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บทคัดย่ อ
การวิ จัย กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research One Group Pretest-Posttest Design) วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ศึกษาประสิ ทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลัก 5 Rs ในหมู่ที่ 4 บ้านสามจบ ตาบลทุ่งทราย อาเภอทราย
ทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 140 คน โดยให้ความรู ้หลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 5 Rs แก่กลุ่ม
ทดลอง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและแบบบันทึกการวัดปริ มาณขยะมูลฝอย วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
Paired T - Test กาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ 95% ผลการศึ กษาพบว่า การรับรู ้ผลกระทบต่อสุ ขภาพจากปั ญหาขยะ
ชุมชนและค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้ของประชาชนในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs ก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการ
แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (P-value < 0.0001) และการศึ กษาประสิ ท ธิ ผลของโครงการจากการสารวจ
ปริ มาณขยะของกลุ่มตัวอย่าง 20 ครัวเรื อน พบว่า ปริ มาณขยะทั้ง 3 ครั้ง เท่ ากับ 190.20 167.60 และ 168.70 กิ โลกรัม
ตามลาดับ
ABSTRACT
This Quasi-Experimental Research One Group Pretest - Posttest Design aimed to study effectiveness of
community waste management by using 5 Rs Program. The study area located at village no.4 Bansamjob, Thung Sai
sub-district, Kamphaeng Phet Province. There were 140 villagers have been trained on 5 Rs Program. The data were
collected by using questionnaire and solid wastes quantity recorded methods. The descriptive statistic and Paired Ttest were used for data analysis at The 95% confidence interval (95%CI). The results found that there were
significantly (p-value < 0.001) on the perception and knowledge of waste management by using 5 Rs, included before
and after participated in the project. In addition the effectiveness of the project waste management by using quantity
of household solid wastes in 3 times, there were 190.20, 167.60 and 168.70 kgs respectively.

คาสาคัญ: การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หลัก 5 Rs
Keywords: Waste management, 5 Rs
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เก็บขนขยะมูลฝอย จานวน 1,148 หลังคาเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.90 จากหลังคาเรื อนทั้งหมด (3,029 หลังคา
เรื อ น) แสดงให้เห็ น ว่ายังคงมี ป ริ มาณขยะมู ล ฝอยที่
ตกค้ า งอยู่ ใ น ชุ ม ชน อี ก จ าน วน มาก (ส านั ก งาน
ท รั พ ยาก รธรรม ช าติ แ ล ะสิ่ งแ วด ล้ อ ม จั ง ห วั ด
กาแพงเพชร, 2556)
จากสถานการณ์ แ ละสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว
เพื่อให้การจัดการปั ญหาขยะมูลฝอยเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัด
แยกขยะอย่างถู ก วิ ธี เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะที่ จ ะถู ก ไป
กาจัด ณ บ่อขยะ และยังเป็ นการรักษาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น ให้สะอาดสวยงาม ดังนั้นการศึกษา
ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ ก ษา การจัด การขยะ
ชุมชนโดยใช้หลัก 5 Rs ในตาบลทุ่งทราย เพื่อต้องการ
ท ราบ ศั ก ยภาพ การลดข ยะของชุ มชน จากการ
ดาเนินงานการจัดการขยะชุมชนโดยใช้หลัก 5 Rs โดย
ใช้กรณี ศึกษาหมู่บา้ นในเขตเทศบาลตาบล ทุ่งทราย

บทนา
ปั จจุบนั มีประชากรที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเมือง
3,000 ล้า นคนทั่ ว โลกและแต่ ล ะคนท าให้ เกิ ด ขยะ
ประมาณวันล่ะ 1.2 กิ โลกรัม (The World Bank, 2013)
ดังนั้น เมื่ อรวมแล้วจะสร้ างขยะประมาณปี ละ 1,300
ล้ า น ตั น ต่ อ ปี และใน ปี ค .ศ. 2025 ธน าคารโลก
คาดการณ์วา่ จานวนประชากรที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเมือง
จะเพิ่มขึ้นและจะมีปริ มาณขยะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,200
ล้านตัน ต่ อ ปี ท าให้ ตน้ ทุ น ในการจัดการขยะมู ลฝอย
เพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณขยะที่ เกิ ด ขึ้ น (The World Bank,
2013; Solid Waste & Recycling Magazine, 2012)
ในขณะที่ ส ถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยประเทศไทยปี
พ.ศ.2554 ในเขตเทศบาล มีปริ มาณขยะมูลฝอย 19,011
ตัน ต่ อ วัน และปี พ.ศ. 2555 มี ป ริ มาณขยะมู ล ฝอย
25,046 ตันต่อวัน โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2556)
การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะมู ล ฝอยส่ ง ผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น ปั ญหากลิ่น
เหม็นขยะมู ลฝอยชุ มชน จะก่ อให้เกิ ดความราคาญแก่
ประชาชนในพื้นที่ ปั ญหาน้ าเน่าเสี ยจากการที่ ขยะมูล
ฝอยมี อิ น ทรี ย ์ส ารเน่ าเปื่ อยปะปนอยู่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์แ ละสั ต ว์น้ า ก่ อ ให้ เกิ ด ระบบ
นิ เวศน์ เสื่ อ มโทรม เป็ นต้น (สลักจิ ต , 2557; สุ พตั รา,
2553)
เทศบาลต าบลทุ่ ง ทรายเป็ นเทศบาลต าบล
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอทราย
ทองวัฒ นา จัง หวัด ก าแพงเพชร ประกอบด้ว ย 17
หมู่บา้ น จานวนประชากร 9,134 คน เป็ นชุมชนที่มีการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว (เทศบาลตาบล
ทุ่ งทราย, 2557) การเพิ่ ม ขึ้ นของประชากรและการ
ขยายตัวของชุ มชนในตาบลทุ่ งทรายนี้ ก่อให้เกิ ดการ
เพิ่มขึ้นของปริ มาณขยะมูลฝอย ซึ่ งในปั จจุบนั เทศบาล
ตาบลทุ่งทราย มีปริ มาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 9 ตัน
และเทศบาลสามารถเก็บขนได้เพียงวันละ 3 ตัน โดย
ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 9.57 ของพื้นที่ท้ งั หมด (90.80
ตารางกิ โลเมตร) และจานวนครัวเรื อนที่ ได้รับบริ การ

วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาประสิ ทธิผลของการจัดการขยะมูลฝอย
ชุ ม ชนโดยใช้ห ลัก 5 Rs ด้านการรั บ รู ้ ผ ลกระทบต่ อ
สุ ขภาพจากปั ญหาขยะมูลฝอยและด้านความรู ้ในการ
จัด การขยะมู ล ฝอยโดยใช้ ห ลัก 5 Rs ก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โครงการและหลัง เข้า ร่ ว มโครงการและเพื่ อ ศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบปริ มาณขยะมูลฝอยก่อนใช้หลัก 5 Rs และ
หลังใช้หลัก 5 Rs
วิธีการวิจยั
การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง ชนิ ด
กลุ่ม เดี ยว วัด สองครั้ ง (Quasi-Experimental Research
One Group Pretest - Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชากรในหมู่ที่ 4 บ้านสามจบ ตาบลทุ่ งทราย ผ่าน
การคัดเลื อ กค านวณจากสู ต รการค านวณค่ าสั ด ส่ ว น
ประชากรจ านวน 140 คน เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดการขยะหรื อตัวแทนครอบครั ว โดยใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในการ
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คัดเลื อกตัวแทนเก็บข้อมูล กลุ่มทดลองได้รับ การให้
ความรู ้ ห ลักการจัด การขยะมู ล ฝอยโดยใช้ห ลัก 5 Rs
ป ระกอ บ ไป ด้ ว ย R.1 (Reduce), R.2 (Reuse), R.3
(Repair), R.4 (Recycle) แ ล ะ R.5 (Reject) ที่ ผู ้ วิ จั ย
สร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ด ทฤษฏี แ บบแผนความเชื่ อ ด้าน
สุ ขภาพ (Health Belief Model) ประกอบด้ ว ย การ
อบรมให้ความรู ้การจัดการขยะชุมชนโดยใช้หลัก 5 Rs
สาธิ ตการคัดแยกขยะ สาธิ ตการแปรรู ปขยะ และการ
จัด ตั้ง ธนาคารขยะ และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบบันทึ กปริ มาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรื อน

6,442.14 บาท อาศัย อยู่ใ นเขตเทศบาลตั้ง แต่ 1-59 ปี
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของผูร้ ่ วมโครงการ
คุณลักษณะ

จานวน

ร้ อยละ

เพศ
ชาย
หญิง

57
83

40.7
59.3

อายุ (ปี )
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59

24
38
35
43

17.0
27.0
25.0
31.0

Mean = 40.72 (S.D. = 10.94) Min.= 20 Max.= 59

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ทาการอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา
2. เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย เกี่ ย วกับ การ
รับรู ้ผลกระทบต่อสุ ขภาพจากปั ญหาขยะมูลฝอยและ
ความรู ้ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้
หลัก 5 Rs ภายในกลุ่ม ใช้สถิติ Paired T-Test กาหนด
ระดับค่าความเชื่อมัน่ 95%

ลักษณะครัวเรื อน
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย

108
32

77.1
22.9

สถานภาพในครัวเรื อน
เจ้าบ้าน
ผูอ้ ยูอ่ าศัย

57
83

40.7
59.3

จานวนสมาชิกในครัวเรื อน (คน)
1–4
5–8
9 – 12

81
45
14

58.0
32.0
10.0

Mean = 4.89 (S.D. = 2.38) Min.= 2 Max.= 12

ผลการวิจยั
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีจานวนทั้งสิ้ น 140 คน มี
อายุเฉลี่ ย 40.72 ปี โดยมี อายุต้ งั แต่ 20-59 ปี ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 59.3
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่มีลกั ษณะของครอบครัว
เป็ นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็ นร้อยละ 77.1 มีสภาพเป็ นผู ้
อยู่อ าศัย ในครั ว เรื อ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.3 มี จ านวน
สมาชิ ก ในครั ว เรื อนเฉลี่ ย 4.89 คน โดยมี จ านวน
สมาชิกในครัวเรื อนตั้งแต่ 2-12 คน ส่ วนใหญ่เรี ยนจบ
การศึ ก ษาชั้ นประถมศึ กษา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.0
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทานา/ทา
ไร่ /เลี้ยงสัตว์ คิดเป็ นร้อยละ 53.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

73
28
24
5
9
1

52.0
20.0
17.1
3.8
6.4
0.7

อาชีพหลัก
ว่างงาน
ทานา/ทาไร่ /เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

7
75
45
11
2

6.0
53.6
32.1
7.9
1.4
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของผูร้ ่ วมโครงการ (ต่อ)
คุณลักษณะ

จานวน

รายได้ ต่อเดือน (บาท/เดือน)
77
0 - 5,000
41
5,000 - 10,000
14
10,001 - 15,000
8
15,001 - 20,000
Mean = 6,442.14 (S.D. = 4,652.42) Min.= 0 Max.= 20,000
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลทุ่งทราย
1 – 10
15
11 – 20
29
21 – 30
31
31 – 40
28
41 – 50
29
51 ปี ขึ้นไป
8
Mean = 31.39 (S.D. = 13.883) Min.= 1 Max.= 59

ตารางที่ 2 แสดงระดับการรับรู ้ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากปั ญหาขยะชุมชนก่อนและหลังการ
ดาเนินโครงการ

ร้ อยละ
55.0
30.0
10.0
5.0

ระดับการรับรู้

ก่ อนการทดลอง
จานวน

10.7
20.7
22.1
20.0
20.7
5.8

หลังการทดลอง

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ระดับการรับรู ้นอ้ ย

0

0.0

0

0.0

ระดับการรับรู ้ปาน
กลาง
ระดับการรับรู ้มาก

56

40.0

1

0.7

84

60.0

139

99.3

140

100.0

140

100.0

รวม

เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างระหว่างการ
รับรู ้ ผลกระทบต่อสุ ขภาพจากปั ญ หาขยะชุ มชนก่ อน
และหลังการดาเนิ นโครงการ พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
มีการรับรู ้ผลกระทบต่อสุ ขภาพจากปั ญหาขยะชุมชน
แตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ 95% (P-value < 0.0001) รายละเอียดดังตารางที่ 3

จากผลการศึ ก ษาการรั บ รู ้ ผ ลกระทบต่ อ
สุ ขภาพจากปั ญ หาขยะชุ ม ชนของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ก่ อ นและหลัง การด าเนิ น โครงการ พบว่า ก่ อ นการ
ดาเนิ นโครงการผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีระดับการรับรู ้มาก
ร้อยละ 60.0 ที่ เหลือร้อยละ 40.0 มีระดับการรับรู ้ปาน
กลาง ในขณะที่ หลั ง การด าเนิ นโครงการพบว่ า
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีระดับการรับรู ้ในระดับสูงเพิ่มมาก
ขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.3 และระดับการรับรู ้ปานกลาง
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.7 และ และเป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่า ไม่ มี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี ระดับ การรั บ รู ้ น้อ ยทั้งก่ อ นและ
หลังการดาเนินโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเที ยบการรับรู ้ผลกระทบต่อ
สุ ขภาพจากปั ญหาขยะชุ มชนก่ อนและหลัง
การดาเนินโครงการ
Mean
differences
การรับรู ้

-13.178

t

df

95% CI
Lower

-17.044 139

-14.707

P-value

Upper
-11.649 < 0.0001

จากผลการศึ กษาความรู ้ ในการจัด การขยะ
โดยใช้หลัก 5 Rs ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการก่อนและหลัง
การด าเนิ น โครงการ พบว่า ก่ อ นเข้า ร่ ว มโครงการ
ผู ้เข้า ร่ ว มโครงการมี ร ะดับ ความรู ้ ม าก ร้ อ ยละ 45.0
รองลงมามี ร ะดับ ระดับ ความรู ้ ป านกลาง และระดับ
ความรู ้น้อย คิ ดเป็ นร้อยละ 43.6 และ 11.4 ตามลาดับ
ภายหลังการเข้าร่ วมโครงการพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
มี ความรู ้ในระดับ สู งเพิ่มมากขึ้ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 80.0
และระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และ ในขณะ
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MMO2-5
ที่ ไม่ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ วม โค รงการมี ระดั บ ค วาม รู ้ น้ อ ย
รายละเอียดดังตารางที่ 4

168.70 กิ โลกรั ม ตามล าดับ รายละเอี ย ดดังแสดงใน
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงปริ มาณขยะมูลฝอยจากครัวเรื อนก่อน
และหลังการดาเนินโครงการ

ตารางที่ 4 แสดงระดับความรู ้ในการจัดการขยะโดยใช้
หลัก 5 Rs ก่อนและหลังการดาเนิ นโครงการ
ระดับความรู้

ก่ อนการทดลอง
ความถี่

หลังการทดลอง

ร้ อยละ

ความถี่

ร้ อย
ละ

ระดับความรู ้นอ้ ย
ระดับความรู ้ปานกลาง
ระดับความรู ้มาก

16
61
63

11.4
43.6
45.0

0
28
112

0.0
20.0
80.0

รวม

140

100.0

140

100.0

ตารางที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบความรู ้ในการจัดการ
ขยะ โดยใช้หลัก 5 Rs ก่อนและหลังการดาเนิน
โครงการ
t

df

differences
ความรู ้

-1.628

95% CI
Lower

-8.644

139

P-value

Upper

-2.001 -1.256

CW* RW* HW* GW*

Sum Mean

ครั้งที่ 1
1.359
ครั้งที่ 2
1.219
ครั้งที่ 3
1.261

81.20 44.00 17.00 49.40

190.20

9.510

72.50 37.00 12.70 45.40

167.60

8.380

75.00 36.20 12.30 45.20

168.70

8.435

S.D.

หมายเหตุ : CW* หมายถึง ขยะย่อยสลาย (Compostable waste), RW*
หมายถึง ขยะรี ไซเคิล (Recyclable waste), HW* หมายถึง ขยะอันตราย
(Hazardous waste) และ GW* หมายถึง ขยะทัว่ ไป (General waste)

เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู ้
ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs
ก่ อ นและหลัง การด าเนิ น โครงการ พบว่า ผู ้เข้า ร่ ว ม
โครงการมีความรู ้ในการจัดการขยะโดยใช้หลัก 5 Rs
แตกต่ า งกัน อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความ
เชื่อมัน่ 95% (P-value < 0.0001) รายละเอียดดังตารางที่ 5

Mean

ปริมาณขยะ

< 0.0001

การศึ กษ าป ระสิ ท ธิ ผลของการด าเนิ น
โครงการ ด้วยวิธี การส ารวจปริ ม าณขยะมู ล ฝอยใน
ครัวเรื อนของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จานวน 20 ครัวเรื อน
โดยการเก็บรวบรวมปริ มาณขยะทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้ งที่ 1 ส ารวจปริ ม าณขยะมู ล ฝอยก่ อ นการด าเนิ น
โครงการ ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 เป็ นการสารวจปริ มาณ
ขยะมูลฝอยภายหลังการดาเนิ นโครงการ จากผลการ
สารวจปริ มาณขยะทั้ง 3 ครั้ง พบว่าปริ มาณขยะครั้งที่ 1
ครั้ งที่ 2 และ ครั้ งที่ 3 เท่ า กั บ 190.20, 167.60 และ
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี การรั บรู ้ ผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพจากปั ญหาขยะมูลฝอย และ มีความรู ้ในการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยโดยใช้ ห ลั ก 5 Rs เพิ่ ม มากขึ้ น
ภายหลังจากการดาเนินโครงการ อาจเนื่องจากกิจกรรม
การดาเนิ นโครงการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับ อัน ตรายจากขยะมูล ฝอย การจัด การ
ขยะมู ลฝอยโดยใช้ห ลัก 5 Rs แก่ ผูร้ ั บ ผิด ชอบในการ
จัด การขยะหรื อ ตัว แทนครั ว เรื อ น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จัย ของ สุ ม าลี (2554) ที่ พ บว่ าภายหลั ง การ
ฝึ กอบรมด้วยโปรแกรมสุ ขศึ กษาโดยใช้ท ฤษฏี แบบ
แผนความเชื่อด้านสุขภาพ กลุ่มศึกษามีการรับรู ้โอกาส
เสี่ ย ง การรั บ รู ้ ค วามรุ น แรง การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ การ
จัดการขยะในครัวเรื อนมากขึ้น และมีพฤติกรรมในการ
จัด การขยะมูล ฝอยได้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้ น และ
การศึ ก ษาของมลฤดี (2555) ที่ พ บว่ า พฤติ ก รรมที่
เกี่ ยวข้องกับการคัดแยกขยะที่ กลุ่มตัวอย่างมีหรื อหรื อ
ได้รั บ ในระดับ มาก ได้แ ก่ ความรู ้ ในการคัดแยกขยะ
รวมทั้งการศึ กษาของบุ ญ จง (2554) ที่ พ บว่า ความรู ้
เกี่ ยวกับ มู ล ฝอยชุ ม ชนมี ความสัม พัน ธ์กับ การมี ส่ ว น
ร่ วมในการคัด แยกมู ล ฝอยชุ ม ชนแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

MMO2-6
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การ
ที่ พ บว่ า ผู ้เข้า ร่ ว มโครงการส่ ว นใหญ่ ก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โครงการมี ร ะดับ การรั บ รู ้ ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพจาก
ปั ญหาขยะอยูใ่ นระดับที่มาก ทั้งนี้อาจจะวิเคราะห์ได้วา่
คนในชุมชนได้รับรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั ญหาขยะและการ
จัด การขยะผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ที่ มี ก ารเผยแพร่ กั น อย่ า ง
แพร่ หลาย โดยเฉพาะ สื่ อหนังสื อพิมพ์ และโทรทัศน์
เช่ น ข่ าวปั ญ หาขยะโดยเฉพาะในชุ ม ชนเมื อ ง การ
รณรงค์ การคัดแยกขยะ การลดปริ มาณขยะด้วยการใช้
ถุงผ้าแทนการใช้ถุ งพลาสติ ก เหล่านี้ เป็ นต้น และยัง
รวมถึ ง การให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การจัด การขยะผ่ า น
หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนในระบบการศึ ก ษา สิ่ ง
เหล่ า นี้ น่ า จะถื อ ได้ว่า มี ส่ ว นส าคัญ ที่ ส นั บ สนุ น ให้
ระดับการรับรู ้เกี่ ยวกับปั ญหาขยะและการจัดการขยะ
ของคนในชุมชนอยูใ่ นระดับที่มาก
2. ปริ มาณ ขยะมู ล ฝอยภายหลั ง การใช้
หลักการจัดการขยะ 5 Rs มีปริ มาณลดลง อาจเนื่องจาก
กิจกรรมการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยใช้ ห ลัก 5 Rs แก่ ผู ้รั บ ผิ ดชอบหรื อ ตัวแทน
ครัวเรื อน ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรู ปขยะต่างๆ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการนาหลักการดังกล่าวไปใช้ใน
การจั ด การขยะภายในครั ว เรื อนของตนเอง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ของ สยาม และปิ ยะรักษ์ (2553) ที่
พบว่า เมื่ อ ครั ว เรื อ นของกลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารคัด แยก
ประเภทของขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เป็ นเวลา 1 เดื อน ทา
ให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยจากครัวเรื อนที่ตอ้ งนาไปกาจัด
เท่ า กั บ 162.09 กิ โ ลกรั ม จากปริ มาณขยะมู ล ฝอย
ทั้ง หมด 647.79 กิ โ ลกรั ม และหากทุ ก ครั ว เรื อ นใน
ชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยจะมีปริ มาณขยะมูลฝอย
ที่ ตอ้ งนาไปกาจัด 6,828.38 กิ โลกรัม จากปริ มาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมด 24,292.13 กิโลกรัม
3. ในด้านความยัง่ ยืนของโครงการ จะเห็ น
ว่า เมื่อมีการกระตุน้ คนในชุมชนผ่านการให้ขอ้ มูลทั้ง
ในแง่ ข องผลกระทบของขยะต่ อสุ ขภาพและการให้
ความรู ้ ในการจัด การขยะโดยใช้ห ลัก 5 Rs จะพบว่า
ระดับ การรั บ รู ้ เพิ่ ม ขึ้ น มากอย่างมี นั ย ส าคัญ ในแง่ น้ ี

สะท้อนให้เห็ นว่าหากมีการให้ขอ้ มูลและการรณรงค์
ผ่านสื่ อต่างๆ ในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่ อง จะช่วยให้
สามารถแก้ไขปั ญ หาขยะมูล ฝอยของชุ ม ชนได้อ ย่าง
ยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1. จากผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า การ
อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้
หลัก 5 Rs ส่งให้เกิดประสิ ทธิผลของการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
มี ประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง ควรเพิ่มจานวนครั้งของ
การอบรมให้มากขึ้น
2. ควรท าการศึ กษาข้ อ มู ลเพิ่ มเติ ม เช่ น
กิ จกรรมการจัดการขยะมูล ฝอยในสถานศึ กษาตลอด
ตลอดจนการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่ วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน อันจะนาไปสู่
การจัดการขยะมูลฝอยที่ยง่ั ยืน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู ้บัง คับ บัญ ชาของผู ้วิ จัย และ
ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านสามจบ ตาบลทุ่งทราย อาเภอทราย
ทองวัฒ นา จัง หวัด ก าแพงเพชร ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วาม
ร่ วมมือและอานวยความสะดวกแก่ผวู ้ จิ ยั เป็ นอย่างดีใน
การเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารอ้ างอิง
กรมควบคุมมลพิษ. หมายเหตุมลพิษ. กรุ งเทพฯ: กรม
ควบคุมมลพิษ; 2556.
เทศบาลตาบลทุ่งทราย. แผนพัฒนาสามปี ประจาปี
พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลต าบลทุ่ ง ทราย.
กาแพงเพชร: เทศบาลตาบลทุ่งทราย; 2557.
บุ ญ จง ขาวสิ ทธิ วงษ์ . ปั จจั ย การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการคัด แยกมู ล ฝอยชุ ม ชนใน
เขตยานนาว. วารวารสมาคมนักวิจยั 2554; 13(1):
33-53.
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