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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญปัญหาหนึ่งในชุมชนต่างๆ  จากการส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจ านวนประมาณ  15.16 ล้าน
ตัน หรือวันละ 41,532ตัน เป็นขยะในเขต กทม. วันละประมาณ 8,766ตัน เป็นขยะในเขตเทศบาลวัน
ละ 16,620ตัน และเป็นขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั่วประเทศ  วันละ 16,146ตัน  และมี
แนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุก  ๆ ปีเนื่องจากจ านวนประชากรที่มากขึ้น   รวมทั้งสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการบริโภคในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง  ๆ จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนทั่วไปเป็นเท่าตัว   กล่าวคือ  ปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยในชุมชนทั่วไปจะมีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ   0.6 – 0.8  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน   ในขณะที่พ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ   เช่น  เมืองพัทยา   เมืองภูเก็ต   พบว่ามีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
เป็น  1.5  เท่าต่อคนต่อวัน  (อาณัติ  ต๊ะปินตา ,2553)  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ  ต้องหันมาให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็น
รูปธรรม  และก าหนดแนวทางหรือรูปแบบการแก้ปัญหาที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทาง
ปฏิบัติต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีพ้ืนที่ประมาณ  6.5 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่ว
พ้ืนที่ ประชากรทั้งหมด  5,359 คน จาก 1,380 ครัวเรือน  ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น   
ท าสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ท าน้ าตาลมะพร้าว  ประชาชน
บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป    และท างานในโรงงานต่างๆ  จากการส ารวจบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป
ของต าบลสวนหลวง พบว่ามีถังขยะจ านวนมาก ซึ่งเป็นทั้งถังขยะของครัวเรือน  และถังขยะของ  อบต.
สวนหลวง ที่น าไปจัดตั้งไว้ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลสวนหลวงมีโฮมสเตย์และรีสอร์ท
เกิดข้ึนจ านวนมาก  ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยของครัวเรือนมีมากด้วย  ซึ่งอบต .สวนหลวงต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทเอกชนขนย้ายขยะไปทิ้งนอกพ้ืนที่เดือนละประมาณ 30,000 บาท  
          ในปี พ.ศ. 2554คณะผู้วิจัยร่วมกับ อบต.สวนหลวงได้จัดท าชุดเอกสารความรู้เกี่ยวกับขยะมูล
ฝอยแจกให้กับครัวเรือนประชาชนศึกษาเพ่ือปรับเปลื่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนโดยท า
การทดลองกับประชาชน  หมู่ 12 บ้านคลองประชาชมชื่นทุกครัวเรือน   จากการทดลองดังกล่าวในปี  
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันคณะผู้วิจัยและสมาชิกสภา อบต.สวนหลวง จึงเห็นความส าคัญที่จะศึกษาถึง  
การคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ของประชาชน เพ่ือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ ชุมชน 
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ต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าข้อมูลไป
วางแผนด าเนินงานบริหารจัดการขยะของ  อบต .สวนหลวงให้เป็นชุมชนที่  สะอาด  และน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน  
 

1.2 ปัญหาการวิจัย 
1.2.1 การคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของ ครัวเรือนประชาชน ต าบล สวนหลวง   

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีสภาพเป็นอย่างไร 
1.2.2 สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในเขต ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม    

เป็นอย่างไร  
1.2.3 ครัวเรือนประชาชน ต าบล สวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มี ความ

ตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3.1 ศึกษาการคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนประชาชนต าบลสวนหลวง  

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
          1.3.2 ศึกษา ความตระหนักต่อปัญหา ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนต าบลสวนหลวง  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

           1.3.3 ศึกษาสภาพปัญหา ขยะมูลฝอย ในครัวเรือนของประชาชนต าบลสวนหลวง  อ าเภอ  
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน  (Basic Research) เพ่ือศึกษาการคงอยู่ของความรู้
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ที่ทดลองให้ความรู้แก่ประชาชนไปแล้ว ในปีที่ผ่านมา ศึกษาความตระหนักต่อ
ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน และศึกษาสภาพปัญหา ขยะมูลฝอย ในครัวเรือนของประชาชนต าบล
สวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
         การวิจัยครั้งนี้ จะท าการศึกษาชุมชน  หมู่ 12 บ้านคลองประชาชมชื่น ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นชุมชนที่ทดลองศึกษาเอกสาร
ความรู้ในปีที่ผ่านมา 
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 1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
          การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
          การคงอยู่ของความรู ้หมายถึงความคงทนของความรูต้า่งๆเก่ียวกับขยะมูลฝอยท่ีประชาชน
กลุ่มทดลอง (หมู่ 12) ได้ศึกษาจากเอกสารชุดความรู้ที่คณะวิจัยได้แจกจ่ายให้ศึกษาในปี 2554 ที่ผ่าน
มา 
  การจัดการขยะ หมายถึง  การด าเนินการเก็บกวาด  รวบรวม  ขนย้าย  และก าจัดมิให้ขยะ
มูลฝอยเหลือตกค้าง  ณ  บริเวณครัวเรือนของประชาชน  ต าบล สวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 
  ครัวเรือน  หมายถึง   ครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน  ต าบลบาง สวนหลวง  อ าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
       1.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
         ทราบถึงการคงอยู่ของความรูเ้ก่ียวกับขยะมูลฝอย  ความตระหนักต่อปัญหาขยะมูล
ฝอยและสภปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  ของชุมชนเพื่อน าไปสู่ การบริหารจัดการขยะ ของชุมชนต าบล
สวนหลวงอีกท้ัง ยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษา   และอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท าการวิจัย   นอกจากนั้นยังเป็น
โอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ท าหน้าที่บริการวิชาการให้สังคม   ชุมชน  และยังเป็นการสร้างเครือข่าย
แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไปอีก
ด้วย 

 1.6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใน
เขตพ้ืนที่ท าการวิจัย  จะรับทราบปัญหาการคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะของประชาชนเพื่อน าไปวาง
แผนการบริหารจัดการขยะอันจะเป็นการด าเนินงาน  ตรงความต้องการของชุมชนจะท าให้พื้นที่  หรือ 
อบต.สวนหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางล าคลองบรรลุตามยุทธศาสตร์  และเป้าหมายการ
พัฒนาของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 1.6.3 ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลสวนหลวง 
              ประชาชนในต าบลสวนหลวงจะเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  อันจะน ามาสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน   มีการรวมตัว   ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรม
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ต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย   ต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน   มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งกิจกรรมและวิธีการดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดให้
เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการพึ่งตนเอง   รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน   พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต 
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