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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 1)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน แตกตางกัน3)เพ่ือ

เสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีอาศัย

อยูในตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 395 คน โดยวิธีการใชสูตรการคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (TaroYamane)และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling)ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชคือ ใชสถิติบรรยาย ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที 

(t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 

ผลการวิจัยพบวา 

1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานการจัดการ เหตุรําคาญ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

ดานการจัดการน้ําเสียคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และนอยสุดคือ ดานการจัดการขยะมูลฝอยคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ตามลําดับ 
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2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัย

ในชุมชนแตกตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบล

สวนหลวง โดยรวมไมแตกตางกัน 

3) ประชาชนไดใหแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ1)ควรเขาไปดูแลให

ความรูความเขาใจชาวบานแยกประเภทขยะและชวยกันลดขยะ2) ควรติดตามปญหาตางๆและแกไขอยาง

ตอเนื่องและจริงจัง3)ควรประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบรูปแบบขอรองเรียนเหตุตางๆและประสาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเร็ว4) ควรจัดกิจกรรมสรางความตระหนักใหกับประชาขนอยางตอเนื่อง 
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The objectives of this thematic paper were as follows: 1) to study opinion towards the 

administration of natural resources and environment of community leaders inSuanluang 

Sub-district, KrathumBaen District, SamutSakhon Province; 2) to compare opinion towards 

the administration of natural resources and environment of community leaders 

inSuanluang Sub-district, KrathumBaen District, SamutSakhon Province, classified with 

different genders, ages, levels of education, and length of residences; and 3) to study 

suggestions and solutions concerning the administration of natural resources and 

environment of community leaders inSuanluang Sub-district, KrathumBaen District, 

SamutSakhon Province. The sampling groups were 395 people who had residences in 

Suanluang Sub-district, KrathumBaen District, SamutSakhon Province; sized by Taro 

Yamane’s formula and the Accidental Sampling on collected data was used. The used 

statistics were descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation and 

inferential statistics, F-test or One-Way ANOVA test. If differentiation with the statistical 

significance was found, it was tested in a pair by mean of Scheffe and analyzed by 

computing. 

 

The results of research were found as follows: 

1)The administration of natural resources and environment of community leaders 

inSuanluang Sub-district, KrathumBaen District, SamutSakhon Province, was in the whole of 4 
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aspects in the higher level. Having been considered in each aspect starting from the highest level 

to the lowest level, they were found as follows: the Aspect of Disturbing Causes was in the higher 

level, the Aspect of Water Purification was in the higher level and the Aspect of Waste Disposal 

was in the higher level, respectively. 

2) The results of hypothesis-test were found that the people with different genders, 

levels of education, and length of residences, had no different opinion towards the administration 

of natural resources and environment of community leaders inSuanluang Sub-district, 

KrathumBaen District, SamutSakhon Province. 

3) The people had suggested guidelines on the administration of natural resources 

and environment as follows: 1) there should have some measures for giving knowledge 

for the people on how to deal with the waste continuously and seriously; 2) there should 

have public relation on how to complain to the authorities and on how to co-ordinate 

with  the related responsible units in order to work quickly; and 4) there should have 

some activities organized continuously for the people so that they could clearly 

understand the problems. 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการแปลผลความ

คิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย 

จําแนกตามระดับการศึกษา…………………………………………………………………. 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตามระดับ

การศึกษา……………………………………………………………………………………………. 
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คิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุ
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ตารางท่ี 4.37 แสดงการ วิ เ ค ร าะห ค ว ามแปรปรวนความ คิด เห็ นก ารจั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน…………………………………………………………………. 
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คิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการ

น้ําเสีย จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน……………………………………… 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตาม
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คิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการ

เหตุรําคาญ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน……………………………….. 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงการ วิ เ ค ร าะห ค ว ามแปรปรวนความ คิด เห็ นก ารจั ดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตาม
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ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการ
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ตารางท่ี 4.44 แสดงคาความถ่ี (Frequency) ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนว

ทางแกไขปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการ

จัดการน้ําเสีย……………………………………………………………………………………. 
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ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการ
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาของปญหา 

ในอดีตท่ีผานมาประเทศไทยอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาประเภท จนถึงกับ 

มีคํากลาววาประเทศไทยเปนประเทศท่ีอุดมไปดวย “ทรัพยในดิน สินในน้ํา” แตการเริ่มใชแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ในป พ.ศ. 2504 เพ่ือเรงรัดพัฒนาประเทศไปสูความเจริญเติบโตในดาน 

ตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติไดถูกนํามาใชเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน 

กระบวนการพัฒนาโดยขาดการจัดการดูแลอยางเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ ประกอบกับมี 

ความตองการใชในปริมาณท่ีมากข้ึนอันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรในประเทศ ซ่ึง

ปจจุบัน ประชากรของประเทศมีประมาณ 6.6 ลานคน (มิเตอรประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2561 ถึง 22 มีนาคม 2561) อีกท้ังการใชทรัพยากร ธรรมชาติยังเปนไปอยางฟุมเฟอย สิ้นเปลืองเกิน

ความจําเปนและยังปลอยของเสียออกสูสิ่งแวดลอม เปนผลใหทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน

ขณะนี้อยูในสภาวะเสื่อมโทรม หรืออยูในข้ันวิกฤตสําหรับ ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภท 

 ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมของประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรจํานวน

มากและมีการนําเทคโนโลยีสมันใหมมาใชแทน โดยกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย อาทิเชน 

ปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตามเมืองใหญ ๆ ท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ตามจํานวนประชากรท่ี

เพ่ิมข้ึนปญหามลพิษทางอากาศ ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมและการจราจรท่ีหนาแนนข้ึน ซ่ึง

สงผลทําใหเกิดสภาวะโลกรอน ปญหามลพิษทางน้ําท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ปลอยน้ําเสียลงสู

แหลงน้ํา หรือแมแตน้ําเสียท่ีปลอยมาจากบานเรือน จากการประกอบอาชีพตาง ๆ ของประชาชน 

สงผลใหน้ําในแหลงน้ํา แมน้ําลําคลอง เกิดการเนาเสีย เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้ทําใหประเทศไทย

ประสบปญหาสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก และเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมเปนสวน

ใหญตองใชน้ําในการเกษตร ปญหาน้ําเนาเสียจึงเปนปญหาสําคัญท่ีควรมีการจัดการ จัดการแกไข

อันดับตน ๆ ซ่ึงปญหาน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย หากเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเพ่ิม

สูงข้ึนนั้นสามารถทําการจัดการไดไมยากเทาไหรนัก เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือ

มาตรฐานการควบคุมขอกําหนดตาง ๆ ตามกฎของกระทรวง อุตสาหกรรมหรือกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม แตน้ําเสียในชุมชน ซ่ึงเกิดจากบานเรือนท่ีพักอาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย รานอาหาร 

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นเปนปญหาท่ีคอนขางจัดการไดยาก เนื่องจากประชาชนในชุมชน



2 
 

ยังขาดความรูความเขาใจ ความตระหนักตอปญหาน้ําเสีย บางคนคิดวา ปญหาน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนมาจาก

แหลงอ่ืน จึงไมคอยใหความรวมมือในการชวยเหลือ แกไข จัดการ ปญหาน้ําเสียดวยเหตุผลดังกลาวจึง

พบอยูเสมอวา ชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ยังขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี 

ยอมแสดงใหเห็นถึงความลําบากยากไร ของประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากประชาชนไดอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆท่ีมีอยูในทองถ่ิน เพ่ือการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตประจําวัน 

นอกจากนี้ปญหาดานสิ่งแวดลอมซ่ึงใกลชิดกับความเปนอยูของประชาชน เชน มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทางน้ํา และขยะมูลฝอย ซ่ึงถาไมมีแนวทางท่ีดีในการจัดการ หรือแกไขแลวนั้นยอมสงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในท่ีสุด 

ตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญเติบโตและมี

การขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว ท้ังในดานท่ีอยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงแนวโนมมี

ปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ มีการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจ ซ่ึงพบวา ตําบลสวนหลวงมีการกอสราง

อาคารของการเคหะแหงชาติ และมีบานเอ้ืออาทร ธุรกิจบานจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม เชน 

อุตสาหกรรมหลอทองเหลือง หลอทองแดงอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก อุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียม 

และอุตสาหกรรมพลาสติกซ่ึงอุตสาหกรรมดังกลาวจึงเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีตามมา 

มีท้ังเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย เชน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การจัดเก็บขนขยะ รวมท้ังสถานท่ีท้ิง

และกําจัดขยะ ปญหาการระบายน้ําเสียสูแมนําริมคลอง ซ่ึงทําใหคุณภาพน้ําในเขตลําคลองต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีปญหาจากการกระทําอ่ืนๆ ท่ีเปนเหตุใหเกิดกลิ่นเสียง สิ่งมีพิษ ฝุน

ละออง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การอุปโภค บริโภค การผลิตตางๆ ท่ีมากข้ึนตามจํานวน

ประชากรท่ีอาศัยในชุมชน เปนเหตุใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชนเสียไป อาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพอนามัยของประชาชนได 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาสังคมและชุมชนใหมี

ความเปนอยูท่ีดี สภาพแวดลอมท่ีดี สนใจท่ีจะศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครเพ่ือนําผลท่ีไดรับจาก

การศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน มาเปนแนวทางในการ

กําหนดแผนพัฒนา ปองกัน แกไขปรับปรุง และวางโครงการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของตําบล ใหมีการใชประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนแตกตางกัน 

3.เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1. ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนแตกตางกัน 

2. ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน แตกตางกัน 

3.ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน แตกตางกัน 

4.ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน แตกตางกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ประชาชนตําบลสวนหลวง จํานวนประชากร ท้ังสิ้น 32,894 คน (สถิติจากทะเบียนบาน 

แยกรายพ้ืนท่ี ระดับตําบล ขอมูลของเทศบาลตําบลสวนหลวง ของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561) 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 3 ดาน คือ1) ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย2) ดานการจัดการน้ําเสียและ 3)ดานการจัดการเหตุรําคาญ 
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1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ทําการศึกษาพ้ืนท่ีในเขตตําบลสวนหลวงหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 13 หมูบาน 14 ชุมชน 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

1 .5 .2 ทําใหทราบผลการเปรียบเ ทียบความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  

1 .5 .3  ทํ า ใหทราบข อ เสนอแนะจากความคิด เห็ นของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 

1.5.4 ทําใหสามารถนําผลท่ีไดศึกษาครั้งนี้ ใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนา ปองกัน 

แกไขปรับปรุง และวางโครงการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ผูศึกษาไดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

 การจัดการ หมายถึง กระบวนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ แบบแผน โดยมี

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการตามแบบแผน นโยบายท่ีกําหนดไว และ

ตองสามารถนํามาดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมายถึง สิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนเอง ท่ีอยูรอบๆตัวมนุษย 

สามารถใหประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่ง ในการดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ไดแก 

ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และอ่ืนๆ 

การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิ งแวดล อม หมาย ถึ ง  กา รดํ า เ นิ น งานต อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นั้นสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมวลมนุษยไดใชตลอดไป หรือกระบวนการจัดแผนงานหรือ
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กิจกรรมในการจัดสรรการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของมนุษย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการ ข้ันตอน การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ ของใช อุปโภคบริโภค ท่ีเสื่อมสภาพแลวหรือไมเปนท่ีตองการของมนุษย ท่ีมีท้ัง

ขยะท่ีไมมีสารพิษอันตรายกับท่ีมีสารพิษอันตราย ขยะมีกระบวนการจัดการท่ีแตกตางๆกันไป เชน 

การคัดแยกแบงประเภทไดหลายประเภท เชน ขยะท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล ขยะท่ีสามารถนํามา

ทําปุยหมัก และดวยวิธีกําจัดขยะท่ีถูกตองเชน โดยเตาเผา การฝงกลบ เปนตน 

ดานการจัดการน้ําเสีย หมายถึง กระบวนการ ข้ันตอนในการฟนฟูคุณภาพน้ําท่ีมีสารอินทรีย 

อนินทรีย มีกลิ่นไมพึงประสงค มีสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และเปนน้ําท่ีมีความสกปรก ไมเปนท่ีตองการ 

ท่ีจะตองมีกระบวนการบําบัดใหกลับมาใชประโยชนได การจัดการน้ําเสียตองอาศัยความรวมมือหลาย

ฝาย เชน บานเรือน โรงงาน โรงพยาบาล สถานประกอบการณ ตลาดสด ฯลฯ ใหมีความกระตือรือรน

และจิตสํานึกในการชวยกันดูแลการใชน้ํา การอนุรักษน้ํา ใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด เปนตน 

ดานการจัดการเหตรําคาญ หมายถึง การปฏิบัติงาน ควบคุม แกไข ของหนวยงาน/องคกร 

ดําเนินการอยางเปนกระบวนการ ข้ันตอน กับเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยใน

บริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจ เชน การเลี้ยง

สัตวสงเสียงรบกวนกลิ่นเหม็น บานใกลเคียง การกอสรางรื้อถอนอาคารสงเสียงดัง เกิดการ

สั่นสะเทือน ฝุนละออง ทําใหผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบ เปนตน 

ผูนําชุมชน หมายถึง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

ความคิดเห็น หมายถึง ความคิด ความรูสึก ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีลักษณะ ใน

ทางบวก หรือทางลบ ซ่ึงมีลักษณะท่ีตางกันออกไป เชน ความชอบ ความสนใจ คานิยม  

ประชาชน หมายถึง ประชาชน ตําบลสวนหลวง จํานวนประชากร ท้ังสิ้น 32,894 คน  

เพศ หมายถึง เพศของประชาชนท่ีอยูในตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ผูตอบแบบสอบถามของงานวิจัย แบงออกเปน 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง ชวงอายุของประชาชนท่ีอยูในตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร โดยแบงออกเปน 4ชวง คือ ระหวาง 1) อายุ 20 – 29 ป,2) อายุ 30 – 39 ป,3) อายุ 40 

– 49 ป และ 4) อายุ 50 ปข้ึนไป 
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ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดท่ีจบการศึกษา ของประชาชนท่ีอยูในตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงออกเปน 4ระดับ คือ 1)ระดับประถมศึกษา,2) 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช,3) ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท และ 4) ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน หมายถึงระยะเวลาท่ีประชาชนอาศัยในชุมชนท่ีอยูในตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงออกเปน5ชวงเวลา คือ 1) นอยกวา 2 ป,2) 2 – 

4 ป,3) 5 – 7 ป,4) 8 –10 ป และ 5)มากกวา 10 ป 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร” นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 

 2.2แนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย 

 2.5แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเหตุรําคาญ 

 2.6แนวคิดเก่ียวกับผูนําชุมชน 

 2.7แนวคิดเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน 

2.8พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ 

 2.9สภาพพ้ืนท่ีทําวิจัย 

 2.10งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.11 สรุปกรอบแนวคิด 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

 2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542(2546,หนา 146) ไดใหความหมาย

ของความคิดเห็นไววา หมายถึง เปนการพิจารณาวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ

ถึงแมวาจะไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไปก็ตาม 

ชูชีพ ออนโคกสูง (2518, หนา 15) ไดใหความหมายของความคิดเห็นไววา คือ ความ

พรอมท่ีจะตอบสนองหรือแสดงความรูสึกตอวัตถุสิ่งของ คน ตลอดจนสถานการณตาง ๆ ซ่ึงความรูสึก

หรือการตอบสนองดังกลาวอาจเปนไปไดในทางชอบ (เขาไปหา) หรือไมชอบ (หลีกเลี่ยงหรือถอยหนี) 

ความคิดเห็นเกิดจากการเรียนรูประสบการณของบุคคล 

บุญเรียง ขจรศิลป(2534,หนา 78)ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น หมายถึง การ

แสดงออกทางวาจาของเจคติ การท่ีบุคคลกลาววาเขามีความเชื่อหรืความรูสึกอยางไรนั้น เปนการ

แสดงความคิดเห็นของบุคคลนั้น ดังนั้นการวัดความคิดเห็นของบุคคลนั้นเปนสิ่งท่ีเปนไปได 
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สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ(2522, หนา 2) ไดใหความหมายของความคิดเห็นวา 

เปนการแสดงออกซ่ึงวิจารณญาณท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคล

เปลี่ยนแปลงไปตามขอเท็จจริง (Fact) ทัศนคติ (Attitude) ของบุคคล ในขณะท่ีทัศนคติจะเปนการ

แสดงความรูสึกท่ัวๆไป เก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นเปนการอธิบายเหตุผลท่ีมีผลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

โดยเฉพาะใหงายตอการเขาใจ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2532,หนา 25) ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็น 

หมายถึง การแสดงออกซ่ึงวิจารณญาณท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนการอธิบายเหตุผลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ความคิดเห็นมีลักษณะท่ีแคบกวาทัศนคติ ในขณะท่ีทัศนคติเปนสิ่งท่ีแสดงภาพความรูสึกท่ัวๆไป 

เก่ียวกับสิ่งตางๆ แตความคิดเห็นจะอธิบายเหตุผลเฉพาะ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ(2526,หนา 1) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็น คือ “ความเชื่อ 

ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ เชน บุคคล สิ่งของ การกระทํา สถานท่ี และอ่ืนๆ รวมท้ังทาทีท่ี

แสดงออกบงบอกถึงสภาพจิตใจท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” 

สุโท เจริญสุข(2534,หนา 53) ไดใหความหมายไววา ความคิดเห็นเปนสภาพ

ความรูสึกทางดานจิตใจท่ีเกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลใหบุคคลมี

ความคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีชอบ ไมชอบ หรือเฉยๆ 

ศรีสมบรูณ แยมกมล(2538,หนา 47) กลาววาความคิดเห็นเปนการแสดงออกทาง

ความรูสึกหรือความเชื่อม่ันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้น หรือเหตุการณนั้น

โดยมีอารมณประสบการณและสภาพแวดลอมในขณะนั้นเปนพ้ืนฐานการแสดงออกซ่ึงอาจถูกตอง

หรือไมก็ได อาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนก็ได ความคิดนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา การแสดงความคิดเห็นอาจทําดวยคําพูดหรือการเขียนก็ได 

นพมาศ ธีรเวคิน(2539,หนา 99) กลาววาความคิดเห็นนั้นถูกจัดวาเปนสวนหนึ่งท่ี

มนุษยไดแสดงออกมาโดยการพูดหรือการเขียน มนุษยนั้นพูดจริงจากใจ พูดตามสังคมหรือพูดเพ่ือเอา

ใจผูฟงก็ตาม แตเม่ือพูดหรือเขียนไปแลวก็ทําใหเกิดผลได คนสวนใหญมักถือวาสิ่งท่ีมนุษยแสดง

ออกมานั้นสะทอนถึงความใสใจ ดวยเหตุนี้จึงนิยมกันมากท่ีจะสํารวจความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

หรือท่ีเรียกวาการสํารวจประชามติ (Poling) จึงอาจกลาวไดวาการหยั่งประชามติเปนเครื่องมือสําคัญ

ทางวิชาการท่ีใชศึกษาและสํารวจการแสดงออกทางความคิดเห็นในปจจุบัน 

จากคําจํากัดความดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การ

แสดงออกทางดานความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ข้ึนอยูกับความรูความ

เขาใจ เปนการพิจารณาจากความคิดประกอบ ถึงแมไมไดอาศัยหลักฐานท่ีพิสูจนยืนยันได 

 2.1.2ลักษณะของความคิดเห็น 
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สงวน สุทธิเลิศอรุณ(2529,หนา 92) ไดกลาววา “ลักษณะของความคิดเห็นจะเปน 2 

มิติ คลายๆ กับวัตถุ ซ่ึงเปนมิติความกวางและมิติความยาว ลักษณะของความคิดเห็นจะประกอบดวย

มิติมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ทิศทางมีอยู 2 ทิศทาง คือทางบวกและทางลบ ทางบวก ไดแก ความรูสึกหรือ

ทาทางในทางท่ีด ีชอบหรือพึงพอใจ สวนทางลบ ก็เปนไปทางตรงกันขาม ไดแก ความรูสึกหรือทาทาง

ในทางท่ีไมดี ไมชอบและไมพึงพอใจ 

2. ความเขมขนมีอยู 2 ขนาด คือความเขมขนมาก และความเขมขนนอย เชนบางคนมี

ความรูสึกชอบสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยมาก แตบางคนมีทาทีใฝต่ํามากๆ ถาบุคคลมี

ความคิดเห็นท่ีมีความเขมขนมาก จะเปนอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น 

 

นวม สงวนทรัพย(2534,หนา 77) ไดสรุปเก่ียวกับความคิดเห็นวา ความคิดเห็นมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. ความคิดเห็น คือ ความพรอมทางจิตหรือระบบประสาท กลาวอีกนัยหนึ่ง ความ

คิดเห็น คือการแสดงออกแหงภาพทางสมองทางจิตเก่ียวกับวัตถุ ปจเจกชนและสถานการณตางๆ 

2.ความคิดเห็นไมใชสิ่งติดมาแตกําเนิด หากเปนการเรียนรูของมนุษย 

3. ความคิดเห็นทําหนาท่ีกระตุนหรือเราใหบุคคลควรประพฤติ หรือแสดงปฏิกิริยาใน

อาการอยางใดอยางหนึ่งตอปจเจกชน วัตถุ หรือสถานการณตางๆ 

สรุปไดวา ลักษณะความคิดเห็น เปนการแสดงออกในสิ่งตางๆ ทางความคิด การใช

ปญญาความรู ประสบการณ ท่ีไดรับรูมา แสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ ในแงท่ีดีและไมดี ซ่ึงลักษณะ

ท่ีสําคัญของความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล ข้ึนอยูกับทัศนคติ สวนบุคคล 

2.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 

จากการศึกษาเอกสารตางๆ พบไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นนั้นมีนักวิชาการ

ไดกลาวไว ดังนี้ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ(2550, หนา 50) ไดกลาววา “อายุ มีผลตอเจคติของบุคคลสวน

ใหญมักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปไดยาก ซ่ึงทําใหมีผลตอเจคติของเขาเอง นอกจากอายุ

แลวยังมีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ปฏิกิริยาของบุคคลตอสิ่งเรา ขาวสาร เปนตน บุคคลท่ีแตกตาง

กัน จะมีปฏิกิริยาไมเหมือนกัน ผลท่ีจะมีตอการเปลี่ยนแปลงเจคติ ความคิดยอมแตกตางกันไปดวย” 

รัชนี พิทักษญาติ(2546,หนา 20) ไดกลาวไววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
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1.1) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลมากตอการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 

เพราะการศึกษาจะทําใหบุคคลนั้นๆ มีความรูเรื่องตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นคนท่ีมีความรูมากมักจะมี

ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ อยางมีเหตุผล 

1.2) ความเชื่อ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการยอมรับตอสิ่งตางๆ ซ่ึง

อาจแตกตางกันออกไป เชน ความเชื่อในการนับถือศาสนา เปนตน 

1.3) สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนาท่ีท่ีมีตอผูอ่ืน และตอสังคมหรือ

กลุมเปนสวนรวม 

1.4) ประสบการณ เปนสิ่งกอใหเกิดการเรียนรูทําใหมีความรู ความเขาใจในหนาท่ี

และความรับผิดชอบของงาน ซ่ึงจะสงผลตอความคิดเห็น 

2) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

2.1) การอบรมของครอบครัว หมายถึง การท่ีพอแมหรือบุคคลในครอบครัวสั่งสอน

โดยทางตรงหรือทางออม ใหสมาชิกของกลุมไดเรียนหรือรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ คานิยมตางๆ ท่ี

กลุมนั้นไดกําหนดไวเปนระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธของสมาชิกในสังคมนั้น 

2.2) กลุมและสังคมท่ีเก่ียวของ มีอิทธิพลตอบุคคลอยางมาก เพราะเม่ือบุคคลอยูใน

กลุมใด หรือสังคมใดก็จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมหรือสังคมนั้น และในท่ีสุดก็

มักจะมีความคิดเห็นคลอยตามไปกับกลุมและสังคมนั้นดวย 

2.3) สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพล

อยางมากตอการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะเปนสิ่งท่ีสรางความคิดท้ังทางดานบวก 

และดานลบ 

จําเรียง ภาวิจิตร(2536,หนา 248-249)ไดกลาววาสาธารณมติหรือมติมหาชน 

หมายถึง ทัศนคติความรูสึกและความคิดเห็นของประชากรกลุมตางๆ เฉพาะกลุมเก่ียวกับประเด็น

ความสนใจหรือปญหาประเด็นใดประเด็นหนึ่งชั่วระยะเวลาหนึ่ง สาธารณมติประเด็นใดๆ ก็ตามไมได

หมายความวาจะตองเปนมติหรือความคิดเห็นของประชาชนท้ังหมดในประเทศ แตเปนความคิดเห็น

ของประชากรสวนใหญซ่ึงเปนผลมาจากสิ่งท่ียังตกลงกันไมได จําเปนตองมีการถกเถียงหาเหตุผลมา

อภิปรายกันใหเห็นท้ังขอดีและขอเสียในท่ีสุดเกิดการตัดสินใจรวมกันเปนมิตออกมา คุณภาพของมติ

มหาชนหรือสาธารณมติข้ึนอยูกับปจจัยหลายประเด็นดังนี้ 

1. การอภิปรายของสาธารณชน ซ่ึงตองมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพและ

สามารถเปลี่ยนมติไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดได 

2. มีขาวสารและขอมูลท่ีเพียงพอ 

3. มีเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก 
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4. คุณภาพของภาวะความเปนผูนําตองดี เพราะความคิดเห็นของผูนําและผูเชี่ยวชาญ

จะมีอิทธิพลตอสาธารณมติ 

5. กลุมกดดันจะแสวงหาผลประโยชนหรือขอไดเปรียบจากความสนับสนุนของผูมี

อํานาจในสังคม 

นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงกลุมท่ีมีอิทธิพลตอสาธารณมติซ่ึงมีปจจัยหลายประการ เชน  

1.ภูมิหลังทางสังคม (SocialBackground) กลุมคนท่ีมีภูมิหลังท่ีแตกตางกัน โดยท่ัวไป

ยอมจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไปดวย เชน ความคิดเห็นระหวางผูสูงอายุกับผูเยาวระหวางชาว

ชนบทกับชาวเมือง และระหวางผูมีรายไดนอยกับรายไดสูง 

2. กลุมอางอิง (Reference Groups) โดยปกติจะคบหาสมาคมกัน หรือกระทําสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดใหแกผูนั้นความคิดท่ีมักจะคํานึงถึงก็คือ มีอะไรบางอยางรวมกันได หรืออางอิงกันได เชน 

ประกอบอาชีพเดียวกัน การเปนสมาชิกกลุมหรือสมาคมเดียวกัน แตละคนยอมกําหนดหรือระบุกลุมท่ี

ตนเองเปนสมาชิกหรือกลุมท่ีตนเองมีความรูสึกวาตนอยูในกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กลุม

ดังกลาวมีอิทธิพลตอสาธารณมติสิ่งเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นดวย 

3.กลุมกระตือรือรน หรือกลุมเฉ่ือยชา (Active and Passive Groups) ผูท่ีสนใจและมี

ความเก่ียวของกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ยอมมีความกระตือรือรนเปนพิเศษและกอใหเกิดเปนกลุม

ประโยชนไดในท่ีสุด และสามารถมีอิทธิพลตอสาธารณมติโดยเฉพาะการจูงใจใหคนเห็นดวยหรือไม

เห็นดวยในประเด็นตางๆ ได ซ่ึงตรงกันขามกับกลุมเฉ่ือยชาท่ีไมมีบทบาทอะไรนักตอสาธารณมติ 

สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือปจจัยท่ีมีผลตอ

ความคิดเห็นของบุคคลโดยตรง เชน เพศ อายุ รายได และปจจัยสภาพแวดลอม คือปจจัยท่ีมีผลตอ

ความคิดเห็นของบุคคลโดยออม เชน สื่อมวลชน กลุมท่ีเก่ียวของ และสถาบันครอบครัว ในการ

ตัดสินใจ หรือแสดงทรรศนะเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลนั้นๆ 
  

2.2แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.2.1 ความหมายของการจัดการ 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี จาก

เอกสารตาง ๆ ท้ังของนักวิชาการ หลาย ๆ ทาน ดังนี้ 

เกษม จันทรแกว(2547,หนา 76) ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการ” ในเชิง

วิชาการวามีความหมายท่ีลึกซ้ึง หมายถึง “การดําเนินการอยางมีระบบ และแบบแผน” กลาวอีกนัย

หนึ่งก็คือ เปนการดําเนินการท่ีมีรูปแบบและข้ันตอน มีลักษณะเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร มี

จุดเริ่มตน มีทิศทางเดินของสิ่งท่ีจะดําเนินการ และมีจุดสิ้นสุดของงาน ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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การจัดการ(Management) หมายถึง การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงการ

ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพนี้ มีลักษณะและรูปแบบท่ีมิทําใหเกิดผลเสียหรือสรางประสิทธิภาพ

ของสิ่งท่ีจะถูกดําเนินการนั้นใหดอยลงไป นั่นก็คือ การดําเนินการท่ีเปนไปดวยความรอบคอบและมี

วิสัยทัศนท่ีดีเปรียบเสมือนตองเปนการดําเนินการอยางสุขุมและมีความละเอียดออนใหเปนไปตาม

วิธีการอนุรักษ ท้ัง 8วิธีการ คือ การใช การเก็บกัก การรักษา การซอมแซม การฟนฟู การพัฒนา การ

ปองกัน การสงวนและการแบงเขต แตละวิธีจะมีแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินท้ังสิ้น กลาวอีกนัย

หนึ่ง ก็คือ การจัดการนั้นเปนการประยุกตวิธีการอนุรักษดําเนินการ ดวยการมีลักษณะและรูปแบบ

เฉพาะเพ่ือการนําไปสูการรักษาประสิทธิภาพใหเกิดข้ึน 

จิตรารัตน โพธิมามกะ และคณะ (2544,หนา 196) กลาววา การจัดการ หมายถึง 

การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือการดําเนินการอยางมีระบบแบบแผน มีรูปแบบเปนข้ันตอน 

ในการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการอนุรักษเพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพียงพอและเหมาะสมกับการใชประโยชนในเวลาท่ีตองการ 

สวัสดิ์ โนนสูง (2543,หนา 163) กลาววา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนแนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนแกมนุษยมาก

ท่ีสุด โดยไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม มีแผนงานและการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจตรงกัน 

พิเชฎฐ หล่ังทรัพย(2547,หนา 37) ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการ” 

(Management) หมายถึง การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ หรือ กระบวนการดําเนินการ

กิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค 

พิมลจันทร นามวัฒน(2544,หนา 17) ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการ” 

(Management) คือการผสมผสานทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหไดการดําเนินงานเปนไปเพ่ือบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดตําแหนง

ทางการแขงขันขององคกรเพ่ือดําเนินงานในรูปของวิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ

ท่ีชัดเจนและใชเปนแนวทางสําหรับกํากับใชทรัพยากรในแผนงานตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนํา

องคการไปสูการมีความไดเปรียบทางการแขงขัน มีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนในระยะยาว 

สุรินทร ทองคํา (2549,หนา 24-25) กลาววา โดยรวมแลว การจัดการจึงเปนแนว

ทางการดําเนินการปฏิบัติการอยางเปนระบบ มีแบบแผน ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบ

สิ่งแวดลอม เปนท้ังหลักการและแนวทางปฏิบัติใชดําเนินการตั้งแตเริ่มและดําเนินโครงการ โดยท่ัวไป

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มักจะนําหลักการของการอนุรักษแปลงสูการปฏิบัติ 

โดยมีแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน มีข้ันตอน มีกลไกการควบคุมและมีนโยบายในการจัดการ

สิ่งแวดลอมนั้นๆ หรืออาจกลาวไดวา การจัดการสิ่งแวดลอมนั้นเปนกระบวนการดําเนินการตาม
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ความสําคัญของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนนั้นเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ

ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นๆดวย 

การจัดการเปนการดําเนินการ โดยการดําเนินงานสรางศักยภาพของสิ่งนั้นใหเอ้ือ

ประโยชนตามท่ีตั้งเปาหมายไว สิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณตองวางแผนใหแบบยั่งยืน สวนมลพิษ แหลง

เสื่อมโทรมตองจัดการ กําจัดหรือมีการขจัดและทําใหดีกอนนําไปใชและแนวทางหนึ่งในการจัดการ 

คือ การดําเนินการท่ีควบคุม เฝาระวังจากกิจกรรมมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของ

สิ่งนั้น การควบคุมนี้อาจจะเปนอันหนึ่งอันใดหรือท้ังหมด อาจจะเปนการสรางกฎระเบียบ ขอบังคับ 

รวมกัน การใหการศึกษา เปนตน “การจัดการ” เปนท้ังบทบาทนามธรรมและรูปธรรม ซ่ึงมี

จุดประสงคเพ่ือความยั่งยืนและการกําจัด การบําบัดของเสียหรือมลพิษ การฟนฟูแหลงเสื่อมโทรม ซ่ึง

อาจจะดําเนินการไปพรอมๆ กันก็ได จะทําใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ การจัดการสิ่งแวดลอมยังเปนกระบวนการสรางศักยภาพสิ่งแวดลอม

ท้ังหลายท่ีใหคุณตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออมเพ่ือความยั่งยืน และเอ้ือประโยชนตอมนุษยได

อยางม่ันคงตลอดไป กระบวนการนั้นตองมีแผนงานและมาตรการท่ีเปนรูปธรรม เชน ทรัพยากรปาไม 

ตองมีการวางแผนการจัดการในการใช การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การซอมแซม การเก็บรักษา 

การสงวนและการแบงเขต ท่ีสามารถจะเอ้ือประโยชนตอมนุษยไดดังกลาว หรือการจัดการของเสีย

ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะกากของเสียอันตราย จําเปนตองมีการจัดการ ซ่ึงหมายถึง กําจัดและ

ควบคุมใหหมดไปหรือลดความเปนพิษ ซ่ึงตองใชความรูความสามารถในการจัดการ ตั้งแตการเก็บการ

รวบรวม การขนยาย วิธีกําจัด ซ่ึงกระบวนการหรือข้ันตอนการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น ถาเปนการสราง

ศักยภาพสิ่งแวดลอม จะตีความหมายใหครอบคลุมตั้งแตการนําไปใช การเก็บเอาไว การรักษาหรือ

ชวยซอมแซม การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การสงวน และการแบงเขต ตางก็ตองทําดวย

กระบวนการสรางรูปแบบท่ีเปนรูปธรรม ใหสามารถทําไดหรือ ปฏิบัติ ไดดวยภูมิปญญาทองถ่ินหรือ

การใชเทคโนโลยีระดับตางๆในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยวิธีการท่ีเปนรูปธรรมดังกลาวขางตนเสมือน

หนึ่งเปนการใชแนวทางหรือวิธีการอนุรักษนั่นเอง 

สุกาญจนรัตนเลิศนุสรณ (2547,หนา245-246) กลาววา การจัดการมีหลักท่ีตอง

คํานึงถึงแผนยอยท่ีจะใหมีการทํางานรวมกันจนสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาหรือแสดงบทบาท

หนาท่ีไดอยางเปนรูปธรรม โดยกอนท่ีจะดําเนินการโครงการใดๆ จําเปนท่ีจะตองวิเคราะหระบบ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือประเมินสถานภาพของระบบนําไปสูการไดมาของปญหาและเหตุของปญหา

อันนําไปสูการสรางมาตรการปองกันแกไขและพัฒนาเพ่ือนําไปสูการสรางงานท่ีเปนรูปธรรมของ

โครงการ หลังจากนั้นใหทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบทรัพยากรหลังจากการดําเนินการ 

การบริหารสิ่งแวดลอมเปนท้ังศิลปและวิทยาศาสตรในตัวเอง คือตองรูความสามารถ

ของสิ่งแวดลอมและขณะเดียวกันตองมีศิลปะในการจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ ใหมีความสัมพันธซ่ึงกัน
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และกัน ทํางานรวมกันอยางไรเพ่ือใหไดภาพท่ีตองการโดยมีหลักการบริหารสิ่งแวดลอมท่ีเปนข้ันตอน

ดังนี้ 

1.การสรางแผนงาน เพ่ือใหแตละแผนงานมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนกระบวนการ

อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงกลยุทธท่ีใชในแตละแผนงาน 

2.การสรางความพรอมของปจจัยการบริหาร ไดแก ดานเครื่องมือ บุคลากร องคกร

รองรับและงบประมาณ 

3.การสรางมาตรการควบคุมเพ่ือใหสามารถทํางานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ

ตลอดไป 

4.การใชอํานาจอํานวยการเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรรวมกันได สงผลใหเกิดความ

คลองตัวและประสิทธิภาพ 

มัลลิกา ตนสอน (2545,หนา 9-23) กลาวไวในคูมือการจัดการยุคใหม ดังนี้ การ

จัดการหมายถึง กระบวนการในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

(Efficient) และประสิทธิผล (Effiective) โดยการสั่งการและการทํางานรวมกับบุคลอ่ืน และการ

จัดการเปนงานสําคัญ ท่ีผูบริหารทุกคนตองทําใหไดตามเปาหมายอยางฉลาด ในอดีตสภาพแวดลอม

และการแขงขันไมรุนแรงองคการตาง ๆ เพียงแตดําเนินใหบรรลุเปาหมายก็เพียงพอตอความรุนแรง

ของการแขงขัน และความผันผวนของสภาพแวดลอมในปจจุบันและจะทวีความซับซอนข้ึนในอนาคต 

ทําใหธุรกิจตองดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและ มีทิศทางท่ีชัดเจน การจัดการจึงเปนเครื่องมือใน

การแกปญหาและสรางความกาวหนาแกธุรกิจโดยท่ีประสิทธิภาพ หมายถึง การทํางานใหไดผลลัพธ 

โดยการใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือปจจัยนําเขาใหคุมคามากท่ีสุดซ่ึงจะใหความสําคัญกับวิธีการหรือ

กระบวนการในการทํางานโดยเฉพาะความสัมพันธระหวางผลลัพธและปจจัยนําเขาท่ีไดจากการแปร

รูปใหมีอัตราสวนสูงกวาท่ีตองการ ซ่ึงจะให ความสนใจกับการทํางานใหสําเร็จเพียงอยางเดียว โดยไม

คํานึงถึงความคุมคาในการใชทรัพยากร 

นอกจากการจัดการ ซ่ึงแปลมาจากภาษาอังกฤษวา จะหมายถึงการใชทรัพยากรใน

การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังมีคําท่ีเรามักไดยินอีกหนึ่ง

คําคือ การบริหาร ซ่ึงแปลกมาจากภาษาอังกฤษวา Administrationหมายถึง การกําหนดแนวทาง

หรือนโยบาย การสั่งงาน การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบใหผูปฏิบัติสามารถ

ดําเนินงานใหตามเปาหมายท่ีตองการ ซ่ึงมักจะมีผูสงสัยวาท้ังสองคํามาใชทดแทนกันในหลายดาน 

เชน การบริหารหรือการจัดการธุรกิจ (Business Administration หรือ Management) เปนตน แต

ท้ังสองคําก็มีความแตกตางในการใชงานในระดับท่ีมีนัยสําคัญ โดยการบริหารจะใชกับการบริหารงาน

ระดับสูง ท่ีใหความสําคัญกับการวางแผน และการกําหนดนโยบาย หรือครอบคลุมการดําเนินงานใน

ระดับกวาง โดยเฉพาะการดําเนินงานของราชการหรือสาธารณะ ตลอดจนการบริหารงานสวนกลาง
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และธุรการ ขณะท่ีการจัดการจะใหความสนใจกับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและใชงานในระดับ

ท่ัวไปขององคกร เชน การจัดการผลิต การจัดการตลาด และการจัดการทางการเงิน เปนตน 

สรุปไดวา การจัดการ หมายถึง กระบวนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ 

แบบแผน โดยมีวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดการตามแบบแผน นโยบายท่ี

กําหนดไว และตองสามารถนํามาดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค 

2.2.2 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

เกษม จันทรแกว(2540, หนา 50) ไดกลาวถึงทรัพยากรธรรมชาติสามารถสรุปไดวา 

สิ่งตางๆ ท่ีอยูตามธรรมชาติ และประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้

ไดแก น้ํา ดิน ปาไม ทุงหญา แสงอาทิตย สัตวปา แรธาตุ มนุษย และอ่ืนๆ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้

ลวนมีประโยชนและความจําเปนในการดํารงชีพ และสอดคลองกัน 

นิวัติ เรืองพานิช(2542,หนา 49)ไดใหความหมายของทรัพยากรธรรมชาติวา หมายถึง 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีประโยชนสามารถนํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม 

ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน รวมท้ัง กําลังงานจากมนุษยดวย 

วิชัย เทียนนอย(2535, หนา 8) กลาววา ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สรรพสิ่งท้ังหลายท่ี

ธรรมชาติไดสรรสรางไว ซ่ึงมนุษยสามารถหยิบฉวยมาใชประโยชนในการดํารงชีพได อันไดแก ดิน น้ํา 

ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ อากาศ สถานท่ีนันทนาการ และมนุษยชาติ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ(2535,หนา 24) ใหความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ วา สิ่ง

ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเองหรือมีอยูตามธรรมชาติ ท้ังมีรูปรางหรือไมมีรูปราง ซ่ึงมนุษยสามารถ

นํามาใชเพ่ืออํานวยประโยชนแกมนุษยและสภาวะธรรมชาติดวยกันเองได เชน น้ํา ประมง ปาไม ดิน 

แรธาตุ สัตวปา ทุงหญา และมนุษย 

สุกาญจนรัตนเลิศนุสรณ (2547,หนา 30-32) กลาววา ทรัพยากรธรรมชาติสามารถ

แบงออกไดเปน 3 หมวดหมูใหญ คือ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมด 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมด เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีปริมาณมากเกิดความ

ตองการท่ีมนุษยจะนํามาใชประโยชน แตหากนํามาใชผิดวิธีหรือขาดการบํารุงรักษาแลว คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาจจะเปลี่ยนไปและทําใหคุณสมบัติไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชอีก ซ่ึง ไดแก 

อากาศและน้ํา 

2. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชใหมได 

ทรัพยากรธรรมชาติในกลุมนี้จะปรากฏอยูบนผิวโลกเปนแหงๆ ถาหากมีการ

บํารุงรักษาอยางถูกตองตามหลักการอนุรักษแลว ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้สามารถคงอยูและมนุษย

สามารถนํามาใชประโยชนไดตลอดไป เชน ดิน ปา ไมและสัตวปา 
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ศาสตราจารย  นายแพทย  ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ (2538,หนา 17-21) กลาวว า 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีมีท้ังสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการ

กระทําของมนุษยหรือมีอยูตามธรรมชาติ เชนอากาศ ดิน หิน แรธาตุ น้ํา หวย หนอง คลอง บึง 

ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณ สัตวตางๆ ภาชนะเครื่องใชตางๆ ฯลฯ สิ่งแวดลอมดังกลาวจะมี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยเปนตัวการสําคัญยิ่งท่ีทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงท้ัง

ในทางเสริมสรางและทําลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติ  แบงไดตามลักษณะท่ีนํามาใช ได  2ประเภทใหญๆ คือ

ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวไมหมดสิ้นไป 

1.ประเภทท่ีคงอยูตามสภาพเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย เชน พลังงานจากดวง

อาทิตย ลม อากาศ ฝุน ใชเทาไหรก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงไมรูจักหมด 

2.ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากถูกใชในทางท่ีผิด เชน ท่ีดิน น้ํา ลักษณะ

ภูมิประเทศ ฯลฯ ถาใชไมเปนจะกอใหเกิดปญหาตามมา ไดแก การปลูกพืชชนิดกันซํ้าๆ ซากๆ ในท่ี

เดิม ยอมใหดินเสื่อมคุณภาพ ไดผลผลิตนอยลง ถาตองการใหดินมีคุณภาพดีตองใสปุยหรือปลูกพืช

สลับและหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีใชแลวหมดสิ้นไป ไดแก 

2.1ประเภทท่ีใชแลวหมดไป แตสามารถรักษาใหคงสภาพเดิมไว เชน ปาไม สัตวปา 

ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณของดิน น้ําเสียจากโรงงาน น้ําในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอัน

งดงาม ฯลฯ ซ่ึงอาจทําใหเกิดข้ึนใหมได 

2.2 ประเภทท่ีไมอาจทําใหมีใหมได เชน คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พรสวรรคของ

มนุษย สติปญญา เผาพันธุของมนุษยชาติ ไมพุม ตนไมใหญ ดอกไมปา สัตวบก สัตวน้ํา ฯลฯ 

2.3ประเภทท่ีไมอาจรักษาไวได เม่ือใชแลวหมดไปแตยังสามารถนํามาชุบใหกลับ

เปนวัตถุเชนเดิม แลวนํากลับมาประดิษฐข้ึนใหม เชนโลหะตางๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคํา ฯลฯ 

2.4ประเภทท่ีใชแลวหมดสิ้นไปนํากลับมาใชใหมไมได เชน ถานหิน น้ํามันกาด 

อโลหะสวนใหญ ฯลฯ ถูกนํามาใชเพียงครั้งเดียวเทานั้นก็เผา ไหมหมดไป ไมสามารถนํามาใชใหมได 

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนเอง ท่ีอยู

รอบๆตั วมนุษย  ส ามารถใหประโยชน ต อมนุษย ไมทาง ใด ก็ทางหนึ่ ง  ในการดํ า รงชี วิ ต 

ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และอ่ืนๆ 

 2.2.3 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 

เกษม จันทรแกว(2540,หนา 53) ไดแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติไว 2 

ประเภท คือ 
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1) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมสิ้น(Non-ExhaustingResources) เปนทรัพยากรธรรมชาติท่ี

มีความจําเปนตอมนุษย บางชนิดท่ีมนุษยไมไดรับเพียงระยะเวลาสั้นก็อาจทําใหถึงชีวิตได อาทิ อากาศ 

น้ํา แตบางชนิดก็อาจขาดไดเปนเวลานาน อาทิ แสงอาทิตย เปนตน 

2) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได (RenewabileResources) เปนทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมนุษยนํามาใชแลวสามารถจะทดแทนข้ึนไดซ่ึงการทดแทนนั้นอาจใชเวลาสั้นหรือยาวนานก็ได 

ทรัพยากรประเภทนี้รางกายมนุษยมีความตองการมาก ท้ังเพ่ือเปนปจจัยสี่และเพ่ือความสะดวกสบาย 

ไดแก น้ํามัน ปโตรเลียม แรธาตุ เปนตน 

อีกท้ังยังสามารถกลาวไดวา ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เม่ือถูก

นํามาใชหรือปลอยไปตามกาลเวลา ยอมเกิดความเสื่อมโทรมและรอยหรอ บางชนิดอาจทําใหหายาก

หรืออาจสูญหายไปได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมกัน สงวน อนุรักษ 

ฟนฟู รักษา เพ่ือท่ีจะไดมีทรัพยากรธรรมชาติใชตอไปไดตลอด 

ราตรี ภารา (2538,หนา 10-12) กลาววา ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบงตาม

ลักษณะของการนํามาใชได 2ประเภท คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมรูจักหมดสิ้น เชน 

แสงอาทิตย  อากาศ ดิน น้ํา  2.ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี ใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตางๆ 3. 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวเกิดข้ึนทดแทนหรือรักษาใหคงอยูได  เชน น้ําท่ีอยูท่ีใดท่ีหนึ่ง ปาไม ดิน 

สัตวปา ทุงหญา กําลังงานของมนุษย  

สรุปไดวา ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ สามารถแบงไดตามลักษณะของการ

นํามาใชได 2ประเภท คือ 1.ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมรูจักหมดสิ้น เชน อากาศ พลังงาน

แสงอาทิตยดิน น้ํา 2. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป เชน แรธาตุตางๆ 3. ทรัพยากรธรรมชาติท่ี

ใชแลวเกิดข้ึนทดแทนหรือรักษาใหคงอยูได  เชน น้ําท่ีอยูท่ีใดท่ีหนึ่ง ปาไม ดิน สัตวปา ทุงหญา กําลัง

งานของมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เม่ือถูกนํามาใช ยอมเกิดความเสื่อม

โทรมและรอยหรอ คุณภาพ ประสิทธิภาพไมเหมือนเดิม บางชนิดอาจทําใหหายากหรืออาจสูญหายไป

ได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมกัน สงวน อนุรักษ ฟนฟู รักษา เพ่ือท่ีจะได

มีทรัพยากรธรรมชาติใชตอไปไดตลอด 

2.2.4 ความหมายของส่ิงแวดลอม 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม(2540, หนา 58) ไดใหความหมายของ สิ่งแวดลอม 

หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท้ังท่ีเปนรูปธรรม จับตองไดและ

มองเห็นไดดวยตา สวนนามธรรม เปนวัฒนธรรม แบบแผนประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึง

กันเปนปจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลาย

อีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนวงจร และวัฎจักรท่ีเก่ียวของท้ังระบบ 



18 
 

ยุพดี เสตพรรณ(2544, หนา 6) ไดสรุปความหมายของสิ่งแวดลอม ไววา สิ่งแวดลอม 

หมายถึง สิ่งแวดลอมท่ีเปนสิ่งท่ีอยูรอบตัวเราท้ังชีวิตและไมมีชีวิต ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ

มนุษยสรางข้ึนท้ังท่ีมองเห็น และไมสามารถมองเห็นได สิ่งแวดลอมเหลานี้มีอิทธิพลเก่ียวโยงถึงกัน 

เปนปจจัยในการเก้ือหนุนกันและกันอยางเปนระบบ ดังนั้น ผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยหนึ่งจะมีสวน

เสริมสรางหรือทําลายสภาพแวดลอมอีกสวนหนึ่งได 

มีชัย วรสายันห(2540, หนา 1) ไดใหความหมายของคําวา “สิ่งแวดลอม” หมายถึง 

ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษยสรางข้ึนเองตามธรรมชาติ เชนดิน น้ํา อากาศ ภูเขา ฯลฯ และท่ี

มนุษยสรางข้ึน เชน ถนน สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ท้ังมองเห็นไดและไมสามารถมองเห็นได 

เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ 

ราตรี ภารา(2540, หนา 9) กลาววา สิ่งแวดลอม (Environment) เปนรากศัพทเคมี

จากภาษาฝรั่งเศส โดย Environ แปลวา “Around” ฉะนั้น Environment จึงหมายถึง Totality of 

man’ssurroundingsในภาษาไทยหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง ท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมหรืออาจ

กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาสิ่งแวดลอมหมายถึง “สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา” 

ปญญา เมฆบุตร (2537,หนา 7) ไดสรุปความหมายคําวา สิ่งแวดลอม ไววา 

สิ่งแวดลอม อันไดแกสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวมนุษยนั้น ลวนมีความสัมพันธกับมนุษยอยางไมอาจแยก

ออกจากกันได เพราะตางก็เปนเหตุเปนปจจัยท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ยอมมีผลกระทบไปถึงอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยธรรมชาติ

แลวการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งจะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาไมวาการหมุนเวียนของสสาร หรือการไหล

ของพลังงานเปนไปตามหลักท่ีวา สรรพสิ่งยอมเกิดข้ึนเจริญเติบโตคงอยู และสลายไป แลวก็เกิดข้ึน

ใหมวนเวียนอยูเชนนี้ แตการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาตินั้นจะมีลักษณะเปนสมดุลพลวัตร คือ

ธรรมชาติสามารถจะเยียวยารักษาระบบขงมันใหอยูในภาวะสมดุลไดตลอดเวลา แมสมดุลของแตละ

ระบบจะมีการพัฒนาไปเปนลําดับข้ันก็ตาม 

ณรงค ศรีสวัสดิ์(2530,หนา 29) กลาววา สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัว

เราไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต หรือสิ่งท่ีเห็นไดดวยตา และไมสามารถมองเห็นไดดวยตา หรือ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ลวนเปนสิ่งแวดลอมท้ังสิ้น  

เกษม จันทรแกว(2540,หนา 52-53) ไดใหความหมายวา สิ่งแวดลอม คือ สิ่งท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยสรางข้ึน สิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม สิ่งท่ีเห็นไดดวยตา สิ่งท่ีเปนท้ังให

คุณและใหโทษ 

เสริมสุข ปกกัดตัง (2535,หนา 25-26) กลาวถึงความหมายของสิ่งแวดลอม หมายถึง 

ทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ท่ีมีอิทธิพล
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เก่ียวโยงกันเปนปจจัยในการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางและ

ทําลายอีกสวนหนึ่งอยางหลีกเลี่ยงไมได 

มูลนิธิโลกสีเขียว (2548,หนา 63) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งท่ีอยู

รอบตัวเราหรือมนุษย ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและ

นามธรรม มีประโยชนหรือไมมีประโยชนตอมนุษยก็ได 

สุเทพ ธีระศาสตร (2542,หนา 1) ไดใหความหมายของสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ

ท่ีอยูรอบตัวเราท้ังท่ีมีชีวิต และไมมีชีวิต เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยสรางข้ึน นับตั้งแตคน 

สิ่งแวดลอม สิ่งท่ีเปนของเหลว ชีวิภาพ กาซ และสังคมสิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา สิ่งท่ีเปนกายภาพ 

ชีวภาพ และสังคม/วัฒนธรรม สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน สิ่งท่ีเปนพิษและไมเปน

พิษ สิ่งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม สัตว ดิน น้ํา ตนไม ภูเขา ตลอดจนอาคารบานเรือน ถนนหนทาง 

สิ่งประดิษฐตางๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมดวย 

สรุปไดวาสิ่งแวดลอม คือ สิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา สิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ซ่ึงเปน

สิ่งท่ีธรรมชาติสรางข้ึนเอง และมนุษยสรางข้ึน ลวนแตมีความสัมพันธกัน มีความเก่ียวของกันอยาง

แยกไมออก สิ่งแวดลอมมีท้ังมองเห็นดวยตาเปลา เชน ตนไม สัตว สิ่งมีชีวิต สิ่งท่ีเปนรูปธรรม 

นามธรรม และสิ่งท่ีมองไมเห็น เชน อากาศ ลม ฝุน กาซ  

2.2.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เกษม จันทรแกว (2531, หนา 30)ใหความเห็นวา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมนั้น ควรยึดหลักการทางอนุรักษวิทยาประกอบในการจัดการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลใชอยาง

ฉลาดหรือใชตามความจําเปน ควรใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเกิดของเสียจากการใช 

ซ่ึงหมายถึงจะตองไมใหเกิดการสูญเปลา ถาจําเปนท่ีจะตองใหมีการสูญเปลาจากการใชจะตองเกิดการ

สูญเปลาท่ีนอยท่ีสุด ของเสียเหลานี้ควรอยางยิ่งท่ีจะนํามาใชอีก โดยอาจจะนํามาใชในรูปนั้นโดยตรง

เชน แกลบ อาจนํามาใชทําเชื้อเพลิง หรืออาจจะนํามาดัดแปลงอัดแทงแลวใชเปนเชื้อเพลิง 

2. การประหยัดของท่ีหายากและของท่ีกําลังจะสูญพันธ ซ่ึงของท่ีหายากหรือของท่ีจะ

หมดไปจากโลกนี้นั้นมักจะถูกใชในอดีตอยางหนักขาดการเอาใจใส ใชอยางฟุมเฟอย เชื่อไดอยางไม

ตองแคลงใจไดวาทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ยอมมีประโยชนตอมวลมนุษยไมทางตรงก็ทางออม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลานี้ยอมมีสรางปญหา ท้ังปจจุบันและอนาคต 

3.การปรับปรุงซอมแซมสิ่งท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสภาพกอนนําไปใชถาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมบางประเภทไดถูกใชอยางหนัก ขาดหลักการทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นลดลง

จนเหลือนอยเกือบจะสูญพันธ หากมีการใชอยูเชนนั้นเรื่องๆ อาจจะทําใหสิ่งเหลานี้หมดไปหรือรอยหรอจน
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ยากแกการฟนฟูคืนสภาพได และในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีหลักการท่ีสมควร

ยึดถือในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

3.1 ตองการใหมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับมนุษยไดใชสอยพ่ึงพิงใน

การดํารงชีวิตท้ังโดยปจจัยสี่ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในชีวิต 

3.2 การจัดการนั้น มุงหวังท่ีจะใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีประกอบกันอยู

ภายในระบบมีศักยภาพในการใหผลแบบยั่งยืนอยางถาวรและเปนไปดวยความม่ันคง 

3.3การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะบรรลุแนวทางปฏิบัติในการ

ควบคุมของเสีย (Waste) มิใหเกิดข้ึนภายในระบบสิ่งแวดลอม เพราะถาเกิดปญหาแลวจะทําให สตอก

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นมีศักยภาพในการผลิตลดลง 

3.4การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดยึดหลักการอนุรักษวิทยา มา

เปนพ้ืนฐาน ดังนั้นแนวทางในการดําเนินการจัดการจึงตองมีการรักษา สงวนปรับปรุง ซอมแซม และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในสภาพท่ีกําลังมีการใช และใชสภาพท่ีทรุดโทรม รอยหรอ เพราะการใชท่ี

ผานมาดวย 

3.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมวาจะเปนตอสิ่งใด ระบบใด หรือ

ทองท่ีใด มีความตองการนอกจากจะเก่ียวของกับการใชงาน การกําจัดของเสีย การเพ่ิมศักยภาพใน

การผลิตของสตอก และการปรับปรุงซอมแซมแลวก็ยังคงตองการใหมีการจัดองคประกอบภายใน

ระบบสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศนใหมีชนิด ปริมาณจองแตละชนิด และสัดสวนของสิ่งแวดลอมใน

ระบบใหไดมาตรฐานธรรมชาติท่ีทุก ๆ สิ่งทุกชีวิตในระบบสามารถอยูไดอยางมีสุข 

3.6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีความมุงหวังอยางยิ่งท่ีจะทํา

ใหคุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งท่ีเก่ียวของดีข้ึน อนึ่ง คุณภาพชีวิตนั้นมีปจจัยท่ีเก่ียวของ คือ ปจจัย

ทางฐานการศึกษา เศรษฐกิจ สภาพสังคมเชื้ อชาติสภาพทางภู มิศาสตร  สถานภาพทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองท่ีและสุดทายคือความพอใจ ดังนั้นแนวทางดําเนินการ

จัดการเพ่ือใหคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนก็จะตองพิจารณาปจจัยดังกลาวนี้ดวย 

คณะอนุกรรมการจัดทําคูมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับ 

ตําบลและหมูบาน(2533,หนา 7-8) กลาววาแนวคิดหรือหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีอยู 4 ประการ คือ 

1.การสงวน หมายถึง การธํารงไว ซ่ึงความสมดุลของธรรมชาติ โดยปลอยให

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการเจริญเติบโตและมีความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน

และกันตามธรรมชาติทุกประการ 

2.การอนุรักษ หมายถึง การดูแล ปองกัน รักษา ซอมแซม ปรับปรุง และการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอมนุษยมากท่ีสุด โดยไมทําลาย หรือทําให
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เกิดความเสียหายนอยท่ีสุด กลาวคือ การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด ใหเปนประโยชน

ตอสังคมสวนรวมมากท่ีสุด และใชไดนานท่ีสุด 

3.การพัฒนา หมายถึง หมายถึง การปรับปรุง ฟนฟูบูรณะ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีดีข้ึน และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน เชน ฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมท่ีเสื่อโทรมให

กลับคืนสูสภาพ และสามารถเปนแหลงตนน้ําลําธารใหกับทองถ่ินตอไป 

4.การใชประโยชน หมายถึง การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนอยางถูกตอง 

ตามหลักวิชาการ เชน การใชประโยชนจากท่ีดินตามคุณภาพดิน การใชประโยชนจากปาไมโดยไม

ทําลายสภาพความอุดมสมบรูณของปาไมใหเสื่อมเสียไป เปนตน 

พรชัย ธรธรรม และจินตนา ทวีมา (2554,หนา 15) ใหความหมายวา การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง การดําเนินงานตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการจัดการเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัดและการสงวน

รักษา เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมวลมนุษยไดใช

ตลอดไป อยางไมขาดแคลนหรือมีปญหาใดๆ หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการจัดการ แผนงานหรือ

กิจกรรมในการจัดสรรและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนองความตองการในระดับ

ตางๆ ของมนุษยและเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา คือเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ -สังคม 

และคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการอนุรักษดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ฉลาดประหยัด  และกอให เ กิดผลเสียตอสิ่ งแวดลอมยอย ท่ีสุดเท า ท่ีจะทําได  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ (2546,หนา 280) ไดใหความหมายของคําวา การจัดการ

สิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการจัดแผนงานหรือกิจกรรมในการจัดสรรการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการมนุษย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด

ของการพัฒนา คือ ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี โดยอาศัย

หลักการใชทรัพยากรท่ีประหยัด ยืนยาว และกอใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

จักรพันธ ปญจะสุวรรณ (2545, หนา 8) ไดรวบรวมและเรียบเรียงความหมายของ

การจัดการและความหมายของสิ่งแวดลอมแลวสรุปวา การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง วิธีการ

ดําเนินการหรือวิธีปฏิบัติอยางมีระบบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสิ่งแวดลอมท่ีดีดํารงอยูไดนานท่ีสุด ดวย

การปองกัน การรักษา และการแกไขปรับปรุง ใหสิ่งแวดลอมคงสภาพท่ีดีดังเดิมหรือดีข้ึนกวาเดิม 

พรอมท้ังเสนอแนะแนวคิดวาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ การ

ปองกันซ่ึงเปนกระบวนการหรือการกระทําท่ีลดหรือกําจัดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนท่ีจะเกิดความ

เสียหายกับประชากรมนุษย 
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สรุป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม คือ การดําเนินงานตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นั้นสามารถเอ้ืออํานวยประโยชนแกมวลมนุษยไดใชตลอดไป หรือกระบวนการจัดแผนงานหรือ

กิจกรรมในการจัดสรรการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของมนุษย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.3.1ความหมายของขยะมูลฝอย 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.2535ใหคําจํากัดความ

ของคําวา ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด 

ซ่ึงถูกปลอยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมท้ังกากตะกอนหรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้นท่ี

อยูในสภาพของแข็งของเหลวหรือกาซ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ.2542ใหคําจํากัดความของคําวา ขยะ

มูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งของท่ีท้ิงแลว หยากเยื่อ และคําวาขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย จะเห็นได

วาคําท้ังสองคํามีความหมายเหมือนกัน ใชแทนกันได บางทีจึงเห็นใชควบคูกันเปนขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(2552,หนา 8)ให

คําจํากัดความของคําวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัสดุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนสิ่งใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี

เลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษ หรืออันตรายจาก

ชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวนวัสดุท่ีไมใชแลวของโรงงานซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีกําหนดไวตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม (2551,หนา 9) ใหคําจํากัดความของคําวา ขยะมูล

ฝอย หมายถึง ของเหลือท้ิงจากการใชสอย ซ่ึงอาจจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันตามแหลงกําเนิด เชน 

ขยะมูลฝอยจากบานเรือน สวนใหญจะเปนเศษอาหารท่ีเหลือจากการเตรียมการปรุงอาหารและการ

บริโภค รวมท้ังเศษกระดาษ สิ่งปฏิกูล พลาสติก และของท่ีไมใชแลว 

สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (2546, หนา 9) ใหความหมายของคํา

วา ขยะมูลฝอย หมายถึง บรรดาสิ่งของตาง ๆ ซ่ึงในขณะนั้นคนไมตองการและตองการท้ิงไป ท้ังนี้รวม

ตรลอดถึงเศษผา เศษอาหาร มูลสัตว ซากสัตว เถา ฝุนละอองและเศษวัสดุ สิ่งของท่ีเก็บกวาดจาด

เคหะสถาน ท้ังจากการบริโภค การผลิต การขับถาย การดํารงชีวิตและอ่ืน ๆ  
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2548, หนา 6) ให

ความหมายไววา สิ่งปฏิกูล หมายถึง สิ่งสกปรก ของสกปรก ของเนาเปอย อุจจาระหรือปสสาวะ และ

รวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่งโสโคกหรือมีกลิ่นเหม็น 

ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งเหลือใช และสิ่งปฏิกูลท่ีอยูในรูปของแข็ง ซ่ึงเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษยและสัตวท้ังจากการบริโภค การผลิต การขับถาย การดํารงชีวิตและอ่ืน ๆ 

พิเชฎฐ หล่ังทรัพย (2547,หนา 169-175) นักวิชาการและนักอนุรักษธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมไดใหความหมายของขยะมูลฝอยไวดังนี้ 

ขยะมูลฝอย (Solidwastes) คือ เศษของท่ีชํารุดเสียหายและเสื่อมชํารุดแลว เศษ

ของท่ีไมตองการแลว เจาของตองการกําจัดออกไปหรือทําลายไป เชน เศษอาหาร เศษผา มูลสัตว 

ซากสัตว เถาถาน และฝุนละอองตาง ๆ  

ขยะ (Waste)หมายถึง สิ่งของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและอุปโภคบริโภคซ่ึง

เสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือไมตองการใชแลวบางชนิดเปนของแข็งหรือกากของเสียมีผลเสียตอ

สุขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เปนแหลงเพาะเชื้อโรค ทําใหเกิดมลพิษ และทัศนะ

อุจจาด 

มลพิษท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย(Wastepollution) หมายถึง สภาวะแวดลอมท่ีไม

เหมาะสมอันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย เชน การท้ิงขยะลงในแหลงน้ําและการเกิดกลิ่นเนาเหม็นจาก

กองขยะ 

ผูวิจัยจึงสรุปคําจํากัดความของคําวา ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งท่ีเหลือใช สิ่งท่ีไม

ตองการ แลวท้ิง ไดแก ขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดตางๆ เชน ขยะมูลฝอยจากชุมชน บานเรือน สวน

ใหญจะเปนขยะจําพวก เศษอาหาร พลาสติก เศษวัสดุจากผลิตภัณฑอาหารอุปโคบริโภค สิ่งปฏิกูล 

กระดาษและของท่ีไมใชแลว ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม สวนใหญจะเปนเศษหญา ใบไม ก่ิงไม ขยะ

มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม มีลักษณะตางๆ ตามลักษณะอุตสาหกรรมประเภทนั้น ขยะมูลฝอยท่ี

ถูกท้ิงตามทองถนน แมน้ําลําคลอง ท่ีสาธารณะตางๆ สวนใหญจะเปนใบไม ถุงพลาสติก ถุงผลิตภัณฑ

ตางๆ ขวดน้ําแกวน้ํา เศษหญา ใบไม เปนตน ซ่ึงขยะมูลฝอยเหลานี้หากไมมีการกําจัดท่ีถูกวิธี 

นอกจากจะทําใหชุมชนขาดความสะอาดแลวเรียบรอยจนเปนท่ีนารังเกียจแลว ยังทําใหเกิดปญหา

มลพิษตอสิ่งแวดลอมอยางมากมาย 

2.3.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 

การจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยอาจทําไดหลายวิธีดวยกัน คือ ใชวิธีการแบงตาม

ลักษณะของเสีย หรือตามลักษณะสวนประกอบของขยะมูลฝอย ซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวถึงประเภทของขยะ

มูลฝอยดังนี้ 
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กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(2553,หนา 4-6)ได

จําแนกขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ขยะยอยสาย หรือ มูลฝอยท่ีเนาเสีย และยอยสลายไดเร็วสามารถนํามาหมักทําปุย

ได เชน เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว ใบไม เปนตน 

2.ขยะรีไซเคิล หรือ ขยะมูลฝอยท่ียังใชได คือ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซ่ึง

สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน แกว กระดาษ กระปอง เครื่องดื่มเศษพลาสติก เศษโลหะ 

อลูมิเนียม ยางรถยนต กลองเครื่องดื่ม เปนตน 

3. ขยะท่ัวไป หรือมูลฝอยท่ัวไป คือขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะมูลฝอย

ยอยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอยสลายยาก และไมคุมคาสําหรับการนํา

กลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกเปอนเศษอาหาร เปนตน 

4.ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตรายท่ีมีองคประกอบ หรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิด

ตางๆ ซ่ึงไดแก วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอ่ืน ไม

วาจะเปนเคมีภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแก บุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือ

สิ่งแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต แบตเตอรี่ โทรศัพทเคลื่อนท่ี ภาชนะบรรจุภัณฑ

สารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

 

รุงนภา พวงศิริ (2547) ไดแยกประเภทขยะมูลฝอย ไวดังนี้ 

1. มูลฝอยเปยก ไดแก เศษอาหาร เศษพืชผัก เศษผลไม อินทรียวัตถุท่ียอยสลายได

งาย สงกลิ่นเหม็นไดเร็ว 

2. มูลฝอยแหง ไดแก เศษกระดาษ เศษผา แกว โลหะ ไม ยาง และพลาสติก ฯลฯ มูล

ฝอยนี้มีท้ังท่ีกําจัดไดโดยการเผาไหมและท่ีเผาไมไดสวนหนึ่งเปนมูลฝอยท่ีสามารถคัดเลือกวัสดุท่ียังมี

ประโยชนกลับมาใชไดอีก 

3.มูลฝอยหรือของเสียอันตราย ไดแก สิ่งปฏิกูลและของเสียอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเปนพิษ มี

ฤทธิ์ในการกัดกรอนและระเบิดไดงาย ซ่ึงตองใชกรรมวิธีพิเศษกวาปกติในการกําจัด เนื่องจากเปนวัสดุ

ท่ีมีอันตรายโดยเฉพาะอยางยิ่งตอชีวิตมนุษย เชน ถานไฟฉาย แบตเตอรรี่รถยนตฯลฯ 

อานัติตะปนตา (2553,หนา 10-11) ไดจําแนกขยะมูลฝอยตามลักษณะแหลงกําเนิด

ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

1.ขยะมูลฝอยจากชุมชน เชน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจวัตรประจําวันของประชาชนท่ี

อาศัยอยูภายในชุมชนเมืองและชนบท ประกอบดวยมูลฝอยจากบานเรือน อาคารสํานักงานโรงเรียน

สถาบันการศึกษา โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด และแหลงชุมชนอ่ืนๆ 
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2.ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากภาคการผลิตสินคา

ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ ซ่ึงปกติแลวขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจาก

ภาคอุตสาหกรรมนี้ ประกอบดวย 2 สวน คือ ขยะมูลฝอยท่ัวไปท่ีเกิดจากกิจกรรมซ่ึงไมเก่ียวของกับ

การผลิตสินคาโดยตรง เชน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากสํานักงานและนโยบายภายในโรงงาน เปนตน ขยะ

มูลฝอยสวนนี้ก็ถือวาเปนขยะมูลฝอยจากชุมชนประเภทหนึ่งเชนกัน สําหรับอีกสวนหนึ่งก็คือขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนของกระบวนการผลิตสินคา ซ่ึงขยะมูลฝอยในสวนนี้จะมีท้ังท่ีไมเปนอันตราย 

เชน เศษวัตถุดิบจําพวกเศษผา เศษไม เศษหนัง และเศษพลาสติก เปนตน กับขยะมูลฝอยท่ีเปน

อันตราย เชน ตะกอน โลหะหนัก กากตะกอนน้ํามัน กรด ดาง ตัวทําละลาย และกากสี เปนตน โดย

ขยะมูลฝอยในสวนหลังนี้ก็คือของเสียอันตรายหนึ่ง 

3.ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เชน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในภาค

การเกษตรท้ังจากการเพาะปลูกในเรือสวนไรนาและจากกรเลี้ยงสัตว ประกอบดวย ซากพืช ตอซัง 

ชานออย เศษหญา และใบไม รวมไปถึงภาชนะบรรจุสารเคมี และเคมีภัณฑท่ีเสื่อมสภาพแลว เปนตน 

โดยในสวนของภาชนะของบรรจุภัณฑท่ีเสื่อมสภาพก็จัดอยูในจําพวกของเสียอันตราย เชนเดียวกัน 

4.ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาล เชน ขยะมูลฝอยท่ีมีแหลงกําเนิดจากโรงพยาบาล

สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว ซ่ึงจะเปนขยะมูลฝอยท่ีมีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณท่ี

กอใหเกิดอันตรายตอผูสัมผัสได เชน ผาพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นสวนของอวัยวะตางๆ เปนตน 

นอกจากนี้ยังหมายถึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรอีกดวย 

และไดแบงองคประกอบของขยะมูลฝอย ออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Characteristics) ประกอบดวย 

1.1) องคประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย ประกอบดวยขยะประเภทใดบาง 

มีสัดสวนรอยละเทาใด โดยคิดน้ําหนักท้ังหมดเปนจํานวนรอยละ ตามปกติจะแยกเปนขยะท่ีเผาไหม

ไมได (Non-Combustibles) เชน ดิน ทราย อิฐ แกว กระเบื้อง โลหะ และขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมได 

(Combustibles) เชน พลาสติก เศษไม กระดาษ เศษผัก ยางเศษผา และหญา เปนตน 

1.2) คาความรอน(Heatingvalue) คิดเปนกิโลแคลอรีตอกิโลกรัม โดยคิดจาก

ปริมาณความรอนท่ีไดจากการเผาขยะมูลฝอยในอากาศ 

1.3) ปริมาณความชื้น(Moisturecontent) ปริมาณเถาหรือปริมาณท่ีเผาไหมได

วิเคราะหไดโดยวิธีการท่ีเรียกวา พลอกซิเมท แอนนาลีซีส(Proximate analysis) คือการใชความรอน 

105°C ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ทําใหน้ําภายในขยะระเหยออกไปหมด 

1.4) ความหนาแนน(Bulkdensity) หนึ่งหนวยปริมาตรของขยะมูลฝอยวัดเปน

กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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2) ลักษณะทางเคมี(ChemicalCharacteristics) โดยการนําเอาขยะมูลฝอยมา

ทดสอบในหองปฏิบัติการทางเคมี ตามมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวไป ซ่ึงไดจากขอมูลดังนี้ 

2.1) องคประกอบทางเคมี(Chemicalelementcomponent)ไดแก องคประกอบ

ในรูปแรธาตุตาง ๆ ซ่ึงบอกคาเปนรอยละ เชนไฮโดรเจน(H)ออกซิเจน(O)กํามะถัน (S)และ

คารบอนไดออกไซด(C)  

2 .2 )  สาร เค มี ท่ี เปน พิษ (Toxicchemical) สาร เค มี ท่ี เปน พิษในขยะได แก 

ถานไฟฉาย ยาฆาแมลง โลหะหนัก และหลอดไฟฟลูออเรสเซนตท่ีแตก 

3) องคประกอบทางชีวภาพ และขยะมูลฝอยท่ีสําคัญ และใชเปนตัวบงชี้ท่ีสามารถ

วิเคราะหได โดยสามารถวิเคราะหไดจากการสุมตัวอยางจากกองขยะมูลฝอยท่ีตองการศึกษา มี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1) ชนิดและปริมาณของจุลินทรียท่ีปะปนอยูในกองขยะ เชน แบคทีเรีย และ

ไวรัส ซ่ึงบางชนิดอาจทําใหเกิดโรคได บางชนิดชวยใหขยะยอยสลายไดดี แตการวิเคราะห

องคประกอบทางชีวภาพของมูลฝอยคอนขางอันตรายตอผูวิเคราะห จึงควรระมัดระวังและคํานึงถึง

ความปลอดภัยสวนบุคคลดวย เพราะอาจติดโรคได 

3.2) สารโปรตีน ไขมัน และคารโบไฮเดรต สารอินทรียกลุมนี้ประกอบดวยโปรตีน 

พบวามีอยูมากในขยะมูลฝอยจําพวกเศษพืชผัก ผลไม ใบไม และถือเปนแหลงอาหารสําคัญของ

จุลินทรียท่ีทําหนาท่ีในการยอยสลายขยะมูลฝอย สําหรับสวนประกอบท่ีเปนไขมันจะมาจากขยะมูล

ฝอยจําพวกน้ํามันจากการปรุงอาหารและไขมันสัตว  

3.3) สารเยื่อใย ในธรรมชาติจะมีลิกนิน และเซลลูโลส เปนองคประกอบหลัก พบ

มากในขยะมูลฝอยจําพวกเศษกระดาษอาหารบางชนิด รวมท้ังสิ่งทอผาฝายและขนสัตว มักไมถูกยอย

สลายดวยขบวนการทางชีวภาพไดดีนัก เม่ือเทียบกับสารกลุมท่ีกลาวมาแลว 

สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม (2542, หนา 136-137) จัดประเภทของขยะ

มูลฝอยไว 5 ประเภท ไดแก  

1. ขยะเปยก คือ พวกขยะเศษอาหาร พืชผักเศษเนื้อสัตว 

2. ขยะแหง คือ ขยะมูลฝอยท่ีไมเกิดการเนาเปอยไดงาย ท้ังท่ีติดไฟไดและติดไฟไมได 

เชน เศษกระดาษ เศษผา เศษแกว กระปอง ขวด ไม โลหะ ตางๆ เปนตน 

3.ขยะมูลฝอยท่ียอยสลายได คือ สารอินทรียในขยะมูลฝอยท่ีสามารถยอยสลายไดดวย

จุลินทรีย เชน เศษอาหาร เศษผลไม เปนตน 

4. ขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไมได คือ สารอนินทรีย หรือสารอินทรียท่ียอยสลายไดยาก 

ไมสามารถยอยสลายไดดวยจุรินทรีย โดยใชปฏิกิริยาชีวเคมีชวย เชน เศษโลหะ ถุงพลาสติก 
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5.ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมได หมายความถึง ขยะมูลฝอยท่ีสามารถลุกไหมได เชน เศษ

กระดาษ เศษไม เปนตน 

สวัสดิ์ โนนสูง (2546, หนา 145)ไดจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยไวดังนี้ 

1) จําแนกตามพิษภัยท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยและส่ิงแวดลอม 

การจําแนกตามพิษภัยท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยและสิ่งแวดลอมมี 2 ประการ คือ 

ก)ขยะท่ัวไป(General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีอัตรานอย ไดแก พวก

เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา พลาสติก เศษหญาและใบไม ฯลฯ 

ข) ขยะอันตราย(Hazardouswaste) เปนขยะท่ีมีภัยตอคนและสิ่งแวดลอม อาจ

มีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิดงาย ปนเปอนเชื้อโรค เชน ไฟแช็กแก็ส กระปองสเปรย ถานไฟฉาย 

แบตเตอรี่ หรืออาจเปนพวกสําลีและผาพันแผลจากสถานพยาบาลท่ีมีเชื้อโรค 

2) จําแนกตามลักษณะของขยะ 

การจําแนกตามลักษณะของขยะมี 2 ประการ คือ 

ก) ขยะเปยกหรือขยะสด (Garbage)มีความชื้นปนอยูมากกวารอยละ 50 จึงติด

ไฟไดยากสวนใหญ ไดแก เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก และผลไมจากบานเรือน รานจําหนายอาหาร 

และตลาดสด รวมท้ังซากพืชและสัตวท่ียังไมเนาเปอย ขยะประเภทนี้จะทําใหเกิดกลิ่นเนาเหม็น

เนื่องจากแบคทีเรียยอยสลายอินทรียสาร นอกจากนี้ยังเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค เปนท่ีอยูอาศัย

ของ แมลง หนู และสัตวอ่ืนท่ีมาตอมหรือกินเศษอาหารเปนอาหาร 

ข) ขยะแหง(Rubbish)คือ สิ่งเหลือใชท่ีมีความชื้นอยูนอยจึงไมกอใหเกิดกลิ่น

เหม็น จําแนกได 2 ชนิด คือ 

- ขยะท่ีเปนเชื้อเพลิง เปนพวกท่ีติดไฟได เชน เศษผา เศษกระดาษ หญา ใบไม 

และก่ิงไมแหง 

- ขยะท่ีไมเปนเชื้อเพลิง ไดแก เศษโลหะ เศษแกว และเศษกอนอิฐ 

บํารุง รื่นบันเทิง (2555, หนา 62-63) ไดจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยดังนี้ 

1. มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยท่ัวไปสามารถแยกตามแหลงกําเนิดไดเปน 2 ประเภท คือ 

1.1มูลฝอยจากครัวเรือน ไดแก มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากการดํารงชีวิตประจําวันของ

ประชาชน แยกออกเปน 2 ชนิด คือ 

ก) มูลฝอยธรรมดา คือ มูลฝอยท่ัวไป ไดแก เศษอาหาร เศษแกว เศษโลหะ ใบไม 

กระดาษ และซากสัตว เปนตน 

ข) มูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยท่ีมีสวนประกอบของสารพิษอันตรายปะปนอยู 

ไดแก เครื่องใชไฟฟา น้ํายาทําความสะอาด อุปกรณบํารุงรักษารถยนตภาชนะบรรจุสารเคมีตางๆ 

และเวชภัณฑ เปนตน 
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1.2มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม คือ มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของ

โรงงานตางๆ ซ่ึงแยกยอยออไดเปน 2 ชนิด คือ 

ก) มูลฝอยธรรมดาท่ีไมมีสารพิษปะปน ไดแก กระดาษ พลาสติก เศษผา เศษแกว 

หนัง เศษไม และเศษเหล็ก เปนตน 

ข)มูลฝอยอันตราย ไดแก กรด สารโลหะหนัก แร หมึก สียอม แคดเมียม และ

โครเมียม เปนตน 

1.3มูลฝอยจากงานเกษตรกรรม ไดแกมูลฝอยท่ีเกิดจากการเกษตร เชน ยาฆาแมลง 

ปุยเคมี และฮอรโมน เปนตน 

2.มูลฝอยอันตราย ไดถูกผลิตจากอุตสาหกรรมแตอยางเดียวเทานั้น ผูอาศัยตาม

บานเรือนมีสวนท้ิงมูลฝอยท่ีมีสวนประกอบของสารเคมีตางๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน แมแต

โรงพยาบาลก็มีสวนเพ่ิมปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ปญหาสําคัญของมูลฝอยอันตรายคือ การท่ี

คนท่ัวไปไมคอยรูและระมัดระวังถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากมูลฝอยประเภทนี้ เนื่องจากเปนเรื่องใหม

อยู ซ่ึงหากยังไมมีการแยกมูลฝอยชนิดนี้ออกจากมูลฝอยตามบานเรือนแลวก็จะเกิดการแพรกระจาย

และสะสมของมูลฝอยอันตราย อันจะกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอม 

สรุปไดวา ประเภทของขยะมูลฝอย สามารถจําแนกไดจากแหลงกําเนิดตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.ขยะมูลฝอยจากบานเรือน เชน ขยะท่ีมีเศษอาหาร พืชผักเศษเนื้อสัตวแกว กระปอง 

ขวด พลาสติก บรรจุภัณฑเครื่องครัว แพมเพิส ผาอนามัย  

2.ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน เศษไม กลองลัง โฟมเศษวัตถุดิบจําพวก

เศษผา เศษไม เศษหนัง และเศษพลาสติกขยะมูลฝอยท่ีเปนอันตราย เชน ตะกอน โลหะหนัก กาก

ตะกอนน้ํามัน กรด ดาง ตัวทําละลาย และกากสี เปนตน 

3.ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม เชน ซากพืช ตอซัง ชานออย เศษหญา และใบไม รวม

ไปถึงภาชนะบรรจุสารเคมี และเคมีภัณฑท่ีเสื่อมสภาพแลว 

4.ขยะมูลฝอยจากท่ีสาธารณะหรือแหลงชุมชน เชน ถุงพลาสติก ขวด แกวน้ํา ถุง

อาหาร เปนตน 

5.ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาล เชน ผาพันแผล เข็มฉีดยา อุปกรณการรักษา ขวดยา 

เปนตน 

2.3.4ปญหา/ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

สวัสดิ์ โนนสูง (2546, หนา 145-146) ไดอธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดขยะมูลฝอยไวดังนี้ 

ก)ความมักงายและขาดความสํานึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน เปนสาเหตุท่ีพบบอยมากซ่ึง

จะเห็นไดจากการท้ิงขยะลงตามพ้ืนหรือแหลงน้ําโดยไมท้ิงลงในถังรองรับท่ีจัดไวให และโรงงาน

อุตสาหกรรมบางแหงลักลอบนําสิ่งปฏิกูลไปท้ิงตามท่ีวางเปลา 
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ข)การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจําเปน เชน ผลิตสินคาท่ีมีกระดาษหรือ

พลาสติกหุมหลายชั้น และการซ้ือสินคาโดยหอแยกหรือใสถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหมีขยะปริมาณ

มาก 

ค)การเก็บและทําลายหรือนําขยะไปใชประโยชนไมมีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคาง 

กองหมักหมมและสงกลิ่นเหม็นไปท่ัวบริเวณจนกอปญหามลพิษใหกับสิ่งแวดลอม 

ขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาตอมนุษยและสิ่งแวดลอมหลายประการ คือ 

1) ทําใหเกิดทัศนะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย เปนท่ีนา

รังเกียจแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงและผูพบเห็น  

2) เปนแหลงเพาะและแพรเชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และขยะ

เปยกท่ีแบคทีเรียทําหนาท่ียอยสลาย เชื้อโรคตามขยะจะแพรไปกับน้ํา แมลง หนู และสุนัขท่ีมาตอม

หรือคุยเข่ีย เชน เชื้อท่ีทําใหเกิดโรคอหิวาตกโรค ไทฟอยด และโรคบิด 

3) ทําใหดินเสื่อมและเกิดมลพิษ เพราะจะทําใหพ้ืนดินสกปรก ดินมีสภาพเปนเกลือ 

ดาง กรด หรือมีสารพิษท่ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในดิน 

4) ทําลายแหลงน้ําขยะท่ีตกในแหลงน้ําลําคลองและทอระบายน้ําจะทําใหแหลงน้ําตื้น

เขิน การไหลของน้ําไมสะดวกจึงเกิดสภาวะน้ําทวมไดงายทําใหเกิดมลพิษทางน้ําในลักษณะตางๆ เชน 

ทําใหน้ําเนา น้ําเปนพิษ น้ําท่ีมีเชื้อโรค และน้ําท่ีมีคราบน้ํามัน ซ่ึงไมเหมาะกับการใชอุปโภคบริโภค 

สิ้นเปลืองคาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพ เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตวน้ํา 

5) ทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะทําใหเกิดควันและข้ีเถา การ

หมักหมมและเนาสลายของขยะจะกอใหเกิดกาซและกลิ่นเหม็น 

6) กอความรําคาญและบั่นทอนสุขภาพของมนุษย เปนผลจากการเกิดทัศนะอุจาด 

กาซพิษ กลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะเชื้อโรค ตลอดจนการเกิดมลพิษทางน้ําและอากาศ 

7) ทําใหเกิดอัคคีภัย เนื่องจากขยะหลายชนิดติดไฟไดงาย โดยเฉพาะเม่ือแหง 

8) สรางปญหาในการจัดการ เชน ตองเสียคาใชจายในการรวบรวมและกําจัด 

สุกาญจนรัตนเลิศนุสรณ (2546, หนา 152-153) กลาววา แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย 

โดยขยะเปยกเปนสิ่งท่ีเหลือใช หรือเปนสิ่งท่ีไมตองการอีกตอไป ซ่ึงมาจากแหลงตางๆ มากมายและ

สามารถจําแนกขยะตามแหลงกําเนิดไดดังนี้ 

1.ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายท่ัวประเทศไทย73%มาจากระบบ

อุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญยังไมมีการจัดการท่ีเหมาะสม โดยท้ิงกระจายอยูตามสิ่งแวดลอมและท้ิงรวม

กับมูลฝอย รัฐบาลไดกอตั้งศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมข้ึนแหงแรกท่ีแขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

เริ่มเปดบริการตั้งแตป พ.ศ.2531 ซ่ึงก็เพียงสามารถกําจัดของเสียไดบางสวนเทานั้น 
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2.ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานท่ีศึกษาวิจัย ซ่ึงเปนของเสียท่ีอันตรายอยางยิ่ง 

เชน ขยะติดเชื้อ เศษอวัยวะจากผูปวยและการรักษาพยาบาล รวมท้ังของเสียท่ีปนเปอนสาร

กัมมันตรังสีหรือสารเคมี ถาของเสียเหลานี้ถูกท้ิงสูสิ่งแวดลอมโดยปะปนกับขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจะ

เปนการเพ่ิมความเสียเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อโรคและสารอันตราย 

3.ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เชน ยาฆาแมลง ปุย มูลสัตว น้ําท้ิงจากการทําปศุสัตว 

ฯลฯ 

4.ของเสียจากบานเรือนแหลงชุมชน เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ แกวเศษ

อาหาร พลาสติก โลหะ หิน ไม กระเบื้อง หนังยาง ฯลฯ 

5.ของเสียจากสถานประกอบการณในเมือง เชน ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเริงรมย 

ปยนุช สุดประเสริฐ (2552) ไดสรุปผลกระทบจากขยะมูลฝอยของสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดราชบุรีไวดังนี้  

1. เปนแหลงอาหารแหลงเพราะพันธุของแมลงนําโรค เชน แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หนู 

และสัตวอ่ืนๆ  

2. ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ 

3.ขยะมูลฝอยท่ีท้ิงเกลื่อกลาดถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูตามพ้ืน ทําใหพ้ืน

สกปรก ขาดความสวยงาม เปนท่ีรังเกียจแกผูพบเห็นและผูท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียง ขยะมูลฝอยท่ีลง

ไป ในคูคลอง ทางระบายน้ําจะไปสกัดก้ันการไหลของน้ํา ทําใหแหลงน้ําสกปรกและเกิดการเนาเสีย 

4.น้ําขยะมูลฝอยเปนน้ําเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก มีสารอินทรีย อนินทรีย เชื้อโรค 

และสารพิษตางๆ เจือปนอยู 

5.น้ําขยะมูลฝอยท่ีไหลไปตามพ้ืนทําใหเกิดความสกปรก เสื่อมโทรม และดินอาจ

เปลี่ยนสภาพเปนดางหรือกรด 

6.น้ําขยะมูลฝอยท่ีไหลลงสูแมน้ํา (น้ําผิวดิน น้ําใตดิน) ทําใหคุณภาพน้ํานั้นเปลี่ยนไป 

เปนอันตรายตอผูใชน้ําและสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีอาศัยในแหลงน้ํา 

7.สิ่งสกปรกท่ีเจือปนในน้ํา สงผลตอระบบนิเวศ ทําใหสัตวน้ํามีคาบางชนิดสูญพันธุไป 

8.น้ําท่ีมีสิ่งสกปรกเจือปนยอมไมเหมาะตอการอุปโภคบริโภค แมจะนําไปปรับปรุง 

คุณภาพแลวก็ตาม เชน การทําน้ําประปาก็ตองสิ้นเปลืองคาใชจายในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

มากข้ึน 

9.กอใหเกิดมลพิษอากาศ สงกลิ่นเหม็นนารังเกียจ เศษชิ้นสวนของยะมูลฝอย จะ

สามารถปลิวไปในอากาศ ทําใหเกิดความสกปรกแกบรรยากาศ มีผลตอสุขภาพของมนุษยและความ

สกปรกใหกับบริเวณขางเคียง ไดขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวนานๆ จะมีกาซท่ีเกิดจากการหมักข้ึน ไดแก 

กาซชีวภาพ ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได และกาซไขเนา ซ่ึงมีกลิ่นเหม็น 
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จิตรี โพธิมามกะ (2547)อธิบายเก่ียวกับลักษณะขยะมูลฝอยท่ีมีผลมาจากปจจัยตางๆ 

มีลักษณะดังนี้ 

1.ลักษณะชุมชนเปนปจจัยท่ีพิจารณาในพ้ืนท่ีของชุมชนคือ ชุมชนท่ีเปนรานคา ตลาด 

ศูนยการคา จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกวาบริเวณพ้ืนท่ียานอ่ืน 

2.ฤดูกาลมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยเชนฤดูกาลท่ีมีผลไมออกมาก 

อัตราการบริโภคสูง ปริมาณขยะมูลฝอยสูงตามไปดวย 

3.การทองเท่ียวหรือนักขัตฤกษเปนชวงท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจไปทองเท่ียวใน

แหลงทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีการบริโภคและการซ้ือมากข้ึน ทําใหขยะมูลฝอยในแหลงพ้ืนท่ีนั้นเพ่ิมมากข้ึน

ดวย 

4.สภาวะทางเศรษฐกิจ รายไดมีผลตอปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเนื่องจากชวงไหนท่ี

รายไดดี มีอัตราการบริโภคสูง ปริมาณขยะมีเพ่ิมข้ึน กลาวคือ หากมีนักทองเท่ียวมาก อัตราการ

บริโภคสูงปริมาณขยะมูลฝอยก็สูงตามจํานวนนักทองเท่ียว 

5.ทัศนคติในการดํารงชีวิตชุมชน โดยสวนใหญทัศนคติแตละครอบครัวมีรูปแบบและ

ลักษณะนิสัยการบริโภคและการซ้ือท่ีข้ึนอยูกับรายไดหรือมาตรฐานการครองชีพของบุคคล พฤติกรรม

การบริโภคตามฤดูกาล และรวมไปถึงความสะดวกในการซ้ือ ดังนั้นทัศนคติของชุมชน มีผลตอปริมาณ

ขยะมูลฝอย 

6.ความหนาแนนของชุมชนบริเวณท่ีอยูอาศัยหนาแนนปริมาณขยะมูลฝอยมีมากกวา

บริเวณท่ีประชากรอาศัยอยูนอย 

7. การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปจจัยนี้หมายถึงการบริโภคสินคาท่ีมาจาก

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีเปนอาหารสําเร็จรูปมีหีบหอท่ีสวยหรูดวยภาชนะท่ีฟุมเฟอย เชน ขวด 

กระปอง ถุงพลาสติก ฯลฯ เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหลักษณะของขยะมูลฝอยท่ีแตกตางๆจากสภาพความ

เปนอยูเดิม ยากแกการกําจัดและจัดเก็บ 

8. การจัดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยปจจัยนี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอย ถา

บริการเก็บขยะมูลฝอยไมสะดวกไมคอยไดเก็บขนออกจากพ้ืนท่ี จะทําใหปริมาณขยะมูลฝอยเหลือใน

พ้ืนท่ีมาก 

อดิศักดิ์ ทองไขมุกต (2545, หนา 11) กลาววา ขยะมูลฝอยท่ีมีการจัดเก็บอยางไมถูก

หลักสุขาภิบาลจะกอใหเกิดปญหาตางๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1.ความสกปรก มูลฝอยจะเปนสาเหตุท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหสิ่งแวดลอมตางของ

ชุมชนเกิดความสกปรกหรือตองเสียสภาวะท่ีดีไป เชน ทําใหแหลงน้ําสกปรก ดินสกปรก และอากาศ

เสียเปนตน 
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2.แหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและแมลง ในมูลฝอยอาจจะเชื้อโรคบางชนิดปะปนมาโดย

อาศัยมูลฝอยเปนแหลงแพรกระจายของเชื้อนั้นๆ ทําใหเปนอันตรายตอชุมชน นอกจากนี้มูลฝอยท่ีถูก

ปลอยปละละเลยไมกําจัดใหถูกตองจะเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงวัน ซ่ึงเปนสัตวท่ีนําโรคตางๆมาสู

คนไดอีกดวย 

3.การเสี่ยงตอสุขภาพ ชุมชนท่ีขาดการกําจัดมูลฝอยท่ีถูกตองตามเกณฑทางสุขาภิบาล

จะทําใหประชาชนในชุมชนนั้นเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆ ไดโดยงาย เชน โรคของระบบทางเดินอาหาร

ท้ังท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและพยาธิตางๆ เปนตน 

4.ทําใหชุมชนขาดวามสวยงาม การเก็บรวบรวมและกําจัดมูลฝอยท่ีดีถูกตองจะชวยทํา

ใหชุมชนนั้นเกิดความสวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอยและความเปนอยูท่ีดี 

5.เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย มูลฝอยบางประเภทสามารถติดไฟไดงายและเปนเชื้อเพลิง

อยางดี ดังนั้นหากชุมชนไมมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีจะทําใหเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยได รวมท้ัง

วิธีการกําจัดมูลฝอยโดยการเผากลางแจง อาจเปนสาเหตุของการเกิดไฟไหมปาหรือบานเรือนได 

6. ผลกระทบตอดิน เนื่องจากขยะมูลฝอยท่ีท้ิงลงไปนั้นมีท้ังมูลฝอยสดพวกอินทรียสาร

ท่ียอยสลายไดงาย และมูลฝอยแหง เชน กระดาษ พลาสติก ใบไม กระปองท่ีบรรจุสารเคมีตางๆ ซ่ึง

บางอยางนั้นไมสามารถยอยสลายไดในทันที ตองใชเวลานานทําใหลักษณะทางกายภาพของดิน

เปลี่ยนไป และสารเคมีท่ีเกิดจากการรั่วไหลลงดินทําใหเกิดมลพิษ 

7.ผลกระทบตอแหลงน้ํา เพราะมูลฝอยสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงน้ํา 

เนื่องจากอินทรียสารท่ีเนาเปอยในมูลฝอย ท่ีถูกน้ําชะลางไหลลงแมน้ําลําคลอง ผลท่ีตามมาทําให

แหลงน้ํานั้นเกิดการเนาเสียเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 

8.ผลกระทบตออากาศ การกําจัดมูลฝอยท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาลกอใหเกิดมลพิษทาง

อากาศจากกลื่นเหม็นของมูลฝอย ตลอดจนควันและละอองเถาถานตางๆ ท่ีเกิดจากการเผาไหมของ

มูลฝอย รวมท้ังการฟุงกระจายของฝุนละอองในบริเวณใกลเคียง 

รณภูมิพล นามอินทร (2553, หนา 11) กลาววา ปริมาณของขยะมูลฝอยนั้นนับวันจะ

เพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนของประชากร หากไมมีการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองและเหมาะสมแลว

ปญหาตางๆท่ีเกิดขยะมูลฝอยตองเกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได ขยะมูลฝอยกอใหเกิดปญหาตอ

สภาพแวดลอมอยางมากและยังสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ท้ังทางตรงและทางออม

ดังนี้ 

1.ขยะมูลฝอยเปนแหลงอาหารและแหลงเพาะพันธของแมลงนําโรค เชน แมลงวัน 

แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเปนท่ีซุกซอนของหนูและสัตวอ่ืนๆ 

2.ขยะมูลฝอยทําใหเกิดกลิ่นเหม็นและกอใหเกิดความรําคาญ 
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3.ขยะมูลฝอยท่ีท้ิงเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูตามพ้ืนเปน

ทัศนียภาพท่ีไมนาดู เปนท่ีรังเกียจแกผูพบเห็น และผูท่ีอาศัยบริเวณใกลเคียง 

4.ขยะมูลฝอยท่ีตกอยูหรือถูกท้ิงลงในคูคลองหรือทางระบายน้ํา สกัดก้ันการไหลของ

น้ํา ทําใหแหลงน้ําสกปรก และเกิดการเนาเสีย 

5.น้ําเสียท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ซ่ึงมีท้ังสารอินทรีย สารอนินทรีย เชื้อโรค และสารพิษ

ตางๆ เจือปนอยู เปนสาเหตุใหเกิดความเสื่อมโทรมของพ้ืนดิน ทําใหดินมีคุณสมบัติเปนดินดางหรือดิน

กรดได 

6.ในกรณีน้ําเสียจากกองขยะไหลลงสูแหลงน้ํา ท้ังแหลงน้ําผิวดินหรือแหลงน้ําใตดิน 

ทําใหคุณภาพน้ําเสียไป เปนอันตรายตอผูใชน้ํา และสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ํา นอกจากนั้นสิ่ง

สกปรกตางๆ ท่ีเจือปนในน้ํา จะสงผลตอระบบนิเวศนของน้ํา ทําใหสัตวน้ําท่ีมีคาบางชนิดสูญพันธไป 

นอกจากน้ําท่ีมีสิ่งสกปรกเจือปนอยูยอมไมเหมาะแกการอุปโภคบริโภค แมจะนําไปปรับปรุงคุณภาพ

น้ํามากข้ึน 

7.ขยะมูลฝอยทําใหเกิดมลพิษแกอากาศ ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวในเขตชุมชน หรือท่ี

กองท้ิงไวในแหลงกําจัด ซ่ึงไมมีการฝงกลบ หรือขยะท่ีทําการเก็บขนโดยพาหนะท่ีไมมีการปกปดอยาง

มิดชิด จะสงกลิ่นเหม็น และเศษชิ้นสวนของขยะมูลฝอยท่ีสามารถปลิวไปในอากาศ ทําใหเกิดความ

สกปรกใหกับบริเวณขางเคียงได นอกจากนี้ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวนานๆ จะมีกาซท่ีเกิดจากการ

หมักหมม ไดแก กาซชีวภาพ ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได และกาซไขเนา (กาซไฮโดรเจนซัลไฟต) ซ่ึง

มีกลิ่นเหม็นสามารถ 

สามารถสรุปปญหาของขยะมูลฝอยไดวา ปญหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดขยะมูลฝอย ไดแก 

มาจาก จิตใตสํานึกของมนุษย หากมนุษยมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี รวมกันรักษาความสะอาด 

ชวยกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะชนิดตางๆ มีความรูในการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี ท้ังตาม

บานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรชาวสวน สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนการสราง

จิตสํานึกในการใชชีวิตใหตนเอง เพราะหากมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง ขยะก็เยอะตาม ทําให

เกิดขยะลนเมือง สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมท่ีดี สุขภาพอนามัย เกิดมลพิษทางอากาศ สงกลิ่น

เนาเหม็น พ้ืนท่ีสกปรก เปนตน 

2.3.5หลักการจัดการขยะมูลฝอย 

ในการจัดการเก่ียวกับขยะมูลฝอยนั้น มีหลักการจัดการดังตอไปนี้ 

สุนียมัลลิกะมาลย (2543, หนา 6) ไดเสนอหลักการจัดการขยะโดยใชหลักการ 5 Rs

ไวดังนี้ 

1. Reduceหมายถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด เพ่ือใหคงเหลือขยะมูล

ฝอยนอยท่ีสุด ดวยการใชผลิตภัณฑท่ีเหลือเปนขยะมูลฝอย 
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2. Reuse หมายถึงการนําขยะมูลฝอยกลับไปใชซํ้า การใชผลิตภัณฑซํ้าแลวซํ้าอีกตาม

รูปแบบท่ีเปนตนกําเนิดของมัน 

3. Recycle หมายถึงการแปลงผลิตภัณฑเพ่ือใชใหม โดยการนําเขาสูกระบวนการ ซ่ึง

ใชเทคโนโลยีในระดับต่ําถึงระดับสูงไปใชในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑท่ีใชแลงใหเปนผลิตภัณฑใหม 

4. Reject หมายถึงการปฏิเสธการใชผลิตภัณฑท่ียากตอการกําจัด หรือโรงงานผูผลิต 

ปฏิเสธการใชวัตถุดิบท่ียากตอการกําจัด  

5. Response หมายถึงผูท้ิงขยะยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการท่ีกําหนด

ไว เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย 

สวัสดิ์ โนนสูง (2546,หนา 145-147)ไดอธิบายหลักการจัดการปองกันและแกไข

ปญหาขยะมูลฝอยไวดังนี้ 

1) สงเสริมใหมีการลดปริมาณขยะเพ่ือลดภาระในการจัดการ ไดแก 

- กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑใหมีความทนทานหรือมีอายุการใชงานนานลด

การผลิตชิ้นสวนท่ีทําใหเกิดขยะโดยไมจําเปน เชน ลดปริมาณกระดาษหรือพลาสติกหอหุมสินคา 

- สงเสริมใหมีการนําวัสดุใชแลวมาเวียนใชมากข้ึน เชน ขวด กระปองโลหะ 

อะลูมิเนียม กระดาษ พลาสติก เพ่ือประหยัดคาใชจายในการเก็บทําลายและเปนการประหยัด

ทรัพยากรอีกดวย 

- มีมาตรการในการเวียนคืนสิ่งท่ีใชบรรจุผลิตภัณฑเพ่ือนํามาใชประโยชน 

- พิจารณาการเก็บภาษีมลพิษจากผูท่ีกอใหเกิดขยะในสิ่งแวดลอม 

2) รณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมมือกันแกปญหา ไดแก 

- ลดการใชผลิตภัณฑท่ีสลายตัวยากและกอปญหาไดนาน เชน พลาสติกและโฟม 

แมขยะ2ชนิดนี้จะมีอันตรายโดยตรงตอมนุษยแตจะกอปญหาใหกับสิ่งแวดลอมไดมาก เพราะพลาสติก

ตองใชเวลาประมาณ 400 ป จึงจะสลายตัวไปตามธรรมชาติ 

-ท้ิงขยะลงในถังหรือภาชนะท่ีจัดเตรียมไวใหอยางเปนกิจนิสัย 

- ควรมีถังขยะประจําบานพรอมท้ังแยกถังตามประเภทหรือชนิดของขยะ เชน ขยะ

เปยก ขยะแหง ขยะท่ัวไป เปนตน 

3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขยะ โดยมีเจาหนาท่ีและเครื่องมือเก็บท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

4) กําจัดขยะอยางถูกตองและเหมาะสม วิธีกําจัดท่ีใชกันในปจจุบันมี 4วิธี คือ  

ก. การกองไวใหเนาเปอยหรือแบบท้ิงปลอย ใชกับขยะท่ีเนาเปอยงายมีปริมาณ

นอย โดยกองใหหางไกลจากชุมชน เสียคาใชจายนอย แตดูสกปรก เกิดกลิ่นเหม็น อาจเกิดมลพิษกับ

ดินและน้ํา 
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ข. การฝงกลบ ท่ีฝงจะตองอยูไกลจากชุมชน หลุมมีขนาดกวาง 2-4 เมตร ยาว 6-

12 เมตร มีการกรุกนหลุมอยางดีเพ่ือมิใหของเหลวจากกองขยะซ่ึงอาจจะมีเชื้อโรคปนอยูซึมถึงน้ําใต

ดิน เม่ือท้ิงขยะเต็มแลวควรกลบดินหนา 50-100 เซนติเมตร และตอทอระบายกาซซ่ึงสวนใหญไดแก

กาซมีเทน เพ่ือปองกันการระเบิดหรือลุกไหม แตปญหาคือเมืองใหญอาจจะหาท่ีฝงกลบไดยาก 

ค. การเผาควรใชระบบกําจัดแบบเตาเผาเพ่ือทําลายขยะท่ีไหมไฟไดโดยไม

กอใหเกิดสารพิษไมควรใชกับพวกโฟม ถุงพลาสติก ทอ พี.วี.ซี. วิธีนี้จะเสียคาใชจายในการคัดแยกขยะ

และวัสดุเชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน เตาเผาควรเปนชนิดท่ีไมเกิดควัน ใชอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  หรือ

มากกวา และมีอุปกรณดักมวลสารกอนปลอยสูบรรยากาศ 

ง. การนํามาใชประโยชน เปนวิธี ท่ีเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากจะชวยประหยัด

ทรัพยากรไดมาก โดยเลือกขยะไปใชประโยชนไดหลายลักษณะ คือ  

- การนําไปใชอีก 

- การดัดแปลงหรือประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เชน ประดิษฐงานศิลปะจากกระดาษ 

พลาสติก แกว 

- การเวียนใช เปนการนําขยะท่ีใชไดอีก มาผลิตเปนสิ่งของเครื่องใชชิ้นใหม 

- การใชเปนวัสดุกอสราง เชน ใชขวดเรียงเปนพ้ืนลางแทนหินหรือกรวดกอนเทปูน

ทางเดินเทา 

- การใชเปนวัสดุคลุมดิน โดยใชพวกอินทรียวัตถุท่ียอยสลายหรือเก็บความชื้นได 

เชนหญาแหง ใบไม คลุมโคนตนหรือแปลงปลูกพืชเพ่ือรักษาความชื้นในดิน 

- การใชผลิตปุย ไดแก ปุยหมักหรือปุยเทศบาล 

- การใชเปนเชื้อเพลิง คือ การใชขยะท่ีติดไฟไดเปนเชื้อเพลิงในกิจการตางๆ เชน 

การผลิตกระแสไฟฟา หรือใชขยะในการผลิตกาช 

ยุพินระพิพันธุ (2544) ไดใหความหมายของการจัดการขยะมูลฝอยไววา หมายถึง 

หลักการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุม การท้ิง การเก็บชั่วคราว การรวบรวม การขน

ถายและการขนสง การแปลงรูป และการกําจัดมูลฝอย โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดในทาง

สุขอนามัย ความสวยงาม การอนุรักษสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การยอมรับของสังคม ในการ

จัดการมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยปจจัยในหลายๆดานประกอบกัน ไดแก การบริการ 

การรับรูขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม ประสบการณท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และวิธีการจัดการมูลฝอย

ในแตละประเภท โดยวิธีการจัดการจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมในทุกแงมุม 

ธํารง ม่ันคง (2544, หนา 22) ไดแบงวิธีการจัดการขยะมูลฝอย เปน 2 ข้ันตอน ไดแก 

1. การเก็บขยะมูลฝอย แบงเปน 2 วิธี คือ 
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1.1 วิธีการเก็บโดยตรง คือ การสงรถและเจาหนาท่ีไปเก็บขยะมูลฝอยยังท่ีอยูอาศัย

และสถานท่ีตางๆ ท่ีรถยนตเก็บขนฯ สามารถเขาถึง หรือเจาของขยะมูลฝอยนําขยะจากท่ีอยูอาศัย

ของตนมาใสยังรถยนตเก็บ ขนขยะ ท่ีแลนเขาไปรับ แลวรถยนตเก็บขนฯก็จะนําขยะมูลฝอยเหลานั้น

ไปทําลายตอไป 

1.2 วิธีเก็บโดยทางออม คือ หนวยงานท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีจะนําถังรองรับขยะมูลฝอย

ไปตั้งไวตามถนนสายตางๆ และบริเวณท่ีมีขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก เชนตลาดสด ศูนยการคา และ

ยานชุมชนตางๆ เปนตน เพ่ือใหประชาชนท่ีผานไปมาหรือใกลเคียงนําขยะมูลฝอยมาใสในถังรองรับซ่ึง

มีขนาดตางกัน เม่ือถังรองรับขยะมูลฝอยเต็ม ก็จะเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นไปทําลาย 

2. การกําจัดขยะมูลฝอยท่ีผานมามี 7 วิธีดวยกัน คือ 

2.1 การยอยสลายตามกระบวนการธรรมชาติหรือการหมักปุย 

2.2 การสรางโรงงานเผาขยะมูลฝอย 

2.3การนําไปเปนอาหารสัตว 

2.4 การนํากลับมาใชใหม 

2.5 การนําขยะมูลฝอยท้ิงไวตามธรรมชาติ 

2.6 การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 

2.7 การนําไปท้ิงทะเล 

สุรศักดิ์ โอสถิตพร (2550) กลาววา การจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง ถูกวิธีคือ การ

สงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง วิธีการกําจัดควรมีการสรางเตาเผา

ขยะหรือแหลงฝงกลบ โดยมีการบรูณาการรวมกันระหวาง ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวน

ทองถ่ิน และประชาชน เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

บริษัท เอสจีเอส เอนไวรอนเมนทอลเซอรวิสเซส จํากัด(2550, หนา 12) ไดกลาววา

จากปญหาการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยในปจจุบัน กอใหเกิดผลกระทบติดตามในหลายดาน ท้ัง

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับวาเปนแนวทาง

ในการแกปญหาท่ีดี คือ การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ซ่ึงไดแก วิธีการตางๆ เพ่ือไมใหเกิด

ขยะมูลฝอยมากข้ึนโดยไมจําเปน และเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหการกําจัดขยะมูลฝอยมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เปนการลดขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด กอนท่ีจะไปแกท่ีปลายเหตุตอไป ซ่ึง

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดมีดังนี้ 

1.การหลีกเลี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรืองดการใชงานและบริโภคอุปโภคสิ่งท่ีไมจําเปน

อันตรายตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เชน ยอยสลายยาก ตัวอยางของการหลีกเลี่ยง ไดแก 

1.1 หลีกเลี่ยงการใชโฟมในการบรรจุหีบหอหรือภาชนะตางๆ 

1.2 การใชถุงพลาสติกท่ียอยสลายไดเองในการบรรจุของ 
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1.3 การใชถุงผาแทนถุงพลาสติกท่ียอยสลายยาก 

1.4 หลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของสารซีเอฟซี 

1.5 หลีกเลี่ยงการใชสารพิษทุกชนิด เชน ดีดีที สากําจัดแมลงพืชทุกชนิด ฯลฯ 

2.การลดปริมาณ คือการลดขนาด จํานวน ปริมาณ วัสดุ ท่ีกอใหเกิดขยะมูลฝอย 

ตัวอยางไดแก 

2.1 การใชตะกราในการไปซ้ือของ 

2.2 การเลือกผลิตภัณฑท่ีบรรจุปริมาณเหมาะสม แทนการซ้ือบอยครั้ง 

2.3 การใชกระดาษสองหนาในงานท่ัวไป 

3.การนํามาใชซํ้า คือ การนําเอาสิ่งของนั้นมาใชประโยชนใหมในสภาพเดิม ตัวอยาง

ของการนํามาใชซํ้า ไดแก 

3.1 การนําถุงพลาสติกมาใชเปนถุงรวบรวมขยะมูลฝอย 

3.2 การนําขวดมาลางเพ่ือใชบรรจุน้ําหรือไปใชประโยชนอยางอ่ืน 

4.การซอมแซมเพ่ือใชใหม คือ การนําของชํารุด เสียหาย มาซอมแซม ปรับปรุง เพ่ือให

สามารถใชงานไดดังเดิม ตัวอยางการซอมแซมไดแก 

4.1 การซอมแซม โตะ เกาอ้ี อุปกรณเครื่องใชตางๆ เชน เตารีด พัดลม ฯลฯ 

4.2 การปะยางรถยนตหรือการหลอดอกยางรถยนต 

5.การแปรสภาพเพ่ือใชใหม คือ การนําวัสดุท่ีไมใชเขาสูกระบวนการแปรเปลี่ยนสภาพ

ไปจากเดิม เพ่ือใหไดผลิตภัณฑใหม วิธีบางอยางไมตองใชเทคโนโลยีมากนัก เชน การทํารองเทาหรือ

ถังรองรับมูลฝอยจากยางรถยนต การทําพรมเช็ดเทาจากเศษผา ใยบางวิธีตองนําเขากระบวนการแปร

สภาพโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง เชนการนําแกวมาหลอมใหม การนําเศษผาเศษเหล็กไปหลอมใหมเพ่ือ

ผลิตเหล็กเสน ซ่ึงการแปลสภาพใหมโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงนี้ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในข้ัน

ไดโยการแยกมูลฝอยของตนเอง เพ่ือนําไปขายใหผูรับซ้ือของเกาในทองถ่ินซ่ึงเปนการเพ่ิมรายไดใหกับ

ตนเองอีกดวย 

ธเรศ ศรีสถิตและคณะ (2535, หนา 27) กลาววา แนวทางการนําขยะมูลฝอยกลับมา

ใชใหมซ่ึงเปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและเปนการ

กําจัดขยะมูลฝอยท่ีไดผลอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงสามารถกระทําไดดังนี้ 

1. การนําวัสดุท่ีไดจากขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม 

2. การแปรรูปเพ่ือหาพลังงาน 

3. การนําขยะมูลฝอยไปปรับสภาพหรือปรับปรุงใหมีประโยชนตอการบํารุงดิน 

สมทิพย ดานธีรวนิชย (2541, หนา 21) กลาววา การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง 

การดําเนินงานเก่ียวกับการควบคุมการเกิด การรวบรวม การเก็บ การขนถายและขนสงการปรับแตง
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เปลี่ยนรูปและการกําจัดมูลฝอย โดยวิธีการท่ีเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

การอนุรักษภูมิทัศนและประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองพิจารณารวมท้ังกระแสทาที

ของชุมชนดวย การจัดการขยะมูลฝอยจะครอบคลุมท้ังการบริหารงานขององคกร การเงิน กฎ

ขอบังคับ การวางแผนและหลักทางวิศวกรรม ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหาเก่ียวกับขยะมูลฝอยในทุก

ดาน 

ปรีดา แยมเจริญวงศ (2531,หนา 54) ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดการขยะมูลฝอย 

และหลักเกณฑท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยไวดังนี้ 

1. เก็บรวบรวม ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตการเก็บขยะใสภาชนะไปจนถึงการรวบรวมขยะจาก

แหลงตางๆ 

2. การขนสง เปนการนําขยะท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนขนสงตอไปยังสถานท่ีกําจัดขยะ

หรือนําขยะท่ีเก็บรวมไดไปรวบรวมท่ีสถานีขนถายเพ่ือรวบรวมขยะคราวละมาก ๆ และขนสงไปยัง

สถานท่ีเก็บขยะหรือนําไปใชอยางอ่ืน 

3.การแปรสภาพ เปนการทําใหขยะสะดวกตอการเก็บขนหรือนําไปทําประโยชนอยาง

อ่ืนหรือนําไปกําจัดการแปรสภาพนี้อาจทําไดโดยการบดอัดเปนกอนคัดแยกเอาสวนท่ียังใชประโยชน

ไดออก 

4.การกําจัดหรือการทําลาย เปนวิธีการกําจัดขยะในข้ันตอนสุดทายเพ่ือใหขยะนั้นไม

กอใหเกิดปญหามลพิษตอสภาพแวดลอมอันมีผลกระทบตอสุขภาพและความเปนอยูของมนุษย 

สรุปไดวา การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึงกระบวนการ ข้ันตอน การลดปริมาณขยะ

มูลฝอย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ ของใช อุปโภคบริโภค ท่ีเสื่อมสภาพแลวหรือไมเปนท่ีตองการของ

มนุษย ท่ีมีท้ังขยะท่ีไมมีสารพิษอันตรายกับท่ีมีสารพิษอันตราย ขยะมีกระบวนการจัดการท่ีแตกตางๆ

กันไป เชน การคัดแยกแบงประเภทไดหลายประเภท เชนขยะท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิล ขยะท่ี

สามารถนํามาทําปุยหมัก และดวยวิธีกําจัดขยะท่ีถูกตองเชน โดยเตาเผา การฝงกลบ เปนตน 
 

2.4แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการน้ําเสีย 

 2.4.1 ความหมายของน้ําเสีย 

กองจัดการคุณภาพน้ํากรมควบคุมมลพิษ (2545, หนา 1)ใหความหมายของน้ําเสีย 

ไวดังนี้ น้ําเสีย หมายถึง น้ําท่ีมีการปนเปอนตางๆ มากมายจนกระท่ังกลายเปนน้ําท่ีไมตองการและนา

รังเกียจของคนท่ัวไป ไมเหมาะสําหรับใชประโยชนตอไปอีกหรือถาปลอยลงสูลําน้ําธรรมชาติ ทําให

คุณภาพน้ําของธรรมชาติเสียหายได 

เกษม จันทรแกว (2550,หนา 50)ไดใหความหมายของน้ําเสียวาหมายถึง น้ําท่ีมี

สวนผสมท่ีไมสามารถนํามาใชไดในจุดมุงหมายในการใชน้ํา กลาวคือ น้ําบางอยางอาจจะเปนพิษ 
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สําหรับท่ีจะนํามาใชดื่มแตอาจจะนําไปใชไดในกิจการอุตสาหกรรม น้ําอาจเปนพิษสําหรับคนลงไปวาย 

แตไมเปนพิษสําหรับปลา น้ําอาจเปนพิษสําหรับปลาแตอาจใชแลนเรือได นั่นหมายถึงวาการตัดสินวา

น้ํานั้นเปนน้ําเสียหรือไมข้ึนอยูกับการตัดสินของมนุษย และการใชประโยชนท่ีแตกตางกันออกไป 

ดรุณ ศรีวิไล (2555,หนา 5) ไดอธิบายถึงความหมายของ น้ําเสีย ไววา น้ําเสีย 

หมายถึง น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนตางๆ มากมาย จนกระท่ังกลายเปนน้ําท่ีไมเปนท่ีตองการและนารังเกียจของ

คนท่ัวไป ไมเหมาะสมสําหรับใชประโยชนอีกตอไปหรือถาปลอยลงสูลําน้ําธรรมชาติก็จะทําใหคุณภาพ

ของธรรมชาติเสียหายได  

ณรงค ณ เชียงใหม (2525, หนา 50) ไดใหความหมายของ น้ําเสีย ไววา น้ําเสีย 

หมายถึง น้ําท่ีเสื่อมคุณภาพหรือน้ําท่ีมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมตามธรรมชาติ เชน มีสิ่งปฏิกูลท่ี

ละลายน้ําและไมละลายน้ําเจือปนทําใหเกิดผลเสียตอการใชประโยชนของน้ําและแหลงน้ํา 

ม่ันสิน ตัณฑุลเวศม (2538, หนา 39) ไดใหความหมายของ น้ําเสีย ไวดังนี้ น้ําเสีย 

หมายถึง น้ําท่ีมีสิ่งเจือปนตาง ๆ ในปริมาณท่ีสูง จนกระท่ังกลายเปนน้ําท่ีไมเปนท่ีตองการและนา

รังเกียจของคนท่ัวไป น้ําเสียกอใหเกิดปญหาตาง ๆ แกลําน้ําซ่ึงเปนท่ีรองรับ เชน ทําใหเนาเหม็น หรือ

เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เปนตน 

สมร มุตตามร (2541, หนา 15) ไดอธิบายถึง ความหมายของ น้ําเสีย วา น้ําเสีย 

หมายถึง น้ําท้ิงหรือน้ําท่ีผานการใชประโยชนจากกิจกรรมตาง ๆ ในอาคาร บานเรือน หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม แลวมีสิ่งเจือปนมามากบางนอยบาง ทําใหคุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม

สามารถนํากลับมาอุปโภคบริโภคไดอีก เวนเสียแตวาจะไดผานกรรมวิธีบําบัดท่ีเหมาะสมเสียกอน 

อธิบายไดวา น้ําเสีย หมายถึงน้ําท่ีมนุษยกระทําใหคาดัชนีของน้ําเปลี่ยนไป น้ําท่ีมีการ

ปนเปอนของสารตางๆ ทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม กลายเปนน้ําท่ีไมตองการ ไมสามารถนํามา

บริโภค อุปโภคได จนมีผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและเปนท่ีรังเกียจของคนท่ัวไป 

2.4.2 ประเภทของน้ําเสีย 

สมร มุตตามร (2541, หนา 15) ไดอธิบายถึงประเภทของน้ําเสีย ไวดังนี้ จากปญหา

น้ําเสียท่ีมีลักษณะการเกิดจากหลายสาเหตุดวยกันข้ึนอยูกับลักษณะของกิจกรรมการใชน้ําแตละ

ประเภท เชนการใชน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม การใชน้ําในครัวเรือนหรือในชุมชน การใชน้ําในดาน

การเกษตร เปนตน ประเภทของน้ําเสียสามารถจําแนกตามแหลงกําเนิดของน้ําเสีย ออกเปน 3 

ประเภทใหญ ดังนี้ 

1. น้ําเสียจากชุมชน (Domestic Wastewater) 

น้ําเสียสวนนี้เกิดจากการใชน้ําในชีวิตประจําวันท่ีพักอาศัย รานคา ตลาดสด 

โรงแรม อาคารชุด ตลอดจนสถานท่ีทําการตางๆ น้ําเสียท่ีระบายออกมาจะมีเศษอาหาร สบู 

ผงซักฟอก อุจจาระและปสสาวะปนเปอนอยู เนื่องจากชุมชนสวนใหญยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือท่ี



40 
 

มีอยูก็ไมไดมาตรฐาน น้ําเสียสวนนี้เม่ือถูกปลอยลงสูแหลงน้ําจึงเกิดการเนาเสียสงกลิ่นเหม็นทําให

ออกซิเจนในแหลงน้ํานั้นมีปริมาณนอยลง เกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิตของพืชและสัตวน้ํา อีกท้ังยัง

ทําใหเกิดเชื้อโรคท่ีอาจปนเปอนมาแพรกระจายเปนอันตรายตอผูใชอีกดวย 

2. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastewater) 

น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนไดหลายจุด ในกระบวนการผลิตของโรงงาน 

เริ่มตนจากน้ําท่ีนํามาใชลางวัตถุดิบ น้ําท่ีผานกระบวนการผลิต น้ําท่ีนํามาลางอุปกรณ เม่ือการผลิต

สิ้นสุดลง ตลอดจนน้ําท่ีใชลางพ้ืน นอกจากนี้ยังมีน้ําหลอเย็นท่ีมีการปนเปอนนอย น้ําเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม จะมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไปตามประเภทของโรงาน บางประเภทใหน้ําเสียท่ีมี

คุณสมบัติเปนกรด เปนดาง สารอินทรีย สารพิษ สี ความขุน และมีของเสียหลายชนิดปะปนอยู 

3. น้ําเสียจากการเกษตรกรรม(Agricultural Wastewater) 

น้ําเสียสวนนี้เกิดจากการเพาะปลูกพืชและปุยมาเปนสวนใหญ สวนน้ําเสียจากการ

เลี้ยงสัตวจะประกอบดวยสารอินทรียเปนหลัก เพราะมีเศษอาหารตกคางอยูและมูลสัตวซ่ึงลวนเปน

สารอินทรียท้ังสิ้น 

เนื่องจากน้ําเสียมีคุณภาพแตกตางกัน จึงทําใหการบําบัดมีหลายวิธีและมีความยาก

งายแตกตางกันออกไป หากน้ําเสียสวนนี้ถูกปลอยลงสูแมน้ําลําคลองโดยไมไดผานการบําบัดยอม

เกิดผลเสียหายตอคุณภาพน้ําและระบบนิเวศนในแมน้ําลําคลองอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนเดียวกัน 

เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน (2539, หนา 443) ไดแบงแหลงกําเนิดน้ําเสีย ออกเปน 5 

ประเภท ดังนี้ 

1. น้ําเสียจากชุมชน คือ น้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมใชน้ําตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของ

การชําระลางรางกาย การขับถาย การปรุงอาหาร การซักลาง เปนตน น้ําเสียเหลานี้รวมท้ังน้ําเสียจาก 

บานเรือน โรงแรม อาคารชุด หอพัก โรงพยาบาล รานอาหาร น้ําเสียเหลานี้มักมีสารอินทรีย และ

จุลินทรียโลลิฟอรมปนเปอนอยูเปนสวนใหญ 

2. น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม คือ น้ําเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของโรงงาน 

อุตสาหกรรมทุกประเภท น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตตาง ๆ ขบวนการถายเทความรอน น้ํา

ท่ีใชลางถัง หรือภาชนะท่ีใชในขบวนการผลิตน้ําเสียนี้มีปริมาณ และชนิดของสารมลพิษปนเปอนอยู

แตกตางกันไปตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปนเปอนดวย

สารอินทรีย สารอนินทรีย หรือเคมี โลหะหนัก 

3.น้ําเสียจากเกษตรกรรม คือ น้ําเสียท่ีเกิดจากการดําเนินงานทางดานเกษตรกรรม 

เชน น้ําเสียจากฟารมสุกร นากุง บอเลี้ยงปลา ซ่ึงมักปนเปอนดวยมูลสัตว และอาหารสัตวซ่ึงเปนสารอ

นินทรีย หรือน้ําเสียจากการเพาะปลูกท่ีอาจปนเปอนดวยสารเคมีปราบศัตรูพืช ปุยเคมี เปนตน 
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4. น้ําเสียจากสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยน้ําเสียประเภทนี้เกิดจากการท่ีมีการนํามูลฝอย

ไปกองท้ิงไวอยางไมถูกวิธีจะเปนแหลงกําเนิดท่ีน้ําเสียท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากขยะมูลฝอย

ประกอบดวยเศษอาหาร และของเนาเสีย เม่ือฝนตกชะลางลงมาจะทําใหน้ําเสียไหลปนเปอนลงสู

แหลงน้ําผิวดินและซึมลงสูแหลงน้ําใตดิน 

5. น้ําเสียจากแหลงอ่ืน น้ําเสียจากแหลงกําเนิดอ่ืน นอกจากท่ีกลาวมาขางตน เชน น้ํา

เสียท่ีเกิดจากขบวนการคมนาคมขนสง การบริการกอสราง และการรื้อถอน การสรางถนน อาคาร 

รถยนต และน้ําเสียจากกิจกรรมแพปลาทาเทียบเรือประมง เปนตน 

สามารถสรุปไดวา แหลง กําเนิดของน้ําเสียแตละประเภท เปนสาเหตุ ทําให

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและเสียหาย สงผลกระทบตอการใชชีวิตประจําวันของ

มนุษยโดยตรง ซ่ึงสรุปประเภทของน้ําเสียแตละประเภท ดังนั้นน้ําเสียท่ีมาจากชุมชน บานเรือน การ

ลางทําความสะอาด น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต การชะลางการผสมสารเคมีในโรงงาน

และลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูงผิวดิน น้ําเสียจากการเกษตร เชนการใชสารเคมีรวมดวย น้ําเสียจาก

โรงพยาบาล โรงแรม อาคาร โรงเรียน สถานท่ีอ่ืนๆ 

2.4.3 ผลกระทบของน้ําเสียตอส่ิงแวดลอม 

เปยมศักดิ์ เมนเศวต (2539, หนา 87) ไดกลาวถึงผลกระทบของน้ําเสียไวดังนี้ การ

เกิดมลภาวะน้ําเสียหรือมลพิษทางน้ําเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหเกิดผลกระทบหรือความ

เสียหายตอคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรน้ําและยอมสงผล

กระทบตอมนุษยท้ังทางตรงและทางออมอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงผลกระทบดังกลาวไดแก 

1. ผลกระทบตอการผลิตน้ําเพ่ือการบริโภคและอุตสาหกรรม เนื่องจากน้ําดิบเพ่ือ

การผลิตน้ําประปาสวนใหญ คือแมน้ํา ลําคลอง เม่ือเกิดปญหาข้ึนในแหลงน้ําจะทําใหตองเสีย

คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาเพ่ือการบริโภคและ

คาใชจายเพ่ือการบํารุงเครื่องจักร 

2. ผลกระทบทางดานสาธารณสุข เนื่องจาก น้ําโสโคกหรือน้ําเสียอาจทําใหเกิดแหลง

เพาะพันธของเชื้อโรคและแมลง อาจมีเชื้อโรคปนเปอนติดตามมา แลวเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนโดยอาศัย

อาหารจากอินทรียสารในน้ําเสีย และเม่ือมีการระบายน้ําโอกาสท่ีจะแพรกระจายก็เพ่ิมมากข้ึน 

3. กอใหเกิดเหตุรําคาญคือกล่ินเหม็น ท้ังนี้เกิดจากน้ําเสียโดยตรงและเกิดจากการ

สลายตัวของสิ่งสกปรกท่ีปะปนกับน้ําเสีย รวมท้ังกลิ่นของกาซไขเนา (ไฮโดรเจนซัลไฟด) ท่ีเกิดจาก

กระบวนการยอยสลายของสารอินทรียในน้ําเสีย โดยจุลินทรียท่ีไมใชออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีเหตุ

รําคาญเนื่องจากการทวมขังของน้ําเสียท่ีมีผลกระทบตอการอยูอาศัยและการสัญจรไปมารวมท้ังเปน

แหลงเพาะพันธของยุงและแมลงรบกวนท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญตามมาในภายหลังอีกดวย 
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4. ผลกระทบตอความสวยงามและการพักผอนหยอนใจ เปนผลกระทบทางออมท่ี

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหลงน้ําในแหลงรองรับน้ําเสีย แมวาการพักผอนหยอนใจบาง

ประเภทไมตองการน้ําท่ีสะอาด แตก็ตองเปนน้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะแกการระบายน้ําสูแหลงน้ําตาง ๆ 

5. ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน

จําเปนตองไดรับการควบคุมดูแลหรือการบําบัดใหมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน กอท่ีจะมีการ

ระบายลงสูแหลงน้ําตาง ๆ ซ่ึงการควบคุมดูแลหรือการบําบัดน้ํา จําเปนตองเสียคาใชจายในการ

ดําเนินงาน จึงถือวาเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง 

 2.4.4การจัดการน้ําเสีย 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (2554) ไดกําหนดแนวทางการ

บริหารจัดการน้ําเสียชุมชน เพ่ือนําไปใชประกอบการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน คํานึงถึง

ความสอดคลองและผสมผสานกันระหวางแนวทางการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ดวย 

และแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

1.สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 

2. สรางความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการจัดการน้ําเสีย 

3. ฟนฟูสภาพแวดลอม ชุมชน และลดปญหามลพิษ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีวิกฤตเปน

ลําดับแรก 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถาน

การณ 

5. สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินควบคูกับ

การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

6. รณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 

7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและการควบคุมมลพิษ 

8. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 

สรุปดังตารางท่ี 1 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1แนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีพิจารณาและใชเปนแนวทาง

ประกอบการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน 

การบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน แนวทางการดําเนินการ 

สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แบบการเชิงรุก 

1.นําแนวทางการบริหารเชิงพ้ืนท่ีเนนการมีสวนรวม

มาใชดําเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธและสราง

ความเขาใจท้ังในระดับภาพรวม และในเชิงลึกระดับ

พ้ืนท่ี 

2.หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะสวนภูมิภาค และ

สวนทองถ่ิน ควรดําเนินในเชิงรุก เปนฝายนําในการ

ริเริ่มเขาถึงพ้ืนท่ีและชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธ

ใกลชิด รวมรับรูปญหา ใหชุมชนมีสวนรวมคิด รวม

ตัดสินใจ และรวมดําเนินการ 

3.ส งเสริ ม สนั บสนุ น ให มี ห องปฏิ บั ติ การ

สิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน 

4.สรางความรวมมือและพัฒนาเครือขายการบริหาร

จัดการน้ําเสีย 

สรางความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการ

จัดการน้ําเสีย 

หนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดจนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส

ตรวจสอบไดตลอดจนใหขอมูลขาวสาร ท่ีถูกตอง

และความรูความเขาใจแกชุมชนและประชาชน เพ่ือ

ลดความขัดแยง เปลี่ยนความขัดแยงเปนความ

รวมมือ และสรางความเชื่อถือใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ี ตลอดจนสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา

ประยุกตใชในการจัดการน้ําเสีย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและ

ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ 

1. กํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด

น้ํ าเสี ยชุมชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติ งานและการปฏิบัติตามและบั งคับใช

กฎหมาย 

2. ติดตามและประเมินสถานการณ คุณภาพ

สิ่งแวดลอม และพัฒนาดัชนีชี้วัด เพ่ือสนับสนุน

ชุมชนในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
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3. ติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพ และสถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอม และน้ําเสียชุมชน 

4. มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําเสียจาก

แหลงกําเนิดในชุมชน 

5. ออกกฎหมายเพ่ือใหเกิดการนําหลักการผูกอ

มลพิษเปนผูจายมาบังคับใชและเกิดผลเปนรูปธรรม 

สรางความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 

พัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรณนะของบุคลากร

ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูทักษะ

สามารถบริหารจัดการน้ําเสีย 

รณรงค ประชาสัมพันธ เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ

มลพิษดานน้ําเสียชุมชน 

สรางโอกาสการเรียนรูและใหความรูดานการรณรงค

ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมศึกษากิจกรรมการให

ความรูผานการสันทนาการ และกิจกรรมการมีสวน

ร วมในการอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสีย

และควบคุมมลพิษ 

สนับสนุนงบประมาณและสงเสริมใหภาคเอกชนเขา

รวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมดาน

การจัดการน้ําเสียอยางจริงจังและกวางขวางข้ึน 

พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล 1. วางระบบการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผล

การดําเนินจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหเปนมาตรฐานเดียวกันมีเกณฑชี้วัด

ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมดําเนินการ

ติดตามประเมินผล และเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน

รวมตรวจสอบ รวมท้ังพัฒนาดัชนีชี้วัดดวย 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

วารสารการจัดการส่ิงแวดลอม(2558, หนา 10-13) ไดอธิบายเก่ียวกับการจัดการน้ํา 

ไววา การจัดการเพ่ือรักษาคุณภาพน้ําในระดับปจเจก เกิดจากการใชน้ําอยางมีจิตสํานึกภายใต

ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแตบรรพบุรุษและจากวิถีชีวิต เชน การทําการเกษตรท่ีตองพ่ึงพิงและให

ความสําคัญกับแหลงน้ําสําหรับการรักษาแหลงน้ําในชุมชนเกิดจากการมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ

เก่ียวกับแหลงน้ํา เชน พิธีไหวผีเหมืองฝาย พิธีสืบชะตาน้ํา การดูแลรักษาฝายของชุมชนในการดูแล

แหลงน้ํา 
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การจัดการน้ําเสียในระดับปจเจกทําไดโดยการติดตั้งถังดักไขมันกัก/บําบัดน้ําเสียใน

ครัวเรือนสรางพ้ืนท่ีเก็บขยะและดูแลคลองบริเวณบาน สรางเข่ือนธรรมชาติโดยใชไมยูคาลิปตัสและ

ฟากไมไผติดตั้งถังหมักน้ําหมักชีวภาพริมคลอง รวมถึงการเขารวมกิจกรรม สําหรับการดูแลอนุรักษ

แหลงน้ําของชุมชนและเครือขายสําหรับระดับชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพน้ําทําโดยการฟนฟูวิถี

เกษตรของชุมชน มีกิจกรรมสํารวจลําน้ํา มีกลุมและเครือขายในการอนุรักษแหลงน้ําของชุมชน มีทีม

อาสาสมัครลงพ้ืนท่ีสํารวจคลองและลําน้ําสาขา สรางคณะทํางานในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

มีกลุมเยาวชนนักสืบสายน้ํา กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํา อาทิเชน การเอาเศษวัชพืช ขยะ ท่ีกีดขวางทาง

น้ําออก การเทน้ําหมักชีวภาพ (Effective Microorganisms, EM) สรางจิตสํานึกในการดูแลและ

อนุรักษน้ําภายในชุมชน 

ในการฟนฟูคุณภาพน้ําเสียใหกลับดีข้ึน อาจทําไดดวยการสรางท่ีกักบําบัดน้ําเสียใน

ครัวเรือนปรับปรุงสภาพแวดลอม เชน การขุดลอกคูคลอง ทําท่ีดักขยะ ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมความอุดม

สมบูรณในระบบนิเวศแหลงน้ําสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนระยะ สรางกระบวนการการมี

สวนของผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยการประชุมหารือเปนระยะ เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีนํามาสูความเขาใจ 

ความรวมมือกันระหวางโรงงาน บานเรือน ชุมชน ท้ังตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา วิเคราะหทบทวน

ถอดบทเรียนการดูแลรักษาและอนุรักษแหลงน้ําอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีจากผูเก่ียวของทุกฝาย การจัดทํา

ระบบขอมูลและแผนจัดการดูแลอนุรักษน้ําของเครือขาย ผลักดันในเชิงนโยบายในการใชพ้ืนท่ีการ

กอสรางอาคารถนน สถานประกอบการและการทําผังเมือง ท่ีก้ันขวางทางน้ําหรือเปนแหลงปลอยของ

เสียท่ีอาจเปนสาเหตุของน้ําเนาเสีย 

กลไกการจัดการกรณีน้ําเสีย แบงออกเปน 2 ระดับคือ  

กลไกระดับชุมชน ไดแก 1) คณะทํางานในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 2) กลุม

เยาวชนนักสืบสายน้ํา3) กลุมพอคาแมคาในตลาดน้ําของชุมชน 4) กลุมเด็กรักบาน และ 5) กลุมออม

ทรัพยชุมชน  

กลไกระดับเครือขาย ไดแก 1)เครือขายอาสาสมัครเฝาระวังคลอง 2)กลุมอาสาสมัคร

ของเครือขายรักษแมน้ํา3) กลุมเครือขายองคกรชุมชนเมืองเชียงใหม 4) กลุมอาสาสมัครจากภายนอก

ชุมชน และ 5)กลุมนักเรียนนักศึกษา โดยมีภาคีท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ําเสีย ประกอบไปดวยภาค

สวนตางๆ แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ภาคีท่ีเกี่ยวของและบทบาทการจัดการน้ําเสีย 
 

องคกร ภาค ี บทบาท 

ภาครัฐ 1. อบต. อบจ. เทศบาลเมือง จังหวัด 

สํานักงานเขต 

2. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 

1.สํารวจขอมูลและศึกษากระบวนการ

จัดการสิ่งแวดลอมในแมน้ําลําคลองและ

การปรับปรุงชุมชนริมแมน้ําลําคลองเพ่ือ
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3. กรมสงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดลอม 

(สส.) 

4.สํ า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) 

5. กระทรวงอุตสาหกรรม 

6.คณะกรรมาธิการวุฒิสภาดาน

สิ่งแวดลอม 

7.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด 

8. สถาบันการศึกษา 

ศึกษากระบวนการแกไขปญหาและการ

จัดการในพ้ืนท่ี 

2.สนับสนุนและกําหนดแนวทาง/โครงการ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมใหโรงงาน 

3.ดูแล พ้ืน ท่ี  จัดสรรงบประมาณและ

สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ เชน เรือไว

สําหรับใหเก็บขยะและเศษวัชพืชและรวม

กิจกรรมขุดลอกคลองกับชุมชน 

4.กําหนดขอกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเปน

ทางการใหโรงงานปฏิบัติตาม เชน การ

ติดตั้งบอบําบัดน้ําเสียและขอปฏิบัติใน

สถานประกอบการตางๆ ฯลฯ 

5.จัด เว ที เปด พ้ืน ท่ีสร างขอตกลงร วม

ระหวางทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ภาคธุรกิจเอกชน 1.ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

2.องคกรสื่อ 

1.ทํางานรวมกับชุมชนเพ่ือลดขอขัดแยง

กับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ 

2.เปนผูปฏิบัติและประสานงานใหเกิดการ

มีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

3.รวมกําหนดทิศทางฟนฟูทรัพยากรน้ําใน

พ้ืนท่ีระยะยาว 

4.เปนสื่อกลางในการนําเสนอสถานการณ

ปญหาน้ําเสียของชุมชน 

องคกรพัฒนา

เอกชน 

1.สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(พอช.) 

2. กลุมเพ่ือนรวมงาน 

3. เครือขายชุมชนเมือง 

4. เครือขายประชาชน 

1. ชวยเหลือ สนับสนุนการสํารวจแมน้ําลํา

คลองและรวมจัดระบบขอมูลในการหา

สาเหตุของน้ํ า เสียและวางระบบการ

จัดการน้ําเสียรวมกับชุมชน 

2. แนะนําและเปนพ่ีเลี้ยงใหกับชุมชนและ

เครือขายในการทํากิจกรรมเก่ียวกับปญหา

น้ําเนาเสีย 

3. สนับสนุนการออกคายฝกอบรมความรู

เรื่องการดูแลรักษาและอนุรักษแหลงน้ํา
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ชุมชน 

4.รณรงค เรียกรองใหช วยกันอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือโลก 
 

สุภาวดี ปนไพบูลย (2547, หนา 31) ไดอธิบายถึงวิธีการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนไว 3 

วิธีดังนี้ 

1. ขจัดหรือลดขนาดของของแข็งขนาดใหญท่ีแขวนลอยหรือลอยอยู ไดแก เศษผา 

เศษไม กระดาษ เศษอาหาร และอุจจาระเปนกอน 

2. ขจัดของแข็งอนินทรียหนัก เชน กรวด ทราย และบางทีวัตถุโลหะ ซ่ึงเรียกวา กรวด

เล็ก 

3. ขจัดน้ํามันและไขมันท่ีมีมากเกินไปในน้ําเสีย 

บริษัทเบสิค ดีเทล. (2550, หนา 1) ไดอธิบายถึง การจัดการปญหาน้ําเสีย วา ควร

จะตองดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะหหาสาเหตุของน้ําเสียมีแหลงกําเนิดจากกิจกรรมใด เชน ครัวเรือน (ชุมชน) 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฟารมเลี้ยงสัตว 

2. วิเคราะหระดับความรุนแรงของน้ําเสีย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ําของแหลงรองรับ

น้ําท้ิง เปรียบเทียบมาตรฐานของทางราชการ เชน มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินท่ีไมใชทะเล มาตรฐาน

คุณภาพน้ําทะเล ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และจะตองตรวจคุณภาพน้ําท้ิงจาก

แหลงกําเนิดน้ําท้ิง เปรียบเทียบกับมาตรฐานของทางราชการ เชน มาตรฐานน้ําท้ิงอุตสาหกรรม 

มาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารบานเรือนของกรมควบคุมมลพิษ 

สรุปไดวา การจัดการน้ําเสีย คือ กระบวนการ ข้ันตอนในการฟนฟูคุณภาพน้ําท่ีมี

สารอินทรีย อนินทรีย มีกลิ่นไมพึงประสงค มีสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และเปนน้ําท่ีมีความสกปรก ไม

เปนท่ีตองการ ท่ีจะตองมีกระบวนการบําบัดใหกลับมาใชประโยชนได การจัดการน้ําเสียตองอาศัย

ความรวมมือหลายฝาย เชน บานเรือน โรงงาน โรงพยาบาล สถานประกอบการณ ตลาดสด ฯลฯ ใหมี

ความกระตือรือรนและจิตสํานึกในการชวยกันดูแลการใชน้ํา การอนุรักษน้ํา ใหเกิดผลกระทบนอย

ท่ีสุด เปนตน 

 2.4.5การบําบัดน้ําเสีย 

กองจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ (2545, หนา 26-27) จากการบําบัดน้ํา

เสียใหเปนน้ําท่ีสะอาดกอนปลอยท้ิงเปนวิธีการหนึ่งในการแกไขปญหาแมน้ําลําคลองเนาเสีย โดย

อาศัยกรรมวิธีตาง ๆ เพ่ือลดหรือทําลายความสกปรกท่ีปนเปอนอยูในหองน้ําไดแก ไขมัน น้ํามัน 
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สารอินทรีย สารอนินทรีย สารพิษ รวมท้ังเชื้อโรคตางๆ ใหหมดไปหรือใหเหลือนอยท่ีสุดเม่ือปลอยท้ิง

ลงสูแหลงน้ําก็จะไมทําใหแหลงน้ํานั้นเนาเสีย อีกตอไป 

1. ข้ันตอนในการบําบัดน้ําเสีย 

เนื่องจากน้ําเสียมีแหลงท่ีมาแตกตางกันจึงทําใหมีปริมาณและความสกปรกของน้ําเสีย

แตกตางกันไปดวยในการ ปรับปรุง คุณภาพของน้ําเสียจําเปนจะตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับ

กรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพของน้ําเสียนั้นก็มีหลายวิธีดวยกันโดยพอจะแบงข้ันตอนในการบําบัด

ออกไดดังนี้ 

ก)การบําบัดน้ําเสียข้ันเตรียมการ (Pretreatment) 

- เปนการกําจัดของแข็งขนาดใหญออกเสียกอนท่ีน้ําเสียจะถูกปลอยเขาสูระบบ

บําบัดน้ําเสีย เพ่ือปองกันการอุดตันทอน้ําเสีย และเพ่ือไมทําความเสียหายใหแกเครื่องสูบน้ําการ

บําบัดในข้ันนี้ไดแก การดักดวยตะแกรง เปนการกําจัดของแข็งขนาดใหญโดยใชตะแกรง ตะแกรงท่ีใช

โดยท่ัวไปมี 2 ประเภทคือ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด 

-การบดตัดเปนการลดขนาดหรือปริมาตรของแข็งใหเล็กลง ถาสิ่งสกปรกท่ีลอยมา

กับน้ําเสียเปนสิ่งท่ีเนาเปอยไดตองใชเครื่องบดตัดใหละเอียด กอนแยกออกดวยการตกตะกอน 

-การดักกรวดทราย เปนการกําจัดพวกกรวดทรายทําใหตกตะกอนในรางดักกรวด

ทราย โดยการลดความเร็วน้ําลง 

-การกําจัดไขมันและน้ํามันเปนการกําจัดไขมันและน้ํามันซ่ึงมักอยูในน้ําเสียท่ีมา

จากครัว โรงอาหาร หองน้ํา ปมน้ํามัน และโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดโดยการกักน้ําเสียไวในบอดัก

ไขมันในชวงเวลาหนึ่งเพ่ือใหน้ํามันและไขมันลอยตัวข้ึนสูผิวน้ําแลวใชเครื่องตักหรือกวาดออกจากบอ 

ข)การบําบัดน้ําเสียข้ันท่ีสอง (Secondary Treatment) 

-เปนการกําจัดน้ําเสียท่ีเปนพวกสารอินทรียอยูในรูปสารละลายหรืออนุภาค

คอลลอยด โดยท่ัวไปมักจะเรียกการบําบัด ข้ันท่ีสองนี้วา "การบําบัดน้ําเสียดวยขบวนการทาง

ชีววิทยา" เนื่องจากเปนข้ันตอนท่ีตองอาศัยจุลินทรียในการยอยสลาย หรือทําลายความสกปรกในน้ํา

เสีย การบําบัดน้ําเสียในปจจุบันนี้อยางนอยจะตองบําบัดถึงข้ันท่ีสองนี้ เพ่ือใหน้ําเสียท่ีผาน การบําบัด

แลวมีคุณภาพมาตรฐานน้ําท้ิงท่ีทางราชการกําหนดไว การบําบัดน้ําเสียดวยขบวนการทางชีววิทยา

แบงเปน 2ประเภทไดแก ขบวนการท่ีใชออกซิเจน เชน ระบบบอเติมอากาศ ระบบแคติเวตเตดสลัดจ 

ระบบแผนหมุนชีวภาพ ฯลฯ และ ขบวนการท่ีไมใชออกซิเจน เชน ระบบถังกรองไรอากาศ ระบบถัง

หมักตะกอน ฯลฯ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของจุลินทรีย ท่ีทําหนาท่ียอยสลาย 

ค)การบําบัดน้ําเสียข้ันสูง (Advanced Treatment) 

-เปนการบําบัดน้ําเสียท่ีผานการบําบัดในข้ันท่ีสองมาแลว เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรก

บางอยางท่ียังเหลืออยู เชน โลหะหนัก หรือเชื้อโรคบางชนิดกอนจะระบายน้ําท้ิงลงสูแหลงน้ํา
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สาธารณะการบําบัดข้ันนี้มักไมนิยมปฏิบัติกัน เนื่องจากมีข้ันตอนท่ียุงยากและเสียคาใชจายสูง 

นอกจากผูบําบัดจะมีวัตถุประสงคในการนําน้ําท่ีบําบัดแลวกลับคืนมาใชอีกครั้ง 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม(2554) อธิบายถึง 

การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียข้ึนกับปจจัยตางๆ ไดแก ลักษณะของน้ําเสีย ระดับการบําบัดน้ําเสียท่ี

ตองการ สภาพท่ัวไปของทองถ่ิน คาลงทุนกอสรางและคาดําเนินการดูแล และบํารุงรักษาและขนาด

ของดินท่ีใชในการกอสรางเปนตน ท้ังนี้เพ่ือใหระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเลือกมีความเหมาะสมกับแตละ

ทองถ่ิน ซ่ึงมีสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน โดยการบําบัดน้ําเสียสามารถแบงไดตามกลไกท่ีใชในการ

กําจัดสิ่งเจือปนในน้ําเสียไดดังนี้ 

1. การบําบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เปนวิธีการแยกเอาสิ่งเจอปนออก

จากน้ําเสีย เชน ของแข็งขนาดใหญ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมัน และน้ํามัน 

โดยใชอุปกรณในการบําบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดังกรวดทราย ถังกัดไขมัน และน้ํามัน

และถังตกตะกอน ซ่ึงจะเปนการลดปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีมีในน้ําเสียเปนหลัก  

2.การบําบัดทางเคมี (ChemicalTreatment) เปนวิธีการบําบัดน้ําเสีย โดยใช

กระบวนการทางเคมีเพ่ือทําปฏิกิริยากับสิ่งเจอปนในน้ําเสีย วิธีการนี้ จะใชสําหรับน้ําเสียท่ีมี

สวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ คือ คาพีเอชสูงหรือต่ําเกินไป มีสารพิษ มีโลหะหนัก มี

ของแข็งแขวนลอยท่ีตกตะกอนยาก มีไขมันและน้ํามันท่ีละลายน้ํา มีในโตรเจนหรือฟอสฟอรัสท่ีสูง

เกินไปและมีเชื้อโรค ท้ังนี้อุปกรณท่ีใชในการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมี ไดแก ถังกวนเร็ว ถังกวนชา 

ถังตกตะกอน ถังกรองมีไขมัน และถังฆาเชื้อโรคและโดยท่ัวไปการบําบัดน้ําเสียดวยวิธีทางเคมี มักจะ

ทํารวมกันกับการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพโดยการใชสารเคมีเพ่ือทําใหเกิดการตกตะกอน หรือทําให

เปนกลางหรือการทําลายเชื้อโรค โดยวัตถุประสงคในการใชงานแตกตางกัน 

3.การบําบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) เปนวิธีการบําบัดน้ําเสีย โดยใช

กระบวนการทางชีวภาพหรือใชจุรินทรียในการกําจัดเจือปนในน้ําเสียโดยเฉพาะ สารคารบอนอินทรีย 

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โดยความสกปรกเหลานี้ จะถูกใชเปนอาหารและแหลงพลังงานของ

จุลินทรียในถังเลี้ยงเชื้อเพ่ือการเจริญเติบโต ทําใหน้ําเสียมีคาความสกปรกลดลง โดยจุลินทรียเหลานี้ 

อาจเปนแบบใชออกซิเจน (Aerobic Organisms) หรือไมใชออกซิเจน(Anaerobic Organisms) ก็ได 

ระบบบัดน้ําเสียท่ีอาศัยหลักทางชีวภาพ ไดแก ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจสลัดจ (ActivateSludge: AS) 

ระบบแผ น จ านห มุนชี ว ภ าพ  ( RotatingBiologicalContactor:RBC) ร ะบบคลอง ว น เ วี ย น

(OxidationDitch:OD) ระบบบ อ เติ มอากาศ  (AeratedLagoon:AL) ระบบบ อบํ าบัดน้ํ า เ สี ย 

(Stabilization Pond) ระบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket: UASB) และระบบ

กรองไรอากาศ (Anaerobic Filter: AF) เปนตน 
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วีระ ตั้งชวาล (2545,หนา 184)ใหความหมาย การบําบัดน้ําเสีย ไววา หมายถึง การ

ดําเนินการเปลี่ยนสภาพองคประกอบในน้ําเสีย น้ําเนาจากแหลงชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมใหอยู

ในสภาพท่ีเหมาะสมหรือดีข้ึนกอนปลอยท้ิงลงสูสิ่งแวดลอม หรือนําน้ํานั้นไปใชประโยชนอีก 

สุรพล วิหคไพบูลย (2543,หนา 17)กลาววา การบําบัดน้ําเสีย หมายถึง การกําจัดสิ่ง

ปนเปอนท่ีมากับน้ําเสียหรือนํามาบําบัดสภาพใหสะอาดจนมีของเสียเหลือนอยมากเทาท่ีเทคโนโลยีจะ

อํานวยความสะดวก เพ่ือใหเกิดความแนใจวาน้ําท่ีผานการบําบัดแลวเม่ือปลอยลงสูแหลงน้ําจะไมเปน

อันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

โยธิน สุริยพงศ (2542, หนา 70) กลาววา การบําบัดน้ําเสีย คือการแยกทําลายสิ่ง

สกปรกตาง ๆ ท่ีมีอยูในน้ําท้ิง ใหมีปริมาณลดลงจนอยูระดับท่ีจะไมกอใหเกิดปญหาน้ําเสียในแหลงน้ํา

ท่ีรับน้ําท้ิงนั้น การบําบัดน้ําเสียอาจทําไดโดยวิธีตาง ๆ ตามคุณลักษณะของน้ําเสียนั้น ไดแก การ

บําบัดทางฟสิกส ทางเคมี ทางชีวภาพและเคมี-ฟสิกส 

พัฒนา มูลฤกษ (2539, หนา 115) ไดกลาวถึงการบําบัดน้ําเสีย เปนการดําเนินการ

เปลี่ยนสภาพของเสียในน้ําเสียใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมพอท่ีจะไมทําใหเกิดปญหาตอแหลงน้ํานั้น ๆ  

ซ่ึงโดยปกติแลว ธรรมชาติสามารถปรับสภาพน้ําเสียได ถาปริมาณและความสกปรก

ของน้ําเสียไมมากจนเกินไป แตในปจจุบัน จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ทําใหปริมาณการใชน้ําเพ่ิม

มากข้ึน จึงเปนสาเหตุใหน้ําเสียเพ่ิมมากข้ึนและความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีก็ดําเนินไป

อยางไมหยุดยั้ง ดังจะเห็นไดวา จากตัวเลขของการประกอบอุตสาหกรรมเพ่ิมปริมาณมากข้ึนตามไป

ดวย รวมถึงประเภทของกิจการอุตสาหกรรมก็มีมากข้ึน เปนการเพ่ิมท้ังปริมาณและความสกปรกของ

น้ําเสีย การบําบัดน้ําเสียกอนท่ีจะปลอยลงสูแหลงน้ําคูคลองจึงมีความจําเปนท่ีจะตองกระทําใหเกิด

ประสิทธิภาพพอดีท่ีจะไมทําใหแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค เกิดปญหาภาวะมลพิษจนอาจทําใหเกิดการ

ขาดแคลนแหลงน้ําสะอาด โดยท่ัวไปการจัดการน้ําเสียจะประกอบดวย 

1. การรวบรวมน้ําเสีย (Collection) 

2. การบําบัดน้ําเสีย (Treatment) 

3. การนํากลับมาใชใหม (Reuse and Reclamation) 

สรุปไดวา การบําบัดน้ําเสีย หมายถึง น้ํากระบวนการข้ันตอนในการกําจัดสิ่งปฏิกูลการ

ปนเปอนของสิ่งสกปรก จนทําให คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจนอยูในสภาพท่ีไมสามารถนํา

กลับมาใชประโยชนได สิ่งปนเปอนท่ีอยูในน้ําเสีย ไดแก น้ํามัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู ยาฆาแมลง 

สารอินทรียท่ีทําใหเกิดการเนาเหม็นและเชื้อโรคตาง ๆน้ําเสียจะเกิดจากแหลงชุมชนบานพักอาศัย 

โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการณ ตลาดสด ถนนหนทาง แมน้ําคูคลอง จึงตองมีวิธีการฟนฟู

น้ําท่ีเนาเสียใหกลับมาใชประโยชนไดดังเดิม ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิต เปนตน 
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2.5แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเหตุรําคาญ 

 2.5.1 ความหมาย 

เหตุรําคาญ หมายถึง สภาวะท่ีทําใหเกิดการรบกวนตอประสาทสัมผัสท่ีเกิดตอเนื่อง

เปน เวลานานหรือบอยๆ จนทําลายความสงบสุขใหหมดไป ไดแก เสียงดังรบกวนการสั่นสะเทือน 

แสงสวางรบกวน กลิ่นเหม็น ฝุนและควันอาจเปนเหตุอันตรายกับสุขภาพ เปนตน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

1. ลักษณะของเหตุรําคาญ 

ตามบทบัญญัติมาตรา 25 กําหนดวา "ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน 

แกผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง หรือผูตองประสบกับเหตุนั้น ดังตอไปนี้ ใหถือวา เปนเหตุรําคาญซ่ึง

ไดแก 

1. แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา สวม หรือท่ีใสมูล หรือเถา หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึง

อยูในทําเลท่ีไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมสิ่งของท่ีมีการเทท้ิงสิ่งใดเปนเหตุใหมี

กลิ่นเหม็น หรือละอองเปนพิษ หรือเปน หรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความ

เสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หมายถึง กรณีท่ีผูใดจัดใหมีแหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา 

ท่ีใสมูล หรือเถา หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงตองมีลักษณะ เปนท่ีเก็บสิ่งของท่ีสกปรก หรือใชกับกิจกรรมท่ี

นาจะเกิดกับสิ่งโสโครก เชน คูระบายน้ํา รองเก็บน้ําเสีย ลานฆาสัตว เปนตน 1) ในทําเลท่ีไมเหมาะสม 

2) ปลอยปละละเลย ไมดูแลรักษาความสะอาด จนเกิดสภาพท่ีสกปรก มีกลิ่นเหม็น 3) เทท้ิงสิ่งใดใน

สถานท่ีนั้น (ซ่ึงอาจหมายถึง น้ําโสโครก ปสสาวะ น้ําซากสัตว มูลสัตว เถาเขมา เปนตน) รกรุงรังจน

เปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค เหลานี้ถือวาเปนเหตุรําคาญ ท้ังนี้ ตองอยูในสภาวะท่ีอาจ

กอใหเกิด ความเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. การเลี้ยงสัตวในท่ี หรือวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพหมายถึง การเลี้ยงสัตวทุกชนิดท่ี 1) สถานท่ีเลี้ยงไมเหมาะสม สกปรก มีกลิ่น

เหม็น เปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค เปนตน 2)โดยวิธีการเลี้ยงท่ีรบกวนความเปนอยู ของ

ผูอาศัยขางเคียง เชน การปลอยใหสัตวไปกินพืชผักของคนขางบาน หรือปลอยใหไปถายบานขางเคียง 

เปนตน 3) เลี้ยงจํานวนมากเกินไป เชน สถานท่ีเลี้ยงคับแคบ อยูใกลบานขางเคียง แตก็เลี้ยงจํานวน

มาก จนเกิดเสียงรองดัง มีกลิ่นสาบ หรือกลิ่นมูลเหม็น เปนตน 

เรื่องนี้ มีมาตรการในการควบคุมดูแลอยูแลว ในเรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปลอย

สัตว และกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสัตว ซ่ึงสามารถควบคุมเก่ียวกับวิธีการ

เลี้ยงสัตว ท่ีถูกสุขลักษณะ การจํากัดจํานวนท่ีเหมาะสม การใหเลี้ยงโดยมีเง่ือนไขท่ีจะปองกันเหตุ

รําคาญได ดังนั้น กรณีของเหตุรําคาญท่ีเกิดจากการเลี้ยงสัตว จึงควรใชมาตรการควบคุมขางตน 

จัดการไดมากกวา 
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3. อาคาร อันเปนท่ีอยูของคน หรือสัตว โรงงาน หรือสถานท่ีประกอบการใด ไมมีการ

ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการ

ควบคุม ใหปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเปนพิษอยางเพียงพอ จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพหมายถึง (ก) กรณีท่ีบานเรือนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของประชาชน หรือโรงเรือนท่ี

เลี้ยงสัตว หรือโรงงาน หรือสถานประกอบการ ท่ีจําเปนตองมีระบบการระบายอากาศ หรือระบายน้ํา

เสีย หรือการกําจัดสิ่งปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก รวมท้ังระบบการควบคุมสารพิษ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ประกอบกิจการนั้นๆ หากเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้นๆ ไมจัดใหมีข้ึน จะมีผลทําใหเกิดความ

เสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพได กรณีเชนนี้ กฎหมายถือวา เปนการกอเหตุรําคาญ 

หรือ (ข) กรณีท่ีจัดใหมีระบบดังกลาวขางตนแลว แตเจาของ หรือผูครอบครองอาคาร 

หรือสถานท่ีนั้นไมดูแลบํารุงรักษา หรือควบคุมระบบนั้น ใหปราศจากกลิ่นเหม็น หรือเกิดละออง

สารพิษข้ึน จนเปนเหตุใหเสื่อม หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ถือวา เปนเหตุรําคาญ 

4.การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความ

สั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพหมายถึง กรณีท่ีบุคคลใด หรือกลุมบุคคล หรือสถานประกอบการ กระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิด

มลพิษทางดานกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือสารเปน

พิษอ่ืนๆ เชน การเผามูลฝอย เผาตนหญาจนเกิดเขมา ควันเถา การเคาะ / ตี /ทุบโลหะ เกิดเสียงดัง 

การตอกเสาเข็ม จนเกิดความสั่นสะเทือน การโม บดสิ่งของ หรือสีขาวจนเกิดฝุน ละออง เปนตน จน

เปนเหตุใหเสื่อม หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้ ตองมีลักษณะท่ีกระทําการ เปนการประจํา จนเกิด

สภาวะท่ีกระทบตอ การดํารงชีพเปนการประจํา จนเกิดสภาวะท่ีกระทบตอการดํารงชีพ โดยปกติสุข

ของประชาชนขางเคียง 

5.เหตุอ่ืนใด ท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหมายถึง กรณีอ่ืนๆ ท่ี

มิไดระบุไวขางตน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว กรณีเชนนั้น ก็ถือวา เปนเหตุรําคาญเชนกัน 

ดังนั้น กรณีของเหตุรําคาญ จึงตองยึดบทบัญญัติมาตรา 25 เปนหลักในการวินิจฉัย ท่ี

สําคัญคือ ตองบงชี้ไดวา การกระทําดังกลาว อาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพได ใน

การวินิจฉัย จึงจําเปนท่ีตองอาศัยองคความรู ทางดานการสาธารณสุข การสุขาภิบาล และการอนามัย

สิ่งแวดลอม ซ่ึงในขณะท่ียังไมมีหลักฐานมาตรฐาน หรือเครื่องมือท่ีสามารถชี้วัดไดอยางชัดเจน วา

กรณีใดเปนเหตุรําคาญ โดยสภาพจึงเปนดุลพินิจของเจาพนักงานสาธารณสุข ในอนาคตจึงเปนเรื่องท่ี

นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่งแวดลอม และนักวิชาการสาธารณสุข จะตองรวมกันพิจารณา 

กําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน หรือแนวทางการวินิจฉัย หรือหาเครื่องมือในการตรวจสอบ ปญหาเหตุ
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รําคาญท่ีชัดเจนตอไป เพ่ือประโยชนในการคุมครองประชาชน และปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย

ไดงายข้ึน 

2. อํานาจในการควบคุมดูแล กรณีเหตุรําคาญ 

2.1กฎหมายสาธารณสุข มาตรา 26ไดรับรองอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(ประธานกรรมการ อบต.) ในการออกคําสั่งเปนหนังสือ ใหผูหนึ่งผูใดดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ได 

1. หามมิใหกอใหเกิดเหตุรําคาญข้ึน ในท่ี หรือทางสาธารณะ หรือในสถานท่ีเอกชน 

2.ดูแล ปรับปรุง หรือบํารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู 

คลอง และสถาบันท่ีตางๆ ในเขตความรับผิดชอบของตน ใหปราศจากเหตุรําคาญ ซ่ึงกรณีนี้ จึง

ครอบคลุมถึงสถานท่ีสาธารณะ ท่ีหนวยงานราชการตางๆ ครอบครองดูแลอยูดวย ดังนั้นเจาพนักงาน

ทองถ่ิน จึงมีอํานาจแจงเปนหนังสือใหหนวยงานใดๆ ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีใดๆ ท่ีเปนสาธารณะ ใหดูแล

รักษามิใหเกิดเหตุรําคาญไดดวย 

3.ใหดําเนินการระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญตางๆ ในท่ี หรือทางสาธารณะ 

หรือในสถานท่ีเอกชน 

2.2กรณีท่ีเกิดเหตุรําคาญในท่ี หรือทางสาธารณะ กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงาน

ทองถ่ิน (ประธานกรรมการ อบต.) มีอํานาจดําเนินการ ดังนี้ 

1.ออกคําสั่งเปนหนังสือ ใหบุคคล ซ่ึงเปนเหตุ หรือเก่ียวของกับการกอ หรืออาจ

กอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ดําเนินการระงับ หรือปองกันเหตุรําคาญนั้น ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ซ่ึงตองข้ึนอยูกับขอเท็จจริงของเหตุการณ (มาตรา 27 วรรค 1) 

2.ในการออกคําสั่งนั้น จะกําหนดวิธีระงับ หรือการปองกันเหตุรําคาญนั้นก็ได 

รวมท้ังจะกําหนดวิธีการ เพ่ือการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญข้ึน ในอนาคตอีกดวยก็ได (มาตรา 27 

วรรค 1) 

3.เม่ือออกคําสั่งแลว ปรากฏวา ผูรับคําสั่งมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด และกรณีเหตุรําคาญดังกลาว อาจเปนอันตรายอยางรายแรง ตอสุขภาพได เจาพนักงาน

ทองถ่ิน (ประธานกรรมการบริหาร อบต.) มีอํานาจเขาไปจัดการตามความจําเปน เพ่ือการปองกันมิให

เกิดเหตุรําคาญเชนนั้นข้ึนอีก ท้ังนี้ กฎหมายกําหนดใหบุคคลท่ีเปนตนเหตุ หรือเก่ียวของกับการกอ 

หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น เปนผูเสียคาใชจาย สําหรับการจัดการนั้นของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(มาตรา 27 วรรค 2) 

2.3กรณีเกิดเหตุรําคาญในสถานท่ีเอกชน กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน 

(ประธานกรรมการ อบต.) มีอํานาจดําเนินการได ดังนี้ 

1.ออกคําสั่งเปนหนังสือ ใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น ดําเนินการระงับ

เหตุรําคาญ ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ตามสภาพของปญหาได (มาตรา 28 วรรค 1) 
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2.ในการออกคําสั่งนั้น จะกําหนดวิธีการระงับ หรือการปองกันเหตุรําคาญนั้นก็ได 

รวมท้ังจะกําหนดวิธีการเพ่ือการปองกัน มิใหเกิดเหตุรําคาญ ข้ึนในอนาคตอีกดวยก็ได (มาตรา 28 

วรรค 1) 

3.กรณีท่ีผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีไดรับคําสั่งนั้น มิไดปฏิบัติตาม

คําสั่ง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ิน จะมีอํานาจ

ดําเนินการตอไปได โดยแยกเปน 2 กรณีคือ 

4.กรณีเหตุรําคาญนั้น มิไดกอใหเกิดสภาวะท่ีเปนอันตรายอยางรายแรง ตอสุขภาพ 

เจาพนักงานทองถ่ิน อาจเขาไประงับเหตุรําคาญนั้นเอง หรือจัดการตามความจําเปน เพ่ือการปองกันมิ

ใหเกิดเหตุรําคาญเชนนั้นข้ึนอีก ท้ังนี้กฎหมายกําหนดวา หากเหตุรําคาญนั้นเกิดจากการกระทํา หรือ

การละเลย หรือการยินยอม ของผูเปนเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น ใหเจาของ หรือผู

ครอบครองสถานท่ีนั้น เปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น ของเจาพนักงานทองถ่ิน 

5.กรณีเหตุรําคาญนั้น กอใหเกิดสภาวะท่ีเปนอันตรายอยางรายแรง ตอสุขภาพ 

กฎหมายใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถ่ิน ออกคําสั่งเปนหนังสือ หามมิใหเจาของ หรือผูครอบครอง

ใช หรือยินยอม ใหบุคคลใดใชสถานท่ีนั้นท้ังหมด หรือบางสวนจนกวาจะเปนท่ีพอใจ แกเจาพนักงาน

ทองถ่ิน วา ไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลว 

 

3. โทษความผิดของผูกอเหตุรําคาญ 

โดยท่ีเหตุรําคาญเปนเรื่องท่ีตองการควบคุม ใหชุมชนอยูรวมกันอยางปกติสุข และ

ปองกันมิใหมีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน โดยสภาพของเรื่อง จึงมิไดพุงเปาไปท่ีกรณี ท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพแลว หากแตมุงใหความสนใจ ตอการกระทําอันอาจทําให เกิดสภาวะท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพได หรือกลาวในอีกนัยหนึ่ง คือ ทําใหเกิดสภาวะท่ีบุคคล เกิดความรําคาญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ตอสุขภาพทางจิตใจ เชน นอนไมหลับ เพราะเสียงดัง กลิ่นเหม็นจนหายใจไมออก เกิดความ

สั่นสะเทือน จนทําใหท่ีอยูอาศัยเกิดแตกราว เผาสิ่งของ หรือมูลฝอยจนเกิดควัน เขมา ฟุงกระจาย 

รบกวนคนอ่ืน เปนตน 

ดวยเหตุนี้ ตามหลักการเหตุรําคาญ จึงมิใชเรื่องท่ีคอขาดบาดตาย แตเปนเรื่องท่ี

กระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข กอปรกับสังคมไทย มีลักษณะท่ีถอยทีถอยอาศัย ท่ีไมชอบ

ฟองรอง หรือเปนความกัน จึงมักไมมีการรองเรียน แมวาจะเกิดเหตุรําคาญแลว เวนแตเปนกรณีท่ี

เหลืออดเหลือทนเสียแลว หรือไมเชนนั้นก็เปนกรณีท่ีโกรธกัน ก็จะรองเรียนกันทุกเรื่อง นี่คือ ความไม

พอดีของสังคมไทย 

ความผิดของเรื่องนี้ จึงเนนไปท่ีการขัดคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน มิไดเนนท่ีการกระทํา

ท่ีเปนเหตุรําคาญ เพราะกฎหมายประสงค จะใหมีการแกไข และเชื่อวา บุคคลโดยท่ัวไป ไมมีเจตนา 
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หรือจงใจท่ีจะกอเหตุรําคาญตอผูอ่ืน หมายความวา การกอเหตุรําคาญใดๆ ตองไดรับการวินิจฉัยจาก

เจาพนักงานทองถ่ินเสียกอน (ซ่ึงโดยท่ัวไปตองอาศัย เจาพนักงานสาธารณสุขท่ีมีความรู ดานการ

สาธารณสุข หรือการสุขาภิบาล หรือการอนามัยสิ่งแวดลอม) เม่ือพบวา บุคคลใดไดกอเหตุรําคาญข้ึน 

เจาพนักงานทองถ่ินก็จะออกคําสั่ง ใหปรับปรุงแกไข หรือระงับเหตุรําคาญนั้น หากไมปรับปรุงแกไข 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จึงจะมีโทษความผิด ตามมาตรา 74 กลาวคือ มีความผิดฐานขัดคําสั่งของ

เจาพนักงานทองถ่ิน โดยไมมีเหตุ หรือขอแกตัวอันสมควร ก็จะมีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไม

เกิน 2,000บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ รวมท้ังกรณีท่ีขัดคําสั่ง หามมิใหใช หรือยินยอมใหใชสถานท่ีเอกชน 

ท่ีเกิดเหตุรําคาญ ท่ีเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ก็มีโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 

2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

สําหรับกรณีเกิดเหตุรําคาญในท่ี หรือทางสาธารณะ และเหตุรําคาญนั้น มิไดกอใหเกิด

สภาวะอันตรายอยางรายแรง ตอสุขภาพ กฎหมายก็มิไดบัญญัติใหเจาพนักงานทองถ่ิน ตอง

ดําเนินการอยางไร เพียงแตลงโทษผูกระทํา หรือกอเหตุแลวจะไมปฏิบัติ ตามคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ินดังกลาวเทานั้น 

4. ข้ันตอนการดําเนินการ กรณีเกิดเหตุรําคาญ 

1.เม่ือมีกรณีเหตุรําคาญเกิดข้ึน ประชาชนท่ีอยูขางเคียงท่ีประสบเหตุ หรือผูท่ีไป

ประสบพบเห็น มีสิทธิท่ีจะรองเรียนตอเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ 

หรือหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน หรือราชการสวนภูมิภาคท่ีเก่ียวของได 

2.เจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุขของหนวยงาน ท่ีไดรับการ

รองเรียน ตองดําเนินการตรวจสอบกรณีเหตุรองเรียนนั้น ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมักขอให เจา

พนักงานสาธารณสุขเปนผูตรวจสอบ ซ่ึงการตรวจสอบตองพิจารณาวา เปนเหตุรําคาญหรือไม? 

1)ถาไมใชเหตุรําคาญ เจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาพนักงานสาธารณสุขตองแจงให

ผูรองทราบ (ถาผูรองแจงท่ีอยูใหทราบ) แลวแตกรณี เรื่องรองเรียนนี้ถือเปนอันยุติ 

2)แตถาเปนเหตุรําคาญ ตองพิจารณาวา เหตุรําคาญนั้น เกิดข้ึนในท่ี หรือทาง

สาธารณะ หรือเกิดข้ึนในสถานท่ีเอกชน และเกิดข้ึนเขตทองถ่ินใด แลวดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

3.เม่ือเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบพบวา เปนเหตุรําคาญ เจาพนักงาน

สาธารณสุขมีหนาท่ี ตองเสนอใหเจาพนักงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจในเขตทองถ่ินนั้น ออกคําสั่งเปน

หนังสือใหผูท่ีกอเหตุนั้น (กรณีท่ีเกิดในท่ี หรือทางสาธารณะ) หรือใหเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ี

เอกชน (กรณีท่ีเกิดในสถานท่ีเอกชน) เพ่ือใหปรับปรุงแกไข หรือระงับเหตุรําคาญนั้น ซ่ึงคําสั่งนั้นตอง

มีสาระท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) ตองมีชื่อหนวยงาน ชื่อเจาพนักงาน พรอมตําแหนง และวันเดือนปท่ีออกคําสั่ง 

2) ตองอางอิงขอกฎหมาย ท่ีใหอํานาจในการออกคําสั่งนั้น  
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3) ตองอธิบายขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหตองออกคําสั่ง ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4) ตองสั่งใหดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือระงับ หรือกําหนดวิธีการเพ่ือการ

ปองกัน เหตุรําคาญในอนาคต ตามหลักวิชาการ ท่ีสอดคลองกับเหตุการณขอเท็จจริงเรื่องนั้น พรอมนี้

ตองกําหนดระยะเวลา ท่ีตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น ตามความเหมาะสมดวย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพ

ปญหา ความยากงายในการแกไขปญหานั้นๆ 

5) กรณีท่ีคําสั่งใด ท่ีผูรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณคําสั่งได กฎหมายวาดวย วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน ตองแจงสิทธิ และระยะเวลาท่ีจะอุทธรณได ตอ

บุคคลใดไวดวย ในกรณีของเหตุรําคาญ ซ่ึงกฎหมายสาธารณสุข กําหนดใหผูรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ

คําสั่ง ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําสั่งนั้น 

4.เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีใหไวในคําสั่งนั้น เจาพนักงานสาธารณสุขตองไปตรวจสอบ

วา มีการปรับปรุงแกไข หรือไมอยางกรณีท่ีไมมีการแกไข โดยเหตุผลอันสมควร ก็เปนอํานาจของเจา

พนักงานฯ ท่ีจะผอนผันระยะเวลาตามขอเท็จจริงได ตามความเหมาะสม แตหากเปนกรณีท่ีผูรับคําสั่ง

ไมใสใจ หรือไมนําพาตอคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินก็อาจดําเนินการได 2 กรณี 

คือ 

1) กรณีท่ีเหตุรําคาญนั้นเกิดในท่ี หรือทางสาธารณะ เจาพนักงานทองถ่ิน และเจา

พนักงานสาธารณสุขตองพิจารณาวา เหตุรําคาญนั้นยังคงเกิดข้ึน และกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพหรือไม? 

-ถาไมเปนอันตรายอยางรายแรง ก็ใหดําเนินการลงโทษผูกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น 

โดยเจาพนักงานทองถ่ินอาจดําเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีทางศาล แลวแตกรณี ตาม

อํานาจในมาตรา 85 วรรค 3 

-ถาเปนอันตรายอยางรายแรง ใหเจาพนักงานทองถ่ิน รวมกับเจาพนักงาน

สาธารณสุข ดําเนินการปรับปรุงแกไข เพ่ือมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนตอไป แลวคิด

คาใชจายท้ังหมด จากผูท่ีกอเหตุรําคาญนั้น แลวใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ เปรียบเทียบปรับ 

หรือดําเนินคดีทางศาล แลวแตกรณี ตามอํานาจในมาตรา 85 วรรค 3 และหากผูท่ีกอเหตุไมยินยอม

เสียคาใชจายดังกลาว เจาพนักงานทองถ่ิน ก็สามารถฟองเรียกคาใชจายทางศาลไดดวย 

2.กรณีท่ีเหตุรําคาญนั้นเกิดในสถานท่ีเอกชน เจาพนักงานทองถ่ิน และเจาพนักงาน

สาธารณสุข ตองพิจารณาวา เหตุรําคาญนั้นยังคงเกิดข้ึน และกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ตอ

สุขภาพหรือไม? 

-หากเหตุรําคาญยังคงเกิดข้ึน แตไมเปนอันตรายอยางรายแรง เจาพนักงานทองถ่ิน 

และเจาพนักงานสาธารณสุข อาจรวมกันดําเนินการแกไขในสถานท่ีเอกชนนั้นได โดยคิดคาใชจายจาก

เจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น (ในกรณีท่ีเปนเพราะการละเลย หรือยินยอมใหกระทําจากผูเปน
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เจาของ หรือผูครอบครองนั้น) แลวใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการลงโทษ โดยการเปรียบเทียบปรับ 

หรือดําเนินคดีทางศาล แลวแตกรณี ตามอํานาจในมาตรา 85 วรรค 3 และหากผูท่ีกอเหตุ ไมยินยอม

เสียคาใชจายดังกลาว เจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถหองเรียก คาใชจายทางศาลไดดวย 

-หากเหตุรําคาญยังคงเกิดข้ึน และเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพดวย 

นอกจากเจาพนักงานทองถ่ินจะดําเนินการลงโทษ โดยการเปรียบเทียบปรับ หรือดําเนินคดีทางศาล 

แลวแตกรณี ตามอํานาจในมาตรา 85วรรค 3ตอเจาของ หรือผูครอบครองสถานท่ีเอกชนนั้นแลว เจา

พนักงานสาธารณสุข อาจเสนอใหเจาพนักงานทองถ่ิน ออกคําสั่งเปนหนังสือ หามิใหใช หรือยินยอม

ใหบุคคลใด ใชสถานท่ีนั้นท้ังหมด หรือบางสวน จนกวาจะไดมีการระงับเหตุรําคาญนั้นแลวก็ได ซ่ึง

กรณีนี้ก็จะมีผลคลายกับ การสั่งใหหยุดดําเนินกิจการนั่นเอง 

คูมือ ระบบการจัดการเหตุรําคาญ และกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (หนา36) 

ไดกลาวถึงการดําเนินการกับประชานท่ีไดรับผลกระทบกับเหตุรําคาญ 

- การจัดอบรมเผยแพรความรูใหกับเจาหนาท่ีในหนวยงานในพ้ืนท่ี 

- การพัฒนาระบบการเตือนภัย หรือระบบการรับแจงขอรองเรียนในหลายรูปแบบ

ใหเพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- การจัดเตรียมงบประมาณประจําปใหเพียงพอ สําหรับการรักษาพยาบาล การ

สงเสริม การปองกันและการฟนฟูสภาพความเจ็บปวยของประชาชน 

- ผลิตสื่อขอมูลทางวิชาการสําหรับเผยแพรใหความรูในการปองกันตัวเอง และการ

แกไขปญหาแกประชาชน เจาหนาท่ีภาครัฐ และผูประกอบกิจการ 

- การบังคับใชกฎหมาย การออกกฎหมาย หลักเกณฑ หรือมาตรการดานตางๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือควบคุมผูประกอบกิจการ รวมท้ังผูท่ีกระการกอเหตุรําคาญใดๆ 

- การควบคุมสิ่งคุกคาม หรือแหลงกําเนิดเหตุรําคาญ 

- การกําหนดแผนการตรวจตรา สถานประกอบกิจการ ในพ้ืนท่ีทุกเดือน 

- การปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ี 

- การอบรมผูประกอบกิจการในพ้ืนท่ีใหมีความรู ตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงหรือ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ และตองกําหนดนโยบายการซอมบํารุง ปรับปรุงซอมแซม

เครื่องจักร ระบบผลิตใหมีประสิทธิภาพ ไมใหกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 

ใน Black Law Dictionary ก็บัญญัติคําวาเหตุรําคาญไวเชนกัน โดยใหความหมาย

ดังนี้ 

1.สถานการณ การกระทําหรือภาวะ (เชนเดียวกับการสงเสียงดัง หรือมีกลิ่นเหม็น) 

ท่ีมารบกวนการใชทรัพยสินหรือ ความพอใจในทรัพยสิน 
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ภาวะหรือการกระทําท่ีตอเนื่องกันจากท่ีดินใกลเคียง ซ่ึงกอใหเกิดการบาดเจ็บทาง

รางกาย หรือมารบกวนการใชสิทธิตามกฎหมายท่ีดินหรือในทางหลวง 

2.การกระทําหรือการละเวนการกระทํา ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอการใชทรัพยสิน

นอกจากนั้นยังไดใหความหมายเหตุรําคาญสาธารณะไวคือ สิ่งท่ีไมเหมาะสมอันอาจกอใหเกิดการ

รบกวนในสิทธิโดยท่ัวไปตอสิ่งสาธารณะ เชน สิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย การลวงละเมิด

ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของสังคม หรือการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายท่ีไปขัดขวางการใช

สมบัติสาธารณะ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ThePublicHealthAct1396) เหตุรําคาญเก่ียวของ

กับพระราชบัญญัติการปองกันและคุมครองสิ่งแวดลอม ป 1990(TheEnvironmental Protection 

Act 1990)โดยมีคําจํากัดความเหตุรําคาญ พรอมท้ังกําหนดประเภทเหตุรําคาญไวดังนี้ 

เหตุรําคาญ หมายถึง การรบกวนความสะดวกสบายของบุคคล เพ่ือนบาน หรือชุมชน

ในบริเวณใกลเคียงซ่ึงเปนการกระทําท่ีไมสามารถยอมรับได คําวา “ไมสามารถยอมรับได” 

(Unaccepleble) มีความหมายตามธรรมดาท่ีวิญูชนจะพิจารณาไดวาการไมมีเหตุอันสมควร เหตุ

รําคาญสามารถแยกเปนประเภทไดดังนี้ 

1. บริเวณสถานท่ี 

2. ควันเสีย 

3. ควันหรือกาซจากท่ีอยูอาศัย 

4. กลิ่นเหม็นจากโรงงาน กิจการคาหรือสถานประกอบการคา 

5. สิ่งสะสมหรือกองทับถม 

6. สัตว 

7. เสียงจากสถานท่ี 

8. เสียงจากยานพาหนะหรืออุปกรณเครื่องมือบนทองถนน 

9.เหตุอ่ืนๆท่ีไดประกาศกฎหมายวาดวยเหตุรําคาญ 

สุรวงศศาสตรวาหา และณรงคศักดิ์ อังคะสุรพวา (2540,หนา 135-137) ไดกลาวถึง 

เหตุรําคาญ ไววา จากปญหาเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากมลพิษตางๆ ท้ังในกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดตางๆ โดยเฉพาะตามเมืองใหญๆ นับวันแตจะมีปญหาความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ปญหาและเหตุ

เดือดรอนรําคาญดังกลาว เปนผลมาจากความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ไมวาจะเปนการ

ประกอบกิจการตางๆ เชน ทางดานพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมท้ังกิจกรรมของ

ประชาชนโดยท่ัวไปในชุมชนท่ีมีการขยายตัวตอเนื่อง ลวนเปนสาเหตุหรือเปนแหลงท่ีกอใหเกิดปญหา

รําคาญจากมลพิษ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงปญหาเหตุรําคาญตางๆท่ีเกิดข้ึนแลว สามารถแยกตามประเภท

ปญหาไดดังนี้ 
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1) ปญหาเหตุรําคาญท่ีมาจากเรื่องอากาศเสีย เปนภาวะท่ีมาจาก 

1.1) กลิ่นเหม็น แหลงท่ีกอใหเกิดปญหาท่ีสําคัญ ไดแก 

ก.การเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรและน้ําลางคอกเปนปญหาท่ี

รองเรียนกันมาโดยตลอดเฉพาะในสวนภูมิภาค เนื่องจากเปนกิจการท่ีมีการเลี้ยงในทุกจังหวัด สาเหตุ

เกิดจากการกําจัดมูลสารท่ีไมดีพอ สภาพคอกท่ีไมสะอาดไมมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม 

ข.การผลิต สะสมอาหารสัตว เชน การทําปลาปน การผลิตอาหารจากรํา 

ค.การพนสี โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นจากตัวละลาย ประเภททินเนอรของพนสี

รถยนต 

ง.การผลิต บรรจุสารเคมีจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี การบรรจุขนถายสารเคมี 

จ.การใหบริการของสถานประกอบกิจการตางๆ ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นท่ีเกิดจาก

สุขลักษณะของหองน้ําและสุขาหรือขยะมูลฝอย 

1.2) ฝุนละออง เขมา ควัน แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ ไดแก 

ก.การทําปูนขาว ปูนซีเมนต เกิดจากการขนถาย ลําเลียง โม บด 

ข.การผสมรําทําอาหารสัตว การขนถาย ลําเลียง การผสมวัตถุดิบ การตาก

และแปรรูปอัดเม็ด 

ค.การหลอมโลหะ เกิดจากข้ันตอนการหลอมในเตาเผาและการกอสราง

อาคาร 

1.3) กาซและไอระเหย แหลงกําเนิดท่ีสําคัญ ไดแก 

ก. การพนสี เชน อูเคาะพอสีรถยนต เกิดจากไอระเหยจากสารตัวทําละลาย 

ข. การผลิต บรรจุสารเคมีบางประเภท เชน โทลูอีน ไตรคลอโรอีเทนสไตรีน 

ค.การเผาเชื้อเพลิงถานหินลิกไนท เชน โรงทําปูนขาว โรงบมใบยาสูบ โรง

ผลิตกระแสไฟฟา กาซท่ีสําคัญ คือ ซัลเฟอรไดออกไซค 

2) ปญหาเหตุรําคาญท่ีมาจากเรื่องเสียงดัง 

สวนใหญเกิดจากกิจการท่ีมีการใชเครื่องจักรในการผลิต หรือในกระบวนการ

ทํางานท่ีมีการเคาะ กระแทก ตี เจาะ นอกจากนี้ในบางกรณีเสียงรบกวนเกิดจากเสียงของคนงานเสียง

รองของสัตวเลี้ยง เชน หมู สุนัข แหลงกอใหเกิดปญหาเรื่องเสียงดังท่ีสําคัญ ไดแก 

ก. การทําผลิตภัณฑจากโลหะ เชน โรงงานเครื่องใชอลูมิเนียม 

ข. การเคาะพนสีรถยนต 

3) ปญหาเหตุรําคาญท่ีมาจากเรื่อง น้ําเสีย แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ ไดแก 

ก.การผลิตอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน โรงงานน้ําตาล 

โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานทําขนมจัน โรงงานหองเย็น 
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ข. ฟารมเลี้ยงสัตว เชน น้ําเสียจากการทําฟารมเลี้ยงหมูไหลลงแหลงน้ํา 

4)ปญหาขยะมูลฝอย แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ ไดแก 

ก.การท้ิงขยะมูลฝอยของหนวยราชการบางแหง เชน เทศบาล สุขาภิบาล โดยไมมี

การกลบฝงอยางถูกวิธี สวนใหญใชวิธีกองและเผาในท่ีโลงทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมานอกเหนือจาก

สภาพสกปรก ไมนาดู เชน ปญหาน้ําเนาเสีย กลิ่นเหม็น แมลงวัน 

ข.ขยะจากอุตสาหกรรมบางประเภท เชน เปลือกแบตเตอรี่ แผงวงจร อีเลคโทรนิค 

เศษใยแกว กอใหเกิดปญหาสารพิษปนเปอนในดินและน้ํา 

ค.สถานประกอบกิจการตางๆ เชน สถานบริการท่ีมีบริการอาหาร 

ง.สถานท่ีซ่ึงใกลบานพักคนงานกอสราง ซ่ึงจะมีคนงานอาศัยอยูเปนจํานวนมาก

และอยูกินกันอยางหนาแนน 

5) สารพิษ แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ สวนใหญมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก 

อุตสาหกรรมเคมี เชน การผลิตพลาสติกในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ก. สารพิษท่ีสําคัญ เชน สไตรีน ไวนิคลอไรด 

ข.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เชน แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส สารพิษท่ีสําคัญ เชน 

ตะก่ัว ปรอท แคดเมียมอิเล็กทรอนิกส 

ค. การซอม ทํา เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยเฉพาะปญหาจากตะก่ัวในแบตเตอรี่ 

6) ปญหาความสั่นสะเทือน แหลงกอปญหาสวนใหญเกิดจากการกอสราง เชน การ

ตอดเสาเข็ม นอกจากนี้ยังเกิดการใชเครื่องจักรในการซอม การพิมพ สําหรับโรงงานหองแถว สงผล

กระทบตอกองขางเคียง 

7) ปญหาแสง ความรอน แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ ไดแก การเชื่อมโลหะ การทํา

เหล็กดัดทําใหเกิดแสงรบกวน และแสงท่ีเกิดจากการสะทอนของดวงอาทิตยซ่ึงเกิดจากอาคารขนาด

ใหญท่ีมีผนังอาคารเปนกระจกหรือโลหะผิวมัน 

นอกจากปญหาเหตุรําคาญท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะไมใชเปน

มลพิษโดยตรง เชน ปญหายุงชุมทอระบายน้ําเทศบาล การวางวัสดุเกะกะจนเกิดสภาพท่ีไมนาดู ไม

เปนระเบียบ เปนตน 

สรุปเหตุรําคาญ หมายถึง ปญหาความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากปจจัยหลาย ๆ 

สิ่ง ไดแก ปญหามลพิษตางๆ ปญหาดานเสียงรบกวนจากการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหเกิดผล

กระทบตอความเปนอยู ปญหาจากการสัตวเลี้ยง เชื้อโรค สัตวไปรบกวนการอยูอาศัย การสัญจรไปมา 

การใชชีวิตประจําวัน ปญหาจากแหลงเพาะพันธยุงลาย เชื้อโรคตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

 2.5.2 หนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเหตุรําคาญ 
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จรัส ธรรมธนารักษ (2549,หนา 44-46) กลาววา การดําเนินงานควบคุมแกไขปญหา

เหตุรําคาญจากมลพิษและสิ่งแวดลอมของหนวยงานตางๆ ตามกฎหมายสาธารณสุข และกฎหมาย

อ่ืนๆ มีดังนี้ 

ในสวนของกฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

1) กระทรวงสาธารณะสุข ในสวนหนวยงานท่ีปฏิบัติ คือ กรมอนามัย ซ่ึงมีการ

ดําเนินการดังนี้ 

- กําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน มาตรการ และวิธีการควบคุม ดูแล 

- ตรวจสอบ บรรเทา แกไข ปญหาเหตุรําคาญ เหตุรายแรงตอสุขภาพและสภาวะ

ความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ ตรวจสอบ บรรเทา และแกไขปญหา 

2) กระทรวงมหาดไทย ในสวนหนวยงานปฏิบัติ ไดแก กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีการดําเนินการดังนี้ 

- ตรวจสอบ ควบคุม ระงับและกําจัดเหตุรําคาญท้ังในท่ีสาธารณะและสถานท่ี

เอกชน 

กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ซ่ึงกิจการดังกลาวกอใหเกิดปญหาเหตุรําคาญจึงไดมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขา

มามีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

1) กระทรวงมหาดไทย ในสวนหนวยงานปฏิบัติ เทศบาลองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึง

มีหนาท่ี  

- กําหนดประเภท กิจการท่ีตองควบคุมในทองถ่ิน 

- กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข ท่ัวไปและเง่ือนไขเฉพาะเก่ียวกับสุขลักษณะของ

ทองถ่ิน 

- ออกหรือตอใบอนุญาต 

- สั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาต 

- สั่งปดกิจการชั่วคราว 

- ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งระงับแกไข 

2) กระทรวงสาธารณสุข ในสวนหนวยงานท่ีปฏิบัติ คือ กรมอนามัย สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

- กําหนดกิจการใดเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

- กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และวิธีการควบคุมกํากับ และดูแล 

- ตรวจสอบ แนะนํา และสั่งระงับแกไข 
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สรุปไดวาการจัดการเหตุรําคาญ หมายถึง การปฏิบัติงาน ควบคุม แกไข ของ

หนวยงาน องคกร ดําเนินการอยางเปนกระบวนการ ข้ันตอน กับเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน

แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพกายและ

จิตใจ เชน การเลี้ยงสัตวสงเสียงรบกวนกลิ่นเหม็น บานใกลเคียง การกอสรางรื้อถอนอาคารสงเสียงดัง 

เกิดการสั่นสะเทือน ฝุนละออง ทําใหผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบเปนตน 
 

2.6แนวคิดเกี่ยวกับผูนําชุมชน 

 2.6.1 ความหมายของผูนําชุมชน 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร(2545, หนา 238) กลาวถึง ผูนํา วา หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาท

สําคัญซ่ึงสามารถนําหรือประสานการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหทํางานรวมกันจนประสบผลสําเร็จ

โดยบุคคลนั้นไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุมดวย 

จีรพรรณ กาญจนจิตรา(2520, หนา 47) ไดกลาวถึงความหมายของผูนําไววา ผูนํา 

คือ ผูท่ีมีความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเปนท่ีตองการในการดําเนินงานของกลุมและสามารถใชความรู

นั้นชวยใหกลุมบรรลุวัตถุประสงคไดในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง 

สุเทพ พงศศรีวัฒน(2544, หนา 2) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงอาจ

โดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง และเปนท่ียอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม สามารถ

ท่ีจะจูงใจชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ 

เจษฎา บุญมาโฮม(2546,หนา 185) กลาวถึง ผูนํา วา หมายถึง คนท่ีไดรับการแตงตั้ง

อยางเปนทางการ ใหมีตําแหนงเปนหัวหนา มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานหนึ่ง ๆ ในองคกร 

กิติ ตยัคคานนท (2532, หนา 21) ไดใหความหมายของผูนํา ไววา ผูนํา คือ ผูมีศิลปะ

ท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และนําบุคคลเหลานั้นไป โดยไดรับความไววางใจและเชื่อใจอยาง

เต็มท่ี อีกท้ังยังไดรับความเคารพนับถือความรวมมือและความม่ันใจจากผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจ 

ธนพร คลายกัน (2540, หนา 15) ไดใหความหมายของ ผูนํา คือ ผูท่ีมีอิทธิพลเหนือ

คนอ่ืนในชุมชนและมีบทบาทสําคัญในการนําชุมชนไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย และสามารถทําให

จุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จเร็วข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการควบคุมและไดรับการสนับสนุน

จากประชาชนในชุมชนดวย 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2543, หนา 228)ไดสรุปความหมายของคําวา ผูนําไว 

2 ประการ คือ 

1. ผูนํา คือ ผูท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ๆ สามารถทําใหคนอ่ืนอยากเดินตามและให

ความเคารพนับถือ เชื่อใจ และใหความรวมมือในการทํางาน 
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2 .  ผูนํา คือ ผู ท่ีกอให เ กิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูผลสําเร็จ ท่ีดี  หรือบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดวางไว 

วรางคณา วงศมหาชัย(2535, หนา 9)ไดสรุปความหมายของ ผูนํา ไววา หมายถึง 

ผูทําหนาท่ีรับผิดชอบตอการพัฒนาของกลุม โดยอํานวยความสะดวกใหมีการปฏิบัติงานในกลุม โดย

แบงความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน สงเสริมใหสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและ

แกปญหาท้ังหลายท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานและพัฒนาการของกลุม 

เรวดี ไชยพาน (2523, หนา 9) ไดนิยามความหมายของ ผูนําชุมชน ไววาบุคคลท่ีคน

ในชุมชนยกยองยอมรับนับถือเปนผูท่ีสามารถชักจูงและกอใหเกิดแรงศรัทธาในกลุมคน เปนผูเสียสละ

เพ่ือประโยชนสวนรวม พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาหารือกับผูอ่ืน มีความคิดริเริ่มทันตอ

เหตุการณยอมรับฟงความคิดเห็นอ่ืน มีการศึกษาดี มีแนวความคิดเปนประชาธิปไตย เปนผูมีสวน

สําคัญในการทํางานใหแกชุมชน เปนบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน

ชุมชน 

ยุพินคชเสนี (2539, หนา 6) กลาววา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งหรือ

แตงตั้งใหมีตําแหนงสูงท่ีสุดในงานใดงานหนึ่ง ทําหนาท่ีวางแผน สั่งการ ประเมินผล อํานวยการให

บรรลุเปาหมาย 

จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผูนํา หมายถึง ผู ท่ี มีความความรู 

ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม นําพาหรือชี้นําบุคคลกลุม ๆ หนึ่ง ใหไปในทิศทางเดียวกัน ไดรับการ

ยอมรับใหเปนผูท่ีไววางใจใหปฏิบัติงานภารกิจตาง ๆ จากการเลือกตั้งข้ึนมา ไมวาจะเปนดานการ

วางแผนงาน อํานาจหนาท่ี การดําเนินงาน และการใหความชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย 

2.6.2 บทบาทของผูนําชุมชน 

วรางคณา วงศมหาชัย (2535, หนา 18)กลาววาบทบาทหนาท่ีของ ผูนําทองถ่ินท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน หรือการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะควรจะมีดังนี้ 

1. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของทองถ่ินหรือชุมชน 

2. เปนผูริเริ่มแนวคิดใหม ๆ พรอมท้ังชี้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับแนวความคิดใหม หรือ

สิ่งใหม ๆ นั้นดวย 

3. เปนผูท่ีชวยวิเคราะหปญหาและความตองการของชาวบาน 

4. เปนผูแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และสรางแรงจูงใจเพ่ือกระตุนเตือนหรือยั่วยุให

เกิดการกระทําในทางสรางสรรค หรือการพัฒนาใหเกิดข้ึนในทองถ่ินหรือชุมชน 

5. เปนผูรับฟงปญหาความตองการ และความคิดเห็นของชาวบาน แลวนําเสนอ

คณะกรรมการการพัฒนาหรือผูท่ีเก่ียวของ 
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6. เปนผูรวมวางแผนพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชน 

7. เปนผูรวมควบคุมหรือกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

8. เปนผูรวมติดตามและประเมินผลตามแผนท่ีวางไว 

9. เปนผูรายงานหรือเผยแพรผลงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชน ใหผูท่ีเก่ียวของ 

จําเนียร โชติชวง, นวลศิริ เปาโรหิตย และนิภา ทองไทย (2520, หนา 25) กลาววา 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปนผูนํา มีดังนี้ 

1. ลักษณะแตกตางของคนในกลุม เชนคานิยม สติปญญา ความสามารถ บุคลิกภาพ 

ฯลฯ ซ่ึงลักษณะความแตกตางกันของบุคคลทําใหเกิดความขัดแยง จึงจําเปนตองมีผูนําเพ่ือท่ีจะ

ประสานชักจูงใหคนในกลุมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถท่ีจะรวมมือกันทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของงานได 

2. เนื่องจากวาการบริหารงานและการติดตอประสานงานเปนสิ่งท่ีจําเปนจะตองมีใน

ทุก ๆ กลุม วงการ ดังนั้นตําแหนงหนาท่ีของผูนําจึงเกิดข้ึนเพ่ือนํามาใชชักจูงใหบุคคลรวมมือกัน

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กลุมตองการมีผูชวยควบคุมใหเรียบรอย เพราะกลุมท่ีไมมีผูนําจะมีสภาพวุนวายไม

เปนระเบียบ ไมมีกฎเกณฑ ดังนั้นการมีผูนําจึงมีประโยชนตอกลุมมาก จะชวยนําทางท่ีถูกตองทําให

เกิดความสามัคคีในกลุม 

กรมพัฒนาชุมชน (2543,หนา 2) กลาวถึงบทบาทและหนาท่ีของผูนําชุมชนดังนี้ 

1. บทบาทของผูนําชุมชน 

-เปนผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกของชุมชนอยูรวมกัน หมายถึง จะตองอยู

ใกลชิดกับชุมชนมีความสัมพันธกับคนในชุมชน และเปนท่ียอมรับของคนในชุมชน ทําใหมีความ

สามัคคีกลมเกลียวกันในชุมชน 

-เปนผูปฏิบัติภารกิจของชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค หมายถึง ตองรับผิดชอบใน

กระบวนการ วิธีการทํางานดวยความม่ันคงและเขาใจได และตองทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

-บทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม หมายถึง จะตอง

ปฏิบัติงานในทางท่ีอํานวยความสะดวกใหเกิดการตืดตอสัมพันธและปฏิบัติกันดวยดีของสมาชิกใน

ชุมชน การติดตอสื่อสารท่ีดีจึงเปนสิ่งสําคัญ และเปนการชวยใหหนาท่ีนี้บรรลุเปาหมาย 

2. บทบาทผูนําชุมชน 

2.1 ดานเศรษฐกิจ 

-ครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได 

-สงเสริมอาชีพท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

-สงเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสม 
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2.2 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

-บริหารจัดการทรัพยากรธรรมขาติอยางเหมาะสม 

-เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี 

-ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพียงพอตอความตองการ 

2.3 ดานสุขภาพอนามัย 

-ระบบโครงสรางพ้ืนฐานสุขภาพจากการมีสวนรวมของประชาชน 

- การจัดการเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 

- การปองกันโรค 

- การดูแลสุขภาพตนเอง 

2.4 ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

-การนับถือศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 

-การมีวิถีชีวิตแบงปนเอ้ืออาทร 

-การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน 

2.5 ดานการพัฒนาคน 

-การจัดการความรู ภูมิปญญา 

-การพัฒนาผูนําสมาชิกในชุมชน 

2.6 ดานบริหารจัดการชุมชน 

-การจัดทําระบบขอมูล  

-การจัดทําแผนชุมชน 

-การจัดการสวัสดิการชุมชน 

-การเสริมสรางการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

2.7 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-การปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชน 

-การปองกันภัยธรรมชาติ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาทผูนําชุมชนสามารถสรุปบทบาทหนาท่ีผูนําชุมชน

ท่ีจะตองรับผิดชอบคือ 1.บทบาททางดานการใหความรู 2.บทบาทดานการเปนผูกระตุนหรือารางพลัง

ใหเกิดการรวมกระทํากิจกรรมในชุมชน 3.บทบาทดานการเปนผูประสานงานและแกไขปญหา ซ่ึงท้ัง 

3 บทบาทขางตน มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชุมชน เนื่องดวยวาผูนําชุมชนจําเปนตองใหความรู ความเขาใจ ตองเกิดแรงกระตุน การริเริ่ม

กระทํากิจกรรมโครงการตางๆ และการประสานงานใหกับสมาชิกในชุมชนเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีเหมาะสมใหกับชุมชน 
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2.6.3 องคประกอบของผูนําชุมชน 

พระธรรมปฎก(2541,หนา 3-4) ไดอธิบายถึงองคประกอบของผูนําไว 6 ประการคือ 

1.ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในคือความดี ความงาม ความบริสุทธิ์ ของตนเอง 

เปนจุดเริ่มตนและเปนเกณฑกลางไว 

2.ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตามในพระพุทธศาสนา ไมนิยมใชคําวาผูตาม 

อาจใชคําวา “ผูรวมไปดวย” 

3.จุดมุงหมาย โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับจุดหมายเชน จะตองมีความชัดเจน 

เขาใจถองแท และแนวแนในจุดหมาย เปนตน 

4.หลักการและวิธีการโยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับหลักการและวิธีการท่ีทําใหสําเร็จ

ผลบรรลุจุดหมาย 

5. สิ่งท่ีทํา โยงดวยคุณสมบัติกับสิ่งท่ีทํา 

6. สถานการณโยงดวยคุณสมบัติ ท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือสิ่งท่ีประสบ ซ่ึงอยู

ภายนอก วาทําอยางไร จะผานไปไดดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอมหรือสิ่งท่ีประสบ เชน 

ปญหาเปนตน 

จิตจํานงค กิติกรีติ(2530, หนา 108) ไดเสนอองคประกอบของผูนําไววา 

1. ตองมีความรูหรือทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีกลุมหรือชุมชนตองการ 

2. ตองมีผูตามไดแกสมาชิก 

3. มีโอกาสหรือสถานการณท่ีจะใชความรูใหเปนประโยชนแบบรูไดใชเปน 

4. มีความสามารถท่ีจะใชความรูนั้นใหเกิดประโยชน 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ(2543,หนา 229)ไดกลาวโดยสรุปวาองคประกอบของ

ผูนําชุมชน มีดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถอันเปนคุณสมบัติภายในตัวรวมท้ังมีความสามารถท่ีจะใช

ความรูนั้นดวย 

2. มีผูตามท่ีดี 

3. มีจุดมุงหมายในการทํางาน 

4. ตองมีหลักการและวิธีการเพ่ือใหบรรลุจุดหมายท่ีวางไว 

5. มีความมุงม่ันในการทํางาน 

พรรณงาม เงาธรรมสาร และคณะ (2540, หนา 42) ไดแบงลักษณะการเกิดผูนําไว 2 

ประเภท คือ 
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1.ผูนําท่ีเกิดจากการพัฒนาชุมชน ผูนําประเภทนี้ทําใหชาวชุมชนเชื่อม่ันและเขารวม

กิจกรรมมาตลอด ลักษณะผูนําประเภทนี้เนนการประชาสัมพันธ การประชุมประสานกับชุมชนอ่ืน

และถายทอดไดดี สมาชิกเขาใจงาย มีความโปรงใส เคารพกติกาท่ีวางรวมกัน 

2.ผูนําการตอสู เม่ือมีปญหาหรือมีสถานการณตองเผชิญหนากับทางราชการหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม จะมีผูนําท่ีเปนคนหนุมการท่ีจะตอรองและเรียกรองสิทธิ แตจะไมคอยมีคุณธรรม 

ผูนําประเภทนี้ระยะหลังหาผลประโยชนใสตัวเอง ทําใหไมไดรับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนใน

ภาวะปกติ 

จากความหมายขางตน องคประกอบของผูนําชุมชน คือ ผูท่ีมีความรู ความสามารถ มี

ภาวะความเปนผูนํา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมท่ีนํามาพัฒนาชุมชนสังคม มีจุดมุงหมาย ความ

มุงม่ันตั้งใจในการทํางานในตําแหนงนั้นๆ เม่ือผูนําท่ีมีความพรอมท่ีดีและเหมาะสม ก็จะตองมีผูตามท่ี

เห็นถึงความรูความสามารถในบทบาทความเปนผูนําท่ีดีในสังคม 

2.6.4 ประเภทของผูนํา 

สัมพันธ เตชะอธิก(2537, หนา 23-24)กลาววา ผูนําคนหนึ่ง ๆ สามารถจัดอยูไดใน

หลายประเภทโดยมีลักษณะของการผสมผสานอยูในบุคคลเดียวกัน ซ่ึงสามารถจัดประเภทของ ผูนํา

ไดดังนี้  

1. ผูนําทางความคิด จะเปนผูนําท่ีนําเสนอความคิดในการพัฒนา ประเภทตาง ๆ ดังนี้  

1.1 คิดท่ีจะพัฒนาคนแลวพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชหลักอริยสัจ 4 ทุกข สมุทัย นิโรช 

มรรค เนนใหชาวบานรูจักตนเอง รูจักปญหา รูจักลดอบายมุข อยากพ่ึงตนเอง จนนําไปสูการเขารวม

กิจกรรมการพัฒนา 

1.2. การพ่ึงตนเองตนเองทางการเกษตรดวยการทําการเกษตรผสมผสาน มีความรูทาง

ธุรกิจในการซ้ือขาย การจัดการ และการออมทรัพย 

1.3 การวิเคราะหชุมชน และทางเลือกในการแกไขปญหาสามารถหาแนวทางในการ

แกไขปญหาภายในชุมชนในเรื่องตาง ๆ ได อาทิ แนวคิดเศรษฐกิจ 3 ขา  ในการพ่ึงตนเองไดท้ังใน

เรื่อง การผลิต ทุน  การตลาด 

1.4 วิเคราะหศักยภาพกลุมคนจน คือ มีกระบวนการวิเคราะหระบบชนบททําให

แยกแยะกลุมคนในหมูบาน ไดคัดเลือกเกษตรกรรายยอยท่ียากจน และสงเสริมใหพวกเขารวมกลุมกัน

ทํางานและกระตุนผูนําใหเกิดข้ึนจนเปนท่ียอมรับ ทําใหคนจนคลี่คลายปญหาไปไดมาก และกลายเปน

ผูนํากลุมข้ึนมาก 

1.5 การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนโดยมีกิจกรรมท่ีรวมมือกับ ครู ผูปกครอง และนักเรียน

อยางใกลชิด 
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2. ผูนําทางดานศีลธรรมโดยมีพระสงฆเปนผูริเริ่มจากการเทศน สอนกรรมฐาน การ

ลดละอบายมุขและประยุกตกับงานพัฒนา 

3. ผูนําทางดานอาชีพ เทคนิคการปฏิบัติแบงได 2ประเภทคือ ผูนําท่ีเนนการทํา

กิจกรรมเฉพาะดาน เชน การเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว สับปะรดและผูท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีดีกับ

ชาวบานคือ มีความสัมพันธกับชุมชนการจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงานวิเคราะหชุมชนจัดอันดับ

ปญหาเนนการมีสวนรวมของชาวบาน 

4. ผูนําดานการพูด แบบกระตุนเรงเราท้ังแนวความคิด และการปฏิบัติการพูดในสิ่งท่ี

ตัวเองทํามากับมือ การพูดแบบอธิบายแบบเรียบ ๆ  

5. ผูนําท่ีสามารถ ประยุกตงานราชการกับเปาหมายเพ่ือชาวบานไดโดยเสนอแผนงาน

และกิจกรรมเขาสูหนวยงานราชการได 

6. ผูนําทางการประสานทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชนการมีบารมีและ

ความสามารถในการระดมทุนภายในชุมชนและภายนอก 

ระวัง เนตรโพธิ์แกว(2547,หนา 86-88) ไดแบงประเภทผูนําออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. ผูนําแบบอัตตาธิปไตย เปนผูนําท่ีนิยมใชอํานาจแบบเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ มีความ

เชื่อม่ันตัวเองสูง ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ชอบทําตนเปนคนเดนคนดัง และคิดวาตนเอง

เปนผูยิ่งใหญ ตลอดจนจะทําอะไรก็มักทําตามใจตนเอง ซ่ึงลักษณะผูนําดังกลาวจะมีพฤติกรรม

ดังตอไปนี้ 

1.1 การบริหารงาน จะกระทําไปตามอารมณมุงเนนผลประโยชนสวนตัวมากกวา

การพิจารณาใชเหตุผล 

1.2 ชอบออกคําสั่ง แบบใชอํานาจของผูยิ่งใหญและไมสนใจวาใครจะเห็นดวย

หรือไมกับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

1.3การตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ ผูกขาดอยูกับผูบริหาร และผูบริหารจะรูขอมูลแตผู

เดียว 

1.4ระบบการทํางานเปนการสั่งจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง ผูใตบังคับบัญชาเปนแต

เพียงผูปฏิบัติไมมีสิทธิหนาท่ีแสดงความคิดเห็นใด ๆ 

1.5 นโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไมมีความแนนอนจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามอารมณและความพอใจขอผูบริหาร 

1.6การทํางานมักบกพรองและลมเหลวเพราะปราศจากความรวมมือของผูรวมงาน 

1.7 การประสานงานจะมีนอย ผูรวมงานจะทํางานดวยความหวาดผวา  และการ

ประจบสอพลอจะเกิดข้ึน 
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2.ผูนําแบบเสรีนิยม เปนผูนํานิยมการทํางานแบบทีมงาน รูปแบบเปนลักษณะของการ

ปรึกษาหารือ ผูรวมงานจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นตาง ๆ ผูบริหารจะทํางาน

แบบประสมประสาน ใชระบบการควบคุมดูแลท่ีเกิดความรวมมือของผูรวมงาน ลักษณะของผูนําแบบ

นี้มีดังตอไปนี้ 

2.1การบริหารสั่งการเปนแบบการสื่อสารท่ัวไป กลาวคือ ผูบังคับบัญชาหรือ

ผูใตบังคับบัญชา จะติดตอสื่อสารกันแบบเสรี เพ่ือการทํางานรวมกัน และไมมีกฎเกณฑท่ีแนนอน

ตายตัว 

2.2 ผูบังคับบัญชาสามารถเสนอแนะ และรวมกําหนดนโยบายการทํางานของ

องคการ และรวมรับฟงความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชาได และไมมีหลักการท่ีจริงจังชัดเจน 

2.3 ผูบริหารจะไมยุงเก่ียวหรือทุมเทกับการทํางานมากนัก ใครจะทําอะไรก็ได ผูนํา

เปนเพียงบุรุษไปรษณีย 

2.4 การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ไมแนนอนอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมขัดตอ

ระเบียบแบบแผน 

2.5 การทํางานไมมีการประเมินผล ขาดการปรับปรุงแกไข ตลอดจนความคิดริเริ่ม

สรางสรรคใด ๆ ก็ไมมี 

3.ผูนําแบบประชาธิปไตย ในการบริหารท่ีเกิดประโยชนและเอ้ืออํานวยใหเกิดความ

รวมมือท่ีดี ดวยการคํานึงถึงความคิดเห็นของผูรวมงาน การตัดสินใจทุก ๆ อยางกระทําจากความ

ตองการของกลุมเปนพ้ืนฐาน ใชระบบการบริหารโดยใหทุกคนในองคการมีสวนรวม และการ

ปฏิบัติงานเนนผลประโยชนรวมกัน โดยเกิดจากความเขาใจกันดีรวมท้ังการอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน

แบบยกยองใหเกรียติซ่ึงกันและกัน ผูนําประเภทนี้มีรายละเอียดโดยท่ัวไปคือ 

3.1 เปดโอกาสใหทุก ๆ คนสามารถแสดงความคิดเห็นเต็มท่ี 

3.2 การทํางานใชระบบปรึกษาหารือรวมกัน 

3.3 การบริหารใชการประชุม แบบคณะกรรมการดําเนินงาน และถาจําเปนตอง

ตัดสินใจ ก็ใชมติของท่ีประชุมรวมกัน 

3.4 การทํางานเกิดจากการยกยอง และใหเกียรติซ่ึงกันและกัน รวมมือรวมใจกันใน

ทุก ๆ ดานนั่นเอง 

3.5การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพท่ีดีและมีความโอบออมอารี 

ชวยเหลือเก้ือกูลแบบญาติมิตร 

สรุปไดวา ประเภทของผูนํา สามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก ผูนําทางความคิดท่ี

นําเสนอความคิดในการพัฒนา เชน พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ รูจักแกปญหา วิเคราะหหาแนว

ทางการพัฒนาชุมชนผูนําทางดานศีลธรรม เชน พัฒนาชุมชนใหอยูในศีลในธรรม แกไขปญหา
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อบายมุข นับถือศีล ใหความรูความเขาใจทางพระพุทธศาสนาผูนําทางดานอาชีพ เชน ผูนําท่ีเนนการ

ทํากิจกรรมเฉพาะดาน เชน การเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว สับปะรด และผูท่ีมีกระบวนการทํางานท่ีดี

กับชาวบานคือ มีความสัมพันธกับชุมชน การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงาน วิเคราะหชุมชน จัดอันดับ

ปญหาเนนการมีสวนรวมของชาวบาน เปนตน 

 2.6.5 คุณลักษณะของผูนําชุมชน 

คุณลักษณะของผูนําชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดกลาวถึง ดังนี้ 

สุชาติ สุวรรณ (2530,หนา 27) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําชุมชนไววา 

ผูนําชุมชนหมายถึง ผูท่ีมีบุคลิกภาพเดน ประกอบดวย ความสามารถพิเศษในกลุมหรือในทองถ่ิน 

นั้นๆ ซ่ึงในแตละกลุมยอยประกอบดวยบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ ความรูความสามารถและลักษณะ 

แตกตางกันในขณะท่ีทุกคนมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของกลุมจะตอง 

ยอมรับนับถือ แนวความคิดของกันและกัน ดวยเหตุนี้เอง สถานการณจึงเปนตัวหนึ่งซ่ึงผลักดันให 

สมาชิกของกลุมบางคนกลายเปนผูนํา ดังนั้นเหตุการณหรือสภาพแวดลอม จึงเปนสวนประกอบท่ี ทํา

ใหบุคคลกลายเปนผูนํา 

สุรพล พะยอมแยม (2548,หนา21) กลาวถึงคุณลักษณะของผูนําชุมชนหรือนักพัฒนา

กับนักจิตวิทยาชุมชน วาตางก็ทํางานในชุมชน และมุงสรางสรรคสิ่งใหมๆ ในชุมชนและปกปองชุมชน

จากสิ่งท่ีจะกระทบในทางลบตอชุมชน นักพัฒนาอาจจะทําไดดีในงานพัฒนารวมกับผูคนในชุมชน ใช

ประโยชนจากระบบราชการในการสงเสริมการพัฒนาชุมชน มุงสงเสริมโครงการพัฒนา แต

นักจิตวิทยาชุมชนจะทําไดดีกวาในการจัดระบบสังคมท่ีเก่ียวของกับผูคนในชุมชน และเนนสงเสริม

พฤติกรรมของประชาชนในการดําเนินโครงการพัฒนาสามารถพัฒนาทักษะท่ีเปนประโยชนในการ

แกปญหาท่ีหนักหนาสาหัสหลายอยางท่ีชุมชนเผชิญหนาอยู นอกจากนี้นักพัฒนายังสามารถฝกฝน

วิธีการดําเนินการวิจัยชุมชนในชวงเวลาหนึ่ง และมีเทคนิคท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพสามารถนํามาใช

เพ่ือศึกษาปญหาสังคมท่ีซับซอน อีกท้ังสามารถทํางานกับชุมชนในลักษณะการจัดการระบบสังคมและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนไดเปนอยางดีอีกดวย 

มณีรัตน ล่ิมสืบเช้ือ (2534,หนา18) ไดกลาวคุณลักษณะของผูนําชุมชนหรือผูนํา

ทองถ่ินไววา หมายถึง บุคคลผูชวยใหกลุม หรือชุมชนไดมีการ ตกลงและพยายามหาทางใหประสบ

ผลสําเร็จในจุดท่ีมุงหมายไว และเปนผูมีอํานาจ หรืออิทธิพล ชักจูงผูอ่ืนได รวมท้ังมีบุคลิกภาพ 

อุปนิสัย และความสามารถท่ีดีเดนในสถานการณหนึ่งหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงจะเปนผูท่ี

สามารถจูงใจประชาชนใหมีความคิดเห็นคลอยตามและลงมือทํางานอยางใดอยางหนึ่ง 

ปวัตน นวะมะรัตน (2538,หนา 20) กลาวถึงลักษณะของผูนําชุมชนไววา เปนบุคคลท่ี

ประชาชนในชุมชนยกยองนับถือเปนผูท่ีสามารถชักจูงและกอใหเกิดแรงศรัทธาในกลุมเปนผูเสียสละ

เพ่ือประโยชน พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาหารือแกผูอ่ืน มีความริเริ่มสรางสรรค ทันตอ



71 
 

เหตุการณ ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน มีการศึกษา มีแนวคิดอันเปนประชาธิปไตย นอกจาก

คุณลักษณะเฉพาะตัวขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกันแลวอาจจะเปนผูท่ีมีฐานะทางสังคมดานอ่ืน ๆ 

ประกอบอีกดวย เชน เปนผูม่ังค่ัง เปนเจาของท่ีดิน มีตําแหนง ฐานะท่ีสืบตอกันมาหรือไปรับตําแหนง

ตางๆ ในปจจุบัน เชน ตําแหนงทางการเมือง ตําแหนงทางศาสนา 

พระธรรมปฏก (2541,หนา18-20) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูนําชุมชนท่ีสอดคลอง

กับหลักสัปปุริสธรรม 7 ของพระพุทธศาสนา คือ ผูนําท่ีดีตองเปนบุคคลท่ีมีศีล สมาธิ และปญญา 

ไดแก รูหลักการ รูจุดหมาย รูตน รูประมาณ รูกาล รูชุมชน รูบุคคล ซ่ึงสามารถขยายความโดย

หลักสัปปุริสธรรม 7 ของพระพุทธศาสนาไดดังนี้ 

1. รูหลักการ เม่ือดํารงตําแหนงมีฐานะหรือจะทําอะไรก็ตาม ตองรูหลักการ รูหนาท่ี รู

กฎกติกาท่ีเก่ียวของ 

 

2. รูจุดหมาย ตองมีความชัดเจนในจุดหมาย แลวตองมีความแนวแน มุงม่ันท่ีจะไปถึง

จุดหมาย 

3. รูตน คือ ตองรูตนเองคือใคร มีภาระเปนอะไร อยูในสถานะใด มีคุณสมบัติ มีความ

พรอม มีความถนัด สติปญญา ความสามารถอยางไร มีกําลังแคไหน จุดออนจุดแข็ง อยางไร ซ่ึง

จะตองสํารวจตนเองและเตือนตนเองอยูเสมอ ท้ังนี้ประโยชนในการพัฒนาปรับปรุง ตนเอง 

4. รูประมาณ คือ รูจักความพอดี 

5. รูประมาณ คือ รูจักความพอดี ตองรูจักขอบเขต ขีดข้ันความพอเหมาะท่ีจะจัดทําใน

เรื่องตางๆ  

6. รูกาล คือ รูจักเวลา เชน รูลําดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลา รูจัก

วางแผน 

7.รูชุมชน คือ รูสังคม ตั้งแตในขอบเขตท่ีกวาง คือ รูสังคมโลก รูสังคม ของ

ประเทศชาติ วาอยูในสถานการณใด มีปญหาอยางไร รูความตองการของเขา แมแตชุมชน ยอยๆ ถา

จะชวยเหลือเขา เราก็จะตองรูความตองการเพ่ือตอบสนองความตองการ ไดถูกตองเหมาะสมหรือ

แกไขปญหาไดถูกจุด 

8. รูบุคคล คือ รูจักบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะคนท่ีมารวมการไปดวยกัน และคนท่ี

เราไปใหบริการตามความแตกตางเฉพาะตัวเพ่ือปฏิบัติตอเขาไดถูกตองเหมาะสมและไดผล 

กลาวโดยสรุป แนวคิดผูนําชุมชนสามารถสรุปไดดังนี้ คือ ผูนําท่ีไดรับการยอมรับใน

ความรูความสามารถ และเปนท่ีพ่ึงพาอาศัยของชาวบานและประชาชนได ชาวบานจึงใหการเคารพยก

ยองยอมอยูใตอํานาจ บทบาทผูนําชุมชนจึงมีความสําคัญตอการเลือกผูนําท่ีจะเขามารวมปฏิบัติงาน 

ท้ังดานการคิด การริเริ่ม การเสียสละ การแกไขปญหา การชวยเหลือ และการรับฟงปญหาตาง ๆ ของ
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ชาวบาน ซ่ึงตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญในการเปนผูนําท่ีดีอีกดวย อาทิเชน ผูนําท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม เปนตน 
 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

2.7.1 ความหมายของการปกครองทองถิ่น 

ความหมายของการปกครองทองถ่ิน ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมาย ซ่ึง

สวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้นตางมีหลักการท่ีสําคัญคลายคลึงกัน จะตางกันบางก็คือสํานวนและ

รายละเอียดปลีกยอย ซ่ึงสามารถพิจารณาไดดังนี้ 

ชูวงศ ฉายะบุตร (2539,หนา 21)ไดใหความหมายการปกครองทองถ่ิน หมายถึง 

“การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจหรือ กระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพ่ือเปด

โอกาสใหประชาชนในทองงถ่ินนั้น ไดมีอํานาจในการปกครองรวมรับผิดชอบท้ังหมดหรือเพียง

บางสวนในการบริหารงานทองถ่ินตามแนวความคิดท่ีวา ถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนใน

ทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมจะเปน รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ

ประชาชน” 

ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2548, หนา 2) ไดใหนิยามไววา “การปกครองทองถ่ินเปน

ระบบการปกครองท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้

จะเกิดองคการทําหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้นๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดย

รัฐบาล แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของ

ตนเอง 

ธเนศวร เจริญเมือง (2537, หนา 62) ไดใหความหมายการปกครองทองถ่ินวา “เปน

การปกครองโดยวิธีการซ่ึงหนวยการปกครองในทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งผูทําหนาท่ีปกครองโดยอิสระ

และไดรับอํานาจโดยอิสระ ซ่ึงความรับผิดชอบตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของ

หนวยการปกครองสวนภูมิภาคและสวนกลาง แตการปกครองทองถ่ินยังอยูภายใตบทบังคับวาดวย

อํานาจสูงสุดของประเทศมิใชวาไดกลายเปนรัฐอธิปตยไป 

ลิขิต ธีระเวคิน(2548, หนา 159) ไดใหความหมายไววา “การปกครองทองถ่ินเปน

หนวยการปกครองทางการเมืองท่ีอยูในระดับต่ําลงมากจากชาติ หรือระดับมลรัฐและรัฐ (ในกรณีท่ี

ประเทศเปนสหพันธรัฐหรือรัฐรวม) ซ่ึงกอตั้งโดยกฎหมายและมีอํานาจอยางเพียงพอท่ีจะทํากิจกรรม

ในทองถ่ินโดยตนเอง รวมท้ังอํานาจเก็บภาษีหรือการใหแรงงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 

เจาหนาท่ีของหนวยงานดังกลาวนี้ อาจจะไดรับการเลือกตั้งหรือจากการสรรหา (แตงตั้ง) ข้ึนมาโดย

ทองถ่ินก็ได” โดยอธิบายเพ่ิมเติมวา “การปกครองทองถ่ินนั้นเปนการปกครองของตนเองของชุมชน
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แหงใดแหงหนึ่งท่ีมีองคการเกิดข้ึน ทําหนาท่ีในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดมีอํานาจในการบริหารงานคลัง มี

อํานาจในการวินิจฉัยตัดสินใจ และมีสภาของทองถ่ินเปนองคกรท่ีสําคัญขององคการนั้น” 

วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2521, หนา 14) กลาววาการปกครองทองถ่ินเปนการปกครอง

ทองถ่ินจะตองมีสวนรวมในการปกครอง การปกครองทองถ่ินเปนรูปการปกครองทองถ่ินท่ีเกิดจาก

หลักกระจายอํานาจ (Decentralization) จากสวนกลางไปยังทองถ่ินเพ่ือตอบสนองความตองการ

หรือแกไขปญหาของทองถ่ินดวยตนเอง ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนหัวใจสําคัญ

ประการหนึ่งของการปกครองทองถ่ิน  โดยเจาหนาท่ีระดับบริหารชั้นสูงขององคการไดมาดวยวิธีการ

เลือกตั้งตามรูปแบบของประชาธิปไตย กลาวคือ สภาทองถ่ินก็ดีหัวหนาฝายบริหารทองถ่ินหรือคณะ

ผูบริหารทองถ่ินก็ดีตองมาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนในทองถ่ินและตองมีการเลือกตั้งตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย 

วิสิษฐ ทวีเศรษฐ (2543, หนา 415) ไดใหความหมายวา การปกครองทองถ่ินหมายถึง 

ระบอบการปกครองท่ีเปนผลเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และในนัยนี้จะ

เกิดการทําหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้นๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต

ก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได 

อุทัย หิรัญโต (2523, หนา 3) ไดใหคํานิยามวา“การปกครองทองถ่ิน คือการปกครอง

ท่ีรัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินหนึ่ง จัดการปกครองและดําเนินกิจกรรมบางอยางโดย

ดําเนินการเพ่ือผลประโยชนของทองถ่ิน การบริหารงานของทองถ่ินท่ีมีองคการมีเจาหนาท่ีซ่ึง

ประชาชนเลือกตั้งข้ึนมาท้ังหมดหรือบางสวน ท้ังนี้มีความเปนอิสระในการบริหารงาน แตรัฐบาลตอง

ควบคุมดวยวิธีตางๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไม เพราะการปกครอง

ทองถ่ินเปนสิ่งท่ีรัฐทําใหเกิดข้ึน 

สรุปไดวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การท่ีรัฐบาลใหอํานาจการปกครองสวน

ทองถ่ินในการตัดสินใจและบริหารงานไดอยางอิสระ แตตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทําหนาท่ี

บริหารจัดการกิจการตางๆ ในทองถ่ินของตนโดยท่ีรัฐบาลจะคอยติดตามผลงานความคืบหนาอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ การบริหารงานของทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ มีเจาหนาท่ีซ่ึงประชาชนเปน

ผูเลือกตั้งข้ึนมาเปนบางสวนหรือท้ังหมดโดยใหประชาชนปกครองกันเอง 

2.7.2 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

อุทัย หิรัญโต (2531, หนา 22 ) ไดกลาวไววา การปกครองทองถ่ิน คือ การปกครองท่ี

รัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง จัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอยางโดย

ดําเนินการเอง เพ่ือนํามาบําบัดความตองการของตน การบริหารงานของทองถ่ิน มีการจัดเปนองคกร มี

เจาหนาท่ี ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งเขามาท้ังหมดหรือบางสวน ท้ังนี้มีความเปนอิสระในการบริหารงาน แตตอง
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ควบคุมดวยวิธีตาง ๆ ตามความเหมาะสม ปราศจากการควบคุมของรัฐหามิได เพราะการปกครองทองถ่ิน 

เปนสิ่งท่ีรัฐทําใหเกิดข้ึน และแบงองคประกอบของการปกครองทองถ่ิน แบงออกเปน 8ประการ ดังนี้  

1) สถานภาพตามกฎหมาย(Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเรื่องการ

ปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวา

การปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงให

เห็นวาประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 

2) พ้ืนท่ีและระดับของตนเอง(Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ี 

และระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยทางดานภูมิศาสตรประวัติศาสตร เชื้อ

ชาติ และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของ

หนวยการปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือหนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญสําหรับ

ขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการอาหารและเกษตร องคการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม องคการอนามัยโลก และสํานักกิจการสังคมไดใหความเห็นวาหนวยการ

ปกครองทองถ่ินท่ีสามารถใหบริหารและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพไดควรมีประชากรประมาณ 50,000 

คน แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีจะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได และบุคลากร 

3) การกระจายอํานาจและหนาท่ีของรัฐบาลกลางการท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี

มากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

4) มีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง มีขอบเขต

ปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น 

ๆ 

5) การเลือกตั้งสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนใน

ทองถ่ินนั้น ๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมือง และการปกครองของประชาชน 

โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

6) มีอิสระในการปกครองตนเองสามารถใชดุลยพินิจของตนเอง ในการปฏิบัติภายใน

ขอบเขตกฎหมาย โดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทาง

ราชการ 

7) มีงบประมาณเปนของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี เพ่ือให

ทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหกาวหนา 

8) มีการควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลางเม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแล

จากรัฐ เพ่ือประโยชนและความม่ันคงของประชาชนโดยสวนรวมโดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย

การปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ไมไดหมายความวามีอิสระอยางเต็มท่ี คงมีเฉพาะอิสระในการดําเนินงานเทานั้น 

เพราะฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตย รัฐจึงตองสงวนอํานาจในการควบคุมดูแล 
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ชูวงคฉายะบุตร (2539, หนา 8) กลาววา คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารงานการ

ปกครองทองถ่ิน ไดศึกษาระบบการบริหารการปกครองทองถ่ินของไทยท่ีดําเนินอยูในปจจุบันในทุกรูปแบบ 

หาแนวทางขอเสนอในการปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาท่ี การคลัง และงบประมาณ ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางรัฐบาล หนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค กับหนวยการปกครองทองถ่ิน ได

ขอสรุปถึงองคประกอบการปกครองทองถ่ินไวดังนี้ 

1) เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

2) มีสภาและผูบริหารระดับทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ตามหลักการท่ีบัญญัติไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

3) มีอิสระในการปกครองตนเอง 

4) มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

5) มีงบประมาณรายไดของตนเองอยางเพียงพอ 

6) มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของตนเอง 

7) มีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการบริหาร 

8) มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ิน ภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

9) มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

พรชัย รัศมีแพทย (2541, หนา 43 – 45) ไดกลาวถึงองคประกอบขององคกรปกครอง

ทองถ่ินไว ดังนี้ 

1) กําหนดเขตแดนและจํานวนประชากร การปกครองทองถ่ินเปนเรื่องของการใหบริการท่ี

จําเปนกับชีวิตประจําวันของราษฎร เปนกิจการท่ีตองควบคุมดูแลอยางใกลชิดจึงจะสามารถบริการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ทองถ่ินจะสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมี

พ้ืนท่ีและจํานวนราษฎรอยูกันอยางหนาแนนพอสมควร 

2) การกําหนดกิจการใหดําเนินการ กิจการท่ีมอบใหทองถ่ินดําเนินการโดยท่ัวไปเปนกิจการ

ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของราษฎร ซ่ึงเปนผลประโยชนโดยตรงของราษฎรในทองถ่ิน  

3) ความเปนอิสระ (Autonomy) ราชการสวนทองถ่ินเกิดจากกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนตาม

หลักการกระจายอํานาจ ทองถ่ินจึงไมอาจตัดสินใจกระทําใด ๆ ไดเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ความเปน

อิสระของทองถ่ินจึงหมายถึงความเปนอิสระภายใตมาตรการ 5 ประการ ซ่ึงสัมพันธกัน คือ 

3.1) มีบุคลากรเปนของตนเอง 

3.2) มีรายไดเปนของตนเอง 

3.3) มีฐานะเปนนิติบุคคล 

3.4) อยูภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง 

3.5) มีการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกํากับดูแล 
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สรุปไดวา องคประกอบของการปกครองสวนทองถ่ินจะมีความแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้น ๆ แตหลักพ้ืนฐาน

ท่ีสําคัญ คือความเปนอิสระในการปกครองตนเองของประชาชนในชุมชนทองถ่ินเปนหลักการรวมกัน ท่ี

สําคัญเปนนิติบุคคลและประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 

2.7.3 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

ประหยัด หงสทองคํา(2523, หนา 13 – 17) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายการ

ปกครองทองถ่ินโดยสากล มีสาระสําคัญท่ีคลายคลึงกันซ่ึงพอสรุปไดดังนี้  

1) เพ่ือใหองคการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษา การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน การปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

หรือมีสวนเขามาดําเนินกิจการของทองถ่ินดวยตนเองอยางกวางขวาง 

2)เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง หลักการอันถือไดวาเปนหัวใจท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองท่ีประชาชนปกครองตนเองมิใชเปนการปกครอง

อันเกิดจากคําสั่ง คําบังคับบัญชาจากเบื้องบน 

3)เพ่ือใหองคการปกครองทองถ่ินสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4)เพ่ือใหองคการปกครองทองถ่ินแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง เพ่ือใหหนวยการปกครอง

ทองถ่ินดําเนินบริการสาธารณะตาง ๆ สนองความตองการของประชาชนอันเปนการแบงเบาภาระจาก

รัฐบาลกลาง 

อุทัย หิรัญโต (2531, หนา 28) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปกครองทองถ่ิน 

มีสาระสําคัญท่ีซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

1) ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจําเปนตอง

อาศัยเงินงบประมาณเปนหลัก ดังนั้นการจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ จะมี

รายได มีงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได จึงเปนการ

แบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้เปนการแบงเบาท้ังในดานการเงิน ตัวบุคคล 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินการ 

2) เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมี

ขนาดกวาง ความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินยอมแตกตางกัน การรอรับบริการจากรัฐอยางเดียว

อาจไมตรงความตองการอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินท่ีมีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น

จึงจะสนองตอบความตองนั้นได 

3) เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ

ประชาชนก็ตางกัน ดวยการจัดตั้งองคกรทองถ่ินข้ึนจึงจําเปน โดยใหอํานาจองคกรทองถ่ินจัดเก็บภาษี เปน
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วิธีการหารายไดใหกับทองถ่ินเพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการของทองถ่ิน ทําใหประหยัดเงินงบประมาณ

ของรัฐบาลกลาง ท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณ

จากรัฐบาลกลางไปอยูบาง แตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ  

4) เพ่ือใหหนวยงานการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีเราปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 

ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขาไปทําหนาท่ีฝายบริหาร หรือฝายนิติ

บัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้มีสวนในการสงเสริมการ

เรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ 

ดร.โกวิทยพวงงาม (2548, หนา 33) ไดกลาวถึงความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน โดยมี

สาระสําคัญพอสรุปได ดังนี้ 

1) การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปน

สถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาท่ี

พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

2) การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

3) การปกครองทองถ่ินจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเองเพราะเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญของตนเองตอ

ทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตน 

4) การปกครองทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมี

ประสิทธิภาพ 

5) การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศใน

อนาคต 

6) การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 

สรุปไดวา วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง

ลงสูสวนอ่ืน ๆ  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงาน กําหนดความตองการ รวมมือกันโดยมีหนวย

การปกครองสวนทองถ่ินทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารและพัฒนา และในการดําเนินการเพ่ือผลประโยชน

ของรัฐและผลประโยชนของทองถ่ินตนเอง โดยสวนทองถ่ินมีอํานาจในการดําเนินการ ท้ังนี้จะคํานึงถึงความ

ตองการของประชาชนเปนสําคัญ รวมท้ังมุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินนั้น ๆ โดยมีประชาชนเขามามี

สวนรวมในกระบวนการในกิจกรรมการปกครองตัวเอง โดยมีการจัดตั้งองคการข้ึนทําหนาท่ีปกครองสวน

ทองถ่ินนั้น ๆ องคการนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมให

มีการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของตนเองได 

2.7.4 ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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นันทวัฒนบรมานันท (2552, หนา 32) แบงองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกเปน 2 

ประเภทไดแก 

1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินแบบท่ัวไป มี 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา 

ตามบทบัญญัติในหมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 285–288 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีกลาวถึงท่ีมาขององคกรปกครองทองถ่ินโดยสรุปไวดังนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

และคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออก

เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินมีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน จะเปนขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนง

หรือเงินประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ินมิได 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ิน 

และผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ในกรณีท่ีมีการยุบสภาทองถ่ิน หรือในกรณีท่ีสมาชิก

สภาทองถ่ินพนจากตําแหนงท้ังคณะและตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน

ชั่วคราวมิใหนําบทบัญญัติตามวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาบังคับใชท้ังนี้ตามกฎหมายกําหนด 

สรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการปกครองตนเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถพ่ึงพาตนเองได สามารถเขาใจปญหาในทองถ่ินเอง

โดยการกําหนด และหาวิธีแนวทางในการแกไขปญหาไดตรงจุดกับความตองการของคนในพ้ืนท่ี และท่ีขาด

ไมไดคือเปนการแบงเอาภาระของรัฐบาลกลาง เพ่ือท่ีจะสามารถสงผลใหการปกครองทองถ่ินสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี 

การจัดตั้งเทศบาล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถ่ิน

ใดข้ึนเปนเทศบาลไว 3ประการ ไดแก 

1. จํานวนของประชากรในทองถ่ินนั้น 

2. ความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายไดตามท่ี

กฎหมายกําหนด และงบประมาณรายจายในการดําเนินกิจการของทองถ่ิน 
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3. ความสําคัญทางการเมืองของทองถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของทองถ่ินนั้นวาจะ

สามารถพัฒนาความเจริญไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด 

เทศบาลตําบล กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาลตําบลไว

อยางกวางๆ ดังนี้ 

1. มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีผานมา ตั้งแต 12,000,000

บาท ข้ึนไป 

2. มีประชากรตั้งแต 7,000 คนข้ึนไป 

3. ไดรับความเห็นชอบจากราษฎรในทองถ่ินนั้น 

สําหรับในกรณีท่ีมีความจําเปน เชน การควบคุมการกอสรางอาคาร การแกปญหา

ชุมชนแออัด การอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาทองถ่ินหรือการสงเสริมการปกครองทองถ่ินในรูป

เทศบาล กระทรวงมหาดไทยจะสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเฉพาะแหงได 

หรือกรณีท่ีจังหวัดเห็นวาสุขาภิบาลใดมีความเหมาะสม สมควรยกฐานะข้ึนเปนเทศบาลตําบลได ก็ให

จังหวัดรายงานไปใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหดําเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล

ตําบลได โดยใหจังหวัดชี้แจงเหตุผลและความจําเปน พรอมท้ังสงขอมูลความเหมาะสมไปให

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดวย 

โครงสราง อํานาจหนาท่ี การบริหารงานเทศบาลตําบล 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 12)พ.ศ. 2546มาตรา 

14 กําหนดใหมีองคการเทศบาล ประกอบดวยองคการ 2องคการ คือ สภาเทศบาล และ

นายกเทศมนตรี 

มาตรา 15 สภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลท่ีราษฎรเลือกตั้ง จํานวน 

12คน ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปนวิถีทางแหงการ

ถวงดุลอํานาจ กําหนดใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยูในตําแหนงไดคราวละ 5ป (ปจจุบันมีการแกไขใหอยูในวาระคราวละ  4

ป) ท้ังนี้จํานวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของเทศบาล ในสวนสภา

เทศบาลตําบล มีสมาชิกท้ังหมด 12 คน สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา

คนหนึ่งโดยใหผูวาราชการแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กลาวคือ ใหผูวา

ราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภา เทศบาลครั้งแรกภายใน 90วัน นับแตการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลเสร็จสิ้นแลว ใหสมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกดวยกัน จะเลือกบุคคลอ่ืน

นอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไมได ประธานสภามี หนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาลควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาใน

กิจการภายนอก 
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อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบล 

อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 12) 

พ.ศ.2546)และพระราชบัญญัติกําหนดและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2542ดังนี้  

1. อํานาจหนาท่ีตามมาตรา50แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 12)พ.ศ. 2546ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเทศบาลตําบลตองทําไดแก 

1.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

2.ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้ังถ่ิน 

9.หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

2. อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 51แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 12)พ.ศ. 2546ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆในเขต

เทศบาลไดแก 

1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5.บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

6.ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

7.ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8.ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9.เทศพาณิชย 

3. อํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542มาตรา16ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหาร



81 
 

สวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ของตนเอง ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

2. การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา 

3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

8. การสงเสริมการทองเท่ียว 

9. การจัดการศึกษา 

10.การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 

ผูดอยโอกาส 

11.การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันของ

ทองถ่ิน 

12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

14. การสงเสริมกีฬา 

15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

17.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

18. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

22. การจัดใหมีและควบคุมการเลี้ยงสัตว 

23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรง

มหรสพ และสาธารณอ่ืน ๆ 

24.การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

25. การผังเมือง 
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26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

28. การควบคุมอาคาร 

29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30.การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

31.กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศ กําหนด 

การปกครองทองถ่ิน ถือเปนรูปแบบหนึ่ง ท่ีเปนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย มีสวนสําคัญตอการพัฒนาเปนประชาธิปไตยโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริม

กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการปกครองการบริหารงาน ซ่ึงจะสนองตอความตองการ

ของประชาชนในแตละพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง  
 

2.8 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ 

2.8.1พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 

มาตรา 2พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา เม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด จะใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัดใด ในทองท่ีใด มีบริเวณเพียงใด และจะใหใชบังคับท้ังหมดทุกมาตราหรือยกเวน

มาตราใด ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สําหรับองคการปกครองทองถ่ินอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง การใช

บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศ 

“มูลฝอย” ตาม พรบ.นี้ หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 

ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน 

หมวด 3 การหามท้ิงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในท่ีสาธารณและสถานสาธารณะ 

มาตรา 31 หามมิใหผูใด 

(1) บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก สั่งน้ํามูก เทหรือท้ิงสิ่งใด ๆ ลงบนถนน

หรือบนพ้ืนรถหรือพ้ืนเรือโดยสาร 
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(2)ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจ

เห็นไดจากท่ีสาธารณะ 

มาตรา 33 หามมิใหผูใดเทหรือท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนน

หรือทางน้ํา 

หมวด 6 บทกําหนดโทษ 

มาตรา 54 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 มาตรา 20 

มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 35 มาตรา 39  

มาตรา 40 หรือมาตรา 41 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา 57ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 19มาตรา 23 มาตรา 

30 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 34 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถ่ินใด

ใหเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินนั้น 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินอาจรวมกับหนวยงานของรัฐหรือ 

ราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ดําเนินการภายใตขอตกลงรวมกันก็ได แตในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชน

สาธารณะโดยรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการกําหนด

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการรวมกันได 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการตาม

วรรคหนึ่งแทน ภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถ่ิน หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปน

ผูดําเนินการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ และมาตรา 19 มิใหใชบังคับการจัดการของเสียอันตรายตาม

กฎหมายวาดวยโรงงาน แตใหผูดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผูดําเนินกิจการรับทํา

การเก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกลาว แจงการดําเนินกิจการเปนหนังสือตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
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มาตรา 10 ใหยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมตอไปนี้แทน 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน หรือบุคคลอ่ืน ท่ี

ราชการสวนทองถ่ินมอบใหดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไมเกิน

อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ การจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ราชการสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 11 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา 68/1 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข 

พ.ศ. 2535 

มาตรา 68/1 ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 6 ในกรณีท่ีเก่ียวกับมูลฝอยติด

เชื้อหรือมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน

หาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 12 ใหเ พ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา 73/1และมาตรา 73/2 แหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มาตรา 73/1 ผูใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา 20 (1) (2) 

(3) หรือ (6) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา 73/2 ผูรับอนุญาตใดฝาฝนขอกําหนดของทองถ่ินซ่ึงออกตามความในมาตรา 

20 (5) ในกรณีเก่ียวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยท่ีเปฯพิษหรืออันตรายจากชุมชนตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

กฎหมายฉบับนี้ เปนกฎหมายพ้ืนฐานท่ีใชในการคุมครองสิ่งแวดลอมในภาพรวม โดยมี

บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับองคกรท่ีกํากับดูแลลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับ

นโยบายของประเทศ การกําหนดหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดลอม การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯลฯ แตเนื่องจากโครงสรางกฎหมายสิ่งแวดลอมของไทย มีแนวคิดใน

การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมแบบแยกสวน โดยมุงเนนการออกกฎหมายเฉพาะเรื่อง มีเอกเทศแบบ

เบ็ดเสร็จ เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 เปนตน 



85 
 

ดังนั้น พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 78 จึงวางหลักไววา หากมีกฎหมายเฉพาะฉบับใดกําหนดหลักเกณฑมาตรการเก่ียวกับการเก็บ

รวมรวม การขนสงและการจัดการใด ๆ เพ่ือบําบัดและกําจัดมูลฝอยและของเสียท่ีอยูในสถานะเปน

ของแข็ง ใหบังคับตามกฎหมายฉบับนั้น หมายความวา ในหลักการท่ัวไป การดําเนินการเก่ียวกับมูล

ฝอย ไมวาจะเปนการเก็บ ขน การขนสง และการกําจัด ใหยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะท่ีมี

บทบัญญัติไวแลว ไดแก พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535ในกรณีเปนมูลฝอยชุมชน และ

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กรณีเปนมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือมิใหมีการจัดการท่ี

ซํ้าซอนระหวางสวนราชการตาง ๆ ยกเวนการควบคุมและจัดการมูลฝอยหรือของเสียอ่ืนท่ีไมมี

กฎหมายเฉพาะฉบับใดกําหนดไว จึงอยูในบังคับพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. 2535 

การจัดการ เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ได

กําหนดให อบต. มีหนาท่ีในการ กําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย โดยมิไดกําหนดรายละเอียดในการ

ดําเนินการแตอยางใด จึงตองอาศัยพระราชบัญญัติ อ่ืนๆ ท่ีใหอํานาจในการจัดการไว ไดแก

รายละเอียดท่ีกําหนดไวมีกฎหมายท่ีใหอํานาจ แก อบต. ในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเปน ดังนี้ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

นับวา เปนกฎหมายหลักท่ีกําหนดรายละเอียด และวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ให

ราชการสวนทองถ่ิน (รวม อบต. ดวย) ชัดเจนมากท่ีสุด โดยเฉพาะในมาตรา 18 มาตรา 19 และ 

มาตรา 20 กลาวคือ 

1.1 กําหนดความหมายขอบเขตของสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

"สิ่งปฏิกูล หมายความวา อุจจาระ ปสสาวะ และหมายความรวมถึง สิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่ง

โสโครก และท่ีมีกลิ่นเหม็น" จึงครอบคลุมถึงน้ําโสโครก น้ําเสียจากอาคารประเภทตางๆ รวมท้ังของ

เสียอ่ืนๆ ดวย 

สวน "มูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใด ท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี

เลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน" ซ่ึงครอบคลุมถึง เศษสิ่งของทุกชนิด ท่ีเหลือใช เศษวัสดุท่ีไมใชแลว หรือสิ่งอ่ืนใด 
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ท่ีตองเก็บกวาด หรือกวาดจากท่ีใดๆ ซ่ึงมักอยูในรูปท่ีเปนของแข็ง และหมายรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ 

เชน เศษผาพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นสวนอวัยวะ เปนตน 

1.2 อํานาจในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของ อบต. 

อบต. มีหนาท่ีในการดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนในเขต อบต. นั้น 

(มาตรา 18) 

ในการจัดการ อบต. สามารถดําเนินการในทุกข้ันตอน ไดอยางครบวงจร กลาวคือ 

ข้ันตอนการรวบรวมส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

อบต. สามารถจัดระเบียบเก่ียวกับการรวบรวม สิ่งปฏิกูลมูลฝอยของประชาชน จาก

ครัวเรือน หรือสถานประกอบกิจการตางๆ โดย อบต. มีอํานาจ ท่ีจะตราขอบังคับตําบล เพ่ือ

กําหนดใหวิธีการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ใหถูกหลักสุขาภิบาลในเขต อบต.ได เชน 

กําหนดใหประชาชนท่ีมีบานเรือน ตองมีถังขยะมูลฝอย หรือสวม (ท่ีรองรับสิ่งปฏิกูล) 

ท่ีถูกสุขลักษณะได (มาตรา 20 (2)) 

กําหนดเขตหามเท ท้ิง หรือทําใหมีข้ึน ซ่ึงสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในท่ี หรือทางสาธารณะ ใน

เขต อบต. ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดกองขยะมูลฝอยตามริมทาง หรือท่ีสาธารณะตางๆ รวมท้ัง อบต. อาจจัด

ใหมีถุงขยะ หรือหองสวมสาธารณะ ในบริเวณดังกลาวไดดวย (มาตรา 20 (1)) 

ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา สถานประกอบกิจการใดๆ มีการทําใหเกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

เปนพิเศษ ก็อาจกําหนดใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารนั้น ทําการเก็บ ขน และรวบรวม สิ่ง

ปฏิกูลมูลฝอย ใหถูกสุขลักษณะเปนพิเศษได ตามสภาพ หรือลักษณะการใชอาคาร หรือสถานท่ีนั้นๆ 

(มาตรา 20 (3) (6)) เชน โรงงานเย็บผา สถานพยาบาล โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ อาคารสูง โรง

เลี้ยงสัตว เปนตน โดยอาจกําหนดใหมีท่ีพักมูลฝอยรวม กรณีของสถานพยาบาล อาจกําหนดถึง 

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ เปนการเฉพาะก็ได (เชน ถุงแดงท่ีปดมิดชิด) รวมท้ังสถานประกอบการท่ี

มีคนงานจํานวนมาก อาจกําหนดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะ ในจํานวนท่ีเหมาะสม ก็ได หรืออาจ

กําหนดใหมีระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล (น้ําเสีย) ในโรงเลี้ยงสัตวก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ ขอเท็จจริงของสภาพ

ปญหา ดานสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนจากประกอบการในอาคารนั้นๆ 

ข้ันตอนการเก็บ ขน และการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 

อบต. สามารถดําเนินการไดเปน 3 รูปแบบ (มาตรา 18 และมาตรา 19) กลาวคือ 
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รูปแบบท่ี 1อบต.ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดเองกรณีนี้ อบต. ตองมีความพรอมใน

ดานตางๆ ไดแก พนักงานเก็บกวาด และอุปกรณ เจาหนาท่ีเก็บขน รถขนขยะมูลฝอย หรือรถดูดสวม 

สถานท่ีกําจัด จะโดยระบบกองท้ิงใหยอยสลายเอง (DumpingonLand)หรือระบบการฝงกลบ 

(SanitaryLandFill)หรือใชเตาเผา (Incinerator)ซ่ึงทุกระบบตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอ

ประชาชน ท่ีอยูขางเคียง ดังนั้น จึงข้ึนอยูกับศักยภาพ กําลังคน และงบประมาณของ อบต.นั้นๆ แต

อยางไรก็ตาม อบต. จะปฏิเสธภารกิจในเรื่องนี้มิได เพราะถือวาเปนหนาท่ี (มาตรา 18) 

ในการดําเนินการเองนี้ อบต. สามารถเก็บคาธรรมเนียม ในการบริการ เก็บ ขน สิ่ง

ปฏิกูลมูลฝอย จากประชาชนท่ีไดรับบริการนั้นได โดย อบต. ตองกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ท่ีเรียก

เก็บในขอบังคับตําบล ท้ังนี้ จะกําหนดใหเกินกวาท่ีกฎกระทรวงกําหนดไว ไมได ปจจุบันไดออก

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2536) เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมแลว (มาตรา 20(4)) 

ในรูปแบบนี้ อบต. อาจจางใหเอกชนมาดําเนินการแทน ท้ังนี้ เอกชนท่ีรับจางนั้น ตอง

ไดรับใบอนุญาต ในฐานะผูดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปน

ธุรกิจ หรือไดรับผลประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ (มาตรา 19) ซ่ึงกรณีนี้ถือวา เปนการ

ดําเนินการของ อบต. เอง แตจางใหผูอ่ืนดําเนินการให ตามสัญญาวาจาง อบต. จึงยังคงมีสิทธิจัดเก็บ

คาบริการ ในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอยได เพ่ือเปนคาจางให สําหรับเอกชนนั้นๆ แตเอกชนรายนั้น

ไมมีสิทธิในการคิดคาบริการ จากประชาชนท่ีรับบริการ 

รูปแบบท่ี 2อบต. อาจมอบใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ภายใตการควบคุม ของ อบต. 

กรณีนี้ หาก อบต. พิจารณาเห็นวา สถานประกอบการใดมีความสามารถ ในการกําจัดมูลฝอยเองได 

โดยมีหลักประกันวา จะไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ หรือไมกอใหเกิดผลกระทบทางดานสุขภาพ 

ของประชาชน อบต. ก็อาจมอบใหสถานประกอบการนั้น ดําเนินการกําจัดเอง (มาตรา 18 วรรค 2) 

ท้ังนี้ ควรมอบเปนหนังสือ หรืออาจตราเปนขอบังคับตําบลก็ได (มาตรา 20(3)) เชน โรงเรียน

สถานศึกษา โรงงานบางประเภท สถานพยาบาลท่ีมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เปนตน 

รวมท้ัง อบต. อาจมอบให กรรมการหมูบาน ในเขต อบต. ท่ีมีศักยภาพในการเก็บ ขน 

และกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ของหมูบานตนเองอยูแลวก็ได โดย อบต. อาจสนับสนุนดานงบประมาณ 

หรือหากตองการเก็บคาธรรมเนียมในการใหบริการเก็บ ขน จากประชาชนในหมูบาน กรรมการ

หมูบาน ตองดําเนินการ ในนามของ อบต. (มาตรา 18 วรรค 2) 
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รูปแบบท่ี 3อบต. อาจอนุญาตใหเอกชนดําเนินการเปนธุรกิจในเขต อบต.โดยหลักแหง

กฎหมายสาธารณสุข กําหนดใหเอกชนท่ีจะดําเนินกิจการ รับทําการเก็บขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูล

ฝอย โดยเปนธุรกิจ หรือไดรับประโยชนตอบแทน ดวยการคิดคาบริการ ในเขต อบต. ใด ตองขอ

อนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน (ประธานกรรมการบริหาร อบต.) เสียกอน จึงจะดําเนินการในเขต 

อบต. นั้นได (มาตรา 19) ในการขออนุญาต ผูประกอบกิจการอาจจออนุญาตทําการเก็บ ขน อยาง

เดียว หรือทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอยางเดียว หรือรวมกันท้ัง 2 อยางก็ได โดยตองเสีย

คาธรรมเนียม ในการขอใบอนุญาตตอ อบต. ดวย 

ในการท่ี อบต. จะเปดใหเอกชนดําเนินการโดยทําเปนธุรกิจดังกลาว อบต. จําเปนตอง

เขาใจ ลักษณะของการประกอบกิจการท่ีแตกตางกัน ใน 2 กรณี คือ 

กรณีการประกอบกิจการเก็บขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ผูประกอบกิจการรถดูดสวม (เก็บขนสิ่งปฏิกูล) เม่ือไดรับอนุญาตแลว ผูประกอบ

กิจการ ก็สามารถใหบริการแกประชาชนในเขต อบต. ท่ีอนุญาตไดเลยโดยอิสระ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับวา จะ

มีครัวเรือนมากนอยเพียงใด ท่ีสวมเต็ม และตองการใชบริการ รวมท้ังข้ึนอยูกับ ความพอใจของ

ประชาชนในบริการ และคาบริการท่ีไมแพงเกินไป กรณีนี้ อบต. อาจไมตองลงทุนเก่ียวกับข้ันตอน ใน

การเก็บขนสิ่งปฏิกูล แต อบต. อาจตองสรางระบบบําบัด หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือรองรับ เวนแตผู

ประกอบกิจการ จะรับทําการกําจัดเปนธุรกิจดวย ซ่ึงกรณีนี้ประชาชนในเขต อบต. อาจตองเสีย

คาบริการคอนขางมาก เพราะผูประกอบกิจการมีสิทธิ ท่ีจะจัดเก็บท้ังคาบริการเก็บขน และคาบริการ

การกําจัดไดดวย โดยตองไมเกินกวาอัตราท่ี อบต. กําหนดไวในขอบังคับตําบล (มาตรา 20(5)) 

กรณีการประกอบกิจการเก็บขน หรือกําจัดมูลฝอย 

ผูประกอบกิจการเก็บขน หรือกําจัดมูลฝอยท่ีไดรับอนุญาตจาก อบต. แลว ก็ไมอาจ

ดําเนินการใหบริการแกประชาชนไดโดยอิสระ เพราะการเก็บขนขยะมูลฝอย ของแตละครัวเรือนคงไม

อาจปลอย ใหเปนการแขงขันทางธุรกิจ ตองมีการเก็บขนมูลฝอยเปนประจํา ทุกวัน หรือทุก 2-3 วัน 

ดังนั้น อบต. จึงจําเปนตองเปดพ้ืนท่ีดําเนินการใหแกผูประกอบกิจการ กลาวคือ ตองกําหนดใหพ้ืนท่ี

หนึ่งพ้ืนท่ีใด หรือท้ังหมดในเขต อบต. เปนเขตท่ีจะเปดใหเอกชน เขามาประมูลแขงขันกัน เพ่ือรับไป

ดําเนินการใหบริการ แกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนั้น โดยคิดคาบริการตามอัตราข้ันสูง ท่ีจะพึงเรียกเก็บ

จากประชาชน ซ่ึง อบต. จะกําหนดเปนอัตราเพดานไว ในขอบังคับตําบล (มาตรา 20(5)) 
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กรณีท่ีประกอบกิจการกําจัดมูลฝอยอยางเดียว ผูประกอบกิจการกรณีนี้ ก็จะไม

สามารถดําเนินการไดโดยอิสระเชนกัน เพราะตองมีผูจาง ซ่ึงอาจเปนราชการสวนทองถ่ิน หรือผู

ประกอบกิจการเก็บขนอยางเดียว ดังนั้น ในเขต อบต. ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีชนบท ปริมาณประชากรไม

มากนัก การท่ีจะมีผูประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ จึงเปน

เรื่องยากในปจจุบัน แตในอนาคตก็อาจเปนเรื่องท่ีเปนไปได อยางไรก็ตาม ในเขต อบต. ท่ีเจริญ และมี

ประชากรหนาแนน ก็อาจมีการดําเนินการได 

การควบคุมกํากับดูแล  

การควบคุมกํากับดูแลข้ันตอนการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต. สามารถแตงตั้ง

ขาราชการ หรือพนักงานของ อบต. เปนเจาพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข (มาตรา 44 วรรค 2) 

โดยออกคําสั่งแตงตั้งเปนหนังสือ ซ่ึงเจาพนักงานดังกลาว จะมีอํานาจตรวจตรา ตามบานเรือน หรือ

สถานประกอบการ หากพบวา ไมปฏิบัติตามขอบังคับตําบล เจาพนักงานดังกลาวก็สามารถแนะนํา 

ตักเตือนผูท่ีฝาฝน ใหปฏิบัติใหถูกตองได (ตามมาตรา 44(1) (3)) หากยังคงฝาฝนขอบังคับ ก็จะมีโทษ

ปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา 73 วรรค 2)ซ่ึงกรณีนี้ เจาพนักงานทองถ่ินยังอาจออกคําสั่ง ให

ปรับปรุงแกไขได ตามอํานาจในมาตรา 45 อีกดวย 

ในกรณีของผูประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจ 

อบต. สามารถควบคุมดูแลได ท้ัง 2 ข้ันตอน 

ข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต ซ่ึงเปนข้ันตอนการควบคุม ตั้งแตเบื้องตน เพ่ือใหเกิด

หลักประกันวา การประกอบกิจการนั้น จะไมทําใหเกิดปญหาดานสุขลักษณะ และสิ่งแวดลอม ท่ีอาจ

มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยสวนรวม หรือท่ีอยูขางเคียง ดังนั้น กอนการอนุญาต อบต. 

จึงจําเปนตองพิจารณาเก่ียวกับ สวนประกอบท่ีจําเปนในการประกอบกิจการ ซ่ึงไดแก ตองมีบุคลากร

ท่ีมีความรูดานสุขาภิบาล มียานพาหนะเก็บขนท่ีถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ เครื่องมือท่ีเพียงพอ และมี

ระบบการกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เปนตน ผูประกอบกิจการโดยไมมีใบอนุญาต จะ

มีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 71) 

ข้ันตอนการควบคุมกํากับดูแลหลังการอนุญาต อบต. มีอํานาจท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการเก็บ การขน และการกําจัดของผูประกอบกิจการ ท่ีไดรับอนุญาตแลว 

โดนออกเปนขอบังคับตําบล (มาตรา 20(5)) ซ่ึงผูประกอบกิจการตองปฏิบัติตาม หากผูประกอบการ

ฝาฝนไมปฏิบัติตาม ก็จะมีโทษจําคุก ไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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(มาตรา 73) ท่ีราชการสวนทองถ่ิน (อบต.) ผูประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดย

เปนธุรกิจ เม่ือไดรับอนุญาตแลว ยังตองดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไว ในขอกําหนดของทองถ่ิน 

(ขอบังคับตําบล) 

ขอแนะนําในการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  

อบต. จําเปนตองมีการสํารวจขอมูล เพ่ือการวางแผนการจัดการ กลาวคือ ตองสํารวจ

สภาพปญหาดานสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สภาพการจัดการดั้งเดิม ของชุมชนในตําบล ศักยภาพ และ

ทรัพยากรท่ีมีอยูของ อบต. เอง รวมท้ังประเมินความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ สําหรับการประกอบ

กิจการเก็บขน หรือกําจัดของเอกชน 

อบต. ตองนําขอมูลท้ังหมดท่ีสํารวจได มาพิจารณาตัดสินใจ เพ่ือกําหนดเปนแผนการ

จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ของตําบลท้ังระบบ ซ่ึงบางครั้ง อาจตองรวมกับองคกรปกครองทองถ่ินอ่ืน ท่ี

อยูใกลเคียง เพ่ือการจัดการรวมกันก็ได (ตามมาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และ อบต. 

พ.ศ.2537) 

อบต. ตองดําเนินการตราขอบังคับตําบล วาดวยเรื่องตางๆ ท่ีจําเปน ตามแผนการท่ีได

กําหนดไว ท้ังนี้ ตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายใหอํานาจไว หากสามารถดําเนินการโดยให

ประชาชนมีสวนรวม ในการพิจารณาดวยก็ยิ่งดี แลวดําเนินการตรวจตราแนะนํา และบังคับใชให

เปนไปตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงพัฒนาการของการรับรู และความเขาใจของประชาชน ตอการใช

มาตรการดานกฎหมายดวย 

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาเก็บขนของ อบต. ก็ดี อัตราข้ันสูงท่ีใหเอกชน 

สามารถเรียกคาบริการจากประชาชนก็ดี อบต. จะตองพิจารณาโดยรอบคอบ วาจะไมกอใหเกิดความ

เดือดรอนแกประชาชน และความคุมคาตอการลงทุนของเอกชน ท่ีจะประกอบการได และตอง

คํานึงถึงวา ประชาชนยังไมเคยชินกับการท่ีตองเสียคาบริการ ซ่ึงอาจทําใหรูสึกวา อบต. ไมมีประโยชน 

ไมทําหนาท่ี เอาแตรายได ซ่ึงชุมชนอาจจะปฏิเสธ อบต. ได 

 2.8.2กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540หมวด 3สิทธิและเสรีภาพของชนชาว

ไทย มาตรา 56สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกตอและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองท้ังนี้ตามท่ี
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กฎหมายบัญญัติ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม จะกระทํามิไดเวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังได

ใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและผูแทนสถาบันศึกษาท่ีจัด

การศึกษาดานสิ่งแวดลอม ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาว ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติสิทธิของบุคคลท่ีจะฟองรองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน 

หรือองคกรอ่ืนของรัฐ เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีบทบัญญัติไวในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ยอมไดรับความคุมครอง 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  

มลพิษทางน้ํา มาตรา 69 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม มลพิษ 

มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองควบคุมการ

ปลอยน้ําเสียหรือของเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรืออกสูสิ่งแวดลอมนอกเขตท่ีตั้ง แหลงกําเนิดมลพิษ

ไมเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตาม มาตรา55 หรือมาตรฐานท่ีสวนราชการ

ใด กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรานั้นยังมีผลใชบังคับตาม มาตรา 56หรือ

มาตรฐานท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนด เปนพิเศษสําหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 มาตรา 70 

เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีกําหนด ตามมาตรา 69 มีหนาท่ีตองกอสรางติดตั้งหรือ

จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือระบบกําจัดของเสีย ตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดเพ่ือการนี้

เจาพนักงานควบคุมมลพิษจะกําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองมีผูควบคุมการดําเนินงานระบบ

บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียท่ีกําหนดใหทําการกอสราง ติดตั้งหรือจัดใหมีข้ึนนั้นดวยก็ได 

ในกรณีท่ีแหลงกําเนิดมลพิษใดมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียอยู แลว

กอนวันท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีตาม มาตรา 69ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษแจง

ตอเจาพนักงานควบคุมมลพิษเพ่ือตรวจสอบ หากเจาพนักงานควบคุมมลพิษเห็นวาระบบบําบัดน้ําเสีย

หรือระบบกําจัดของเสียท่ีมีอยูแลวยังไมสามารถทําการบําบัดน้ําเสียหรือ กําจัดของเสียใหเปนไปตาม 

มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดไว เจาของหรือ ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษมี

หนาท่ีตองดําเนินแกไขหรือปรับปรุงตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนด 

มาตรา 71 ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองท่ีใดท่ีทางราชการไดจัดใหมีระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลวใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ

ตาม มาตรา 70วรรคหนึ่ง ซ่ึงยังมิไดทําการกอสรางติดตั้งหรือใหมีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัด

ของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษกําหนดหรือไมประสงคท่ีจะทําการกอสรางหรือจัดใหมีระบบ

บําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามท่ีเจาพนักงานควบคุมมลพิษ กําหนดดังกลาวมีหนาท่ีตอง

จัดสงน้ําเสียหรือของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบบําบัด
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น้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมีอยู ภายใน เขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น และมี

หนาท่ีตองเสียคาบริการตามอัตราท่ีกําหนด โดย พระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

มาตรา 72ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองท่ีใดท่ีทางราชการ ไดจัดใหมีระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมไวแลว ใหเจาของหรือผูครอบครอง แหลงกําเนิดมลพิษ

ทุกประเภท เวนแตเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษท่ีกําหนดตาม มาตรา 70 มีหนาท่ีตอง

จัดสงน้ําเสียหรือของเสีย ท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษของตนไปทําการบําบัดหรือกําจัดโดยระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีมีอยูภายในเขตควบคุม มลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น และมี

หนาท่ีเสียคาบริการอัตราท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเวนแตแหลง

มลพิษนั้น มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียของตนเองอยูแลว และสามารถทําการบําบัด

น้ําเสียหรือกําจัดของเสียไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 73 หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุม หรือรับจางบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด

ของเสีย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน การขอและการออก ใบอนุญาต คุณสมบัติ

ของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับอนุญาต การตอใบอนุญาต การออกใบ

แทนใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม การขอและการ

ออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงใหถือวาผูไดรับ

ใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูควบคุมดวย ในการรับจางใหบริการ

บําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการ ตามวรรคหนึ่งจะเรียกเก็บคาบริการเกินกวา

อัตราท่ีกําหนดในกระทรวงมิได  

มาตรา 74ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตทองท่ีใดท่ีทางราชการยังมิไดจัดใหมี

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับอนุญาตรับจาง ใหบริการบําบัดน้ําเสีย

หรือกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียในเขต

ควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น ใหเจาของหรือ ผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ ตามมาตรา 71 และ

มาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปใหผูรับจางใหบริการทําการบําบัดหรือ

กําจัดตามเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

ควบคุมมลพิษ 

มาตรา 75ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือเขตทองท่ีใดท่ีทางราชการ ยังมิได จัดใหมีระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมและไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย

หรือกําจัดของเสีย ซ่ึงอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น เจาพนักงานทองถ่ินโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษอาจกําหนดวิธีการชั่วคราว สําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสีย

ซ่ึงเกิดจากแหลงกําเนิดมลพิษตาม มาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามท่ีจําเปน จนกวาจะไดมีการ
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กอสราง ติดตั้ง และการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ กําจัดของเสียรวมในเขตควบคุม

มลพิษหรือเขตทองท่ีนั้น 

วิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตาม วรรคหนึ่ง ให

หมายความรวมถึงการเก็บรวบรวม การขนสง หรือการจัดสงน้ําเสียหรือของเสียดวยวิธีการใดๆ ท่ี

เหมาะสม ในการทําการบําบัดหรือกําจัด โดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของ 

ทางราชการท่ีอยูในเขตอ่ืนหรืออนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ กําจัด

ของเสียซ่ึงรับจางใหบริการอยูในเขตอ่ืนเขามาเปดดําเนินการรับจางใหบริการในเขตควบคุม มลพิษ

หรือเขตทองท่ีนั้นเปนการชั่วคราว หรืออนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการนั้นทําการเก็บ

รวบรวมน้ําเสียหรือของเสีย เพ่ือนําขนเคลื่อนยายไปทําการกําจัดหรือกําจัด โดยระบบบําบัดน้ําเสีย

หรือระบบกําจัดของเสียของผูนั้นซ่ึงยูในเขตทองท่ีอ่ืนนอกเขตควบคุมมลพิษหรือเขต ทองท่ีนั้น  

มาตรา 76 น้ําเสียท่ีไดรับการบําบัดโดยระบบบําบัดน้ําเสียรวมของทางราชการหรือ

ระบบบําบัดน้ําเสียของผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียจะตองมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดท่ีกําหนดตาม มาตรา 55 หรือมาตรฐานท่ีสวน

ราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนและมาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตาม มาตรา 56 

หรือ มาตรฐานท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 

มาตรา 77 ใหสวนราชการหรือราชการสวนราชการทองถ่ินซ่ึงเปนผูจัดใหมีระบบ 

บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของ 

ราชการสวนทองถ่ิน และเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาท่ีดําเนินงาน และควบคุมการ 

ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมท่ีสวนราชการนั้นหรือราชการสวน

ทองถ่ินนั้นจัดใหมีข้ึน  

ในกรณีเชนวานี้ สวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินจะตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาต

รับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้ เปนผูดําเนินงาน และควบคุม

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมก็ได หลักเกณฑและวิธีการสําหรับ

การจัดสงเก็บรวบรวมและขนสงน้ําเสียหรือ ของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษมาสูระบบบําบัดน้ําเสีย

รวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ รวมท้ังขอกําหนดขอหามขอจํากัดและเง่ือนไขตางๆ

สําหรับการปลอยท้ิงและระบายน้ําเสียหรือของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม และแหลงกําเนิดมลพิษ

ประเภทอ่ืนตาม มาตรา 72 ลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการ 

ใหกําหนดในกฎกระทรวง  

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535เปน

กฎหมายท่ีมีเจตนารมณในการกระจายอํานาจ โดยกําหนดบทบาทและหนาท่ีในการจัดการ
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สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวหลายประการ ซ่ึงสามารถจัดกลุมของบทบาทและ

หนาท่ีไดดังนี้ (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535) 

1.การจัดทําแผนและปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 ไดกําหนดให

จังหวัดมีแผนจัดการสิ่งแวดลอมของตนเอง ซ่ึงแผนจัดการสิ่งแวดลอมจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องการ

ควบคุมมลพิษ การดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ

จัดเก็บคาบริการในการกําจัดมลพิษ การติดตามตรวจสอบ การปลอยน้ําเสียและของเสีย และการ

บังคับใชกฎหมายเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม (พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ.2535) ซ่ึงภายในพ้ืนท่ีจังหวัดไดแบงอํานาจในการปกครองใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามพ้ืนท่ี เชนเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เปนตน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง

จัดทําแผนในการจัดการสิ่งแวดลอมของตนเอง สอดคลองกับบทบาทและหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจและหนาท่ีใหเทศบาล

เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการกําจัดน้ําเสียท่ีระบุไวในมาตรา 16 ขอ18 

(“พระราชบัญญัติกําหนดแผน ฯ,”2542) ผลบทบัญญัติตามกฎหมายดังกลาว ทําใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะตองมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ําเสียในพ้ืนท่ีท่ี

ตนเองรับผิดชอบ 

สําหรับการปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอม (“พระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาฯ,”2535) ไดวางแนวทางในการสนับสนุนการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย

มาตรา 39 ไดกําหนดแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการสิ่งแวดลอมตามแผนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําข้ึน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือจัดสรร

งบประมาณแผนดิน หรืองบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชใน

การปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดลอม เชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา การกอสรางระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เปนตน ซ่ึงมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับสนับสนุนงบประมาณและมี

การดําเนินการจัดการน้ําเสียไปแลวหลายแหงท่ัวประเทศเปนงบประมาณจํานวนหลายพันลานบาท 

2.การออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535ไดนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาประยุกตใชในการ

จัดการสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย ซ่ึงมาตรา 88 และมาตรา 

93 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสีย และขยะมูลฝอยจะตองมีการจัดเก็บ

คาบริการบําบัดน้ําเสียหรือคาบริการขยะมูลฝอย สิ่งแวดลอม (“พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาฯ

,”2535) ผลจากบัญญัติดังกลาวทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดกฎหมายและระเบียบในการ
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ดําเนินการจัดเก็บคาบริการ เชน เทศบัญญัติเรื่องการกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

สําหรับการบังคับใชกฎหมายบทบัญญัติในมาตรา 80 มาตรา 81และมาตรา 82ไดใหอํานาจแก

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีระบบกําจัดของเสียในการตรวจสอบและควบคุมการ

ปลอยของเสียสูระบบกําจัดของเสีย รวมท้ังการจัดเก็บคาบริการและคาปรับ หากมีการลักลอบท้ิงของ

เสียสูแหลงรองรับสาธารณะ นอกจากนั้นในสวนของการควบคุมและแกไขมลพิษจากแหลงมลพิษ 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 48 ไดใหอํานาจแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนผูมีอํานาจอนุญาตการประกอบกิจการหรือการกอสรางในพ้ืนท่ีท่ี

ตนเองรับผิดชอบใหมีหนาท่ีในการกํากับ ดูแล ติดตาม และควบคุมการประกอบกิจการ หรือการ

กอสรางตามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ซ่ึงผูประกอบการหรือผูท่ีขออนุญาตกอสรางจะตองจัดทําข้ึนกอนท่ีจะไดรับการอนุญาตใหดําเนินการ

(“พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาฯ,”2535) 

3.การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535(“พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาฯ,”2535) ไมไดกําหนดบทบาท

หนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ินโดยตรง ในเรื่องของการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน ไดมี

เจตนารมณในการสงเสริมการบริหารตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในการใหภาครัฐและ

ภาคประชาชนรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยระบุในมาตรา 6 ใหบุคคลมีสิทธิและ

หนาท่ีในการรับทราบขอมูลขาวสารทางราชการในเรื่องเก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ซ่ึงหลักการดังกลาวสอดคลองกับอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2542 (“พระราชบัญญัติกําหนดแผน ฯ,”2542)มาตรา 16 ขอ 15 และขอ 16 ซ่ึงกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

4.ผลจากบทบัญญัติและเจตนารมณของพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ สงผลใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมซ่ึงแนวทาง

หนึ่งท่ีจะตองดําเนินการคือ การใหขอมูลขาวสาร ในเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมและการจัดการ

สิ่งแวดลอมแกประชาชน 

นอกเหนือจากการกําหนดบทบาทหนาท่ีในการจัดการสิ่งแวดลอมใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและภาคสวนอ่ืนแลว พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ.2535ซ่ึงเปนกฎหมายและนโยบายหลักในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไดกําหนดให

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศเพ่ือ

เปนกรอบในการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังภาคประชาชนท้ังประเทศ ซ่ึงการ

ดําเนินการท่ีผานตั้งป พ.ศ.2535กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนจัดการ
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คุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศแลวหลายฉบับตอเนื่องกัน โดยแตละแผนจะมีกรอบระยะเวลา 5 ป 

และมีการปรับปรุงรายละเอียดของแผนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณภายในและ

ภายนอกประเทศ ซ่ึงในป พ.ศ.2549กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนจัดการ

สิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศในชวง พ.ศ.2550-2554เสนอ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2549 โดยแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 2550-2554 ไดกําหนดกรอบแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทาง

ตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงเนินเรื่อง 

การสรางสังคมท่ีมีความมีสุขอยางยั่งยืนบนรากฐานการพัฒนาดวยความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยมีแนวทางการจัดการแบบบูรณาการท่ีสอดรับกับระบบนิเวศ

ของแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังผสมผสานการใชภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ในกระบวนการจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2550-2554กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดติดตามและประเมินผลการแปลงนโยบายแผนและมาตรการท่ี

ใชอยู รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2545-

2549 พบวา นโยบายแผนและมาตรการดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศไทยท่ีผานมาไมสามารถแปลงแผนไปสูการปฏิบัติได เนื่องจาก  

1.การจัดทํานโยบายสวนใหญเปนการจัดทําโดยหนวยงานสวนกลาง ท่ีเปนระบบสั่ง

การจากระดับบนสูลาง และใชแนวคิดการกําหนดนโยบายท่ีแบงแยกสวนตามบทบาทหนาท่ี ซ่ึง

หนวยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไมสวนรวมในการจัดทํา นอกจากนั้นนโยบายมีความยุงยากในการ

นําไปสูการปฏิบัติและมีความขัดแยงกับนโยบายอ่ืนๆดวย 

2.ในกระบวนการจัดแผนงานโครงการ หนวยงานปฏิบัติยังยึดถือกับการทํางานตาม

ความถนัด ไมไดพิจารณาถึงความสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดในนโยบาย 

3. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในกระบวนการกําหนดนโยบายยังไมมีความชัดเจน 

 2.8.3พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการ 

ปองกันและแกไขปญหามลพิษท่ีเกี่ยวกับเหตุรําคาญ 

มาตรา 25ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน แกผูท่ีอยูอาศัยในบริเวณ

ใกลเคียง หรือผูท่ีตองประสบกับเหตุนั้น ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ (4) การกระทําใด ๆ อัน

เปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุน ละออง เขมา เถา หรือ

กรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

มาตรา 26ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหามผูใดผูหนึ่งมิใหกอเหตุรําคาญ ในท่ี หรือ

ทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมท้ังการระงับเหตุรําคาญดวย ตลอดท้ังการดูแล ปรับปรุง 

บํารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ํารางระบายน้ํา คู คลอง และสถานท่ีตางๆ ในเขตของตนให
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ปราศจากเหตุรําคาญในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเพ่ือระงับ กําจัด 

และควบคุมเหตุรําคาญตาง ๆ ได 

มาตรา 27ในกรณีท่ีมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ ใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีอํานาจ ออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคล ซ่ึงเปนตนเหตุ หรือเก่ียวของกับการกอ หรือ

อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับ หรือปองกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร ตามท่ีระบุไวใน

คําสั่ง และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับหรือปองกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควร

กําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต ใหระบุไวในคําสั่งในกรณีท่ีปรากฏแกเจา

พนักงานทองถ่ินวาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน และเหตุรําคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิด

อันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ใหเจาพนักงานทองถ่ินระงับเหตุนั้นและอาจจัดการตามความจําเปน

เพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญนั้นข้ึนอีก โดยบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุหรือเก่ียวของกับการกอหรืออาจ

กอใหเกิดเหตุรําคาญตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการจัดการนั้น 

มาตรา 74ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง 

หรือมาตรา 28วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติ

หนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ประมวลกฎหมายอาญา มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกํากําหนดโทษผูกอใหเกิดเสียง ดังนี้ 

มาตรา 370ผูใดสงเสียงหรือทําใหเกิดเสียงหรือกระทําความอ้ืออึงโดยไมมีเหตุอันควร

จนทําใหประชาชนตกใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 100 บาท 

มาตรา 372การทะเลาะกันอ้ืออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถานก็อาจทําใหผู

ทะเลาะเบาะแวงสงเสียงดังอ้ืออึง มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท 

มาตรา 376ผูใดยิงปนหรือใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือท่ีชุมชน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 วัน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

เสียงดังท่ีมาจาก งานเลี้ยงดื่มสุรา เมาแลวโวยวายเปนประจํา ตามกฎหมายแลวถือ

เปนความผิดทางอาญาลหุโทษ ฐานสงเสียง หรือทําใหเกิดเสียง เพ่ือนบานมีสิทธิฟองรองได ถาหมา

ของเพ่ือนบานเหาไมหยุด ใหขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีดูแลสัตว (animal control 

authorities) ถาเจาหนาท่ีไมสามารถแกปญหาให สุดทายสามารถยื่นฟองรองเพ่ือนบานเพ่ือขอ

อํานาจศาลสั่งแกปญหาได 
 

2.9 สภาพพ้ืนที่ทําวิจัย 

ประวัติความเปนมาของตําบลสวนหลวง 
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ตําบลสวนหลวงไดรับการจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ภายหลังท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลม 111 

ตอน 53 ก ลงวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลสวนหลวง โดยท่ี

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เปนองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีสภาพเหมาะสมสมควรให

จัดตั้งเปนเทศบาลตําบล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และ

องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนเทศบาลตําบลสวนหลวง เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2551 

ตําบลสวนหลวงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอกระทุมแบน อยูหางจากท่ีวาการ

อําเภอกระทุมแบน ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยูหางจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมี

ถนนเศรษฐกิจ1 เชื่อมระหวาง ถนนเพชรเกษม กับถนนพระราม 2ปจจุบันมีถนนพุทธสาครเปนสาย

หลักและมีลําคลองภาษีเจริญตัดผานตําบล พ้ืนท่ีของตําบลสวนหลวงมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 16.95 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 11,057 ไร มีอาณาเขต ติดตอดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน  

ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลคลองมะเดื่อ ตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ กรุงเทพมหานคร  

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลทาไม ตําบลตลาดกระทุมแบน 

ลักษณะภูมิประเทศ เปนท่ีราบลุม มีคลองภาษีเจริญ ไหลผานกลางตําบล ทําให

หมูบานตั้งอยูสองฝงคลอง  

จํานวนหมูบาน ตําบลสวนหลวงแบงการปกครองเปน 13 หมูบาน และ 14 ชุมชน ซ่ึง

เปนหมูบานและชุมชน ท่ีอยูในเขตตําบลสวนหลวงท้ังหมด ดังนี้ 

หมูท่ี 1 (ชุมชนบานนางสาว) 

หมูท่ี 2 (ชุมชนบานโตลง) 

หมูท่ี 3 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 3) 

หมูท่ี 3 (ชุมชนคายกําแพงเพชรอัครโยธิน) 

หมูท่ี 4 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 4 ) 

หมูท่ี 5 (ชุมชนบานรางน้ําใส) 

หมูท่ี 6 (ชุมชนบานหนองพะอง) 

หมูท่ี 7 (ชุมชนบานหลักสี่) 

หมูท่ี 8 (ชุมชนบานทายตลาดเตาอิฐ) 
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หมูท่ี 9 (ชุมชนบานคลองแนวลิขิต) 

หมูท่ี 10 (ชุมชนบานสะแกงาม) 

หมูท่ี 11 (ชุมชนบานหนองทองหลาง) 

หมูท่ี 12 (ชุมชนบานรางปลาซิว) 

หมูท่ี 13 (ชุมชนบานตลาดเตาอิฐ) 

จํานวนประชากร 

สถิติจากทะเบียนบาน แยกรายพ้ืนท่ี ระดับตําบล ขอมูลของเทศบาลตําบลสวนหลวง 

ของเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 รวม 13 หมูบาน และ 14 ชุมชน 19,691หลังคาเรือน 

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลจํานวนครัวเรือน 
 

หมูบาน/ชุมชน จํานวน (หลัง) 

หมูท่ี 1 (ชุมชนบานนางสาว) 1,283 

หมูท่ี 2 (ชุมชนบานโตลง) 728 

หมูท่ี 3 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 3) 

หมูท่ี 3 (ชุมชนคายกําแพงเพชรอัครโยธิน) 

2,341 

หมูท่ี 4 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 4 ) 718 

หมูท่ี 5 (ชุมชนบานรางน้ําใส) 3,028 

หมูท่ี 6 (ชุมชนบานหนองพะอง) 1,441 

หมูท่ี 7 (ชุมชนบานหลักสี่) 1,185 

หมูท่ี 8 (ชุมชนบานทายตลาดเตาอิฐ) 625 

หมูท่ี 9 (ชุมชนบานคลองแนวลิขิต) 2,441 

หมูท่ี 10 (ชุมชนบานสะแกงาม) 3,394 

หมูท่ี 11 (ชุมชนบานหนองทองหลาง) 207 

หมูท่ี 12 (ชุมชนบานรางปลาซิว) 863 

หมูท่ี 13 (ชุมชนบานตลาดเตาอิฐ) 1,437 

รวม 18,639 
 

ตารางท่ี 4แสดงขอมูลจํานวนประชากร แยกชาย หญิง แตละหมูบาน 
 

หมูบาน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี 1 (ชุมชนบานนางสาว) 1,392 1,429 2,821 

หมูท่ี 2 (ชุมชนบานโตลง) 1,044 1,191 2,235 
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หมูท่ี 3 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 3) 

หมูท่ี 3 (ชุมชนคายกําแพงเพชรอัครโยธิน) 

3,024 1,730 4,754 

หมูท่ี 4 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 4 ) 701 811 1,512 

หมูท่ี 5 (ชุมชนบานรางน้ําใส) 2,384 2,597 4,981 

หมูท่ี 6 (ชุมชนบานหนองพะอง) 1,090 1,205 2,295 

หมูท่ี 7 (ชุมชนบานหลักสี่) 933 988 1,921 

หมูท่ี 8 (ชุมชนบานทายตลาดเตาอิฐ) 603 639 1,242 

หมูท่ี 9 (ชุมชนบานคลองแนวลิขิต) 2,043 2,411 4,454 

หมูท่ี 10 (ชุมชนบานสะแกงาม) 881 952 1,833 

หมูท่ี 11 (ชุมชนบานหนองทองหลาง) 307 295 602 

หมูท่ี 12 (ชุมชนบานรางปลาซิว) 733 800 1,533 

หมูท่ี 13 (ชุมชนบานตลาดเตาอิฐ) 1,301 1,410 2,711 

รวม 16,436 16,458 32,894 

ไมนับรวมจํานวนประชากรแฝง ท่ีไดอพยพเขามาหางานทําในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวน

หลวงอีกประมาณ 15,000 – 20,000 คน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

อาชีพของประชากรในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลสวนหลวงสวนใหญประกอบอาชีพ

หลัก คือรับจางตามโรงงาน อุตสาหกรรม อาชีพรอง คือการเกษตรกรรม ไดแก ทําสวนผัก ทําสวน

ผลไม ทําสวนไมดอกไมประดับ เพาะพันธไมขาย เลี้ยงปลา เปนตน  

อาชีพดานอุตสาหกรรม/หัตถกรรมในครัวเรือน มีการประกอบอาชีพหัตถกรรมใน

ครัวเรือน จํานวน 19 ครัวเรือน ไดแก อาชีพทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา (เซรามิค) จํานวน 5 

ครัวเรือน พิมพลายผา จํานวน 1 ครัวเรือน เครื่องปนดินเผา 2 ครัวเรือน หลอโลหะ จํานวน 1

ครัวเรือน ทําศาลพระภูมิ จํานวน 1 ครัวเรือน เจียระไนพลอยและหินสี จํานวน 1 ครัวเรือน และ

เขียนลายเบญจรงค จํานวน 8 ครัวเรือน 

สําหรับอาชีพรับจาง มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 1,328 ครัวเรือน โดย

สวนใหญรับจางในโรงงาน อุตสาหกรรม 

ลักษณะโครงสรางพ้ืนฐาน 

การคมนาคมมีถนนสายหลักเปนถนนลาดยางติดตอกับอําเภอกระทุมแบนและจังหวัด

ตลอดเสนทาง 3 สาย ถนน ซอยภายในหมูบาน มีท้ังถนนลาดยางถนนคอนกรีต และถนนดิน การ

เดินทางจากตําบลไปอําเภอมีรถยนตรับจาง 
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แหลงน้ําธรรมชาติ มีลําคลองธรรมชาติ 16 สาย ไดแก คลองภาษีเจริญ คลองโตลง

คลองสหราษฎร คลองแครายเกา คลองสื่อสาร คลองนางสาว คลองหม่ืนปรารมย คลองแครายใหม 

คลองสี่วาตากลอม คลองราษฎรสามัคคี คลองราษฎรนิยม คลองแนวลิขิต 2 คลองออมแขม คลองศรี

สําราญคลองศรีบุญเรือง และคลองออนใจ 

การประปา กิจการประปาของเทศบาลตําบลสวนหลวงโดยการขุดเจาะ บอน้ําบาดาล 

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง สูบน้ํามาผลิตใหเปนน้ําสะอาด ตามหลักวิชาการและวิถีการอันเหมาะสม

เพ่ือใชในการอุปโภค บริโภค โดยการจายน้ํา ไปตามทอเมนผานมาตรวัดน้ําบริการใหแกประชาชนใน

หมูบานทุกหมูบานปจจุบันมีบอน้ําบาดาลท้ังสิ้น 20 บอในปจจุบันการใหบริการน้ําเพ่ืออุปโภคและ

บริโภค ไมเพียงพอตอความตองการใชน้ํา เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลสวนหลวงไดมีการขยายตัว

ของบานพักอาศัย โรงงาน และสถานประกอบการอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับปริมาณน้ําใตดินมี

จํานวนลดลง และในจังหวัดสมุทรสาครถือเปนเขตอนุรักษน้ําบาดาล การขุดเจาะบอน้ําบาดาลตองขอ

อนุญาต ตอกรมทรัพยากรน้ําดวย เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงใหดําเนินการประสานงานกับ

ประปาภูมิภาคในการขอขยายเขตจําหนายน้ําประปาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลสวน

หลวง 

การโทรคมนาคม ในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวงจัดใหบริการโดยสํานักบริการโทรศัพท 

อําเภอกระทุมแบน และองคการ โทรศัพทแหงประเทศไทย รวมท้ังไดมีการติดตั้ง โทรศัพท สาธารณะ 

ตามชุมชนตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดวย 

ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพพ้ืนท่ีของตําบลสวนหลวง เปนท่ีราบลุม มีลําคลอง 16 

สาย และคลองภาษีเจริญเชื่อม จากกรุงเทพมหานครผานกลางตําบลไหลลงแมน้ําทาจีน ลักษณะพ้ืนท่ี

จึงถูกแบงเปนฝงเหนือและฝงใตมีถนนสวนหลวง 1 เชื่อมตอจากอําเภอกระทุมแบนผานหมูบานตําบล

จรดเขตติดตอกรุงเทพมหานคร  ปจจุบันมีถนนพุทธสาครเปนถนนสายหลักจึงเปนเหตุทําใหสภาพ

พ้ืนท่ีของตําบลสวนหลวงมีทําเลท่ีเหมาะสมแกการสรางโรงงานอุตสาหกรรม 

ส่ิงแวดลอมตําบลสวนหลวงเปนพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑล ซ่ึงคอนขางจะมีความ

เจริญเติบโตและมีการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว ท้ังในดานท่ีอยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม 

ซ่ึงแนวโนมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ มีการขยายตัวของชุมชนและธุรกิจ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมเปนพิษซ่ึงเกิดจากการระบายน้ํา ในกระบวนการผลิต โดยไมผานการบําบัดกอนลงสูลํา

คลอง หรือท่ีดินรกรางวางเปลา อีกท้ังเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอย เชน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย การ

จัดเก็บขนขยะ รวมท้ังสถานท่ีท้ิงและกําจัดขยะ ปญหาการระบายน้ําเสียสูคลองภาษีเจริญ ซ่ึงทําให

คุณภาพน้ําในเขตลําคลองต่ํากวาเกณฑมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีปญหาจากการกระทําอ่ืนๆ ท่ีเปนเหตุ

ใหเกิดกลิ่นเสียง สิ่งมีพิษ ฝุนละออง เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
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อันตรายตอสุขภาพซ่ึงเทศบาลตําบลสวนหลวงไดประสานความรวมมือกับองคกรชุมชน ผูนําชุมชน 

และประชาชนท่ัวไป ในการสอดสอง ชี้เบาะแสใหเทศบาลฯ แกปญหา และเพ่ือท่ีจะไดดําเนินการ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวตอไป  
 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควางานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ดังตอไปนี้ 

 พัชราวลี มารมย(2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงเรื่อง บทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาในเรื่อง

ดังกลาวพบวา  

 1. โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก

เชนกัน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการจัดทําแผน รองลงมาคือ ดานควบคุมการใชประโยชน ดาน

การประชาสัมพันธและเผยแพร และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานมาตรฐานในการบํารุงรักษา 

 2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ ควรมีการรณรงคใหลดการ

ใชสารเคมีและสงเสริมใหหันมาใชสารอินทรียทดแทน รองลงมา คือ ควรมีการปลูกไมยืนตนในพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน ผูนําชุมชนควรใหความสนใจในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน ไมวาจะเปน

ปาชุมชน ทําเลเลี้ยงสัตว แหลงน้ํา และควรมีการสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน ตามลําดับ 

 พิมพจันทร แสงอาทิตย และคณะ (2556,บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนอยางยั่งยืน :กรณีศึกษาปาชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัด

ชัยนาท” 

 ผลการวิจัยพบวา1) ปาชุมชนเขาราวเทียนทองเกิดจากความตองการของคนในชุมชน โดย

ชุมชนเขาไปจัดการและมีสวนรวมในการดูแลรักษาและใชประโยชน2) รูปแบบการจัดการปาชุมชน

โดยชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ ไดรับความชวยเหลือสนับสนุนท้ังดานงบประมาณ 

วิชาการและอ่ืน ๆ จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 3) ประชาชนในกลุมสวนใหญมีความรู ความ

เขาใจ และสนใจเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการจัดการปา โดยกิจกรรมท่ีประชาชนเขาไปมี

สวนรวมมากท่ีสุด คือการจัดการพ้ืนท่ีปาไม การปลุกและฟนฟูปา รวมท้ังการปองกันและการอนุรักษ

ปา 4) ผลสําเร็จของการจัดการปาชุมชนเขาราวเทียนทอง ไดแก เกิดความอุดมสมบรูณของทรัพยากร

ปาไม สรางความรักความสามัคคีในชุมชน เกิดเปนชุมชนท่ีเขมแข็งจนไดรับการยอมรับเปนชุมชน
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ตนแบบของการจัดการปาชุมชน โดยเฉพาะการเปนนวัตกรรมดานการดูแลแหลงอาหารท่ียั่งยืน 

(Food Bank) 

พรีมาดา ฉลองชัยสิทธิ์(2556,บทคัดยอ) ไดทําการคนควาอิสระเรื่อง “ พฤติกรรมและ

ความรูความเขาใจของประชาชนในการจัดการขยะ กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมเขตหวยขวาง” 

จากการศึกษาพบวาในสวนของประชากรกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับรูเก่ียวกับ การ

จัดการขยะ และความพึงพอใจตอการทําหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการมีสวนรวมในการ 

จัดการขยะของกรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง โดยประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความรวมมือใน 

การกําจัดขยะโดยรวมและดานความรวมมือตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแตกตางกันสวน 

ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความรวมมือในการกําจัดขยะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ในขณะท่ี

ระดับการศึกษาท่ีตางกันสงผลตอความรวมมือในการกําจัดขยะแตกตางกัน ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมี 

สถานภาพตางกันสงผลตอความรวมมือในการกําจัดขยะแตกตางกัน เชนเดียวกับประชาชนท่ีมี 

ระยะเวลาการพักอาศัยในอาคารตางกันจะมีความรวมมือในการกําจัดขยะโดยรวม แตกตางกันดวย 

แตประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันกลับมีความรวมมือในการกําจัดขยะโดยรวมและรายดานไม 

แตกตางกัน 

พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ) (2556,บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหาร

จัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม” 

ผลการวิจัยพบวา 

1) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของ

เทศบาลนครเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (( X ) =2.71) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับเห็นดวยปานกลางทุกดาน มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ คือดานการ

วางแผน (( X )  =2.74)ดานการตรวจสอบ (( X ) =2.72)ดานการปฏิบัติตามแผน (( X ) =2.70) 

2)เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย 

ของเทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีอยู 

และรายไดตอเดือน พบวา ประชากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีอยู และรายไดตอเดือน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม ไม

แตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและท่ีมีท่ีอยูตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหาร

จัดการลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม แตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม 

พบวา ผูบริหารเทศบาลควรมีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการแกไขปญหาลํา

น้ําคูไหวเนาเสียดวยอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดนําเสนอแนวทางการแกไขปญหา



104 
 

ลําน้ําคูไหวเนาเสียดวย และรณรงคใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเรื่องการบําบัดน้ําเสีย

ชุมชน ในครัวเรือน ตลอดถึงควรมีการบริการจัดศูนยการเรียนรู จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 

รวมถึงการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

ณัฏฐกิตติ์ พรจะเด็ด (2558,บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวน

รวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลหนองรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีคาเฉลี่ยโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ดานการมีสวนรวมในการวางแผนมากท่ีสุดและผลทดสอบ

สมมุติฐาน พบวา ปจจัยดานอายุท่ีแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกัน ดาน

การมีสวนรวมในการจัดสรรผลประโยชน และในดานการมีสวนรวมในการประเมินผลและปจจัยดาน

การรับรูท่ีแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายดานท่ีมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

สุฑาทิพย อิงบุญ (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีมีตอ

การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ในตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีมีตอการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําในตําบล บางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีสวนรวมอยูในระดับปาน

กลาง พบวา อายุ สถานภาพในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร และการใหคุณคาตอทรัพยากรน้ํา มี

ความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดาน เพศ ระดับการศึกษา เขตการปกครองทองถ่ิน ลักษณะการประกอบ

เกษตรกรรม รายได เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ขนาดพ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร และความรูของ

เกษตรกรท่ีมีตอ การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ไมมีผลตอการมีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปญหา

การมีสวนรวม ท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํ ามีดังนี้  ไม มี เวลาเขามามีสวนรวม ขาดการ

ประชาสัมพันธ ขาดความรู เก่ียวกับการมีสวนรวม ขาดจิตสํานึกในการดูแลหวงแหนทรัพยากรน้ํา 

 รุงทิพย บํารุงสุข (2555,บทคัดยอ) ไดทําการคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการ

จัดการสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา เขตลุมน้ําแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีการศึกษา

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท และมีสถานภาพ

โสด มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดาน

มลภาวะ ดานจิตสํานึกการจัดการสิ่งแวดลอม และดานการใชประโยชนและการดูแลรักษา อยูใน

ระดับมาก ในขณะท่ีดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม โดยรวม

ดาน เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก 
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 เหงียน ซวน ยุง (2559,บทคัดยอ)ไดทําวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในเขต

เทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม” 

 ผลการวิจัยพบวา 1) หัวหนาครัวเรือนโดยรวมและจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัด

มหาสารคามโดยรวม ท้ัง 6 ดาน คือ ดานความรูและความเขาใจ ดานความตระหนัก ดานการปฏิบัติ 

ดานการจัดการสาธารณะ ดานการมีสวนรวมของประชาชน และดานควบคุมกิจกรรมในชุมชน อยูใน

ระดับนอยถึงปานกลาง 2) หัวหนาครัวเรือนท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

หรืออาชีพ มีความเห็นเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

 สาริณีย สุวรรณศีลศักดิ์ (2555,บทคัดยอ)ไดทําวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน

ทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” 

 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถ่ินมีความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับ

ปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็น คือ ความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.001 เพศ อายุ อาชีพ มีผลตอความคิดเห็นท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 สวนจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน การรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง มีผลตอความคิดเห็น ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สําหรับ

ปญหา อุปสรรคท่ีสําคัญ ในสวนของประชาชน ไดแก การขาดความรูความเขาใจในปญหาและ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดการท่ีไมถูกวิธี ขาดความรู เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

นักทองเท่ียวมีจํานวนมากในแตละสัปดาห ตลอดจนถังขยะและบุคลากร ท่ีมีไมเพียงพอ นอกจากนี้

พอคา แมคา นักทองเท่ียว ขาดจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เชนไมท้ิงขยะลงในท่ีท่ีจัดเตรียมไว และ

ปญหาในตัวขอบังคับของเทศบาลท่ีมีบทลงโทษท่ีไมเขมงวด สวนปญหาของหนวยงานภาคราชการ 

คือ การมีงบประมาณท่ีจํากัดทําใหขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณในการทํางาน สภาพพ้ืนท่ีของ

ตลาดน้ําอัมพวาท่ีมีลําน้ํารอบเปนอุปสรรคในการเก็บขยะ อีกท้ังประชาชนและผูประกอบการไมให

ความรวมมือ 

 ณัฎยา ราชคมน(2556, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูนําทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย” 

 ผลของการวิจัยพบวา บทบาทของผูนําทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 บทบาท บทบาทดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ไดแก ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรแหลงน้ําในชุมชน

และใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําอยางรูคุณคา และมีบทบาทในการรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สรางแหลงน้ํากับประชาชน บทบาทดานการจัดการทรัพยากรปาไม ไดแก มีบทบาทในการรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรูกับประชาชนในเรื่องของผลกระทบของการเกิดภาวะโลกรอนและภัย
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ธรรมชาติตาง ๆ และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการใชทรัพยากรปาไมอยางรูคุณคาและการใช

ประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางถูกวิธี บทบาทดานการจัดการทรัพยากรดิน ไดแก ปฏิบัติตนเปน

อยางท่ีดีในการใชประโยชนจากทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพ มีบทบาทในการสงเสริม แนะนํา

โดยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหประชาชนลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร เพ่ือลดปญหาดิน

เสื่อมสภาพ และบทบาทดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ไดแก มีบทบาทรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ในการรวมรณรงคใหประชาชนไมท้ิงขยะมูลฝอยลงในแมน้ําลําคลอง สถานท่ีสาธารณะตาง 

ๆ และมีบทบาทรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรวมรณรงคสงเสริม ใหประชาชนมีการกําจัดขยะท่ี

ถูกวิธี ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เรียงลําดับบทบาทจากมากไปหานอยได ดังนี้ บทบาทของผูนํา

ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรน้ํา บทบาทของผูนําทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรปาไม บทบาทของ

ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและบทบาทของผูนําทองถ่ินใจการ

จัดการทรัพยากรดิน 

ดรุณี ศิริวิไล(2555, บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง “การจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกลง ตําบลแกลง จังหวัดระยอง” 

ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตําบลเมืองแกลงไมใชระบบบําบัดน้ําเสียรวม แตใชการติดตั้งถัง

ดักไขมันกับบานเรือนและรานคาในการบําบัดน้ําเสียชุมชน มีนโยบายและโครงการตาง ๆ เก่ียวกับ

การจัดการน้ําเสียท่ีชัดเจน เชน โครงการนักสืบสายน้ํา การบริหารจัดการน้ําเสียของเทศบาลสามารถ

ทําใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติอยูในเกณฑดีพอใช ปจจัยท่ีมีตอการจัดการน้ําเสียไดแก 

ผูบริหารมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม มีความจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ มี

หนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน มีนโยบาย/แผน/โครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน มี

ผูนําชุมชนท่ีดี ประชากรมีสวนรวมต้ังแตการรับรูถึงปญหา รวมตัดสินใจ เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับการจัดการน้ําเสียของเทศบาล 

 จาการวิ จั ย ท่ี เ ก่ียวของดั งกล าว  จะเห็นว าความสํ า คัญในด านการ พัฒนาสภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนปญหาท่ีสําคัญของชีวิตในชุมชนทุกระดับ โดยเฉพาะสังคมท่ี

มีความเจริญทางดานวัตถุมากเพียงไร การทําลายแหลงธรรมชาติก็มักจะมีมากข้ึนตามความเจริญนั้น

เชนเดียว หรืออาจกลาววา การมีทรัพยากรท่ีมีวิวัฒนาการท่ีสะดวก ทันสมัย สมบรูณไปดวยโลกแหง

วัตถุ คือการลางผลาญทรัพยากรในทางธรรมชาติลงไปเรื่อยๆ ความเจริญข้ึนทางเศรษฐกิจและสังคม 

หรือความเจริญแหงอุตสาหกรรมขนาดใหญ ท่ีมียิ่งข้ึนเพียงไร ปญหาจากการขาดสภาพแวดลอมท่ีดีก็

จะกลายเปนปญหาของสังคมโลก 
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2.11 สรุปกรอบแนวคิด 

 จากการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยได

กําหนดปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอยูอาศัย เปนตัวแปรอิสระ 

โดยใชกรอบแนวคิดจากอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ไดกําหนด อํานาจหนาท่ีท่ีเทศบาลตําบลตองทํา และ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542มาตรา16ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535คูมือ ระบบการจัดการเหตุรําคาญ และกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพและได

นําแนวคิดมากําหนดตัวแปรตาม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

โดยศึกษาใน 3 ดาน ไดแก 1. ดานการจัดการขยะมูลฝอย 2. ดานการจัดการน้ําเสีย 3. ดานการ

จัดการเหตุรําคาญ สามารถสรุปกรอบแนวคิด และตัวแปรในการศึกษาวิจัยได ดังนี้ 
 

 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                  (Dependent Variables) 
 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน 

การการจัดกาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 3 ดานคือ 

1) ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

2) ดานการจัดการน้ําเสียและ 

3) ดานการจัดการเหตรําคาญ 



 บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร”นี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) โดยมีข้ันตอน

และวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6การวัดคาตัวแปร 

3.7การวิเคราะหขอมูล 

3.8สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 13 หมูบาน 14 ชุมชน จํานวนประชากรท้ังสิ้น 32,894 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 

ไดแก ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 

395 คน 

การคํานวณขนาดของตัวอยาง (Samplesize)ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยนําจํานวนประชากร

มาหาขนาดตัวอยางจึงใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (AccidentalSampling)โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยางของ ทาโรยามาเน(Taro Yamane ) 

สูตร n  =     N 

     1+N (e)2 

เม่ือ n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย 

e  =ความคาดเคลื่อนท่ียอมรับได (ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมีคาเทากับ0.05) 
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แทนคา  n  = 32,894 

1 + 32,894x (0.05)2 

        = 395 

ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยาง 395 คน  

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชวิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการคํานวณและตัวอยางท่ีได

สามารถเปนตัวแทนประชากรไดอยางสมบูรณ จึงใชการสุมตัวอยางดังนี้ 

3.2.1เทคนิคการสุมตัวอยางการหาอัตราสวน เม่ือไดกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 395 คน นํา

กลุมตัวอยางมาหาอัตราสวนของประชากรแตละหมูบาน (Proportional Size) ตามสูตรดังนี้  
 

n1 =  
N
Ni  x n 

 

n1 = จํานวนกลุมตัวอยางแตละหมูบาน 

Ni  = จํานวนประชากรแตละหมูบาน 

N  = จํานวนกลุมตัวอยางรวมทุกหมูบาน 

N  = จํานวนประชากรท้ังหมดของหมูบาน 
 

แทนคา  n1  = 2,821x395 

32,894 

     = 34 

จึงทําใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามแตละหมูบาน ของประชาชนท่ีอาศัย

อยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

หมูบาน/ชุมชน ประชากรท่ีอาศัยอยู

ในเขตพ้ืนท่ี 

จํานานกลุม

ตัวอยาง 

หมูท่ี 1 (ชุมชนบานนางสาว) 2,821 34 

หมูท่ี 2 (ชุมชนบานโตลง) 2,235 27 

หมูท่ี 3 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 3) 

หมูท่ี 3 (ชุมชนคายกําแพงเพชรอัครโยธิน) 

4,754 57 
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หมูท่ี 4 (ชุมชนบานสวนหลวง หมูท่ี 4 ) 1,512 18 

หมูท่ี 5 (ชุมชนบานรางน้ําใส) 4,981 60 

หมูท่ี 6 (ชุมชนบานหนองพะอง) 2,295 28 

หมูท่ี 7 (ชุมชนบานหลักสี่) 1,921 23 

หมูท่ี 8 (ชุมชนบานทายตลาดเตาอิฐ) 1,242 15 

หมูท่ี 9 (ชุมชนบานคลองแนวลิขิต) 4,454 53 

หมูท่ี 10 (ชุมชนบานสะแกงาม) 1,833 22 

หมูท่ี 11 (ชุมชนบานหนองทองหลาง) 602 7 

หมูท่ี 12 (ชุมชนบานรางปลาซิว) 1,533 18 

หมูท่ี 13 (ชุมชนบานตลาดเตาอิฐ) 2,711 33 

รวม 32,894 395 
 

3.2.2หลังจากแบงกลุมตามสัดสวนแตละหมูบานแลว เม่ือไดกลุมตัวอยางแยกแตละ

หมูบานจํานวน395คนแลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)ในการลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอมูล เขตพ้ืนท่ีเขตตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยไมไดจําเพาะเจาะจงวาเปน

ใคร  
 

3.3เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถาม1 ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 4 ขอลักษณะของคําถามเปน

แบบสํารวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2ความคิดเห็นประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ใน 3 ดาน ๆ ละ 6 ขอ รวมเปน 18 ขอ ดังนี้ 

1. การจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 6 ขอ 

2. การจัดการน้ําเสีย จํานวน 6 ขอ 

3. การจัดการเหตุรําคาญ จํานวน 6 ขอ 

ตอนท่ี 3ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (RatingScale) ตามวิธีการของลิ

เคิรท (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคา ดังนี้ 
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มากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 

มาก  มีคาเทากับ 4 

ปานกลาง  มีคาเทากับ 3 

นอย  มีคาเทากับ 2 

นอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 
 

3.4การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1ศึกษาคนควาเอกสารตาง ๆ บทความ ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

3.4.2สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยใชคําถาม2 ประเภท คือ

แบบปลายปด และปลายเปด 

3.4.3นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแกไข

ปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสมท้ังเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนํามาจัดทํา

เปนแบบสอบถาม 

3.4.4นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานเพ่ือตรวจสอบหรือ

ปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความ

เหมาะสมของคําถามไดแก 

1. ดร.บานช่ืน นักการเรียน  

วุฒิการศึกษา PH.D. (Political Science)  

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช

วิทยาลัย  

2. นายนิรันดร ปอมนอย  

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร เพ่ือ

การพัฒนา 

ตําแหนงปจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 

3. นางสาวศรีสุดา มีชํานาญ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร เพ่ือ

การพัฒนา 

ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
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3.4.5นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา 

(IOC)ตามสูตรดังนี้(ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549, หนา 65) 
 

 สูตร  IOC   =    N
x∑

 

 เม่ือ  IOC   แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

    ∑X   แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชีย่วชาญ 

    N       แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  

 โดยท่ี  คะแนน   + 1      แนใจวาสอดคลอง 

    คะแนน      0      ไมแนใจวาสอดคลอง 

   คะแนน    - 1      แนใจวาไมสอดคลอง 
 

โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.60 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 18 ขอ ซ่ึงใชได

ท้ังหมด ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.80 - 1.00 

3.4.6 นําเครื่องมือท่ีสมบูรณแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

3.4.7 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตออาจารยท่ี

ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

3.4.8 เม่ือผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบความถูกตองเสร็จแลว นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใช (TryOut) กับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ 

ประชาชนท่ีมีช่ืออยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลแคราย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน 

แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา

(Coefficient Alpha) ของครอนบาค(Cronbach)ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา,2548,หนา 35) 

 

สูตร  rtt = k1     -  s2
1 

          K -1 s2
x 

เม่ือ k   =   จํานวนขอสอบท้ังฉบับ 

 s2
1 =   ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

 s2
x =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 ผลจากการทดสอบ ไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือเทากับ0.82 

3.4.9 นําเครื่องมือท่ีสมบูรณแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 
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3.5วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึง กํานันตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะหใชพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัยและในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

3.5.2สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ 

3.5.3ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง 

3.5.4 เม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว จํานวน395ชุด คิดเปนรอยละ 100 และ

ตรวจสอบความสมบูรณและจัดลําดับขอมูล 

3.5.5 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปวิเคราะห และประมวลผลตอไป 

 

3.6 การวัดคาตัวแปร 

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดการวัดคาตัวแปร ซ่ึงเปนการแปลความหมายคาเฉลี่ยของแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชเกณฑตามสูตรดังนี้ (รองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาล

บุตร, 2548, หนา 43) 
 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด=   5 - 1     =  4    =  0.80 

จํานวนระดับ         5                 5 

ระดับคะแนน  ชวงคาเฉล่ีย  การแปลผล 

  5  4.21 - 5.00 ระดับความคิดเห็นประชาชนมากท่ีสุด 

  4  3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็นประชาชนมาก 

  3  2.61 - 3.40 ระดับความคิดเห็นประชาชนปานกลาง 

  2  1.81 - 2.60 ระดับความคิดเห็นประชาชนนอย 

  1  1.00 - 1.80 ระดับความคิดเห็นประชาชนนอยท่ีสุด 
 

3.7การวิเคราะหขอมลู 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะห มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.7.1 ศึกษาปจจัยสวนบุคคล โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คาความถ่ี (Frequency)และคา

รอยละ(Percentage) 

3.7.2ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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3.7.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ

ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาครดานเพศ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) สวนดาน อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความ

แตกตางอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ

(Scheffé) 

3.7.4วิเคราะหขอเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชการแจกแจงคาความถ่ี

(Frequency)และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 

3.8สถิติที่ใชในการวิจัย 

สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 

3.8.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอย

ละ(Percentage)คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายขอมูลท่ัวไป 
3.8.2สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ(Scheffé) 
 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

1) การหาคารอยละ (Percentage)(นิภา เมธธาวีชัย,2543, หนา 128) 

 P  = 
  

 P  =คารอยละ 

 X =จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 N  =จํานวนประชากร 

2) การหาคาเฉล่ีย (Mean)(สงศรี ชมพูวงศ,2547,หนา 55) 

 x     =  
N
fx∑  

 X =  คาเฉลี่ย 

 ∑X  =ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

 N=  จํานวนประชากร 

N
X 100×
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3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)(ลวนสายยศ และอังคนา สายยศ,2540,

หนา 53) 

 S        =   
 

 S         =  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

 ∑fX   =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

 N =  จํานวนประชากร 

4) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภาเมธธาวชีัย,2543, หนา 238) 

t  = X1 - X2 

S1
2
  –   S2

2 

N1         n2
 

 

เม่ือ  t  =คาที -เทสท(t- test) 

X1. X2 =คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

S1
2. S2

2=ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

N1 . n2=  จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดบั 

5) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test)(นิภา  

เมธธาวีชยั,2543, หนา 110) 

  F       =   
w

b

MS
MS  

 F       =  อัตราสวนของความแปรปรวน 

 MSb=  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

 MSw=  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 
 

 

 

 

 

)1(
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−
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fxfxN



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

   

การวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง

ผูวิจัยตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน ตางกัน 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ซ่ึงผูวิจัยไดใชเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล ความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 395 คน โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเก็บขอมูลเทาท่ีจะ

เก็บไดตามชวงเวลาหรือสถานการณท่ีเก่ียวของ แลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและ

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพ่ือคํานวณหาคาสถิติ 

สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีตั้งไว มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 

 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
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t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  

t (t – distribution) 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  

F (F – distribution) 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom) 

 SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

 MS แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

 Sig. แทน  นัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

 * แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

4.2 ข้ันตอนวิเคราะหขอมูล   

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนําเสนอ

ในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ใชการทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ        

จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) 

และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงมีคุณลักษณะปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ี

อาศัยในชุมชน ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)  แลวนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

202 

193 

51.1 

48.9 

รวม 395 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศชาย จํานวน 

202 คน คิดเปนรอยละ 51.1 สวนเพศหญิง จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.9 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาความถี่  (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ 

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

20-29 ป 

30-39 ป 

40-49 ป 

50 ปข้ึนไป 

63 

80 

150 

102 

15.9 

20.3 

38.0 

25.8 

รวม 395 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากมีอายุ 40-49 ป จํานวน 150 

คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมาคือมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 102 คน คิดเปน รอยละ 25.8 และ

นอยท่ีสุดคือมีอาย ุ20-29 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.9 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีข้ึนไป 

157 

71 

125 

42 

39.7 

18.0 

31.6 

10.6 

รวม 395 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากมีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 

จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.6 และนอยท่ีสุด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 

42 คน คิดเปนรอยละ 10.6 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของ 

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 2 ป 

2 – 4 ป 

5 – 7 ป 

8 – 10 ป 

10 ปข้ึนไป 

7 

16 

136 

49 

187 

1.8 

4.1 

34.4 

12.4 

47.3 

รวม 395 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมากมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

10 ปข้ึนไป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมา คือ มี ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 5 – 7 

ปจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และนอยท่ีสุด คือ มีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน นอยกวา 2 ป 

จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 1.8 
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 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 การศึกษาวิเคราะห ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหหา คาเฉลี่ย ( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง

ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงการสรุปคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน 
X  S.D. แปลผล 

1. ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

2. ดานการจัดการน้ําเสีย 

3. ดานการจัดการเหตุรําคาญ 

3.53 

3.55 

3.62 

.55 

.62 

.55 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.57 .52 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความคิดเห็นประชาชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีค ว ามคิด เห็นตอกา รจัดการทรัพยากรธ รรมชาติและ

สิ่ งแวดลอมของผูนําชุมชนดานการจัดการเหตุรําคาญ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 

รองลงมา คือ ดานการจัดการน้ําเสีย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 และนอยสุดคือ ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย ( X ) S.D. แปลผล 

1.ผูนําชุมชนไดนําถังขยะหรือภาชนะรองรับมาตั้งตามจุดท่ี

กําหนดใหในชุมชนเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและเพ่ือความ

สะอาดของชุมชน 

2.ผูนําชุมชนมีการทํากิจกรรมในชุมชน เชน การรณรงคเก็บ

ขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ ถนนหนทาง คูคลอง 

3.ผูนําชุมชนมีการอบรมใหความรูประชาชนเก่ียวกับชนิดของ

ขยะ เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะยอยสลายได ขยะยอยสลาย

ไมได ขยะเผาไหม 

4.ผูนําชุมชนมีการใหคําแนะนําประชาชนในเรื่องการกําจัดขยะ

ท่ีถูกวิธี เชน โดยเตาเผา โดยฝงกลบ  โดยทําปุยหมัก 

5.ผูนําชุมชนมีการสงเสริมใหมีการนําวัสดุใชแลวมาเวียนใชมาก

ข้ึน เชน ขวด กระปองโลหะ อะลูมิเนียม กระดาษ พลาสติก 

เพ่ือประหยัดคาใชจายในการเก็บทําลายและเปนการประหยัด

ทรัพยากรอีกดวย 

6.ผูนําชุมชนมีการรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมมือ

แกปญหา เชนการลดการใชผลิตภัณฑท่ีสลายตัวยาก เชน โฟม 

พลาสติก 

3.56 

 

 

3.52 

 

3.56 

 

 

3.54 

 

3.53 

 

 

 

3.53 

 

.64 

 

 

.71 

 

.71 

 

 

.75 

 

.72 

 

 

 

.67 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

รวม 3.53 .62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความคิดเห็นประชาชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการ

ขยะมูลฝอย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ ตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ผูนําชุมชนไดนําถังขยะหรือภาชนะรองรับมาตั้งตามจุดท่ีกําหนดให

ในชุมชนเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและเพ่ือความสะอาดของชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

3.56 รองลงมาคือ ผูนําชุมชนมีการอบรมใหความรูประชาชนเก่ียวกับชนิดของขยะ เชน ขยะเปยก 

ขยะแหง ขยะยอยสลายได ขยะยอยสลายไมได ขยะเผาไหม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 และ
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นอยท่ีสุดคือ ผูนําชุมชนมีการทํากิจกรรมในชุมชน เชน การรณรงคเก็บขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ 

ถนนหนทาง คูคลอง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.52 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย 
 

ดานการจัดการน้ําเสีย ( X ) S.D. แปลผล 

1.ผูนําชุมชนมีการประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเปน

ประโยชนเพ่ือการจัดทําแผนหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกัน แกไขปญหาน้ําเสียบริเวณชุมชน 

2 . ผู นํ าชุมชนมีการติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพ และ

สถานการณ คุณภาพน้ําใหมีมาตรฐาน อยางตอเนื่อง 

3.ผูนําชุมชนมีการสํารวจขอมูล ศึกษากระบวนการจัดการ

สิ่งแวดลอม ในแมน้ําลําคลองและการปรับปรุงชุมชนริมแมน้ําลํา

คลอง เพ่ือกระบวนการแกไขปญหาและการจัดการในพ้ืนท่ี 

4.ผูนําชุมชนมีการกํากับดูแล และควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดน้ํา

เสียชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตาม 

ตลอดจนบังคับใชกฎหมาย 

5.ผูนําชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณและสนับสนุน

เครื่องมือ อุปกรณ เชน เรือไวสําหรับใหเก็บขยะ เศษวัชพืชและ 

รวมกิจกรรมขุดลอกคลอง บําบัดน้ําเสีย 

6.ผูนําชุมชนไดเขามาดูแล ปองกันและแกไขปญหาน้ําเสีย คู

คลอง ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.61 

 

 

3.58 

 

3.57 

 

 

3.54 

 

 

3.49 

 

 

3.54 

.72 

 

 

.73 

 

.76 

 

 

.78 

 

 

.78 

 

 

.79 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 3.55 .62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความคิดเห็นประชาชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ํา

เสีย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ ตามคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย พบวาสวนมาก ผูนําชุมชนมีการประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนเพ่ือ

การจัดทําแผนหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกัน แกไขปญหาน้ําเสียบริเวณชุมชน อยูในระดับ
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มาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.61 รองลงมา คือผูนําชุมชนมีการติดตาม ตรวจสอบ สถานภาพ และ

สถานการณ คุณภาพน้ําใหมีมาตรฐาน อยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.58 และนอย

ท่ีสุดคือ ผูนําชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ เชน เรือไว

สําหรับใหเก็บขยะ เศษวัชพืชและ รวมกิจกรรมขุดลอกคลอง บําบัดน้ําเสีย อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.49 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ 
 

ดานการจัดการเหตุรําคาญ ( X ) S.D. แปลผล 

1.ผูนําชุมชนมีการพัฒนาระบบการเตือนภัย หรือระบบการรับ

แจงขอรองเรียนในหลายรูปแบบใหเพียงพอและครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 

2.ผูนําชุมชนมีการแกไขปญหาเหตุรําคาญจากบานเรือนดวย

การเผา ทําใหเกิด ฝุนละออง เขมาควัน กลิ่นเหม็น 

3.ผูนําชุมชนมีการเขามาสอดสอง ดูแล เหตุรําคาญจากการ

ก อสร า งสิ่ ง ปลู กสร า ง  สถานประกอบการณ  โ ร ง งาน

อุตสาหกรรม ท่ีทําใหเกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน 

4.ผูนําชุมชนมีการดูแล ปรับปรุง ถนนหนทาง ไมใหชํารุด เปน

หลุมเปนบอ น้ํากักขัง 

5.ผูนําชุมชนมีการควบคุมและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายหรือ

เปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค 

3.58 

 

 

3.51 

 

3.64 

 

 

3.77 

 

3.66 

 

.79 

 

 

.69 

 

.68 

 

 

.67 

 

.76 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

6.ผูนําชุมชนมีการแกไขปญหาเหตุรําคาญจากสัตวเลี้ยงเชน 

การเลี้ยงสัตวท่ีมากเกินไป สงเสียงรบกวน ไปถายบานใกลเคียง 

ไปกิน 

3.60 .79 มาก 

รวม 3.62 .55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นประชาชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการ

เหตุรําคาญ โดยรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.62 เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับ ตาม
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คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาสวนมาก ผูนําชุมชนมีการดูแล ปรับปรุง ถนนหนทาง ไมใหชํารุด 

เปนหลุมเปนบอ น้ํากักขัง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ ผูนําชุมชนมีการควบคุม

และกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายหรือเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.66 และนอยท่ีสุด คือ ผูนําชุมชนมีการแกไขปญหาเหตุรําคาญจากบานเรือนดวยการเผา 

ทําใหเกิด ฝุนละออง เขมาควัน กลิ่นเหม็นอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไววา ประชาชน ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ผูนําชุมชนแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 202 3.55 .51 มาก 

หญิง 193 3.58 .54 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ทั ้ง เ พ ศ หญิงและเพศช า ย  ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ

สิ่ งแวดลอมของผูนําชุมชนโดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.58 และมีคาเฉลี่ย 

3.55 ตามลําดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 

3 ดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-

tailed) 

ชาย 202 3.55 .51 -.57 .56 

หญิง 193 3.58 .54   
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนํา

ชุมชนโดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 
 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล ความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตาม

เพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 202 3.50 .56 มาก 

หญิง 193 3.57 .55 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ทั ้ง เ พ ศ หญิงและเพศช า ย  ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต อ ก า ร จ ัด ก า ร ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ

สิ่ งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 และ

มีคาเฉลี่ย 3.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-

tailed) 

ชาย 202 3.50 .56 -1.14 .25 

หญิง 193 3.57 .55   
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมแตกตางกัน  
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล ความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 202 3.54 .62 มาก 

หญิง 193 3.56 .62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท้ังเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน มีความคิด เห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดลอมของผู นําชุมชน 

ดานการจัดการจัดการน้ําเสียอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 และมีคาเฉลี่ย 3.54 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการ

จัดการน้ําเสีย จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-

tailed) 

ชาย 202 3.54 .62 -.32 .74 

หญิง 193 3.56 .62   
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดาน

การจัดการน้ําเสีย ไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 202 3.62 .52 มาก 

หญิง 193 3.63 .59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท้ังเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ดานการจัดการเหตุรําคาญ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.63 และมีคาเฉลี่ย 3.62 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการ

จัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-

tailed) 

ชาย 202 3.62 .52 -.13 .89 

หญิง 193 3.63 .59   
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดาน

การจัดการเหตุรําคาญ ไมแตกตางกัน  
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

20 – 29 ป 63 3.59 .56 มาก 

30 - 39 ป 80 3.67 .54 มาก 

40 – 49 ป 150 3.50 .39 มาก 

50  ปข้ึนไป 102 3.59 .63 มาก 

รวม 395 3.57 .52 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมท้ัง 3 ดาน 

จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชน

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ 30-39 ป มีความคิด เห็นตอการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 

รองลงมาคือผูท่ีมีอายุ 20-29 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีอายุ 50 

ปข้ึนไป ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาครโดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.62 3 .54 1.97 .11 

ภายในกลุม 107.34 391 .27   

รวม 108.96 394    
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนํา

ชุมชนโดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

20 – 29 ป 63 3.61 .60 มาก 

30 - 39 ป 80 3.67 .55 มาก 

40 – 49 ป 150 3.44 .41 มาก 

50 ปข้ึนไป 102 3.51 .68 มาก 

รวม 395 3.53 .55 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการขยะมูล

ฝอย จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา 

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ 30-39 ป มีความคิดเห็น

ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 รองลงมา คือ ผูท่ีมีอายุ 

20-29 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.61 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีอายุ 40-49 ป อยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.44 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 3.18 3 1.06 3.48 .01* 

ภายในกลุม 119.30 391 .30   

รวม 122.49 394    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.20 ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการ

จัดการขยะมูลฝอย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงไดทําการวิเคราะหตอโดยวิธีหา

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.21 

 

ตาราง ท่ี  4.21 แสดงการวิ เคราะหความแตกตางเปนรายคู ความคิด เ ห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีมีอายุตางกัน 

ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 
 

อายุ 20 – 29 ป 30 - 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

( X =3.61) ( X =3.67) ( = 3.44) ( X =3.51) 

20 – 29 ป ( X =3.61)  -.06 .16 .09 

30 - 39 ป ( X =3.67)   .22* .07 

40 – 49 ป ( =3.44)    .07 

50 ปข้ึนไป ( X =3.51)     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

 จากตาราง 4.21 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ี

มีอายุ 30-39 ป มีค ว าม คิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

แตกตางกันกับผูท่ีมีอายุ 40-49 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนนอกนั้นไมพบความ

แตกตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

20 – 29 ป 63 3.53 .72 มาก 

30 - 39 ป 80 3.60 .64 มาก 

40 – 49 ป 150 3.49 .52 มาก 

50 ปข้ึนไป 102 3.61 .67 มาก 

รวม 395 3.55 .62 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการน้ําเสีย 

จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชน

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป มีความคิด เห็นตอ

การจัดการทรัพย ากรธ รรมชาติและสิ ่ ง แ วดลอมของผู นําชุมชน  อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.61 รองลงมา คือ ผูท่ีมีอายุ 30-39 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.60 และนอยท่ีสุด 

คือ ผูท่ีมีอายุ 40-49 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.49 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.17 3 .39 1.00 .39 

ภายในกลุม 152.38 391 .24   

รวม 153.56 394    
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวาประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดาน

การจัดการน้ําเสีย ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

20 – 29 ป 63 3.63 .58 มาก 

30 - 39 ป 80 3.72 .58 มาก 

40 – 49 ป 150 3.55 .43 มาก 

50  ปข้ึนไป 102 3.64 .66 มาก 

รวม 395 3.62 .55 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการเหตุรําคาญ 

จําแนกตามอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 เม่ือแยกตามชวงอายุ พบวา ประชาชน

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ 30-39 ป มีความคิดเห็นตอการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

3.72 รองลงมา คือ ผูท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.64 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมี

อายุ 40-49 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 ตามลําดับ 
 

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.528 3 .509 1.644 .17 

ภายในกลุม 121.088 391 .310   

รวม 122.615 394    
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดาน

การจัดการเหตุรําคาญ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ประถม 157 3.56 .53 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช 71 3.55 .62 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 125 3.60 .42 มาก 

ปริญญาตรีข้ึนไป 42 3.56 .58 มาก 

Total 395 3.57 .52 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 เม่ือแยกตามระดับการศึกษา พบวา 

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญา/

ปวส./ปวท. มีความคิด เห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.60 รองลงมา คือ ระดับประถม อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.56 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.55 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม .19 3 .06 .23 .87 

ภายในกลุม 108.77 391 .27   

รวม 108.96 394    
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.28 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ประถม 157 3.49 .60 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช 71 3.55 .64 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 125 3.54 .44 มาก 

ปริญญาตรีข้ึนไป 42 3.65 .51 มาก 

Total 395 3.53 .55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการขยะ

มูลฝอย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 เม่ือแยกตามระดับ

การศึกษา พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิด เห็น

ตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนําชุมชน  อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.65 รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 

และนอยท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาประถม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.49ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม .90 3 .30 .97 .40 

ภายในกลุม 121.58 391 .31   

รวม 122.49 394    
 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.30 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการนํ้าเสีย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ประถม 157 3.59 .57 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช 71 3.46 .74 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 125 3.59 .54 มาก 

ปริญญาตรีข้ึนไป 42 3.47 .78 มาก 

Total 395 3.55 .62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความคิด เห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการ

จัดการน้ําเสีย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 เม่ือแยกตาม

ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับ

การศึกษาอนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 รองลงมา คือ ระดับประถมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.59 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.46 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.20 3 .40 1.02 .40 

ภายในกลุม 152.36 391 .39   

รวม 153.56 394    
 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ดานการจัดการน้ําเสีย ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ประถม 157 3.56 .56 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช 71 3.62 .64 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 125 3.68 .46 มาก 

ปริญญาตรีข้ึนไป 42 3.57 .61 มาก 

Total 395 3.62 .55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการเหตุ

รําคาญ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 เม่ือแยกตามระดับ

การศึกษา พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับ

การศึกษาอนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.68 รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีระดับการศึกษาประถม อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย 3.56 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.33 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดาน

การจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม .66 3 .22 .71 .54 

ภายในกลุม 121.95 391 .312   

รวม 122.61 394    
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ดานการจัดการน้ําเสีย ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน จําแนกตามระยะเวลาท่ี

อาศัยในชุมชน 

 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน n X  S.D. แปลผล 

นอยกวา 2 ป 7 3.32 .53 มาก 

2 – 4 ป 16 3.35 .35 มาก 

5 – 7 ป  136 3.55 .36 มาก 

8 – 10 ป 49 3.68 .62 มาก 

10 ปข้ึนไป 187 3.58 .59 มาก 

Total 395 3.57 .52 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมท้ัง 3 ดาน  

จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.57 เม่ือแยกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 8 – 10 ป มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.68 รองลงมา คือ ผูท่ีมีผูท่ีมีระยะเวลาท่ี

อาศัยในชุมชน 10 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.58 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีระยะเวลาท่ี

อาศัยในชุมชน นอยกวา 2 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.32ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด โดยรวมท้ัง 3 

ดาน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 1.80 4 .45 1.64 .16 

ภายในกลุม 107.16 390 .27   

รวม 108.96 394    
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.36 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 
 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน n X  S.D. แปลผล 

นอยกวา 2 ป 7 3.19 .65 มาก 

2 – 4 ป 16 3.32 .36 มาก 

5 – 7 ป  136 3.51 .41 มาก 

8 – 10 ป 49 3.58 .72 มาก 

10 ปข้ึนไป 187 3.58 .60 มาก 

Total 395 3.53 .55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการขยะ

มูลฝอย จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 เม่ือแยก

ตาม ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร คือผู ท่ี มีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 10 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.58  รองลงมา คือ 
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ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 8 – 10 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.58 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ี

มีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน นอยกวา 2 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.19 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดาน

การจัดการขยะมูลฝอย จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.10 4 .52 1.70 .14 

ภายในกลุม 120.38 390 .30   

รวม 122.49 394    
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.38 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 

 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน n X  S.D. แปลผล 

นอยกวา 2 ป 7 3.26 .50 มาก 

2 – 4 ป 16 3.43 .43 มาก 

5 – 7 ป  136 3.53 .43 มาก 

8 – 10 ป 49 3.75 .68 มาก 

10 ปข้ึนไป 187 3.53 .72 มาก 

Total 395 3.55 .62 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการน้ํา

เสีย จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 เม่ือแยกตาม 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 



140 

 

คือผูท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 8 – 10 ป มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.75รองลงมา คือ ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชน 5 – 7 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 และนอยท่ีสุด คือ ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชน นอยกวา 2 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.26 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดาน

การจัดการน้ําเสีย จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.87 4 .71 1.86 .11 

ภายในกลุม 150.68 390 .38   

รวม 153.56 394    
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการน้ําเสีย ไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  
 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน n X  S.D. แปลผล 

นอยกวา 2 ป 7 3.52 .66 มาก 

2 – 4 ป 16 3.31 .42 มาก 

5 – 7 ป  136 3.62 .42 มาก 

8 – 10 ป 49 3.71 .64 มาก 

10 ปข้ึนไป 187 3.63 .61 มาก 

Total 395 3.62 .55 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการเหตุ

รําคาญ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 เม่ือแยก
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ตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร คือผู ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 8 – 10 ป มีความคิดเห็นตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.71 รองลงมา คือ 

ผูท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 10 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.63 และนอยท่ีสุด คือ ผู

ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 2 - 4 ป อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.31 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.41 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดาน

การจัดการเหตุรําคาญ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน  
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2.01 4 .50 1.62 .16 

ภายในกลุม 120.60 390 .30   

รวม 122.61 394    
 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการเหตุรําคาญ ไมแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.42 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

สมมติฐาน โดยรวม ดานท่ี1 ดานท่ี2 ดานท่ี3 

1.เพศ 0.56 0.25 0.74 0.89 

2.อายุ 0.11 0.01* 0.39 0.17 

3.ระดับการศึกษา 0.87 0.40 0.40 0.54 

4.ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 0.16 0.14 0.11 0.16 
  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.42 สรุปไดวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัย

ในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตอนที่4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ผูวิจัยไดตั้ง 0คํา 0ถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) สําหรับใหผูตอบ

แบบสอบถาม ไดนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และใชการวิเคราะหหา

คาความถ่ี (Frequency) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายท่ีปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.43 แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข

ปญหา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่ 

1. 

 

 

 

ขาดการเขาไปดูแลการจัดเก็บขยะท่ีไม

ท่ัวถึง 

 

 

 

9 1. 

 

2. 

ควรมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไป

ดูแล 

รวมกันชวยกันรณรงคใหชาวบาน

แยกประเภทขยะและชวยกันลด

ขยะ 

9 

 

 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหา ดานการจัดการขยะมูลฝอย ขาดการเขาไปดูแลการจัดเก็บ

ขยะท่ีไมท่ัวถึง จึงควรมีหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาไปดูแล และรวมกันชวยกันรณรงคใหชาวบานแยก

ประเภทขยะและชวยกันลดขยะ 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการน้ําเสีย 
 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่ 

1. ขาดการติดตาม รักษาคุณภาพน้ําท่ีไม

ตอเนื่อง 

 

8 1. 

 

 

2. 

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามา

ดูแล ควรติดตามปญหาตางๆและ

แกไขอยางตอเนื่องและจริงจัง  

จัดกิจกรรมสรางความตระหนัก

ใหกับประชาขนอยางตอเนื่อง 

7 

 

 

3 

 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหา ดานการจัดการน้ําเสีย ขาดการติดตาม รักษาคุณภาพน้ําท่ีไม

ตอเนื่อง ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาดูแล ควรติดตามปญหาตางๆและแกไขอยางตอเนื่องและจริงจัง มี

การจัดกิจกรรมสรางความตระหนักใหกับประชาขนอยางตอเนื่อง 

 

ตารางท่ี 4.45 แสดงคาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดานการจัดการเหตุรําคาญ 
 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่ 

1. 

 

 

2. 

ผูนําชุมชนขาดการประชาสัมพันธขอ

รองเรียนรูปแบบตางๆ ใหเพียงพอและ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ขาดการประสานงานท่ีรวดเร็ว 

3 

 

 

2 

1. ควรประชาสัมพันธแจงใหประชาชน

ทราบการแจงรูปแบบขอรองเรียนเหตุ

ต า งๆและประสานกับหน วยงาน ท่ี

เก่ียวของโดยเร็ว 

2 

 

 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ไดเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหา ดานการเหตุรําคาญ คือ ผูนําชุมชนขาดการประชาสัมพันธขอ

รองเรียนรูปแบบตางๆใหเพียงพอและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ขาดการประสานงานท่ีรวดเร็ว ควร

ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบการแจงรูปแบบขอรองเรียนเหตุตางๆและประสานกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของโดยเร็ว 



บทท่ี 5 

สรุปผลอภิปรายและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย รวมถึง

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ไว 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ตางกัน 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน 

ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ตางกัน มีความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกัน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 395 คน โดยวิธีการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามา

เน (Taro Yamane) และใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด ใชสถิติบรรยาย ไดแก 

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ

อนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-

Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนราย

คูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) โดยใชการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรมแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ซ่ึงสามารถสรุปผลของการวิจัย ตามขอคนพบ (Fact Findings) ไดดังตอไปนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 395 คน ในดาน

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 

51.1 และเปนเพศหญิง จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 48.9 ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 

40-49 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา คือผูท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 102 คน 

คิดเปนรอยละ 25.8 และนอยท่ีสุดคือผูมีอายุ 20-29 ป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.9 ผูท่ีตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.7 

รองลงมา คือ มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.6 และนอย

ท่ีสุด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.6 ผู ท่ีตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 10 ปข้ึนไป จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 47.3 

รองลงมา คือ มี ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 5 – 7 ปจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.4 และนอย

ท่ีสุด คือ มีระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน นอยกวา 2 ป จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 1.8 

 5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

 ผลของการวิจัย พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย มี

ผลดังนี้ 

1) ดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.53 

2) ดานการจัดการน้ําเ สีย พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 

3) ดานการจัดการเหตุรําคาญ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.62 

 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบในแตละดาน มี

ผลปรากฏดังนี้ 

1) ดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวงท่ีมี อายุ ตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกัน 

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ดานการจัดการขยะมูล

ฝอย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงไดทําการวิเคราะหตอโดยวิธีหาความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) พบวา 

ประชาชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ 30-39 ป 

มีความคิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน แตกตางกันกับผูท่ีมีอายุ 

40-49 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

2) ดานการจัดการน้ําเสีย พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวงท่ีมี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตาง

กัน  

3) ดานการจัดการเหตุรําคาญ พบวา ประชาชนตําบลสวนหลวงท่ีมี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตาง

กัน  
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบล

สวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร”สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้  

 5.2.1 การวิเคราะหความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนํา

ชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จากผลการวิเคราะหขอมูล ระดับความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา โดยรวมอยู

ในระดับมาก ท้ัง 3 ดาน ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 
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จังหวัดสมุทรสาคร มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการจัดการขยะมูลฝอย ดาน

การจัดการน้ําเสีย ดานการจัดการเหตุรําคาญ ในระดับมาก โดยเฉพาะดานการจัดการขยะมูลฝอย ดาน

การจัดการน้ําเสีย มีการดูแลไมใหประชาชนท้ิงขยะลงสูแมน้ําลําคลอง และดูแลไมใหมีการตัดตนไมใน

พ้ืนท่ีสาธารณะ ท้ังนี้เปนเพราะวาตําบลสวนหลวงมี อาชีพรอง คือการเกษตรกรรม ไดแก ทําสวนผัก 

ทําสวนผลไม ทําสวนไมดอกไมประดับ เพาะพันธไมขาย เลี้ยงปลา ดังนั้นการดูแลรักษาแมน้ําลําคลอง

ในพ้ืนท่ีจึงเปนหนาท่ีสําคัญของผูนําองคกรชุมชนท่ีตองปฏิบัติ เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ของประชาชน จําเปนตองอาศัยน้ําจากแมน้ําลําคลอง ซ่ึงหากแมน้ําลําคลองเนาเสียจะสงผลตอการ

ประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี และสงผลตอรายไดของประชาชนในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พัชราวลี มารมย ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน

การจัดทําแผน รองลงมาคือ ดานควบคุมการใชประโยชน ดานการประชาสัมพันธและเผยแพร และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานมาตรฐานในการบํารุงรักษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย 

บํารุงสุข ไดทําการคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษา เขตลุม

น้ําแมกลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา โดยรวมดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ท้ัง 3 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดการขยะมูลฝอย 2) ดาน

การจัดการน้ําเสีย 3) ดานการจัดการเหตุรําคาญ 

1) ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนมีความ

คิดเห็นตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ี

เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนมีการนําถังขยะมาตั้งตามจุดบานเรือนประชาชน เพ่ือสะดวกใน

การจัดเก็บและความสะอาดของชุมชน มีการใหความรูประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะ วิธีการกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง การคัดแยกขยะ ใหประชาชนรูจักชนิดขยะแตละประเภท เชน ขยะเปยก ขยะ

แหง ขยะยอยสลายได ขยะยอยสลายไมได นําขยะแตละชนิดมากําจัดใหวิธี เชน ขวด ถุง พลาสติก 

สามารถนํามารีไซเคิล หรือขายสรางรายได ประเภทขยะเปยก เศษอาหาร สามารถนํามาเปนปุยหมัก 

หรือกําจัดดวยวิธีการฝงกลบได ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของผูนําชุมชน คือ การจัดกิจกรรม รวม

รณรงคการเก็บขยะมูลฝอยยังไมสมํ่าเสมอ จึงสงผลใหดานการจัดการขยะมูลฝอยมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สาริณีย สุวรรณศีลศักดิ์ ไดทําวิจัยเรื่อง 

“ความคิดเห็นของประชาชนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ําอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนทองถ่ินมีความคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนระดับปานกลาง อุปสรรคท่ีสําคัญ ในสวนของประชาชน ไดแก การขาดความรูความเขาใจใน
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ปญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดการท่ีไมถูกวิธี ขาดความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

นักทองเท่ียวมีจํานวนมากในแตละสัปดาห ตลอดจนถังขยะและบุคลากร ท่ีมีไมเพียงพอ นอกจากนี้

พอคา แมคา นักทองเท่ียว ขาดจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เชนไมท้ิงขยะลงในท่ีท่ีจัดเตรียมไว และ

ปญหาในตัวขอบังคับของเทศบาลท่ีมีบทลงโทษท่ีไมเขมงวด สวนปญหาของหนวยงานภาคราชการ 

คือ การมีงบประมาณท่ีจํากัดทําใหขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณในการทํางาน สภาพพ้ืนท่ีของตลาด

น้ําอัมพวาท่ีมีลําน้ํารอบเปนอุปสรรคในการเก็บขยะ อีกท้ังประชาชนและผูประกอบการไมใหความ

รวมมือ 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ผูนําชุมชนไดนําถังขยะหรือภาชนะรองรับมาตั้ง

ตามจุดท่ีกําหนดใหในชุมชนเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและเพ่ือความสะอาดของชุมชน อยูในระดับมาก 

ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนไดนําถังขยะหรือภาชนะรองรับมาตั้งตามจุดท่ีกําหนดใหในชุมชน 

เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและเพ่ือความสะอาดของชุมชน แตปญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ของตําบล

สวนหลวง คือ จากอัตราจํานวนประชากรท่ีหนาแนน มีการใช การบริโภค ตอคน ตอครัวเรือน ทําให

มีการท้ิงขยะจํานวนมาก ขยะลนถัง และกองอยูบริเวณรอบถังขยะ มีตกคางจํานวนมาก พ้ืนท่ีตําบล

สวนหลวงเปนชุมชน กอใหเกิดขยะจากการอุปโภคบริโภคจํานวนมาก การจัดเก็บขนขยะของรถขยะ

จึงเกิดความลาชา และละเลยเวลาท่ีจะเก็บ ขยะสวนใหญไมมีการคัดแยกและท้ิงขยะไมตรงเวลา เกิด

ขยะตกคางในวันตอๆไป การจัดเก็บขยะจึงยังไมดีเทาท่ีควร จากปญหาการจัดเก็บขยะจึงทําให

สอดคลองกับหลักการของ สวัสดิ์ โนนสูง ไดอธิบายสาเหตุท่ีทําใหเกิดขยะมูลฝอยไวดังนี้ 

ก) ความมักงายและขาดความสํานึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน เปนสาเหตุท่ีพบบอยมากซ่ึง

จะเห็นไดจากการท้ิงขยะลงตามพ้ืนหรือแหลงน้ําโดยไมท้ิงลงในถังรองรับท่ีจัดไวให และโรงงาน

อุตสาหกรรมบางแหงลักลอบนําสิ่งปฏิกูลไปท้ิงตามท่ีวางเปลา 

ข) การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจําเปน เชน ผลิตสินคาท่ีมีกระดาษหรือ

พลาสติกหุมหลายชั้น และการซ้ือสินคาโดยหอแยกหรือใสถุงพลาสติกหลายถุง ทําใหมีขยะปริมาณ

มาก 

ค) การเก็บและทําลายหรือนําขยะไปใชประโยชนไมมีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคาง 

กองหมักหมมและสงกลิ่นเหม็นไปท่ัวบริเวณจนกอปญหามลพิษใหกับสิ่งแวดลอม  

ซ่ึงผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐกิตติ์ พรจะเด็ด ไดวิจัยเรื่อง “การ

จัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลหนองรี อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีคาเฉลี่ย

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 ผูนําชุมชนมีการทํากิจกรรมในชุมชน เชน การรณรงค

เก็บขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ ถนนหนทาง คูคลอง อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูนํามี
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การจัดกิจกรรม/โครงการ รณรงคการเก็บขยะมูลฝอยยังไมสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ผูนําชุมชุนยังขาด

จิตสํานึกและใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมในตําบลนอยไป อีกท้ังอาจขาดความรวมมือจากภาค

ประชาชน/เอกชน ทําใหผูนําชุมชนอาจจะไปพัฒนาอยางอ่ืนกอน ทําใหกิจกรรม รณรงคตาง ๆ ใน

ตําบลยังไมเกิดข้ึนในเวลาท่ีตองการ จึงสงผลใหขอคําถามนี้มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขอคําถามอ่ืนในดานการ

จัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการของ สุรศักดิ์ โอสถิตพร กลาววา การจัดการขยะมูล

ฝอยท่ีถูกตอง ถูกวิธีคือ การสงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง วิธีการ

กําจัดควรมีการสรางเตาเผาขยะหรือแหลงฝงกลบ โดยมีการบรูณาการรวมกันระหวาง ราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และประชาชน เพ่ือแกไขปญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ซ่ึง

ผลการวิจัยไมมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏยา ราชคมน ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูนํา

ทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย” 

 ผลของการวิจัยพบวา บทบาทของผูนําทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 บทบาท บทบาทดานการจัดการ

ทรัพยากรน้ํา บทบาทดานการจัดการทรัพยากรปาไม บทบาทดานการจัดการทรัพยากรดิน และ

บทบาทดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ซ่ึง ไมสอดคลองกับดานบทบาทดานการจัดการขยะมูล

ฝอยในชุมชน คือ ผูนําทองถ่ินมีบทบาทรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการรวมรณรงคใหประชาชน

ไมท้ิงขยะมูลฝอยลงในแมน้ําลําคลอง สถานท่ีสาธารณะตาง ๆ และมีบทบาทรวมกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการรวมรณรงคสงเสริม ใหประชาชนมีการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

2) ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดการน้ําเสีย ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร กับประชาชน สนับสนุนโครงการจัด

กิจกรรม บําบัดน้ําเสีย กําจัดวัชพืชในคูคลอง รวมกันเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง ทอระบายน้ํา ซ่ึงผลของ

การจัดกิจกรรมและการรวมมือกันของหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของ ทําใหชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน 

จึงสงผลใหดานการจัดการน้ําเสีย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุฑาทิพย อิงบุญ ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ในตําบล

บางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวา การมีสวน

รวมของเกษตรกรท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ําในตําบล บางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 1 ผูนําชุมชนมีการประชาสัมพันธใหขอมูล ขาวสาร 

ท่ีเปนประโยชนเพ่ือการจัดทําแผนหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกัน แกไขปญหาน้ําเสียบริเวณ

ชุมชน อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ในการจัดการน้ําเสีย ผูนําชุมชนไดมีการจัดกิจกรรม 

อบรมใหความรูความเขาใจ เก่ียวกับการการแกไขปญหาแกไขปญหาน้ําเสีย สนับสนุนและกําหนด
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แนวทาง/ในการรวมกันอนุรักษแมน้ําลําคลองใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของ 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 

เพ่ือนําไปใชประกอบการจัดทําแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 1. สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 2. สรางความรวมมือของประชาชนในการดําเนินการจัดการ

น้ําเสีย 3. ฟนฟูสภาพแวดลอม ชุมชน และลดปญหามลพิษ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีวิกฤตเปนลําดับแรก 4. 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ 5. สราง

ความพรอมในการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินควบคูกับการสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน 6. รณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษดานน้ําเสียชุมชน 7. วิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการน้ําเสียและการควบคุมมลพิษ 8. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม

ประเมินผล  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 5 ผูนําชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณและ

สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ เชน เรือไวสําหรับใหเก็บขยะ เศษวัชพืชและ รวมกิจกรรมขุดลอกคลอง 

บําบัดน้ําเสีย อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดการเขามาพัฒนา รักษา ฟนฟู สิ่งแวดลอม บาง

พ้ืนท่ีมีขยะและน้ําเนาเหม็น จากโรงงานท่ีลักลอบปลอยน้ําเสีย เศษวัชพืชผักตบชวาอยูเปนจํานวน

มากและมีความหนาแนนจึงทําใหเกิดความลาชาในการเก็บขนถาย และดวยตําบลสวนหลวง มีคลองท่ี

เชื่อมโยงกันหลายสาย ทําใหเรือและเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการขุดลอกคูคลอง จําเปนตองใช

งบประมาณจํานวนมากและใชเวลาในการฟนฟูอยางตอเนื่อง อาจดวยสาเหตุนี้จึงทําใหการดูแลรักษา

ฟนฟูแมน้ําลําคลองใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีมีความลาชาอันเนื่องมาจากงบประมาณตอการจัดการฟนฟู

คุณภาพน้ําท่ีไมเพียงพอ จึงสงผลใหขอคําถามนี้มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขอคําถามอ่ืนในดานการจัดการน้ําเสีย 

ซ่ึงไมสอดคลอง กับงานวิจัยของ ดรุณี ศิริวิไล ไดทําวิจัยเรื่อง “การจัดการน้ําเสียขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกลง ตําบลแกลง จังหวัดระยอง” ผลการศึกษาพบวา การ

บริหารจัดการน้ําเสียของเทศบาลสามารถทําใหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติอยูในเกณฑดีพอใช 

ปจจัยท่ีมีตอการจัดการน้ําเสียไดแก ผูบริหารมีวิสัยทัศนและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม มีความ

จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ มีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน มีนโยบาย/แผน/โครงการดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน มีผูนําชุมชนท่ีดี ประชากรมีสวนรวมตั้งแตการรับรูถึงปญหา รวมตัดสินใจ 

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียของเทศบาล 

3) ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดการเหตุรําคาญ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนมีการสํารวจ ติดตามสถานการณ เอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน มี

การลงพ้ืนท่ีประชุมประชาคม เพ่ือสอบถามพ่ีนองประชาชนเก่ียวกับปญหาตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดความ
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เดือดรอน และตองการใหชวยเหลือ ท้ังปญหาจากมลพิษ กลิ่น เสียง การพักอยูอาศัยท่ีไมมีความสงบ 

สภาวะท่ีทําใหเกิดความเดือดรอนท้ังดานรางกายและจิตใจ ผูนําชุมชนยังรวมประสานงานกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว และเนื่องดวยประชาชนบางสวนยังไมกลาท่ีจะเสนอปญหาท่ีตน

ประสบความเดือดรอนใหแกผูนําชุมไดทราบ หรือบางสวนไมไดมีการเขารวมประชุมประชาคม และ

บางสวนท่ีไมไดใหความรวมมือแกผูนําชุมชน ซ่ึงจากการสํารวจ ติดตามสถานการณ ความเดือดรอนของ

ประชาชน ผูนําชุมชนก็ไดรีบเรงพัฒนาและดูแลประชาชนใหท่ัวถึงอยางมากท่ีสุด จึงทําใหการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการจัดการเหตุรําคาญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการวิจัยมี

ความสอดคลองกับหลักของ สุรวงศ ศาสตรวาหา และณรงคศักดิ์ อังคะสุรพวา ไดกลาววา จาก

ปญหาเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากมลพิษตาง ๆ ท้ังในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ 

โดยเฉพาะตามเมืองใหญ ๆ นับวันแตจะมีปญหาความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ปญหาและเหตุเดือดรอน

รําคาญดังกลาว เปนผลมาจากความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ไมวาจะเปนการประกอบ

กิจการตาง ๆ เชน ทางดานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมท้ังกิจกรรมของ

ประชาชนโดยท่ัวไปในชุมชนท่ีมีการขยายตัวตอเนื่อง ลวนเปนสาเหตุหรือเปนแหลงท่ีกอใหเกิดปญหา

รําคาญจากมลพิษ ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงปญหาเหตุรําคาญตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว สามารถแยกตามประเภท

ปญหาไดดังนี้ 1) ปญหาเหตุรําคาญท่ีมาจากเรื่องอากาศเสีย เปนภาวะท่ีมาจากกลิ่นเหม็น ฝุนละออง 

เขมา ควัน กาซและไอระเหย 2) ปญหาเหตุรําคาญท่ีมาจากเรื่องเสียงดัง สวนใหญเกิดจากกิจการท่ีมี

การใชเครื่องจักรในการผลิต หรือในกระบวนการทํางานท่ีมีการเคาะ กระแทก ตี เจาะ นอกจากนี้ใน

บางกรณีเสียงรบกวนเกิดจากเสียงของคนงาน เสียงรองของสัตวเลี้ยง เชน หมู สุนัข 3) ปญหาเหตุ

รําคาญท่ีมาจากเรื่อง น้ําเสีย 4) ปญหาขยะมูลฝอย 5) สารพิษ แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ สวนใหญมา

จากโรงงานอุตสาหกรรม 6) ปญหาความสั่นสะเทือน แหลงกอปญหาสวนใหญเกิดจากการกอสราง 7) 

ปญหาแสง ความรอน แหลงกอปญหาท่ีสําคัญ ไดแก การเชื่อมโลหะ การทําเหล็กดัดทําใหเกิดแสง

รบกวน เปนตน  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอท่ี 4 ผูนําชุมชนมีการดูแล ปรับปรุง ถนนหนทาง ไมใหชํารุด 

เปนหลุมเปนบอ น้ํากักขัง อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนมีการซอมแซมถนนท่ี

เปนหลุมเปนบอ สรางถนนคอนกรีตถนนสายหลักและตามซอยเพ่ือการสัญจรท่ีสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับ 

หลักการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อํานาจในการควบคุมดูแล กรณีเหตุรําคาญ 

ไดแก การดูแล ปรับปรุง หรือบํารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง และ

สถาบันท่ีตาง ๆ ในเขตความรับผิดชอบของตน ใหปราศจากเหตุรําคาญ ซ่ึงกรณีนี้ จึงครอบคลุมถึง

สถานท่ีสาธารณะ ท่ีหนวยงานราชการตาง ๆ ครอบครองดูแลอยูดวย ดังนั้น เจาพนักงานทองถ่ิน จึงมี

อํานาจแจงเปนหนังสือใหหนวยงานใดๆ ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีใดๆ ท่ีเปนสาธารณะ ใหดูแลรักษามิใหเกิด

เหตุรําคาญไดดวย จึงทําใหขอคําถามนี้ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ซ่ึงมากกวาขอคําถามอ่ืนในดานการ



152 
 

จัดการเหตุรําคาญ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พระวุฒิชัย มหาสทฺโท (เสียงใหญ) ไดทําการวิจัย

เรื่อง “การบริหารจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา 

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของ เทศบาลนคร

เชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการ

บริการจัดการปญหาลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีอยู และรายไดตอเดือน พบวา ประชากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ท่ีอยู และรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการปญหาลําน้ําคู

ไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและท่ีมี

ท่ีอยูตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการลําน้ําคูไหวเนาเสีย ของเทศบาลนครเชียงใหม 

แตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ขอท่ี 2 ผูนําชุมชนมีการแกไขปญหาเหตุรําคาญจาก

บานเรือนดวยการเผา ทําใหเกิด ฝุนละออง เขมาควัน กลิ่นเหม็น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ท่ีเปน

เชนนี้อภิปรายไดวา ผูนําชุมชนขาดการแกไขปญหาจากฝุนละออง เขมาควันตาง ๆ เชน การให

คําแนะนําใหความรูแกประชาชนถึงการเผาหรือกําจัดสิ่งตาง ๆ ใหถูกวิธี ผูนําชุมชนขาดการ

ประชาสัมพันธ และมีมาตรการท่ีชัดเจนเด็ดขาด เชน จากยานพาหนะรถยนตซ่ึงเปนแหลงกอปญหา

อากาศ เปนพิษตอมนุษยโดยตรง ควันไฟ และกาซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดฝุน

ละอองตาง ๆ ไดแก บริเวณท่ีกําลังกอสราง โรงงานทําปูนซีเมนต เตาเผาถาน โรงคาถาน แหลง

หมักหมม ของสิ่งปฏิกูล ไดแก เศษอาหาร และขยะมูลฝอย ควันไฟจากการเผาปา เผาไรนา จึงสงผล

ใหขอคําถามนี้ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํากวาขออ่ืน ในดานการจัดการเหตุรําคาญ ซ่ึงสอดคลองกับ 

หลักการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง 

รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุให

เสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หมายถึง กรณีท่ีบุคคลใด หรือกลุมบุคคล หรือสถาน

ประกอบการ กระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดมลพิษทางดานกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน ความ

สั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือสารเปนพิษอ่ืน ๆ เชน การเผามูลฝอย เผาตนหญาจนเกิดเขมา 

ควันเถา การเคาะ / ตี /ทุบโลหะ เกิดเสียงดัง การตอกเสาเข็ม จนเกิดความสั่นสะเทือน การโม บด

สิ่งของ หรือสีขาวจนเกิดฝุน ละออง เปนตน จนเปนเหตุใหเสื่อม หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังนี้ 

ตองมีลักษณะท่ีกระทําการ เปนการประจํา จนเกิดสภาวะท่ีกระทบตอ การดํารงชีพเปนการประจํา 

จนเกิดสภาวะท่ีกระทบตอการดํารงชีพ โดยปกติสุขของประชาชนขางเคียง 

5.2.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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ความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวน

หลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนมีความคิดเห็น ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นตอจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของผูนําชุมชน โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาในแตละสวนมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิบายดังนี้ 

1) จากสมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร แตกตางกัน 

ผลการวิ จั ยพบว า  ประชาชน ท่ี มี เพศต า ง กั น  มี คว าม คิ ด เ ห็ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร แตกตางกัน ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อธิบายได

วา เพศ ท่ีตางกัน ไมมีผลทําใหความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนแตกตางกันได ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เหงียน ซวน ยุง ไดวิจัยเรื่อง 

“การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา 1) หัวหนา

ครัวเรือนโดยรวมและจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพสวนใหญมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยรวม ท้ัง 6 ดาน คือ 

ดานความรูและความเขาใจ ดานความตระหนัก ดานการปฏิบัติ ดานการจัดการสาธารณะ ดานการมี

สวนรวมของประชาชน และดานควบคุมกิจกรรมในชุมชน อยูในระดับนอยถึงปานกลาง 2) หัวหนา

ครัวเรือนท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา หรืออาชีพ มีความเห็นเก่ียวกับการ

จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดานทุกดาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

2) จากสมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีอายุตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร แตกตางกัน 

ผลการวิ จั ยพบว า  ประชาชน ท่ี มีอายุ ต า ง กัน  มีความ คิด เห็ นการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
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สมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายได

วา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน อายุนอยหรืออายุมาก จะเปนวัยไหนก็ตาม ชวงอายุไมมีผลทําใหความ

คิดเห็นของประชาชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนแตกตางกัน ซ่ึงไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐกิตติ์ พรจะเด็ด ไดวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม

ของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลหนองรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวา การ

มีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ย ดานการมีสวนรวมในการวางแผนมากท่ีสุดและผลทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยดานอายุท่ี

แตกตางกัน มีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกตางกัน ดานการมีสวนรวมในการจัดสรร

ผลประโยชน และในดานการมีสวนรวมในการประเมินผลและปจจัยดานการรับรูท่ีแตกตางกันมีสวน

รวมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายดานท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  

3) จากสมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตางกัน ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

ประชาชนมองเห็นการจัดการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ท้ัง 3 ดาน จาก

การปฏิบัติงาน การเขามาพัฒนาชุมชน แกไขปญหาตาง ๆ โดยไมตองใชการศึกษามาเปนเกณฑในการ

พิจารณาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงไมมี

ผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุฑาทิพย อิงบุญ ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ในตําบล

บางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวา การมีสวน

รวมของเกษตรกรท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ําในตําบล บางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา อายุ สถานภาพในชุมชน การรับรูขอมูล

ขาวสาร และการใหคุณคาตอทรัพยากรน้ํา มีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของเกษตรกรท่ีมีตอการ

อนุรักษทรัพยากรน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนปจจัยดาน เพศ ระดับการศึกษา เขต

การปกครองทองถ่ิน ลักษณะการประกอบเกษตรกรรม รายได เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ขนาด

พ้ืนท่ีถือครองทางการเกษตร และความรูของเกษตรกรท่ีมีตอ การอนุรักษทรัพยากรน้ํา ไมมีผลตอการ

มีสวนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปญหาการมีสวนรวม ท่ีมีตอการอนุรักษทรัพยากรน้ํามีดังนี้ ไมมี

เวลาเขามามีสวนรวม ขาดการประชาสัมพันธ ขาดความรู เก่ียวกับการมีสวนรวม ขาดจิตสํานึกในการ

ดูแลหวงแหนทรัพยากรน้ํา 
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4) จากสมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็น

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศัยในชุมชนตางกัน มีความคิดเห็นการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร โดยรวมไมแตกตางกัน ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ระยะเวลาอาศัยในชุมชน ของแตละ

บุคคลไมมีผลตอความคิดเห็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ซ่ึงไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ พรีมาดา ฉลองชัยสิทธิ์ ไดคนควาอิสระเรื่อง “ พฤติกรรมและความรูความ

เขาใจของประชาชนในการจัดการขยะ กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมเขตหวยขวาง”จากการศึกษาพบวา

ในสวนของประชากรกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับรูเก่ียวกับ การจัดการขยะ และความพึงพอใจตอ

การท าหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการมีสวนรวมในการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครอยู

ในระดับปานกลาง โดยประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความรวมมือใน การกําจัดขยะโดยรวมและดาน

ความรวมมือตามนโยบายของกรุงเทพมหานครแตกตางกันสวน ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความ

รวมมือในการกําจัดขยะโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ในขณะท่ีระดับการศึกษาท่ีตางกันสงผล

ตอความรวมมือในการกําจัดขยะแตกตางกัน ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมี สถานภาพตางกันสงผลตอความ

รวมมือในการกําจัดขยะแตกตางกัน เชนเดียวกับประชาชนท่ีมีระยะเวลาการพักอาศัยในอาคาร

ตางกันจะมีความรวมมือในการกําจัดขยะโดยรวม แตกตางกันดวย แตประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน

ตางกันกลับมีความรวมมือในการกําจัดขยะโดยรวมและรายดานไม แตกตางกัน 
  

5.3 ขอเสนอแนะ 

 ขอคนพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกลาวมาแลว สามารถสรุปผล

เปนขอเสนอแนะ โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 1 คือ ดานการจัดการขยะมูลฝอย พบวา อยูใน

ระดับมาก  ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผูนําชุมชนควรรวมกันพัฒนา จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

สนับสนุน สงเสริม ใหประชาชนไดเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับขยะ ท้ังชนิดประเภทของขยะ การ

คัดแยกขยะกอนท้ิง คุณคาของขยะแตละชนิด และวิธีกําจัดขยะท่ีถูกตอง เพ่ือใหประชาชนไดสราง

จิตสํานึก และชวยกันลดขยะอีกดวย  
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2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 2 คือ ดานการจัดการน้ําเสีย พบวา อยูในระดับ

มาก ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผูนําชุมชนควรชวยกันตรวจสอบ ดูแล แกไข โดยรวมกันกับ

หนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของ รวมแกไขน้ําเสีย ตามแหลงน้ํา แมน้ําคูคลอง ตรวจสอบการลักลอบ

ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา คูคลอง และใหความรูกับประชาชนถึงวิธีการชวยกันรักษาความสะอาด 

โดยไมท้ิงขยะลงสูแมน้ําลําคลอง  

3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 3 คือ ดานการจัดการเหตุรําคาญ พบวา อยูใน

ระดับมาก ดังนั้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผูนําชุมชน ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจตราพ้ืนท่ี 

บานเรือน  อาคาร โรงงาน ควบคุม ดูแล มาตรฐานดานมลพิษสิ่งแวดลอมใหประชาชนในตําบลมี

ความเปนอยูท่ีดี ไมเกิดความเดือดรอน กังวลใจ ท้ังทางจิตใจและรางกาย  

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป ดังนี้ 

1) ควรศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ในตําบลแคราย 

2) ควรศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของผูนําชุมชนของเทศบาลตําบล พรอมท้ังเปรียบเทียบ 

การจัดการขยะมูลฝอยของผูนําชุมชน เพ่ือจะไดทราบความแตกตาง หรือมีความสอดคลองกัน 

3) ควรศึกษาเรื่องความตองการของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
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 ภาคผนวกก รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  
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รายช่ือผูเชียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. ดร.บานช่ืน นักการเรียน  

วุฒิการศึกษา PH.D. (POLITICAL SCIENCE) 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัด

นครปฐม 

 

2. นายนิรันดร ปอมนอย  

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร เพ่ือการพัฒนา 

ตําแหนงปจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

3. นางสาวศรีสุดา มีชํานาญ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร เพ่ือการพัฒนา 

ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกข หนงัสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค หนังสอืขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามเก็บขอมูล Try Out 
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ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามเก็บขอมูล 
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ภาคผนวกจ แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ของผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย ลงในชอง (   ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงหรือ

ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด หรือเติมขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ ขอมูลท่ีไดท้ังหมด

จะปกปดเปนความลับ แตจะนําไปวิเคราะหเพ่ือนําผลการวิจัยเทานั้น 

แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนดังนี้  

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ผูนําชุมชนตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนํา

ชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ี เสียสละเวลาอันมีคาของทานตอบ

แบบสอบถามชุดนี้ ซ่ึงผูวิจัยคาดวาขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร ใหดียิ่งข้ึน 

 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม    สําหรับผูวิจัย 

 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………..  1 2 3 

   
 

1. เพศ           4 

 ( )1. ชาย   ( ) 2. หญิง     

 

2. อายุ           5 

 ( ) 1. 20– 29 ป  ( ) 2. 30- 39 ป     

 ( ) 3. 40– 49 ป  ( ) 4. 50 ปข้ึนไป 
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3. ระดับการศึกษา         6 

 ( ) 1. ประถมศึกษา  ( ) 2. มัธยมศึกษา/ปวช.   

 ( ) 3. อนุปริญญา/ปวส./ปวท. ( ) 4. ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

4. อาชีพ          7 

( ) 1. เกษตรกรรม  ( ) 2. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    

( ) 3. รับจาง/พนักงาน ( ) 4. รับราชการ/พนักงานของรัฐ 

( ) 5. นักศึกษาและอ่ืนๆ 

5.ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน        8 

 ( ) 1. นอยกวา 2 ป ( ) 2. 2 – 4 ป     

( ) 3. 5 – 7 ป  ( ) 4. 8 – 10 ป 

( ) 5. 10 ปข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน ตําบลสวนหลวง อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ขอ ขอความ 

ระดับความคิดเห็น  

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

สําหรั

บ 

ผูวิจัย 

ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

1 ผูนําชุมชนไดนําถังขยะหรือภาชนะรองรับมา

ตั้งตามจุดท่ีกําหนดใหในชุมชนเพ่ือสะดวกใน

การจัดเก็บและเพ่ือความสะอาดของชุมชน 

     9 

 

 

2 ผูนําชุมชนมีการทํากิจกรรมในชุมชน เชน การ

รณรงคเก็บขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะถนน

หนทาง คูคลอง 

     10 

 

3 ผูนําชุมชนมีการอบรมใหความรูประชาชน

เก่ียวกับชนิดของขยะ เชน ขยะเปยก ขยะแหง 

ขยะยอยสลายได ขยะยอยสลายไมได ขยะเผา

ไหม  

     11 
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4 ผูนําชุมชนมีการใหคําแนะนําประชาชนในเรื่อง

การกําจัดขยะท่ีถูกวิธี เชน โดยเตาเผา โดยฝง

กลบ  โดยทําปุยหมัก 

     12 

 

5 ผูนําชุมชนมีการสงเสริมใหมีการนําวัสดุใชแลว

มาเวียนใชมากข้ึน เชน ขวด กระปองโลหะ 

อะลูมิเนียม กระดาษ พลาสติก เพ่ือประหยัด

คาใชจายในการเก็บทําลายและเปนการ

ประหยัดทรัพยากรอีกดวย 

      

13 

 

ขอ ขอความ 

ระดับความคิดเห็น  

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

 

6 ผู นํ าชุ มชนมีการรณรงค ให ประชาชนมี

จิตสํานึกในการรวมมือแกปญหา เชนการลด

การใชผลิตภัณฑ ท่ีสลายตัวยาก เชน โฟม 

พลาสติก 

     14 

 

 

ดานการจัดการน้ําเสีย 

1 ผูนําชุมชนมีการประชาสัมพันธใหขอมูล 

ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนเพ่ือการจัดทําแผน

หรือโครงการท่ีเก่ียวของกับการปองกัน 

แกไขปญหาน้ําเสียบริเวณชุมชน 

     15 

 

2 ผู นํ า ชุ ม ช น มีก า รติ ด ต าม  ต ร ว จสอบ 

สถานภาพ และสถานการณคุณภาพน้ําใหมี

มาตรฐาน อยางตอเนื่อง  

     16 

 

 

3 ผู นํ า ชุ ม ช น มี ก า ร สํ า ร ว จ ข อ มู ล  ศึ กษ า

กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม ในแมน้ําลํา

คลองและการปรับปรุงชุมชนริมแมน้ําลํา

คลอง เพ่ือกระบวนการแกไขปญหาและการ

จัดการในพ้ืนท่ี 

     17 

� 

4 ผูนําชุมชนมีการกํากับดูแล และควบคุมมลพิษ

จ า ก แ ห ล  ง กํ า เ นิ ด น้ํ า เ สี ย ชุ ม ช น  เ พิ่ ม

     18 
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ

ตามตลอดจนบังคับใชกฎหมาย 

 

 

5 ผูนําชุมชนมีการดูแลพื้นที่ จัดสรรงบประมาณ

และสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ เชน เรือไว

สํ าห รับให เ ก็บขยะ เศษวัชพืชและ ร วม

กิจกรรมขุดลอกคลอง บําบัดน้ําเสีย 

     19 

 

6 ผูนําชุมชนไดเขามาดูแล ปองกันและแกไข

ปญหาน้ําเสีย คูคลอง ไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

     20 

 

ดานการจัดการเหตุรําคาญ 

1 ผูนําชุมชนมีการพัฒนาระบบการเตือนภัย หรือ

ระบบการรับแจงขอรองเรียนในหลายรูปแบบ

ใหเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ 

     21 

ขอ ขอความ 

ระดับความคิดเห็น  

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

 

2 ผูนําชุมชนมีการแกไขปญหาเหตุรําคาญจาก

บานเรือนดวยการเผา ทําใหเกิด ฝุนละออง 

เขมาควัน กลิ่นเหม็น 

     22

 

 

3 ผูนําชุมชนมีการเขามาสอดสอง ดูแล เหตุ

รําคาญจากการกอสรางสิ่งปลูกสราง สถาน

ประกอบการณ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ทําให

เกิดการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน 

     23

 

 

4 ผูนําชุมชนมีการดูแล ปรับปรุง ถนนหนทาง 

ไมใหชํารุด เปนหลุมเปนบอน้ํากักขัง 

     24

 

5 ผูนํ าชุมชนมีการควบคุมและกําจัดแหลง

เพาะพันธุยุงลายหรือเปนแหลงเพาะพันธุของ

สัตวพาหะนําโรค  

     25

 

6 ผูนําชุมชนมีการแกไขปญหาเหตุรําคาญจาก

สัตวเลี้ยงเชน การเลี้ยงสัตวที่มากเกินไป สง

     26 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของผูนําชุมชน  

 1.ดานการจัดการขยะมูลฝอย 

 ปญหาอุปสรรค......................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 ขอเสนอแนะ............................................................................................................................ 

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

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

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

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

 

2.ดานการจัดการน้ําเสีย 

 ปญหาอุปสรรค......................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

 ขอเสนอแนะ............................................................................................................................. 

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

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

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

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

 

 

เสียงรบกวน ไปถายบานใกลเคียง ไปกิน

อาหารบานใกลเคียง 
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3.ดานการจัดการเหตุรําคาญ 

 ปญหาอุปสรรค

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

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

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

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

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

 ขอเสนอแนะ

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 

 

คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.826 .891 27 

 

Item Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

เพศ 1.5000 .50855 30 

อายุ 3.1000 .84486 30 

ระดับการศึกษา 1.7000 .95231 30 

อาชีพ 2.6333 .71840 30 

ระยะเวลาอาศัย 3.4667 1.07425 30 

a1 3.4000 .62146 30 

a2 3.4000 .56324 30 

a3 3.5000 .57235 30 

a4 3.4667 .57135 30 

a5 3.4667 .57135 30 

a6 3.3333 .47946 30 

b1 3.4000 .49827 30 

b2 3.6000 .49827 30 

b3 3.6333 .55605 30 

b4 3.6333 .55605 30 

b5 3.4333 .56832 30 

b6 3.5333 .57135 30 

c1 3.5000 .50855 30 

c2 3.3667 .49013 30 
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c3 3.7333 .44978 30 

c4 3.7000 .46609 30 

c5 3.6667 .47946 30 

c6 3.7333 .44978 30 

avga 3.4278 .42137 30 

avgb 3.5389 .37571 30 

avgc 3.6167 .33376 30 

avgabc 3.5278 .29676 30 

 



ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกุล   :ภัสรา ปอมนอย 

วัน, เดือน, ป, เกิด  :  วันอาทิตยท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2536 

ภูมิลําเนาเดิม   :  46/1 หมู 3 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน  

 จังหวัดสมุทรสาคร74110 

ท่ีอยูปจจุบัน  :  46/1 หมู 3 ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุมแบน  

 จังหวัดสมุทรสาคร74110 
 

การศึกษาทางธรรม 

 พ.ศ. 2552  :  นักธรรมตรี สํานักเรียนวัดนิมมานรดี 

  

วุฒิการศึกษา 

 พ.ศ. 2551  :  มัธยมศึกษา 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 

 พ.ศ. 2554  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การขาย 

โรงเรียนบุษยรัตนบริการธุรกิจ 

พ.ศ. 2558  :  ปริญญาตรี  

คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ประสบการณการทํางาน 

พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน  :  ธุรกิจสวนตัว(รับเหมาถมดิน) 
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