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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรือ่ ง การศึกษารูปแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมในการคัดแยกขยะของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพือ่ นำ� ผลสำ� รวจทีไ่ ด้มาเป็นแนวทางการออกแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมต่อปริมาณและ
ประเภทของขยะของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อน�ำผลส�ำรวจที่ได้มาจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมใน
การจัดวางถังขยะภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่
ศึกษา คือ นิสิตทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มาใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม คณะศิลปศาสตร์ เก็บขนาดตัวอย่าง
มา 100 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า ปริมาณและประเภทของขยะ ส่วนมากเป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก กระดาษ เศษ
อาหาร และอื่น ๆ รองลงมาเป็นขวดพลาสติก ส่วนสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดวางถังขยะ อันดับ 1 คือ ข้างบันได
ขึ้นลงอาคาร รองลงมา คือ ที่รอรถเมล์ ข้อเสนอแนะของการศึกษา ได้แก่ ควรจัดที่ทิ้งขยะทั่วไปให้ใหญ่ขึ้น, วางถัง
ขยะที่ทางขึ้นลงอาคาร และจัดการอบรมให้แก่นิสิตเรื่องการจัดการขยะ ตามหลัก 3R (Reduce , Reuse , Recycle)
ค�ำส� ำคัญ: รูปแบบถังขยะที่เหมาะสม การคัดแยกขยะ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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Abstract

The objectives of this research “The Study of Suitable Waste Bin Model for Waste Separation of School
of Liberal Arts, University of Phayao” were 1) to use the survey results as a guideline for designing waste bins
appropriate for the amount and types of waste at School of Liberal Arts, University of Phayao 2) to use the survey
results to find a suitable location at School of Liberal Arts, University of Phayao. The quantitative approach was
employed to this research. The population in this research were all year students who was randomly selected 100
persons coming to study in Liberal Art building. The data were collected by using questionnaires and analyzed by
using frequency and mean distribution table.
The results showed that the amounts and the types of garbage are mostly plastic bags, paper, food scarps
and others while plastic bottles were secondly found. The best place for installing bins was beside the stairs, followed by bus stop points. The suggestions of this research were to make the general dumpster bigger, place the
rubbish at the entrance to the building and provide training to students on waste management in accordance with
the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle).
Keywords: Suitable Waste Bin Waste Separation

บทน�ำ

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความส�ำคัญระดับชาติ เนื่องจากจ�ำนวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจึงเป็นจ�ำนวนขยะที่มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม[1] จึงได้มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งเป็นแผนหลักระดับชาติมีก�ำหนดระยะเวลา
ในการด�ำเนินการ 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นกรอบและทิศทางการด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศและ 2) มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศและบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
จากวัตถุประสงค์ทงั้ 2 ประการของแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศส่งผลให้จงั หวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสามารถด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบแนวคิดที่ส�ำคัญ คือ หลักการ
3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ�้ำ และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ณ แหล่งก�ำเนิด ทั้งนี้การด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 เป็น
เรือ่ งทีป่ ระชาชนคนไทยทุกคนควรตระหนักในความส�ำคัญและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน โดยเริม่ ทีก่ ารปรับ
เปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง ในการที่จะลดการเกิดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก�ำเนิด
เพราะจุดเริ่มต้นการลดจ�ำนวนขยะจากประชาชนทุกคนคือการลดภาระการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ซึ่งจะน�ำพาสังคมไทยไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด [1]
เนื่องด้วยพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป จากอดีตที่เคยใช้ตะกร้า
ไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตในการใส่อาหาร ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายในการห่ออาหาร เช่น ใบตอง ใบบัว เป็นต้น แต่ใน
ปัจจุบันกลับมีการใช้สินค้าบรรจุภัณฑ์จ�ำพวกพลาสติก โฟม มาใช้แทนวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย อาจเพราะว่าบรรจุ
ภัณฑ์จ�ำพวกพลาสติก โฟม มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน หาซื้อได้ง่าย จึงท�ำให้คนหันมาใช้จ�ำนวนเพิ่มมาก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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ขึ้นเรื่อย ๆ แต่การหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จ�ำพวกพลาสติก โฟม ท�ำให้เกิดขยะเพิ่มสูงขึ้นและยากต่อการก�ำจัด เนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์จำ� พวกพลาสติก โฟม ใช้เวลานานในการย่อยสลาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบทีม่ ีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่ง
แวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน�ำ้ ดินเสือ่ มสภาพ การลดจ�ำนวนขยะและการคัดแยกขยะสามารถทำ� ได้งา่ ย ๆ เริม่ ต้นที่
ตัวเองจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เนื่องด้วยการคัดแยกขยะจะช่วยให้ขยะแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เช่น พลาสติก
โฟม แก้ว โลหะ อลูมเิ นียม ถูกแยกเป็นแต่ละประเภท ท�ำให้งา่ ยต่อการน�ำไปก�ำจัดตามแต่ละประเภท อีกทั้งยังง่ายต่อ
การน�ำขยะกลับน�ำมาใช้ใหม่ หรือการ Recycle และยังเป็นส่วนในการช่วยลดการเกิดขยะที่ต้นทางได้เป็นอย่างดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา[2] ได้ท�ำโครงการ UP GREEN คณะศิลปะศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้ทุก
คนในสำ� นักงานได้รว่ มตระหนักและเล็งเห็นความสำ� คัญของการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยมีหลักสำ� คัญของการเป็น
ส�ำนักงานสีเขียว คือการเปลี่ยนพฤติกรรมในส�ำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ�้ำ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย
รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนิน
โครงการท�ำให้ทุกคนในส�ำนักงานได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจาก
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวจึงอยากพัฒนาส่งผลไปถึงการปลูกฝังการลดปริมาณการเกิดขยะ การน�ำไปใช้ซ�้ำ และ
การน�ำกลับมาใช้ใหม่ ให้แก่นิสิต โดยเริ่มจากการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้ง่ายต่อการน�ำขยะไป
ท�ำลายหรือน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อในอนาคต ด้วยพื้นที่ของตึกคณะศิลปศาสตร์ที่มีที่รอรถเมล์ของมหาวิทยาลัย
อยู่บริเวณหน้าตึกคณะ อีกทั้งยังเป็นทางผ่านของนิสิตที่เดินทางมาใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมและห้องเรียน
ของตึกคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นจึงท�ำให้คณะศิลปศาสตร์เป็นพื้นที่ท่ีน่าสนใจต่อการศึกษากระบวนการคัดแยกขยะ
ของนิสิตที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและตระหนักถึงการเลือก
ใช้วสั ดุทจี่ ะกลายเป็นขยะในอนาคต ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมในการคัดแยกขยะของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการออกแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมต่อปริมาณและประเภทของ
ขยะและจัดหาสถานที่การจัดวางถังขยะที่เหมาะสมภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพือ่ น�ำผลส�ำรวจทีไ่ ด้มาเป็นแนวทางการออกแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมต่อปริมาณและประเภทของขยะ ของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพือ่ น�ำผลส�ำรวจทีไ่ ด้มาจัดหาสถานทีท่ เี่ หมาะสมในการจัดวางถังขยะภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา

วิธีดำ� เนินการวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษา คือ นิสติ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาทีไ่ ด้มาใช้หอ้ งเรียนของอาคาร
เรียนรวมและตึกคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้วิจัยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค�ำนวณจากความน่าจะเป็น
โดยการใช้สูตรมีเงื่อนไขอยู่ว่า ลักษณะของตัวอย่างจะต้องมีการกระจายแบบโค้งปกติ (normal distribution) และ
การสุ่มแล้วไม่แทนที่ ได้มาจ�ำนวน 96 คน แต่ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่างเป็นจ�ำนวน 100 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณหาร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในครัง้ นี้ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการท�ำวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสติ ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้มาใช้หอ้ งเรียนของ
อาคารเรียนรวมและตึกคณะศิลปศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รค�ำนวณจากความน่าจะเป็น
โดยการใช้สตู รมีเงือ่ นไขอยูว่ า่ ลักษณะของตัวอย่างจะต้องมีการกระจายแบบโค้งปกติ (normal distribution) และการ
สุ่มแล้วไม่แทนที่ ได้มาจ�ำนวน 96 คน แต่ผู้วิจัยจะเก็บตัวอย่างเป็นจ�ำนวน 100 คน โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทำ� การวิเคราะห์ขอ้ มูล ขัน้ แรกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปหาค่าสถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ยมาเป็นการวัด ซึ่งค่าเฉลี่ยจะแบ่งการจัด
ออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย

สรุปผลการวิจยั

การวิจยั เรือ่ ง การศึกษารูปแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมในการคัดแยกขยะของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการ คือ 1. เพือ่ นำ� ผลสำ� รวจทีไ่ ด้มาเป็นแนวทางการออกแบบถังขยะทีเ่ หมาะสมต่อ
ปริมาณและประเภทของขยะ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและ 2. เพื่อน�ำผลส�ำรวจที่ได้มาจัดหาสถานที่
ที่เหมาะสมในการจัดวางถังขยะภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปหาค่าสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน 100 คน ส่วนมากเป็นเพศหญิงซึ่งมีจ�ำนวน 66 คน เพศ
ชาย 34 คน อายุเฉลี่ยของผู้ตอบคือ อายุ19 ปี จ�ำแนกเป็นอายุ 18 ปี 9 คน, อายุ 19 ปี 19 คน, อายุ 20 ปี 32 คน, อายุ 21
ปี 20 คน, อายุ 22 ปี14 คน และอายุ 23 ปี 6 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตที่อยู่ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
และได้มาใช้หอ้ งเรียนของอาคารเรียนรวมและตึกคณะศิลปศาสตร์สว่ นมากเป็นนิสติ ทีอ่ ยูใ่ นชัน้ ปีที่ 2 จำ� นวน 33 คน
รองลงมาชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 27 คน ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 21 คน และชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 19 คน
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อ 1 เพื่อน�ำผลส�ำรวจที่ได้มาเป็นแนวการออกแบบถังขยะที่เหมาะสมต่อ
ปริมาณและประเภทของขยะ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากผลส�ำรวจพบว่า ขยะประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ และขยะทั่วไป ได้แก่ขยะที่นอกเหนือจาก 3 อย่างข้างต้น ได้แก่ ถุงพลาสติก
กระดาษ เศษอาหาร และอืน่ ๆ ปริมาณการทิง้ ขยะเหล่านีโ้ ดยเฉลีย่ ซึง่ นับเป็นจำ� นวนชิน้ และปัดเศษขึน้ เป็นจำ� นวนเต็ม
พบว่าปริมาณขยะแต่ละประเภทมีดังนี้ ขวดแก้ว 2 ชิ้น ขวดพลาสติก 3 ชิ้น กระป๋องโลหะ 2 ชิ้น และขยะทั่วไป 3
ชิ้นเมื่อจ�ำแนกประเภทของขยะที่มีการทิ้งในแต่ละครั้งพบว่าส่วนมากร้อยละ 93 เป็นขยะทั่วไป จ�ำแนกปริมาณขยะ
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ทั่วไปที่ทิ้งจากมากไปน้อย คือ 2 ชิ้น (ร้อยละ 33) 1 ชิ้น (ร้อยละ 30) 3 ชิ้น (ร้อยละ 17) รองลงมาร้อยละ 87 เป็นขวด
พลาสติก จ�ำแนกปริมาณขวดที่ทิ้งจากมากไปน้อย คือ 1 ขวด (ร้อยละ 47) 2 ขวด (ร้อยละ 34) 3 ขวด (ร้อยละ 6) ตาม
ล�ำดับ ประเภทขยะที่เป็นกระป๋องโลหะมีมากเป็นอันดับที่ 3 คือ ร้อยละ 44 ซึ่งมีปริมาณการทิ้งจากมากไปน้อยคือ 1
ชิ้น(ร้อยละ 28) 2 ชิ้น (ร้อยละ 15) และ 3 ชิ้น (ร้อยละ 1) ตามล�ำดับ ส่วนขยะประเภทขวดแก้วมีมากเป็นอันดับที่ 4
ร้อยละ 25 ซึ่งมีปริมาณการทิ้งคือ 1 ชิ้น จะเห็นได้ว่าขยะส่วนใหญ่ที่มีการทิ้งจะเป็นขยะทั่วไปถึงร้อยละ 93 ดังนั้น
ทางคณะศิลปศาสตร์จงึ ควรต้องออกแบบถังขยะทัว่ ไปให้มขี นาดใหญ่กว่าถังขยะประเภทอืน่ เพือ่ รองรับจ�ำนวนขยะ
ทั่วไปที่มีปริมาณมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยของ นเรศ คงโต[3] ว่าการให้ความรู้จะช่วยลดปริมาณ
ของขยะลง เนือ่ งจากการมีความรูต้ งั้ แต่การคัดแยกขยะจะช่วยลดปริมาณขยะตัง้ แต่ตน้ ทางได้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวชิราภรณ์ ขุนจันทร์ และคณะ[4] ว่าการประชุมระดมสมองในการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงท�ำให้การ
จัดการปัญหาขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ พลภูเมือง
และคณะ[5] ว่าประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอาหาร ผัก ผลไม้ ซึ่งประชาชนเห็น
ว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน�ำไปก�ำจัดมีความจ�ำเป็น
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ข้อ 2 เพื่อน�ำผลส�ำรวจที่ได้มาจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดวางถังขยะ
ภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากผลการศึกษาพบว่า
1. สถานที่จัดวางถังขยะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามสถานที่ต่าง ๆ นั้น มีความเหมาะสมดีหรือไม่ พบว่า ส่วน
มาก (ร้อยละ 79) เห็นว่ามีความเหมาะสมดี แต่ร้อยละ 21 เห็นว่ายังไม่เหมาะสม โดยมีความเห็นว่าการจัดวางถังขยะ
ที่มีความเหมาะสมควรอยู่ในที่ดังต่อไปนี้ โดยเรียงล�ำดับจากความเหมาะสมมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ อันดับ 1 ข้าง
บันไดทางขึ้นอาคาร ร้อยละ 33 อันดับ 2 ที่รอรถเมล์ ร้อยละ 31 อันดับ 3 หน้าห้องน�้ำ ร้อยละ 20 อันดับ 4 ทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคาร ร้อยละ 16 เนื่องจากการวางถังขยะไว้บริเวณข้างบันไดทางขึ้นอาคารมีความสะดวกต่อการทิ้ง
ขยะเพราะเป็นจุดที่มีผู้คนสัญจรผ่านบริเวณเป็นจ�ำนวนมาก
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดของป้ายสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า ส่วนมาก
ร้อยละ 78 เห็นว่าควรมีขนาดใหญ่กว่านี้ เพราะการมีป้ายสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะที่มีขนาดใหญ่จะมีการ
ดึงดูดให้มีผู้คนสนใจและมีการทิ้งขยะที่ถูกถังของแต่ละประเภท
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลบนป้ายสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะที่จะทิ้งในแต่ละถัง
นั้นพบว่า ส่วนมากร้อยละ 56 เห็นว่ามีรายละเอียดชัดเจนดี ร้อยละ 35 เห็นว่ามีรายละเอียดเพียงเล็กน้อย ข้อมูลราย
ละเอียดบนป้ายสัญลักษณ์บอกประเภทของขยะทีจ่ ะทิง้ มีความส�ำคัญส�ำหรับการคัดแยกขยะเพราะเป็นการให้ความรูผ้ ู้
ทีจ่ ะทิง้ ขยะลงถังขยะแต่ละประเภทและท�ำให้งา่ ยต่อการคัดแยกประเภทของขยะและการทีจ่ ะนำ� ขยะไปใช้ประโยชน์
ต่อในอนาคต
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับจ�ำนวนถังขยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมากร้อยละ 77 มีมากเพียงพอ ประเภทของขยะ
ที่ต้องการทิ้งในขณะนี้ได้จัดถังขยะส�ำหรับรองรับขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง
โลหะ และขยะทั่วไป พบว่า ส่วนมากร้อยละ 75 เห็นว่ามีถังรองรับขยะ 4 ประเภทนี้เพียงพอแล้ว ส่วนประเภทที่
ต้องการให้เพิ่ม คือ ที่ทิ้งกระดาษ ร้อยละ 17 และขยะอันตราย ร้อยละ 8
จากผลการศึกษาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการวางถังขยะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหัทญา เนตยารักษ์[6]
ว่าการจัดถังขยะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการทิ้งขยะ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา โพธิ์กลาง
และคณะ[7] ว่าการจัดการขยะต้องเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับประเภทของขยะแต่ละชนิดและต้องให้ผู้สร้างขยะเข้า
มามีส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ ตั้งปรัชญากูล [8] ว่าเกิดการใช้รูปแบบของการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วมและเกิดการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้ของ 3R พบว่า ความรู้และความเข้าใจตามหลัก 3R ที่มีอยู่ 3
ด้านคือ 1) ด้านการลดปริมาณขยะ (Reduce) ได้แก่ การใช้กล่องอาหารไปซือ้ อาหารทีร่ า้ นค้าแทนถุงพลาสติก การใช้
สินค้าชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก น�้ำยาปรับผ้านุ่ม น�้ำยาล้างจาน เป็นต้น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการใช้แก้ว
น�้ำแบบเติมแทนแก้วน�้ำพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง 2) ด้านการน�ำวัสดุกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) ได้แก่ การน�ำถุงพลาสติกที่ใช้
แล้วกลับมาใส่ขยะมูลฝอย การน�ำขวดน�้ำดื่มกลับมาใส่น�้ำดื่มอีกครั้ง และการใช้กระดาษทั้งสองหน้า 3) ด้านการน�ำ
วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้แก่ การใช้วัสดุที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ การคัดแยกขวดพลาสติก
และขวดแก้วน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือน�ำไปขาย และการน�ำกล่องกระดาษหรือกระดาษหนังสือพิมพ์กลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่หรือน�ำไปขาย ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการคัดแยกขยะตามหลัก 3R สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุพัตรา จันทร์ศิริโพธา [9] ว่าการอบรมให้ความรู้เรื่อง 3R จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้นทาง (ครัวเรือน) ซึ่ง
จะท�ำให้ขยะของชุมชนลดน้อยตามไปด้วย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์ แจ่มพงษ์ [10] ว่าการ
ให้ความรู้และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการคัดแยกขยะท�ำให้ประชาชนกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพในการคัดแยก
ขยะมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรมาศ เทียมเงิน [11] ว่าการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอยท�ำให้พฤติกรรมในการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยใช้หลักของ Reuse ท�ำให้ขยะที่ต้นทาง
ลดน้อยลง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์ และคณะ [12] ว่าประชาชนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการน�ำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในส่วนของการลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) การคัด
แยกขยะมูลฝอย (Reuse) และการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นอกจากนี้ผลการศึกษายังได้พัฒนารูป
แบบการสื่อสารรณรงค์หลักปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (3Rs-CSM Model) การมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community Participation) การเลือกเปิดรับข่าวสาร (Selective exposure) และการจัดการตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
จากผลการวิจัยจะเห็นได้วา่ การให้ความรูแ้ ละความเข้าใจในการคัดแยกขยะเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งของการลดจ�ำนวน
ขยะที่เกิดขึ้น เนื่องจากถ้าผู้ทิ้งขยะมีความรู้ความเข้าใจจะท�ำให้สามารถแยกขยะก่อนทิ้งได้ตั้งแต่ต้นทาง ท�ำให้ขยะที่
แยกแล้วสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามชนิดประเภทของขยะได้อย่างเต็มที่

ข้ อเสนอแนะ

1. ควรจัดที่ทิ้งขยะทั่วไปให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณขยะประเภทนี้ที่มีจ�ำนวนมาก
2. ควรมีถังขยะประเภทกระดาษ
3. ควรมีถังขยะไว้ที่ชั้น 2 ทางขึ้นลงอาคาร ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
4. ควรให้ความรู้แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ให้เข้าใจหลัก 3R
5. ควรให้น�ำการศึกษารูปแบบถังขยะที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะของคณะศิลปะศาสตร์มาน�ำไปปรับใช้
ในคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
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