ท าปฏิกิริยากบัสารเคมีไม่ก่อใหเ้กิดกล่ินหรือรสชาติ

ของอาหารเปล่ียนไป เหมือนอย่างบรรจุภัณฑบ์างชนิด เช่น พลาสติกเหมาะส าหรบัการเก็บอาหาร

เป็นเวลานาน เพราะสามารถป้องกนัการซึมผ่านของความช้ืน และอากาศไดดี้มากสามารถเก็บสารท่ี

มีระเหยไวไ้ดอ้ยา่งดีมีความโปร่งใส ท าใหม้องเห็นผลิตภณัฑภ์ายในสรา้งความรูสึ้กต่อผูบ้ริโภคว่าเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ดีและมีราคาแพงและบรรจุภณัฑแ์กว้ไม่เปล่ียนแปลงรูปร่างเมื่อถูกแรงกระแทกในระหว่าง

การขนส่งและขนถ่ายสินคา้ ส าหรบัขอ้เสียของบรรจุภณัฑแ์กว้ คือไม่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑป์ระเภท

กลวัแสง ใชอุ้ณหภูมิสูงในการผลิตซ่ึงมีผลต่อราคาของบรรจุภัณฑแ์กว้ มีน ้าหนักมาก และเมื่อถา้ถูก

แรงกระแทกมาก ๆ จะแตกและอาจเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได ้และยงัมีส่ิงท่ีพึงระวงัในเร่ืองการบรรจุ 

คือ ฝาขวดแกว้จะตอ้งเลือกใชฝ้าท่ีไดข้นาด และตอ้งสามารถปิดไดส้นิทแน่น เพ่ือช่วยรกัษาคุณภาพ

และยืดอายุของสินคา้ ท่ีส าคญัคือบรรจุภณัฑแ์กว้ยงัสามารถเก็บความเย็นไดดี้กวา่ขวดพลาสติก 

  2.1.3.6  บรรจุภณัฑก์ระป๋อง 

  บรรจุภัณฑก์ระป๋องท าจากโลหะท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารโดย

ส่วนใหญ่บรรจุภัณฑ์กระป๋องนิยมใชบ้รรจุอาหารเพ่ือแปรรูปดว้ยความรอ้น เพ่ือเป็นการฆ่าเช้ือ 

กระป๋องจึงตอ้งมีสภาพท่ีปิดผนึกสนิท เพ่ือช่วยในการรักษาถนอมอาหาร และป้องกันสภาวะจาก

ส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีจะมารบกวนหรือท าลายคุณภาพอาหาร ได้แก่ แสงแดด อากาศ และ 

เช้ือจุลินทรียต่์าง ๆ จุดดอ้ยอย่างหน่ึงของอาหารกระป๋อง คือ ไม่สามารถมองเห็นอาหารภายในได้

แมว้า่จะมีความพยายามในการพฒันากระป๋องพลาสติกใสท่ีมีการมองเห็นสินคา้แต่ก็ไม่เป็นท่ียอมรบั 

เน่ืองจากเก็บไวน้านเกินควร ท าใหอ้าหารเส่ือมคุณภาพลงได ้อาหารกระป๋องมีแนวโน้มท่ีจะพฒันา

เป็นบรรจุภัณฑ์พกพามากขึ้ นอาจดว้ยการออกแบบผ่าแบบปิดดว้ยเปลวอลูมิเนียมเพ่ือเพ่ิมความ

สะดวกในการเปิดบริโภคอาหรส าหรับวิวฒันาการของบรรจุภัณฑ์จะคลา้ยกับบรรจุภัณฑ์แกว้ แต่

วิวฒันาการใหม่ของกระป๋องท่ีไดร้บัความนิยมมาหลายปีแลว้ แต่ยงัไม่ไดม้ีโอกาสพบเห็นในเมืองไทย 

คือ กระป๋องแปรรูปทรงได ้ (Contour Pack) ใชว้ิธีของการแบ่งตวัผิวของกระป๋องใหไ้ดต้ามรูปทรงท่ี

ตอ้งการเพ่ือเพ่ิมความสนใจในการวาง ณ จุดขายและบริการ 

  บรรจุภัณฑ์โลหะ เป็นท่ีนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิต เบียร์ เคร่ืองด่ืม อาหาร

กระป๋อง สีและสเปรย ์และอ่ืน ๆ การผลิตกระป๋องโลหะสามารถท าไดโ้ดยการน าเหล็กด ามารีดใหเ้ป็น
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แผ่นบาง ๆ แลว้เคลือบดว้ยดีบุกและแลกเกอร์เป็นชั้นบาง ๆ เพ่ือป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง

กระป๋องโลหะและออกซิเจน ซ่ึงจะมีผลท าใหก้ระป๋องโลหะเป็นสนิม ขอ้ดีของบรรจุภัณฑ์โลหะ คือ 

ทนทาน แข็งแรง ไม่มีการซึมผ่านของไอน ้าและอากาศ และป้องกนัแสงสว่างไดดี้ส าหรบัขอ้เสียของ

บรรจุภณัฑโ์ลหะ คือ เกิดการกดักร่อนไดง้่ายท าปฏิกิริยากบัผลิตภัณฑท่ี์มีความเป็นกรด ด่างและมี

โอกาสท่ีดีบุกและแลกเกอร์ท่ีใชเ้คลือบกระป๋องโลหะจะสามารถหลุดลงไปปนเป้ือนกับผลิตภัณฑ์

อาหารได ้ส าหรบัโลหะท่ีใชท้ าบรรจุภณัฑ ์มี 2 ชนิด คือ 

   1)  เหล็กเคลือบดีบุกเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีแข็งแรงสามารถป้องกันอันตราย

จากส่ิงแวดลอ้มได้การลงทุนในการผลิตไม่สูงมากนัก และไม่ซับซ้อนสามารถบรรจุอาหารได้ดี 

เน่ืองจากสามารถปิดผนึกไดส้นิทและมีการฆ่าเช้ือดว้ยความรอ้น และท่ีส าคัญในแง่ของส่ิงแวดลอ้ม

สามารถแยกออกจากขยะไดง้่ายโดยใชแ้มเ่หล็ก 

   2)  อลูมิเนียม มกัใชใ้นรูปอลมูิเนียมเปลวเป็นกระป๋องท่ีมีน ้าหนักเบาเมื่อ

เทียบกับความแข็งแรง มีความทนต่อการซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ แสง และกล่ินรสไดดี้ ในรูปของ

อลูมิเนียมเปลวมกัใชค้วบกับวสัดุอ่ืนซ่ึงใหภ้าพลกัษณ์ท่ีดีเน่ืองจากความเงาวบัของอลูมิเนียมไดแ้ก่ 

กระป๋องป๊ีบถงัและแผ่นเปลว อลมูิเนียม เป็นตน้ 

 

2.2.4  การเลือกใชว้สัดุบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของสินคา้ที่บรรจุ 

 การเลือกใชว้ัสดุบรรจุภัณฑ์ใหเ้หมาะสมกับสินคา้น้ัน ควรมีลักษณะของบรรจุภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมจะตอ้งศึกษาถึงลักษณะของสินคา้ ท่ีจะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ว่าสินคา้มีลักษณะเป็นน ้า 

ครีม ผง เม็ด กอ้น แผ่นบางกรอบ ก๊าซ หรือลกัษณะอ่ืน ๆ เป็นตน้ ถา้จะใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพึงประสงค์

น้ันตอ้งมีอะไรบา้ง ท่ีเป็นส่ิงช่วยใหสิ้นคา้สามารถอยู่ในสภาพท่ีตอ้งการไดโ้ดยไม่แตกหกัเสียหาย และ

เน่าเสียก่อนเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงโดยสภาพแลว้จะมีความเสียหายซ่ึงเกิดกบัผลิตภณัฑไ์ด ้ 2 ลกัษณะ 

คือ 

  2.2.4.1  ความเสียหายทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความเสียหายท่ีเกิดจากการช ารุดแตก 

การยุบตวัซ่ึงเกิดขึ้ นไดจ้ากการขนส่งเคล่ือนยา้ย การเก็บรกัษา และการจ าหน่ายสินคา้น้ัน เช่น การ

แตกหกัท่ีเกิดจากแรงกระแทกในระหว่างขนส่งดว้ยพาหนะประเภท รถไฟ รถยนต ์เรือ และเคร่ืองบิน 

แรงกระแทกน้ีเรียกว่าแรงกระแทกในแนวราบการชนกนัหรือการตกกระทบกนัในแนวด่ิง เกิดจากการ

โยน การยกผลิตภณัฑ ์และการตกลงสู่พ้ืนดินการยุบตวัเน่ืองจากการวางซอ้น การค ้ายนั การยกท่ีไม่

เหมาะสม จะเกิดแรงกดดนั การแตกหกัเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าของ คน สตัว ์และแมลง การฉีก

ขาดของบรรจุภณัฑใ์นการใชข้อดึง และการใชร้ถขณะเคล่ือนยา้ย การเปียกน ้าหรือน ้ามนัเพราะบรรจุ

ภณัฑไ์มส่ามารถป้องกนัได ้

  2.2.4.2  ความเสียหายทางเคมีเป็นการเสียหายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้น

ปฏิกิริยาเคมีโดยเฉพาะสินคา้ท่ีเป็นอาหารใชบ้รรจุภัณฑ์ท่ีไม่เหมาะสม จะท าใหอ้าหารบูดเน่า

เสียหายเกิดเช้ือรา เกิดกล่ินเหม็นหืน เกิดการเปล่ียนแปลงของสี ความกรอบ ตลอดจนรสชาติของ

อาหารดว้ย เช่น อาหารกระป๋องบดูเน่าเสีย สาเหตุเกิดจากเช้ือรา การเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์และ
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แบคทีเรียมีกล่ินเหม็นหืนในอาหารท่ีเป็นน ้ามัน ขนมปังขึ้ นรา ทุเรียนทอดไม่กรอบ อาหารสด

ประเภทผักผลไมจ้ะเกิดการเห่ียวแหง้เพราะสูญเสียน ้าบางส่วนจะเปล่ียนสีเปล่ียนรสและเกิดการเน่า

เสีย แสงแดด แสงสว่าง ความรอ้น สภาพของอากาศมีปฏิกิริยาเคมีต่อการเปล่ียนแปลงของสินคา้

ประเภทยารักษาโรค สีของอาหารเปล่ียนซ่ึงเป็นเพียงสีซีดเท่าน้ัน แต่ดูแลว้ไม่น่ากิน หรือเส่ือม

คุณภาพได ้ดงัน้ันจะตอ้งมีบรรจุภณัฑท่ี์สามารถสนองความตอ้งการของตวัสินคา้ได ้

  นอกจากความเสียหายท่ีเกิดจากสาเหตุหลกัทั้ง 2 ประการตามท่ีกล่าวมาแลว้ ส่ิงท่ี

สามารถจะท าใหสิ้นคา้เสียหายไดอี้กอย่างหน่ึง คือ คน (ทดสอบคุณภาพของสินคา้ดว้ยการ บีบ แกะ 

จ้ิม ดมเป็นตน้) สตัว ์และแมลง (กดั กิน เจาะ ท าลาย) ตลอดจนฝุ่นละอองท่ีเขา้ไปจบัติดปนเป้ือน

กับสินคา้โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารดังน้ันความตอ้งการของตัวสินคา้ท่ีจะอยู่โดยสภาพท่ีไม่

เสียหายตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคไดน้ั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งยวดท่ีตวัสินคา้ตอ้งการ เมื่อ

สภาวะรอบตัวไม่เหมาะสม กับความอยู่รอดปลอดภัยแลว้สินคา้น้ันก็ไม่สามารถท่ีจะอยู่ในสภาพท่ี

จ าหน่ายได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายและการผลิต ตลอดจนการลงทุนท่ีไม่ประสบ

ผลส าเร็จอีกต่อไป 

 

 2.2.5  ประเภทของบรรจุภณัฑ ์

 การแบ่งบรรจุภัณฑ์แบ่งไดห้ลายวิธี เช่น แบ่งประเภทตามลักษณะกรรมวิธีการผลิตและ

วิธีการขนถ่ายผลิตภัณฑ ์การแบ่งและเรียกช่ือบรรจุภัณฑ ์อาจแตกต่างกนัออกไป แต่มีวตัถุประสงค์

หลักท่ีคลา้ยกัน คือ เพ่ือป้องกนัผลิตภัณฑ์ เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑแ์ละเพ่ือโฆษณาประชาสมัพันธ์

ผลิตภณัฑ ์(สินีนาถ เลิศไพรวนั, 2554: 150) แบ่งออกได ้ดงัน้ี 

  2.2.5.1  บรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย เป็นบรรจุภณัฑท่ี์ห่อหุม้และสมัผัสกบัผลิตภณัฑ์

โดยตรง บรรจุภัณฑช์ั้นในจะท าหน้าท่ีหลกัในการป้องกนัสินคา้จากความช้ืนและอากาศ ท่ีจะท าให้

ผลิตภัณฑเ์สียคุณภาพ คุณลกัษณะมีรูปร่างลกัษณะต่าง ๆ เช่น เป็นขวด กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง 

การออกแบบสามารถท าใหม้ีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าใหม้ีรูปร่างท่ีเหมาะแก่การจับถือ และ

อ านวยความสะดวกต่อการใชผ้ลิตภณัฑภ์ายใน  

  2.2.5.2  บรรจุภัณฑช์ั้นใน ท าหน้าท่ีในการห่อหุม้บรรจุภัณฑช์ั้นในไม่ใหไ้ดร้บัแรง

กระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นท่ีสองมีหน้าท่ีรวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไวด้้วยกัน โดยมี

วัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน ้ า ความช้ืน ความร้อ น แสง แรง

กระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เพ่ือความสะดวกในการป้องกันและ

ขนส่ง และท าหน้าท่ีขายดว้ยจึงตอ้งทาการออกแบบใหส้วยงามดึงดูดใจผูบ้ริโภค เช่น กล่องบรรจุ

เคร่ืองด่ืมกระป๋องชนิด 6 กระป๋อง กล่องกาแฟชนิด 50 ซองหรือกล่องบรรจุหลอดยาสีฟัน  

  2.2.5.3  บรรจุภณัฑช์ั้นนอกสุด บรรจุภณัฑท่ี์เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ท าหน้าท่ีใน

การป้องกนัผลิตภัณฑ ์การขนถ่ายสินคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างการขนส่ง 

ลกัษณะของบรรจุภณัฑน้ี์ ไดแ้ก่ หีบ ไมล้งั กล่องกระดาษค่อนขา้งขนาดใหญ่ท่ีบรรจุสินคา้ไวภ้ายใน 
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 2.2.6  หนา้ที่บทบาทของบรรจุภณัฑ ์

 การใชบ้รรจุภณัฑก็์เพ่ือการเก็บรกัษาสินคา้ใหค้งสภาพ (Protection) ในระยะเวลาหน่ึงหรือ

จนกว่าจะน าไปใชแ้ต่เมื่อมีการแข่งขนัทางการคา้มากขึ้ นบรรจุภัณฑจึ์งมีบทบาทในดา้นการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) เร่ิมเน้นเร่ืองความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวกในการน าไปใช้

บรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนัมีหนา้ท่ี (กรวรรณ สนัติสงวนศกัด์ิ, 2554: 26) ดงัน้ี   

  2.2.6.1  ท าหน้าท่ีรองรบั (Contain) บรรจุภัณฑจ์ะท าหน้าท่ีเพ่ือรองรบัสินคา้ให้

รวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่มนอ้ยหรือตามรปูร่างของภาชนะน้ัน ๆ 

  2.2.6.2  ป้องกนั (Protect) บรรจุภัณฑจ์ะท าหน้าท่ีป้องกนัคุม้ครองสินคา้ท่ีบรรจุ

อยู่ภายในไม่ใหยุ้บสลาย เสียรูปหรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพส่ิงแวดลอ้มซ่ึงประกอบดว้ยสภาพดิน

ฟ้าอากาศ ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนส่งกล่าวคือใหค้งสภาพลักษณะของสินคา้ให้

เหมือนเมื่อผลิตออกจากโรงงานใหม้ากท่ีสุด 

  2.2.6.3  ท าหน้าท่ีรักษา (Preserve) คุณภาพสินคา้ใหค้งเดิมตั้งแต่ผูผ้ลิตจนถึง

ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

  2.2.6.4  บ่งช้ี (Identify) หรือแจง้ขอ้มลู (Inform) ในรายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้

เก่ียวกบัชนิด คุณภาพและแหล่งท่ีมาหรือจุดหมายปลายทางโดยหีบห่อตอ้งแสดงขอ้มูลอย่างชดัเจน

ใหผู้บ้ริโภครูว้า่สินคา้ท่ีอยูภ่ายในคืออะไร ผลิตจาท่ีไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วนัเวลาท่ีผลิต 

วนัเวลาท่ีหมดอายุ การระบุขอ้ความส าคญั ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารและยา

ช่ือการคา้ (Trade Name) เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) 

  2.2.6.5  ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยชกัจูงในการซ้ือสินคา้

เน่ืองจากสินคา้ชนิดใหม่มีเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลาการแข่งขนัทางดา้นตลาดก็เพ่ิมมากขึ้ นทุกวนัผูซ้ื้อ

สินค้าย่อมไม่อาจติดตามการเคล่ือนไหวทางด้านตลาดได้ทันหีบห่อจึงต้องท าหน้าท่ีแนะน า

ผลิตภณัฑท่ี์ถูกบรรจุอยู่ใหก้บัผูซ้ื้อดว้ยตอ้งดึงความสนใจของผูซ้ื้อท่ีไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑน้ั์น ๆ ใหส้นใจ

ในการใชแ้ละหลงัจากใชแ้ลว้เกิดความพอใจท่ีจะซ้ือใชอี้กหีบห่อจะท าหน้าท่ีขายและโฆษณาสินคา้

ควบคู่กนัไปในตวัดว้ยเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) ดงัน้ันการท่ีบรรจุภณัฑ์

จะสามารถดึงดูดความสนใจและชักจูงใจใหเ้กิดการซ้ือไดจึ้งเป็นผลจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น 

ขนาดรปูร่าง สี รปูทรง วสัดุ ขอ้ความรายละเอียด ตวัอกัษร เป็นตน้ 

  2.2.6.6  ช่วยเพ่ิมผลก าไร หีบห่อจะท าหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ไม่ไดถ้า้หากหีบห่อไม่

สามารถช่วยเพ่ิมผลก าไรใหก้บัผลิตภณัฑท่ี์บรรจุอยู่หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาดโดย

การเปิดตลาดใหม่หรือการเพ่ิมยอดขายใหก้บัสินคา้แต่ละชนิดเน่ืองจากในตลาดมีสินคา้และคู่แข่ง

เพ่ิมข้ึนตลอดเวลาหากบรรจุภัณฑข์องสินคา้ใดไดร้ับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตา

ดึงดดูใจผูบ้ริโภคและก่อใหเ้กิดการซ้ือในท่ีสุด รวมทั้งการลดตน้ทุนการผลิต 

  2.2.6.7  สรา้งมลูค่าเพ่ิม (Value Added) ใหแ้ก่ผลิตภณัฑสิ์นคา้ สรา้งความเช่ือถือ

และเป็นท่ียอมรบัของผูบ้ริโภค 
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  2.2.6.8  การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) เพ่ือยึดพ้ืนท่ีแสดงจุดเด่นโชวต์วัเอง

ไดอ้ย่างสะดุดตา สามารถระบุแจง้เง่ือนไขแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอผลประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือจงูใจ

ผูบ้ริโภคเมื่อตอ้งการจดัรายการเพ่ือเสริมพลงัการแข่งขนัก็สามารถเปล่ียนแปลงและจดัท าไดส้ะดวก 

ควบคุมไดแ้ละประหยดั 

  2.2.6.9  การแสดงตวั (Presentation) คือ การส่ือความหมาย บุคลิก ภาพพจน์การ

ออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพ ความคุม้ค่าต่อผูบ้ริโภค / ผู ้ใช ้/ ผูซ้ื้อใหข้อ้มูลผลิตภัณฑ์ชัดแจง้ 

สรา้งความมัน่ใจ เห็นแลว้อดซ้ือไมไ่ด ้  

  2.2.6.10  การจัดจ าหน่ายและการกระจาย (Distribution) มีความเหมาะสมต่อ

พฤติกรรมการซ้ือขายเอ้ืออ านวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชวก์ารกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว 

ทนต่อการขนยา้ย ขนส่ง และการคลงัสินคา้ดว้ยตน้ทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขดูขีด / ช ารุดตั้งแต่

จุดผลิตและบรรจุจนถึงมือผูซ้ื้อ / ผูใ้ช ้/ ผูบ้ริโภคทนทานต่อการเก็บไวน้านได ้  

 

2.3  บรรจุภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้มที่ยัง่ยนื 

 

 2.3.1  สถานการณบ์รรจุภณัฑเ์พื่อสิ่งแวดลอ้ม 

 ในปัจจุบนักระแสการต่ืนตัวในเร่ืองของการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเกิดขึ้ นทัว่

โลก ท าใหม้ีหลายหน่วยงานไดม้ีการสนับสนุนกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

มากขึ้ น เพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการแกไ้ขปัญหาวิกฤติท่ีเกิดขึ้ น ภาคอุตสาหกรรมได้แสดงความ

รบัผิดชอบดว้ยการผลิตส้ินคา้หรือบรรจุภัณฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือท่ีเรียกว่า ผลิตภัณฑ์สี

เขียว (Green Product) บรรจุภัณฑนั์บเป็นส่วนส าคัญของผลิตภัณฑท่ี์สามารถแสดงถึงหน้าท่ีของ

ผลิตภัณฑแ์ละภาพลกัษณข์องตราสินคา้ไดอ้ย่างชดัเจน การออกแบบบรรจุภัณฑใ์หส้ามารถบ่งบอก

ชนิดและหน้าท่ีของสินคา้ไดนั้บเป็นจุดขายส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบรรจุภัณฑ์น้ันใหค้วาม

สะดวกสบายและท าไดห้ลายหน้าท่ี แมว้่าบรรจุภัณฑ์น้ันถูกกล่าวหาว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการ

ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ยงัมีการต่อสูใ้หเ้กิดบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถใหค้วามสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคไป

พร้อม ๆ กับการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปัจจุบันน้ีเน้นในเร่ืองความ

สะดวกสบายในการใชม้ากขึ้ น โดยท าใหพ้กพาสะดวกขึ้ น ท าไดส้องหน้าท่ี หรือท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ปิดใช้

ง่ายขึ้ น อาหารบางชนิดมีบรรจุภณัฑท่ี์ง่ายต่อการน าไปปรุงสุก เพียงแค่ผูบ้ริโภคเติมน ้าและนมลงไป

ในส่วนผสมของแหง้ท่ีอยู่ในบรรจุภณัฑ ์แลว้น าเขาเตาอบ หรือตม้ดว้ยหมอ้ไฟฟ้า หรือไมโครเวฟ เป็น

ตน้ บางชนิดมีนวตักรรมใหม่เป็นบรรจุภัณฑใ์นรูปถาดอบ ซ่ึงน าเขา้ไมโครเวฟไดท้ันทีหลังจากแกะ

ห่อ นอกจากน้ีบรรจุภณัฑย์งัสามารถสรา้งความสะดวกของอาหารต่อมื้ อบนโต๊ะอาหารไดอี้กดว้ย ท า

ใหอ้าหารมีความหลากหลายมากขึ้ น 

 บรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่ึงในกระแสท่ีถูกพูดถึงมากท่ีสุดส าหรบัผลิตภณัฑเ์พ่ือการ

บริโภคมีการกล่าวว่าการเปล่ียนบรรจุภัณฑ์น้ันง่ายกว่าการลดการปล่อยคารบ์อนจากกระบวนการ

ผลิตผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการจึงหนัมาใหค้วามสนใจกบับรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้ น
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ในปีท่ีแลว้ บรรจุภณัฑท่ี์มีความบางซ่ึงใชป้ริมาณพลาสติกหรือแกว้ในการผลิตน้อยกว่าก็ไดร้บัความ

สนใจมากขึ้ นผู ้ผลิตบางรายไดย้อมรับความทา้ทายในการสรา้งบรรจุภัณฑ์ใชแ้ลว้ท้ิงดว้ยวัสดุเพ่ือ

ความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มในอนาคตส าหรบัทั้งสินคา้เคร่ืองด่ืมและอาหาร ตวัอย่าง เช่น อุปกรณใ์น

การท าความสะอาดและบรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากพลาสติกน้ันมีแนวโน้มจะเปล่ียนมาเป็นวัสดุเพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืนอย่างไมไ้ผ่แทน ซ่ึงเป็นพืชท่ีเติบโตง่ายและผลิตก๊าซออกซิเจนไดม้ากกว่าพืชชนิด

อ่ืน ๆ จึงดูเหมือนว่าวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้จะมีแนวโน้มยอ้นกลบัไปเหมือนในอดีตท่ีใชว้สัดุจาก

ธรรมชาติ ก่อนหน้าท่ีวิทยาศาสตร์จะกา้วหน้าจนท าใหสิ้นคา้หลายชนิดเปล่ียนมาใชพ้ลาสติก

สงัเคราะห์แทนในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มโลก เช่น พลาสติกธรรมชาติท่ีผลิตจากขา้วโพดและพืช

ชนิดอ่ืนก าลงัถูกน ามาใชเ้พ่ิมมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขวดน ้าด่ืมและบรรจุภัณฑข์องผลิตภัณฑ์

เสริมความงามต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แมบ้างผลิตภณัฑไ์ม่อาจเปล่ียนวสัดุท่ีใชผ้ลิตบรรจุภณัฑไ์ด ้แต่

การเปล่ียนแปลงบางอย่างเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากผลิตภัณฑ์น้ัน แมเ้พียงเล็กน้อยก็ควร

จะท า เพ่ือเปล่ียนภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑสี์เขียวหรือผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม 

 การพฒันาบรรจุภณัฑจ์ะยงัคงเน้นไปท่ีการเพ่ิมความสะดวกและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการน าวัสดุท่ีใชแ้ลว้กลับมาใชใ้หม่และการเปล่ียนไปใชว้ัสดุธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหน่ึงใน

บรรดาอาหารท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์น่าสนใจท่ีสุดคือกลุ่มของเคร่ืองด่ืม โดยฝาบิดไดร้บัความนิยมเพ่ิมขึ้ น 

ในเคร่ืองด่ืมประเภทชูก าลงั และน ้าชาน้ันเพ่ือเก็บรกัษาวิตามินและคุณภาพน ้าชา ก่อนท่ีจะเปิดโดย

การบิดเพียงครั้งเดียวแลว้ด่ืมซ่ึงจะไดร้บัสารอาหารเหล่าน้ันทันที นอกจากน้ียงัแสดงถึงภาพลกัษณ์

ความสดช่ืนท่ีผลิตภณัฑจ์ะใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดช้ดัเจนกว่าฝาปิดแบบเก่ารวมถึงเป็นการดึงดูดผูบ้ริโภคใน

การเลือกบริโภคในทางออ้มไดอี้กดว้ย ดงัน้ันผูบ้ริโภคท่ีก าลงัรอคอยบรรจุภณัฑแ์ห่งโลกอนาคตท่ีง่าย

ต่อการใชง้านในชีวิตประจ าวนั และผลิตจากวสัดุเพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืนซ่ึงมีผลกระทบต่อโลกน้อย 

ยงัคงตอ้งรอต่อไป (ธวทั สุขวฒันาวิทย,์ 2556: 30) 

 

 2.3.2  การใชป้ระโยชนจ์ากบรรจุภณัฑ ์

 การใชป้ระโยชน์จากบรรจุภัณฑ์จะช่วยใหส้ามารถน าบรรจุภัณฑ์มาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

และท าใหไ้ม่ส้ินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการส าคัญในการใชป้ระโยชน์จาก

บรรจุภณัฑ ์(กรมควบคุมมลพิษ, 2554: 66) 

  2.3.2.1  การด าเนินการเรียกคืนซากบรรจุภณัฑ ์

  การด าเนินการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ โดยผู ้ผลิตสินคา้หรือเจา้ของสินคา้ท่ีมี

เครือข่ายในการจัดส่งสินคา้หรือจ าหน่ายทัว่ประเทศ เป็นกลไกหน้าท่ีส าคัญท่ีจะผลักดันใหเ้กิด

ขบวนการคดัแยกบรรจุภัณฑ ์กรมควบคุมมลพิษจึงไดด้ าเนินโครงการจดัท ากลไก การเรียกคืนซาก

บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพ่ือใหผู้ ้ผลิตสินคา้หรือเจา้ของสินคา้น ากลับคืนขยะบรรจุภัณฑ์และ

ผลิตภณัฑข์องตนโดยร่วมด าเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการคดัแยก เรียกคืนและใชป้ระโยชน์

ซากบรรจุภณัฑ ์และผลิตภณัฑ ์ซ่ึงจะช่วยลดปริมาณขยะมลูฝอยท่ีตอ้งก าจดั เน่ืองจากการจดัการขยะ

มูลฝอยในปัจจุบนัซ่ึงรวมถึงซากบรรจุภัณฑแ์ละผลิตภัณฑ ์ยงัไม่มีการคดัแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็น
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ระบบและมีประสิทธิภาพ จะมีเพียงกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพเก็บและรบัซ้ือของเก่าท่ีเป็นกลไกส าคญัใน

การคดัแยกขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่เท่าน้ัน ส่งผลใหต้อ้งถูกน าไปก าจัดรวมกับ

ขยะมลูฝอยทัว่ไป ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองทรพัยากรธรรมชาติ พลงังาน และงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

บรรจุภณัฑแ์ต่ละประเภทมีศกัยภาพในการน ากลบัมาใชใ้หมท่ี่แตกต่างกนั ดงัน้ี 

   1)  บรรจุภัณฑแ์กว้ การน าบรรจุภัณฑแ์กว้กลบัมาใชป้ระโยชน์เป็นท่ีนิยม

กนัอย่างกวา้งขวาง กระบวนการน า บรรจุภัณฑแ์กว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ การใชซ้ ้า และการรี

ไซเคิล ส่วนศักยภาพและความเป็นไปไดใ้นการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ ควรเน้นการน ากลบัมาใชซ้ ้า

ใหม้ากท่ีสุด โดยจะต้องเพ่ิมมาตรการในการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์และการเก็บรวบรวมท่ีลด  การ

แตกหกัและความเสียหายใหม้ากท่ีสุด โดยซากบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพความเป็นไปได้

ในการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ล าดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ขวดเบียร ์ขวดสุรา รองลงมา ไดแ้ก่ ขวดน ้าอดัลม ขวด

เคร่ืองด่ืมชกู าลงั และภาชนะแกว้ เป็นตน้ ส่วนศกัยภาพความเป็นไปไดใ้นการน ากลบัมาใชใ้นอนาคต 

คือ กลุ่มผูผ้ลิตจะรบัคืนบรรจุภัณฑข์องตนเองกลบัมาใชบ้รรจุสินคา้ตัวเดิมใหม้ากท่ีสุด เช่น ผูผ้ลิต

สารปราบศตัรูพืชจะรบัซ้ือขวดบรรจุภัณฑเ์ก่าจากรา้นรบัซ้ือของเก่าเพ่ือน ามาบรรจุสารเคมีเช่นเดิม 

เป็นตน้ 

   2)  บรรจุภณัฑก์ระดาษ ภาชนะบรรจุภณัฑก์ระดาษท่ีมีการน ากลบัมาใชซ้ ้า

ส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ หนาและมีความแข็งแรง ส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษท่ีมีการรีไซเคิลหรือ

น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่น้ัน ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ไม่ค่อยแข็งแรง เช่น แกน

กระดาษช าระ กล่องบรรจุ ยาสีฟัน สบู่ สุรา รวมถึงกล่องบรรจุโทรทัศน์ ตูเ้ย็นท่ีหมดสภาพ เป็นตน้ 

โดยซากบรรจุภัณฑแ์ละผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการเรียกคืนล าดับท่ี 1 ไดแ้ก่ กระดาษคราฟท ์

กระดาษแข็งและกระดาษกล่องกระดาษหนังสือพิมพ ์กระดาษพิมพเ์ขียนส่วนศกัยภาพความเป็นไปได้

ในการน ากลบัมาใชใ้นอนาคต คือ กลุ่มประเภทท่ีสามารถรีไซเคิลไดแ้ต่มีมูลค่าต า่หรือไม่คุม้ทุน ซ่ึง

สินคา้น้ันส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีมีปริมาณต่อหน่วยต า่ ตอ้งบริโภคใหห้มดภายในระยะเวลาอนัสั้น

ท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งซ้ือใหมอ่ยู่เร่ือย ๆ อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีปริมาณมากแต่ขยะบรรจุภณัฑก์ระดาษก็มี

ศักยภาพในการน ากลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดสู้ง ยกเวน้ท่ีมีการปนเป้ือนมากทั้งท่ีปนเป้ือนสาร

อนัตรายและไมอ่นัตรายเท่าน้ันท่ีตอ้งน าไปก าจดัอยา่งเดียว 

   3)  บรรจุภัณฑ์พลาสติก กระบวนการน าบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้

ประโยชน์ส่วนใหญ่จะผ่านกลไกการด าเนินงานของผูบ้ริโภคโดยการน ากลบัมาใชซ้ ้าตามความจ าเป็น

ในส่วนของภาคเอกชนซ่ึงเป็นเจา้ของสินคา้ ในปัจจุบนัยงัไม่มีการน าบรรจุภัณฑพ์ลาสติกกลบัมาใช้

ซ ้าจะมีเฉพาะการรีไซเคิล โดยซากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการเรียกคืนไปใช้

ประโยชน์ ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก กระสอบสานพลาสติก ถุงบรรจุสินคา้อ่ืน ๆ ขวดพลาสติกใส ขวด

พลาสติกขุ่น เป็นตน้ส่วนการน ากลับมาใชป้ระโยชน์มีความแตกต่างกันตามประเภทบรรจุภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑพ์ลาสติกซ่ึงในอนาคตมีศักยภาพและความเป็นไปไดใ้นอนาคต คือกลุ่มท่ี

สามารถน ากลับมาใชซ้ ้าและรีไซเคิลได้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงขนาดใหญ่ ไดแ้ก่

ถุงพลาสติกบรรจุผา้ออ้มเด็ก ผา้อนามยั ถุงบรรจุน ้ายาลา้งจาน ถุงบรรจุอาหารแมว / สุนัข เป็นตน้ 
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   4)  บรรจุภัณฑโ์ลหะ ประมาณรอ้ยละ 70 ของบรรจุภณัฑโ์ลหะจะใชเ้พ่ือ

บรรจุอาหาร อีกรอ้ยละ 30 บรรจุสินคา้ท่ีไม่ใช่อาหาร การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ การใชซ้ ้า

โดยผูบ้ริโภค ซ่ึงส่วนใหญ่จะน าไปเป็นภาชนะบรรจุสินคา้หรือส่ิงของตามความจ าเป็น และการน าไปรี

ไซเคิล โดยการรีไซเคิลบรรจุภัณฑอ์ลูมิเนียมเป็นท่ีนิยมมาก เพราะมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน โดย

บรรจุภณัฑอ์ลมูิเนียมท่ีนิยมรีไซเคิล ไดแ้ก่ กระป๋องน ้าอดัลม เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ส่วนการรีไซเคิลบรรจุ

ภณัฑโ์ลหะ เช่น กระป๋องเหล็ก สงักะสี ป๊ีบยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการของโรงงานรีไซเคิลส่วนศักยภาพและ

ความเป็นไปไดใ้นการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในอนาคตส่วนใหญ่มีความเหมาะสมส าหรบัการน าไปรี

ไซเคิลมากท่ีสุด เพราะมีมูลค่าสามารถรีไซเคิลได ้มีความคุม้ทุน สะดวกในการเก็บรวบรวม รวมทั้ง

ท าความสะอาดง่าย แนวโน้มการจดัการบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมส าหรบัโลหะคือ การรีไซเคิลแมว้่าการ

น าไปใชซ้ ้าจะเป็นวิธีการลดปริมาณขยะบรรจุภณัฑไ์ดดี้ท่ีสุด แต่หากพิจารณาจากคุณสมบติัของบรรจุ

ภณัฑแ์ลว้จะเห็นวา่บรรจุภณัฑโ์ลหะจะมีขอ้จ ากดัคือสามารถใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑเ์ฉพาะเท่าน้ัน 

  2.3.2.2  การคดัแยกและน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

  การคดัแยกและใชป้ระโยชน์ของเสียบรรจุภณัฑ ์ส่วนใหญ่ด าเนินการโดยกลุ่มองคก์ร

ท่ีไมม่ีกฎหมายรองรบั หน่วยงานเอกชน และองคก์รท่ีมีกฎหมายรองรบัขยะบรรจุภณัฑแ์ละวสัดุเหลือ

ใชท่ี้มีการจดัการโดยองคก์รท่ีไม่มีกฎหมายรองรบัในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นขยะบรรจุภัณฑแ์ละวสัดุ

เหลือใชท่ี้มีมลูค่า ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพเก็บและรบัซ้ือของเก่า ซาเลง้ คนคุย้ขยะ และรา้นรบัซ้ือ

ของเก่า และภาคเอกชนท่ีเรียกเก็บบรรจุภัณฑ์คืนเองโดยองค์กรท่ีไม่มีกฎหมายรองรับวิธีการ

ด าเนินการขององคก์รท่ีไม่มีกฎหมายรองรบัในส่วนการจดัการโดยหน่วยงานเอกชน ไดแ้ก่ การใช้

ระบบมดัจ าการจดัจา้งบริษัทเอกชนจะเป็นผูท้ าการรวบรวมจากรา้นคา้ย่อยและรา้นคา้ของเก่าน า ส่ง

บริษัทผูผ้ลิตท่ีว่าจา้ง และการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ โดยผูผ้ลิตสินคา้ ไดแ้ก่ การใหส้่วนลด การแลก 

แจกสินคา้ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคน าขยะบรรจุภัณฑม์าคืน ณ จุดรบัคืนสินคา้การด าเนินการโดยองคก์รท่ี

มีกฎหมายรองรบั ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

  2.3.2.3  การก าจดัของเสียบรรจุภณัฑ ์

  ในปัจจุบันการก า จดัขยะบรรจุภัณฑห์รือขยะโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การเผาการหมกัปุ๋ย

และการฝังโดยการก าจดับรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกเป็นปัญหาอย่างมาก เน่ืองจากมีราคาซ้ือขายต า่

ท าใหไ้ม่มีผูส้นใจท่ีจะเก็บไปขายหรือรบัซ้ือต่อ อีกทั้งพลาสติกยงัย่อยสลายไดย้ากเมื่อท าการฝังกลบ

คืนบรรจุภณัฑก์ารด าเนินกิจกรรมโครงการจดัท ากลไกการเรียกคืน ซากบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑไ์ด้

มีการเชิญชวนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข ้ามาร่วมท ากิจกรรม ได้แก่ ผู ้ผลิตสินค้า

ผูป้ระกอบการคา้ปลีก-ส่ง (เน้นสถานีบริการน ้ามันในพ้ืนท่ีศึกษา) ผู ้ประกอบการรับซ้ือของเก่า

โรงงานแปรรูป หน่วยงานทอ้งถ่ิน และประชาชนผูบ้ริโภคทัว่ไป รูปแบบกิจกรรมท่ีทางโครงการไดท้ า

แผนปฏิบติัการเพ่ือเรียกคืนซากบรรจุภณัฑแ์สดงระบบการเรียกคืนของโครงการไดก้ าหนดใหบ้ทบาท

ในแต่ละภาคส่วน ดงัน้ี 
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   1)  ผู ้ผลิตสินคา้ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พรอ้มทั้งการ

สนับสนุนรา้นสะดวกซ้ือและรา้นคา้ของช า และการน าซากบรรจุภัณฑข์องตนท่ีเรียกคืนไดก้ลบัไปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

   2)  รา้นสะดวกซ้ือและรา้นคา้ของช า มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมภาชนะ

รองรับการคดัแยก พ้ืนท่ีจดัวางภาชนะ และก ากบัแม่บา้นช่วยดูแลตรวจสอบความสะอาดเรียบรอ้ย

ของภาชนะคดัแยก 

   3)  ผูป้ระกอบการรบัซ้ือของเก่า โรงงานแปรรูป มีส่วนร่วมในการเขา้มารบั

ซ้ือหรือรบัซ้ือซากบรรจุภณัฑท่ี์เรียกคืนไดจ้ากรา้นสะดวกซ้ือและรา้นคา้ของช า โดยมีการประสานงาน

กบัผูผ้ลิตสินคน้ 

   4)  หน่วยงานทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมใหก้ารอนุเคราะหร์ณรงคป์ระชาสมัพนัธ์

ขอความร่วมมือรา้นสะดวกซ้ือและรา้นคา้ของช า จกัรยานยนต์รบัจา้ง ประชาชนในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 

และติดตามตรวจสอบ 

   5)  ประชาชนผูบ้ริโภค มีส่วนร่วมคดัแยกบรรจุภัณฑเ์มื่อบริโภคเสร็จแลว้

และท้ิงลงตามถงัคดัแยกท่ีทางรา้นสะดวกซ้ือและรา้นคา้ของช าไดจ้ดัเตรียมไวรู้ปแบบกลไกการเรียก

คืนซากบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑข์องโครงการ 

 

2.4  กฎหมายและนโยบายการจดัการขยะมูลฝอย 

 

 2.4.1  กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

  2.4.1.1  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บญัญัติ

ขึ้ นเพ่ือป้องกนัปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ดินเสีย น ้าเน่า อากาศเป็นพิษ 

ป่าไม ้ตน้น ้าล าธารถูกท าลาย อนัเน่ืองมาจากการขยายตัวของประชากร การใชท้รัพยากรอย่างไม่

ถูกตอ้ง และอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมประชาชน และองคก์รเอกชน ใหม้ีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ

รกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และราชการส่วนทอ้งถ่ิน

และก าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงานใดรบัผิดชอบโดยตรง ก าหนดมาตรการควบคุม

มลพิษดว้ยการจดัใหม้ีระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัของเสีย และเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมลพิษ และหน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ

การก่อใหเ้กิดมลพิษตลอดจนใหม้ีกองทุนส่ิงแวดลอ้มการบังคับใชก้ฎหมายฉบับน้ีจึงเป็นการวาง

กรอบนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนการจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การประกาศเขตอนุรกัษ์และพ้ืนท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดใหโ้ครงการ

ขนาดใหญ่จะตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ แต่มิไดม้ีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการเก็บรวบรวมหรือการรีไซเคิลเศษเหลือท้ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ 

(กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 30) 
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  2.4.1.2  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  เป็นกฎหมายท่ีขยายขอบเขตการก ากบัดูแลกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขใน

ดา้นต่าง ๆ ใหก้วา้งขวางขึ้ น เพ่ือสามารถน ามาปรับใชก้ับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นไดท้ันท่วงทีก าหนด

มาตรการก ากบัดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มไวอ้ย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ปรบัปรุงบทบญัญัติเก่ียวกบัการควบคุมใหม้ีลกัษณะการก ากบัดูแลและติดตาม และปรบัปรุงอ านาจ

หน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีและบทก าหนดโทษตามกฎหมายปัจจุบนัใหส้ามารถบงัคับใหม้ีการปฏิบติัตาม

หลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของสงัคมปัจจุบัน 

และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการก ากบัดูแลและป้องกนัเก่ียวกบัการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม กฎหมาย

ฉบบัน้ีใหอ้ านาจกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเจา้พนักงานสาธารณสุขในการควบคุมดูแลและ

อนุญาตกิจการท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก าหนดการเก็บ ขน และก าจดัขยะมลู

ฝอย ใหเ้ป็นหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดังน้ัน จึงมีอ านาจจ ากัดเฉพาะเร่ือง ไม่อาจท่ีจะ

ก าหนดหน้าท่ีของผูป้ระกอบการในการเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคสท่ี์

จ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคแลว้ คงท าไดแ้ต่เพียงการเก็บขนขยะดงักล่าวและน าไปก าจดัตามหน้าท่ีโดยใช้

งบประมาณของตนเอง (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 32) 

   1)  มาตรา 18 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ใดใหเ้ป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ราชการส่วนทอ้งถ่ิน

อาจมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของส่วนราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้ าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมลูฝอยตามมาตรา 19 ก็ได ้

   2)  มาตรา 19 หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการกบัท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิง

ปฏิกูล หรือมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่

จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน 

   3)  มาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรกัษาความสะอาดและการจดัระเบียบ

ในการเก็บขนและก าจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของ

ทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

         (1)  หา้มการถ่าย เท ท้ิง หรือท าใหม้ีขึ้ นในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงส่ิง

ปฏิกลู หรือมลูฝอยนอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้

         (2)  ก าหนดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอยตามท่ี หรือทาง

สาธารณะและสถานท่ีเอกชน 

         (3)  ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือให้

เจา้ของ หรือผูค้รอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพ หรือ

ลกัษณะการใชอ้าคาร หรือสถานท่ีน้ัน ๆ 

         (4)  ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ในการเก็บ และขนส่ิงปฏิกลู หรือมลูฝอยไมเ่กินอตัราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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         (5)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจัด

ส่ิงปฏิกูล หรือมลูฝอยเพ่ือใหผู้ร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการ

ขัน้สงูตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได ้

         (6)  ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพ่ือใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

  2.4.1.3  พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 

  เป็นกฎหมายท่ีออกใชเ้พ่ือควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานใหเ้หมาะสม โดย

ก าหนดใหแ้บ่งโรงงานตามประเภทชนิดหรือขนาดโรงงานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โรงงานจ าพวก

ท่ี 1 โรงงานจ าพวกท่ี 2 หรือโรงงานจ าพวกท่ี 3 แลว้แต่กรณีกฎหมายไดก้ าหนดใหโ้รงงานจ าพวกใด

จ าพวกหน่ึงหรือทุกจ าพวกตอ้งปฏิบัติตามในเร่ืองท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคารและลกัษณะ

ภายในของโรงงาน ลกัษณะและชนิดของเคร่ืองจกัร เคร่ืองอุปกรณ ์คนงานท่ีตอ้งมีความรูต้ามประเภท

ชนิดหรือขนาดของโรงงาน หลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือป้องกนั

หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย ความเดือดรอ้นท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นใน

โรงงานหรือท่ีอยู่ใกลเ้คียง มาตรฐานและวิธีควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษท่ีมีผลกระทบกับ

ส่ิงแวดลอ้ม การจัดใหม้ีเอกสารเพ่ือการควบคุมหรือตรวจสอบ ขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีผูป้ระกอบกิจการ

จะต้องแจง้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และการอ่ืนใดท่ีคุม้ครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน 

(กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 35) 

   1)  มาตรา 8 (4) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติั กรรมวิธีการผลิตและ

การจดัใหม้ีอุปกรณห์รือเคร่ืองมืออ่ืนใด เพ่ือป้องกนัหรือระงบัหรือบรรเทาอนัตรายความเสียหายหรือ

ความเดือดรอ้นท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือทรพัยสิ์นท่ีอยู่ในโรงงานหรือท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัโรงงาน ซ่ึงอาจ

ใชอ้ านาจดงักล่าวในการก าหนดใหโ้รงงานปฏิบติัเก่ียวกบัการรีไซเคิลวสัดุเหลือท้ิงจากกระบวนการ

ผลิต และการหา้มไมใ่หใ้ชส้ารอนัตรายบางอยา่งในกระบวนการผลิต 

  2.4.1.4  พระราชบญัญติัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

  เป็นกฎหมายจดัตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือใหเ้ป็นองคก์รท่ีท า

หน้าท่ีจดัหาพ้ืนท่ีตั้งนิคมอุตสาหกรรม แลว้จดัใหเ้ช่า เช่าซ้ือ หรือขาย และใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบ

อุตสาหกรรม และผูป้ระกอบกิจการท่ีเป็นประโยชน์หรือต่อเน่ืองกบัผูป้ระกอบอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรมกฎหมายยงัไดก้ าหนดสิทธิประโยชน์ของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ว่าผู ้

ประกอบอุตสาหกรรมอาจไดร้บัอนุญาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมตามจ านวนเน้ือ

ท่ีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แมจ้ะเกินก าหนดท่ีจะพึงมีไดต้ามกฎหมายอ่ืน ไดร้บัอนุญาตใหน้ าคน

ต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือ ผูช้ านาญการ คู่สมรส และบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะเขา้มาในราชอาณาจกัร ได้

ตามจ านวนและภายในก าหนดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแมจ้ะเกินจ านวนหรือ

ระยะเวลาตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมืองอนุญาตใหน้ าหรือส่งเงินทุน เงินกูต่้างประเทศ หรือเงิน

ตามขอ้ผูกพันออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ การก าหนดเง่ือนไขบางอย่างให้

ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการของเสียในกระบวนการผลิต คงเป็นไป
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ในท านองเดียวกนักบัพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงไม่สามารถก าหนดเลยไปถึงขั้นตอนหลงั

การขายท่ีไดจ้ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคแลว้ (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 37) 

  2.4.1.5  พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 

  เป็นกฎหมายท่ีออกมายกเลิก พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 และ

พระราชบญัญติัวตัถุมีพิษ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2516 เน่ืองจากปรากฏว่ามีการน าวตัถุอนัตรายมาใชใ้น

กิจการประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และวตัถุอนัตรายบางชนิดอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายอย่างรา้ยแรง

แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และส่ิงแวดล้อมได้ แมว้่าในขณะน้ีจะมีกฎหมายท่ีใชค้วบคุมวัตถุท่ี

ก่อใหเ้กิดอนัตรายอยู่บา้งแลว้ก็ตาม แต่ก็มีอยู่หลายฉบบัและอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหลายกระทรวง 

ทบวง กรม ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ันไดอ้อกมาต่างยุคต่างสมยักนั ท าใหม้ีบทบญัญติัท่ีแตกต่างกนัและยงั

ไม่ครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยวตัถุมีพิษโดยขยายขอบเขตใหค้รอบคลุมวตัถุ

อนัตรายต่าง ๆ ทุกชนิด และก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการควบคุมวตัถุอนัตรายใหเ้หมาะสม

ยิ่งขึ้ น พรอ้มกบัจดัระบบบริหารใหม้ีการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

การควบคุมดูแลวตัถุอนัตรายดงักล่าวดว้ยกฎหมายฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบับุคคลใดท่ีผลิต น าเขา้ ส่งออก 

หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย แต่มิไดม้ีบทบญัญติัก าหนดใหผู้ผ้ลิตตอ้งเรียกคืนเศษเหลือท้ิง

วตัถุท่ีใชแ้ลว้มาบ าบดัหรือรีไซเคิล 

  2.4.1.6  พระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511  

  บญัญติัขึ้ นเพ่ือก าหนดมาตรฐานส าหรบัผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ในการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือความปลอดภัย หรือเพ่ือป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชน

หรือแก่กิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหลายครั้ง

เก่ียวกับ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม องค์ประกอบคณะกรรมการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ิมเติมบทบัญญัติยอมใหท้ าหรือน าเขา้มาในราชอาณาจักรซ่ึง

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐานของต่างประเทศหรือ

มาตรฐานระหว่างประเทศ เฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการส่งออกหรือเมื่อมีความจ าเป็นต้องใชใ้น

ราชอาณาจกัรเป็นครั้งคราว ปรบัปรุงอ านาจของพนักงานเจา้หน้าท่ีและของคณะกรรมการและเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการควบคุมผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและอตัราโทษส าหรบัการกระท า

ผิด ตลอดจนบทบญัญติัลงโทษผูแ้ทนนิติบุคคลกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าผิดกบับทบญัญติัเปรียบเทียบ

คดีดว้ย การเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต การ

ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการโอนใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเพ่ือใหผู้ร้บัโอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานสามารถประกอบกิจการผลิตสินคา้ไดท้ันทีและมีความต่อเน่ืองไม่หยุดชะงัก 

เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เป็นผลดีต่อผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม 

กฎหมายฉบับน้ี เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและ

อนุญาตใหน้ าเขา้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นไปตามมาตรฐาน ดงัน้ัน อาจใชใ้นการคดัเลือกสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน

ความปลอดภัยเท่าน้ันท่ีจะอนุญาตใหน้ าเขา้หรือจ าหน่ายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การก าหนดให้
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ผูผ้ลิตตอ้งเรียกคืนเศษเหลือท้ิงของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคสน์ าไปบ าบดัหรือรีไซเคิล ยงัอยู่

นอกกรอบของกฎหมาย (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550: 37) 

 

 2.4.2  นโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 

  เพ่ือใหก้ารจัดการขยะมูลฝอย สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง โดยสนองตอบต่อ

เป้าหมายต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 

2554) คือ การรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

ไม่เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชนขยะ

อิเล็กทรอนิคส ์ของเสียอนัตรายและขยะติดเช้ือ ดว้ยการสรา้งแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหเ้กิดการลด

และคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด สนับสนุนส่งเสริมการสรา้งธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิลพฒันาระบบ

รวบรวม คัดแยก และโครงสรา้งพ้ืนฐาน รวมทั้งออกกฎหมายใหผู้ ้ประกอบการรับผิดชอบต่อซาก

ผลิตภณัฑข์องตนเองและน ามาตรการทางภาษีมาใช ้(กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 

2550: 38) นโยบายและแผนท่ีส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 

ก าหนดเป้าหมายด าเนินการดา้นการจดัการมลูฝอยไว ้ดงัน้ี 

  2.4.2.1  ลดอตัราการเกิดขยะมลูฝอยชุมชนโดยเฉล่ียใหไ้ม่เกิน 1 กิโลกรมัต่อคน

ต่อวนั 

  2.4.2.2  ใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ

ปริมาณมลูฝอยท่ีเกิดขึ้ นและ 

 2.4.2.3  ใหทุ้กจงัหวดัมีแผนหลกัและแผนการจดัการขยะมูลฝอยและมีระบบก าจดั

มลูฝอยท่ีถูกลกัษณะ ซ่ึงก าหนดแนวทางด าเนินการไว ้4 แนวทาง ดงัน้ี   

  1)  ดา้นการจดัการ 

(1)  ใชห้ลักการ “ผู ้ก่อมลพิษเป็นผู ้จ่าย” ทั้งกับประชาชนและ

หน่วยงานของรฐัท่ีเป็นผูผ้ลิตมลูฝอยด าเนินการจดัการมลูฝอยใหเ้หมาะสม  

(2)  ใหม้ีการจดัการมูลฝอยระดับจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนจดัการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบครบวงจร 

(3)  สนับสนุนใหเ้อกชนด าเนินธุรกิจการบริการดา้นการจัดการมูล

ฝอย ทั้งในรปูของการวา่จา้ง การร่วมลงทุน หรือการใหส้มัปทานรบัจา้งควบคุมระบบก าจดัมลูฝอย 

(4)  ก าหนดองคก์รและหน้าท่ีในการควบคุมก ากบั ดูแลการจดัการมลู

ฝอยของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครฐัและภาคเอกชนใหม้ีประสิทธิภาพ 

(5)  ใหจ้งัหวดัจดัเตรียมท่ีดินท่ีเหมาะสมส าหรบัใชก้ าจดัมูลฝอยระยะ

ยาว รวมทั้งการก าหนดพ้ืนท่ีท่ีสงวนไวเ้พ่ือการก าจดัมลูฝอยในผงัเมืองดว้ย 

(6)  ใหน้ าระบบท่ีผูผ้ลิตตอ้งรับซ้ือซากหรือบรรจุภัณฑ์จากผูบ้ริโภค

เพ่ือน าไปก าจดัหรือหมุนเวียนกลบัมาใชป้ระโยชน์ รวมทั้งก าหนดประเภทผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ์

ท่ีผูผ้ลิตตอ้งน ากลบัคืนเพ่ือลดปริมาณมลูฝอย 
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(7)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพปัญหาและการจดัการมูล

ฝอยของชุมชน และก าเนิดต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และพัฒนาระบบขอ้มูลการจัดการมูลฝอยใหเ้ป็น

มาตรฐานเดียวกันและทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งใหม้ีศูนย์ประสานขอ้มูลการน ามูลฝอยมาใช้

ประโยชน์  

   2)  ดา้นการลงทุน 

(1)  ใหม้ีการลงทุนก่อสรา้งสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ

และจัดหาเคร่ืองจักรกลท่ีเหมาะสม โดยรัฐร่วมทุนกับภาคเอกชนหรือรัฐสนับสนุนงบประมาณ

ทั้งหมด หรือสมทบบางส่วนใหแ้ก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้ าเนินการ  

(2)  ส่งเสริมการลงทุนและใหส่ิ้งจูงใจแก่ภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจหรื

องค์กรสาธารณะประโยชน์ท่ีท างานเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการน าของเสียกลับมาใช้

ประโยชน์ 

(3)  จดัตั้งศูนยก์ าจดัมลูฝอยส่วนกลางท่ีสามารถใชร้่วมกนัไดร้ะหว่าง

ชุมชนหลายแห่งท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั  

(4)  ปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัมลูฝอยเดิมท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะใน

พ้ืนท่ีชุมชนทัว่ประเทศ ตามล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึ้ น 

   3)  ดา้นกฎหมาย  

(1)  ปรบัปรุง แกไ้ข กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรา

ค่าธรรมเนียมการจดัการมลูฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมการลดและใชป้ระโยชน์จากมลูฝอย 

(2)  ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานท่ีก าจัดมูลฝอย และ

ก าหนดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายของเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 

(3)  ก าหนดระเบียบ ขอ้บังคับ มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือสรา้งกลไกการเรียกคืนซากผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑเ์พ่ือใชป้ระโยชน์จากมลูฝอยและลดปริมาณ

มลูฝอย และมลูฝอยท่ีเกิดจากการก่อสรา้ง 

(4)  ก าหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบบันทึกภาวะมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษ โดยส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบมากขึ้ น และใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในระบบการติดตามตรวจสอบ 

   4)  ดา้นการสนับสนุน 

(1)  สนับสนุนใหม้ีการศึกษา วิจยั และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพ่ือน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการมลูฝอย  

(2)  ใหม้ีการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นวิชาการ

และการบริหารจดัการ แก่เจา้หนา้ท่ีของภาครฐัและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมลูฝอย 

 

 



 37 

 

2.5  นโยบายการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมควบคุมมลพิษ ไดจ้ัดท าแผน

แมบ่ทการบริหารจดัการ ขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 และ

สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบนโยบายการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการ การ

ด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยแนวคิดในการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีส าคญั คือ ลดการเกิดของเสียหรือขยะมลูฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

น าของเสียกลับมาใชซ้้าํและใชป้ระโยชน์ใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิต 

รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมลูฝอยเพื่อใหเ้กิดการจดัการขยะมลูฝอยอย่างยัง่ยืนต่อไป ส่วนขยะ

มลูฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกน าไปใชป้ระโยชน์ใหม่ จะส่งเสริมใหน้ าไปแปรรูปผลิตพลงังานโดย

ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนหรือรฐัวิสาหกิจมาลงทุน ทั้งน้ี จงัหวดัและองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมี

อ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย จะใชแ้ผนแม่บทฯ ดังกล่าวเป็น

แนวทางในการด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี  

 

  2.5.1  วิสยัทศัน ์ 

“มุง่มัน่จดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน”  

 

2.5.2  วตัถุประสงค ์ 

   2.5.2.1  เพ่ือใหม้ีแนวทางการบริหารจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายใน

ภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการด าเนินงานรวมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน  

   2.5.2.2  จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัท าแผนปฏิบติัการขยะ

มลูฝอยของจงัหวดัและด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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2.5.3  เป้าหมาย  

  เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 

2564) ประกอบดว้ยเป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. 2559) และเป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 

2564) ดงัน้ี  

   2.5.3.1  เป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. 2559)  

      (1)  ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมไดร้ับการจัดการอย่างถูกตอ้ง ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 80  

      (2)  ขยะมลูฝอยชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

      (3)  ของเสียอนัตรายชุมชนไดร้บัการรวบรวมและส่งไปก าจดั ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 10  

      (4)  มูลฝอยติดเช้ือไดร้ับการจัดการอย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 

รอ้ยละ 100  

      (5)  กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่ระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง 

รอ้ยละ 100  

      (6)  เทศบาลนคร เทศบาลเมืองทุกแห่งมีระบบคดัแยกขยะมลูฝอยท่ี

ตน้ทาง และเทศบาลต าบล มีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของ

จ านวนเทศบาลต าบลทัว่ประเทศ  

   2.5.3.2  เป้าหมายระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2564)  

      (1)  ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมไดร้ับการจัดการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ 

100  

      (2)  ขยะมลูฝอยชุมชนไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60  

      (3)  ของเสียอนัตรายชุมชนไดร้บัการรวบรวมและส่งไปก าจดั ไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 30  

      (4)  เทศบาลต าบลมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 50 ของจ านวนเทศบาลต าบลทัว่ประเทศ  
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 2.5.4  กรอบแนวคิด  

   2.5.4.1  สรา้งจิตส านึกและส่งเสริมใหป้ระชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชน และ

ภาคเอกชนลดการเกิดของเสีย ณ แหล่งก าเนิด การใชซ้้าํ และการน ากลบัมาใชใ้หม่ ตามหลกัการ 

3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  

   2.5.4.2  ลด ละ เลิก การก าจดัขยะมลูฝอยท่ีไมถู่กตอ้ง เช่น หา้มเทกองขยะแบบ

กลางแจง้ (No More Open Dump) โดยก าหนดระยะเวลา และพ้ืนท่ีประกาศหา้มเทกอง  

   2.5.4.3  สรา้งรปูแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 

โดยก าจดัแบบศนูยร์วม และน าขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน์สงูสุด และแปรรปูผลิตพลงังาน  

   2.5.4.4  สรา้งกลไกการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั โดยมีผูว้่าราชการ

จงัหวดัรบัผิดชอบบริหารจดัการขยะมลูฝอยในภาพรวมของจงัหวดั  

   2.5.4.5  ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุนด าเนินงานระบบจดัการ

ขยะมลูฝอย รวมทั้งแปรรปู ขยะมลูฝอยเพื่อผลิตพลงังาน (Waste to Energy)  

   2.5.4.6  วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ และปรับปรุงกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย  

   2.5.4.7  สรา้งการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย ตั้งแต่การลด คดัแยกท่ี

ตน้ทาง จนถึงการก าจดัขัน้สุดทา้ย  

   2.5.4.8  บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายใหเ้ขา้สู่ระบบการ

จดัการท่ีถูกตอ้ง และป้องกนัปัญหา การลกัลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย  

 

2.5.5  มาตรการการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และการปฏิบตั ิ 

เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายมีประสิทธิภาพและเกิดผล

สมัฤทธ์ิ การด าเนินการจึงครอบคลุมการจดัการตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง ประกอบดว้ย 

3 มาตรการ ดงัน้ี  

   2.5.5.1  มาตรการการลดขยะมลูฝอย โดยด าเนินการ ดงัน้ี  

1)  ลดปริมาณขยะมลูฝอย โดยใหป้ระชาชน สถานประกอบการ และ

สถานบริการด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอนัตรายตามท่ีก าหนดก่อนส่ง

ก าจัด โดยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหป้ระชาชนเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มก าหนดใหส้ถานท่ีราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

สถานประกอบการท่ีจ าหน่ายสินคา้ รวมทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว ลด ละ และเลิกการใชถุ้งพลาสติก 

กล่องโฟม หรือบรรจุภณัฑก์ าจดัยาก เป็นตน้ 
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   2.5.5.2  มาตรการการจดัการขยะมลูฝอย โดยด าเนินการ ดงัน้ี  

1)  การคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ด าเนินการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนท่ีตน้ทาง เก็บรวบรวมและขนส่งแบบ

แยกประเภท และก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ สนับสนุนใหม้ีการจดัระบบผูค้ดัแยกขยะมลู

ฝอยรายยอ่ย รา้นคา้ของเก่าและเครือขา่ยกิจกรรมรีไซเคิลชุมชน เป็นตน้  

2)  การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอย โดยองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการรวบรวม ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแบบแยกประเภท ตอ้ง

มีการออกขอ้บัญญัติทอ้งถ่ินเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการ

ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอย เป็นตน้  

3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดและใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย ซ่ึงประกอบดว้ยการก าจัดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) สรา้ง

รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ จดัใหม้ีศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) การจดัการ

ขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า การจดัการขยะมลูฝอย โดยการคดัแยกเพ่ือผลิตแท่ง

เช้ือเพลิง และสนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอยส าหรบัพ้ืนท่ีเฉพาะ การจดัการของเสียอนัตราย

ชุมชน และการจดัการมลูฝอยติดเช้ือ  

4)  พฒันากฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑป์ฏิบติั เพ่ือการ

บริหารจดัการขยะมลูฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย และ

มูลฝอยติดเช้ือ อาทิ พัฒนากฎหมายใหม่ ปรับปรุง ออกกฎระเบียบตามพระราชบัญญั ติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นตน้  

   2.5.5.3  มาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมลูฝอย โดยด าเนินการ ดงัน้ี  

1)  เขม้งวดการบังคับใชก้ฎหมาย โดยติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณโดยรอบสถานท่ีบ าบัดก าจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและ

สถานท่ีก าจดักากอุตสาหกรรม ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบท้ิง ลกัลอบ

ก าจดัขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย เป็นตน้  

2)  การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละสรา้งวินัย อาทิ การศึกษาวิจยั พัฒนา

และประยุกต ์ใชเ้ทคโนโลยีการจดัการ รวมถึงแนวทางการบริหารจดัการศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยท่ี

เหมาะสม การประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู ้สรา้งความตระหนักใหเ้ยาวชนและประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยตั้งแต่ตน้ทางจนถึงการก าจดัขัน้สุดทา้ย  
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  2.5.6  งบประมาณและหน่วยงานด าเนินการ  

   2.5.6.1  กรอบของวงเงินงบประมาณ 6 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) งบประมาณ

รวมทั้งส้ิน 178,600 ลา้นบาท ประกอบด้วย งบประมาณของรัฐ 94,600 ลา้นบาท และ

งบประมาณอ่ืน ๆ (เอกชนลงทุน) 84,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น  

1)  ระยะสั้น (พ.ศ.  2559) รวมทั้ ง ส้ิน 64,998 ล้านบาท 

ประกอบดว้ย งบประมาณ ของรฐั 32,598 ลา้นบาท งบประมาณอ่ืนๆ 32,400 ลา้นบาท  

2)  ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งส้ิน 113,602 ลา้น

บาท ประกอบดว้ย งบประมาณ ของรฐั 62,002 ลา้นบาท งบประมาณอ่ืนๆ 51,600 ลา้นบาท  

   2.5.6.2  หน่วยงานด าเนินการ  

1)  จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกรุงเทพมหานคร  

2)  หน่วยงานส่วนกลาง ไดแ้ก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลงั กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ส านักนายกรฐัมนตรี และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

3)  ภาคเอกชนและผูป้ระกอบการ  

 

  2.5.7  การขบัเคล่ือนแผนสู่การปฏิบตั ิ 

   2.5.7.1  กลไกการขบัเคล่ือน  

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการ

ขบัเคล่ือนมาตรการต่าง ๆ ภายใตแ้ผนแม่บทฯ ซ่ึงประกอบดว้ยกลไกระดบัชาติและจงัหวดั ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการก ากับและขบัเคล่ือนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และ

คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบติัการการจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั  

   2.5.7.2  แนวทางในการขบัเคล่ือน  

1)  สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสาระส าคญัของแผนแม่บทฯ โดย

การจดัท าการส่ือสารประชาสมัพนัธอ์ยา่งเหมาะสม  

2)  การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนแผน โดยการบูร

ณาการและส่งเสริม ความร่วมมือการท างานของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  

3)  การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน โดยหน่วยงานหลกัขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผน ประสานหน่วยงานและภาคส่วน

ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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   2.5.7.3  การติดตามประเมินผล  

   การติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

องคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการก ากบัและขบัเคล่ือน

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

เป้าหมายและแผนงานภายใตแ้ผนแม่บทฯ ใหร้ายงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 

2.6  บรบิทพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

 

 2.6.1  อาณาเขต 

 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพ้ืนฐานส าคัญ ท่ีตั้งและอาณาเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งอยู่ใน

จังหวดัปัตตานี บริเวณใจกลางเมืองห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,055 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี

ทั้งหมด 4.78 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลสะบารงั ต าบลอาเนาะรู และต าบลจะ

บงัติกอ ยกฐานะเป็นเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี ประกาศใชใ้นราช

กิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 52 ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2478 โดยท่ีทิศเหนือ จด เทศบาลต าบลรู

สะมิแลทิศใต ้จด องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะลุโบะทิศตะวนัออก จด องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา

นาและทิศตะวนัตก จด เทศบาลต าบลรสูะมิแล  (ส านักงานวฒันธรรม จงัหวดัปัตตานี, 2557: 21) 

 

2.6.2  ประชากร 

 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี แยกตามสญัชาติ ดงัตารางท่ี 2.1 2.2 และ 2.3 

 

ตารางที่ 2.1  ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี แยกตามสญัชาติ 

 

ประเภท จ านวน  

(คน) 

1.บุคคลสญัชาติไทย 44,678 

2.บุคคลต่างดา้ว3 สญัชาติ (เมียนมาร,์ ลาว และกมัพชูา) 15,096 

3.บุคคลในทะเบียนบา้นกลางต่างดา้ว 2,145 

4.บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 509 

รวม 62,428 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557. 
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ตารางที่ 2.2  ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี แยกเป็นรายต าบล เฉพาะผูท่ี้มีสญัชาติไทย 

 

ต าบล ชาย หญิง รวม 

ต าบลสะบารงั 

ต าบลอาเนาะรู 

ต าบลจะบงัติกอ 

12,764 

5,254 

3,857 

13,161 

5,483 

4,159 

25,925 

10,737 

8,016 

รวม 21,875 22,803 44,678 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557. 

 

ตารางที่ 2.3  ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี แยกเป็นครวัเรือน  

 

ล าดบัที่ ต าบล จ านวนครวัเรือน 

1 

2 

3 

ต าบลสะบารงั 

 ต าบลอาเนาะรู 

  ต าบลจะบงัติกอ 

7,851 

4,360 

2,433 

รวม  14,644 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557. 

 

2.6.3  สภาพภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 

2.6.3.1  ลกัษณะภมูิประเทศ  

  มีลกัษณะส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่มถูกน ้าท่วมในฤดูฝน ลกัษณะพ้ืนท่ีลาดเอียง จากทิศใต้

ไปทางทิศเหนือ มีแม่น ้ าปัตตานีไหลผ่านเป็นแม่น ้ าส าคัญมีน ้ าตลอดปีใชป้ระโยชน์ในด้านการ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง เล้ียงสตัว ์และใชป้ระโยชน์ทางดา้นกิจการประปาใชเ้ป็นแหล่ง

น ้าดิบในการผลิตน ้าประปา เพ่ือบริการน ้าด่ืมน ้าใช ้ใหแ้ก่ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาลลกัษณะดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ซ่ึงมีระดบัความสมบรูณป์านกลางถึงค่อนขา้ง

สงู การระบายน ้าไมค่่อยดี เหมาะในการปลกูพืชสวนและพืชไร่ 

2.6.3.2  ภมูิอากาศ 

  เทศบาลเมืองปัตตานีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบัพ้ืนท่ีของเทศบาลอยู่ใกลก้บัชายฝั่งทะเล และมีแม่น ้าปัตตานีไหล

ผ่าน จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปีมี 2 ฤดู คือ ฤดูรอ้น กบั ฤดูฝน ฤดูรอ้นระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์
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ถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคมของปีอุณหภูมิโดยเฉล่ีย 26-

28 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,440 มิลลิเมตร/ปี 

 

2.6.4  ดา้นสงัคม 

 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มี 18 ชุมชน ดงัตารางท่ี 2.4  

 

ตารางที่ 2.4  ตารางแสดงขอ้มลูชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีแยกเป็นรายต าบล 

 

ล าดบัที่ ช่ือชุมชน รายช่ือประธานกรรมการชุมชน 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ต าบลสะบารงั 

ชุมชนบือติงหะยีแม 

ชุมชนจือแรบาต ู 

ชุมชนบือติงก าปงกู(บือติงม่วง)  

ชุมชนบือติงตนัหยง  

ชุมชนยโูยด่านภาษี  

ชุมชนสะบารงั  

ชุมชนปะการอ  

ชุมชนโรงอ่าง  

ชุมชนจือแรนิบง  

ชุมชนหลงัแขวง  

 

นายนาเซล ์หะยีบากา 

นายสุริยา แวนิ 

นายมาลีกี หะยีเจะ๊มุ 

นายกอเดร ์เปาะเย็ง 

นายสุไลมาน สุหลง 

นายอามิง มามะ 

นายมาฮาดี ยามา 

นายนิเฮง สุไลมาน 

นายอสัมีน กูนา 

นางยุพร เย็นส าราญ 

 

1 

2 

3 

4 

ต าบลอาเนาะรู 

ชุมชนคลองชา้ง 

ชุมชนอาเนาะร ู 

ชุมชนอาเนาะซูงา   

ชุมชนหวัตลาด  

 

 

นายยโูซ๊ะอาแว 

นายสกัรี มะมิง 

นางสาวนพมาศ พรมนุชาธิป 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ต าบลจะบงัติกอ 

ชุมชนจะบงัติกอ(วอกะหเ์จะ๊ฮะ)  

ชุมชนตะลุโบะ 

ชุมชนวงัเก่า  

ชุมชนริมคลอง 

ชุมชนตลาดเทศวิวฒัน์ 1 

 

นายเจะ๊อุสมาน เจะ๊ตาเห 

นายเหม เยี่ยมค านวณ 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 29. 
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2.6.5  ประเพณี  

 ไดร้บัการถ่ายทอดทางวฒันธรรมเร่ือยมาอย่างผสมผสานกลมกลืน จนกลายเป็น วฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน มีประเพณีท่ีส าคญัของพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม เช่นประเพณีแห่เจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว 

กินเจ ตรุษจีน งานประเพณีเดือนสิบ งานชักพระ งานวนัขึ้ นปีใหม่ ประเพณีบวชนาค ลอยกระทง 

ประเพณีวนัฮารีรายอ งานเมาลิด เป็นตน้ และประชาชนส่วนใหญ่ใชภ้าษามลายูเป็นภาษาทอ้งถ่ิน

การละเล่นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การร ามโนหร์า ดิเกรฮู์ลู รองเง็ง ซีละ มะโย่ง เป็นตน้และมีปูชนียสถานท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ศาลเจา้แม่ล้ิมกอเหน่ียว มสัยิดกลางส่วนนอกเขตเทศบาล ไดแ้ก่ 

วดัราษฎรบ์รูณะ (วดัชา้งให)้ วดัมุจลินทวาปีวิหาร (วดัตุยง) มสัยิดเก่ากรือเซะ และสุสานเจา้แม่ล้ิม

กอเหน่ียว เป็นตน้ 

 

2.6.6  การสาธารณสุข  

ภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีมีโรงพยาบาลจ านวน 1 แห่ง และมีคลินิกจ านวน 24 แห่ง มี

ศนูยบ์ริการสาธารณสุขของเทศบาล (PCU เครือขา่ยโรงพยาบาลปัตตานี) จ านวน 2 แห่ง  

 

2.6.7  ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

2.6.7.1  การคมนาคม  

  เสน้ทางคมนาคมหลกัท่ีใชส้ญัจรไปมาของเทศบาล ไดแ้ก่ การคมนาคมทางบก คือ 

ถนนซ่ึงมีความสะดวกและไดม้าตรฐาน ซ่ึงไดร้บัการปรบัปรุงใหใ้ชไ้ดต้ลอดปีส าหรบัการคมนาคมทาง

น ้ามีแม่น ้าปัตตานีซ่ึงเป็นแม่น ้าสายส าคญัท่ีไหลผ่านกลางเมือง สามารถใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมได้

อีกทางหน่ึง โดยใชเ้รือในการสญัจรติดต่อกบัทะเลหลวงได ้

2.6.7.2  ระบบป้องกนัน ้าท่วม  

  เทศบาลมีคูระบายน ้าทัว่ไปสองขา้งถนน ตรอก ซอย แต่ไม่ครบถว้นและจะตอ้ง

ปรับปรุงใหเ้ป็นระบบมากยิ่งขึ้ น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน ้า ซ่ึงเทศบาลไดจ้า้งบริษัทท่ี

ปรึกษาออกแบบส ารวจเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงจะน ามาใชใ้หค้รอบคลุมเป็นระบบทั้งเมืองในโอกาส

ต่อไปในส่วนของเขื่อนปอูงกนัตล่ิงและปอูงกนัน ้าท่วมขงัไดด้ าเนินการก่อสรา้งเขื่อนริมแม่น ้าปัตตานี

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณเป็นจ านวนมากจึงตอ้งด าเนินการตามก าลังงบประมาณท่ีมีอยู่

อย่างจ ากดั แต่เทศบาลมีนโยบายท่ีจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ เพ่ือแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมของเมืองต่อไป 

นอกจากน้ียงัมีโครงการก่อสรา้งระบบระบายน ้าและระบบบ าบัดน ้าเสียของชุมชนเมืองปัตตานี ซ่ึง

ก าลงัก่อสรา้งโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

2.6.7.3  การประปา  

  ภายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลบางส่วน ไดร้ับการบริการน ้าประปาเพ่ือ

การบริโภคอุปโภคจากการประปาเทศบาลเมืองปัตตานีอย่างทัว่ถึง และเทศบาลมีนโยบายท่ีจะขยาย

การบริการน ้าประปาในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีอีกดว้ย ในส่วนของคุณภาพน ้ าและการ

ใหบ้ริการ เทศบาลมีนโยบายท่ีจะปรบัปรุงใหม้ีคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้ น โดยวิธีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
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ในโอกาสต่อไป ส าหรับก าลังผลิตการประปาของเทศบาลเมืองปัตตานี มีก าลังการผลิต  

30,000 ลูกบาศ์กเมตร / วนั และปริมาณใชน้ ้าประปา วนัละ 30,000 ลูกบาศ์กเมตร / วัน 

เทศบาลไดข้ยายก าลังผลิตใหม้ีก าลงัการผลิตท่ีสูงข้ึน โดยการก่อสรา้งโรงผลิตน ้าตะลุโบ๊ะเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการน ้าประปา และเพ่ือรองรบัปริมาณการใชน้ ้าในอนาคต 

 

 2.6.8  การไฟฟ้า  

 มีการบริการทางดา้นไฟฟ้าทัว่ถึงทุกครอบครวั ไม่มีปัญหาทางดา้นไฟฟ้าในครวัเรือน ในส่วน

ของไฟฟ้าสาธารณะ มีบางส่วนท่ีจะต้องเพ่ิมจุดให้บริการ เช่น บริเวณตรอกซอย หรือบริเวณ

สวนสาธารณะ เพ่ือใหบ้ริการแสงสว่างในยามค า่คืนและปอูงกนัอุบติัภยัและภยัต่าง ๆ ในช่วงเวลาค า่

คืน 

 

2.6.9  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

โทรศัพท์ ในจังหวัดปัตตานีมีชุมสายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบทั้งส้ิน 3 ชุมสายไดแ้ก่ 

ชุมสายอ าเภอเมือง ชุมสายอ าเภอโคกโพธ์ิ และชุมสายอ าเภอสายบุรี การติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง 

ใชร้ะบบทางไกลไดส้ะดวก การบริการทางดา้นโทรศพัทเ์พียงพอกบัความตอ้งการของประชาชน 

  2.6.9.1  การไปรษณียใ์นเทศบาลเมืองมีท่ีท าการไปรษณีย ์1 แห่ง เพ่ือใหบ้ริการ

รบั – ส่งไปรษณียภณัฑต่์าง ๆ และมีการใหบ้ริการโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.6.9.2  การจราจร การจราจรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีความสะดวกคล่องตวั

พอสมควร ยกเวน้ชัว่โมงเร่งด่วนในช่วงเวลาเชา้ 17.30 - 18.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.30 – 

16.30 น. ซ่ึงเป็นช่วงการจราจรคบัคัง่ ซ่ึงจะตอ้งมีการเพ่ิมเสน้ทางการจราจรใหม้ากขึ้ นในอนาคต 

  2.6.9.3  การใชท่ี้ดิน การใช้ท่ีดินยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง

เท่าท่ีควร ซ่ึงจะตอ้งไดร้บัการดแูลและแกไ้ข โดยเทศบาลจะตอ้งเขา้ไปดูแลรบัผิดชอบ โดยประสานกบั

ผังเมืองจงัหวดัปัตตานี เพ่ือใหก้ารใชท่ี้ดินถูกตามหลกัการวางผังเมือง ซ่ึงจะมีผลต่อระบบการท่วมขงั

ของน ้า การระบายน ้าการก่อสรา้งบา้นเรือนของประชาชน การอุตสาหกรรม การรุกล ้าของบา้นเรือน

ของประชาชนเขา้ไปในแม่น ้าล าคลองหรือรุกล ้าเขา้ไปในท่ีดิน ซ่ึงอุดมสมบรูณเ์หมาะแก่การเพาะปลกู 

นอกจากน้ันการขยายตวัของเมืองจะตอ้งไดร้บัการควบคุม เพ่ือไม่ใหม้ีผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์

ของท่ีดิน 

 

 2.6.10  ดา้นเศรษฐกิจ  

 ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพรบัจา้งเป็นส่วนใหญ่ ท าประมง คา้ขายและรบัราชการเป็น

ส่วนน้อย ธุรกิจการคา้โดยส่วนใหญ่ ขึ้ นอยู่กบัผลของธุรกิจการประมง จึงท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของ

เทศบาล ไม่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมามากนัก เน่ืองจากการประมงจะ

สามารถ ด าเนินการไปได ้หากแต่ในช่วงราคาน ้ามนัขึ้ นราคาก็มีผลกระทบกบัตน้ทุนการผลิตของผู้



 47 

 

ประกอบอาชีพการประมงและในชุมชนต่าง ๆ ประชาชนมีรายไดค้่อนขา้งต า่ เน่ืองจากประชาชนส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง เพราะยังขาดการฝึกทักษะและการพัฒนาฝีมื อแรงงานส าหรับการ

ประกอบอาชีพส าหรบัการเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะมีอาชีพท าประมง ซ่ึงถือเป็นการ

ท าเกษตรประเภทหน่ึง และมีการปลกูพืชผักสวนมะพรา้ว แต่ไม่มากนักส่วนการอุตสาหกรรมในเขต

เทศบาลจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การท าอิฐรา้นซ่อมเคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก โรงงานผลิต

น ้าแข็ง โรงงานท าขนมจีน โรงงานผลิตน ้าด่ืมโรงพิมพ์ เป็นตน้ ทั้งน้ียงัมีการพาณิชยกรรม / การ

บริการ มีอาคารพาณิชยใ์นเขตเทศบาล จ านวน 13 แห่ง มีโรงแรมภายในเขตเทศบาลจ านวน 3 แห่ง 

และมีโรงแรมขนาดใหญ่บริเวณใกลก้บัเทศบาลจ านวน 1 แห่ง นอกจากน้ัน ยงัมีการคา้ขาย มีตลาด

จ านวน 3 แห่ง และรา้นคา้อีกจ านวนมาก 

 

2.6.11  การท่องเที่ยว 

ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงดึงดูดใหนั้กท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนไดแ้ก่ ศาลเจา้แม่ล้ิม

กอเหน่ียว มสัยิดกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทรจ์งัหวดัปัตตานี ในส่วนนอกเขตเทศบาล ไดแ้ก่ วดั

ราษฎรบ์ูรณะ (วดัชา้งให)้ น ้าตกทรายขาว น ้าตกโผงโผงน ้าตกอรญัวาริน หาดแฆแฆมสัยิดกรือเซะ 

ซ่ึงแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีเป็นส่ิงดึงดูดใหป้ระชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเท่ียวจงัหวดัปัตตานี

ปีหน่ึง ๆ เป็นจ านวนมาก 

 

2.6.12  การปศุสตัว ์

ในเขตเทศบาลมีการประกอบอาชีพปศุสตัวใ์นปริมาณน้อย ไดแ้ก่ การเล้ียงววั แพะแกะเป็ด

ไก่ ซ่ึงเป็นการเล้ียงเพ่ือเป็นอาชีพเสริม และเป็นอาหารในครวัเรือนเท่าน้ัน 

 

2.6.13  ดา้นการเมือง 

ด้านการเมืองเทศบาลเมืองปัตตานี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรีเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2555 ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปเน่ืองจากครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและประกาศผล

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้งจ านวน 

การบริหารตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัท่ี 

13 พ.ศ. 2552) ประกอบดว้ย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  คือ 

  2.6.13.1  สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 18 คน ซ่ึง

ราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผู ้บริหารทอ้งถ่ิน พ .ศ. 

2545 และสภาเทศบาลไดม้ีการคดัเลือกประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 

1 คนโดยให้ประธานสภาเทศบาลมีหน้าท่ีด าเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 โดยสมาชิกสภาเทศบาลอยู่

ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วนัเลือกตั้ง 
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  2.6.13.2  นายกเทศมนตรี ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน ซ่ึงราษฎร

เลือกตั้งตามพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 โดยมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้ งรอง

นายกเทศมนตรี 3 คน ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผูช้่วยเหลือในการบริหาราชการของเทศบาล

ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย และนายกเทศมนตรีไดพิ้จารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมาชิกของสภาเทศบาล ไดร้วมกันไม่เกิน 3 คน และ

นายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น

ผูบ้งัคบับัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจา้ง โดยมีปลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคับบญัชาพนักงานเทศบาล 

และลกูจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรบัผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้

เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรี

มอบหมาย 

  2.6.13.3  ดา้นการบริหารเทศบาลเมืองปัตตานี มีหน้าท่ีในการบริหารงานตาม

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2476 (รวมทั้งท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2552) ตามอ านาจหน้าท่ีท่ี

ตอ้งท าและหน้าท่ีท่ีอาจจะท ากิจการใด ๆ ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล รวมถึงหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี

กฎหมายก าหนด โดยมีนายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เทศบาลและเป็นผูบ้ังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจา้งโดยมีปลัดเทศบาลเป็นผูบ้ังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจา้งรองจากนายกเทศมนตรีและรบัผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ

เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ี

นายกเทศมนตรีมอบหมายและใหร้องปลดัเทศบาลเป็นผูช้่วยตามอ านาจหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

ปลดัเทศบาล 

 

2.6.14  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปัตตานี แบ่งเขตรบัผิดชอบเป็น 2 สถานี 

ดงัน้ี 1) สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งอยู่ท่ี ถนนปัตตานีภิรมย ์ตรงขา้มสถานีต ารวจภูธร

อ าเภอเมืองปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ท่ีใชร้ับแจง้เหตุต่าง ๆ คือ 199, 073 - 349034 และ 

2) สถานีดับเพลิง 2 (สาขาย่อย ปากน ้า) ตั้งอยู่ท่ี ชุมชนยูโยด่านภาษี ถนนปากน ้า ต าบลสะบารัง 

อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี หมายเลขโทรศพัทท่ี์ใชร้บัแจง้เหตุต่าง ๆ คือ 073-006000 

 

 2.6.15  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

แม่น ้ าปัตตานี เป็นแม่น ้ าสายส าคัญท่ีไหลผ่านจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซ่ึงผ่าน

เทศบาลเมืองปัตตานี ตลอดความยาวของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลไดใ้ชป้ระโยชน์

จากแมน่ ้าปัตตานี มาใชเ้ป็นแหล่งน ้าดิบในการผลิตน ้าประปา แหล่งน ้าใตดิ้น จากการส ารวจพบว่ามี

ปริมาณน ้ าจืดอยู่ใตพ้ื้นดินของอ่าวปัตตานีและภายในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก เป็น

ทรพัยากรน ้าซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นกิจการต่าง ๆ ในอนาคต 
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2.6.16  ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

มีขยะและกากของเสียประมาณวันละ 60 ตัน หรือ 21,600 ตัน / ปี พ้ืนท่ีท้ิงขยะของ

เทศบาลมีพ้ืนท่ี 183 ไร่ ท่ีต าบลหนองแรต อ าเภอยะหร่ิง ด าเนินการจดัท าระบบก าจดัขยะแบบฝัง

กลบตามมาตรฐาน เพ่ือรองรบัการก าจดัขยะ และกากของเสียในอนาคตต่อไป 

 

 2.6.17  การบ าบดัน ้าเสีย 

 ระบบบ าบัดน ้ าเสียในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งโดย

โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปัตตานี เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จจะมอบใหเ้ทศบาลเมืองปัตตานีบริหาร

จดัการจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศของเมืองปัตตานีและแหล่งน ้า สตัวน์ ้า พืชพนัธุต่์างๆ สุขภาพ

อนามยัของประชาชน และอ่าวปัตตานีจะมีน ้าท่ีสะอาด มีผลดีต่อสภาพแวดลอ้มของเมืองปัตตานี

โดยรวม 

 

2.7  กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

 

 2.7.1  กฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลักษณะของตลาดสด พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเษกษา, 

2551: 5 - 17) 

  ก าหนดลกัษณะของตลาดสดหลายประการ รวมทั้งท่ีตั้งของตลาดสดตอ้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 

100 เมตรจากแหล่งท่ีก่อเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเล้ียงสตัว ์แหล่งโสโครก ท่ีก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล

ฝอย อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัเวน้แต่จะมีการป้องกนัซ่ึงเจา้พนักงานสาธารณสุขไดใ้ห้

ความเห็นแลว้ และตอ้งจดัใหม้ีท่ีเก็บรวบรวมหรือรองรบัขยะอย่างเพียงพอท่ีจะรองรบัขยะในแต่ละวนั 

และลกัษณะเหมาะสมตามท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก าหนด โดยค าแนะของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

   1)  บ ารุงรกัษาโครงสรา้งต่าง ๆ ของตลาดสดใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 

เช่น ระบบบ าบดัน ้าเสียหรือน ้าท้ิง 

   2)  จดัใหม้ีการเก็บกวาด มลูฝอยบริเวณตลาดสด และดูแลความสะอาดของตะแกรง

ดกัขยะบ่อดักไขมนั ระบบบ าบดัน ้าเสียหรือน ้าท้ิงและทางระบายน ้า มีใหม้ีกล่ินเหม็นเป็นประจ าทุก

วนั และดแูลท่ีเก็บรวบรวมหรือรองรบัขยะใหถู้กสุขลกัษณะเสมอ 

  3)  ผู ้รับใบอนุญาตใหจ้ัดตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือ ตลาดประเภทท่ี 2 ตอ้งไม่

กระท าการและตอ้งควบคุมดูแลมิใหส้ะสมหรือหมักหมมส่ิงใดส่ิงหน่ึงในตลาดสด จนท าสถานท่ี

สกปรกรกรุงรงั เป็นเหตุร าคาญ เกิดมลพิษท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นท่ีเพาะพนัธุส์ตัวห์รือแมลงท่ีเป็น

พาหะน าโรค 

  4)  ถ่ายเทหรือท้ิงขยะหรือส่ิงปฏิกลูท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีจดัไวส้ าหรบัรองรบัขยะ 

  5)  ท าใหน้ ้าใชใ้นตลาดสดเกิดความสกแรกจนเป็นเหตุใหเ้ป็นหรืออาจเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ 

  6)  ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลกัษณะซ่ึงก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นหรือปฏิกลู 
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 2.7.2  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติฉบบัน้ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการมูลฝอยและรักษาความสะอาดของบา้นเมือง

โดยทัว่ไป มีสาระส าคญั คือ 

  1)  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารท่ีอยู่ติดกบัทางเทา้มี

หน้าท่ีดุแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร ในกรณีท่ีเป็น

ตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินคา้ประจ าทุกวนัหรือเฉพาะคราว ใหเ้จา้ของตลาดมี

หน้าท่ีดูแลรกัษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกับตลาดและใหผู้ค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของ

ตลาดมีหนา้ท่ีรกัษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตนครอบครอง 

   2)  หา้มอาบน ้าหรือซกัลา้งส่ิงใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะ 

  3)  การโฆษณาดว้ยการปิด ท้ิง หรือโยนแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินหรือพนักงานเจา้หนา้ท่ีเป็นหนังสือก่อน 

  4)  หา้มขดู กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสีท่ีก าแพงท่ีติดกบัถนน บนถนน ท่ีตน้ไมห้รือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีอยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในท่ีสาธารณะ ยกเวน้เป็นการกระท าของ

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ราชการอ่ืน หรือรฐัวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได ้

  5)  เจา้ของรถท่ีบรรทุกส่ิงของ ตอ้งป้องกนัการตกหล่น รัว่ไหล ปลิว ฟุ้งกระจาย

ลงบนถนนในระหวา่งท่ีใชร้ถ รวมทั้งตอ้งป้องกนัไมใ่หน้ ้ามนัรัว่ไหลลงบนถนน 

  6)  หา้มลา้งรถยนต ์รถจกัรยานยนตห์รือลอ้เล่ือนบนถนน หรือสถานสาธารณะ

และท าใหถ้นนหรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ 

  7)  หา้มมิใหผู้ใ้ดท้ิงส่ิงปฏิกลู มลูฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย 

หรือ ส่ิงอ่ืนใดในบริเวณท่ีไดป้ลูกหญา้หรือตน้ไมซ่ึ้งทางราชการทอ้งถ่ิน ราชการส่วนอ่ืน หรือ

รฐัวิสาหกิจเป็นเจา้ของ 

  8)  การหา้มท้ิงส่ิงปฏิกลูมลูฝอยในม่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 

 ส าหรับบทก าหนดโทษ จะมีตั้งแต่ระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และมีไปจนถึง 

10,000 บาท แต่ไมม่ีโทษจ าคุก 

 กฎหมายฉบับน้ี เก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในหลายประเด็น แต่ท่ีส าคัญคือ ตอ้งการ

รักษาความสะอาดของชุมชนในสภาวะท่ีบา้นเมืองมีความหนาแน่นดว้ยประชาชนมากมาย 

นอกจากน้ันในกฎหมายฉบับน้ี ไดก้ าหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืนหรือกระท าผิดไวค้่อนขา้งสูง คือ 

ปรบัตั้งแต่ 500 บาท จนถึง 10,000 บาท ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความจริงจงัต่อการลงโทษผูฝ่้าฝืน

ไมป่ฏิบติัตามขอ้ก าหนด  
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2.8  งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

 จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ในเขต

เทศบาลเมืองปัตตนี อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี มีดงัน้ี 

 ปรียว์รา ฟ่ันพรหมมินทร ์(2557) ไดศึ้กษาอิทธิพลของบรรจุภณัฑท่ี์มีต่อการตดัสินใจซ้ือ

น ้าด่ืมของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคน ้า

ด่ืมในกรุงเทพมหานคร มีเพียงปัจจยั ดา้น อายุ รายได ้และการศึกษา เท่าน้ันท่ีมีความแตกต่าง

กนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดของผูบ้ริโภคน ้าด่ืมในกรุงเทพมหานคร มีเพียง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์เท่าน้ันท่ีมีความ

แตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้าด่ืมของผูบ้ริโภคใน กรุงเทพมหานครและดา้นปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ ของผูบ้ริโภคน ้าด่ืมในกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของ ตราสินคา้ ความภัคดีต่อ

สินคา้ และความไวว้างใจ ท่ีมีความแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน ้าด่ืม ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  

 ประชา คงศรีเจริญ (2548) ไดศึ้กษาการจดัการมูลฝอยในครวัเรือนในเขตเทศบาล ต าบล

แม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรือน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดี มีการรวบรวมขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูล

ฝอยอยู่ในระดับท่ีดี ส่วนการจ าแนกขยะมูลฝอยและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใชป้ระโยชน์อยู่ใน

ระดับพอใช ้และกลุ่มตัวอย่างมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรือนสูง มี

ความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครวัเรือน ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

 ปรชัญา ผิวผาง (2549) ไดศึ้กษาความรูเ้ก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอยรวมของประชาชนท่ี

อยูใ่นเขตก่อสรา้ง ศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยแบบผสมผสาน จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ความรู ้

เก่ียวกับการก าจัดขยะมูลฝอยรวมของประชาชนท่ีอยู่ในเขตก่อสรา้งศูนย์ ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน จงัหวดัขอนแก่น อยู่ในระดบัปานกลาง และการเปรียบเทียบความรูเ้ก่ียวกบัการก าจดัขยะ

มลูฝอยแบบผสมผสาน จงัหวดัขอนแก่น พบว่า อาชีพ ระดบัการศึกษาและประสบการณใ์นการศึกษา

ดูงานการก าจัดขยะมูลฝอยต่างกัน มีความรูเ้ก่ียวกับการก าจัดขยะมูลฝอยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการศึกษาพบว่า การจดัการขยะมลูฝอยของชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนเมืองต่างก็มีการบริหารจดัการขยะมลูฝอยท่ีแตกต่างกนั คือ ถา้ชุมชนใด

มีการบริหารท่ีดี มีผูน้ าท่ีมีความรูค้วามสามารถหรือระดับการศึกษาท่ีสูงจะทาใหชุ้มชนน้ันมีการ

บริหารจดัการขยะไดดี้ เช่น มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ มีการคดัแยกเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หก้บัชุมชน

ท าใหชุ้มชนน้ันมีปริมาณขยะลดลงและท าใหส้ภาพแวดลอ้มในชุมชนดีขึ้ น ถ้าชุมชนใดขาดการ

บริหารงานท่ีดี มีผูน้ าท่ีไม่มีความรูห้รือการศึกษาระดับต า่ จะท าใหชุ้มชนน้ันมีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้ น

และท าใหม้ีสภาพแวดลอ้มท่ีไมดี่ ท าใหค้นในชุมชนไมม่ีการพฒันา 
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  ญาณัญฎา ศิรภัทรธ์าดา (2553) ไดศึ้กษายุทธศาสตรก์ารสรา้งมูลค่าเพ่ิมของการคดั

แยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจส าหรบัผูป้ระกอบการและชุมชนในเขตจงัหวดัภาคกลางของประเทศ

ไทย ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพฒันาการด าเนินธุรกิจในอนาคตเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิม ระยะ

สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดย กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผูป้ระกอบการและ

ชุมชนและภาครฐั มีดงัน้ี ระยะสั้น (1 ปี) แกปัญหาและพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรและแรงงาน

เร่งลดภาระหน้ีของกิจการ สรา้งระบบ คุณภาพของกิจการ, ระบบการบริหารสินคา้คงคลงั, โลจิ

สติกส,์ จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีดอกเบ้ียต า่, รวมตวักนจดัส่งสินคา้วสัดุรีไซเคิลและการร่วมมือดา้น

ขอ้มลูข่าวสารระยะปานกลาง (2-3 ปี) พฒันาเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณเ์พ่ือการรีไซเคิล, 

ศนูยอ์บรมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่, สรา้งศูนยก์ลางเครือข่ายผูป้ระกอบการคา้วสัดุรีไซเคิลเพ่ือการ

ช่วยเหลือระยะยาว (5 ปี) มีแผนจดัหาตลาดส่งขายสินคา้หรือขยายการตลาดเพ่ิมขึ้ นทั้งในและ

ต่างประเทศ ขอรับการสนับสนุนจากรฐับาลดา้นการตลาดและการส่งออก สินคา้วสัดุรีไซเคิล 

และขอรบัการ สนับสนุนจากรฐับาลดา้นการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และ

น ามาเป็นแนวทางสรา้งยุทธศาสตรด์งัน้ี ยุทธศาสตรก์ารพฒันาธุรกิจรีไซเคิล 1) พฒันาและ

ยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยสู่สงัคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู ้2) สรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจรี

ไซเคิลใหเ้ป็นรากฐานท่ีมนัคงของประเทศ 3) พฒันาและสามารถยกระดบัธุรกิจรีไซเคิลไทยเป็น

ศนูยก์ลางการกระจายวสัดุรีไซเคิลสู่ตลาดต่างประเทศ 4) เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการธุรกิจรีไซเคิลไทย 5) เปล่ียนบทบาทรฐัเร่งแกไ้ขมาตรการปัจจุบนั เร่งสรา้งความเช่ือมนั

กลบัคืน  

  ฐิติกุล บวัลา (2550) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ จดัการขยะ 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา การศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัญหาและผลกระทบ ความคิดเห็นเก่ียวกบัศรทัธาผูน้ า ชุมชน

และความคิดเห็นเก่ียวกับการเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมอยู่ในระดับ 

ค่อนขา้งมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะ ไดแ้ก่ เพศ ประสบการณใ์นการฝึกอบรมเร่ือง การ

จดัการขยะ การถือครองท่ีอยู่อาศัย ความคิดเห็นต่อปัญหาและผลกระทบของขยะ ความศรัทธาต่อ

ผูน้ าชุมชน การเห็นประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะ ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา รายไดอ้าชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพ

ในครอบครัว ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี ลักษณะการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี ลักษณะท่ีอยู่ อาศัยและ

จ านวนสมาชิกในครอบครวั 

วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ (2544) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น ผลการศึกษา

พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาล

นครขอนแก่นอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะ ไดแ้ก่ การศึกษาแรงจูงใจส่วนบุคคล การ

ติดต่อส่ือสาร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 วิไลวรรณ นาหัวนิล (2547) ไดศึ้กษาการจดัการมูลฝอยชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล 

ประชากรคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลของจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 194 แห่งโดยใชแ้บบสมัภาษณ์

เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับต า่ รอ้ยละ 50 ดา้นการเก็บรวบรวม พบว่า อยู่ในระดับต า่ รอ้ยละ 45.9 

ดา้นการขนล าเลียง พบว่า ไม่มีการจดัการมูลฝอยชุมชน รอ้ยละ 74.7 และดา้นการกาจดั พบว่า มี

การก าจัดอยู่ในระดับต า่ รอ้ยละ 57.7 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของประชากร รายได ้และทรพัยากรในการจดัการ 

  ศุภฤกษ์ ดวงขวญั (2548) ไดทา้ การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูล ฝอยใน

ครัวเรือนเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหา้ จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับปานกลาง ระดับ 

พฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยใหเ้หลือน้อยท่ีสุดอยู่ในระดับต า่ พฤติกรรมการน าวสัดุส่ิงของ 

มาใชซ้ ้าอยู่ในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการคดัแยกขยะมลูฝอยไปรีไซเคิลอยู่ในระดับปานกลาง 

ทั้งน้ี ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนในระดับปาน

กลาง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรือน ไดแ้ก่ อายุ 

การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ความรู ้และทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยในครวัเรือน 

อรรถพล สุดสาย (2544) ไดศึ้กษาและส ารวจความรูค้วามเขา้ใจในการจัดการมูลฝอยของ

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี และศึกษาสาเหตุและปัญหาในการ

จัดการมูลฝอยของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการมลูฝอยมากคิดเป็นรอ้ยละ 89.3 และพบว่าอายุและระดบัการศึกษา

มีความสมัพนัธ์กบัความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนเพศ อาชีพ การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความรูค้วามเขา้ใจใน

การจดัการมลูฝอยอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  เมื่อสรุปการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า สามารถน าหลัก

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประยุกตใ์ชใ้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์การรบัรูข้อ้มลู

ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ และการแปรรูปต่าง ๆ ซ่ึงในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานีดงักล่าว ยงัไม่มีผล

การศึกษาใดไวก้่อนหน้าน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จึงเป็นท่ีมาของ

ความสนใจในการศึกษา จนอาจจะเป็นประโยชน์ส าหรบัหน่วงงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดความสนใจใน

การจดัการขยะท่ียัง่ยืนมากขึ้ นต่อไป 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 

 การด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี” มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสถานการณ์การจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์รวมทั้งเพ่ือหารูปแบบในการส่งเสริมในการจดัการขยะบรรจุ

ภณัฑข์องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 ในการศึกษาครั้ งน้ีผู ้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการศึกษาครั้งน้ีดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการขยะมลูฝอย และการจดัการบรรจุภณัฑ ์นอกจากน้ี ยงัไดส้งัเกตการณป์ระชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองปัตตานีในการจัดการบรรจุภัณฑ์ เมื่อผูศึ้กษาไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง

ต่าง ๆ แลว้ท าการวิเคราะหข์อ้มูลโดยเปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีไดร้บักบัขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้พรอ้ม

ทั้งน าขอ้มลูทั้งหมดมาสรุปผลการศึกษา โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนตามรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 3.2  สมมติฐานในการศึกษา 

3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มลูสมัภาษณ ์

3.4  เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.5  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.6  การวิเคราะหข์อ้มลู 

3.7  การประมวลผลขอ้มลู 

3.8  นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา 
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3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

การศึกษาในครั้งน้ี ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดของกรอบแนวคิด ดัง

ภาพท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัสนบัสนุนที่เก่ียวขอ้ง 

- การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ ์

- การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุ

ภณัฑ ์

- ความถ่ีในการรบัรูข้่าวสารผ่านส่ือต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์

- การได้รับผลกระทบจากปัญหาบรรจุ

ภณัฑ ์

ลกัษณะส่วนบุคคล  

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- รายได ้อาชีพ 

- ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 

 

 

การจดัการขยะ 

บรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาล 

เมืองปัตตานี 
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3.2  สมมตฐิานในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาครั้งน้ี ผู ้ศึกษาไดก้ าหนดสมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือเป็นการคาดคะเน

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงสามารถก าหนดสมมติฐานได้เป็น 5 ขอ้ 

ดงัต่อไปน้ี 

 1)  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 2)  ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 3)  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 4)  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 5)  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 6)  ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการรบัรูข้า่วสารผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑต่์างกนั 

มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

  7)  ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑใ์นระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ี

ต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้หข้อ้มูลสมัภาษณ ์

 

 3.3.1  ผูใ้หข้อ้มูลสมัภาษณ ์คือ  

 เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งชุมชน ประกอบดว้ย 3 ต าบล คือ ต าบลสะบารงั ต าบลอาเนาะร ู

และต าบลจะบงัติกอ รวมทั้งหมด 6 ชุมชน คือ ชุมชนโรงเหลา้ ชุมชนปะการอ ชุมชนอาเนาะซูงา ชุมชน

คลองชา้ง ชุมชนตะลุโบะ และชุมชนตะบงัติกอ(วงัเก่า) โดยเลือกสมัภาษณชุ์มชนละ 2 คน รวมจ านวน 

12 คน เลือกผูใ้หส้มัภาษณผ์ูห้ญิง 1 คน และผูช้าย 1 คน 

 

3.3.2  หน่วยในการศึกษา 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองปัตตานี ประกอบดว้ย 3 ต าบล ต าบลสะบารงั ต าบลอา

เนาะร ูและต าบลจะบงัติกอ รวมประชากรทั้งหมดจ านวน 16,604 คน ซ่ึงเป็นประชากรเพศชายจ านวน 

7,410 คน และประชากรหญิงจ านวน 9,194 คน (ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 25) 
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 3.3.3  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอย่างจะเป็นตวัแทนของจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงไดใ้ชว้ิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีมีลกัษณะครอบคลุมประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด และมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งน้ี ไดก้ าหนดกลุ่มตัวอย่างใหม้ีการประมาณค่าคลาดเคล่ือน

ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 5 ดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ รอ้ยละ 95  

  3.3.2.1  ขั้นตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละต าบล ต าบลละ 2 ชุมชน โดย

การจบัสลากชุมชนในแต่ละต าบล ซ่ึงต าบลจะบงัติกอ ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างจากต าบลละ 2 ชุมชน โดย

การจบัสลากจาก 4 ชุมชน ต าบลสะบารงั ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างต าบลละ 2 ชุมชน โดยการจบัสลากจาก 

9 ชุมชน และต าบลอาเนาะรู ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างจากต าบลละ 2 ชุมชน โดยการจบัสลากจาก 3 

ชุมชน ประกอบดว้ยรายช่ือชุมชนและจ านวนประชากร ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 3.1  รายช่ือชุมชนและจ านวนประชากรของกลุ่มตวัอยา่งในชุมชนเขตเทศบาลเมือง  

ปัตตานี 

 

ต าบล ชุมชน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

ต าบลสะบารงั  ชุมชนโรงเหลา้ 

ชุมชนปะการอ 

202 

342 

248 

421 

450 

763 

ต าบลอาเนาะร ู ชุมชนอาเนาะซงูา 

ชุมชนคลองชา้ง 

201 

305 

265 

413 

466 

718 

ต าบลจะบังติ

กอ 

ชุมชนตะลุโบะ 

ชุมชนตะบงัติกอ(วงัเก่า) 

253 

169 

324 

151 

577 

320 

รวม  1,472 1,822 3,294 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 9. 

 

  3.3.2.2  ขั้นตอนท่ี 2 ค านวณสดัส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชุมชน เมื่อไดข้นาด

ของกลุ่มตัวอย่างแลว้ จึงท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยจ าแนกตามสดัส่วนประชากรในแต่ละ

กลุ่ม และไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อขนาดประชากร โดยใชสู้ตร 

Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท,์ 2548: 45) และเพ่ือใหม้ีโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัในการถูกเลือก

ขนาดของกลุ่ม 
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 โดยก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ดงัน้ี 

 ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (n)  =            N 

1 + Ne
2 

 เมื่อ N  คือ จ านวนหน่วยประชากรทั้งหมด 

 e คือ ความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนดรอ้ยละ หรือ 0.05 

 

 ท่ีความคลาดเคล่ือนรอ้ยละ 5 หรือความเช่ือมัน่รอ้ยละ 95 

    n   =            3,294 

         =       3,294(0.05)
2
 

    n   =   357 

  

เน่ืองจากแต่ละหมู่บา้นมีจ านวนครัวเรือนไม่เท่ากัน ดังน้ัน ผูศึ้กษาจึงสุ่มตัวแทนจากแต่ละ

หมูบ่า้น ซ่ึงมีการค านวณตวัอยา่งตามสดัส่วนครวัเรือนในแต่ละหมูบ่า้น โดยใชส้ตูร 

    n1  =  nN 1 

       N 

  เมื่อ n = จ านวนประชากรตวัอยา่ง (ครวัเรือน) 

   N = จ านวนประชากรทั้งหมด (ครวัเรือน) 

   N1 = จ านวนประชากรในแต่ละหมูบ่า้น (ครวัเรือน) 

   n 1 = จ านวนตวัอยา่งในแต่ละหมูบ่า้น (ครวัเรือน) 

 

  ผลจากการค านวณไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละหมูบ่า้น ปรากฏดงัตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 

แทน n= 357  N = 3,294   N1= 450 จะได ้  

n1  =    (357)(450) 

      3,294       

          =       48.77 

แทน n= 357  N = 3,294   N1= 763 จะได ้   

n1  =    (357)(763) 

      3,294    

          =       82.69 

แทน n= 357  N = 3,294   N1= 466 จะได ้   
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n1  =    (357)(466) 

       3,294    

         =        50.50 

แทน n= 357  N = 3,294   N1= 718 จะได ้   

n1  =    (357)(718) 

      3,294    

         =        77.81 

 

แทน n= 357  N = 3,294   N1= 577 จะได ้   

n1  =     (357)(577) 

      3,294    

          =       62.53 

แทน n= 357  N = 3,294   N1= 320 จะได ้   

n1  =     (357)(320) 

      3,294    

          =       34.68 

 

ตารางที่ 3.2  สดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

ต าบล ชุมชน รวม จ านวนตวัอย่างที่จะสุ่ม 

ต าบลสะบารงั  ชุมชนโรงเหลา้ 

ชุมชนปะการอ 

450 

763 

49 

83 

ต าบลอาเนาะร ู ชุมชนอาเนาะซูงา 

ชุมชนคลองชา้ง 

466 

718 

50 

78 

ต าบลจะบงัติกอ ชุมชนตะลุโบะ 

ชุมชนตะบงัติกอ(วงัเก่า) 

577 

320 

62 

35 

รวม 3,294 357 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 15. 
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  3.3.2.3  ขัน้ตอนท่ี 3 ผูศึ้กษาไดท้ าการสุ่มเชิงระบบรายช่ือ เป็นการสุ่มจากรายช่ือผูม้ี

สิทธ์ิเลือกตั้งของปี พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองปัตตานี ตวัอย่างเช่น น าจ านวนประชากรทั้งหมดหารดว้ย

จ านวนตัวอย่างท่ีตอ้งการ ตามสดัส่วนจ านวนของแต่ละชุมชน รวม 357 ราย โดยมีเง่ือนไขในการสุ่ม

ตวัอย่างคือ หากไม่พบประชาชนตามรายช่ือในบา้นเลขท่ีท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแลว้ใหใ้ชต้วัแทนจาก

บา้นเลขท่ีและอาศยัในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

3.4  เครือ่งมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

การศึกษาน้ีไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาครั้งน้ี มี 3 ประเภท คือ แบบส ารวจ แบบสมัภาษณ ์และแบบสอบถาม 

โดยเป็นแบบสมัภาษณ์จ านวน 1 ฉบบั คือ แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขต

เทศบาลเมืองปัตตานี และแบบสอบถาม จ านวน 1ฉบบั คือแบบสอบถามส าหรบักลุ่มตวัอย่างประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี (รายละเอียดดงัภาคผนวก ข และ ค)  

 

 3.4.1  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย  

  3.4.1.1  การทบทวนเอกสาร เป็นการทบทวนหนังสือราชการ รายงาน บันทึกการ

ประชุม สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการจดัการขยะใน

เขตเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นตน้ 

  3.4.1.2  แบบส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการส ารวจข้อมูลบริบทของพ้ืนท่ีและ

สงัเกตการณใ์นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์และขอ้มลูพ้ืนฐานในการจดัการขยะเพ่ือประเมินสถานการณ ์

รวมทั้งขอ้มูลจากความคิดเห็นของชุมชน แนวทางการจดัการขยะบรรจุภัณฑท่ี์เหมาะสม และรูปแบบ

กิจกรรมการในการส่งเสริมการจดัการขยะบรรจุภัณฑท่ี์มีประสิทธิภาพมากขึ้ น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

(รายละเอียดดงัภาคผนวก ก) 

  3.4.1.3  แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ส าหรับแนวค าถามเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) แบบสมัภาษณเ์ป็นแนวค าถามท่ีไม่เคร่งครดัในเร่ืองโครงสรา้ง (Unstructured) แต่ยึด

หวัขอ้การสมัภาษณ์ไวเ้ป็นหลัก และเป็นค าถามท่ีเปิดกวา้ง ค าถามปลายเปิด ซ่ึงประเด็นค าถามน้ีจะ

สามารถยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนไปตามลักษณะของผู ้ใหข้ ้อมูล และสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไป 

(รายละเอียดดงัภาคผนวก ข) เช่น 

   1)  ศักยภาพของการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์โดยรวมในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานี 

   2)  ความเป็นไดใ้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
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   3)  แนวทางหรือนโยบายใดบา้งในการด าเนินการจัดการขยะบรรจุภัณฑใ์น

เขตเทศบาลเมืองปัตตานีท่ีตอ้งพฒันาในอนาคต 

   4)  การจดัการดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ีในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์น

เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

   5)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

   6)  แนวทางการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานี 

   7)  รปูแบบกิจกรรมในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี

ท่ีสามารถจดัใหม้ีข้ึนได ้

  3.4.1.4  แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างของประชาชนท้องถ่ินและ

นักท่องเท่ียวในประเด็นดงัน้ี 

  ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยให้

ตอบค าถามตามท่ีก าหนดค าตอบไวใ้หเ้ลือกเท่าน้ัน แบ่งเป็น 4 ตอน (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค) คือ 

   1)  ตอนท่ี 1ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไป ขอ้มลูในส่วนน้ีประกอบดว้ย 

(1)  เพศ 

(2)  อายุ  

(3)  ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน เป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบ 

จ านวน 1 ขอ้ เก่ียวกบัระยะเวลาตั้งแต่ท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในชุมชน หากเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี จาก

ค าตอบดงัต่อไปน้ี 

(3.1) ระยะเวลา 1 - 5 ปี 

(3.2) ระยะเวลา 6 - 10 ปี 

(3.3) ระยะเวลา 11 - 15 ปี 

(3.4) ระยะเวลา 16 - 20 ปี 

(3.5) ระยะเวลา 20 ปีขึ้ นไป 

(4)  ระดบัการศึกษา 

(4.1) ประถมศึกษา 

(4.2) มธัยมศึกษา 

(4.3) อนุปริญญา / ปวส. 

(4.4) ปริญญาตรี 

(4.5) ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 

(5)  ระดบัรายได ้
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(5.1) ไมเ่กิน 5,000 บาท 

(5.2) 5,000-10,000 บาท 

(5.3) 10,000-15,000 บาท 

(5.4) 15,000 บาท ขึ้ นไป 

(6)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางส่ิงแวดล้อม เป็นค าถามปลายปิดให้

เลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้ เป็นการวดัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้มของตนเองในรอบปี เป็นความถ่ี 

5 ระดบั ไดแ้ก่ ไม่เคยเขา้ร่วม เขา้ร่วมนาน ๆ ครั้ง เขา้ร่วมเป็นบางครั้ง เขา้ร่วมบ่อยครั้ง เขา้ร่วมเป็น

ประจ า จากกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

(6.1) การปลกูป่า 

(6.2) การประหยดัพลงังาน 

(6.3) การคดัแยกมลูฝอย 

(6.4) การอนุรกัษ์แหล่งน ้า 

(6.5) การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

(7)  การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑ์ เป็นค าตอบปลาย

ปิดใหเ้ลือกค าตอบ จ านวน 5 ขอ้ เป็นการวดัไดร้บัขอ้มลูข่าวสารดว้ยตนเอง และเป็นความถ่ี 5 ระดับ 

ไดแ้ก่ ไม่เคยรบัขอ้มูลข่าวสาร ไดร้บันาน ๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง และไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเป็นประจ า

จากส่ือต่างๆดงัต่อไปน้ี 

(7.1) โทรทศัน์ 

(7.2) วิทยุ 

(7.3) หน่วยงานเทศบาลเมืองปัตตานี 

(7.4) หนังสือพิมพ ์

(7.5) สถาบนัการศึกษา 

  3.4.3.2  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ ์เป็นค าถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบ

จ านวน 10 ขอ้ เป็นการวดัความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเอง เป็นความถ่ี 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็น

ดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง จากความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ ์

ดงัต่อไปน้ี 

   1)  บรรจุภณัฑท์ าใหส้ะดวกสบายในการใช ้

   2)  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงถึงความทนัสมยั 

   3)  บรรจุภณัฑแ์สดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลท่ีใช ้

   4)  บรรจุภณัฑช์่วยใหม้ีความสะอาดและปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก

ท่ีไมพึ่งประสงค ์
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   5)  บรรจุภณัฑใ์นรปูแบบท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดความตอ้งการบริโภคเพ่ิมขึ้ น 

   6)  บรรจุภณัฑเ์ป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร 

   7)  บรรจุภณัฑม์ีผลท าใหร้าคาสินคน้สงูขึ้ นได ้

   8)  บรรจุภณัฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมลูฝอยมากขึ้ น 

   9)  บรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการสลายตวันานขึ้ นอยูก่บัชนิดของบรรจุภณัฑ ์

   10)  บรรจุภณัฑท์ าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายในการท าลายขยะมลูฝอย 

  3.4.3.3  ตอนท่ี 3 การไดร้ับผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์ เป็นค าถามปลายปิดให้

เลือกตอบ จ านวน 10 ขอ้ เป็นการวดัการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภัณฑด์ว้ยตนเอง เป็นความถ่ี 5 

ระดบั ไดแ้ก่ ไดร้บัผลกระทบมากท่ีสุด ไดร้บัผลกระทบมาก ไดร้บัผลกระทบปานกลาง ไดร้บัผลกระทบ

นอ้ย ไดร้บัผลกระทบนอ้ยท่ีสุด จากผลกระทบจากบรรจุภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

   1)  ท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพ่ิมมากขึ้ น 

   2)  ท าใหถ้นนหนทางสกปรกและชุมชนขาดความสง่างาม 

   3)  ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนัและแหล่งน ้าสกปรก 

   4)  ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์

   5)  ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

  3.4.3.4  ตอนท่ี 4 การจดัการบรรจุภณัฑ ์เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 10 ขอ้ เป็น

การวดัการจัดการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเอง เป็นความถ่ี 5 ระดับ ไดแ้ก่ การด าเนินการมากท่ีสุด การ

ด าเนินการนอ้ย การด าเนินการนอ้ยท่ีสุด จากการจดัการบรรจุภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

   1)  การจดัการบรรจุภณัฑข์องประชาชน 

(1)  ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 

(2)  คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 

(3)  ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 

(4)  น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ 

(5)  น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 

   2)  การจดัการบรรจุภณัฑข์องหน่วยงานเทศบาลเมืองปัตตานี 

(1)  การคดัแยกบรรจุภณัฑ ์

(2)  การจดัเก็บและขนส่งบรรจุภณัฑ ์

(3)  การรวบรวมบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปแปรสภาพ 

(4)  การก าจดับรรจุภณัฑอ์ยา่งถูกวิธี 

(5)  การตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวมขยะของเจา้หนา้ท่ี 
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 3.4.2  ขั้นตอนในการศึกษาวิจยั ในการศึกษาครั้งน้ีมีขัน้ตอนในการวิจยัดงัน้ี  

 3.4.2.1  ขั้นตอนการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

  3.4.2.2  ขัน้ตอนการติดต่อ ผูศึ้กษาเขา้ถึงขอ้มลูและผูใ้หข้อ้มลูหลกั หลงัจากน้ันจึงท า

การติดต่อกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั โดยการสรา้งความคุน้เคยดว้ยการพูดคุย ซักถามขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ผ่านมา ซ่ึงเป็นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ไปศึกษาจริง 

  3.4.2.3  ขัน้ตอนเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัคิดประเด็นปัญหาการวิจยัไว ้

เบ้ืองตน้ ท าเอกสารแผ่นพับ และจัดท าเป็นแนวค าถามเพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยก าหนด

ประเด็นหลักและประเด็นย่อย ซ่ึงแนวค าถามเหล่าน้ีเป็นค าถามปลายเปิด ซ่ึงเน้นใหก้ลุ่มตัวอย่า ง

สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งเปิดกวา้งและยืดหยุน่  

  3.4.2.4  ขัน้ตอนการลงสนามและเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามท่ีไดว้างแผนการ

เก็บขอ้มลู โดยผูว้ิจยัไดแ้นะน าตนเองว่าเป็นนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษา และมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการ

จดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

  3.4.2.5  ขั้นตอนการลงรหัส หลังจากผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ โดยมีการขออนุญาต

บนัทึกเสียงกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแลว้ ไดท้ าการถอดค าพูดจากแถบบนัทึกเสียงและการจดับนัทึก เพ่ือน ามา

พิมพล์งในคอมพิวเตอร ์จากน้ันจึงไดม้ีการท าจดัหมวดหมูข่องขอ้มลูและแปลผลจากโปรแกรม SPSS 

  3.4.2.6  ขั้นตอนการสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูล เมื่อขอ้มูลทั้งหมดไดถู้กแยกจัดตาม

หมวดหมู ่ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาวิเคราะห ์สรุป และน าเสนอเพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมตามกระบวนการวิจยั 

 

3.5  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

 3.5.1  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสรา้งเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีขัน้ตอนดงัน้ี 

  3.5.1.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในงานวิจยั ทั้งน้ีเพ่ือท าความ

เขา้ใจความหมายของตวัแปรใหต้รงตามทฤษฎี 

  3.5.1.2  คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับแบบวดัท่ีใชใ้นงานศึกษา จากงานวิจยัท่ี

เคยศึกษา เพ่ือท าความเขา้ใจและเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละแบบวดั รวมทั้งประเมินความ

เหมาะสมทั้งขอ้ความและมาตรวดัของแต่ละแบบวดั 

  3.5.1.3  สรา้งแบบวดัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์แบบวดั

การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑจ์ากส่ือ เป็นแบบประเมินค่า 5 อนัดบั คือ ไม่เคย 1ปีต่อ

ครั้ง 6 เดือนต่อครั้ง บ่อยครั้ง ประจ า แบบวัดความคิดเห็นต่อบรรจุภัณฑ์ เป็นแบบประเมินค่า 5 
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อนัดับ คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง แบบวดัความรูสึ้กการ

ไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์แบบวดัวิธีในการจดัการบรรจุภณัฑเ์ป็นแบบประเมินค่า 5 อนัดบั คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

  3.5.1.4  น าแบบวดัทั้งหมด ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิทั้งทางดา้นเคร่ืองมือวดั ทางดา้นการ

จดัการขยะบรรจุภัณฑ์ จ านวน 3ท่านเป็นผูพิ้จารณาและตัดสินว่าเคร่ืองมือมีขอ้ค าถามเก่ียวขอ้งกับ

เน้ือหาหรือไม่ ครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่ ถา้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาแลว้มีความเห็นตรงกนัว่าขอ้ค าถามมี

ความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาก็สรุปไดว้่าเคร่ืองมือมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา แต่หากผูเ้ช่ียวชาญ

มีความเห็นว่าไม่สอดคลอ้ง ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหม่ และใหผู้ ้เช่ียวชาญพิจารณาอีกครั้งจนเห็นว่า

เหมาะสม โดยท่ีผูว้ิจยัหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาค่า IOC: Index of Item 

Objective Congruence ในการตรวจสอบโดยใหเ้กณฑใ์นการตรวจพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

   1)  ใหค้ะแนน +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

   2)  ใหค้ะแนน   0  ถา้ไมแ่น่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

   3)  ใหค้ะแนน -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้มต่รงตามวตัถุประสงค ์

แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสตูร โดยมีเกณฑ ์

1)  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2)  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต า่กวา่ 0.50 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้มไ่ด ้

  3.5.1.5  น าแบบวัดท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ใน

ประชากรเดียวกนักบักลุ่มตวัอยา่งการวิจยั 

  3.5.1.6  ปรบัปรุงแบบสอบถาม ในกรณีท่ีแบบสอบถามไมส่มบรูณ ์ 

  3.5.1.7  หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal 

Consistency) ดว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไปทดสอบกบัประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ปัตตานี โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ รวมทั้งหมด 35 คน 

 

 3.5.2  ลกัษณะของเครื่องมือส าหรบัลกัษณะของเคร่ืองมือ  

วิธีการสรา้งและการใหค้ะแนนส าหรบัเคร่ืองมือมีรายละเอียดดงัน้ี 

  3.5.2.1  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นบุคคลของประชาชน

ในทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อายุ ศาสนา อาชีพ ระยะเวลาเขา้พกัอาศยั ระดบัการศึกษา 

และรายได ้

  3.5.2.2  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามของการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจัดการขยะ

บรรจุภัณฑ ์เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นเองจากการทบทวนวรรณกรรม แบบวดัน้ีประกอบดว้ย

ขอ้ความจ านวน 5 ขอ้ เมื่อน าไปวิเคราะหห์าค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่า IOC พบว่า ค่า IOC = 
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0.80 (ภาคผนวก ง) ถือว่าแบบสอบถามชุดน้ีสามารถน าไปใชไ้ด ้และมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) = 

0.621 

 3.5.2.3  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑจ์าก

ส่ือ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นเองจากการทบทวนวรรณกรรม แบบวดัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความ

จ านวน 10 ขอ้ เมื่อน าขอ้มลูไปวิเคราะหห์าค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่า IOC พบว่า ค่า IOC = 

0.80 (ภาคผนวก ง) ถือว่าแบบสอบถามชุดน้ีสามารถน าไปใชไ้ด ้และมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) = 

0.787 

 3.5.2.4  ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบรรจุเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้ง

ขึ้ นเองจากการทบทวนวรรณกรรม แบบวดัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความจ านวน 10 ขอ้ เมื่อน าไปวิเคราะหห์า

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่า IOC พบว่า ค่า IOC = 0.66 (ภาคผนวก ง) ถือว่าแบบสอบถามชุดน้ี

สามารถน าไปใชไ้ด ้และมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) = 0.804 

 3.5.2.5  ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามความรูสึ้กการไดร้ับผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์ เป็น

แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึ้ นเองจากการทบทวนวรรณกรรม แบบวดัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความจ านวน 10 

ขอ้ เมื่อน าไปวิเคราะหห์าค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่า IOC พบว่า ค่า IOC = 0.82 (ภาคผนวก 

ง) ถือวา่แบบสอบถามชุดน้ีสามารถน าไปใชไ้ด ้และมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) = 0.978 

 3.5.2.6  ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามวิธีในการจดัการบรรจุภณัฑเ์ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สรา้งขึ้ นเองจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด แบบวดัน้ีประกอบดว้ยขอ้ความจ านวน 15 ขอ้ เมื่อ

น าไปวิเคราะหเ์พ่ือหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาดว้ยค่า IOC พบว่า ค่า IOC = 0.89 (ภาคผนวก ง) 

ถือวา่แบบสอบถามชุดน้ีสามารถน าไปใชไ้ด ้และมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) = 0.939 

 

3.6  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลโดยการใชโ้ปแกรมส าเร็จรูปใน

การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์SPSS / PC (Statistical Package for the Social Sciences) เพ่ือประมวล

ค่าสถิติต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 ผู ้ศึกษาไดใ้ชค้่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใชบ้รรยายลักษณะ

ประชาชนของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลเร่ืองการจัดการบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

ดงัน้ี 

 

 3.6.1  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

  1)  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 
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  2)  การรบัขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะมลูฝอย 

  3)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  4)  ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ ์

  5)  การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์

 

 3.6.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ ประกอบดว้ย 

  1)  การลดปริมาณบรรจุภณัฑ ์

  2)  การรวบรวมบรรจุภณัฑ ์

  3)  การคดัแยกบรรจุภณัฑ ์

   4)  การใชซ้ ้าหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ 

  5)  การก าจดัหรือการท าลาย 

   6)  น าบรรจุภณัฑห์มุนเวียนกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

 

 3.6.3  การวิเคราะหข์อ้มูล ในส่วนการจดัการบรรจุภณัฑ ์ไดจ้ดัท าขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไวเ้ป็น

ระบบ โดยมีการแยกแยะประเด็นชดัเจน จดัหมวดหมู่มีการเช่ือมโยงขอ้มูล และท าการวิเคราะหโ์ดยใช้

แนวคิดทางทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 3.6.4  การทดสอบสมมติฐาน ขอ้มูลส่วนบุคคล คือ 1) เพศ 2) สถานภาพ 3) อายุ 4) 

ระดบัการศึกษา และ 5) ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั ใชส้ถิติ t – 

test และทดสอบค่า ANOVA ในการพิสจูน์สมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

3.7  การประมวลผลขอ้มูล 

 

 ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวม้าด าเนินการ ดงัน้ี 

 

 3.7.1  การก าหนดรหสัของขอ้มูล ผูศึ้กษาน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปจดัหมวดหมู่เพ่ือก าหนดรหสัของ

ขอ้มูลและรวบรวมรหัสตัวเลขของแต่ละขอ้ค าถามใหเ้ป็นระเบียบ และเพ่ือใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้ง 

น่าเช่ือถือ โดยก าหนดคะแนนท่ีจะใหร้หสัต่าง ๆ เพ่ือเตรียมส าหรบัการไปวิเคราะหท์างสถิติ 
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 3.7.2  การลงรหสัขอ้มูล ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้งลงรหสัของขอ้

ค าถามแต่ละขอ้ ตามท่ีไดก้ าหนดรหสัไวก้่อนแลว้ เรียกวา่ Coding Sheet 

 

 3.7.3  การตรวจสอบรหสั ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบหลงัจากลงรหสัเรียบรอ้ยแลว้เพ่ือความ

ถูกตอ้ง และไมท่ าใหเ้กิดการสบสนในแต่ละขัน้ตอน 

 

 3.7.4  การประมวลผลขอ้มูล โดยการน า Coding Sheet บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ โดยการใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในการประมวลผล

ขอ้มูลเพ่ือหาค่าการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร เป็นตน้ 

 

 3.7.5  เกณฑใ์นการแปลผลการใหค้ะแนนในเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ ์เน่ืองจาก

ประเด็นในการสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น สามารถแบ่งค าถามออกเป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุ

ภณัฑท์ั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดงัน้ันในการก าหนดคะแนนจึงแตกต่างกนัดงัน้ี 

  3.7.5.1  ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑเ์ชิงบวก 

   1)  1. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

2)  2. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัไมเ่ห็นดว้ย 

3)  3. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัไมแ่น่ใจ 

4)  4. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ย 

5)  5. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  

  3.7.5.2  ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑเ์ชิงลบ 

   1)  1. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

2)  2. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัไมเ่ห็นดว้ย 

3)  3. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัไมแ่น่ใจ 

   4)  4. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ย 

   5)  5. หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑใ์นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

  3.7.5.3  การใหค้ะแนนในเร่ืองการไดร้ับผลกระทบจากปัญหาบรรจุภัณฑ์ / การ

จดัการบรรจุภณัฑ ์

   1)  1. หมายถึง การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภัณฑ ์/ การจดัการ

บรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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   2)  2. หมายถึง การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภัณฑ ์ / การจดัการ

บรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบันอ้ย 

   3)  3. หมายถึง การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภัณฑ ์ / การจดัการ

บรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   4)  4. หมายถึง การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภัณฑ ์ / การจดัการ

บรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก 

   5)  5. หมายถึง การไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภัณฑ ์ / การจดัการ

บรรจุภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  3.7.5.4  การแปลผลคะแนนเร่ืองการจดัการบรรจุภณัฑ ์

 จากสตูรช่วงของอนัตรภาคชั้น = คะแนนสงูสุด – คะแนนต า่สุด 

        จ านวนชั้น 

     = 5 - 1 

         5 

     = 0.80 

  3.7.5.5  การแปลผลคะแนนในเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ์ / การไดร้ับ

ผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์/ การจดัการบรรจุภณัฑ ์

   1)  1.00 – 1.80 หมายถึงระดบัความเห็นดว้ยต่อบรรจุภณัฑ ์/ การไดร้บั

ผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์/ การจดัการบรรจุภณัฑน์อ้ยท่ีสุด  

   2)  1.81 – 2.60 หมายถึงระดบัความเห็นดว้ยต่อบรรจุภณัฑ ์/ การไดร้บั

ผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์/ การจดัการบรรจุภณัฑน์อ้ย 

   3)  2.61 – 3.40 หมายถึงระดบัความเห็นดว้ยต่อบรรจุภณัฑ ์ / การไดร้บั

ผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์/ การจดัการบรรจุภณัฑป์านกลาง 

   4)  3.41 – 4.20 หมายถึงระดบัความเห็นดว้ยต่อบรรจุภณัฑ ์ / การไดร้บั

ผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์/ การจดัการบรรจุภณัฑม์าก 

   5)  4.21 – 5.00 หมายถึงระดบัความเห็นดว้ยต่อบรรจุภณัฑ ์ / การไดร้บั

ผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑ ์/ การจดัการบรรจุภณัฑม์ากท่ีสุด 

 

3.8  นิยามศพัทท์ี่ใชใ้นการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานีในครั้งน้ี ไดก้ าหนดนิยาม

ศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนัต่อไปน้ี 
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 3.8.1  บรรจุภณัฑ ์หมายถึง วสัดุท่ีผลิตมาจากกระดาษ แกว้ พลาสติก และโละหะ ซ่ึงเอาไวใ้ช้

ห่อหุม้หรือบรรจุอาหาร เคร่ืองใชต่้างๆ 

 3.8.2  ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในชุมชน หมายถึง จ านวนปีนับตั้งแต่ท่ีเขา้มาอาศยัอยู่ในชุมชน

หากเกิน 6 เดือน 

 

 3.8.3  การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง ความถ่ีหรือจ านวนครั้งท่ีเคยเขา้

ร่วมกิจกรรม ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระเมิน 

 

 3.8.4  การจัดการบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การด าเนินการของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองปัตตานี และหน่วยงานของเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งแต่การลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ ์

การรวบรวมขยะบรรจุภัณฑ ์การคดัแยกประเภทของขยะบรรจุภัณฑ ์การน าขยะบรรจุภัณฑห์มุนเวียน

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ การน ากลับมาใชใ้หม่หรือใชซ้ ้า การก าจดัหรือท าลายขยะบรรจุภัณฑ ์ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งน้ีท าใหป้ระชาชนในพื้ นท่ีเป็นผู ้ประเมินด าเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองและ

ประเมินด าเนินการจัดการบรรจุภัณฑ์ของหน่วยงานเทศบาลเมืองปัตตานี โดยใช้มาตรวัดการ

ด าเนินการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์ตั้งแต่การด าเนินการนอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 

 3.8.5  การรบัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะมูลฝอย หมายถึง ความถ่ีในการรบัขอ้มลูข่าวสารท่ี

เก่ียวกบัขยะมลูฝอยจากส่ือต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทยุ หน่วยงานเทศบาลเมืองปัตตานี หนังสือพิมพ์

และสถาบนัการศึกษา ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีก าหนดหน่วยการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเป็นความถ่ี 5 ระดบั 

ไดแ้ก่ ไม่เคยรบัขอ้มูลข่าวสาร ไดร้บันานๆครั้ง บางครั้ง และไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเป็นประจ า ตามล าดับ 

โดยใหป้ระชาชนเป็นผูป้ระเมินดว้ยตนเอง 

 

 3.8.6  ความคิดเห็นที่มีต่อบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ หมายถึง ระดับความรูสึ้ก ความคิดเห็นของ

บุคคลท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ ์ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเป็นผูป้ระเมินความคิดเห็นท่ีมีต่อ

บรรจุภัณฑด์ว้ยตนเอง โดยประยุกตใ์ชม้าตรวดัการแสดงออกมาในทางท่ีเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นดว้ย ไม่

แน่ใจ ไมเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

 

 3.8.7  ผลกระทบจากปัญหาขยะบรรจุภัณฑ ์หมายถึง การท่ีประชาชนท่ีอาศัยในหมู่บา้น

รูสึ้กถึงผลกระทบจากปัญหาขยะบรรจุภณัฑข์องแต่ละบุคคล ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ี

เป็นผูป้ระเมินการไดร้ับผลกระทบจากปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเอง โดยประยุกต์ใชม้าตรวดัการ

ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาขยะบรรจุภณัฑ ์ตั้งแต่นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
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บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 

 ในการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผูศึ้กษาไดท้ า

การวิเคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหข์อ้มูล

เชิงปริมาณ แลว้น าผลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ดังกล่าว มาท าการวิเคราะห์ โดยผู ้

ศึกษาไดว้างแผน และมีการด าเนินงานในการวิจยัตามล าดบั โดยจะเสนอผลการวิเคราะหด์งัน้ี  

 4.1  สภาพการตรวจสอบและผลการส ารวจในพ้ืนท่ีศึกษา 

 4.2  ขอ้มลูพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.3  ความคิดเห็นต่อบรรจุภณัฑ ์

 4.4  ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์  

 4.5  การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

  4.6  ทดสอบสมมติฐาน 

 4.7  แนวทางในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
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4.1  สภาพการตรวจสอบและผลการส ารวจในพ้ืนท่ีศึกษา 

 

 จากการตรวจสอบการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นพ้ืนท่ีเขตเทศเมืองปัตตานี ผลการตรวจสอบ

สามารถรายงานเป็นดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มลูพ้ืนฐานทัว่ไป ระบบการก าจดัขยะ ระบบการขนส่งขยะ 

สถานท่ีก าจดัขยะและการบริหารจดัการ 

 

 4.1.1  ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป 

  4.1.1.1  ท่ีตั้ง เทศบาลเมืองปัตตานี มีเขตพ้ืนท่ีทั้งหมด 4.78 ตารางกิโลเมตร

ครอบคลุม 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลสะบารงั ต าบลอาเนาะรู และต าบลจะบงัติกอ อ าเภอเมือง จงัหวดั

ปัตตานี มีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงดงัน้ี 

   1)  ทิศเหนือติดต่อกบั เทศบาลต าบลรสูะมิแล 

   2)  ทิศตะวนัออกติดต่อกบั เทศบาลต าบลบานา 

   3)  ทิศตะวนัตกติดต่อกบัเทศบาลต าบลรูสะมิแล 

   4)  ทิศใตติ้ดต่อกบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะลุโบะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 7. 
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  4.1.1.2  ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศ 

   1)  ลกัษณะภูมิประเทศพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลุ่ม และน ้าท่วมถึงในฤดูฝน 

ลกัษณะพ้ืนท่ีลาดเอียง จากทิศใตไ้ปทางทิศเหนือ มีแมน่ ้าปัตตานีไหลผ่านตลอดทั้งปี  

   2)  ลกัษณะภูมิอากาศเทศบาลเมืองปัตตานีตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลม

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบกบัพ้ืนท่ีของเทศบาลอยู่ใกลก้บั

ชายฝั่งทะเล และมีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่าน จึงมีภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอ้น

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ ์ถึงเดือนกรกฎาคม และฤดฝูน ระหวา่งเดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม 

  4.1.1.3  ประชากร 

  เทศบาลเมืองปัตตานีมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 16,604 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 

7,410 คน เพศหญิง 9,194 คน มีจ านวนหลงัคาเรือนทั้งส้ิน 13,983 ครวัเรือน โดยเฉล่ีย มีความ

หนาแน่นของประชากรประมาณ 3.5 คนต่อหลงัคาเรือน (ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 

2557: 25) 

  4.1.1.4  สภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

  ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีส่วนใหญ่มีอาชีพท าประมง และธุรกิจการคา้

ท่ีเก่ียวเน่ืองจากธุรกิจการประมง ประชากรส่วนใหญ่รอ้ยละ 84.96 นับถือศาสนาอิสลาม รอ้ยละ 

14.99 นับถือศาสนาพุทธ และรอ้ยละ 0.05 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั

ปัตตานี, 2557: 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  ชุมชนติดแมน่ ้าปัตตานีในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
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 4.1.2  ระบบการก าจดัขยะ 

 เทศบาลเมืองปัตตานี ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยโดยไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณ

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดับจงัหวดั และใชง้บประมาณของเทศบาลในการด าเนินการ รวมวงเงิน

ทั้งส้ิน 148.414 ลา้นบาท ดงัตารางท่ี 4.1 (ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัปัตตานี, 2557: 56) 

 

ตารางที่ 4.1  การสนับสนุนงบประมาณการเพ่ือด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยเทศบาลเมือง 

ปัตตานี 

 

ล าดบั

ที ่

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

แหล่ง

งบประมาณ 

วงเงิน  

(ลา้นบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 ส านักงานนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น

ส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงวิทยาศา

สตร ์เทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอ้ม 

3.0 ศึ กษาความเหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอียด โดย

เทศบาลว่าจา้งบริษัท ซีเอ็มเอส 

เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์แมเนจเมนท ์

จ ากดั ศึกษาและออกแบบแลว้ 

เสร็จเมื่อเดือนกนัยายน 2540 

2 2543 กระทรวงวิทยาศา

สตร์ เทคโนโลยี

และ ส่ิ งแวดล้อม

(เ งิ น ก อ ง ทุ น

ส่ิงแวดลอ้มจ านวน 

18.462 ลา้นบาท 

แ ล ะ เ งิ น กู ้  JBIC 

จ านวน 51.762 

ลา้นบาท) 

70.224 ด าเนินการก่อสรา้งระบบก าจัด

ขยะมลูฝอยระยะท่ี 1 จ านวน 2 

หลุมและระบบบ าบัดน ้ าเสีย

ก่อสร้างถนนภายในโครงการ 

รวมทั้งซ้ือเคร่ืองจกัร 7 รายการ  

1) เคร่ืองสบูน ้าเคล่ือนท่ี 1 ชุด 

2) รถยนตบ์รรทุกน ้า1 คนั 

3) รถปิกอพัท่ีไม่น้อยกว่า 90 

แรงมา้ 1 คนั 

4) รถบรรทุกเททา้ย 10 ลอ้ ไม่

นอ้ยกวา่ 195 แรงมา้ 1 คนั 

5) รถขุดตะขาบท่ีไม่น้อยกว่า 

125 แรงมา้ 1 คนั 

6) รถแทรกเตอรต์ะขาบ ท่ีไม่

นอ้ยกวา่ 160 แรงมา้  

7) อุปกรณเ์พ่ือทดลองและเก็บ

ตวัอยา่งน ้า 1 รายการ 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

ล าดบั

ที ่

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

แหล่ง 

งบประมาณ 

วงเงิน  

(ลา้นบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

3 2548 งบประมาณภายใต้

แผนพฒันาสามปีของ

เทศบาลเมืองปัตตานี 

12.841 ด าเนินการปรบัปรุงระบบก าจดั

ขยะมลูฝอยระยะท่ี 1 หลุมท่ี 2 

ชั้นท่ี 2  

4 2550 งบประมาณประจ าปี

เทศบาลเมืองปัตตานี 

5.113 ด าเนินการปรบัปรุงระบบก าจดั

ขยะมลูฝอยระยะท่ี 1 หลุมท่ี 1 

ชั้นท่ี 2 

5 2551-2557 ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม

ภายใต้แผนปฏิบั ติ

การเพ่ือการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ในระดบัจงัหวดั (งบ 

กระจายอ านาจ หมวด

เงินอุดหนุนอุดหนุน

เฉพาะกิจ) 

57.236 1) ก่อสรา้งระบบฝังกลบขยะ

มลูฝอย ระยะท่ี 2จ านวน 2 

หลุม 

2) ก่อสรา้งท่อระบายแกส๊ 

3) ก่อสรา้งผิวจราจรลูกรังบด

อดัแน่น 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 17. 

 

 4.1.3  ระบบการขนส่งขยะ 

 การเก็บขนขยะมูลฝอยระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี ด าเนินการโดย

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงสามารถใหบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอยไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ

ทั้งหมดโดยมีรถเก็บขนขยะมลูฝอยแบบอดัทา้ยจ านวน 11 คนั และมีรถบรรทุกเล็กจ านวน 2 คนั

ส าหรบั เก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาล มีบุคลากรในการเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 54 คน 

ประกอบดว้ย พนักงานขบัรถขนขยะ 13 คน และพนักงานเก็บขนทา้ยรถ 41 คน โดยด าเนินการ 

เก็บขน วนัละ 3 รอบ (รอบ แรก เวลา 05.30 - 10.30 น. รอบท่ี 2 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

และรอบท่ี 3 เวลา 16.30 น. - 18.00 น.) และมีพนักงานกวาดถนน 63 คนโดยภาพรวมรถเก็บ

ขนขยะมูลฝอยมีสภาพการใชง้านสมบูรณ์ เทศบาล มีความสามารถในการเก็บขนโดยไม่มีขยะมูล

ฝอยตกคา้ง 
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ภาพที่ 4.3  ผงับริเวณท่ีก าจดัขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 20. 
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 4.1.4  สถานที่ก  าจดัขยะ 

  4.1.4.1  ท่ีตั้ง ระบบก าจดัขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งอยู่ ท่ี หมู่ 2 ต าบล

หนองแรต อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ห่างจากเขตเทศบาล 20 กิโลเมตร ห่างจากถนนสายหลกั 

6 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรวม 183 ไร่ ซ่ึง เป็นท่ีดินของเทศบาลเอง บริเวณรอบ ๆ มีการใชป้ระโยชน์เพ่ือ

การเกษตรกรรม โดยมีแหล่งน ้าสาธารณะท่ีใกลท่ี้สุด คือคลองตนัหยง (คลองยาม)ู ซ่ึงอยู่ห่างเพียง

30 เมตรและห่างจากชุมชนประมาณ 500 เมตร ดงัภาพท่ี 4.3 

  4.1.4.2  รูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองปัตตานี เปิดด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบนัปิดการใชง้านใน

หลุมท่ี 1 และเปิดใชง้านในหลุมท่ี 2 ชั้นท่ี 3 และมีการเตรียมความพรอ้ม โดยมีการก่อสรา้งหลุม

ฝังกลบระยะท่ี 3 แลว้ 

 

 4.1.5  การบริหารจดัการ 

 เทศบาลเมืองปัตตานีเป็นแกนน าในการจดัตั้งศูนยจ์ัดการขยะมูลฝอย โดยใชพ้ื้นท่ีระบบ

ก าจดัขยะมลูฝอยแบบถูกหลกัสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองปัตตานีพ้ืนท่ี 183 ไร่ ณ หมู่ท่ี 3 ต าบล

หนองแรตอ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงในการท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เมื่อปี พ.ศ. 2548 มี

ทอ้งถ่ินทั้งหมดใน เขตอ าเภอเมือง อ าเภอยะหร่ิง อ าเภอยะรงั อ าเภอมายอ และอ าเภอปะนาเระ เขา้

ร่วมในการจดัตั้งศูนยฯ์ รวม 67 แห่งปริมาณขยะมูลฝอยรวม 230 ตนั / วนั ปัจจุบนัมีองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 4 แห่ง คือเทศบาลต าบลยะหร่ิงเทศบาล

ต าบลบางป ูเทศบาลต าบลบานาและเทศบาลต าบลรสูะมิแล ดงัตารางท่ี 4.2 

 

ตารางที่ 4.2  การด าเนินงานแบบถูกหลกัสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

ระยะที่ องคป์ระกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 บ่อฝังกลบ - ก่อสรา้งระบบก าจดัขยะมลูฝอยระยะท่ี 1 เป็นรูปแบบ Area 

Method 4 ชั้น และมีหลุมฝังกลบขยะมลูฝอย 2 หลุม ขนาด 

17,088 ตารางเมตรและ 23,376 ตารางเมตรลกัษณะของ

หลุมเป็นการขุดลงในดิน มีการปูพ้ืนหลุมป้องกันการซึมของ

น ้าดว้ยแผ่นพลาสติก HDPE ซ่ึงอยู่ในสภาพฉีกขาด พ้ืนหลุมมี

การวางท่อรวบรวมน ้าชะขยะมลูฝอย โดยมีการปิดทับวสัดุกนั

ซึมดว้ยทราย มีท่อระบายก๊าซท าดว้ยท่อพีวีซี โดยมีท่อเหล็ก

สวมทบัขา้งนอก ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 น้ิว โดยหลุมท่ี 1 

มี 12 ท่อ และหลุมท่ี 2 มี 6 ท่อ 

- ปัจจุบนัปิดการใชง้านในหลุมท่ี 1 และก าลงัด าเนินการใน

หลุมท่ี 2 ชั้นท่ี 3 ส่วนหลุมท่ี 3 อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

ระยะที่ องคป์ระกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

 เคร่ืองจกัร - เคร่ืองสบูน ้าเคล่ือนท่ี 1 ชุด 

- รถยนตบ์รรทุกน ้า1 คนั 

- รถปิกอพัไมน่อ้ยกวา่ 90 แรงมา้ 1 คนั 

- รถบรรทุกเททา้ย 10 ลอ้ ไมน่อ้ยกวา่ 195 แรงมา้ 1 คนั 

- รถขุดตะขาบไมน่อ้ยกวา่ 125 แรงมา้ 1 คนั 

- รถแทรกเตอรต์ะขาบ ไมน่อ้ยกวา่ 160 แรงมา้ 1 คนั 

- อุปกรณท์ดลองและเก็บตวัอยา่งน ้า1 รายการ 

- เคร่ืองชัง่น ้าหนักปริมาณขยะ ใชง้านไดป้กติเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณจ์ านวน 7 รายการซ่ึงไดง้บประมาณพรอ้มหลุมฝังกลบ

ไดร้บัการดแูลและซ่อมแซมอย่างสม า่เสมอแต่สภาพเคร่ืองจกัร

อยูใ่นสภาพทรุดโทรม   

 อาคารสถานท่ี - ป้ายสถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอยอยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- อาคารป้อมยาม อยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- อาคารส านักงานอยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- อาคารโรงจอดรถเคร่ืองจกัรกล อยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- โรงซ่อมบ ารุง อยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

- โรงลา้งรถ อยูใ่นสภาพดี 

- บา้นพกัคนงาน อยูใ่นสภาพทรุดโทรม 

 อาคารส่วนชัง่

น ้าหนัก 

เคร่ืองชัง่น ้าหนักปริมาณขยะมลูฝอยใชง้านไดป้กติ 

 

 ถนนภายในสถานท่ี

ก าจดัขยะมลู 

ถนนภายในโครงการบางช่วงยงัเป็นดินลกูรงั 

 ท่อระบายกา๊ซ ท่อระบายก๊าซท าดว้ยท่อพีวีซี โดยมีท่อเหล็กสวมทับขา้งนอก 

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 น้ิว โดยหลุมท่ี 1 มี 12 ท่อและ

หลุมท่ี 2 มี 6 ท่อ 

 บ่อรวบรวมน ้าชะ

ขยะมลูฝอย 

เป็นบ่อท าดว้ยปนูซีเมนต ์ขนาดกวา้ง 3.10 เมตร ยาว 4.85 

เมตร ลึก 3 เมตร 

 ระบบบ าบดัน ้าชะ

ขยะมลูฝอย 

เป็นระบบบ่อปรบัเสถียร (Stabilization  Pond) โดยมีบ่อ

บ าบดัน ้าชะขยะมลูฝอย 5 บ่อประกอบดว้ย บ่อหมกั

(Anaerobic Pond) 2 บ่อบ่อผ่ึง (Facultative Pond) 2 บ่อและ

บ่อบ่ม (Maturation Pond) 1 บ่อมีการปแูผ่น HDPE ทุกบ่อ 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

ระยะที่ องคป์ระกอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

 บ่อเ พ่ื อการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน ้ า

ใตดิ้น 

จากการออกแบบมีบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใต้ดิน

จ านวน 10 บ่อ แต่จากส ารวจของส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 

16 พบแค่ 7 บ่อ และมีสภาพช ารุดทุกบ่อ 

2 หลุมกลบ ระยะท่ี 2 

(เฟส2) 

ก่อสรา้งระบบ ระยะท่ี 2 (เฟส 2) จ านวน 2 หลุม  

 

 ระบบระบายน ้าชะขยะ ระบบระบายน ้าชะขยะมีปัญหา ไม่สามารถระบายน ้าได ้ช่วง ท่ี

ส ารวจพบน ้าขงัเป็นจ านวนมาก 

 ก่อสรา้งท่อระบายแกส๊ ท่อระบายก๊าซท าดว้ยท่อพีวีซี โดยมีท่อเหล็กสวมทับขา้งนอก 

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 น้ิว จ านวน 24 ท่อ 

 ถนนในโครงการ ปรบัปรุงถนนรอบหลุมฝังกลบระยะท่ี 2 ดว้ยดินลูกรงับดอดั

แน่น 

 

แหล่งที่มา: ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 30 – 31. 

 

 ส าหรบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ดงัน้ี 

  4.1.5.1  ดา้นเทคโนโลยี  

  เทศบาลเมืองปัตตานี มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจัด ประมาณ 53.86 

ตนัต่อวนั เป็นขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ประมาณ 34.35 ตนัต่อวนั และขยะมลูฝอย

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนอีก 6 แห่ง ประมาณ 19.51 ตนัต่อวนั เปิดบริการรบัขยะมูล

ฝอยตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 14.00 น. เมื่อรถเก็บขนขยะมลูฝอยมาถึงระบบก าจดัขยะมลูฝอยก็จะ

ท าการชัง่น ้าหนัก จากน้ันจึงเทกองรวมบนพ้ืนท่ีซ่ึงมีชาวบา้นเขา้มาคดัแยกขยะก่อนท าการฝังกลบ

แลว้ท าการเกล่ียกองขยะดว้ยรถแทรกเตอรแ์ละฝังกลบดว้ยดินท่ีจดัเตรียมไว ้ซ่ึงสภาพการฝังกลบ

ของเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่าไม่ไดก้ลบทับดว้ยดินทุกวนั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงจากความไม่

สงบสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เวลาการท างานจ ากดัเจา้หน้าท่ีจะตอ้งรีบปฏิบัติงานและรีบออก

นอกพ้ืนท่ี ท าใหม้ีปัญหาการบริหารจดัการระบบจึงมีขยะมูลฝอย ตกคา้งและ ปลิวกระจายรอบ ๆ 

ระบบฝังกลบ นอกจากน้ียังพบสัตว์เล้ียงของชาวบา้นมาหาอาหารบริเวณกองขยะท่ีตกคา้งเป็น

จ านวนมาก และในช่วงฤดูฝน เคร่ืองจกัรไม่สามารถเขา้ไปท างานไดอ้ย่างสะดวกเน่ืองจากไม่ไดม้ี

การปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการและรอบๆ หลุมฝังกลบอีกทั้ง เทศบาลเมืองปัตตานีไม่มี

การตรวจวิเคราะหคุ์ณภาพน ้าจากบ่อบ าบดัน ้าชะขยะมลูฝอยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากไม่

สามารถหาผูร้บัจา้งได ้(ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี, 2557: 42) 
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  4.1.5.2  ดา้นงบประมาณ 

   1)  ค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บขนขยะมลูฝอย ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 - 

เมษายน 2555 เทศบาลเมืองปัตตานี มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยประมาณ  

5,649,358 บาท จ าแนกเป็น เงินเดือนพนักงาน 3,852,170 บาท และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง / หล่อ

ล่ืนจ านวน 1,797,188 บาท (เฉล่ียทั้งหมดเดือนละประมาณ 807,050 บาท) 

   2)  ค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปัตตานี มีค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินการก าจดัขยะมลูฝอยในช่วงเดือนตุลาคม 2554 - เมษายน 2555 ทั้งหมดประมาณ 

1,158,575 บาท จ าแนกเป็นเงินเดือนและค่าจา้งบุคลากรจ านวน 503,230 บาทค่าตอบแทน

และเงินช่วยเหลือ 32,060 บาท ค่าวสัดุเช้ือเพลิง จ านวน 362,455 บาท ค่าซ่อมแซมทรพัยสิ์น 

172,955 บาทและค่าไฟฟ้า จ านวน 87,875 บาท (เฉล่ียทั้งหมดเดือนละประมาณ 165,510 

บาท)  

  4.1.5.3  การจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

  เทศบาลเมืองปัตตานี ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม ในการใหบ้ริการเก็บขนขยะมูล

ฝอยภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลในอตัรา 20 บาทต่อครวัเรือนต่อเดือน และ ก าหนดอตัราค่าบริการ

ก าจดัขยะมลูฝอยส าหรบัหน่วยงานภาครฐัในอตัรา 150 บาท / ตนั และหน่วยงานเอกชนท่ีน าขยะ 

มลูฝอยมาร่วมก าจดัในอตัรา 300 บาท / ตนัในช่วงเดือนตุลาคม 2554 - เมษายน พ.ศ. 2555 

เทศบาลเมืองปัตตานีเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมลูฝอยได ้792,108.85 บาท (เฉล่ียเดือน

ละประมาณ 113,158 บาท) 

  4.1.5.4  ดา้นบุคลากร 

  เทศบาลเมืองปัตตานี มีบุคลากรในการบริหารเก็บขนขยะและก าจดัขยะมูลฝอย

เพียงพอในการบริหารจดัการ แต่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในการก าจดัขยะมลูฝอยยงัขาดความรูใ้นการ

จดัการขยะมลูฝอยท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 

  4.1.5.5  ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม 

  เทศบาลเมืองปัตตานีไดด้ าเนินการรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ในการคดัแยกขยะจากครวัเรือน โดยจัดกิจกรรมขยะแหง้แลกส่ิงของอุปโภค บริโภคในชุมชนโดย

เทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้ใน ตลาดเทศวิวฒัน์ 1 และชุมชน

ตลาดเทศวิวฒัน์ 1 จดัท าโครงการ “แผงลอยสะอาด ตลาดน่าซ้ือ” โดยขอความร่วมมือจากผู ้

จ าหน่ายอาหารในการคดัแยกขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย ์และเทศบาลเมืองปัตตานีสรา้งแรงจงูใจ

โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจ าหน่ายอาหาร เช่น เขียง ตาชัง่ ถาด มีด ถุงพลาสติก

ย่อยสลาย นอกจากน้ัน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดภาระในการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาล เทศบาลเมืองปัตตานีมีนโยบายลดภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟม ในงานเทศกาลท่ีจัด

โดยเทศบาลโดยขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการเปล่ียนภาชนะบรรจุอาหารจากประเภทโฟมเป็น

ภาชนะท่ีย่อยสลายไดซ่ึ้งไดร้ับความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถลดปริมาณกล่องโฟมไดเ้ป็น

จ านวนมาก 
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  4.1.5.6  ดา้นการบริหารจดัการเชิงนโยบาย 

  ผูบ้ริหารของเทศบาลเมืองปัตตานี ใหค้วามส าคญัต่อการจดัการขยะมลูฝอยโดยได้

วางแผนจดัสรรงบประมาณในการซ่อมแซมครุภัณฑใ์นระบบก าจดัขยะมูลฝอยโดยเฉพาะซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าในระบบ ทั้งระบบวางแผนการปรบัเสน้ทางการเขา้ - ออกของรถเก็บขนขยะมลูฝอย ให้

ความส าคัญและสนับสนุนการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง นอกจากน้ีเทศบาลเมืองปัตตานีมี

นโยบายออกเทศบญัญัติเทศบาลเมืองปัตตานี เร่ืองก าหนดอตัราค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย พ.ศ. 

2555 เพ่ือจดัเก็บค่าก าจดัขยะมลูฝอยจากอาคารท่ีอยูอ่าศยั ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  กิจกรรมการจดัการขยะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

4.2  ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเทศบาลเมืองปัตตานี ประกอบดว้ย 3 

ต าบล ต าบลสะบารงั ต าบลอาเนาะร ูและต าบลจะบงัติกอ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ

และคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ผูศึ้กษาจึงไดใ้ชว้ิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลกัษณะคลอบคลุม

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด และมีขนาดกลุ่มตวัท่ีเหมาะสม สุ่มตวัอย่างจากต าบลละ 2 

ชุมชน โดยการจบัสลากจากจ านวนชุมชนในแต่ละต าบล ไดท้ั้งหมด 6 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนโรง

เหลา้ ชุมชนปะการอ ชุมชนอาเนาะซูงา ชุมชนคลองชา้ง ชุมชนตะลุโบะ และชุมชนตะบงัติกอ

(วงัเก่า) จ านวนประชากร 3,290 ราย ท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตาม
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สดัส่วนประชากรในแต่ละกลุ่ม และไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละกลุ่มมีสดัส่วนท่ีเหมาะสม

ต่อขนาดประชากร โดยใชสู้ตร Taro Yamane และผูศึ้กษาไดท้ าการสุ่มเชิงระบบรายช่ือจาก

รายช่ือผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี ตามสัดส่วนจ านวนของแต่ละชุมชน รวม 357 

ราย 

 

  4.2.1  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นเพศ 

 ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นเพศของกลุ่มตวัอย่างแสดงดังตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิน

กวา่ก่ึงหน่ึงเป็นเพศชายคิดเป็นรอ้ยละ 54.9 เพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 45.1 

 

  4.2.2  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นสถานภาพ 

ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างแสดงดงัตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง

มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 49.9 รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 

40 และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่รา้งนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 10.1 

 

ตารางที่ 4.3  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 196 54.9 

หญิง 161 45.1 

รวม 357 100 

 

ตารางที่ 4.4  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 

โสด 178 49.9 

สมรส 143 40 

หมา้ย/หยา่รา้ง 36 10.1 

รวม 357 100 

 

 4.2.3  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นอายุ 

  ทั้งน้ีเมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 28 

อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี รองลงมา คือ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็น
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รอ้ยละ 24.9 มีอายุไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 20.4 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิด

เป็นรอ้ยละ 17.9 อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง 51 - 60 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 6.2 และน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้ นไป คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 แสดงดงัตารางท่ี 4.5 

 

  4.2.4  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นศาสนา 

  ขอ้มูลพ้ืนฐานทางด้านศาสนาของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นรอ้ยละ 78.2 รองลงมา คือ นับถือศาสนา

พุทธ คิดเป็นรอ้ยละ 19 นับถือศาสนาคริสต ์คิดเป็นรอ้ยละ 2 และอ่ืน ๆ คือ ศาสนาฮินดู น้อย

ท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 

 

ตารางที่ 4.5  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นอายุของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

อายุ จ านวน รอ้ยละ 

ไมเ่กิน 20 ปี 73 20.4 

อายุ 21 - 30 ปี 100 28 

อายุ 31 - 40ปี 89 24.9 

อายุ 41 - 50 ปี 64 17.9 

อายุ 51 - 60 ปี 22 6.2 

อายุมากกวา่ 60 ปี ขึ้ นไป 9 2.5 

รวม 357 100 

 

ตารางที่ 4.6  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นศาสนาของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ศาสนา จ านวน รอ้ยละ 

พุทธ 68 19 

อิสลาม 279 78.2 

คริสต ์ 7 2 

อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 357 100 
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 4.2.5  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นระยะเวลาการเขา้มาอาศยัในพ้ืนที่ 

  โดยกลุ่มตวัอย่างแต่ละรายมีระยะเวลาการเขา้มาอาศยัในพ้ืนท่ีชุมชนแตกต่างกนัแสดง

ดงัตารางท่ี 4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาเขา้อาศยัในชุมชนระหว่าง 6 - 10 ปี มากท่ีสุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 รองลงมา คือ มีระยะเวลาเขา้อาศัยในชุมชน 20 ปีขึ้ นไป คิดเป็นรอ้ยละ 

25.2 มีระยะเวลาเขา้อาศยัในชุมชนระหว่าง 16 - 20 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 23.2 มีระยะเวลาเขา้

อาศัยในชุมชนระหว่าง 11 - 15 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 21.8 และมีระยะเวลาเขา้อาศัยในชุมชน

ระหวา่ง 1-5 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 

 

 4.2.6  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นการศึกษา 

  ส่วนขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางท่ี 4.8 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดมีการศึกษาสูงสุดในระดับระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.5 

รองลงมา คือ มีการศึกษาสูงสุดใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นรอ้ยละ 22.1 มี

การศึกษาสูงสุดในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 12 มีการศึกษาสูงสุดในระดับ

ประถมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 11.2 มีการศึกษาสูงสุดในระดบัอนุปริญญา/ปวส คิดเป็นรอ้ยละ 

4.8 ไม่ไดเ้รียนหนังสือ คิดเป็นรอ้ยละ 2.8 และมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทน้อยท่ีสุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 2.5 

 

ตารางที่ 4.7  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นระยะเวลาการเขา้มาอาศยัในพ้ืนท่ีชุมชนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระยะเวลาเขา้อาศยัในชุมชน จ านวน รอ้ยละ 

1 - 5 ปี 15 4.2 

6 - 10 ปี 91 25.5 

11 - 15 ปี 78 21.8 

16 - 20 ปี 83 23.2 

20 ปีขึ้ นไป 90 25.2 

รวม 357 100 

 

ตารางที่ 4.8  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

ไมไ่ดเ้รียนหนังสือ 10 2.8 

ประถมศึกษา 40 11.2 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 43 12 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 79 22.1 

ปริญญาตรี 159 44.5 

อนุปริญญา/ปวส 17 4.8 

ปริญญาโท 9 2.5 

รวม 357 100 

 

  4.2.7  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นอาชีพ 

  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นอาชีพของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 27.2 รองลงมา คือ ประกอบ

อาชีพรบัราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 23.2 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นรอ้ยละ 12 

ประกอบอาชีพรบัจา้ง คิดเป็นรอ้ยละ 10.1 ประกอบอาชีพคา้ขาย คิดเป็นรอ้ยละ 9 ประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานรฐัวิสาหกิจคิดเป็นรอ้ยละ 4.8 ประกอบอาชีพประมง คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 

ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ (ธุรกิจส่วนตวั, แม่บา้น) คิดเป็นรอ้ยละ 3.9  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(ท าสวน) คิดเป็นรอ้ยละ 3.4 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) น้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ย

ละ 2.2 

 

 4.2.8  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นรายได ้

  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างต่อเดือน แสดงดงัตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุดมีรายไดร้ะหว่าง 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 47.6 

รองลงมา คือ มีรายไดไ้ม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 27.7 มีรายไดร้ะหว่าง 

10,001-15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 15.4 มีรายได ้15,001-20,000 บาทต่อ

เดือน คิดเป็นรอ้ยละ 5.36 และนอ้ยท่ีสุด คือ มีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น

รอ้ยละ 3.9 
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ตารางที่ 4.9  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนทอ้งถ่ิน 

 

อาชีพ จ านวน รอ้ยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 97 27.2 

รบัราชการ 83 23.2 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ 17 4.8 

พนักงานเอกชน 43 12 

คา้ขาย 32 9 

ประมง 15 4.2 

เกษตรกรรม (ท าสวน) 12 3.4 

เกษตรกรรม (ท านา) 8 2.2 

รบัจา้ง 36 10.1 

อ่ืนๆ 14 3.9 

รวม 357 100 

 

ตารางที่ 4.10  ขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

รายไดต้อ่เดือน จ านวน รอ้ยละ 

ไมเ่กิน 5,000 บาท 99 27.7 

5,001-10,000 บาท 170 47.6 

10,001-15,000 บาท 55 15.4 

15,001-20,000 บาท 19 5.3 

20,000 บาท ขึ้ นไป 14 3.9 

รวม 357 100 

 

 4.2.9  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

  การจดัการปัญหาบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ลว้ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีน้ันมีปัจจยั

สนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะบรรจุภัณฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ลว้ คือ การเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑข์องประชาชนในพ้ืนท่ี แสดงดงัตารางท่ี 4.11 พบว่าความถ่ี

ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑข์องกลุ่มตัวอย่างในส่วนของการเขา้

ร่วมกิจกรรมการอบรม กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 29.97 มีความถ่ีในการเขา้ร่วม
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กิจกรรมการอบรม 1 ครั้ง/ปี รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 27.45 มีความถ่ีบ่อยครั้งในการเขา้ร่วม

กิจกรรมการอบรม รอ้ยละ 25.21 มีความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม 6 เดือน/ครั้ง 

รอ้ยละ 14.29 ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม และน้อยท่ีสุดรอ้ยละ 3.08 เขา้ร่วมกิจกรรม

การอบรมเป็นประจ า 

  การเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดคิด

เป็นรอ้ยละ 48.46 เขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 6 เดือน/ครั้ง รองลงมา

คิดเป็นรอ้ยละ 31.93 เขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 1 ปี/ครั้ง รอ้ยละ 

13.73 มีความถ่ีบ่อยครั้งในการเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ รอ้ยละ 4.2 

ไมเ่คยเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ และน้อยท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 1.68 เขา้

ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะเป็นประจ า 

  การเขา้ร่วมกิจกรรมคดัแยกขยะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็น

รอ้ยละ 46.22 เขา้ร่วมกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 34.17 เขา้ร่วมกิจกรรม 

6 เดือน/ครั้ง รอ้ยละ 11.48 เขา้ร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง และน้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 8.12 

กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมการคดัแยกขยะเลย ทั้งน้ีไม่มีกลุ่มตัวอย่างท่ี มีการเขา้ร่วม

กิจกรรมคดัแยกขยะเป็นประจ า 

  การเขา้ร่วมกิจกรรรมการน าขยะไปใชป้ระโยชน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็น

รอ้ยละ 46.22 น าขยะไปใชป้ระโยชน์บ่อยครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 25.49 กลุ่มตัวอย่าง

น ายะไปใชป้ระโยชน์ 6 เดือน/ครั้ง กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 19.61 น าขยะไปใชป้ระโยชน์ 1 ปีต่อ

ครั้ง กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 4.48 น าขยะไปใชป้ระโยชน์เป็นประจ า และน้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 

4.2 กลุ่มตวัอยา่งไมเ่คยน าขยะไปใชป้ระโยชน์ 

  การเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานของธนาคารขยะ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากท่ีสุด

คิดเป็นรอ้ยละ 40.06 เขา้ร่วมกิจกรรม 6 เดือน/ครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 34.45 เขา้ร่วม

ร่วมกิจกรรม 1 ปี/ครั้ง รอ้ยละ 15.69 กลุ่มตวัอย่างไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานดา้น

ธนาคารขยะเลย กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 9.52 เขา้ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะบ่อยครั้ง และน้อยท่ีสุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.28 กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะเป็นประจ า 
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ตารางที่ 4.11  ความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ์ 

 

กิจกรรม 

ความถ่ีในการเขา้รว่มกิจกรรม  

(รอ้ยละ) 

 

X  

 

รวม 

 
ไม่เคย 

1ปีตอ่

ครั้ง 

6 เดือน

ตอ่ครั้ง 
บ่อยครั้ง ประจ า 

- การไดร้บัการ

อบรม 

51  

(14.29) 

107 

(29.97) 

90 

(25.21) 

98 

(27.45) 

11 

(3.08) 

3.25 357 

(100) 

- การมส่ีวนร่วม

ในการจดัการขยะ 

15 

(4.20) 

114 

(31.93) 

173 

(48.46) 

49 

(13.73) 

6 

(1.68) 

3.23 357 

(100) 

- การท ากิจกรรม

คดัแยกขยะ 

29 

(8.12) 

165 

(46.22) 

122 

(34.17) 

41 

(11.48) 

0 

(0) 

3.51 357 

(100) 

- การน าขยะไป

ใชป้ระโยชน์ 

15 

(4.20) 

70 

(19.61) 

91 

(25.49) 

165 

(46.22) 

16 

(4.48) 

2.73 357 

(100) 

- การด าเนินงาน

ของธนาคารขยะ 

56 

(15.69) 

123 

(34.45) 

143 

(40.06) 

34 

(9.52) 

1 

(0.28) 

3.26 357 

(100) 

 

 4.2.10  การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์

  การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นขยะบรรจุภณัฑผ่์านส่ือต่าง ๆ จะช่วยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑแ์ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ได ้ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ปัตตานีไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านส่ือต่าง ๆ แสดงดงัตารางท่ี 4.12 พบว่า 

การรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านช่องทางโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่าง เกินกว่าก่ึง

หน่ึง คิดเป็นรอ้ยละ 59.38 รบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านโทรทศัน์บ่อยครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 

17.93 รบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านส่ือน้ี 6 เดือน/ครั้ง รบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์เป็นประจ า 

คิดเป็นรอ้ยละ15.69 รบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านโทรทศัน์ 1 ปี/ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 5.32 และน้อย

ท่ีสุด คือ ไมเ่คยไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านโทรทศัน์ คิดเป็นรอ้ยละ 1.68 

  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางส่ือวิทยุ พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนมากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 46.78 ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์าน

ทางวิทยุบ่อยครั้ง รองลงมาไดร้ับขอ้มูลข่าวสารผ่านทางวิทยุ 6 เดือน/ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 

34.17 ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารผ่านทางวิทยุ 1 ปี/ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 12.32  ไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร

ทางวิทยุเป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 4.76 และน้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 1.96 ไม่เคยรบัรูข้อ้มลู

ขา่วสารผ่านทางวิทยุเลย  

ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางหน่วยงานเทศบาล

ปัตตานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 39.50 รบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะ

บรรจุภณัฑ ์6 เดือน /ครั้ง รองลงมา ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์1 ปี/ครั้ง คิด
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เป็นรอ้ยละ 37.82 ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑบ์่อยครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 11.20 

ไม่เคยไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางหน่วยงานเทศบาลปัตตานีเลย คิด

เป็นร้อยละ 9.80 และน้อยท่ีสุด คือได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

หน่วยงานเทศบาลปัตตานีเป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 1.68 

ช่องทางการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางหนังสือพิมพ ์พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 36.13 รบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทาง

หนังสือพิมพ ์1 ปี/ครั้ง รองลงมา คือ รบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์6 เดือน/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 29.41 ไม่เคยรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางหนังสือพิมพ์ 

คิดเป็นรอ้ยละ 17.09 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์บ่อยครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 

15.69 และน้อยท่ีสุด คือ รบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางหนังสือพิมพเ์ป็น

ประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 1.68 

  ช่องทางการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางสถาบนัการศึกษา พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 31.93 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ 6 

เดือน/ครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 28.01 กลุ่มตวัอย่างรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุ

ภณัฑ ์1 ปี/ครั้ง กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 22.41 รบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑบ์่อยครั้ง 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.73 ไม่เคยรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

สถาบันการศึกษา และน้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 3.92 กลุ่มตัวอย่างได้รับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางสถาบนัการศึกษาเป็นประจ า 

ช่องทางรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 31.65 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

อินเตอรเ์น็ต 1 ปี/ครั้ง รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑ์

ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 6 เดือน/ครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 28.01 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยไดร้ับขอ้มูล

ขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางอินเตอรเ์น็ต คิดเป็นรอ้ยละ 20.73 รบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางอินเตอรเ์น็ตบ่อยครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 17.09 และน้อยท่ีสุด คือ 

รบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางอินเตอรเ์น็ตเป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 2.52 

ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางวารสาร พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 41.46 กลุ่มตวัอยา่งรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ์

ผ่านทางวารสาร 1 ปี/ครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 29.13 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับรูข้อ้มูล

ขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางวารสาร กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 24.65 รบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางวารสาร 6 เดือน/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 3.92 รับรูข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางวารสารบ่อยครั้ง และน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างรบัรู ้

ขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางวารสารเป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 0.84 
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ช่องทางการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางแผ่นพบั พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 42.58 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

แผ่นพับ 1 ปี/ครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 29.69 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางแผ่นพับ กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 22.69 รับรู ้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางแผ่นพบั 6 เดือน/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 4.76 รบัรูข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางแผ่นพบับ่อยครั้ง และน้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 0.28 

กลุ่มตวัอยา่งรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางแผ่นพบัเป็นประจ า 

ช่องทางการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางภาพยนตร ์พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 38.94 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

ภาพยนตร ์1 ปี/ครั้ง รองลงมา กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 34.17 ไม่เคยรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั

ขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางภาพยนตร ์กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 22.69 รบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะ

บรรจุภัณฑ์ผ่านทางภาพยนตร์ 6 เดือน/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 3.92 รับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางภาพยนตรบ์่อยครั้ง และน้อยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 0.28 กลุ่ม

ตวัอยา่งรบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางภาพยนตรเ์ป็นประจ า 

ช่องทางการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางนิตยสาร พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 45.10 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

นิตยสาร 1 ปี/ครั้ง รองลงมา คิดเป็นรอ้ยละ 31.37 กลุ่มตัวอย่างรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ

ขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางนิตยสาร 6 เดือน/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 20.45 ไม่เคยรบัรูข้อ้มูล

ขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางนิตยสาร กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 2.80 รบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางนิตยสารบ่อยครั้ง และน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มตัวอย่างรับรูข้อ้มูล

ขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางนิตยสารเป็นประจ า คิดเป็นรอ้ยละ 0.28 

 

ตารางที่ 4.12  การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์

 

ส่ือ 

การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจภุณัฑ ์

(รอ้ยละ) 

 

X  

 

รวม 

(รอ้ยละ) 
ไม่เคย 

1ปีตอ่

ครั้ง 

6 เดือน

ตอ่ครั้ง 
บ่อยครั้ง ประจ า 

โทรทศัน์ 
6 

(1.68) 

19 

(5.32) 

64 

(17.93) 

212 

(59.38) 

56 

(15.69) 

 

2.18 357 

(100) 

วิทยุ 
7 

(1.96) 

44 

(12.32) 

122 

(34.17) 

167 

(46.78) 

17 

(4.76) 

 

2.60 357 

(100) 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

ส่ือ 

การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจภุณัฑ ์

(รอ้ยละ) 

 

X  

 

รวม 

(รอ้ยละ) 
ไม่เคย 

1ปีตอ่

ครั้ง 

6 เดือน

ตอ่ครั้ง 
บ่อยครั้ง ประจ า 

หน่วยงาน

เทศบาล 

35 

(9.80) 

135 

(37.82) 

141 

(39.50) 

40 

(11.20) 

6 

(1.68) 

 

3.43 357 

(100) 

หนังสือพิมพ ์
61 

(17.09) 

129 

(36.13) 

105 

(29.41) 

56 

(15.69) 

6 

(1.68) 

 

3.51 357 

(100) 

สถาบนัการ 

ศึกษา 

49 

(13.73) 

100 

(28.01) 

114 

(31.93) 

80 

(22.41) 

14 

(3.92) 

 

3.25 357 

(100) 

อินเตอรเ์น็ต 
74 

(20.73) 

113 

(31.65) 

100 

(28.01) 

61 

(17.09) 

9 

(2.52) 

 

3.51 357 

(100) 

วารสาร 
104 

(29.13) 

148 

(41.46) 

88 

(24.65) 

14 

(3.92) 

3 

(0.84) 

 

3.94 357 

(100) 

แผ่นพบั 
106 

(29.69) 

152 

(42.58) 

81 

(22.69) 

17 

(4.76) 

1 

(0.28) 

 

3.97 357 

(100) 

ภาพยนตร ์
122 

(34.17) 

139 

(38.94) 

81 

(22.69) 

14 

(3.92) 

1 

(0.28) 

 

4.03 357 

(100) 

นิตยสาร 
73 

(20.45) 

161 

(45.10) 

112 

(31.37) 

10 

(2.80) 

1 

(0.28) 

 

3.83 357 

(100) 

 

4.3  ความคิดเห็นตอ่บรรจุภณัฑ ์

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑข์องกลุ่มตัวอย่างโดย

รวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย (X   = 4.09) และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นความคิดเห็น พบว่า 

ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประเด็นบรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการสลายตัวนานขึ้ นอยู่กบั

ชนิดของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (X   = 4.31) 

รองลงมา คือ ประเด็นบรรจุภัณฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้ น ค่าเฉล่ียความคิดเห็น

โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (X   = 4.27)  ประเด็นบรรจุภณัฑท์ าใหส้ะดวกสบายใน

การใช ้  ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง (X    = 4.26)  ประเด็น. 

บรรจุภัณฑม์ีผลท าใหร้าคาสินคน้สูงขึ้ นได ้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย
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อย่างยิ่ง  (X   = 4.23) ประเด็นบรรจุภณัฑท์ าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายในการท าลายขยะมลูฝอย 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย (X   = 4.17) ประเด็นบรรจุภัณฑเ์ป็น

เคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (X   = 4.17) 

ประเด็นบรรจุภัณฑ์สามารถแสดงถึงความทันสมยั ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

เห็นดว้ย (X   = 3.97) ประเด็นบรรจุภณัฑช์่วยใหม้ีความสะอาดและปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกท่ีไม่พึงประสงคค์่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย (X   = 3.96) 

ประเด็นบรรจุภัณฑ์แสดงถึงราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีใชค้่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ ในระดับ

เห็นดว้ย (X   = 3.89) และประเด็นสุดทา้ยคือบรรจุภัณฑใ์นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิด

ความตอ้งการบริโภคเพ่ิมข้ึน (X   = 3.84) 
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ตารางที่ 4.13  ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑ ์

 

บรรจุภณัฑ ์

ความคิดเห็นที่มีต่อบรรจุภณัฑ ์

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
X   ระดบั ล าดบั 

1.  บรรจุภณัฑท์ าใหส้ะดวกสบายในการใช ้
147 

(41.18) 

173 

(48.46) 

26 

(7.28) 

7 

(1.96) 

4 

(1.12) 
4.26 

เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 
3 

2.  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงถึงความทนัสมยั 
123 

(34.45) 

132 

(36.97) 

76 

(21.29) 

21 

(5.88) 

5 

(1.40) 
3.97 เห็นดว้ย 7 

3.  บรรจุภณัฑแ์สดงถึงราคาของผลิตภณัฑท่ี์ใช ้
112 

(31.37) 

119 

(33.33) 

101 

(28.29) 

24 

(6.72) 

1 

(0.28) 
3.89 เห็นดว้ย 9 

4.  บรรจุภณัฑช์่วยใหม้ีความสะอาดและปลอดภยั

ต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไมพึ่งประสงค ์

134 

(37.54) 

118 

(33.05) 

66 

(18.49) 

36 

(10.08) 

3 

(0.84) 
3.96 เห็นดว้ย 8 

5.  บรรจุภณัฑใ์นรปูแบบท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิด

ความตอ้งการบริโภคเพ่ิมขึ้ น 

134 

(37.54) 

92 

(25.77) 

77 

(21.57) 

48 

(13.45) 

6 

(1.68) 
3.84 เห็นดว้ย 10 

6.  บรรจุภณัฑเ์ป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร 
146 

(40.90) 

110 

(30.81) 

62 

(17.37) 

36 

(10.08) 

3 

(0.84) 
4.01 เห็นดว้ย 6 

7. บรรจุภณัฑม์ีผลท าใหร้าคาสินคน้สูงข้ึนได ้
162 

(45.38) 

123 

(34.45) 

64 

(17.93) 

8 

(2.24) 

0 

(0.00) 
4.23 

เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 
4 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)  

 

บรรจุภณัฑ ์

ความคิดเห็นที่มีต่อบรรจุภณัฑ ์

เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย

อยา่งยิง่ 
X   ระดบั ล าดบั 

8.  บรรจุภณัฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมลูฝอย

มากขึ้ น 

168 

(47.06) 

126 

(35.29) 

53 

(14.85) 

10 

(2.80) 

0 

(0.00) 
4.27 

เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 
2 

9.  บรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการสลายตวั

นานขึ้ นอยูก่บัชนิดของบรรจุภณัฑ ์

183 

(51.26) 

111 

(31.09) 

54 

(15.13) 

9 

(2.52) 

0 

(0.00) 
4.31 

เห็นดว้ย

อยา่งยิ่ง 
1 

10.  บรรจุภณัฑท์ าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายใน

การท าลายขยะมลูฝอย 

146 

(40.90) 

128 

(35.85) 

80 

(22.41) 

3 

(0.84) 

0 

(0.00) 
4.17 เห็นดว้ย 5 

 รวม     4.09 เห็นดว้ย  
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4.4  ความรูส้กึการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรูสึ้กว่าไดร้ับผลกระทบจากขยะบรรจุ

ภณัฑ ์โดยรวมมีความรูสึ้กวา่ไดผ้ลกระทบจากขยะบรรจุภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก (X   = 4.17) เมื่อ

พิจารณาผลกระทบเป็นรายขอ้ พบว่า ผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประเด็นขยะบรรจุ

ภณัฑท์ าใหส้่งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ซ่ึงความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบ

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X   = 4.34) ผลกระทบจากขยะบรรจุภณัฑร์องลงมา คือ ท าให้

ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้ น ความรูสึ้กการไดร้ับผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ี สุด  

(X   = 4.32) ถดัมา คือ ท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัวน์ าโรคต่าง ๆ ความรูสึ้กการ

ไดร้บัผลกระทบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X   = 4.30) ประเด็นท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ 

ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X   = 4.27) ประเด็นท าใหชุ้มชน

ขาดความสง่างาม และไม่น่าอยู่ ความรูสึ้กการไดร้ับผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(X   = 4.24) ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

(X   = 4.11) ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 4.07) ท าใหถ้นนหนทางสกปรก ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X   = 4.06) ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบ

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X   = 3.99) และผลกระทบจากขยะบรรจุภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

คือ ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (X   = 3.96) 
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ตารางที่ 4.14  ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์

 

ผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์
ระดบัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด X   ระดบั ล าดบั 

1.  ท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพิ่มมากขึ้ น 
160 

(44.82) 

164 

(45.94) 

23 

(6.44) 

7 

(1.96) 

3 

(0.84) 4.32 

 

มากท่ีสุด 

2 

2.  ท าใหถ้นนหนทางสกปรก 
134 

(37.54) 

136 

(38.10) 

65 

(18.21) 

17 

(4.76) 

5 

(1.40) 4.06 

 

มาก 

8 

3.  ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั 
121 

(33.89) 

132 

(36.97) 

83 

(23.25) 

21 

(5.88) 
0.00 

3.99 

 

มาก 

9 

4.  ท าใหเ้กิดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะบรรจุ

ภณัฑ ์

144 

(40.34) 

128 

(35.85) 

52 

(14.57) 

32 

(8.96) 

1 

(0.28) 4.07 

 

มาก 

7 

5.  ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
143 

(40.06) 

105 

(29.41) 

65 

(18.21) 

41 

(11.48) 

3 

(0.84) 3.96 

 

มาก 

10 

6.  ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก 
153 

(42.86) 

122 

(34.17) 

51 

(14.29) 

30 

(8.40) 

1 

(0.28) 4.11 

 

มาก 

6 

7.  ท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ 
162 

(45.38) 

136 

(38.10) 

54 

(15.13) 

5 

(1.40) 

 

0.00 4.27 

 

มากท่ีสุด 

4 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ) 

 

ผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์
ระดบัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที่สุด X   ระดบั ล าดบั 

8.  ท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัวน์ า

โรคต่าง ๆ 

168 

(47.06) 

137 

(38.38) 

43 

(12.04) 

9 

(2.52) 

 

0.00 4.30 

 

มากท่ีสุด 

3 

9. ท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

ของประชาชน 

185 

(51.82) 

115 

(32.21) 

49 

(13.73) 

8 

(2.24) 

 

0.00 4.34 

 

มากท่ีสุด 

1 

10.  ท าใหชุ้มชนขาดความสง่างาม และไมน่่าอยู่ 
153 

(42.86) 

140 

(39.22) 

61 

(17.09) 

3 

(0.84) 

 

0.00 4.24 

 

มากท่ีสุด 

5 

รวม 4.17 มาก       
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4.5  การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

 

  4.5.1  การจดัการโดยผูต้อบแบบสอบถามเอง 

  

  เมื่อพิจารณาระดบัการใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ดว้ยตัวเอง พบว่า 

ค่าเฉล่ียการใหค้วามร่วมมือในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X   = 

2.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ น าขยะบรรจุ

ภัณฑไ์ปจ าหน่ายใหก้ับรา้นรบัซ้ือ (X   = 2.49)  ซ่ึงการใหค้วามร่วมมือในการน าขยะบรรจุ

ภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย รองลงมา คือ การท้ิงบรรจุภณัฑล์งใน

ถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ (X   = 2.48) การใหค้วามร่วมมือในการท้ิงบรรจุภณัฑล์งใน

ถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ถดัมา คือ การคดัแยกบรรจุภณัฑ์

เพ่ือน าไปใชใ้หม่ (X   = 2.46) การใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่

โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ล าดบัท่ี 4 คือซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน (X   = 2.40) การให้

ความร่วมมือในการซ้ือบรรจุภัณฑ์เท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ันโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และล าดับ

สุดทา้ย คือ การน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ (X   = 2.33) 

ซ่ึงการใหค้วามร่วมมือในการน าบรรจุภัณฑ์ไปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่าง ๆ 

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

 

  4.5.2  การจดัการโดยหน่วยงานทอ้งถิ่น 

  จากการความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยหน่วยงาน

ทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X   = 2.36) เมื่อพิจารณาระดับการจดัการขยะ

บรรจุภัณฑโ์ดยหน่วยงานทอ้งถ่ินเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นการคดัแยกบรรจุภัณฑแ์ละ

ประเด็นการตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวมขยะของเจา้หน้าท่ี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (X   = 2.39) 

รองลงมา คือ การจดัเก็บและขนส่งบรรจุภณัฑ์ (X   = 2.36) ประเด็นการรวบรวมบรรจุภณัฑ์

เพ่ือน าไปแปรสภาพ (X   = 2.33) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ การก าจัดบรรจุภณัฑ์

อย่างถูกวิธี (X   = 2.32) ทั้งน้ีการจดัการขยะบรรจุภัณฑโ์ดยหน่วยงานทอ้งถ่ินในทุกประเด็น

กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ระดบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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  4.5.3  ปัจจยัที่มีผลตอ่การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

   ปัจจัยท่ีมีผลต่อจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ พบว่า ค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีมีผลต่อจดัการ

ขยะบรรจุภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X   = 2.42) โดยประเด็นปัจจยัท่ีมีผลต่อจดัการขยะ

บรรจุภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประเด็นการอ านวยความสะดวกในการจัดการขยะบรรจุ

ภัณฑ์ (X   = 2.49) รองลงมา คือ ประเด็นพฤติกรรมในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ (X   = 

2.46) ถัดมาคือประเด็นดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ (X   = 2.43) 

ประเด็นเร่ืองการขาดงบประมาณในการสนับสนุน (X   = 2.39) และประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียรวม

น้อยท่ีสุด คือ ประเด็นสถานท่ีในการก าจดัขยะบรรจุภัณฑ ์(X   = 2.32) ทั้งน้ีในทุกประเด็น

กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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ตารางที่ 4.15  การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

 

 

การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

ระดบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยที่สุด 
X   ระดบั ล าดบั 

4.1 การจดัการโดยผูต้อบแบบสอบถามเอง 

1.  ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1 

(0.28) 

75 

(21.01) 

75 

(21.01) 

122 

(34.17) 

84 

(23.53) 
2.40 นอ้ย 4 

2.  คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 13 

(3.64) 

68 

(19.05) 

68 

(19.05) 

130 

(36.41) 

78 

(21.85) 
2.46 นอ้ย 

3 

3.  ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยก

ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 

25 

(7.00) 

65 

(18.21) 

47 

(13.17) 

140 

(39.22) 

80 

(22.41) 
2.48 นอ้ย 2 

4.  น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่น

และประดบัตกแต่งต่างๆ 

16 

(4.48) 

51 

(14.29) 

59 

(16.53) 

139 

(38.94) 

92 

(25.77) 
2.33 นอ้ย 5 

5.  น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บั

รา้นรบัซ้ือ 

17 

(4.76) 

66 

(18.49) 

67 

(18.77) 

133 

(37.25) 

74 

(20.73) 
2.49 นอ้ย 1 

รวม 2.43 นอ้ย  
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 

 

 

การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

ระดบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยที่สุด 
X   ระดบั ล าดบั 

4.2  การจดัการโดยหน่วยงานทอ้งถิ่น เช่น เทศบาลปัตตานี 

1.  การคดัแยกบรรจุภณัฑ ์ 5 

(1.40) 

54 

(15.13) 

91 

(25.49) 

133 

(37.25) 

74 

(20.73) 
2.39 นอ้ย 1 

2.  การจดัเก็บและขนส่งบรรจุภณัฑ ์ 6 

(1.68) 

63 

(17.65) 

66 

(18.49) 

142 

(39.78) 

80 

(22.41) 
2.36 นอ้ย 

3 

3.  การรวบรวมบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปแปร

สภาพ 

7 

(1.96) 

51 

(14.29) 

75 

(21.01) 

144 

(40.34) 

80 

(22.41) 
2.33 นอ้ย 4 

4.  การก าจดับรรจุภณัฑอ์ยา่งถูกวิธี 5 

(1.40) 

53 

(14.85) 

70 

(19.61) 

152 

(42.58) 

77 

(21.57) 
2.32 นอ้ย 5 

5.  การตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวมขยะ

ของเจา้หนา้ท่ี 

5 

(1.40) 

69 

(19.33) 

68 

(19.05) 

135 

(37.82) 

80 

(22.41) 
2.39 นอ้ย 1 

รวม 2.36 นอ้ย  

 

101 

 



102 

 

ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 

 

 

การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

ระดบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ยที่สุด 
X   ระดบั ล าดบั 

4.3  ปัจจยัที่มีผลตอ่การจดัการบรรจุภณัฑ ์

1.  สถานท่ีในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์ 4 

(1.12) 

57 

(15.97) 

67 

(18.77) 

149 

(41.74) 

80 

(22.41) 
2.32 นอ้ย 

5 

2.  ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะ

บรรจุภณัฑ ์

5 

(1.40) 

72 

(20.17) 

70 

(19.61) 

135 

(37.82) 

75 

(21.01) 
2.43 นอ้ย 3 

3.  พฤติกรรมในการจดัการขยะ 8 

(2.24) 

74 

(20.73) 

65 

(18.21) 

136 

(38.10) 

74 

(20.73) 
2.46 นอ้ย 2 

4.  ไมอ่ านวยความสะดวกในการจดัการ

ขยะบรรจุภณัฑ ์

21 

(5.88) 

70 

(19.61) 

50 

(14.01) 

139 

(38.94) 

77 

(21.57) 
2.49 นอ้ย 1 

5.  ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 15 

(4.20) 

58 

(16.25) 

55 

(15.41) 

150 

(42.02) 

79 

(22.13) 
2.38 นอ้ย 4 

รวม 2.42 นอ้ย  

102 

 



103 

 

4.6  ทดสอบสมมตฐิาน 

 

ทดสอบสมมติฐานจากการศึกษาครั้งน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดสมมติฐานท่ีใชใ้นการศึกษา

เพ่ือเป็นการคาดคะเนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงสามารถก าหนด

สมมติฐานไดเ้ป็น 5 ขอ้ ดังต่อไปน้ีซ้ือบรรจุภัณฑ์เท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ันคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพ่ือ

น าไปใชใ้หมท้ิ่งบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็น

ของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้โดยผู ้ตอบ

แบบสอบถามเองแลว้แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑ์

แตกต่างกนั 

  สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนท่ีมีความถ่ีในการรบัรูข้า่วสารผ่านส่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัขยะบรรจุ

ภณัฑต่์างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑใ์นระดบัความรุนแรง

ของผลกระทบท่ีต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 

 จากการตั้งสมมติฐานดังกล่าว จากปัจจัยระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน การรับรูข้่าวสาร

เก่ียวกับขยะมูลฝอย การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภัณฑ ์

และการไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑท่ี์ต่างกนั จะส่งผลต่อการจดัการบรรจุภณัฑท่ี์ใชโ้ดย

ผูต้อบแบบสอบถามเองแลว้แตกต่างกนั ใชส้ถิติและทดสอบค่า ANOVA ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ี

ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงผลการทดสอบสมติฐานปรากฏดงัต่อไปน้ี 

 

  4.6.1  สมมตฐิานที่ 1 เพศที่ตา่งกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกตา่งกนั 

  จากผลการวิเคราะห ์Levene’s Test ดังตารางท่ี 4.16 พบว่า ประเด็นของการจดัการ

บรรจุภณัฑ ์ในประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.278 ประเด็นคดั

แยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั  0.951 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ี

แยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั  0.630 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของ

เล่นและประดับตกแต่งต่างๆมีค่า Sig เท่ากับ 0.751 ประเด็นน าขยะบรรจุภัณฑ์ไปจ าหน่าย

ใหก้บัรา้นรบัซ้ือมีค่า Sig เท่ากบั  0.785 ทั้งน้ีจะเห็นว่าในทุกประเด็นมีค่า Sig มากกว่าระดับ

นัยส าคัญท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่า การจัดการบรรจุภัณฑ์ของเพศชายและเพศหญิงมีความ
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แปรปรวนไม่แตกต่างกนั ดงัน้ันการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย t-test จึงตอ้งใชข้อ้มลูจากผลการ

วิเคราะหใ์นแถวบน พบวา่ ประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ันมีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.771 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั0.969ประเด็น

ท้ิงบรรจุภัณฑ์ลงในถังขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.691 

ประเด็นน าบรรจุภัณฑ์ไปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากับ 0.591 ประเด็นน าขยะบรรจุภัณฑ์ไปจ าหน่ายใหก้ับรา้นรับซ้ือ มีค่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากับ 0.978 ซ่ึงค่า Sig.(2-tailed) ในทุกประเด็นมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัท่ีไดก้ าหนด 

(0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า เพศชายและ

เพศหญิงมีการจดัการบรรจุภณัฑใ์นทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.16  เปรียบเทียบเพศกบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

รายการ F Sig t df Sig. 

(2-tailed) 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1.178 .278 -.291 

-.290 

355 

335.150 

.771 

.772 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใช้

ใหม ่

.011 .915 -.039 

-.039 

355 

343.198 

.969 

.969 

ท้ิงบรรจุภัณฑ์ลงในถังขยะท่ีแยก

ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 

.233 .630 -.398 

-.397 

355 

337.745 

.691 

.692 

น าบรรจุภัณฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของ

เล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ 

.101 .751 -.538 

-.539 

355 

343.941 

.591 

.590 

น าขยะบรรจุภัณฑ์ไปจ าหน่าย

ใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 

.075 .785 -.034 

-.034 

355 

340.619 

.973 

.973 
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4.6.2  สมมตฐิานที่ 2  สถานภาพที่ตา่งกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกตา่งกนั 

  จากตารางท่ี 4.17 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบการจัดการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ี

สถานภาพท่ีแตกต่างกัน พบว่า ประเด็นซ้ือบรรจุภัณฑ์เท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากับ 

0.129 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.060 ประเด็นท้ิงบรรจุ

ภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.196 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ป

ประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.468 ประเด็นน าขยะบรรจุ

ภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.054  ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละ

ประเด็นน้ันมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ดงัน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีการ

จดัการบรรจุภณัฑใ์นทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.17  เปรียบเทียบสถานภาพกบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมือง 

ปัตตานี 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 2.058 0.129 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 2.840 0.060 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 1.639 0.196 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ 0.761 0.468 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 2.947 0.054 

 

4.6.3  สมมตฐิานที่ 3 อายุที่ตา่งกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกตา่งกนั 

จากตารางท่ี 4.18 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบการจดัการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

อายุท่ีแตกต่างกัน พบว่า ประเด็นซ้ือบรรจุภัณฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.535 

ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม ่มีค่า Sig เท่ากบั 0.872 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งใน

ถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.112 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์

เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.655 ประเด็นน าขยะบรรจุภัณฑไ์ป

จ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.726 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมี

ค่ามากกวา่มีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน
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จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑใ์น

ทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.18  เปรียบเทียบอายุกบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.822 0.535 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.366 0.872 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 1.800 0.112 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ 0.659 0.655 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.566 0.726 

 

4.6.4  สมมติฐานที่ 4 ระดบัการศึกษาที่ต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกต่าง

กนั 

จากตารางท่ี 4.19 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบการจดัการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบว่า ประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 

0.525 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.502 ประเด็นท้ิงบรรจุ

ภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.701 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ป

ประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.418 ประเด็นน าขยะบรรจุ

ภัณฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.825 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละ

ประเด็นน้ันมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ดงัน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

มีการจดัการบรรจุภณัฑใ์นทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบระดบัการศึกษากบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาล 

เมืองปัตตานี 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.859 0.525 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.891 0.502 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.637 0.701 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ 
1.011 0.418 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.478 0.825 

 

4.6.5  สมมตฐิานที่ 5 ระยะเวลาที่อาศยัในชุมชนที่ต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑ์

แตกตา่งกนั 

  จากตารางท่ี 4.20 เมื่อทดสอบเปรียบเทียบการจัดการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนท่ีต่างกนั พบว่า ประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 

มีค่า Sig เท่ากบั 0.611 ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.835 

ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.579 ประเด็น

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.559 ประเด็น

น าขยะบรรจุภัณฑ์ไปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.768  ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig 

ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัใน

ชุมชนท่ีต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑใ์นทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.20  เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชนกบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์น 

เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.673 0.611 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.363 0.835 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.720 0.579 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ 
0.750 0.559 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.457 0.768 

 

4.6.6  สมมตฐิานที่ 6 ความถี่ในการรบัรูข่้าวสารผ่านสื่อตา่งๆ ที่เก่ียวกบัขยะบรรจุ 

  ภณัฑต์า่งกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกตา่งกนั 

การรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ซ่ึงมีการเผยแพร่ขอ้มูล

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หน่วยงานเทศบาล หนังสือพิมพ์ สถาบันการศึกษา 

อินเตอร์เน็ต วารสาร แผ่นพับ ภาพยนตร์ และนิตยสาร เป็นตน้ ทั้งน้ีการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ของกลุ่มตวัอย่างน้ันย่อมมีความถ่ีในการรบัขอ้มลูข่าวสาร

ท่ีแตกต่างการ เช่น ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารเป็นประจ า ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารบ่อยครั้ง ไดร้ับขอ้มูล

ข่าวสาร 6 เดือนต่อครั้ง ไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร 1 ปีต่อครั้ง และไม่เคยไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร ดังน้ัน

สมมติฐานท่ีว่าประชาชนท่ีมีการรบัรูข้่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านส่ือต่างๆ และมี

ความถ่ีในการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีต่างกัน มีการจัดการบรรจุภัณฑ์แตกต่างกัน ปรากฏผล

ดงัต่อไปน้ี 

4.6.6.1  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านส่ือโทรทศัน์ 

จากการทดสอบเปรียบเทียบการรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจัดการขยะมูล

ฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือโทรทัศน์ ซ่ึงมีความถ่ีในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั ดังตารางท่ี 

4.21 พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ในประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า 

Sig เท่ากบั 0.028 ประเด็นการท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.004 ประเด็นการน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ มีค่า 

Sig เท่ากบั 0.008 ประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.001 ทั้งน้ีจะเห็นว่า แต่ละประเด็นน้ันมีค่า Sig น้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด (0.05) 
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แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ันจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือโทรทศัน์ ซ่ึงมีความถ่ีในการไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑใ์นทุกประเด็นแตกต่างกนั ยกเวน้ในประเด็นการ

ซ้ือบรรจุภัณฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากับ 0.055 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคญัท่ี

ก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือโทรทัศน์ ซ่ึงมี

ความถ่ีในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑใ์นประเด็นการซ้ือบรรจุ

ภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ันไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.21  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือโทรทศัน์ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 2.338 0.055 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 2.749 0.028 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 3.958 0.004 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
3.518 0.008 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 4.501 0.001 

 

4.6.6.2  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านส่ือวิทยุ 

จากตารางท่ี 4.22 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือวิทยุ ซ่ึงมีความถ่ีในการไดร้ับข ้อมูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน 

พบว่า ประเด็นการซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.288 ประเด็นคดัแยก

บรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.945 ประเด็นท้ิงบรรจุภัณฑล์งในถังขยะท่ีแยก

ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.825  ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่น

และประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.971 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บั

รา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.051  ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่า

ระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผล

การศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่าน
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ส่ือวิทยุ ซ่ึงมีความถ่ีในการได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ในทุก

ประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.22  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือวิทยุ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1.253 0.288 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.188 0.945 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.378 0.825 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ 
0.132 0.971 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 2.389 0.051 

 

   4.6.6.3  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านหน่วยงานเทศบาล

ปัตตานี 

จากตารางท่ี 4.23 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านเทศบาลปัตตานี ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างงมีความถ่ีในการรับขอ้มูล

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั พบว่า ประเด็นการซ้ือบรรจุภัณฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากับ 

0.993 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.528 ประเด็นท้ิงบรรจุ

ภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.720 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ป

ประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.627 ประเด็นน าขยะบรรจุ

ภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.808 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละ

ประเด็นน้ันมีค่ามากกวา่ระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน 

จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล

ฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านเทศบาลปัตตานี ซ่ึงมีความถ่ีในการไดร้ับขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน มีการ

จดัการบรรจุภณัฑใ์นทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.23  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านเทศบาล 

ปัตตานี 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.061 0.993 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.796 0.528 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.521 0.720 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ 
0.650 0.627 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.401 0.808 

 

   4.6.6.4  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านส่ือหนังสือพิมพ ์

   จากตารางท่ี 4.24 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือหนังสือพิมพ์ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างงมีความถ่ีในการรับข้อมูล

ข่าวสารท่ีแตกต่างกัน พบว่า การจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุ

ภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.151 ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มี

ค่า Sig เท่ากบั 0.141 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.237 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.571 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑ์ไปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.230 

ทั้งน้ีจะเห็นวา่ ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดง

ว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มูล

ขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือหนังสือพิมพ ์ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีใน

การได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเองในทุกประเด็นไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.24  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือ  

หนังสือพิมพ ์

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1.694 0.151 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 1.737 0.141 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 1.291 0.273 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ 
0.731 0.571 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 1.411 0.230 

 

  4.6.6.5  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านสถาบนัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.25 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านสถาบันการศึกษาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างงมีความถ่ีในการรับขอ้มูล

ข่าวสารท่ีแตกต่างกนั พบว่า การจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุ

ภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.220 ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มี

ค่า Sig เท่ากบั 0.314 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.236 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.772 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑ์ไปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.213 

ทั้งน้ีจะเห็นวา่ ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดง

ว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านสถาบนัการศึกษา ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ี

ในการไดร้ับขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองในทุกประเด็นไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.25  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่าน 

สถาบนัการศึกษา  

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1.442 .220 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 1.193 .314 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 1.393 .236 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ 
.451 .772 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 1.463 .213 

 

   4.6.6.6  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านอินเตอรเ์น็ต 

จากตารางท่ี 4.26 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านอินเตอรเ์น็ต ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างงมีความถ่ีในการรบัขอ้มลูข่าวสารท่ี

แตกต่างกนั พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ี

จ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.455 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.189 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.882 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.791 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.577 ทั้งน้ีจะ

เห็นวา่ ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการ

ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองในทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.26  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านอินเตอรเ์น็ต 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.915 0.455 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 1.542 0.189 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.293 0.882 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ 
0.424 0.791 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.723 0.577 

 

   4.6.6.7  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านส่ือวารสาร 

จากตารางท่ี 4.27 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือวารสาร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างงมีความถ่ีในการรบัขอ้มลูข่าวสารท่ี

แตกต่างกนั พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ี

จ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.960 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.982 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.865  ประเด็นน าบรรจุภัณฑ์ไปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.766 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.163  

จะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่า

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรับรูข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือวารสาร ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการ

ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองในทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.27  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือวารสาร 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.157 0.960 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.103 0.982 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.319 0.865 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
0.459 0.766 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 1.644 0.163 

 

   4.6.6.8  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านแผ่นผบั 

จากตารางท่ี 4.28 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ผ่านแผ่นผับ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างงมีความถ่ีในการรบัขอ้มูลข่าวสารท่ี

แตกต่างกนั พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ี

จ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.917 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.541 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑ์ลงในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.935 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.787 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.320 ทั้งน้ีจะ

เห็นวา่ ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือแผ่นผับ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการไดร้ับ

ขอ้มลูขา่วสารท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองในทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.28  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือแผ่นผบั 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.237 0.917 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.777 0.541 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.207 0.935 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
0.430 0.787 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 1.179 0.320 

 

   4.6.6.9  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านส่ือภาพยนตร ์

จากตารางท่ี 4.29 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านภาพยนตร์ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างงมีความถ่ีในการรบัขอ้มลูข่าวสารท่ี

แตกต่างกนั พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ี

จ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.685 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.238 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.319 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.297 ประเด็นน าขยะบรรจุภัณฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.653 ทั้งน้ีจะ

เห็นวา่ ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่าไม่มี

นัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือภาพยนตร ์ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการไดร้บั

ขอ้มลูขา่วสารท่ีแตกต่างกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองในทุกประเด็นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.29  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือภาพยนตร์ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.569 0.685 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 1.387 0.238 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 1.181 0.319 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
1.232 0.297 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.613 0.653 

 

   4.6.6.10  การรบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยผ่านนิตยสาร 

จากตารางท่ี 4.30 การทดสอบเปรียบเทียบการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านนิตยสาร ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างงมีความถ่ีในการรบัขอ้มูลข่าวสารท่ี

แตกต่างกนั พบว่า การจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ดว้ยตนเองในประเด็นการซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ี

จ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.978 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig 

เท่ากบั 0.738 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.342 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.351 ประเด็นน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.782 ทั้งน้ีจะ

เห็นวา่ ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) 

แสดงว่าไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรบัรู ้

ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือนิตยสาร ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความถ่ี

ในการไดร้ับขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกัน มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองในทุกประเด็นไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.30  การรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมลูฝอยท่ีใชแ้ลว้ ผ่านส่ือนิตยสาร 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.113 0.978 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.497 0.738 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 1.130 0.342 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
1.111 0.351 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 0.437 0.782 

 

4.6.7  สมมตฐิานที่ 7 ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาบรรจุภณัฑใ์นระดบัความรุนแรง 

  ของผลกระทบที่ตา่งกนั มีการจดัการบรรจุภณัฑแ์ตกตา่งกนั 

  ผลกระทบจากขยะมูลฝอยท่ีส่งผลต่อประชาชนกลุ่มตัวย่างในแต่ละประเด็นน้ันย่อมมี

ระดับความรุนแรงท่ีกลุ่มตัวอย่างแต่ละท่านจะไดร้ับน้ันแตกต่างกันออก ไป ซ่ึงส่งผลต่อการ

จดัการบรรจุภณัฑท่ี์สามารถสรุปผลวิเคราะหท์างสถิติไดด้งัต่อไปน้ี 

   4.6.7.1  ท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพิ่มมากขึ้ น 

 จากตารางท่ี 4.31 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้ น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดจดัการบรรจุภัณฑด์ว้ย

ตนเองในประเด็นซ้ือบรรจุภัณฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.010 ประเด็นคดัแยก

บรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.016 ประเด็นท้ิงบรรจุภัณฑล์งในถงัขยะท่ีแยก

ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.006 และประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่าย

ใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.019 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่าน้อย

กว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผล

การศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑส์่งผลท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอย

เพ่ิมมากขึ้ น มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองแตกต่างกัน ยกเวน้ประเด็นน าบรรจุภัณฑ์ไป

ประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.267 
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ตารางที่ 4.31  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพิ่มมากขึ้ น 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 3.345 0.010 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 3.095 0.016 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 3.712 0.006 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
1.307 0.267 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 2.985 0.019 

 

   4.6.7.2  ท าใหถ้นนหนทางสกปรก 

 จากตารางท่ี 4.31 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหถ้นนหนทางสกปรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจัดจัดการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองใน

ประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือ

น าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ย

แลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.004 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง

ต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 และประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มี

ค่า Sig เท่ากบั 0.00 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ี

ก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์ส่งผลท าใหถ้นนหนทางสกปรก มีการจัดการบรรจุ

ภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.32  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหถ้นนหนทางสกปรก 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 7.253 0.000 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 5.517 0.000 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 3.900 0.004 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
5.335 0.000 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 6.369 0.000 
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   4.6.7.3  ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั 

  จากตารางท่ี 4.32 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหท่้อระบายน ้าอุดตัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจดัจดัการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองใน

ประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.008 ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑ์

เพ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ประเด็นท้ิงบรรจุภัณฑ์ลงในถังขยะท่ีแยกประเภท

เรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบั

ตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.010 และประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้น

รบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้

ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภณัฑส์่งผลท าใหถ้นนหนทางสกปรก มีการจดัการ

บรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.33  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 3.994 0.008 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 5.345 0.001 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 4.936 0.002 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
3.838 0.010 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 7.390 0.000 

 

   4.6.7.4  ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์

   จากตารางท่ี 4.33 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการจดัจดัการบรรจุ

ภณัฑด์ว้ยตนเองในประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ประเด็น

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม ่มีค่า Sig เท่ากบั 0.017 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ี

แยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.005 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของ

เล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.013 และประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ป

จ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.015 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถ
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สรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑส์่งผลท าใหถ้นนหนทาง

สกปรก มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.34  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุ 

ภณัฑ ์

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 4.536 0.001 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 3.067 0.017 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 3.832 0.005 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
3.228 0.013 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 3.117 0.015 

 

   4.6.7.5  ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

   จากตารางท่ี 4.34 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจดัจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ย

ตนเองในประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.059 ประเด็นคดัแยก

บรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.004 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยก

ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่น

และประดับตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.046 และประเด็นการน าขยะบรรจุภัณฑไ์ป

จ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.001 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑส์่งผลท าใหถ้นนหนทาง

สกปรก มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.35  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 2.294 0.059 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 3.922 0.004 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 4.331 0.002 
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ตารางที่ 4.35  (ต่อ) 

 

รายการ F Sig. 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
2.451 0.046 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 4.753 0.001 

 

   4.6.7.6  ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก 

  จากตารางท่ี 4.35 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการจดัจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองในประเด็น

ซ้ือบรรจุภัณฑ์เท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากับ 0.014 ประเด็นคัดแยกบรรจุภัณฑ์เพ่ือ

น าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ย

แลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.008 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง

ต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.186 และประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มี

ค่า Sig เท่ากบั 0.003 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั

ท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์ส่งผลท าใหถ้นนหนทางสกปรก มีการจัดการบรรจุ

ภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.36  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 3.180 0.014 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 5.849 0.000 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 3.470 0.008 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
1.553 0.186 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 4.056 0.003 

 

   4.6.7.7  ท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ 

   จากตารางท่ี 4.36 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจดัจดัการบรรจุภัณฑด์ว้ยตนเองใน
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ประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.447 ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑ์

เพ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.104 ประเด็นท้ิงบรรจุภัณฑ์ลงในถังขยะท่ีแยกประเภท

เรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.038 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบั

ตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.060 และประเด็นการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้น

รบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.003 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมีค่าน้อยกว่าระดบั

นัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดงัน้ัน จึงสามารถสรุปผลการศึกษาได้

ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภณัฑส์่งผลท าใหถ้นนหนทางสกปรก มีการจัดการ

บรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.37  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.889 0.447 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 2.071 0.104 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 2.844 0.038 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
2.497 0.060 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 4.853 0.003 

 

   4.6.7.8  ท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัวน์ าโรคต่าง ๆ 

   จากตารางท่ี 4.37 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัวน์ าโรคต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการจดัจดัการ

บรรจุภัณฑด์ว้ยตนเองในประเด็นซ้ือบรรจุภัณฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากับ 0.496 

ประเด็นคดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม ่มีค่า Sig เท่ากบั 0.864 ประเด็นท้ิงบรรจุภณัฑล์งใน

ถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.538 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐ์

เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.850 และประเด็นการน าขยะบรรจุ

ภัณฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.092 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละ

ประเด็นน้ันมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน 

จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์ส่งผลท าให้

ถนนหนทางสกปรก มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.38  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัว ์

น าโรคต่าง ๆ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 0.797 0.496 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 0.247 0.864 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.725 0.538 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
0.266 0.850 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 2.167 0.092 

 

   4.6.7.9  ท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน 

   จากตารางท่ี 4.38 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการจดั

จดัการบรรจุภัณฑ์ดว้ยตนเองในประเด็นซ้ือบรรจุภัณฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากับ 

0.206 ประเด็นคดัแยกบรรจุภัณฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.240 ประเด็นท้ิงบรรจุ

ภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.567 ประเด็นน าบรรจุภณัฑไ์ป

ประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดบัตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.969 และประเด็นการน าขยะ

บรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.152 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละ

ประเด็นน้ันมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน 

จึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์ส่งผลท าให้

ถนนหนทางสกปรก มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.39  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ 

สุขภาพของประชาชน 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1.530 0.206 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 1.409 0.240 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 0.677 0.567 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
0.083 0.969 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 1.775 0.152 
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   4.6.7.10  ท าใหชุ้มชนขาดความสง่างามและไมน่่าอยู่ 

   จากตารางท่ี 4.39 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑ์

ส่งผลท าใหชุ้มชนขาดความสง่างามและไม่น่าอยู่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการจดัจดัการบรรจุภณัฑ์

ดว้ยตนเองในประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน มีค่า Sig เท่ากบั 0.019 ประเด็นคดัแยก

บรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ มีค่า Sig เท่ากบั 0.004 ประเด็นท้ิงบรรจุภัณฑล์งในถงัขยะท่ีแยก

ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ มีค่า Sig เท่ากบั 0.024 ประเด็นน าบรรจุภัณฑไ์ปประดิษฐ์เป็นของเล่น

และประดับตกแต่งต่าง ๆ มีค่า Sig เท่ากบั 0.191 และประเด็นการน าขยะบรรจุภัณฑไ์ป

จ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ มีค่า Sig เท่ากบั 0.002 ทั้งน้ีจะเห็นว่า ค่า Sig ของแต่ละประเด็นน้ันมี

ค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงว่ามีนัยส าคญัทางสถิติ ดังน้ัน จึงสามารถ

สรุปผลการศึกษาไดว้่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นว่าขยะบรรจุภัณฑส์่งผลท าใหถ้นนหนทาง

สกปรก มีการจดัการบรรจุภณัฑด์ว้ยตนเองแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.40  ความคิดเห็นขยะบรรจุภณัฑท่ี์ส่งผลท าใหชุ้มชนขาดความสง่างามและไมน่่าอยู่ 

 

รายการ F Sig. 

ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 3.350 0.019 

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 4.440 0.004 

ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 3.193 0.024 

น าบรรจุภณัฑไ์ปประดิษฐเ์ป็นของเล่นและประดบัตกแต่ง 

ต่าง ๆ 
1.593 0.191 

น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 4.939 0.002 

 

4.7  แนวทางในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

 ส าหรบัแนวทางในการจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ไดผ้ลมาจากการ

สมัภาษณ์และการสอบถาม โดยจะเร่ิมด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและกระจายองคค์วามรูสู้่

ชุมชน มสัยิด โรงเรียน เพ่ือใหเ้กิดจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณท์ั้งหมด 

และจับประเด็นส าคัญท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการขยะบรรจุ

ภัณฑ ์โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหแ์บบประเมินประสิทธิภาพขององคก์ร เป็นเคร่ืองมือท่ีน ากลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาล

เมืองปัตตานี 

 การด าเนินการจดัการขยะบรรจุภณัฑร์่วมกนัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินร่วมกนัเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็น
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รูปธรรม และเป็นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบอันเน่ืองจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมี

ประสิทธิภาพ และถูกหลกัสุขาภิบาล 

ขยะบรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของขยะมลูฝอย โดยขยะท่ีเป็นบรรจุภณัฑม์ีส่วนประกอบของ

กระดาษ พลาสติก โฟม เศษขวด แกว้ เหล็ก และโลหะ เป็นตน้ เน่ืองจากพฤติกรรมการท้ิงขยะไม่

เลือกท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาขยะบรรจุภณัฑแ์ละท าใหเ้กิดมลพิษ ปัจจุบนัเทศบาลเมืองปัตตานีมีการ

จดัการขยะเป็นไปอยา่งไมม่ีประสิทธิภาพ ขาดการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ท าใหต้อ้งเสียค่าใชจ้่าย

ในการจดัเก็บ การคดัแยกและการก าจดั เป็นจ านวนมาก ดงัน้ัน รูปแบบการจดัการขยะท่ีควร

ส่งเสริมในการจดัการขยะบรรจุภณัฑข์องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ดงัน้ี 

 

  4.7.1  กลยุทธท์ี่ 1 การเลือกใชบ้รรจุภณัฑท์ี่เหมาะสม 

  รปูแบบท่ีควรส่งเสริมในการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์คือ การเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม

กบังานท่ีใช ้ส าหรบับรรจุภณัฑท่ี์จ าเป็นตอ้งใชค้วรมีน ้าหนักเบาท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้หลีกเล่ียงการ

ใชส้ารเคมีในบรรจุภณัฑท่ี์ท าลายส่ิงแวดลอ้ม และการออกแบบบรรจุภณัฑค์วรใชว้สัดุใหน้้อยท่ีสุด 

เพ่ือใหส้ามารถยืดเวลาในการใชท้รัพยากรเหล่าน้ีออกไปใหน้านท่ีสุด เพราะการเลือกใชบ้รรจุ

ภัณฑ์ใหเ้หมาะสมกับคุณสมบัติของสินคา้ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ควรเลือกใชบ้รรจุภัณฑ์ให้

เหมาะสมกบัสินคา้ และควรค านึงถึงผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ชนิดน้ันต่อส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ 

เช่น 

  กระดาษ คือ เป็นวสัดุท่ีใชท้ าบรรจุภณัฑไ์ดห้ลายชนิด และเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากเพราะท า

จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีแนวโน้มใช้มากยิ่งขึ้ น สืบเน่ืองจากการรณรงค์ในเร่ืองของ

ส่ิงแวดลอ้ม และกระดาษท่ีใชแ้ลว้สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดง้่าย นอกจากน้ียงัสะดวกต่อการ

ขนส่งจากผูผ้ลิตไปยงัผูใ้ชเ้น่ืองจากพบัได ้ท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายในการขนส่งดว้ย ตวัอย่างบรรจุ

ภณัฑจ์ากกระดาษ ไดแ้ก่ ลงัผลไม ้ลงัไปรษณีย ์บรรจุภณัฑข์นม OTOP เป็นตน้ 

  แกว้ คือ เป็นวสัดุท่ีน ามาใชใ้นรูปของบรรจุภณัฑท่ี์เป็นเวลานาน แมจ้ะหนักและแตกง่าย

แต่สามารถน าไปหมุนเวียนใชป้ระโยชน์ได้อีก เน่ืองจากมีคุณสมบัติทนความรอ้นได้สูง มี

ปลอดภยั มีอายุนาน และยงัรกัษาคุณภาพภายในไดดี้มาก ขอ้ดีของแกว้คือ ความใสและท าเป็นสี

ต่าง ๆ ได ้ตวัอยา่งบรรจุภณัฑจ์ากแกว้ เช่น ขวดแกว้ โหลแกว้ เป็นตน้ 

  โลหะ คือ เป็นแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก เป็นวสัดุท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 

บรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และมีคุณสมบติัทนความรอ้น จึงสามารถฆ่าเช้ือไดดี้ เมื่อใชสิ้นคา้หมดแลว้

กระป๋องสามารถน าไปหลอมเพ่ือท าอุปกรณต่์าง ๆ ได ้ตวัอยา่งบรรจุภณัฑจ์ากโลหะ เช่น กระป๋อง 

ป๊ีบ ถงั แผ่นเปลว อลมูิเนียม เป็นตน้ 

  พลาสติก คือ มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการบรรจุสินคา้ในปัจจุบนั มีคนนิยมเลือกใชบ้รรจุ

ภณัฑม์ากท่ีสุด เน่ืองจากพลาสติกมีคุณสมบติัเด่นหลายประการ เช่น มีความเหนียว น ้าหนักเบา 



127 

 

ทนทานต่อสารเคมี และมีหลากหลายชนิดใหเ้ลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ และ

จากการส ารวจ พบว่า เป็นบรรจุภัณฑท่ี์ประชาชนเลือกใชม้ากท่ีสุดในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกไดแ้ก่ ฟิล์มพลาสติกรัดรูป ขวด ถาด กล่อง และโฟม ภาชนะ

บรรจุภณัฑท่ี์ท าดว้ยพลาสติก เป็นตน้ 

  ไม ้คือ เป็นวสัดุท่ีใชท้ าบรรจุภณัฑท่ี์น้อยมาก เพราะเกิดการรณรงคเ์ร่ืองตดัไมท้ าลายป่า

และนับวนัจะมีการใชน้้อยลงมากเพราะสามารถหาส่ิงอ่ืนมาทดแทนไมไ้ด ้แต่ท่ีพบเห็นอยู่บา้ง 

เช่น ลงัไม ้เขง่ ตะกรา้ เป็นตน้ 

  อย่างไรก็ตาม สามารถน าวสัดุธรรมชาติมาใชท้ดแทนไดใ้นการบรรจุภัณฑ์อาหารบาง

ชนิด เช่น ใบตอง ใบเตย ใบจาก ใบกระพอ้ เป็นต้น เรียกได้ว่า สามารถอนุรักษ์ความเป็น

เอกลกัษณข์องอาหารในพ้ืนท่ีไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งอาหารคาว ของหวาน และอาหารว่าง เป็นตน้ อีก

อย่างสามารถคงความเป็นธรรมชาติของรสชาติอาหารได้อีกดว้ย และท่ีส าคัญท่ีสุดคือ เพ่ือ

สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภค โดย พิทกัษ์ ก่อเกียรติพิทกัษ์ (2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  การเลือกใชบ้รรจุภัณฑข์องชุมชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ เน้นความสะดวก เน้น

ความง่าย จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะใชพ้ลาสติกใส่อาหาร ไม่ว่าอาหารรอ้นหรือ

อาหารเย็น ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองสุขภาพของผูบ้ริโภค เช่น เทน ้ามนัรอ้นจดั

ใส่ชามพลาสติก ทั้ง ๆ ท่ีสามารถใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เป็นแกว้แทนได ้และรา้นน ้าชาบาง

รา้น ใชก้ระป๋องนมท่ีใชแ้ลว้ ใชใ้นการผสมเคร่ืองด่ืม ซ่ึงกระป๋องนมสามารถเกิด

สนิมได ้แทนท่ีจะใชแ้กว้ผสมเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ และอีกอยา่งเพ่ือตอ้งการลดตน้ทุน 

 

4.7.2  กลยุทธท์ี่ 2 การเขา้ถึงเขา้ใจประชาชน  

  เป็นรูปแบบในการส่งเสริมใหนั้กเรียน / นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ท า

กิจกรรมในลักษณะของการเขา้ถึงรา้นคา้ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยเป็นตัวแทน

โรงเรียนหรือตวัแทนมหาวิทยาลยัจากชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ในการเดินเขา้ไปหาพ่อคา้

แม่คา้ถึงรา้นคา้ และขอความร่วมมือในการรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยใชเ้วลาไม่

เกิน 15 นาที เพ่ือใหพ้่อคา้แม่คา้ไดร้บัประโยชน์จากความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองของบรรจุภณัฑท่ี์

เหมาะสม เพราะประชาชนยงัไม่เขา้ใจถึงอนัตรายเก่ียวกบับรรจุภัณฑม์ากนัก โดยเฉพาะบรรดา

พ่อคา้แม่คา้ เพราะการท่ีเดินไปหาหรือเขา้ถึงจะสามารถปรบัทัศนคติไดดี้กว่าท่ีมาแจกแผ่นพบั

อยา่งเดียว เพราะส่วนใหญ่ไมไ่ดใ้ส่ใจท่ีจะอ่านแผ่นพบัมากนัก ซ่ึงการเขา้ไปพดูคุยอย่างใกลชิ้ดจะ

ไดผ้ลมากกวา่ และหลงัจากน้ันจะตอ้งมีการสงัเกตการณ ์คอยติดตามดว้ย เพ่ือใชใ้นการประเมิน 

  ส าหรับอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ประชาชนอีกส่วนหน่ึงท่ีรักสุขภาพ กลุ่มน้ีจะให้

ความส าคญัมากเก่ียวกบับรรจุภณัฑ ์เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัคนกลุ่มน้ี เช่น ขา้ราชการ อาจารย ์

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัในการซ้ือมากกวา่ประชาชนทัว่ไป โดยการเสนอใหร้า้นคา้ต่าง ๆ น้ัน 
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ใหล้กูคา้มีทางเลือกในการเลือกบรรจุภณัฑจ์ากรา้นคา้ได ้เรียกว่า บรรจุภณัฑสี์เขียว ในรูปแบบท่ี

ลูกคา้สามารถจ่ายเงินเพ่ิมส าหรับบรรจุภัณฑ์สีเขียว เป็นอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับทางเลือกท่ี

จะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนในเบ้ืองตน้ และสามารถติดตามเพ่ือประเมินในการท าการศึกษาวิจยั

ต่อไป โดย คอดีเยา๊ะ ดอนิ (2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  ความเป็นจริงแลว้ การท่ีจะใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนน้ัน สามารถท่ีจะเขา้

ไปพูดคุยไดโ้ดยตรง การกรอกเอกสาร หรือการแจกเอกสาร เป็นวิธีท่ีส้ินเปลือง 

เพราะประชาชนไม่ไดก้ลบัไปอ่าน ส่วนน้อยมากท่ีน ากลบัไปอ่านจริง ๆ การเขา้ถึง

และพดูคุยเป็นการสรา้งความประทบัใจแก่ประชาชนได ้โดยเฉพาะพ่อคา้แม่คา้ตาม

รา้นคา้ทัว่ไป และจะไดส้ะทอ้งมุมมองความคิดเห็นของประชาชนไดท้นัที เพราะถือ

ว่าเป็นการตอบจากความรูสึ้กท่ีแทจ้ริง เพราะการคุยโตต้อบกนัเป็นการพูดออกมา

จากความรูสึ้กไดม้ากกวา่การท่ีจะมานัง่เขียนตอบกรอกในเอกสาร 

 

4.7.3  กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคก์ารเลิกใชบ้รรจุภณัฑโ์ฟม  

  เป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งไดร้บัการส่งเสริมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน 

โดยท่ีภาครัฐจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีออกนโยบายเพ่ือรณรงค์การเลิกใชโ้ฟมอย่างเป็นทางการ 

และใหภ้าคเอกชนช่วยในการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูค้วามเขา้ใจเบ้ืองตน้ และใหภ้าคประชาชน

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใหม้ากท่ีสุด เพราะโดยบริบทพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองปัตตานี จะมี

การจดังานใหญ่ ๆ ขึ้ นเป็นระยะ ๆ ในเขตตวัเมืองเทศบาลของจงัหวดัปัตตานี เรียกไดว้่า มีเกือบ

ทุกอาทิตย ์และงานดงักล่าวจะมีบู๊ทงานขายอาหารต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะตอ้ง

ส่งเสริมในการเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ไม่ใชโ้ฟมในงานท่ีจดัขึ้ นโดยพ้ืนท่ีในกลางใจเมืองปัตตานี เพ่ือ

เป็นตวัอย่างในการรณรงคใ์หก้บัประชาชน และส่งผลท าใหป้ระชาชนเล็งเห็นความส าคญัในเร่ือง

การใชโ้ฟมมากขึ้ น ถือเป็นโครงการท่ีไมจ่ าเป็นท่ีตอ้งใชง้บประมาณส้ินเปลืองในการรณรงค ์เพียง

การก าหนดกฏเกณฑใ์หป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือ หากการด าเนินการส าเร็จในอนาคต สามารถ

น าแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ไปใชก้บัพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได ้เพ่ือเป็นการต่อยอดโครงการดี ๆ สู่ชุมชน

ต่อไป โดย อามีเนาะ มดูอ (2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  โฟมเป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีเกือบทุกรา้นคา้ ทั้ง ๆ ท่ีบางรา้นก็รูถึ้งภยัสุขภาพของการใช้

โฟม แต่ละเลยต่อภาคปฏิบติั การใหภ้าครฐัหรือหน่วยงานเทศบาล ท าโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเลิกใชโ้ฟม แลว้มารณรงค์ใชจ้ริงในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จะ

สามารถสรา้งกระแสได้ และใหป้ระชาชนหันมาใชบ้รรจุภัณฑ์อ่ืนทดแทน อาจ

ก าหนดวนัเลิกการใชโ้ฟม 1 - 2 วนัต่อสปัดาห ์ก าหนดใหใ้ชใ้นเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานีเพ่ือน าร่องโครงการ และชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 
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4.7.4  กลยุทธท์ี่ 4 การแบ่งปันความรูค้วามเขา้ใจผ่านสื่อ 

  เป็นกลยุทธท่ี์ตอ้งไดก้ารสนับสนุนเป็นอย่างมากในยุคสมยัปัจจุบัน เพราะปัจจุบนัส่ือต่าง 

ๆ มีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นช่องทางท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ทุกเพศ ทุกวยั และส่ือยงั

สามารถออกแบบการน าเสนอไดห้ลากหลาย และเขา้ใจไดง้่ายกว่าการอ่าน เพราะส่ือสามารถ

ออกแบบเป็นรปูภาพและภาพเคล่ือนไหวได ้หรือจะท าเป็นละครสั้นชวนคิด เป็นตน้ สามารถท่ีจะ

แยกขยะบรรจุภณัฑใ์หส้ามารถเขา้ใจไดง้่าย ท าใหส้รา้งความน่าสนใจไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

รปูแบบภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว ทั้งท่ีเป็นภาษาไทย และภาษามลายู โดยการน าเสนอตอ้งให้

มีความเป็นอตัลกัษณข์องพ้ืนท่ีดว้ย เพ่ือใหเ้ขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ 

เช่น เฟซบุค๊ ไลน์ อินสตาแกรม เป็นตน้ โดย ซารีนะ ระนี (2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  แนะน าใหม้ีการน าเสนอความรูค้วามเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑ์

ผ่านโซเชียล เพราะโซเซียลสามารถเขา้ถึงไดทุ้กคน แมก้ระทัง่ผู ้ใหญ่ ปัจจุบันมี

หลากหลายแบบในการน าเสนอส่ือ ไม่ ว่ าจะเป็นแบบหนังสั้ นชวนคิด 

ภาพเคล่ือนไหว ท่ีออกแบบดูแลว้เขา้ใจง่าย และครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการส่ือ เพ่ือให้

คนดไูดค้วามรูม้ากท่ีสุด 

 

4.7.5  กลยุทธท์ี่ 5 การแยกบรรจุภณัฑต์ามครวัเรือน 

  การแยกบรรจุภณัฑต์ามครวัเรือน เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีช่วยในการจดัการขยะ เพราะครวัเรือน

สามารถท่ีจ าแนกขยะไดง้่ายท่ีสุด โดยท่ีการตอ้งแจกถุงขยะตามสีเพ่ือใชใ้นการคดัแยกขยะ เช่น 

1) ถุงขยะสีด า เท่ากบัขยะเปียก 2) ถุงขยะเขียว เท่ากบัขยะทัว่ไป 3) ถุงขยะสีแดง เท่ากบัขยะ

อนัตราย และ 4) ถุงขยะสีน ้าเงิน เท่ากบัขยะบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ การใชถุ้งสีต่าง ๆ ถือเป็นการ

แยกขยะตามครวัเรือนไดง้่าย เพราะตามครวัเรือนสามารถใส่ขยะในถุงแยกตามสีไดเ้ลย ก่อนท่ีจะ

ไปเทลงถงัขยะ เพราะถงัขยะตามเทศบาลเมืองปัตตานีมีสีเขียวสีเดียว ไม่ไดแ้ยกตามประเภทของ

ขยะ และถุงขยะจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองปัตตา นีในการแจกจ่ายใหก้ับ

ประชาชน เพราะการเร่ิมตน้การแยกขยะท่ีครัวเรือน จะดีกว่าการลงทุนท าถังขยะเพ่ิมแลว้ให้

ประชาชนแยกขยะลงตามถัง เพราะความเป็นจริงประชนชนจะท้ิงขยะในครัวเรือนรวมกนัในถุง 

พอเวลาท้ิงลงถงัก็จะท้ิงรวมกนัอยูดี่ เบ้ืองตน้สามารถท่ีน าวิธีการดงักล่าวไปใช ้และมาประเมินผล

ท่ีได้รับ เพ่ือการแกไ้ขปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ใหต้รงจุดมากขึ้ น และเทศบาลเมืองปัตตานียัง

สามารถน าถุงท่ีบรรจุขยะบรรจุภณัฑ ์น าไปแยกรีไซเคิลไดอี้กดว้ย โดย เศรษฐ อลัยุฟรี (2558) ได้

ใหข้อ้มลูวา่ 

 

  หากจะแกปั้ญหาเร่ืองขยะบรรจุภณัฑ ์จ าเป็นตอ้งแกใ้หต้รงจุด จึงสามารถท่ีจะมีการ

จัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองปัตตานีได้มีประสิทธิภาพจริง การ

แกปั้ญหาท่ีครวัเรือนของประชาชนน้ันส าคญัมากกว่า และจะมีผลต่อทุกคนทั้ง คน
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แก่ พ่อ แม่ ลกู เด็ก ๆ เป็นตน้ โดยแยกขยะลงถุงตามสีต่าง ๆ ท่ีระบุไว ้และมีความ

เป็นไปไดท่ี้ทุกคนจะใหค้วามร่วมมือ ครัวเรือนมีบทบาทท่ีส าคญัมากท่ีสุด เพราะ

เมื่อภาคครวัเรือนเขม้แข็งแลว้ สงัคมก็จะเขม้แข็งไดใ้นท่ีสุด 

 

4.7.6  กลยุทธท์ี่ 6 การเสนอผลงานดีเด่นจากชุมชน 

  โดยการใหชุ้มชนส่งตัวแทน ส าหรบัผูท่ี้มีวิธีการจดัการขยะรวมถึงขยะบรรจุภณัฑท่ี์ดีเด่น 

เป็นผูท่ี้รกัความสะอาด รกัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้ป็นบุคคลตวัอย่างในการแลกเปล่ียนความรู ้ความ

เขา้ใจ แนวคิด ทัศนคติ เพ่ือเป็นแนวทางใหก้ับประชาชนทัว่ไปในการน าไปประยุกต์ใชเ้ป็น

แบบอย่าง และส่งเสริมใหม้ีการมอบรางวลัโดยเทศบาลเมืองปัตตานี เพ่ือเป็นบุคคลตัวอย่างท่ี

น่าช่ืนชม เพราะเร่ืองการจดัการขยะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ท่ีทุกคนส่วนใหญ่ละเลย และไม่ไดเ้อา

ใจใส่มากหนัก จึงตอ้งมีวิธีการสรา้งกระแส สรา้งไอเดีย เพ่ือกระตุน้จิตส านึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีชุมชนใหก้ารยอมรบัตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดย ฮูสนา มะรอแม 

(2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  คนท่ีท างานเก่ียวกบัการจดัการขยะ คนเก็บขยะ เป็นตน้ สงัคมจะมองว่าเป็นอาชีพ

ท่ีไม่มีใครอยากท า เพราะคนมองท่ีอาชีพการงาน ไม่ไดม้องท่ีความดี คนท่ีท างาน

พวกน้ี เรายงัตอ้งชมเฉย ใหก้ าลงัใจ ใหเ้ขามีท่ียืนในสงัคมดว้ย ใหม้ีโอกาสในการ

เสนอผลงาน ชมเชย ความรูสึ้กผ่านเวทีบา้ง เรายังตอ้งขอบคุณเขาดว้ยซ ้าท่ีท า

หน้าท่ีคอยมาดูแลเร่ืองขยะ อย่างน้อยใหเ้ราคิดในใจว่า เขาดีกว่าเราดว้ยซ ้าไป 

เพราะเป็นเราคงไม่ท าอยู่แลว้ จึงตอ้งใหเ้กียรติใหม้าก เป็นการสรา้งทัศนคติท่ีดี 

สรา้งกระแส ใหป้ระชาชนทัว่ไปหนัมาใหก้ าลงัใจ และร่วมกนัพดูคุย เพ่ือเป็นพ่ีน้อง

กนัมากขึ้ น และตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

 

 4.7.7  กลยุทธท์ี่ 7 การสรา้งความพรอ้มของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการ 

  จดัการขยะในระดบัครวัเรือน 

 การจัดการขยะชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญมาก เพ่ือให้

ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และร่วมท ากิจกรรมไปดว้ยกนั เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั

ไดอี้กดว้ย โดยการพดูคุยและช่วยกนัการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้ นใหต้รงจุด และเกิดการแลกเปล่ียน

ความคิดเพ่ือในการพฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีน าไปสู่การจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

เพราะเป็นการสะทอ้นความเป็นจริงของแต่ละบริบทพ้ืนท่ี ท่ีอาจจะมีปัญหาเหมือนกนัหรือต่างกนั 

และมีการช่วยเหลือกนัและกนั ส่งผลท าใหส้งัคมเกิดความเขม้แข็ง และรวมใจเป็นหน่ึงในการต่อ

ยอดกิจกรรมในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี เพราะประชาชนมีส่วนส าคัญมากท่ีจะใหกิ้จกรรมบรรลุ

ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ีปลอดขยะในอนาคต แต่ถา้ประชาชนไม่มีส่วน

ร่วมหรือไม่ใหค้วามร่วมมือ ไม่มีทางท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จอย่างยัง่ยืนได ้เพราะความยัง่ยืน
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ไม่ใช่อยู่ท่ีกฎขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นตวัอกัษร แต่อยู่ท่ีการใหค้วามร่วมมือของประชาชน และตอ้งมุ่งเน้น

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบ

บรูณาการกบัชุมชน โดยพยายามใหชุ้มชนมีส่วนร่วมดา้นการจดัการขยะของประชาชนในทุกภาค

ส่วนและทุกครวัเรือน รวมถึงการสรา้งความพรอ้มของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการ

ขยะบรรจุภัณฑใ์นระดบัครวัเรือน และจะท าใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบ ส าหรบักิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีทางเทศบาลเป็นผูจ้ดัหรือด าเนินการ ควรท่ีจะใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมจดังาน

กิจกรรมหรือโครงการน้ัน ๆ ดว้ยเสมอ เพราะเป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งมิตรภาพ และความรูสึ้กท่ี

ดีต่อหน่วยงานของภาคเอกชนและภาครฐัได้เป็นอย่างดี โดย แวอุมา แวดอเลาะ (2558) ไดใ้ห้

ขอ้มลูวา่ 

 

  ครัวเรือนมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะระดับครัวเรือนเป็นจุดเร่ิมต้นของ 

ทุก ๆ คน ถา้หากสามารถมีการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ไดดี้ในระดับครวัเรือน

แลว้ จะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อสงัคมภายนอกไดดี้ดว้ยเช่นเดียวกนั หากทุกคนมี

ความเขม้แข็งและรู ้จักการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ และมีส่วนร่วมในระดับ

ครัวเรือนได ้ถือว่า เป็นความส าเร็จท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงสังคมในการ

จดัการขยะของสงัคมในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

4.7.8  กลยุทธท์ี่ 8 การคดัแยกและเลือกซ้ือสินคา้ที่สามารถน ามารีไซเคิลได ้

  การคัดแยกขยะท าใหเ้รารูว้่าควรจะจัดการก าจัดขยะบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างไร  

เพ่ือใหส้ะดวกแก่การน าไปก าจดั หรือน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม ่เช่น  

  1)  ขยะบรรจุภัณฑ์ท่ีมีเศษอาหาร เป็นขยะท่ีย่อยสลายไดง้่าย ส่งกล่ินเหม็นไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ขยะประเภทน้ีก าจดัโดยการแยกเศษอาหารออกและน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยการหมกัท า

ปุ๋ย ใชใ้นการเกษตรได ้ตัวอย่างขยะเศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม ้เปลือกผลไม ้เน้ือสตัว ์เศษ

อาหาร เป็นตน้  

  2)  ขยะบรรจุภณัฑรี์ไซเคิล เป็นขยะท่ียงัใชไ้ด ้ขยะประเภทน้ีบางส่วนสามารถแยกน ามา

แปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ทันที เป็นการประหยัดทรัพยากร ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ 

กระป๋องอะลมูิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผา้ เป็นตน้ 

  3)  ขยะบรรจุภณัฑม์ีพิษ/อนัตราย ถือเป็นขยะบรรจุภัณฑท่ี์อนัตราย จ าเป็นตอ้งแยกท้ิง

ต่างหาก เน่ืองจากมีคุณสมบติัทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิดได ้มีสาร

กดักร่อน ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง เคร่ืองส าอาง น ้ามนัเคร่ือง ภาชนะน ้ายาท า

ความสะอาดสุขภณัฑ ์เป็นตน้ 
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  4)  ขยะบรรจุภัณฑท่ี์ตอ้งท้ิง เป็นขยะท่ีไม่สามารถน ามารีไซเคิลไดอี้ก และไม่สามารถ

แยกเป็นประเภทต่างๆ ได ้ท าใหต้อ้งท้ิงเพ่ือใหร้ถมาเก็บขนไปท าลายหรือก าจดัต่อไป เช่น เศษ

กระจกแตก เปลือกลกูอม ซองขนม ซองบะหมี่ส าเร็จรปู เป็นตน้ 

  อย่างไรก็ตาม ปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถมีทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างยัง่ยืน 

เพราะจากการท่ีน าขยะไปก าจัดอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ดังน้ันจึงควรมี

การปรบัเปล่ียนรปูแบบใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณใ์นปัจจุบนัของเทศบาลเมืองปัตตานี โดยการ

รณรงคแ์ละประชาสมัพนัธใ์หบ้่อยมากขึ้ นในเร่ืองการลดปริมาณขยะ ดว้ยการคดัแยกประเภทขยะ 

จากแหล่งก าเนิดเพ่ือจะไดน้ าขยะบางส่วนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ โดย อบัดุลรอซะ ลาเต๊ะ (2558) ไดใ้ห้

ขอ้มลูวา่ 

 

  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถคัดแยกขยะได้ ว่าขยะมีก่ีประเภท ยังขาด

ความรูค้วามเขา้ใจ และยังขาดจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม แต่ประชาชนบางส่วน

สามารถน าบรรจุภณัฑม์ารีไซเคิลได ้เพียงแค่คิดว่า เป็นการประหยดัเท่าน้ันเอง 

ไมไ่ดเ้กิดจากความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีแทจ้ริง 

 

4.7.9  กลยุทธท์ี่ 9 กลยุทธเ์ลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ี่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

  เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละแนวทางการปฏิบติัเพ่ือเลือกใชผ้ลิตภัณฑท่ี์

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่การถ่ายทอดองค์ความรู ้เพียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ การไดร้ับ

อนุมติัหรือไดร้ับความเห็นชอบจากผูบ้ริหารของเทศบาลเมืองปัตตานี การสรา้งทีมการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม และการสรา้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นเร่ืองท่ี

ส าคญั เพ่ือสามารถต่อยอดกิจกรรมและปรบัแนวความคิดในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มมากขึ้ น หรือพยายามเลือกใช้

บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือสรา้งความตระหนักและเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองปัตตานีในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการเลือกซ้ือเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าหลกัการออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาประยุกตใ์ช ้เช่น ลด

การใชว้สัดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดปริมาณและชนิดของวสัดุท่ีใช ้ปรบัปรุงกระบวนการ

ผลิต ปรับปรุงระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงอายุ

ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงขั้นตอนการท้ิงและท าลายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มจะเร่ิมตน้ใหค้วามส าคญักบัการใชเ้ทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตตั้งแต่การ

คดัเลือกวตัถุดิบอย่างมีคุณภาพ สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือไม่ก็เลือกใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตมา

จากกระบวนการแปรรูป เช่น กระดาษส าหรบัท าหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์แมร้าคาของสินคา้ท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจะมีราคาสงูกวา่สินคา้ทัว่ไปตามทอ้งตลาด แต่เมื่อเทียบปัจจยัดา้นต่าง ๆ เช่น 

คุณภาพสินคา้และตน้ทุนในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จัดไดว้่าสินคา้สีเขียวคุม้ค่าส าหรับผูบ้ริโภค

มากกว่า หวัใจส าคญัอีกอย่างหน่ึงของสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มก็คือ ความพยายามในการ
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น าของเหลือใชจ้ากการผลิต หรือของเสียท่ีเกิดขึ้ นจากกระบวนการผลิต เพ่ือน ามาแปรรูปกลบัไป

ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตใหม่อีกครั้ง ช่วยท าใหข้องเสียเป็นศูนยห์รือเหลือน้อยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

ท าได ้เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัไดคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด 

โดย มหูมัมดัอามีน อาบะ๊(2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  การใชผ้ลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นองคค์วามรูใ้หม่ท่ีประชาชนส่วน

ใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ อาจจะตอ้งใชเ้วลาระยะหน่ึง เพราะสินคา้ท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดลอ้มบางชนิด อาจจะตอ้งแลกดว้ยตน้ทุนท่ีสูงกว่าเดิม อาจจะ

ไม่ไดร้ับความนิยมมากนัก ส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีรายไดน้้อย และมี

อาชีพท่ีท างานหาเชา้กินค า่ และจะไดร้ับความนิยมส าหรับผูท่ี้มีรายไดดี้ เช่น 

ประชาชนท่ีมีอาชีพขา้ราชการ อาจารย ์นักธุรกิจ เป็นตน้ 

 

4.7.10  กลยุทธท์ี่ 10 ความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการศรทัธา 

  โดยบริบทของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิม และนับถือศาสนาอิสลาม หลกัความเช่ือจึง

มีส่วนส าคญัในการปลกูจิตส านึกในเร่ืองการจดัการขยะรวมถึงการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์อิสลาม

ใหค้วามส าคัญกับเร่ืองของความสะอาด จากสายรายงานอะฮฺหมดัและมุสลิมความว่า “ความ

สะอาดน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของการศรทัธา” เพราะอิสลามไม่ไดม้องเร่ืองความสะอาดเป็นเพียงเร่ือง

ปกติวิสัยท่ีมนุษยพึ์งปฏิบัติในชีวิตประจ าวนัเท่าน้ัน แต่อิสลามใหค้วามส าคัญและถือว่า ความ

สะอาดเป็นศาสนกิจ (อิบาดะฮฺ) เพราะความสะอาดเก่ียวขอ้งกบัหลกัปฏิบติัอนัเป็นเสาหลกัของ

อิสลาม คือเร่ืองของการละหมาด และในหลกัค าสอนอ่ืน ๆ ดงัน้ี  

   1)  อิสลามส่งเสริมใหม้นุษยก์ระท าคุณงามความดีและสรา้งคุณประโยชน์ต่อสงัคม 

ดงัปรากฏในสายรายงานจากมุสลิม ความว่า “อีมานมี 70 กว่า หรือ 60 กว่าสาขา สุดยอดของอีมาน 

คือ ค ากล่าวท่ีว่า ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และอีมานท่ีมีระดบัต า่สุด คือ การเก็บกวาดส่ิงท่ี

สรา้งความเดือดรอ้นแก่ผูใ้ชบ้นถนนหนทาง” 

    2)  การเก็บกวาดขยะ ส่ิงปฏิกูล และส่ิงท่ีสรา้งความเดือดรอ้นแก่ผู ้ใชบ้นถนน

หนทางแต่หากผูใ้ดกระท าอย่างบริสุทธ์ิใจและหวงัผลตอบแทนจากความโปรดปรานของพระเจา้แลว้ 

เขาจะไดร้บัการอภยัโทษจากพระเจา้ และเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ขาเขา้สวรรค ์ ดงัปรากฎสายรายงานจา

กอบฮุูร็อยเราะฮฺ ความว่า “แทจ้ริงฉนัเห็นชายคนหน่ึงก าลงัพลิกตวัในสวรรค ์เน่ืองจากเขาเคยตดัท้ิง

ตน้ไมท่ี้ลม้ทบับนถนน เพ่ือมิใหส้รา้งความเดือดรอ้นแก่ผูค้นท่ีสญัจรไปมา”  

   3)  อิสลามหา้มไม่ใหท้ิ้งส่ิงปฏิกูลลงน ้า ทั้งน ้าน่ิงหรือน ้าไหล การถ่ายอุจจาระหรือ

ปัสสาวะในแหล่งน ้า ถือเป็นการกระท าท่ีถูกสาปแช่งจากพระเจา้ ดังปรากฏสายรายงานจากเฏาะบะ

รอนีย ์ความว่า “จงย าเกรงสถานท่ีท่ีเป็นสาเหตุของการสาปแช่ง ทั้ง 3 แห่ง คือ การถ่ายอุจจาระหรือ

ปัสสาวะในแหล่งน ้า บนถนนท่ีผูค้นสญัจรไปมา และใตร้่มเงา”  
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   ดังน้ันการน าหลักค าสอน มาบูรณาการในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการ

จดัการขยะบรรจุภณัฑ ์จะช่วยใหเ้พ่ิมศกัยภาพสู่การน าไปปฏิบติัอย่างเคร่งครดัมากยิ่งขึ้ น เพราะ

เป็นความรับผิดชอบของทุกคนท่ีตอ้งช่วยกนั ไม่ใช่เป็นความรบัผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

เพราะในศาสนาอิสลามน้ันมนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนัในทศันะของพระเจา้ และทุกคนจะตอ้งถูก

สอบสวนในส่ิงท่ีไดก้ระท าทั้งหมด โดย อบัดุลฮากิม เจะ๊นิ (2558) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

  ค าสอนของศาสนาอิสลาม ถูกระบุในคมัภีรอลักุรอานอย่างสมบูรณ์ ในทุกมิติของ

ชีวิตเรียกว่า อลักุรอานคือวิถีชีวิต และคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีความลึกซ้ึงใน

ทุก ๆ ค าสอน และพรอ้มท่ีจะน าไปปฏิบติั เมื่อบริบทพ้ืนท่ีเป็นอิสลาม การน าองค์

ความรู ้จากศาสนามาบูรณาการจึงมีความส าคัญมาก เพ่ือจะให้สังคมเข้าใจ

วตัถุประสงคต์รงกนั การจดัการขยะบรรจุภัณฑห์รือขยะอ่ืน ๆ เป็นหน้าท่ีท่ีทุกคน

ต้องรับผิดชอบต่อตัวเอง ท่ีจะต้องมีจิตส านึก และมีแรงบันดาลใจ เพราะแรง

บนัดาลใจท่ีดีท่ีสุดของมุสลิมทุกคน คือ หลกัค าสอนของศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  สิบกลยุทธพิ์ชิตขยะ เมืองน่าอยู ่คู่คุณธรรม ของเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

  ดังน้ัน แนวทางสิบกลยุทธ์พิชิตขยะ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ของเทศบาลเมืองปัตตานี 

จะตอ้งด าเนินการจดัการขยะบรรจุภณัฑร์่วมกนั และตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็น
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รูปธรรม และเป็นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบอันเน่ืองจากการจัดการขยะในระยะยาวอย่างมี

ประสิทธิภาพ และถูกหลกัสุขาภิบาล 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี” มีวตัถุประสงค์

เพ่ือศึกษาสถานการณก์ารจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑข์องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี, และเพ่ือหาแนวทางในการ

ส่งเสริมการจดัการขยะบรรจุภณัฑข์องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ โดยรวบรวมขอ้มลูจากการแบบสอบถาม

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดย

การใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างประชาชนจากต าบลละ 2 ชุมชน โดยการจบัสลากจากจ านวน

ชุมชนในแต่ละต าบล ซ่ึงต าบลจะบังติกอ ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างจากต าบลละ 2 ชุมชน โดยการจับ

สลากจาก 4 ชุมชน ต าบลสะบารงั ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างจากต าบลละ 2 ชุมชน โดยการจบัสลากจาก 

9 ชุมชน และต าบลจชอาเนาะรู ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างจากต าบลละ 2 ชุมชน โดยการจบัสลากจาก 3 

ชุมชน ประกอบดว้ยรายช่ือชุมชนและจ านวนประชากร โดยรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ป็นแนว

ค าถามปลายเปิด ท่ีไม่เคร่งครัดในเร่ืองโครงสรา้ง แต่ยึดหัวขอ้การสัมภาษณ์ไวเ้ป็นหลัก และเป็น

ค าถามท่ีเปิดกวา้ง ซ่ึงประเด็นค าถามน้ีจะสามารถยืดหยุ่นและปรบัเปล่ียนไปตามลักษณะของผูใ้ห้

ขอ้มลู และสถานการณท่ี์แตกต่างกนัไปทั้งน้ีการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือหา

รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ย Independent Sample t-test ซ่ึงใชใ้นการ

วิเคราะหห์าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปร 2 กลุ่ม และ One-Way ANOVA สามารถ

สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 5.1  สรุปผลการศึกษา 

 5.2  อภิปรายผล 

 5.3  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 5.1.1  สภาพพ้ืนที่เทศบาลเมืองปัตตานี 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีสังเกตการณ์ สามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และ

ตรวจสอบในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองปัตตานี คือ สถานท่ีตั้ง ระบบการก าจดัขยะ ระบบการขนส่งขยะ 

สถานท่ีก าจดัขยะ และการบริหารจดัการ 

  5.1.1.1  สถานท่ีตั้ง ส าหรบัพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการศึกษาและส ารวจในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานี พบวา่ ปัตตานี เป็นเทศบาลเมืองแห่งหน่ึงท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัปัตตานี ตั้งอยู่

ริมอ่าวไทยบริเวณปากแมน่ ้าปัตตานี มีพ้ืนท่ีครอบคลุมต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอเมืองปัตตานี ไดแ้ก่ 

ต าบลสะบารงั ต าบลอาเนาะรู และต าบลจะบงัติกอ ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีส่วน

ใหญ่มีอาชีพท าประมง และธุรกิจ การคา้ท่ีเก่ียวเน่ืองจากธุรกิจการประมง ประชากรส่วนใหญ่นับ

ถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาพุทธ 

  5.1.1.2  ระบบการก าจดัขยะ ส าหรบัระบบการก าจดัขยะของพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการศึกษา

และส ารวจในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า ระบบการก าจดัขยะสามารถแบ่งออกเป็น 4 โครงการ 

คือ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 2) โครงการด าเนินการก่อสรา้ง

ระบบก าจดัขยะมลูฝอย 3) โครงการด าเนินการปรบัปรุงระบบก าจดัขยะมลูฝอย 4) โครงการก่อสรา้ง

ระบบฝังกลบขยะมลูฝอย ก่อสรา้งท่อระบายแกส๊ และก่อสรา้งผิวจราจรลกูรงับดอดัแน่น  

  5.1.1.3  ระบบการขนส่งขยะ ส าหรบัระบบการขนส่งขยะของพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการศึกษา

และส ารวจในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า การเก็บขนขยะมูลฝอยระบบเก็บขนขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองปัตตานี ด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรถเก็บขนขยะมูลฝอย

แบบอดัทา้ยจ านวน 11 คนั และมีรถบรรทุกเล็กจ านวน 2 คนั โดยด าเนินการเก็บขน วนัละ 3 รอบ 

(รอบแรก เวลา05.30 - 10.30 น. รอบท่ี 2 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. และรอบท่ี 3 เวลา 16.30 

น. - 18.00 น.) และมีพนักงานกวาดถนน 63 คน 

  5.1.1.4  สถานท่ีก าจดัขยะ ส าหรบัสถานท่ีก าจดัขยะของพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการศึกษาและ

ส ารวจในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า ระบบก าจดัขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งอยู่ ท่ี หมู ่

2ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี ห่างจากเขตเทศบาล 20 กิโลเมตร ห่างจากถนนสาย

หลกั 6 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีรวม 183 ไร่ โดยมีแหล่งน ้าสาธารณะท่ีใกลท่ี้สุด คือคลองตันหยง (คลอง

ยาม)ู ปัจจุบนัปิดการใชง้านในหลุมท่ี 1 และเปิดใชง้านในหลุมท่ี 2 ชั้นท่ี 3 และมีการเตรียมความ

พรอ้ม โดยมีการก่อสรา้งหลุมฝังกลบระยะท่ี 3 แลว้ 

  5.1.1.5  การบริหารจดัการ ส าหรบัการบริหารจดัการของพ้ืนท่ีท่ีไดท้ าการศึกษา

และส ารวจในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล

เมืองปัตตานี สามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ 1) ดา้นเทคโนโลยี คือ การฝังกลบจะด าเนินการเกล่ีย

กองขยะดว้ยรถแทรกเตอร์และฝังกลบดว้ยดินท่ีจัดเตรียมไว ้ซ่ึงสภาพการฝังกลบของเทศบาลเมือง

ปัตตานี พบว่า ไม่ไดก้ลบทบัดว้ยดินทุกวนั เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงเหตุการณค์วามไม่สงบของพ้ืนท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ จึงมีเวลาการท างานจ ากัด เจา้หน้าท่ีจะตอ้งรีบปฏิบติังานและรีบออก

นอกพ้ืนท่ี ท าให้มีปัญหาการบริหารจัดการระบบจึงมีขยะมูลฝอยตกค้างและปลิวกระจาย 

รอบ ๆ ระบบฝังกลบ 2) ดา้นงบประมาณ คือ ค่าใชจ้่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอย เฉล่ียเดือนละ

ประมาณ 807,050 บาท และค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะมลูฝอย เฉล่ียเดือนละประมาณ 165,510 

บาท 3) ดา้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียม คือ เทศบาลเมืองปัตตานี ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม ในการ

ใหบ้ริการเก็บขนขยะมลูฝอยภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองปัตตานีในอตัรา 20 บาท/ครวัเรือน/เดือน 

และ ก าหนดอตัราค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยส าหรบัหน่วยงานของภาครฐัในอตัรา 150 บาท/ตัน 

และหน่วยงานเอกชนในอตัรา 300 บาท/ตนั 4) ดา้นบุคลากร คือ เทศบาลเมืองปัตตานี มีบุคลากร

ในการบริหารเก็บขนขยะและก าจดัขยะมลูฝอยเพียงพอในการบริหารจดัการ แต่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ในการก าจัดขยะมูลฝอยยังขาดความรู ้ในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 5) ด้าน

ประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม คือ เทศบาลเมืองปัตตานีไดด้ าเนินการรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์ห้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดยจัดกิจกรรมขยะแหง้แลกส่ิงของอุปโภค

บริโภคในชุมชนโดยเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกบัชมรมผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้ ในโครงการท่ีมี

ช่ือวา่ “แผงลอยสะอาด ตลาดน่าซ้ือ” 

 

 5.1.2  ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

  จากการสุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเทศบาลเมืองปัตตานี ประกอบดว้ย 3 ต าบล 

ต าบลสะบารัง ต าบลอาเนาะรู และต าบลจะบังติกอ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและ

คลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด ผู ้ศึกษาจึงได้ใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะครอบคลุม

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด และมีขนาดกลุ่มตัวท่ีเหมาะสม สุ่มตัวอย่างจากต าบลละ 2 

ชุมชน โดยการจับสลากจากจ านวนชุมชนในแต่ละต าบล ไดท้ั้งหมด 6 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชน 

โรงเหลา้ ชุมชนปะการอ ชุมชนอาเนาะซูงา ชุมชนคลองชา้ง ชุมชนตะลุโบะ และชุมชนตะบงัติกอ

(วังเก่า) จ านวนประชากร 3,294 ราย ท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตาม

สดัส่วนประชากรในแต่ละกลุ่ม และไดข้นาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีสดัส่วนท่ีเหมาะสม

ต่อขนาดประชากร 

  ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นเพศของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 54.9 เพศ

หญิง คิดเป็นรอ้ยละ 45.1 มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 49.9 กลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด 

คิดเป็นรอ้ยละ 28 อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 21 - 30 ปี โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็น

รอ้ยละ 78.2 มีระยะเวลาเขา้อาศยัในชุมชนระหว่าง 6 - 10 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 25.5 

กลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุดมีการศึกษาสูงสุดในระดบัระดบัปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ยละ 44.5 ประกอบ

อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 27.2 โดยมากท่ีสุดมีรายไดร้ะหว่าง 

5,001 - 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นรอ้ยละ 47.6 

 

 



139 

 

 5.1.3  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

  การจัดการปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีน้ันมีปัจจัยสนับสนุนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมบรรจุภณัฑ ์คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการ

จดัการขยะบรรจุภัณฑข์องประชาชนในพ้ืนท่ี พบว่า ความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการ

จดัการขยะบรรจุภัณฑข์องกลุ่มตัวอย่างในส่วนของการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม กลุ่มตัวอย่าง

มากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 29.97 มีความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม 1 ครั้ง/ปี กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 48.46 เขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 6 

เดือน/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 46.22 เขา้ร่วมกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง กลุ่ม

ตัวอย่างมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 46.22 น าขยะไปใชป้ระโยชน์บ่อยครั้ง และกลุ่มตัวอย่างมาก

ท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 40.06 เขา้ร่วมกิจกรรม 6 เดือน/ครั้ง ดงัตารางท่ี 5.1 

 

ตารางที่ 5.1  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

กิจกรรม ความถี่ รอ้ยละ 

1.  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการ

ขยะบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนของ

การเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรม 

มี ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร เ ข ้า ร่ ว ม

กิจกรรมการอบรม 1 ครั้ง/ปี 

คิดเป็นรอ้ยละ 

29.97 

 

2.  การเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะ 

มี ค ว า ม ถ่ี ใ นก า ร เ ข ้า ร่ ว ม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะ 6 เดือน/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

48.46 

3.  การเขา้ร่วมกิจกรรมคดัแยกขยะของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

มี ค ว า ม ถ่ี ใ นก า ร เ ข ้า ร่ ว ม

กิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

46.22 

4.  การเขา้ร่วมกิจกรรรมการน าขยะไปใช้

ประโยชน์ 

มีความถ่ีในการน าขยะไปใช้

ประโยชน์บ่อยครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

46.22 

5.  การเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานของ

ธนาคารขยะ 

มีความถ่ีในการเขา้ร่วม

กิจกรรม 6 เดือน/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

40.06 

 

  5.1.4  การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์

 การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารดา้นขยะบรรจุภณัฑผ่์านส่ือต่าง ๆ จะช่วยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ดา้นการจดัการขยะบรรจุภัณฑแ์ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ได ้ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ปัตตานีไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านส่ือต่าง ๆ พบว่า การรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านช่องทางโทรทศัน์ กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ คิดเป็นรอ้ยละ 59.38 

รบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านโทรทศัน์บ่อยครั้ง กลุ่มตวัอย่างส่วนมากคิดเป็นรอ้ยละ 46.78 รองลงมา 
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ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางวิทยุบ่อยครั้ง กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมาก คิด

เป็นรอ้ยละ 39.50 รับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑ ์6 เดือน /ครั้ง กลุ่มตัวอย่างโดย

ส่วนมากคิดเป็นรอ้ยละ 36.13 รบัรูข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางหนังสือพิมพ ์1 

ปี/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมาก คิดเป็นรอ้ยละ 31.93 รบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุ

ภณัฑ ์6 เดือน/ครั้ง กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนมาก คิดเป็นรอ้ยละ 31.65 รบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั

ขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 1 ปี/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก คิดเป็นรอ้ยละ 41.46 

กลุ่มตวัอย่างรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านทางวารสาร 1 ปี/ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนมาก คิดเป็นรอ้ยละ 42.58 รบัรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางแผ่นพบั 1 

ปี/ครั้ง กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก คิดเป็นรอ้ยละ 38.94 รับรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุ

ภณัฑผ่์านทางภาพยนตร ์1 ปี/ครั้ง และกลุ่มตวัอย่างส่วนมากคิดเป็นรอ้ยละ 45.10 รบัรูข้อ้มูล

ขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางนิตยสาร 1 ปี/ครั้ง 

 

ตารางที่ 5.2  การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารดา้นขยะบรรจุภณัฑ ์

 

การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารดา้นขยะบรรจุภณัฑ ์

สื่อ ความถี่ รอ้ยละ 

1.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภัณฑผ่์านช่องทาง

โทรทศัน์ 

ความถ่ีในการไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน

โทรทศัน์บ่อยครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

59.38 

2.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางส่ือ

วิทยุ 

มีความถ่ีในการได้รับข ้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางวิทยุ

บ่อยครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

46.78 

3.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

หน่วยงานเทศบาลปัตตานี 

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์6 เดือน /ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

39.50 

4.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

หนังสือพิมพ ์

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เ ก่ี ย วกับขยะบรร จุภัณฑ์ ผ่ านทาง

หนังสือพิมพ ์1ปี/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

36.13 

5.   ช่ องทางรับรู ้ข ้อมูลข่ าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

สถาบนัการศึกษา 

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์6 เดือน/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

31.93 

6.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

อินเตอรเ์น็ต 

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เ ก่ี ย วกับขยะบรร จุภัณฑ์ ผ่ านทาง

อินเตอรเ์น็ต 1 ปี/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

31.65 
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ตารางที่ 5.2  (ต่อ) 

 

การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารดา้นขยะบรรจุภณัฑ ์

สื่อ ความถี่ รอ้ยละ 

7.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

วารสาร 

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์านทางวารสาร 

1 ปี/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

41.46 

8.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

แผ่นพบั 

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทางแผ่น

พบั 1 ปี/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

42.58 

9.  ช่องทางการรับรูข้อ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

ภาพยนตร ์

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เ ก่ี ย วกับ ขยะบรร จุภัณฑ์ ผ่ านทาง

ภาพยนตร ์1 ปี/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

38.94 

10.  ช่องทางการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ผ่านทาง

นิตยสาร 

ความถ่ีในการได้รับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร

เ ก่ี ย วกับ ขยะบรร จุภัณฑ์ ผ่ านทาง

นิตยสาร 1 ปี/ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 

45.10 

 

  5.1.5  ความคิดเห็นตอ่บรรจุภณัฑ ์

  ส าหรบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภณัฑข์องกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับเห็น

ดว้ย (X   = 4.09) เมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นความคิดเห็น พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 

คือ ประเด็นบรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการสลายตวันานขึ้ นอยู่กบัชนิดของบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (X   = 4.31) 

 

ตารางที่ 5.3  ความคิดเห็นต่อบรรจุภณัฑ ์

 

ความคิดเห็นตอ่บรรจุภณัฑ ์ ความเห็น X   

1.  บรรจุภณัฑท์ าใหส้ะดวกสบายในการใช ้ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4.26 

2.  บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงถึงความทนัสมยั เห็นดว้ย 3.97 

3.  บรรจุภณัฑแ์สดงถึงราคาของผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ เห็นดว้ย 3.89 

4.  บรรจุภณัฑช์่วยใหม้ีความสะอาดและปลอดภยั

ต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไมพึ่งประสงค ์
เห็นดว้ย 3.96 

5.  บรรจุภณัฑใ์นรปูแบบท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิด

ความตอ้งการบริโภคเพ่ิมขึ้ น 
เห็นดว้ย 3.84 
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ) 

 

ความคิดเห็นตอ่บรรจุภณัฑ ์ ความเห็น X   

6.  บรรจุภณัฑเ์ป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร เห็นดว้ย 4.01 

7.  บรรจุภณัฑม์ีผลท าใหร้าคาสินคา้สงูขึ้ นได ้ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4.23 

8.  บรรจุภณัฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมลูฝอยมากขึ้ น เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4.27 

9.  บรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการสลายตวันาน

ขึ้ นอยูก่บัชนิดของบรรจุภณัฑ ์
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 4.31 

10.  บรรจุภณัฑท์ าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายในการ

ท าลายขยะมลูฝอย 
เห็นดว้ย 

 

4.17 

ผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์   

1.  ท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพิ่มมากขึ้ น มากท่ีสุด 4.32 

2.  ท าใหถ้นนหนทางสกปรก มาก 4.06 

3.  ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั มาก 3.99 

4.  ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์ มาก 4.07 

5.  ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ มาก 3.96 

6.  ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก มาก 4.11 

7.  ท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ มากท่ีสุด 4.27 

8.  ท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัวน์ าโรค

ต่าง ๆ 

 

 

มากท่ีสุด 4.30 

9. ท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ

ประชาชน 

 

 

มากท่ีสุด 4.34 

10.  ท าใหชุ้มชนขาดความสง่างาม และไม่น่าอยู่ มากท่ีสุด 4.24 

 

 5.1.6  ความรูส้ึกการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑ ์

 ขยะบรรจุภณัฑน้ั์นยอ่มส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ โดยระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ี

เกิดขึ้ นในแต่ละดา้นน้ันย่อมแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบจากขยะบรรจุภณัฑใ์นดา้นต่าง ๆ ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบของ

กลุ่มตวัอยา่งในประเด็นท่ีท าใหม้ีปริมาณขยะมลูฝอยเพ่ิมมากขึ้ น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรูสึ้ก

วา่ไดร้บัผลกระทบจากขยะบรรจุภณัฑ ์โดยรวมมีความรูสึ้กว่าไดผ้ลกระทบจากขยะบรรจุภณัฑอ์ยู่

ในระดบัมาก (X   = 4.17) เมื่อพิจารณาผลกระทบเป็นรายขอ้ พบว่า ผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
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ท่ีสุด คือ ประเด็นขยะบรรจุภัณฑ์ท าใหส้่งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ซ่ึง

ความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X   = 4.34) 

 

 5.1.7  การจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

    5.1.7.1  การจดัการโดยผูต้อบแบบสอบถามเอง 

   เมื่อพิจารณาระดับการใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ดว้ยตัวเอง 

พบว่า ค่าเฉล่ียการใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะบรรจุภัณฑโ์ดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X   = 

2.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสุด คือ น าขยะบรรจุภณัฑ์

ไปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ (X   = 2.49)  ซ่ึงการใหค้วามร่วมมือในการน าขยะบรรจุภัณฑ์ไป

จ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

   5.1.7.2  การจดัการโดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน 

   ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑ์โดยหน่วยงาน

ทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (X    = 2.36) เมื่อพิจารณาระดบัการจดัการขยะบรรจุ

ภณัฑโ์ดยหน่วยงานทอ้งถ่ินเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นการคดัแยกบรรจุภัณฑแ์ละประเด็น

การตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวมขยะของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสุด (X   = 2.39) 

   5.1.7.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

  ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์พบวา่ ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมี

ผลต่อจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (X   = 2.42) โดยประเด็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

จดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประเด็นการอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะ

บรรจุภณัฑ ์(X   = 2.49) 

 

 5.1.8  แนวทางในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

  ส าหรับแนวทางในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยจะเร่ิม

ด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและกระจายองค์ความรู ้สู่ชุมชน มัสยิด โรงเรียน เพ่ือใหเ้กิด

จิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการจดัการขยะ

บรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีทั้งหมด 10 กลยุทธ์ ซ่ึงจะใชช่ื้อเรียกว่า สิบกลยุทธ์พิชิต

ขยะ เมืองน่าอยู ่คู่คุณธรรม 

  1)  การเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม ควรส่งเสริมการเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมกบั

งานท่ีใช ้ส าหรบับรรจุภัณฑท่ี์จ าเป็นตอ้งใชค้วรมีน ้าหนักเบาท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น 1) บรรจุ

ภณัฑจ์ากกระดาษ ไดแ้ก่ ลงัผลไม ้ ลงัไปรษณีย ์บรรจุภณัฑข์นม OTOP เป็นตน้ 2) บรรจุภณัฑ์

จากแกว้ ไดแ้ก่ ขวดแกว้ โหลแกว้ เป็นตน้ 3) บรรจุภณัฑจ์ากโลหะ ไดแ้ก่ กระป๋อง ป๊ีบ ถงั และ

แผ่นเปลว อลมูิเนียม เป็นตน้ 4) บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก ไดแ้ก่ ฟิลม์พลาสติกรดัรูป ขวด ถาด 
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กล่อง และโฟม ภาชนะบรรจุภณัฑท่ี์ท าดว้ยพลาสติก เป็นตน้ และ 5) บรรจุภัณฑจ์ากไม ้ไดแ้ก่ 

ลงัไม ้เขง่ ตะกรา้ เป็นตน้ 

 2)  การเขา้ถึงเขา้ใจประชาชน เป็นรูปแบบในการส่งเสริมใหนั้กเรียน/นักศึกษา ในเขต

เทศบาลเมืองปัตตานี ท ากิจกรรมในลักษณะของการเขา้ถึงรา้นคา้ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานี เช่น โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนหรือตัวแทนมหาวิทยาลัยจากชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ส่ิงแวดลอ้ม ในการเดินเขา้ไปหาพ่อคา้แม่คา้ถึงรา้นคา้ และขอความร่วมมือในการรับฟังความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยใชเ้วลาไมเ่กิน 15 นาที 

 3)  ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การเลิกใชบ้รรจุภัณฑ์โฟม เป็นกลยุทธ์ท่ีต้องได้รับการ

ส่งเสริมทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกนั โดยท่ีภาครฐัจะตอ้งเป็นหน่วยงานท่ี

ออกนโยบายเพ่ือรณรงค์การเลิกใช้โฟมอย่างเป็นทางการ และให้ภาคเอกชนช่วยในการ

ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูค้วามเขา้ใจเบ้ืองตน้ และใหภ้าคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ใหม้ากท่ีสุด เช่น การก าหนดกฎเกณฑใ์หป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือ ส่งผลท าใหป้ระชาชนเล็งเห็น

ความส าคญัในเร่ืองการใชโ้ฟมมากขึ้ น 

 4)  การแบ่งปันความรูค้วามเขา้ใจผ่านส่ือ เป็นกลยุทธ์ท่ีตอ้งได้รับการสนับสนุนเป็น

อยา่งมากในยุคสมยัปัจจุบนั เพราะปัจจุบนัส่ือต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นช่องทาง

ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือใหเ้ขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือโซเชียล 

เช่น Facebook Line Instargram เป็นตน้ 

 5)  การแยกบรรจุภัณฑ์ตามครัวเรือน เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีช่วยในการจัดการขยะ เพราะ

ครวัเรือนสามารถท่ีจะจ าแนกขยะไดง้่ายท่ีสุด โดยท่ีการตอ้งแจกถุงขยะตามสีเพ่ือใชใ้นการคดัแยก

ขยะ เช่น 1) ถุงขยะสีด า เท่ากับขยะเปียก 2) ถุงขยะเขียว เท่ากับขยะทัว่ไป 3) ถุงขยะสีแดง 

เท่ากบัขยะอนัตราย และ 4) ถุงขยะสีน ้าเงิน เท่ากบัขยะบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

 6)  การเสนอผลงานดีเด่นจากชุมชน โดยการใหชุ้มชนส่งตัวแทน ส าหรับผูท่ี้มีวิธีการ

จดัการขยะรวมถึงขยะบรรจุภณัฑท่ี์ดีเด่น เป็นผูท่ี้รกัความสะอาด รกัส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้ป็นบุคคล

ตวัอยา่งในการแลกเปล่ียนความรู ้ความเขา้ใจ แนวคิด ทศันคติ เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัประชาชน

ทัว่ไปในการน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแบบอย่าง เช่น ส่งเสริมใหม้ีการมอบรางวลัโดยเทศบาลเมือง

ปัตตานี เพ่ือเป็นบุคคลตวัอยา่งท่ีน่าช่ืนชม 

7)  กลยุทธ์การสรา้งความพรอ้มของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะใน

ระดบัครวัเรือน เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัมาก เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และร่วมท ากิจกรรม

ไปดว้ยกนั เป็นการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนัไดอี้กดว้ย โดยการพดูคุยและช่วยการแกไ้ขปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนใหต้รงจุด และเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือการพฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีน าไปสู่การจดัการ
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ขยะบรรจุภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพมากขึ้ น เช่น การใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมจดักิจกรรมของ

ทางเทศบาลในโครงการต่าง ๆ มากขึ้ นกว่าเดิม และยังท าให้ประชาชนมีคว ามรูสึ้กท่ีดีต่อ

หน่วยงานของภาคเอกชนและภาครฐัไดเ้ป็นอยา่งดี 

8)  กลยุทธก์ารคดัแยกและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได ้การคดัแยกขยะท า

ใหเ้รารูว้่าควรจะจดัการก าจดัขยะบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างไร  เพ่ือใหส้ะดวกแก่การน าไป

ก าจดั หรือน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ เช่น 1) ขยะบรรจุภณัฑท่ี์มีเศษอาหาร 2) ขยะบรรจุภณัฑรี์

ไซเคิล 3) ขยะบรรจุภณัฑม์ีพิษ/อนัตราย และ 4) ขยะบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งท้ิง โดยการรณรงคแ์ละ

ประชาสัมพันธ์ใหบ้่อยมากขึ้ นในเร่ืองการลดปริมาณขยะ ดว้ยการคัดแยกประเภทขยะ จาก

แหล่งก าเนิดเพ่ือจะไดน้ าขยะบางส่วนกลบัมาใชไ้ดใ้หม ่

9)  กลยุทธเ์ลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบติัเพ่ือเลือกใชผ้ลิตภัณฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่การถ่ายทอด

องคค์วามรูเ้พียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ การไดร้บัอนุมติัหรือไดร้บัความเห็นชอบจากผู ้บริหาร

ของเทศบาลเมืองปัตตานี การสรา้งทีมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการสรา้งการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เช่น โดยการน าหลกัการออกแบบท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาประยุกตใ์ช ้เช่น ลดการใชว้สัดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดปริมาณและ

ชนิดของวสัดุท่ีใช ้ปรบัปรุงกระบวนการผลิต ปรบัปรุงระบบการขนส่งผลิตภณัฑ ์ปรบัปรุงขั้นตอน

การใชผ้ลิตภณัฑ ์ปรบัปรุงอายุผลิตภัณฑ ์และปรบัปรุงขั้นตอนการท้ิงและท าลายผลิตภณัฑ ์เป็น

ตน้  

10)  ความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการศรทัธา โดยบริบทของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นชุมชน

มุสลิม และนับถือศาสนาอิสลาม หลกัความเช่ือจึงมีส่วนส าคญัในการปลูกจิตส านึกในเร่ืองการ

จัดการขยะรวมถึงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ อิสลามใหค้วามส าคัญกับเร่ืองของความสะอาด 

เพราะความสะอาดเก่ียวขอ้งกบัหลกัปฏิบติัอนัเป็นเสาหลกัของอิสลาม คือเร่ืองของการละหมาด  

และในหลกัค าสอนอ่ืน ๆ เช่น การน าหลกัค าสอน มาบรูณาการในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการ

จดัการขยะบรรจุภณัฑ ์จะช่วยใหเ้พ่ิมศกัยภาพสู่การน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครดัมากยิ่งขึ้ น 
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5.2  อภิปรายผล 

 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาวิจยัการจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพ่ือ

ศึกษาสถานการณ์การจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีซ่ึงมีขอ้น่าสงัเกตและควรน ามาอภิปราย ผลดงัน้ี 

 ผลการตรวจสอบสถานการณ์การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี คือ 

สถานท่ีตั้ง ระบบการก าจัดขยะ ระบบการขนส่งขยะ สถานท่ีก าจัดขยะ และการบริหารจัดการ 

สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า เทศบาลเมืองปัตตานี เป็นเทศบาลท่ีเป็นเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัปัตตานี 

ตั้งอยู่ริมอ่าวไทยบริเวณปากแม่น ้าปัตตานี มีแม่น ้าปัตตานีไหลผ่านตลอดทั้งปี ประชาชนจึงมีอาชีพ

การคา้ท่ีเก่ียวขอ้งจากธุรกิจประมง ส าหรับระบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองปัตตานี ได้

งบประมาณสนับสนุนเพ่ือด าเนินการจดัการขยะมลูฝอย และไดด้ าเนินโครงการตามวงเงินท่ีไดร้บั แต่

เน่ืองดว้ยสาเหตุความไม่สงบของพ้ืนท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลท าใหก้ารด าเนินการล่าชา้ 

และตอ้งคอยปรบัปรุงระบบก าจดัขยะมลูฝอยเป็นระยะ ๆ ไม่มีความต่อเน่ืองในการด าเนินการมากนัก 

จะเห็นไดว้่า การก่อสรา้งระบบฝังกลบขยะมลูฝอย ระยะท่ี 2 จ านวน 2 หลุม การก่อสรา้งท่อระบาย

แก๊ส และการก่อสรา้งผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น ใชเ้วลาในการก่อสรา้งทั้งหมด 7 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 

2551 – 2557 ส าหรบัระบบการขนส่งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปัตตานี มีรถบริการขนขยะมูล

ฝอยแบบอดัทา้ยจ านวน 11 คนั มีรถบรรทุกเล็กจ านวน 54 คนั พนักงานขบัรถขนขยะ 13 คน และ

พนักงานเก็บขนทา้ยรถ 41 คน และมีพนักงานกวาดถนน 63 คน เมื่อมาวิเคราะหจ์ านวนชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีทั้งหมด 9 ชุมชน เทศบาลเมืองปัตตานีมีรถบริการขนส่งขยะแบบอดัทา้ย

จ านวน 11 คัน ถือว่าพอเพียงกับการใชง้านจริง และยังมีรถบรรทุกเล็กจ านวน 54 คัน แลว้ยัง

ด าเนินการเก็บขนขยะ วนัละ 3 รอบ คือ รอบแรก เวลา 05.30 - 10.30 น. รอบท่ี 2 เวลา 13.00 

น. - 15.00 น. และรอบท่ี 3 เวลา 16.30 น. - 18.00 น. ถือว่าเทศบาลเมืองปัตตานีไดด้ าเนินการ

เก็บขนขยะไดเ้ป็นอย่างดี เพ่ือใหไ้ม่มีขยะมูลฝอยตกคา้ง ส าหรบัสถานท่ีก าจดัขยะ ห่างจากชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนสายหลกั 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากคลอง

ตันหยง (คลองยามู) 300 เมตร และอยู่ห่างจากชุมชน 500 เมตร ซ่ึงตัวเลขทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้ม คือ สถานท่ีก าจัดขยะจะต้องมีระยะห่างจากแหล่งชุมชนมากกว่า 3 

กิโลเมตร ตอ้งอยูห่่างจากถนนสายหลกัมากกว่า 100 เมตร และไม่เกิน 10 กิโลเมตร ตอ้งอยู่ห่างจาก

แหล่งน ้ าธรรมชาติหรือคลองขุด อย่างน้อย 300 เมตร และไม่อยู่ในบริเวณด้านเหนือน ้ า (กรม

ควบคุมมลพิษ, 2554: 55) ส่วนการบริหารจดัการขยะ จะมีระบบการก าจดัขยะมลูฝอยโดยการชัง่

น ้าหนัก แลว้ท าการเทกองรวมบนพ้ืนท่ี แลว้จะมีชาวบา้นเขา้มาคดัแยกขยะก่อนท าการฝั่งกลบ ซ่ึง

ชาวบา้นท่ีเขา้มาท างานยงัขาดความรูใ้นการจดัการขยะท่ีถูกตอ้งหลกัสุขาภิบาล แต่ในการท างานจริง

ไมไ่ดท้ าตามระบบ พบว่าไม่ไดก้ลบทบัดว้ยดินทุกวนั เพราะมีปัญหาในเร่ืองของเวลาในการท างาน ท่ี

เจา้หน้าท่ีทุกคนจะตอ้งออกจากพ้ืนท่ีก่อนเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง ส่งผลท าใหข้ยะมูล
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ฝอยตกคา้ง ทั้งน้ี ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขไดย้ากมากส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงจากความไม่สงบ 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ถึงแมว้่าจะมีการวางแผนหรือนโยบายท่ีดี แต่ก็ไม่สามารถหาผูร้ับจา้งได ้เพราะ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะมาช่วยดูแล ท าใหเ้จา้หน้าท่ีมีความรูสึ้กไม่กลา้ท่ีจะลงพ้ืนท่ีเน่ืองจากความ

ไม่ปลอดภัยและมีความเส่ียงสูง เพราะฉะน้ันเทศบาลเมืองปัตตานีจะตอ้งรีบด าเนินการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยคัดแยกขยะจากครัวเรือน ใหค้วามส าคัญและ

สนับสนุนการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง สามารถลดอตัราขยะตกคา้งจากเดิมได ้และจะตอ้งวางแผน

และนโยบายเพ่ือขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการเปล่ียนภาชนะบรรจุอาหารจากประเภทโฟมเป็น

ภาชนะท่ียอ่ยสลายได ้ 

 ส าหรบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี

ของกลุ่มตวัอย่าง มีปัจจยัสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ลว้ คือ 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑข์องประชาชนในพ้ืนท่ี ผลการศึกษาพบว่า 

ความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมคดัแยกขยะการอบรม ส่วนมากความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมการ

อบรม 1 ครั้ง/ปี ความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 1 ปี/ครั้ง 

ความถ่ีในการเขา้ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ เขา้ร่วมกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง ความถ่ีในเขา้ร่วม

กิจกรรมการน าขยะไปใชป้ระโยชน์ มีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 6 เดือน/ครั้ง ความถ่ีในเขา้ร่วม

กิจกรรมการน าขยะไปใชป้ระโยชน์ ปีละ 1 ครั้ง และความถ่ีในเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินงาน

ของธนาคารขยะ เขา้ร่วมกิจกรรม 6 เดือน/ครั้ง ทั้งน้ีทั้งหมดความถ่ีถือว่ายังน้อย จะตอ้งมี

แนวคิดใหม่ท่ีจะช่วยส่งเสริมในการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะเชิงธุรกิจเสริม เป็น

ช่องทางหารายได ้มีระบบการจดัการขยะแบบคุม้ค่า ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ตอ้งเร่งสรา้งโอกาส

ทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเร่ืองการก าจดัขยะ โดยจะตอ้งมีการจดัอบรมเป็นระยะ ๆ อย่าง

ต่อเน่ือง โดยการอบรมเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบติัไปพรอ้ม ๆ กนั ใหเ้ป็นรปูแบบวิธีการบริหารการ

จดัการขยะใหเ้ป็นสินคา้ท่ีตลาดตอ้งการต่อไป  

 ส่วนการรับรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับขยะบรรจุภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีของกลุ่ม

ตวัอย่าง ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีจงัหวดัปัตตานีไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑผ่์าน

ส่ือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่รับรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านโทรทัศน์และวิทยุ เป็นช่องทางการรับรูข้อ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑบ์่อยครั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าผลการศึกษาของ เจษฎา ณ ระนอง 

(2552: บทคดัย่อ) พบว่า ความสนใจรบัรูข้อ้มลูข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่

ความสนใจในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารทางการเมืองจากส่ือประเภทโทรทศัน์ และมีความคิดเห็นว่า

ส่ือ ประเภทโทรทัศน์สามารถเขา้ถึงประชาชนไดม้ากท่ีสุด ในกรณีท่ีไดร้บัฟังรายการวิทยุ ชม

รายการ โทรทศัน์ อ่านหนังสือพิมพ ์และหวัขอ้การสนทนากบัเพ่ือนร่วมงาน พบว่าส่วนใหญ่จะ

ชอบข่าว ประเภทข่าวสงัคม/บนัเทิงมากท่ีสุด ส่วนช่องทางการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัขยะ

บรรจุภัณฑ์ผ่านทางหน่วยงานเทศบาลปัตตานีและทางสถาบันการศึกษา 6 เดือน /ครั้ง ทาง

หน่วยงานเทศบาลปัตตานีและทางสถาบันการศึกษา จะตอ้งใหก้ารสนับสนุนใหม้ากกว่าเดิม 

เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญมากท่ีจะสามารถด าเนินกิจกรรมส าคัญใหเ้กิดประโยช น์
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สูงสุด ใหไ้ดร้บัการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานทั้งสองจึงเป็นส าคญัท่ีจะ

ท าใหเ้กิดความยัง่ยืนในการจดัขยะมากขึ้ น และช่องทางการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุ

ภัณฑ์ผ่านทางหนังสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต วารสาร แผ่นพับ ภาพยนตร ์และนิตยสาร 1ปี/ครั้ง 

ขอ้มลูผลการศึกษาสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ในพ้ืนท่ีนิยมรบัรูข้่าวสารผ่านโทรทศัน์และวิทยุ เพ่ือในการ

รบัรูข้า่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงเมื่อวิเคราะหแ์ลว้ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบ

ป้อนขอ้มูลมากกว่าท่ีจะเรียนรูด้ว้ยตนเองดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลหรือดว้ยการอ่านเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง

ความรูเ้พ่ือพฒันาตนเอง 

  ในส่วนของความคิดเห็นต่อบรรจุภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีของกลุ่มตวัอย่าง โดย

ส่วนมากเห็นดว้ยว่าบรรจุภัณฑท์ าใหส้ะดวกสบายในการใช ้ยงัเห็นดว้ยว่าบรรจุภัณฑ์สามารถ

แสดงถึงความทันสมยั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัค าผลการศึกษาของ จิตราพร ลีละวฒัน์ (2549: 

59) พบว่า บรรจุภณัฑไ์ดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีความส าคญัของ 

บรรจุภณัฑม์ิใช่แค่เพียงปกป้องผลิตภณัฑร์ะหว่างการขนส่งเท่าน้ัน แต่เป็นองคป์ระกอบส าคญัใน  

กระบวนการจดัจ าหน่าย ช่วยในการประชาสมัพนัธ ์และแสดงถึงลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์โดดเด่น 

สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างด บรรจุภัณฑ ์เปรียบเสมือนด่านหน้าท่ีช่วย

กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจ อยากซ้ือผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผล ดา้นความสวยงาม 

สีสนัสดใสเหมาะกบัผลิตภณัฑ ์สะดวกต่อการ พกพาซ่ึงท าใหบ้รรจุภณัฑส์รา้งความรูสึ้กดึงดูดใจ

ผูบ้ริโภค หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์อ่ืนใดก็ แลว้แต่ลว้นมีท่ีมาจากจุดก าเนิดเดียวกนั นัน่คือ การ

ออกแบบบรรจุภณัฑ ์(Design) ใหเ้หมาะกบัผลิตภณัฑ ์ความคิดเห็นในประเด็นบรรจุภณัฑแ์สดง

ถึงราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีใช ้พบว่า เห็นดว้ยว่าบรรจุภัณฑ์แสดงถึงราคาของผลิตภัณฑ์ท่ีใช ้กลุ่ม

ตัวอย่างโดยส่วนมาก เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าบรรจุภัณฑ์ช่วยใหม้ีความสะอาดและปลอดภัยต่อ

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไมพึ่งประสงค ์ยงัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งวา่บรรจุภณัฑใ์นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั

ท าใหเ้กิดความตอ้งการบริโภคเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัค าผลการศึกษาของ บุษรา สรอ้ย

ระยา้ (2551: บทคดัย่อ) พบว่า ปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นในทุกรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก คือ บรรจุ

ภณัฑม์ีรปูแบบท่ีมีความสวยงาม โดดเด่น เป็นบรรจุภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณเ์หมาะส าหรบัผลิตภณัฑ ์และ

บรรจุภณัฑน้ี์เหมาะส าหรบัมอบเป็นของฝากของท่ีระลึก ส าหรบัความคิดเห็นในประเด็นบรรจุภณัฑ์

เป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าบรรจุภัณฑ์เป็น

เคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร ยังเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าบรรจุภัณฑ์เป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของ

อาหาร และเห็นดว้ยว่าบรรจุภณัฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมลูฝอยมากขึ้ น ส่งผลท าใหก้ลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ใชร้ะยะเวลาในการสลายตัวนานขึ้ นอยู่กับชนิดของ

บรรจุภัณฑ์ ท าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายในการท าลายขยะมูลฝอย และยงัพบว่า ค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นท่ีมีต่อบรรจุภัณฑข์องกลุ่มตัวอย่างโดยรวมแลว้อยู่ในระดับเห็นดว้ย (X   = 4.09) เมื่อ

พิจารณาในแต่ละประเด็นความคิดเห็น พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประเด็นบรรจุ

ภัณฑ์ใชร้ะยะเวลาในการสลายตัวนานขึ้ นอยู่กับชนิดของบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงค่าเฉล่ียความคิดเห็น

โดยรวมแลว้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (X   = 4.31) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ประชาชนมีความรูค้วาม
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เขา้ใจวา่ บรรจุภณัฑช์นิดต่าง ๆ มีระยะเวลาในการสลายตวันาน แต่ขึ้ นอยู่กบัชนิดของบรรจุภณัฑ ์

แสดงถึงว่าประชาชนสามารถแยกแยะได ้แต่ยงัขาดจิตส านึกในการจดัการขยะท่ีเป็นระบบ ซ่ึง มี

ความสอดคลอ้งกบัค าผลการศึกษาของ สุธีลา ตุลยะเสถียร (2544: 109) พบว่า ปัจจยัหน่ึงท่ีเพ่ิม

ปริมาณขยะ ไดแ้ก่ อุปนิสยัของประชาชนท่ีมกัง่ายและไม่เป็นระเบียบ จะท้ิงขยะมูลฝอยกระจัด

กระจายไมร่วบรวมเป็นท่ีเป็นทาง ขยะมลูฝอยจึงมีอยู่ตามล าคลอง ท่ีโล่งแจง้ ถนนสาธารณะ เป็น

ตน้ 

  ส าหรบัความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภัณฑ ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีของกลุ่ม

ตวัอย่าง ย่อมส่งผลกระทบในดา้นต่าง ๆ โดยระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละ

ดา้นน้ันยอ่มแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีจากความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบจากขยะบรรจุภัณฑ์ในดา้นต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุด มีความรูสึ้กไดร้ับ

ผลกระทบในหลายประเด็น คือ ประเด็นท่ีท าใหม้ีปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้ น ท าใหถ้นน

หนทางสกปรก ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภัณฑ ์ท าให้

เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก ท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ ท าใหเ้ป็น

แหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรคและสตัวน์ าโรคต่าง ๆ ท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ

ประชาชน และท าใหชุ้มชนขาดความสง่างาม และไมน่่าอยู ่ทงัน้ี ความรูสึ้กว่าไดร้บัผลกระทบจาก

ขยะบรรจุภัณฑ์ โดยรวมมีความรู ้สึกว่าได้ผลกระทบจากขยะบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมาก  

(X   = 4.17) เมื่อพิจารณาผลกระทบเป็นรายขอ้ พบว่า ผลกระทบท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

ประเด็นขยะบรรจุภณัฑท์ าใหส้่งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ซ่ึงความรูสึ้กการ

ไดร้บัผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X   = 4.34) ผลกระทบจากขยะบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงมี

ความสอดคลอ้งกบัค าผลการศึกษาของ ศุลีพรแสง กระจ่าง (2556: บทคดัย่อ) พบว่า บรรจุภณัฑ์

ใส่อาหาร มีความสะดวกและมีขอ้ดีมากกว่าวสัดุอ่ืน ๆ แต่สารประกอบในพลาสติกบางชนิดก็

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ ไดน้อกจากน้ีในกระบวนการผลิตพลาสติกจะมีการเพ่ิมสารเติมแต่ง

บางชนิดลงไป เช่น สารเสริมสภาพ พลาสติก สารคงสภาพพลาสติก สารยบัยัง้ปฏิกิริยาและสารสี

ต่าง ๆ ดงัน้ัน การขาดความรูแ้ละมีความเขา้ใจผิด เก่ียวกบัการใชง้านของพลาสติกอาจจะท าให้

สารเคมีปนเป้ือนสู่อาหารและเคร่ืองด่ืมได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผูริ้โภค 

นอกจากน้ี ท าใหเ้กิดของเสียท่ีเป็นภาระในการจดัเก็บและการท าลาย โดยเฉพาะพลาสติกบาง

ชนิดท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ ไดอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในท่ีสุด แมก้ารใช้

งานพลาสติกจะมีประโยชน์ในหลาย ๆ ดา้นก็ตาม 

  ส าหรบัการจดัการขยะบรรจุภัณฑ ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยผูต้อบแบบสอบถามเอง 

กล่าวคือ ประสิทธิภาพการจดัการขยะบรรจุภัณฑใ์นแต่ละพ้ืนท่ีน้ัน ขึ้ นอยู่กบัระดับความร่วมมือ

ของประชาชนในพ้ืนท่ีและการจดัการโดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีจากการสอบถามความคิดเห็น

จากการกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑด์ว้ยตวัเอง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 

ใหค้วามร่วมมืออยู่ในระดบัน้อย คือ ในประเด็นซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน ความร่วมมือ

คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ ความร่วมมือในการท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภท
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เรียบรอ้ยแลว้ ความร่วมมือในการน าบรรจุภัณฑ์ไปประดิษฐ์เป็นของเล่นและประดับตกแต่งต่าง 

ๆ และความร่วมมือในการน าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาระดบั

การใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ดว้ยตัวเอง พบว่า ค่าเฉล่ียการใหค้วามร่วมมือ

ในการจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ยรวมอยู่ในระดบัน้อย (X   = 2.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 

พบวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสงูสุด คือ น าขยะบรรจุภณัฑไ์ปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือ (X   = 2.49) 

ซ่ึงการใหค้วามร่วมมือในการน าขยะบรรจุภัณฑ์ไปจ าหน่ายใหก้บัรา้นรบัซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับ

นอ้ย เน่ืองจากว่า ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปัตตานี ไม่มีหน่วยงานท่ีจะมารองรบัในการน าขยะบรรจุ

ภัณฑ์ไปจ าหน่ายใหก้ับรา้นรับซ้ือ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส าหรบัการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีโดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมากท่ีสุด ใหค้วามร่วมมืออยู่ในระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใหค้วามร่วมมืออยู่ใน

ระดับน้อย คือ ในประเด็นท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินมีการคดัแยกบรรจุภัณฑ์ มีการจดัเก็บและขนส่ง

บรรจุภณัฑ ์มีการรวบรวมบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปแปรสภาพ มีการก าจดับรรจุภณัฑอ์ย่างถูกวิธี และ

หน่วยงานทอ้งถ่ินตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวมขยะของเจา้หน้าท่ี ทั้งน้ี จากการความคิดเห็น

ของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยหน่วยงานทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดบัน้อย (X   = 2.36) เมื่อพิจารณาระดบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑโ์ดยหน่วยงานทอ้งถ่ินเป็น

รายประเด็น พบว่า ประเด็นการคัดแยกบรรจุภัณฑ์และประเด็นการตรงต่อเวลาในการเก็บ

รวบรวมขยะของเจา้หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสุด (X   = 2.39)  

  ส าหรบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ใชแ้ลว้ ขึ้ นอยู่กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อจดัการ

ขยะบรรจุภัณฑท่ี์ใช ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเด็นเก่ียวกบัสถานท่ีใน

การก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใหค้วามร่วมมืออยู่ในระดบัน้อย คือ ปัจจยัดา้น

สถานท่ีในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑม์ีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์ดา้นความรูค้วามเขา้ใจใน

การจดัการขยะบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภัณฑ ์ดา้นพฤติกรรมในการจดัการขยะ

บรรจุภณัฑม์ีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์ดา้นการไม่อ านวยความสะดวกในการจดัการขยะ

บรรจุภณัฑม์ีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์และปัจจยัเร่ืองขาดงบประมาณในการสนับสนุนมี

ผลต่อการจดัการขยะบรรจุภัณฑ ์ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อจดัการขยะบรรจุภัณฑ์ พบว่า 

ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีมีผลต่อจัดการขยะบรรจุภัณฑโ์ดยรวมอยู่ในระดับน้อย (X   = 2.42) โดย

ประเด็นปัจจยัท่ีมีผลต่อจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ประเด็นการอ านวยความ

สะดวกในการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์(X   = 2.49) ซ่ึงประเด็นของการอ านวยความสะดวกในการ

จดัการขยะบรรจุภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีไมค่วรมองขา้ม เพราะถา้ไมม่ีหน่วยงานมาดูแลอย่างจริง การแกไ้ข

ปัญหาและการจัดการขยะก็จะไม่ส าเร็จ และไม่ยัง่ยืน ตอ้งมีระบบ การวางแผน นโยบายท่ี

สามารถตอบโจทยใ์หก้บัคนในพ้ืนท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ไม่ขดัการประเพณี วฒันธรรม บริบท

สงัคม รวมถึงความเช่ือทางศาสนาดว้ย 

 ส าหรับดา้นแนวทางในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยจะเร่ิม

ด าเนินการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและกระจายองค์ความรูสู้่ชุมชน มัสยิด โรงเรียน เพ่ือใหเ้กิด
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จิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้มรอบตวั สามารถน าไปประยุกต์ใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการจดัการขยะ

บรรจุภัณฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี โดยพิจารณาจุดอ่อนตอ้งไดร้บัการส่งเสริมมากท่ีสุด และให้

ความส าคญัมากท่ีสุด คือ กลยุทธ์การสรา้งความพรอ้มของประชาชนดา้นการมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะในระดับครวัเรือน เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัมาก เพ่ือใหป้ระชาชนทุกคนมีส่วนร่วม และ

ร่วมท ากิจกรรมไปดว้ยกนั และเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือในการพฒันาใหเ้กิดส่ิงท่ีน าไปสู่

การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้ น เพราะความยัง่ยืนไม่ใช่อยู่ท่ีกฎขอ้ปฏิบัติท่ี

เป็นตัวอกัษร แต่อยู่ท่ีการใหค้วามร่วมมือของประชาชน และตอ้งมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบบรูณาการกบัชุมชน โดย

พยายามใหชุ้มชนมีส่วนร่วมดา้นการจดัการขยะของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน 

และมีเวทีท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความรูค้วามคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีการเรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงเป็น

เร่ืองท่ีสามารถท าใหเ้ขา้ใจระบบการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ และโครงการหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ี

สามารถเขา้ไปมีส่วนในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจการจดัการขยะ โดยการใหค้วามรูก้บัผูน้ าทอ้งถ่ิน 

เป็นโครงการท่ีฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าทอ้งถ่ิน อิหม่ามและกรรมการประจ ามสัยิดในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองปัตตานี เน่ืองจากไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของผู ้น าทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ใน

พ้ืนท่ีเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นบุคคลผูท่ี้ไดร้บัการยอมรบัจากประชาชน และเป็นการพฒันาความรู ้

ความสามารถใหเ้ขา้ใจความเป็นไปของสภาพปัญหาในพ้ืนท่ี เพราะฉะน้ันโครงการดงักล่าวสามารถท่ี

เขา้ถึงประชาชน และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานจิตส านึกส่ิงแวดลอ้ม ดังน้ัน จึงเน้นการปลุก

จิตส านึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จึงเป็นโครงการเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือสรา้งความ

เขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างขยะและชุมชน เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั และน าไปสู่การลง

มือปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกลยุทธท่ี์มีความส าคญัมากท่ีสุด 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามีแนวทางท่ีจะด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมแลว้ จ าเป็นท่ีจะตอ้ง

น าความรูค้วามเขา้ใจมาปรบัใชจ้ริง โดยการสรา้งความเช่ือมัน่และประเมินศกัยภาพขึ้ นภายในชุมชน 

เป็นลกัษณะของกลยุทธเ์ลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พยายามเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์

เป็นธรรมชาติ เพ่ือสรา้งความตระหนักและเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานีในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ผ่านการเลือกซ้ือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเ ป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าหลกัการออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาประยุกตใ์ช ้เช่น ลดการใช้

วสัดุท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดปริมาณและชนิดของวสัดุท่ีใช ้ปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ปรบัปรุงระบบการขนส่งผลิตภณัฑ ์ปรบัปรุงขัน้ตอนการใชผ้ลิตภณัฑ ์ปรบัปรุงอายุผลิตภณัฑ ์และ

ปรับปรุงขั้นตอนการท้ิงและท าลายผลิตภัณฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  

ณฐักนก รตันางกูร (2552: บทคดัย่อ) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของผู ้บริโภคมากท่ีสุด คือ สินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงความตอ้งการในการใชสิ้นคา้น้ัน มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

เป็นกับส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติของสินค้าท่ีช่วยในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มน้ันมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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 อย่างไรก็ตามทุกอย่างท่ีด าเนินการย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบทั้งส้ิน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีระพล ทองมา (2553: 17-22 ) พบว่าผลกระทบหรือปัญหาท่ีเกิดขึ้ น 

ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีชุมชนขาดความรูค้วามเขา้ใจ เมื่อสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจถึงแก่นแท้ของ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้ น ส่งผลใหชุ้มชนมีจิตส านึกเกิดการพฒันาตนเอง พ่ึงพาตนเอง คิดเป็นท าเป็น มีความ

พยายามในการเรียนรูพ้ฒันา เกิดรายไดเ้พ่ิมขึ้ นมีการรวมตัวกนั สรา้งความเขม้แข็งในชุมชน น าไปสู่

การพัฒนาท่ียัง่ยืน ตามความคาดหวงัและความพยายามท่ีจะด าเนินการเพ่ือใหเ้ป็นตามหลักการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นสงัคมวฒันธรรม 3) ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิง

ส าคัญประการหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความยัง่ยืนคือการรวบรวมองค์ความรู ้ภูมิปัญญา สืบสานสืบทอด 

ตลอดจนการน าไปใชป้ระโยชน์ได ้และเกิดกระบวนการเรียนรูก้ารท างานร่วมกนัในท่ีสุด  

 

5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาวิจยัการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูศึ้กษาขอเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

 

 5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

  5.3.1.1  เทศบาลควรก าหนดนโยบายใหเ้จา้หน้าท่ีของหน่วยงานใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนในประเด็นการจดัการขยะ การแยกประเภทขยะท่ีถูกตอ้ง เพ่ือปรบัพฤติกรรมการคดัแยก

ขยะมลูฝอยมากยิ่งขึ้ น 

  5.3.1.2  เทศบาลควรก าหนดนโยบายดา้นการจดัการขยะจากครวัเรือน ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนไดจ้ริง 

 

 5.3.2  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตักิาร 

   5.3.2.1  ควรมีการสรา้งคู่มือในการคดัแยกขยะ รวมทั้งประชาสมัพนัธใ์หก้บัผูค้า้ใน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดการรบัรูข้่าวสารเก่ียวกับ

การจดัการขยะอยา่งทัว่ถึง 

  5.3.2.2  ควรมีการจัดระเบียบพ้ืนท่ีแผงการคา้ใหเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกันในตลาด 

ตามชนิดสินคา้ เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกต่อการรวบรวมและการคดัแยกขยะ 

 

 5.3.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั 

 เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป ผูศึ้กษาขอเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 

  5.3.3.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ใน

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปัตตานี เพ่ือใหเ้กิดเป็นตน้แบบ ทั้งในเชิงโครงสรา้ง พ้ืนท่ี และการบริหารจดัการ 

อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
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  5.3.3.2  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องการธุรกิจทางการตลาดและ

การจดัการขยะอยา่งยัง่ยืน เพ่ือการวางแผน กลยุทธ ์และสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

  5.3.3.3  ควรศึกษาเก่ียวกับการจัดการขยะ ในพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเ้คียง เช่น ยะลา 

นราธิวาส สงขลา เป็นตน้ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือน าไปปรับใชก้ับแหล่ง

ท่องเท่ียวต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

  5.3.3.4  ควรศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาศักยภาพของคนในพ้ืนท่ี ในการจดัการขยะ

อยา่งยัง่ยืน เพ่ือผลิตบุคลากรมืออาชีพ ในการบริหารจดัการ ใหเ้ป็นระบบและมีรปูธรรมมากขึ้ น 
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          23. 
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ไพรตัน์ เดชะรินทร.์  2527.  นโยบายและกลวิธีการมีสาวนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร ์  

          การพฒันาปัจจุบนัของประเทศไทย ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันา.  กรุงเทพมหานคร:  ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์ 

มหูมัมดัอามีน อาบะ๊.  เจา้หนา้ท่ีสหกรณอิ์บนูอฟัฟาน.  2558 (25 มิถุนายน).  การสมัภาษณ.์ 

วิโรจน์ จิวะรงัสรรค.์  2544.  ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  

          จดัการขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะของเทศบาลขอนแก่น.   

          มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

วิไลวรรณ นาหวันิล.  2547.  การจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล.   

          วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

วีระพล ทองมา และวินิตรา ลีละพฒันา.  2553.  ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีตอ่การ 

          จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนบา้นแม่สา ต่าบลโป่งแยง อ่าเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่.  เชียงใหม:่  คณะพฒันาการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัแมโ่จ.้ 

แวอุมา แวดอเลาะ.  ก านันบา้นตนัหยงลุโละ.  2558 (22 พฤษภาคม).  การสมัภาษณ.์ 

ศุลีพร แสงกระจ่าง.  2553.  ปัจจยัเสี่ยงดา้นอาชีพกบัการเกิดมะเร็งหลงัโพรงจมูกใน 

          ประเทศไทย.  นครนายก:  คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

เศรษฐ อลัยุฟรี.  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี.  2558 (20 พฤษภาคม).  การ 

          สมัภาษณ.์ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  2548.  รายงานสถานการณ ์

          สิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2547.  กรุงเทพมหานคร:  ส านักนโยบายและแผน 

          ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 

ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัปัตตานี.  2557.  การนบัถือศาสนาของประชากรในจงัหวดัปัตตานี  

          ระหว่างปี 2554 - 2557.  ปัตตานี.  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี. 

สินีนาถ เลิศไพรวนั.  2554.  การศกึษาแนวโนม้ความนิยมในการเลือกใชรู้ปแบบกระเป๋า 

          หนา้ของ สตรีนกัธุรกิจไทย.  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุดาดวง เรืองรุจิระ.  2529.  หลกัการตลาด.  กรุงเทพมหานคร:  ยงพลเทรดด้ิง. 

สุธีลา ตุลยะเสถียร โกศล, วงศส์วรรค ์และสถิต วงศส์วรรค.์  2544.  มลพิษสิ่งแวดลอ้ม.   

          กรุงเทพมหานคร:  รวมสาสน์ (1977). 

สุวิมล ติรกานันท.์  2548.  ระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์แนวทางสู่การปฏิบตัิ.   

           กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

เสกสรร เช้ือปุ๋ย.  2555.  การบริหารดัการสุขภาวะของประชาชนแบบมีส่วนร่วมกบัศูนย ์

          สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองแม่โจ ้จงัหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแมโ่จ.้ 
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อรรถพล สุดสาย.  2553.  ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการมูลฝอยของสมาชิกองคก์าร 

          บริหารส่วนต าบล อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต   

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

อบัดุลรอซะ ลาเต๊ะ.  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี.  2558 (15 พฤษภาคม).   

          การสมัภาษณ.์ 

อบัดุลฮากิม เจะ๊นิ.  อาจารยม์หาวิทยาลยัฟาฎอนี.  2558. (25 พฤษภาคม).  การสมัภาษณ.์ 

อามีเนาะ มดูอ.  นักธุรกิจ.  2558 (15 มิถุนายน).  การสมัภาษณ.์ 

ฮูสนา มะรอแม.  นักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฎอนี.  2558 (5 มิถุนายน).  การสมัภาษณ.์ 
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          การพฒันาชุมชน.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. 

Fornaroff, A.  1980.  Community involvement in Health System for Primary Health Care.  

          Geneva: World Health Organization. 

Tchabanaglous, George; Theisen, Hilary and Vigill, Samuel.  1993.  Intergrated Solid Waste  
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United Nation.  1981.  อา้งถึงใน ธวฒัน์ ค่าภีลานนท.์  2550.  การมีส่วนร่วมในการพฒันา 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบส ารวจ 

 

เรื่อง : การจดัการขยะบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

1.  ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไป 

1.1  ท่ีตั้ง........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

1.2  ลกัษณะภมูิประเทศและภมูิอากาศ...................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

1.3  ประชากร................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

1.4  สภาพเศรษฐกิจและสงัคม.................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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2.  ระบบการก าจดัขยะ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

3.  ระบบการขนส่งขยะ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

4.  สถานที่ก  าจดัขยะ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
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5.  การบริหารจดัการ 

  5.1  ดา้นเทคโนโลยี...................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 5.2  ดา้นงบประมาณ.................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 5.3  การจดัเก็บค่าธรรมเนียม..................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 5.4  ดา้นบุคลากร......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 5.5  ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละการมีส่วนร่วม............................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 5.6  ดา้นการบริหารจดัการเชิงนโยบาย...................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสมัภาษณ ์

 

เรื่อง : การจดัการขยะบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

1. ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ.์.................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี……............. สถานท่ี………………………………………………………….. เวลา…………. 

2. ศกัยภาพของการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้โดยรวม ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองปัตตานีอยู่ใน

ระดบัใด 

(   ) 1. สงู   (   ) 2. ปานกลาง   (   ) 3. ต า่ 

เพราะ…........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

3. ปัจจุบนัความเป็นไดใ้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเป็น

อยา่งไร 

 - (   ) มีความเป็นไปได ้

 - (   ) มีความเป็นได ้แต่ควรมีการปรบัปรุง 

 - (   ) เป็นไปไมไ่ด ้

เน่ืองจาก........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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4. ท่านคิดว่ามีแนวทางหรือนโยบายใดบา้งในการด าเนินการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ ในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองปัตตานีท่ีตอ้งพฒันาในอนาคต 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

5. การจดัการดา้นการบริการของเจา้หน้าท่ีในการจดัการขยะบรรจุภัณฑท่ี์ใชแ้ลว้ ในเขตเทศบาล

เมืองปัตตานีเป็นอยา่งไรบา้ง 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

6. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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7. แนวทางการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ท่ีเหมาะสม ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นอยา่งไร 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

8. รูปแบบกิจกรรมในการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีท่ีสามารถจดั

ใหม้ีข้ึนไดม้ีอะไรบา้ง 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

9. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์ในเขตเทศบาล

เมืองปัตตานีอย่างไรบา้ง 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค 

 

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง : การจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 

 

 

ค าช้ีแจง 

 ขา้พเจา้นายอาหาหมดั มะดีเย๊าะ นักศึกษาสาขาการจัดการส่ิงแวดลอ้ม สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ท่ีใชแ้ลว้ในเขตเทศบาลเมือง

ปัตตานี” แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์เพ่ือ

น าไปสู่ขอ้เสนอแนะและการจดัการขยะบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ในการน้ี

ขา้พเจา้ใคร่ขอความกรุณาจากท่าน ไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามตอบค าถามความจริงใหค้รบถว้น ผล

การตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์ในการคน้ควา้ทางวิชาการ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อ

บุคคลหรือหน่วยงานใด 

 

แบบสอบถามน้ีมี 4 ส่วน 6 หนา้ 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

2. ค าถามเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

3. ค าถามเก่ียวกบัความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 

4. ค าถามเก่ียวกบัการจดัการบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ 

 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะไดร้บัความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม และขอขอบคุณ

ท่านเป็นอยา่งยิ่งท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 

     ขอขอบคุณ 

                อาหาหมดั  มะดีเยา๊ะ 

                 นักวิจยั 
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ส่วนที่ 1ขอ้มูลทัว่ไป 

1. เพศ 

ขาย   หญิง 

2. สถานภาพ 

 โสด   สมรส  หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู่ 

3. อายุ 

 ไม่เกิน 20 ปี    21 - 30    31 – 40 

   41 – 50    51 - 60    60 ปีขึ้ นไป  

4. ศาสนา  

พุทธ   คริสต ์

อิสลาม  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………… 

5. ท่านเขา้มาอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานเท่าไร (ระยะเวลาท่ีอาศยัหากเกิน 6 เดือน

นับเป็น 1 ปี) 

 1-5 ปี   6-10 ปี  11-15 ปี 

 16-20 ปี   20 ปีขึ้ นไป  

6. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ไม่ไดเ้รียนหนังสือ  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี  อนุปริญญา/ปวส. 

 ปริญญาโท   สงูกว่าปริญญาโท 

7. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา  ขา้ราชการ  พนักงานรฐัวิสาหกิจ 

 พนักงานเอกชน  คา้ขาย  ประมง 

 ท าสวน   ท านา  รบัจา้ง (ระบุ).................. 

อ่ืน ๆ (ระบุ)......................... 

8. ท่านมีรายไดต่้อเดือนเท่าไร 

ไม่เกิน 5,000 บาท  5,001-10,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 

20,000 ขึ้ นไป 
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9.ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑต่์อไปน้ีบ่อยครั้งเพียงใด 

 

กิจกรรม 
ความถี่ในการเขา้ร่วม 

ไม่

เคย 

1ปีตอ่

ครั้ง 

6 

เดือน

ตอ่

ครั้ง 

บ่อยครั้ง ประจ า 

การไดร้บัการอบรม      

การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ      

การท ากิจกรรมคดัแยกขยะ      

การน าขยะไปใชป้ระโยชน์      

การด าเนินงานของธนาคารขยะ      

  

10. ท่านเคยไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑจ์ากส่ือต่อไปน้ีบ่อยครั้งเพียงใด 

 

กิจกรรม 
ความถีใ่นการเขา้ร่วม 

ไม่

เคย 

1ปี

ตอ่

ครั้ง 

6 

เดือน

ตอ่

ครั้ง 

บ่อยครั้ง ประจ า 

โทรทศัน์      

วิทยุ      

หน่วยงานเทศบาลปัตตานี      

หนังสือพิมพ ์      

สถาบนัการศึกษา      

อินเตอรเ์น็ต      

วารสาร      

แผ่นพบั      

ภาพยนตร ์      

นิตยสาร      

อ่ืนๆ ระบุ 

....................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นตอ่บรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้อยา่งไร 

บรรจุภณัฑ ์
ความคิดเห็นที่มีต่อบรรจุภณัฑ ์

เห็น

ดว้ย

อย่าง

ยิง่ 

เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ไม่เห็น

ดว้ย

อย่าง

ยิง่ 

1. บรรจุภณัฑท์ าใหส้ะดวกสบายในการใช ้      

2. บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงถึงความทนัสมยั      

3. บรรจุภณัฑแ์สดงถึงราคาของผลิตภณัฑท่ี์ใช ้      

4. บรรจุภณัฑช์่วยใหม้ีความสะอาดและปลอดภยัต่อ 

    สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไมพึ่งประสงค ์

     

5. บรรจุภณัฑใ์นรูปแบบท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิด 

    ความตอ้งการบริโภคเพ่ิมขึ้ น 

     

6. บรรจุภณัฑเ์ป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของอาหาร      

7. บรรจุภณัฑม์ีผลท าใหร้าคาสินคน้สูงขึ้ นได ้      

8. บรรจุภณัฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมลูฝอยมากขึ้ น      

9. บรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการสลายตวันาน 

    ขึ้ นอยูก่บัชนิดของบรรจุภณัฑ ์

     

10. บรรจุภณัฑท์ าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่ายในการ 

     ท าลายขยะมลูฝอย 

     

 

ส่วนที่ 3 ท่านมีความรูส้ึกการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้มากนอ้ยเพียงใด 

ผลกระทบจากบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้ 
ระดบัผลกระทบจากบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้ 

มาก

ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

1. ท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพ่ิมมากขึ้ น      

2. ท าใหถ้นนหนทางสกปรก      

3. ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั      

4. ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์      

5. ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ      

6. ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก      

7. ท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ      
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8. ท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและสตัวน์ าโรค 

    ต่าง ๆ  

     

9. ท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ 

    ประชาชน 

     

10. ท าใหชุ้มชนขาดความสง่างาม และไม่น่าอยู ่      

 

ส่วนที่ 4 ท่านมีวิธีในการจดัการบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้อย่างไรบา้ง 

การจดัการขยะบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้ 
ระดบัผลกระทบจากบรรจุภณัฑท์ี่ใชแ้ลว้ 

มาก

ที่สุด 

มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ที่สุด 

4.1 การจดัการโดยผูต้อบแบบสอบถามเอง 

1. ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน      

2. คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่      

3. ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยกประเภทเรียบรอ้ย 

    แลว้ 

     

4. น าบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ไปประดิษฐเ์ป็นของเล่น 

    และประดบัตกแต่งต่างๆ 

     

5. น าขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ไปจ าหน่ายใหก้บัรา้น 

    รบัซ้ือ 

     

6. อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………      

4.2 การจดัการโดยหน่วยงานทอ้งถิน่ เช่น เทศบาลปัตตานี 

1. การคดัแยกบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้      

2. การจดัเก็บและขนส่งบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้      

3. การรวบรวมบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เพ่ือน าไปแปร 

    สภาพ 

     

4. การก าจดับรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้อย่างถูกวิธี      

5. การตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวมขยะของ 

    เจา้หน้าท่ี 

     

6. อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………      

4.3 ปัจจยัที่มีผลต่อการจดัการบรรจุภณัฑ ์      

1. สถานท่ีในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์      

2. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์      
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3. พฤติกรรมในการจดัการขยะ      

4. ไมอ่ านวยความสะดวกในการจดัการขยะบรรจุ 

    ภณัฑ ์

     

5. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน      

6. อ่ืน ๆ ระบุ………………………………………………      

 

ส่วนที่ 5 ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

5.1 ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี

มีอะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตเทศบาล

เมืองปัตตานีอย่างไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................................................ 

 

โปรดตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกครั้งก่อนส่งแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

ผูศ้ึกษา 

หลกัสูตรการจดัการสิ่งแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาสิ่งแวดลอ้ม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
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แนวทางการจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งครบวงจร 

 

 เน้นรูปแบบของการวางแผน

จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

จะตอ้งส่งเขา้ไปท าลายดว้ยระบบต่าง ๆ ให้

น้อยท่ีสุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้

ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใชซ้ ้าและแปร

รูปเพ่ือใชใ้หม่ (Reuse & Recycle) รวมถึง

การก าจัดท่ีได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก 

หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการด าเนินการ

ตามแนวทางมีดงัน้ี คือ 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

แผ่นพบั 
 

 

R : Reduce 

คือ การลดการใช้ การบริโภค

ทรพัยากรท่ีไม่จ าเป็นลง ลดการก่อใหเ้กิด

ขยะ 

เช่น ปิดไฟทุกครั้งท่ีไม่ใช ้งาน

ห รื อ เ ปิ ด เ ฉ พ า ะ จุ ด ท่ี ใ ช้ ง า น  ปิ ด

คอมพิวเตอรแ์ละเคร่ืองปรบัอากาศเมื่อไม่

ใ ช้ เ ป็ น เ ว ล าน าน  ๆ  ถ อ ดป ลั๊ ก ข อ ง

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

 ไม่สนับสนุนรา้นคา้ท่ีกักเก็บและ

จ าหน่วยสินค้าท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย 

และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใชแ้ลว้

กรณีการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ระจ าบา้นท่ีใช ้

 

 

 

 

 

 

 

เป็นประจ า เช่น สบู่ ผงซักฟอก น ้ายาลา้ง

จาน  

  โดยเลือกใชสิ้นคา้หรือผลิตภัณฑ์

ให้เหมาะสมกับความต้องการเลือกซ้ือ

สินคา้หรือใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีระบบมัดจ า–

คืนเงิน เช่น ขวดเคร่ืองด่ืมประเภทต่าง ๆ

เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถน า

กลบัไปรีไซเคิลได ้หรือมีส่วนประกอบของ

วัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงช๊อปป้ิง โปสการ์ด

เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภัณฑท่ี์ผูผ้ลิตเรียก

คืนซากบรรจุภัณฑ์ หลังจากการบริโภค

ของประชาชน 
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R : Reuse 

คือ การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าท่ีสุด โดย

การน าส่ิงของเคร่ืองใช ้มาใชซ้ ้า 

 เช่น การน าชุดท างานเก่าท่ียัง

อยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บา้น

หรือน าไปบริจาค แทนท่ีจะท้ิงไปโดยเปล่า

ประโยชน์ การน ากระดาษรายงานท่ีเขียน

แลว้ 1 หน้า มาใชใ้นหน้าท่ีเหลือหรืออาจ

น ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลดปริมาณ

การตัดต้นไมไ้ด้เป็นจ านวนมาก การน า

ขวดแก้วมาใส่น ้ ารับประทานหรือน ามา

ประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่นแจกัน

ดอกไม้หรือท่ีใส่ดินสอ เลือกซ้ือหรือใช้

ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาใหใ้ชไ้ดม้ากกว่า 1 

ครั้ง บ ารุงรกัษาเคร่ืองใช ้อุปกรณต่์างๆ ให้

สามารถใชง้านไดค้งทนและยาวนานขึ้ นน า

บรรจุภัณฑ์และวสัดุเหลือใชอ่ื้นๆ กลับมา

ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห ม่  เ ช่ น  ก า ร ใ ช้ ซ ้ า

ถุงพลาสติก ถุงผา้ ถุงกระดาษ และกล่อง

กระดาษ การใชซ้ ้าขวดน ้าด่ืม  

หรือใชส่ิ้งของหรือผลิตภัณฑ์ท่ีใชบ้่อยครั้ง

ร่วมกนั เช่น หนังสือพิมพ ์วารสาร บริจาค

หรือขายส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น หนังสือ 

เส้ือผา้ เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองมือใชส้อย

อ่ืนๆ น าส่ิงของมาดดัแปลงใหใ้ชป้ระโยชน์

ไดอี้ก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเกา้อ้ี 

การน าขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นท่ีใส่

ของ แจกัน การน าเศษผ้ามาท าเปลนอน 

เป็นต้นใชซ้ ้าวัสดุส านักงาน เช่น การใช้

กระดาษทั้งสองหนา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R : Recycle 

คือ การน า ส่ิงของท่ีใช้ประโยชน์ในรูป

แบบเดิมไม่ได้แลว้ หรือเรียกอีกอย่างว่า

เป็นขยะ น าไปจัดการด้วยกระบวนการ

ต่างๆแลว้แปรรูปมาเป็นส่ิงใหม่ จากน้ันก็

น ามาใชใ้หม ่

 เช่น เศษกระดาษสามารถน าไป

รี ไซ เ คิลกลับมา ใช้เ ป็นกล่ อ งห รือ ถุ ง

กระดาษ การน าแก้วหรือพลาสติกมา

หลอมใชใ้หม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือ

เคร่ืองใชอ่ื้นๆ  

ดังน้ันเราจึงควรคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละ

ประเภท ได้แก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก 

โลหะ/อโลหะ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปรี

ไซเคิล โดยน าไปขาย/บริจาค/น าเข ้า

ธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ เพ่ือเขา้

สู่วงจรของการน ากลบัไปรีไซเคิล 
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ภาคผนวก จ 

 

ตารางวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ : IOC 

 

1. แบบสอบถามการเขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะบรรจุภณัฑ ์

 

ค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น 

ของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 
ค่า IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1. การไดร้บัการอบรม 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

2. การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

3. การท ากิจกรรมคดัแยกขยะ 0 1 1 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

4. การน าขยะไปใชป้ระโยชน์ 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

5. การด าเนินงานของธนาคารขยะ 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

 

การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ จากการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั  

  IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ค่า IOC = 0.800+0.800+0.800+0.800+0.800 

     5 

   =   4.00 

       5 

   =  0.800 

 ดงัน้ัน  แบบสอบถามของนักท่องเท่ียว ถือวา่ ใชไ้ด ้

เกณฑ ์ 1.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.500 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต า่กวา่ 0.500 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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2. แบบสอบถามการรบัขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัขยะบรรจุภณัฑ ์

 

ค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น 

ของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 
ค่า IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1 โทรทศัน์ 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

2. วิทยุ 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

3. หน่วยงานเทศบาลปัตตานี 1 0 1 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

4. หนังสือพิมพ ์ 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

5. สถาบนัการศึกษา 1 1 1 0 1 0.800 ใชไ้ด ้

6. อินเตอรเ์น็ต 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

7. วารสาร 1 0 1 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

8. แผ่นพบั 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

9. ภาพยนตร ์ 1 1 1 0 1 0.800 ใชไ้ด ้

10 นิตยสาร 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

 

การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ จากการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั  

  IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ค่า IOC =  

0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800 

      10 

   =   8.00 

     10 

   =  0.800 

 ดงัน้ัน  แบบสอบถามของนักท่องเท่ียว ถือวา่ ใชไ้ด ้

เกณฑ ์ 1.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.500 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต า่กวา่ 0.500 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 

 

ค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น 

ของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 
ค่า IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1. บรรจุภณัฑท์ าใหส้ะดวกสบายในการ

ใช ้

1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

2. บรรจุภณัฑส์ามารถแสดงถึงความ

ทนัสมยั 

0 1 1 1 0 0.600 ใชไ้ด ้

3. บรรจุภณัฑแ์สดงถึงราคาของ

ผลิตภณัฑท่ี์ใช ้

0 1 1 1 0 0.600 ใชไ้ด ้

4. บรรจุภณัฑช์่วยใหม้ีความสะอาดและ

ปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่

พึงประสงค ์

1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

5. บรรจุภณัฑใ์นรปูแบบท่ีแตกต่างกนัท า

ใหเ้กิดความตอ้งการบริโภคเพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

6. บรรจุภณัฑเ์ป็นเคร่ืองบ่งช้ีประเภทของ

อาหาร 

0 1 1 1 0 0.600 ใชไ้ด ้

7. บรรจุภณัฑม์ีผลท าใหร้าคาสินคน้

สงูข้ึนได ้

1 1 0 1 0 0.600 ใชไ้ด ้

8. บรรจุภณัฑท์ าใหเ้พ่ิมปริมาณขยะมลู

ฝอยมากข้ึน 

1 1 0 1 0 0.600 ใชไ้ด ้

9. บรรจุภณัฑใ์ชร้ะยะเวลาในการ

สลายตวันานขึ้ นอยูก่บัชนิดของบรรจุ

ภณัฑ ์

1 1 0 1 0 0.600 ใชไ้ด ้

10. บรรจุภณัฑท์ าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ้่าย

ในการท าลายขยะมลูฝอย 

1 1 0 1 0 0.600 ใชไ้ด ้
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การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ จากการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั  

  IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ค่า IOC =  

0.800+0.600+0.600+0.800+0.800+0.600+0.600+0.600+0.600+0.600 

      10 

   =   6.60 

     10 

   =  0.660 

 ดงัน้ัน  แบบสอบถามของนักท่องเท่ียว ถือวา่ ใชไ้ด ้

เกณฑ ์ 1.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.500 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต า่กวา่ 0.500 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 

4. แบบสอบถามความรูสึ้กการไดร้บัผลกระทบจากบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 

 

ค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น 

ของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 
ค่า IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1. ท าใหป้ริมาณขยะมลูฝอยเพิ่มมากขึ้ น 1 1 1 1 0 0.800 ใชไ้ด ้

2. ท าใหถ้นนหนทางสกปรก 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

3. ท าใหท่้อระบายน ้าอุดตนั 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

4. ท าใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการก าจดัขยะ

บรรจุภณัฑ ์

1 1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ท าใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

6. ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรก 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

7. ท าใหส้่งกล่ินเหม็นจากขยะ 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

8. ท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุเ์ช้ือโรคและ

สตัวน์ าโรคต่างๆ  

1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

9. ท าใหส้่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ 1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้
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สุขภาพของประชาชน 

10. ท าใหชุ้มชนขาดความสง่างาม และ

ไมน่่าอยู่ 

1 1 0 1 1 0.800 ใชไ้ด ้

 

การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ จากการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั  

  IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ค่า IOC =  

0.800+0.800+0.800+1.00+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800 

      10 

   =   8.20 

     10 

   =  0.820 

 ดงัน้ัน  แบบสอบถามของนักท่องเท่ียว ถือวา่ ใชไ้ด ้

เกณฑ ์ 1.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.500 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต า่กวา่ 0.500 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 

5. แบบสอบถามวิธีในการจดัการบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ 

ค าถาม 

ประมาณค่าความคิดเห็น 

ของผูท้รงคุณวุฒิ 

คนที่ 
ค่า IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

1. ซ้ือบรรจุภณัฑเ์ท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

2. คดัแยกบรรจุภณัฑเ์พ่ือน าไปใชใ้หม่ 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

3. ท้ิงบรรจุภณัฑล์งในถงัขยะท่ีแยก 

    ประเภทเรียบรอ้ยแลว้ 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

4. น าบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ไปประดิษฐเ์ป็น 

    ของเล่นและประดบัตกแต่งต่างๆ 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

5. น าขยะบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ไปจ าหน่าย 

    ใหก้บัรา้นรบัซ้ือ 

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้
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1. การคดัแยกบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

2. การจดัเก็บและขนส่งบรรจุภณัฑท่ี์ใช ้

    แลว้ 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3. การรวบรวมบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เพ่ือ 

    น าไปแปรสภาพ 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4. การก าจดับรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้อยา่งถูก 

    วิธี 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

5. การตรงต่อเวลาในการเก็บรวบรวม 

    ขยะของเจา้หน้าท่ี 

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

1. สถานท่ีในการก าจดัขยะบรรจุภณัฑ ์ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการขยะ 

    บรรจุภณัฑ ์

1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

3. พฤติกรรมในการจดัการขยะ 1 1 1 1 1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ไมอ่ านวยความสะดวกในการจดัการ 

    ขยะบรรจุภณัฑ ์

1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

5. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 1 1 1 1 0 0.8 ใชไ้ด ้

 

การหาค่า IOC ของผูเ้ช่ียวชาญ จากการใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั  

  IOC คือ ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั

วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

ค่า IOC =  

0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+0.800+1.00+1.00+1.00+1.00+1.00+

1.00+1.00+0.800+0.800 

      15 

   =  13.4 

     15 

   =  0.890 

 ดงัน้ัน  แบบสอบถามของนักท่องเท่ียว ถือวา่ ใชไ้ด ้
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เกณฑ ์ 1.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.500 - 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต า่กวา่ 0.500 ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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ประวตัิผูเ้ขียน 

 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล      นายอาหาหมดั  มะดีเยา๊ะ 

 

ประวตัิการศึกษา     เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

     สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินและการธนาคาร 

     คณะศิลปศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

      มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
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