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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

ปัจจุบนัขยะพลาสติกเป็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มที่ส าคญัของโลก เน่ืองจากความความกา้วหน้าของ
เทคโนโลยดีา้นบรรจุภณัฑแ์ละการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจนพลาสติกไดเ้ขา้มามีบทบาท มีความเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของมนุษยจ์นก่อใหเ้กิดปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ขยะพลาสติกเป็นส่วนหน่ึง
ของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่ส าคญั ถึงแม้ในปัจจุบนัภาครัฐจะมีการรณรงค์เพื่อลดปริมาณ
ขยะพลาสติก แต่การบริหารจดัการขยะพลาสติกยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่ก่อให้เกิดความย ัง่ยนื 
ประเทศไทยให้ความส าคญักบันโยบายการจดัการขยะพลาสติก โดยส่งเสริมกลไกการคดัแยกขยะพลาสติก
เพื่อน ากลับมาใช้ให้มากที่สุดและเร่งก าจัดขยะพลาสติกตกค้างสะสมในสถานที่ก  าจัดขยะ      มีการ
สนับสนุนการจดัการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและแปรรูปเป็นพลังงาน รวมถึงมีการใช้มาตรการทาง
กฎหมายอยา่งจริงจงั ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นการเปล่ียนผ่านไปสู่การปฏิเสธพลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้งของไทย 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) ได้มีนโยบายร่วมกับ             ผูป้ระกอบกิจการ
คา้ขายหรือร้านสะดวกซ้ือ ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ  เลิกแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกคา้อย่างถาวร ตั้งแต่วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา ในขณะที่ตลาดสด ร้านขายของช า รัฐบาลไดข้อความร่วมมือปรับตวัตามและ
ตั้ งเป้าเลิกใช้ทั่วประเทศไทยใน วนัที่  1 มกราคม พ.ศ. 2564 พร้อมดันกฎหมายบังคับใช้ควบคู่การ
ประชาสมัพนัธ ์นบัเป็นกา้วส าคญัของสงัคมไทยในการต่อสู้กบัมลพิษพลาสติกภายใต ้Roadmap การจดัการ
ขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 แต่วิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือหลงัการแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19 ได้พลิกผนัสถานการณ์น้ี ถือเป็นความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ท าให้มนุษย์
จ  าเป็นตอ้งปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงคร้ังใหม่ หรือเรียกวา่ ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal)  

วจิารย ์สิมาฉายา (2563: 5 – 7) กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 รายงานของ
กรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 นั้น มีปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด 3,440 ตนั/วนั เม่ือน ามา
เปรียบเทียบกบัปริมาณขยะพลาสติก เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ที่ยงัไม่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID 
– 19 มีปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด 2,120 ตนั/วนั จะเห็นไดว้่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 
19 มีปริมาณขยะพลาสติกเพิม่ขึ้นจากช่วงสถานการณ์ปกติปริมาณ 1,320 ตนั/วนั หรือเพิม่ขึ้น 
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ประมาณ ร้อยละ 62.0 โดยอาจมีสาเหตุมาจากมาตรการอยูบ่า้น หยดุเช้ือ เพื่อชาติ การประกาศภาวะ
ฉุกเฉินในเดือนมีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2563 อีกทั้งผูป้ระกอบการหลายรายได้มีนโยบายให้
พนกังานท างานจากบา้น หรือ Work From Home เพื่อให้พนักงานกกัตวัอยูบ่า้นช่วยลดความเส่ียง
ต่อการติดโรค COVID  – 19 ซ่ึงในช่วงกกัตวัน้ี ไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของผูค้นจ านวน
มากใหต้ดัสินใจใชบ้ริการสัง่อาหารแบบส่งถึงที่ หรือ Food Delivery รวมทั้งการสั่งสินคา้ออนไลน์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ ช่วยให้ผู ้บริโภคได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และอีกสาเหตุส าคญัที่ท  าให้ผูบ้ริโภค
กลับมาเลือกใช้บรรจุภณัฑพ์ลาสติกอีกคร้ัง คือ การตั้งอยู่บนฐานความเช่ือว่าบรรจุภณัฑใ์ชค้ร้ัง
เดียวนั้นสะอาดและปลอดภยักวา่ภาชนะใชซ้ ้ า เพือ่หลีกเล่ียงการสมัผสัและลดความเส่ียงการติดเช้ือ
ไวรัสดงักล่าว ส่งผลใหป้ริมาณขยะพลาสติกยิง่ทวคูีณเพิม่ขึ้นเร่ือย ๆ และอาจจะน ามาซ่ึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว 

จงัหวดัระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเมืองท่องเที่ยว จึงมีประชากรหรือแรงงานแฝงที่
เคล่ือนยา้ยเขา้มาอยู่อาศยัจ านวนมากและก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกตามมา เช่นกัน ส าหรับ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID  – 19 นับเป็นจงัหวะและโอกาสในการศึกษาระบบการ
บริหารจดัการขยะพลาสติก ส าหรับยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อใชป้ระโยชน์อยา่งสมดุล
และย ัง่ยนืต่อไป ดงันั้น ผูศ้ึกษาจึงมีความสนใจศึกษา เร่ืองแนวทางการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี
ชีวติใหม่ (New Normal) เพือ่น าไปสู่ความย ัง่ยนื กรณีศึกษา: บุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง 
เพือ่ใหไ้ดใ้ชข้อ้มูลเป็นแนวทางในการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ตลอดจน
ส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้อยู่
ร่วมกบัชุมชนดว้ยความผาสุกและย ัง่ยนื  
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1) เพื่อทราบความคาดหวงั ความตระหนัก ทศันคติ และความรู้ เก่ียวกบัการจดัการขยะ
พลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ของบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

2) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
เพือ่น าไปสู่ความย ัง่ยนื ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง  
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

เน้ือหา  :   แนวทางการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 
ประชากร :  บุคลากรดา้นส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
พื้นที่  :  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยอง 
ระยะเวลา   :   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1) ได้ทราบถึงการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

2) สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการก าหนดนโยบายส่งเสริมการจดัการขยะพลาสติกในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางในการจดัการขยะพลาสติก
ใหก้บัผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอ่ืนได ้

3) ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการขยะพลาสติกให้มีประสิทธิภาพและ
เพือ่ใหผู้บ้ริหารสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาและตดัสินใจ 

4) ไดท้ราบถึงความคาดหวงัของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการในการจดัการ
ขยะพลาสติกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

ขยะพลาสติก หมายถึง สารประกอบอินทรียท์ี่สงัเคราะห์ขึ้นใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติใชท้  าส่ิง
ต่าง ๆ เช่น ภาชนะ หนา้กากอนามยั เป็นตน้ พลาสติกที่ใชแ้ลว้ถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติก ส่วนหน่ึงถูก
น ากลบัมาใชใ้นอีกลกัษณะที่แตกต่างกนัและอีกส่วนหน่ึงถูกน าไปก าจดัทิ้งโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การฝังกลบ การหลอม การรีไซเคิล เป็นตน้ 

ความคาดหวัง หมายถึง ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดส่วนบุคคลของบุคลาการด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง ที่คาดการณ์ล่วงหนา้ต่อการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ว่าควร
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จะเป็นหรือควรจะเกิดขึ้นความตอ้งการ ซ่ึงอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไวแ้ต่มีบทบาทส าคญัต่อ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  

ความตระหนัก หมายถึง พฤติกรรมส่วนบุคคลที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ความรู้สึก 
ค่านิยม ความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี โดยการประเมินจากส่ิงเร้าต่าง ๆ ที่ไดรั้บมาเก่ียวกบัการ
จดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 

ความย ัง่ยืน หมายถึง ความสามารถในการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal)  ภายใตเ้งื่อนไขทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนัโดยไม่ลดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
คนรุ่นหลงั 

ความรู้ หมายถึง ส่ิงที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน  การค้นควา้หรือประสบการณ์  
รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศที่ไดรั้บมาจากประสบการณ์ 
ส่ิงที่ไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบตัิในการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)   

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกและความเช่ือส่วนบุคคล หรือความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการ
ขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สามารถเกิดขึ้นไดท้ั้งในแง่บวกและแง่ลบ แสดง
ออกมาในแบบของความชอบ ความกลวั ความโกรธ หรือความรู้สึกอ่ืน ๆ มากมาย เป็นการสะทอ้น
ความรู้สึกของบุคคล 

แนวทางการจัดการขยะพลาสติก หมายถึง แนวคิดเก่ียวกับการป้องกันการเกิดขยะ
พลาสติก โดยการลดการใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มใน ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal)  อนัจะน าไปสู่ความย ัง่ยนื  

บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหมี้หนา้ที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
เก่ียวกบัระบบส่ิงแวดลอ้มในโรงงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

ประเภทโรงงาน  หมายถึง ประเภทโรงงานที่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม
กฎหมายแห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 ว่าดว้ยกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และ
ขนาดของโรงงาน 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่ด  าเนินธุรกิจหรือกิจการไม่ว่าจะเป็น ผูผ้ลิต 
ผูข้าย หรือผูใ้ห้บริการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง  

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนิคมมาบตาพดุ หมายถึง เขตพื้นที่ดินซ่ึงจดัสรรไวส้ าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเขา้ไปอยูร่วมกนัอยา่งเป็นสัดส่วน ประกอบดว้ย พื้นที่อุตสาหกรรม ส่ิงอ านวยความ
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สะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน ตั้งอยูใ่นต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง  

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง โรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ท  าให้มีไข ้
และอาการระบบทางเดินหายใจ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการ ไข ้ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหน่ือย และ
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติได ้เช้ือไวรัสและโรคอุบติัใหม่น้ีมีการระบาดใหญ่ไปทัว่และส่งผลกระทบ
แก่หลายประเทศทัว่โลก และเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดปัญหาปริมาณขยะพลาสติกเพิม่มากยิง่ขึ้น 

วถีิชีวติใหม่ (New Normal) หมายถึง ความปกติใหม่ รูปแบบการด าเนินชีวติใหม่ที่แตกต่าง

จากอดีตจนกลายเป็นความปกติ เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกอนัเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19  
หน้ากากอนามยั หมายถึง หน้ากากที่ใช้เพื่อช่วยป้องกนัระบบทางเดินหายใจจากมลพิษ 

สารพษิและเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย โดยผลิตมาจากพลาสติก เช่น โพลีโพรพลีีน (Polypropylene) เป็นตน้  



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่
ความย ัง่ยืน กรณีศึกษา: บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม        
มาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ผูศ้ึกษาได้มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่
เก่ียวขอ้งเพือ่ใหเ้กิดองคค์วามรู้และความเขา้ใจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมตระหนัก 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมยัง่ยืน 
2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมรู้ 
2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมทศันคติ 
2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมคำดหวงั 
2.6 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแนวทำงกำรจดักำรขยะพลำสติก 
2.7 นิยำมศัพท์บุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
2.8 นิยำมศัพท์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
2.9 นิยำมศัพท์เกีย่วกบัยุควถิชีีวติใหม่ New Normal 
2.10 ข้อมูลพืน้ฐำนพืน้ทีนิ่คมอตุสำหกรรมนิคมมำบตำพดุ 
2.11 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
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2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมตระหนัก 

 
2.1.1 ควำมหมำยของควำมตระหนัก 
กุลวดี สุดหล้า (2550 อา้งถึงใน พจณิชา ฤกษส์มุทร, 2562: 60) กล่าวว่า ความตระหนัก

หมายถึงการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความเห็น ความส านึก เป็นภาวะที่บุคคลเขา้ใจและประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้ นเก่ียวกับตนเองได้โดยอาศัย ระยะเวลา เหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือ
สภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัท าใหค้นเกิดความตระหนกั 

พงษช์ยั เฉลิมกล่ิน (2551: 50) กล่าววา่ ความตระหนกั หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความ
รับผดิชอบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกดา้นทศันคติ 
ค่านิยม ความชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ที่ไดจ้ากการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ ของบุคคลนั้น 

วีระชน ขาวผ่อง (2551: 42) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง สภาวการณ์มีผลให้เกิด
ความรู้สึก การรับรู้มุ่งสู่สภาวะจิตแห่งตน คือ ทศันคติ ความคิด ความเช่ือ ความสนใจ อันจะ
ก่อใหเ้กิดความตระหนกั และจิตส านึก 

 
2.1.2 กำรเกิดควำมตระหนัก 
Good (1973 อ้างถึงใน วีระชน ขาวผ่อง, 2551: 42) กล่าวถึง กระบวนการเกิดความ

ตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บ
การกระตุน้จากส่ิงเร้า หรือรับสมัผสัจากส่ิงเร้าแลว้จะเกิดการรับรู้เม่ือรับรู้ ขั้นต่อไปก็จะเขา้ใจในส่ิง
เร้านั้น คือ เกิดความคิดรวบยอด และน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้น และน าไปสู่การเกิด
ความตระหนักในที่สุด ซ่ึงความรู้ และความตระหนักต่างก็จะน าไปสู่การกระท า หรือการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้นๆ 

 
2.1.3 องค์ประกอบที่ท ำให้เกิดควำมตระหนัก 
ศิริขวญั ตัณฑ์ไพบูลย์ (2549: 65) อธิบายว่า องค์ประกอบที่ท  าให้เกิดความตระหนัก 

ประกอบด้วยทัศนคติและค่ านิยมที่ เ ป็นผลของลักษณะท่ าทางหรืออุปนิสัย (Personality 
Characteristics) ที่สืบเน่ืองมาจากความตอ้งการหรือส่ิงจูงใจต่าง ๆ (Motives) นับตั้งแต่ความตอ้งการ
ดา้นร่างกายจนถึงความตอ้งการด้านจิตใจกบัขอ้มูลที่เก็บสะสมหรือประสบการณ์ในอดีต (Stored 
Information and Past Experience) ซ่ึงเป็นส่ิงที่บุคคลไดเ้รียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ที่ผ่านไปโดยอาจจะเป็น
ในรูปของข่าวสารหรือขอ้มูลหรือแทแ้ต่การไดเ้คยท าหรือมีประสบการณ์ดว้ยตนเองและไดเ้ก็บเอาไว้
เป็นความรู้เพือ่ใชใ้นการแยกแยะพจิารณาและปฏิบตัิตอบต่อตวักระตุน้ต่าง ๆ มาประกอบเขา้กนัดว้ย  
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2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมยัง่ยืน 
 
2.2.1 ควำมหมำยของควำมยั่งยืน  
ปิยะพนัธ ์ทยานิธิ (2559) ไดใ้หค้วามหมาย ความย ัง่ยนื หมายถึง ความสามารถในการด ารง

สภาพอยูไ่ดต่้อไปยงัอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากัด ตามวงจรการเปล่ียนแปลงทั้งหลาย ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมีสามองคป์ระกอบเป็นเง่ือนไขที่ส าคญัและจ าเป็น ซ่ึงต่างเกิดขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เก่ียวโยง และวนเวียนกนัเป็นกลไกควบผสมเรียกว่า วงจรความย ัง่ยนื เร่ือยไป
เป็นเวลายาวนาน ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร วิริยะอุตสาหะ อดทนอดกลั้น และให้ความหมาย การ
พฒันาที่ย ัง่ยนื (Sustainable Development) หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั 
โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความตอ้งการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

 
2.2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมยั่งยืน  
กรมควบคุมมลพษิ (2563) กล่าวถึง ความย ัง่ยนืว่าปัจจุบนัการพฒันาที่ย ัง่ยนืเป็นแนวคิดที่

เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาของสงัคมโลกและสงัคมไทยมากขึ้น เน่ืองจากโลกของเราก าลงั
เผชิญกับปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม การขาดแคลนของทรัพยากรและการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบันก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ไม่คาดฝันคร้ังหลาย
เหตุการณ์ ซ่ึงนบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัสหประชาชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทในการผลกัดนัและกระตุน้
ให้นานาชาติตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาและเรียกร้องความร่วมมือในประชาคมโลกเพื่อ
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด โดยไดผ้ลกัดนัให้เกิดการประชุมระดบัผูน้ ารัฐบาลทัว่โลก
และระดบัเจา้หน้าที่หลายคร้ัง เพื่อให้เกิดการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด 
โดยมีการประชุมที่ ดงัน้ี 

2.2.2.1 การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(UN Conference 
on Human Environment, Stockholm Conference)  พ.ศ. 2515 กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน การ
ประชุมดังกล่าวได้หยบิยกปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขึ้น
เจรจาและเรียกร้องใหทุ้กประเทศตระหนักถึงการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยและเกินขีดจ ากดัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรในประเทศยากจนยงัคงมีความเป็นอยูอ่ยา่งขาดแคลน ซ่ึง
จากผลการประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดการจดัตั้งหน่วยงานดา้นส่ิงแวดล้อมที่มีบทบาทส าคญั เช่น
โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งประชาชาติ United Nations Environment Programe หรือ UNEP โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประเมินสถานการณ์และทิศทางของส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและการอ านวยความสะดวก
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ในการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื UNEP ท างานร่วมกบัพนัธมิตรหลาย
องค์กรภายในสหประชาชาติและรัฐบาลในแต่ละประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กร
เอกชน หน่วยงานเอกชนและชุมชน โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา 
และส านักงานภูมิภาคอีก 6 แห่ง ในแอฟริกา เอเซียตะวนัออก เอเซียและแปซิฟิก อเมริกาเหนือ 
ละตินอเมริกาและแคริบเบียน รวมทั้งในยโุรป โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค
เอเซียและแปซิฟิก ตีพมิพเ์อกสาร "OUR COMMON FUTURE" เผยแพร่ค  านิยามของการพฒันาที่
ย ัง่ยนืและ เรียกร้องให้ประชาคมโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติเพือ่อนาคตของคนในรุ่นต่อไป 

2.2.2.2 การประชุมสุดยอดของโลก “Earth Summit, Rio Conference” หรือการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (UN Conference on Environment and 
Development: UNCED) พ.ศ. 2535 กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิลวตัถุประสงค์
ของการประชุมเพือ่ก าหนดยทุธศาสตร์วา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ซ่ึงนบัเป็นการประชุมคร้ัง
แรกที่ไดก้  าหนดแนวทางการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มที่จะตอ้งด าเนินการพฒันาให้ครอบคลุม 3 เสา
หลักของการพฒันาที่ย ัง่ยืน คือ สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้ ง
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพฒันาที่ย ัง่ยืน (Commission on Sustainable Development: CSD) 
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 53 ประเทศ รับผิดชอบเร่ืองการพฒันาที่ย ัง่ยนื และติดตามก าหนด
แนวทางในการน าผลการประชุม WSSD ไปปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม โดย CSD จะรายงานผลต่อ
สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) ที่ประชุมไดใ้ห้การรับรองเอกสาร 3 
ฉบบัและอนุสญัญา 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1) ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration on Environment and Development) เป็น
หลักการเก่ียวกับสิทธิและความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการด าเนินงานพฒันาเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวติของประชาชน 

2) แถลงการณ์เก่ียวกบัหลกัการดา้นป่าไม ้(Statement of Forest Principle) 
เป็นแนวทางส าหรับการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3) แผนปฏิบัติการ 21(Agenda 21) เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกในการ
ด าเนินงานเพือ่การพฒันาย ัง่ยนื ทั้งทางสงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 

4) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยให้
สตัยาบนัเม่ือวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2537 
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5) อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพไทยให้สัตยาบนัเม่ือวนัที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2547 

2.2.2.3 การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพฒันาที่ย ัง่ยืน (World Summit on 
Sustainable Development: WSSD) 26 สิงหาคม – 4 กนัยายน พ.ศ. 2545 นครโจฮันเนสเบอร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใตท้ี่ประชุม WSSD เน้นย  ้าความจ าเป็นที่ประชาคมโลกจะด าเนินการอยา่ง
จริงจงัเพือ่ผลกัดนัแผนปฏิบตัิการ 21 และขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ใหส้ามารถด าเนินการไปสู่ผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมมากยิง่ขึ้น ซ่ึงผูน้ าทัว่โลกไดเ้ห็นพอ้งและใหก้ารรับรองพนัธกรณีทั้ง 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1) ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก (Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development) 

2) แผนการด าเนินงานโจฮนัเนสเบอร์ก (Johannesburg Plan of Implementation: 
JPOI) แผนงาน JOPI เป็นกรอบแนวทางการปฏิบตัิเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการตาม
แผนปฏิบตัิการ 21 และขอ้ตกลงอ่ืน ๆ โดยอาศยัหลกัการการพฒันาอยา่งมีบูรณาการดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหลกัการความรับผิดชอบร่วมกนั ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวตอ้ง
ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม และการมีธรรมาภิบาลทั้ งใน
ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ โดยร่างกรอบการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) การขจดัความยากจน (Poverty Eradication) 
(2) การเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ย ัง่ยนื (Changing 

Unsustainable Patterns of Consumption and Production) 
(3) การคุม้ครองและการจดัการฐานทรัพยากรธรรมชาติส าหรับการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม (Protection and Managing the Natural Base of Economic and Social 
Development) 

(4) การพฒันาที่ย ัง่ยนืในกระแสโลกาภิวฒัน์ (Sustainable Development in 
Globalizing world) 

(5) สุขภาพอนามัยและการพฒันาที่ย ัง่ยืน (Health and Sustainable 
Development) 

(6) การพฒันาที่ย ัง่ยืนส าหรับประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (Sustainable 
Development of Small Island Developing States) 

(7) การพฒันาที่ย ัง่ยนืในแอฟริกา (Sustainable Development for Africa) 
(8) ความร่วมมือในภูมิภาคอ่ืน (Other Regional Initiatives) 
(9) วธีิการด าเนินงาน (Means of Implementation) 
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(10) โครงสร้างองคก์รเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื (Institutional Framework for 
Sustainable Development) 

2.2.2.4 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพฒันาที่ย ัง่ยืน CSD คร้ังที่ 11 วนัที่ 28 
เมษายน –  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ผลการประชุมไดต้อกย  ้าประชาคมโลกอีก
คร้ังให้ร่วมมือกันอย่างจริงจงัเพื่อการอนุวตั JOPI ให้เป็นผลส าเร็จ โดยเน้นการท างานร่วมกันอย่าง
จริงจงัระหวา่งประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ องคก์ารและสถาบนัระหว่างประเทศที่ประชุม
ไดใ้หก้ารรับรองขอ้มติการก าหนดแผนการด าเนินงานของ CSD (Multi – Year Programme of Work of the 
CSD) ให้ครอบคลุม 6 หัวขอ้หลกั (Thematic Cluster) ระยะเวลา 14 ปี (พ.ศ. 2547 – 2560) โดยแต่ละรอบ
การด าเนินงานปีแรกจะเป็นการทบทวนการด าเนินงาน (Review Year) และในปีที่ 2 จะเป็นปีที่พิจารณา
ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน (Policy Year) โดยก าหนดแผนการด าเนินงานของ CSD แต่ละรอบให้มี
สาระครอบคลุมกลุ่มหวัขอ้หลกั (Thematic Cluster) ดงัน้ี 

รอบที่ 1 (พ.ศ. 2547 – 2548) เร่ือง น ้ า สุขอนามยั และการตั้งถ่ินฐานมนุษย ์
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2550) เร่ือง พลงังานเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื การพฒันา

อุตสาหกรรม มลพษิทางอากาศ/บรรยากาศ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551 – 2552) เร่ือง การเกษตรกรรม การพฒันาชนบท ที่ดิน 

การขาดแคลนน ้ า และความแหง้แลง้ 
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2553 – 2554) เร่ือง การคมนาคม เคมี การจดัการของเสีย 

เหมืองแร่ และกรอบ 10 ปี ส าหรับการผลิต และการบริโภคที่ย ัง่ยนื 
รอบที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2556) เร่ือง ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เทคโนโลยชีีวภาพ การท่องเทีย่ว และภูเขา/ที่สูง 
รอบที่ 6 (พ.ศ. 2557 – 2558) เร่ือง มหาสมุทรและทะเล ทรัพยากรทางทะเล 

และการจดัการเตือนภยัทางธรรมชาติ 
รอบที่ 7 (พ.ศ. 2559 – 2560) เร่ือง การประเมินโดยรวมตามการอนุวตั

แผนปฏิบตัิการ 21 และ JPOI และ The Programme for Further Implementation of Agenda 21 
ประเทศสมาชิกมีพนัธกรณีขอ้ผูกพนัอยา่งไร แต่ละประเทศจะตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีที่ได้

ก  าหนดไวใ้นปฏิญญาโจฮนัเนสเบอร์ก และด าเนินตามแผนการด าเนินงานโจฮนัเนสเบอร์ก ซ่ึงก าหนดให้
ประเทศสมาชิกต้องจดัท าแผนกลยุทธ์เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืนระดับประเทศ (National Sustainable 
Development Strategies) ให้แล้วเสร็จ และด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (National Council for Sustainable Development) เพือ่ด าเนินการดงักล่าว 
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2.2.3 ประเทศไทยกับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณเีพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
กรมควบคุมมลพษิ (2563) กล่าววา่ ประเทศไทยไดด้ าเนินการใน 2 ระดบั ดงัน้ี 

2.2.3.1 ความร่วมมือกับเวทีโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู ้แทนของรัฐบาลไทยเข้า เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยนื หรือ CSD 

2.2.3.2 ระดบัประเทศ ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อการพฒันา  
ที่ย ัง่ยืน (National Council for Sustainable Development) โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานและมีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการ เพื่อ
ก ากบัดูแลการอนุวตัตามผลการประชุมสุดยอดโลกวา่ดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยนื และจดัท ากลยทุธ์เพื่อ
การพฒันาที่ย ัง่ยนื (National Sustainable Development Strategies)โดยใชแ้ผนการด าเนินงานโจ
ฮนัเนสเบอร์กมาเป็นกรอบในการจดัท ากลยทุธข์องประเทศไทย เน่ืองจากการอนุวตัแผนปฏิบตัิการ 
21 และ JPOI ประกอบด้วยประเด็นหลากหลาย มีหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 
คณะกรรมการระดบัชาติเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนืจึงไดจ้ดัตั้ง คณะกรรมการเพือ่อนุวตัตามแผนปฏิบติั
การ  21  และการพัฒนาที่ ย ั่ง ยืนของสหประชาชา ติ  โดยมี รัฐมนต รีว่ าก ารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชนต่าง ๆ เป็นกรรมการ มีหน้าที่เสนอแนะ 
แนวทางและมาตรการการด าเนินงานตามพนัธกรณีภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ 21 ตลอดจนจดัเตรียม
ขอ้มูลส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการว่าดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยนืของสหประชาชาติ ที่ผ่านมา
ประเทศไทยไดมี้การรายงานผลการด าเนินงาน (Review Session) ในรอบที่ 1 (พ.ศ. 2547 – 2548) 
เร่ือง น ้ า สุขอนามยั และการตั้งถ่ินฐานมนุษยแ์ลว้ โดยคณะกรรมาธิการวา่ดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยนืจะ
ไดจ้ดัใหมี้การประชุม CSD คร้ังที่ 13 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 น้ี ซ่ึงประเทศไทยก็จะรายงานผล
การด าเนินงานเพิม่เติมและน าเสนอนโยบายของประเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้น น ้ า สุขอนามยั 
และการตั้งถ่ินฐานมนุษย ์ประเทศไทยไดป้ระโยชน์อะไรในการเขา้ร่วมพนัธกรณีน้ี การที่ประเทศ
ไทยเขา้ร่วมในพนัธกรณีดงักล่าว ส่งผลใหไ้ทยไดเ้รียนรู้เทคนิควชิาการ องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม และเป็นจุดเร่ิมตน้ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ไดมี้การประสานร่วมมือหารือกนัเพือ่การจดัการส่ิงแวดลอ้มที่มีประเด็นคาบเก่ียวมากมายไดอ้ยา่ง
เป็นระบบและมีรูปแบบชดัเจนขึ้น 

นอกจากน้ี ยงัท าให้ประเทศไทยมีฐานะในการเจรจาเท่าเทียม หรือเกือบเท่าเทียมในการ
เจรจาในเวทีการคา้ ซ่ึงนบัวนับทบาทของส่ิงแวดลอ้มกบัการคา้แทบจะไม่สามารถแยกไดช้ดัเจนอีก
ต่อไป และยงัเป็นการเตรียมการในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการผลิตของประเทศให้มีความสอดคลอ้ง
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กบัการตอ้งการของตลาดโลกอีกด้วย ประเทศไทยยงัได้รับสิทธิประโยชน์จากความร่วมมือกับ
องคก์รระหว่างประเทศ เช่น UNEP หรือ World Bank ที่มีภาระผูกพนัที่จะตอ้งให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการแก่ประเทศที่ก  าลังพฒันาเพื่อเตรียมความพร้อมในการอนุวติัตามอนุสัญญา หรือ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศต่าง ๆ 

 
2.2.4 กำรจัดท ำกลยุทธ์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส ำหรับประเทศไทย 
ส าหรับการด าเนินการในการจดัท ากลยุทธ์เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน ส านักปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ว่าจ้างสถาบันส่ิงแวดล้อมไทยจัดท าร่างกรอบแผน
ยทุธศาสตร์ในแต่ละหวัขอ้หลกั โดยคณะผูศึ้กษาไดท้บทวนการด าเนินงานของประเทศไทย พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยในการอนุวตัตาม JPOI ตลอดจนสภาพปัญหาอุปสรรค 
จากนั้นน ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ โดยระบุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทางเพื่อการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการเตรียมการส าหรับรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2550) ในหัวขอ้เร่ืองที่ 2 
พลงังานเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยืน การพฒันาอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ/ บรรยากาศ และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงมีกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่วยงานหลกั กรมควบคุมมลพษิไดด้ าเนินการสนับสนุน
ให้เกิดการพฒันาที่ย ัง่ยืนดา้นการจดัการมลพิษมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานภายใต้
ภารกิจของ กรมควบคุมมลพิษหรือด าเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ การด าเนินการตามพนัธกรณี โดยสรุปผลงานที่เด่น ๆ ได้แก่ การด าเนินการ
โครงการความร่วมมือกบัองคก์รระหว่างประเทศและการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

องคก์ารสหประชาชาติใหค้วามสนใจเร่ืองการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมาตั้งแต่ ช่วงปี พ.ศ. 2515 โดยมี
การจดัการประชุมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในระดบัโลกขึ้นเป็นคร้ังแรก ที่กรุงสต็อคโฮมประเทศสวีเดน และใน
ปี พ.ศ. 2526 ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมาธิการโลกในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (World Commission on 
Environment and Development) เพื่อท าการศึกษา เร่ืองการสร้างความสมดุลระหว่างส่ิงแวดลอ้มกับ       
การพฒันา และต่อมาไดเ้ผยแพร่เอกสารช่ือ Our Common Future เรียกร้องใหช้าวโลกเปล่ียนแปลงวิธีการ
ด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้มีการพฒันาที่ปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม เอกสารฉบบัน้ีมีส่วนส าคญัต่อ      
การประชุมสุดยอดของโลก หรือ The Earth Sumit ที่กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ. 
2535 ซ่ึงในการประชุมคร้ังนั้นมีหนงัสือประกอบการประชุมเล่มหน่ึงที่เรียกวา่ Brultland Report ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความค าวา่การพฒันาที่ย ัง่ยนืไวว้า่ 
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“การพฒันาที่ย ัง่ยนืเป็นการพฒันาที่ตอบสนองความจ าเป็นของคนยคุปัจจุบนัโดยไม่ลด
ขีดความสามารถในการตอบสนองความจ าเป็นของคนยคุต่อไป (Development That Meets the Needs of 
the Present Without Compromising the Ability of Future Generations to Meet Their Own Needs)” 

 
2.2.6 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เก้ือ วงศบ์ุญสิน (2538: 71 – 72) อธิบายว่า การพฒันาที่ย ัง่ยนื (Sustainable Development: SD) 

เร่ิมตน้จากการประชุมสหประชาชาติ คร้ังที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 1992 
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ประชุมร่วมกนัในหัวขอ้ว่าด้วยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (Environment and 
Development) และไดเ้ห็นชอบใหป้ระกาศหลกัการแห่งส่ิงแวดลอ้ม และแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) 
ส าหรับ ค.ศ. 1991 – 1999 และศตวรรษที่ 21 เพือ่เป็นแผนแม่บทของโลกส าหรับการด าเนินงานที่จะท าให้
เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม และในเวลาต่อมาไดมี้การจดัท า
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จ านวน 8 เป้าหมาย 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี   (พ.ศ. 2543 – 2558) ไดแ้ก่ 

เป้าหมายที่ 1 ขจดัความยากจนและความหิวโหย 
เป้าหมายที่ 2 ใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมกนัทางเพศ 
เป้าหมายที่ 4 ลดอตัราการตายของเด็ก 
เป้าหมายที่ 5 พฒันาสุขภาพสตรีมีครรภ ์
เป้าหมายที่ 6 ต่อสูโ้รคเอดส์ มาเลเรีย และโรคส าคญัอ่ืน ๆ 
เป้าหมายที่ 7 รักษาและจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนเพือ่การพฒันาในประชาคมโลก 

ปัจจุบัน MDGs ได้ส้ินสุดลงแล้ว โดยประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ
เช่นเดียวกบัประเทศไทย และเพือ่ใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการพฒันาองคก์ารสหประชาชาติจึงไดก้  าหนด
เป้าหมาย  การพฒันาขึ้นใหม่โดยอาศยักรอบความคิดที่มองการพฒันาเป็นมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม ให้มีความเช่ือมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ย ั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ทั้งน้ี เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะเขา้ร่วม
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ   คร้ังที่ 70 พร้อมกบัผูน้ าจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ 
หัวขอ้การประชุมในคร้ังนั้นคือ การพฒันาที่ย ัง่ยนื พร้อมกนัน้ีผูน้ าจากประเทศสมาชิกเหล่าน้ีไดร่้วม
รับรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืหลงัปี ค.ศ. 2015 Sustainable Development Goals ที่
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เรียกว่า Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (การปรับเปล่ียนโลก
ของเรา: วาระ ค.ศ. 2030 เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื)  

ส าหรับเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปี
ขา้งหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพฒันาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปดว้ย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค ์
(Targets) โดยเป้าหมายต่าง  ๆประกอบดว้ย 

เป้าหมายที่1 ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ 
เป้าหมายที่ 2 ขจดัความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่คงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และ

สนบัสนุนการท าเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลกัประกนัให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคน

ทุกเพศทุกวยั 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลกัประกนัให้การศึกษามีคุณภาพอยา่งเท่าเทียมและครอบคลุม และ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหวา่งเพศ และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สตรี และ

เด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลกัประกนัให้มีน ้ าใช ้และมีการบริหารจดัการน ้ าและการสุขาภิบาล

อยา่งย ัง่ยนืส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลกัประกนัใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาที่ยอ่มเยา 

และย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย ัง่ยนื และครอบคลุม และการจา้ง

งานเตม็อตัรา และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความตา้นทานและยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลง 

ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและย ัง่ยนื และส่งเสริมนวตักรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหล่ือมล ้าไม่เท่าเทียม 
เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยั ความตา้นทาน 

และยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งครอบคลุมและย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลกัประกนัใหมี้แบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ย ัง่ยนื 
เป้าหมายที่  13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ 
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เป้าหมายที่ 14 อนุรักษแ์ละใชม้หาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืน ๆ อยา่งย ัง่ยนื
เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่งย ัง่ยนื การบริหาร
จดัการป่าไมท้ี่ย ัง่ยนื การต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยดุย ั้งการเส่ือมโทรมของดินและฟ้ืนฟู
สภาพดินและหยดุย ั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 สนบัสนุนสงัคมที่สงบสุขและครอบคลุมส าหรับการพฒันาที่ย ัง่ยนื จดัให้
มีการเขา้ถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคน และสร้างสถาบนัที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมี  
ความครอบคลุมในทุกระดบั 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วน  
ความร่วมมือระดบัโลกเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 
2.2.7 มำตรกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2541: 57 – 63 อา้งถึงใน พงษท์ชา พชัราคม, 2563) อธิบายถึง ความ

ลม้เหลวของการพฒันาแบบดั้งเดิมที่ผา่นมา นอกจากจะท าลายส่ิงแวดลอ้ม ชีวติมนุษย ์สตัว ์และพชื
พรรณแลว้ ยงัพบว่าการพฒันาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ไดส้ร้างปัญหาให้กบัความเป็นอยูข่อง
มนุษย ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินอย่างมหาศาล เน่ืองจากรัฐบาลไม่รับผิดชอบ ไม่ฉับไวต่อการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ระบบราชการมีคอร์รัปชัน่สูง ขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความ
โปร่งใส เป็นตน้ นานาชาติไดป้ระชุมร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนวคิดที่เป็นกลางที่สุดมาเยียวยา ภยั
พิบติัที่เกิดขึ้น ผลสรุปที่ได้ คือ ทัว่โลกควรปรับเปล่ียนแนวทางการพฒันาเสียใหม่ โดยจะตอ้ง
ยกเลิกการพฒันาซ่ึงรัฐเป็นผูช้ี้น าและออกค าสัง่แต่เพยีงฝ่ายเดียว ในลกัษณะ รัฐประชาชาติ (Nation 
State) โดยปรับเปล่ียนเป็น ประชารัฐ (Civil State) ซ่ึงเป็น “ความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ระหว่างรัฐ
กบัประชาชนในลกัษณะที่เป็นประชาสังคม” ประชาสังคม หรือ Civil Society คือ การพฒันาที่
เกิดขึ้นจากความริเร่ิมของประชาชน โดยประชาชน และเพือ่ประชาชน โดยทุกฝ่ายในสังคมต่างให้
ความร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ค  าว่า “ประชารัฐ ” จึงหมายถึง 
รัฐซ่ึงมีรัฐบาล เอกชน และประชาชนร่วมมือกนัในทุกเร่ืองที่เป็นสาธารณะ นัน่เอง  

ดงันั้น การที่แนวคิดเร่ืองการพฒันาที่ย ัง่ยนืจะส าเร็จลงไดห้รือไม่อยา่งไรนั้น ทุกประเทศ
จะตอ้งร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ด และที่ส าคญัรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศจะตอ้งปรับเปล่ียนมุมมอง 
จากที่เคยมองว่ารัฐบาลเป็นผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยแทนประชาชน รัฐบาลจึงสามารถควบคุมและ
ครอบง าประชาชนใหป้ฏิบติัตามค าสัง่ได ้มาเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วม 
ทั้งในระดบัการร่วมรับรู้การตดัสินใจขององคก์รของรัฐ และในระดบัการร่วมตดัสินใจ และจะตอ้ง
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มีการตกลงกนัใหช้ดัเจนวา่สดัส่วนของบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพฒันา
นั้นควรจะเป็นลกัษณะใด หรือที่เรียกวา่ “ประชารัฐ” นัน่เอง  และเพือ่ใหก้ารพฒันาที่ย ัง่ยนืสามารถ
แทรกเขา้ไปในทุกส่วนของสงัคมโลก เม่ือเร่ิมตน้ทศวรรษที่ 1980 องคก์ารสหประชาชาติ จึงเสนอ
ใหป้ระเทศก าลงัพฒันาที่ประสบความลม้เหลวในการพฒันาตามที่กล่าวมาขา้งตน้ เร่งปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการปฏิรูปการเมือง การบริหาร การศึกษา การขจดัและลดความยากจน การ
ส่งเสริมใหมี้การบูรณาการทางการผลิต ทางการเกษตร การสร้างงาน ที่พอเพียงกบัการเติบโตของ
ประชากร การพทิกัษส่ิ์งแวดลอ้ม และการลดอตัราการขยายตวัของประชากร เป็นตน้ โดยน าระบบ
การจดัการที่ดี มาใชเ้ป็นยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อให้การพฒันามีภาพของอนาคตที่เป็นรูปธรรม 
วธีิการดงักล่าวนั้น เรียกวา่ ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม
ที่ดี หรือ Good Governance โดยความหมายของ “Good Governance” น้ี แต่เดิมธนาคารโลก หรือ 
World Bank ไดใ้หค้  านิยามไวว้่า หมายถึง “ลกัษณะและวิถีทางของการใชอ้  านาจรัฐในการจดัการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพฒันา” วิธีการจดัการดังกล่าว โครงการ
พฒันาแห่งสหประชาชาติได้น าเสนอไว ้7 ประการ โดยกล่าวไวว้่า องคป์ระกอบทั้ง 7 ประการ
ต่อไปน้ี ควรถูกก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาของประเทศโลกที่ 3 ซ่ึงไดแ้ก่  

2.2.7.1 ประชาชนจะตอ้งยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) และรัฐบาล
จะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อประชาชนในกิจการที่ไดก้ระท าลงไป (Accountability)  

2.2.7.2 ประชาชนจะตอ้งมีอิสระเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และในการมีส่วนร่วม (Freedom 
of Association and Participation)  

2.2.7.3 จะตอ้งมีกรอบแห่งกฎหมายที่ชดัเจน และเป็นระบบที่ก่อให้เกิดสภาวะที่มั่นคง 
เป็นหลักประกันต่อชีวิตและการท างานของพลเมือง รวมทั้งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ
ผูป้ระกอบการ และเกษตรกร นอกจากน้ี กฎหมายจะตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนอย่างเสมอหน้ากัน ทั้งน้ี
โดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ จะต้องเปิดเผยเป็นที่ รู้กันล่วงหน้า ต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีวิธีการที่ประกันการบงัคบัใช้กฎหมาย การตดัสิน ขอ้ขดัแยง้ตอ้งเป็นการ
ตดัสินใจ     โดยฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระและเช่ือถือได ้รวมถึงจะตอ้งมีกระบวนการในการเปล่ียนแปลง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง  ๆได ้ 

2.2.7.4 ระบบราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ (Bureaucratic 
Accountability) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจดัการงบประมาณของรัฐซ่ึงจะตอ้งมีการควบคุม ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานทั้งของรัฐและบุคลากร เพือ่ป้องกนัมิใหใ้ชท้รัพยากรโดยมิชอบ ทั้งน้ี จะตอ้งมี
ความโปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบตัิราชการทุกระดบั  
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2.2.7.5 จะตอ้งมีขอ้มูลข่าวสารที่น่าเช่ือถือ โดยรัฐบาลจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เช่น ดา้นรายไดป้ระชาชาติ ดุลการช าระเงิน สภาพการจา้งงาน และดชันีค่าครองชีพ
เป็นตน้ 

2.2.7.6 จะตอ้งมีการบริหารงานภาครับอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
2.2.7.7 จะตอ้งมีความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหว่างรัฐบาลกบัองคก์รของประชาสังคม ซ่ึง

หมายถึง องคก์รประชาชน (People' s Organization) และองคก์รอาสาสมคัรเอกชน (NGOs) องคป์ระกอบ
ที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นมิติใหม่ของการจดัการพฒันาโดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลาง เป็นแนวทางที่ทุกส่วนใน
โลกจะตอ้งผนึกก าลงัให้เป็นกระแสหลกั โดยจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นโลกทศัน์ของผูน้ าทุก
ระดบั (ทั้งภูมิภาค ชาติ ชุมชน) ไปเป็น แบบพหุนิยมองคร์วม (Holistic Pluralism) ดว้ย มิใช่เอกนิยมองค์
รวม  
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมรู้ 
 
2.3.1 ควำมหมำยของควำมรู้ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2563) ได้ให้ความหมายค าว่า ความรู้ 

หมายถึง ส่ิงที่สัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบติัและทกัษะ เช่น ความรู้เร่ืองประวติัศาสตร์, ส่ิงที่ไดรั้บมาจากการได้ยนิ ไดฟั้ง การคิด 
หรือการปฏิบติั เช่น ความรู้เร่ืองสุขภาพ ความรู้เร่ืองนิทานพื้นบา้น เป็นตน้ 

สมชัญา หนูทอง (2556: 24) กล่าววา่ ความรู้ถือเป็นพฤติกรรมขั้นตน้ของมนุษยใ์นการที่จะ 
รับรู้และจดจ า ส่ิงต่าง ๆ โดยอาจจะเกิดขึ้นจากการนึกไดม้องเห็น ไดย้นิ ไดฟั้ง ไดส้ัมผสั หรือจาก
ประสบการณ์และสามารถน าส่ิงเหล่าน้ี มาส่ือความหมายไดโ้ดยอาจแสดงออกมาในรูปแบบของ
การแปลความหมาย การตีความ การขยายความ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การสรุปและ
การคาดคะเน 
 อาจสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ส่ิงที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือ
ประสบการณ์  รวมทั้ง ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศที่ไดรั้บมาจาก
ประสบการณ์ ส่ิงที่ไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขา 
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2.3.2 ประเภทของควำมรู้ 
ใจชนก ภาคอตั (2557: 9) กล่าวถึง ประเภทของความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

2.3.2.1 ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ทกัษะ ความสร้างสรรค ์ความคิดต่าง ๆ สามารถพฒันา แบ่งปันได ้และเม่ือท าการ
แข่งขนัมกัไดเ้ปรียบ 

2.3.2.2 ความรู้แจง้ชดั (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีเหตุผล รวบรวมและถ่าย
ทอกไดใ้นแบบต่าง ๆ ท าใหค้นเขา้ถึงไดง่้าย เช่น ในรูปคู่มือ เอกสารงานวจิยั หนงัสือ  

 
2.3.3 ระดับควำมรู้ ระดบัความรู้มี 4 ระดบั ดงัน้ี 

2.3.3.1 ความรู้เชิงทฤษฎี คือ ความรู้เชิงขอ้เท็จจริง ที่จ  ามาจากความรู้ชัดแจง้ ไดม้า
จากการร ่าเรียนมาก พบในผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่ 

2.3.3.2 ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท คือ ความรู้ที่เช่ือมโยงกบัสภาพความเป็นจริง
ของโลกทบัซอ้น โดยน าความรู้ที่ชดัแจง้มาประยกุตใ์ชต้ามบริบทของตนเอง พบในคนที่ท  างานมา
หลายปีจนกลายเป็นความรู้ฝังลึก ท าใหมี้ทกัษา และประสบการณ์มา 

2.3.3.3 ความรู้ในระดบัที่อธิบายเหตุผล คือ ความรู้เชิงเหตุผลกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นโดยการที่มีประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาที่ซับซ้อนสามารถน าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ผูอ่ื้นได ้พบในผูท้ี่ท  างานมาระยะหน่ึง จนเกิดเป็นความรู้ฝังลึก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้น 
พร้อมทั้งสามารถน าความรู้จากผูอ่ื้นมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

2.3.3.4 ความรู้ในระดบัคุณค่าความเช่ือ คือ ความรู้ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์โดย
สามารถวเิคราะห์ ประมวลความรู้ที่มีอยูก่บัความรู้ที่ไดรั้บมา น ามาสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ เช่น 
การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ 
 

2.3.4 กำรจัดกำรควำมรู้ 
ณพศิษฏ ์จกัรพทิกัษ ์(2552: 1 – 2) กล่าวถึง การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ที่มีอยู่

ในส่วนราชการซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนั
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด  การจดัการความรู้มีมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยได้
น ามาเผยแพร่หรือน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ารอยา่งจริงจงั จนกระทัง่มาในปัจจุบนัไดมี้การน าเอาการ
จดัการความรู้เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความส าเร็จขององคก์าร  จึงไดมี้การส่งเสริมใหท้  า KM 
กนัอยา่งแพร่หลาย การจดัการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์
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ความรู้ที่มีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุก
คนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  

2.3.4.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรคห์รือสญัชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการ
คิดเชิงวเิคราะห์บางคร้ัง จึงเรียกวา่ เป็นความรู้แบบนามธรรม  

2.3.4.2 ความรู้ที่ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้
โดยผา่นวธีิต่าง ๆ  เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ  และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 

1) การก าหนดความรู้หลกัที่จ  าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องคก์ร 

2) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการ 
3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
4) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 
5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียน

เรียนรู้ และสกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้
6) การจดบนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ชง้าน และปรับปรุง

เป็นชุดความรู้ที่ครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใชง้านมากยิง่ขึ้น 
 
2.3.5 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด

พฒันาการของความรู้ หรือการจดัการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองคก์ร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
2.3.5.1 การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย คืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งใชอ้ะไร ปัจจุบนัมีความรู้อะไรบา้ง อยู่
ในรูปแบบใด และอยูท่ี่ใคร 

2.3.5.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการสร้าง 
แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใชไ้ม่ไดแ้ลว้ออกไป 

2.3.5.3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)เป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพือ่ใหสื้บคน้ เรียกคืน และใชง้านไดง่้าย 
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2.3.5.4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็น
การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

2.3.5.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)เป็นการท าให้ผูใ้ช้ความรู้เขา้ถึงความรู้ที่
ตอ้งการไดง่้ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web Board บอร์ดประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

2.3.5.6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปัน 
สามารถท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) อาจจดัท าเป็น
เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จดัท า
เป็นระบบทีมขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เล้ียง 
การสบัเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 

2.3.5.7 การเรียนรู้ (Learning) เป็นการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ 
แกปั้ญหา และท าให้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองคค์วามรู้ การน า
ความรู้ในไปใช ้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวยีนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมทศันคติ 
 
2.4.1 ควำมหมำยของทัศนคติ 
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2550: 106) กล่าวว่า ทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบที่ไม่สามารถแยก

ออกจากกนัได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วนที่ส าคญั คือ  
2.4.1.1 ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) เกิดจากการได้รับความรู้หรือ

ประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงต่าง  ๆกระทัง่ไดเ้กิดเป็นความรู้และความเขา้ใจในส่ิงนั้น            
2.4.1.2  ความรู้สึก (Affective) มีทั้งก่อนที่จะมีความรู้หรือประสบการณ์ต่อส่ิงต่าง ๆ จะ

แสดงออกมาในแบบของความชอบ ความกลัว ความโกรธ หรือความรู้สึกอ่ืน ๆ มากมาย เป็นการ
สะทอ้นความรู้สึกของบุคคลที่อยูภ่ายใน  

2.4.1.3 พฤติกรรม (Behavior) เกิดขึ้ นเม่ือมีความรู้สึกเกิดขึ้ นต่อส่ิงต่าง ๆ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่จะตอบสนองกลบั 

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 71) กล่าวว่า ทศันคติ คือ ความรู้สึกและความเช่ือต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงหรือต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เกิดขึ้น
ไดท้ั้งในแง่บวกและแง่ลบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบ  

อาจสรุปไดว้า่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกและความเช่ือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง หรือความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เกิดขึ้นไดท้ั้งในแง่บวกและ  
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แง่ลบ แสดงออกมาในแบบของความชอบ ความกลวั ความโกรธ หรือความรู้สึกอ่ืน ๆ มากมาย เป็น
การสะทอ้นความรู้สึกของบุคคล 

 

2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมคำดหวงั 
 
2.5.1 ควำมหมำยของควำมคำดหวัง 
สิริวรรค ์อศัวกุล (2528: 1) อธิบายว่า ความคาดหวงั หมายถึง ความคาดหวงัของมนุษยเ์ป็นการ

คิดล่วงหนา้ไวก่้อน ซ่ึงอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว ้แต่มีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540: 6) อธิบายว่า ความคาดหวงัหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น        

การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยงัไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวงัใน
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัตน โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงที่ตนตอ้งการ หรือ
คาดหวงัเอาไว ้
 

2.5.2 ทฤษฎีควำมคำดหวัง 
อริยา คูหา (2546: 73 – 74) กล่าวถึง ทฤษฎีความคาดหวงั  (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์

วรูม (Vroom) วา่มีองคป์ระกอบของทฤษฎีที่ส าคญั คือ  
Valence   หมายถึง   ความพงึพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลพัธ ์
Instrumentality  หมายถึง   เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วถีิทางที่จะไปสู่ความพงึพอใจ 
Expectancy   หมายถึง   ความคาดหวงัในตวับุคคลนั้น ๆ บุคคลมีความ

ตอ้งการหลายส่ิงหลายอยา่ง ดงันั้น จึงพยามด้ินรนแสวงหาหรือ กระท าดว้ย วธีิใดวิธีหน่ึง เพื่อตอบสนอง
ความ ตอ้งการหรือส่ิงที่คาดหวงัไว ้ซ่ึงเม่ือได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวงัของบุคคล           
จะไดรั้บความพงึพอใจ ขณะเดียวกนัก็คาดหวงัในส่ิงที่สูงขึ้นเร่ือย  ๆ
 

2.6 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแนวทำงกำรจดักำรขยะพลำสติก 
 
2.6.1 ควำมหมำยของพลำสติกและขยะพลำสติก 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2563) ได้ให้ความหมายค าว่า พลาสติก 

หมายถึง สารประกอบอินทรียท์ี่สังเคราะห์ขึ้นใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติ บางชนิดเม่ือเยน็ก็แข็งตวัเม่ือถูก
ความร้อนก็อ่อนตวั บางชนิด แขง็ตวัถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียมใชท้  าส่ิงต่าง ๆ เช่น เส้ือผา้ 
ฟิลม์ ภาชนะส่วนประกอบเรือหรือรถยนต ์(ภาษาองักฤษใช ้Plastic) 
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ณิชชา บูรณสิงห์ (2559: 2) อธิบายว่า พลาสติก คือ สารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที่มี
โมเลกุลสูง ประกอบดว้ยโมเลกุลสายยาว ประกอบดว้ยธาตุส าคญั คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน นอกจากน้ี มีธาตุอ่ืน ๆ เป็นส่วนประกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟลูออรีน คลอรีน และ
ก ามะถนั เป็นตน้ และอธิบายวา่ ขยะพลาสติก คือ พลาสติกที่แลว้ถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติก ส่วนหน่ึง
ถูกน ากลบัมาใชอี้กในลกัษณะที่แตกต่างกนั และอีกส่วนหน่ึงถูกน าไปก าจดัทิ้งโดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การฝังกลบ การหลอม การรีไซเคิล เป็นตน้ 
 

2.6.2 ประเภทขยะพลำสติก  
ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ (2563) กล่าวถึง พลาสติกที่รีไซเคิลได้ มี 7 

ประเภท ดงัน้ี  
2.6.2.1 โพลีเอทิลีน เทอร์เรฟธาเลต (Polyethylene Terephthalate: PETE) 
คุณสมบตัิ: พลาสติกโพลีเมอร์ใส เน้ือเหนียว มีความทนทานต่อแรงกระแทก และมี

คุณสมบติัในการป้องกนัการแพร่ผา่นของก๊าซไดดี้  
ประโยชน์: น ามาใชใ้นการผลิตขวดเคร่ืองด่ืมที่ไม่ไดบ้รรจุแอลกอฮอล์ เช่น ขวดน ้ า

ด่ืมและขวดน ้ ามนัพชื 
สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1 
2.6.2.2 โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High – density Polyethylene: HDPE)  
คุณสมบตัิ: พลาสติกชนิดน้ีมีความหนาแน่นสูง ท าให้แข็งแรง แต่โปร่งแสงน้อยกว่า

โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต ่า ทนกรดและด่าง ทั้งยงัป้องกนัการแพร่ผา่นของความช้ืนไดดี้  
ประโยชน์: น ามาใช้ในการผลิตขวดนม ขวดเคร่ืองส าอาง ถุงพลาสติก ถังขยะ ถัง

บรรจุสารเคมี เช่น ถงัน ้ ามนัรถ 
สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 2 
2.6.2.3 โพลีไวนิลคลอไรด ์(Polyvinyl Chloride: PVC)  
คุณสมบัติ: เป็นพลาสติกใสที่มีความแข็งแรงมาก ไอน ้ าและอากาศซึมผ่านได้

พอสมควร แต่ป้องกนัไขมนัไดดี้  
ประโยชน์: น ามาใช้ในการผลิตท่อน ้ าประปา หนังเทียม ฉนวนหุ้มสายไฟ ขวด

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และอุปกรณ์การแพทย ์
สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 3 
2.6.2.4 โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต ่า (Low – density Polyethylene: LDPE)  
คุณสมบตัิ: เป็นพลาสติกโปร่งแสง ที่มีปริมาตรสูง แต่ความหนาแน่นต ่า  
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ประโยชน์: น าไปใชใ้นการผลิตถุงบรรจุอาหารแช่แข็ง แผ่นฟิล์ม ถุงใส่ของ และสาย
หุม้ทองแดง 

สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 4 
2.6.2.5 โพลีโพรพลีิน (Polypropylene: PP)  
คุณสมบตัิ: เป็นพลาสติกที่มีน ้ าหนักเบาที่สุด แต่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรง

กระแทก และความร้อนสูง  
ประโยชน์: น าไปใชใ้นการผลิตฉนวนไฟฟ้า บานพบั ฝาขวด ภาชนะบรรจุอาหาร ถุง

ร้อน และหลอดดูด 
สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 5 
2.6.2.6 โพลีสไตรีน (Polystyrene: PS)  
คุณสมบตัิ: เป็นพลาสติกที่มีความโปร่งใส เปราะบาง แต่ทนต่อกรดและด่าง ผลิตเป็น

รูปต่าง ๆ ไดง่้าย ไอน ้ าและอากาศซึมผา่นไดพ้อสมควร  
ประโยชน์: น ามาผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาชนะ เช่น ถว้ย จาน และ

กล่องโฟม  
สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 6 
2.6.2.7 พลาสติกอ่ืน ๆ (Other) 
คุณสมบัติ :  พลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ที่ ไ ม่ ใช่  6  ชนิดแรก เช่น โพลีคา ร์บอเนต 

(Polycarbonate : PC) เป็นพลาสติกโปร่งใส มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน กรด และแรง
กระแทกไดดี้  

ประโยชน์: น ามาใช้ในการผลิตปากกา ขวดนมเด็ก หมวกนิรภัย ไฟจราจร ป้าย
โฆษณา  

สญัลกัษณ์: สญัลกัษณ์รีไซเคิลหมายเลข 7 
 

2.6.3 พลำสติกกับส่ิงแวดล้อม 
นิภาพร สิงห์มณีสกุลชยั (2560: 1 – 2) กล่าวว่า พลาสติกเป็นหน่ึงในขยะมูลฝอยที่เป็น

ปัญหาในการสร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมนั้ น ผลิตจาก เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิ ลีน 
(Polyethylene: PE) จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลหรือน ้ ามนัเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิต เม่ือน ามาใชจ้ะมีอายกุารใชง้านสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใชเ้พยีงคร้ังเดียวโดยเฉพาะถุงขนาด
เล็กและบาง ถึงแมว้า่เม็ดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนจะเป็นพลาสติกชนิดที่สามารถน าไปรีไซเคิลได ้
แต่ปัจจุบนัมีการน ากลับไปรีไซเคิลน้อยมาก เม่ือเทียบกบัจ านวนที่ผลิตออกไป เน่ืองจากในการ
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น าไปรีไซเคิลนั้นมีตน้ทุนสูง เพราะพลาสติกมีน ้ าหนกัเบาและปะปนอยูก่บัขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน 
ๆ เป็นปริมาณมาก ท าใหเ้ก็บรวบรวมไดย้าก จึงไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนน าไปรีไซเคิล ถุงพลาสติกจึง
กลายเป็นขยะปริมาณมหาศาล ท าใหเ้กิดความสกปรก ส่งกล่ินเหม็น และเป็นแหล่งสะสมของเช้ือ
โรค ซ่ึงส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ ถุงพลาสติกเป็นของใชย้อดนิคมของคนทัว่โลก 
จากการส ารวจพบว่าทุกตารางกิโลเมตรทั่วโลกจะมีพลาสติกราย 46,000 ช้ิน มียอดการใช้
ถุงพลาสติก 5.00 แสนลา้นถึงลา้นลา้นใบต่อปี หรือเฉล่ียทุก 1 นาที มีการใชถุ้งห้ิวอยา่งน้อย 1.00 
ลา้นใบ และจ านวน 5.00 แสนลา้นใบน้ี ตอ้งใช้พลงังานการผลิตจากน ้ ามนัจ านวน 9.00 พนัลา้น
ลิตร เทียบใหช้ดัเจนขึ้น คือ พลงังานที่ใชผ้ลิตถุงพลาสติก 8.70 ใบ สามารถเปล่ียนเป็นน ้ ามนัให้รถ
วิง่ไดไ้กล 1.00 กิโลเมตร ซ่ึงถุงพลาสติก 1 ใบตอ้งใชเ้วลายอ่ยสลายถึง 450 ปี ดงันั้น ถุงพลาสติก
หลายลา้นใบที่ใชใ้น 1 ปี จะตอ้งใชเ้วลายอ่ยสลายนานกว่าหลายลา้นปี หากน าไปเผาก็จะท าให้เกิด
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงท าใหเ้กิดมลภาวะท าใหโ้ลกร้อน (Global Warming) 

กรีนพีซ (2563) กล่าวถึง พลาสติกที่ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (Single – use Plastic) ก าลงัคุกคาม
ส่ิงมีชีวติในทะเล มหาสมุทร รวมถึงโลกทั้งใบของเรา พลาสติกกลายมาเป็นส่ิงอ านวยความสะดวก
ของเราในปัจจุบนั แต่ขยะพลาสติกเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อโลกและท าร้ายส่ิงมีชีวิตในทะเลเป็น
จ านวนมาก พลาสติกเป็นวสัดุพอลิเมอร์ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์โดยใชว้ตัถุดิบจากแหล่ง 
ปิโตรเคมีเป็นหลกั เน่ืองจากความคงทน ท าใหพ้ลาสติกถูกน ามาใชง้านอยา่งแพร่หลาย และพบเห็น
ไดท้ัว่ไป แต่บางประเภทก็ถูกน ามาใชง้านเพยีงระยะเวลาสั้น ๆ แต่กลบัถูกทิ้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มอีก
ยาวนาน พลาสติกที่เราใชใ้นชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่จะถูกแบ่งตามหมายเลข เพื่อจะไดท้ราบว่า
ผลิตภณัฑแ์ต่ละช้ินใชพ้ลาสติกประเภทใด เพราะแต่ละชนิดมีการใชง้านแตกต่างออกไป บางชนิด
น ามาใชซ้ ้ าได ้บางชนิดน ามารีไซเคิลได ้แต่หลายชนิดก็ไม่สามารถแตกตวัหรือน ามารีไซเคิลได ้เรา
พบพลาสติกในทุกที่ และมลพิษของพลาสติกก็ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศในทุกที่เช่นเดียวกัน 
ตั้งแต่ในมหาสมุทร แหล่งน ้ า ในป่า เกาะที่ห่างไกล หรือแมแ้ต่ในน ้ าแขง็ของทวปีอาร์กติกพลาสติก
ส่วนใหญ่ใชเ้วลานานในการยอ่ยสลาย เราไม่สามารถรู้แน่ชดัว่าใชร้ะยะเวลานานเพียงใด ถา้หาก
พลาสติกปนเป้ือนเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยที่เราจะเก็บกวาดให้หมดไป พลาสติกที่
เราใช้ หลงัจากกลายเป็นขยะแลว้ ก็จะมีปลายทางอยูท่ี่หลุมฝังกลบ หรือปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น แม่น ้ า ทะเล เม่ือเวลาผา่นไปนานเขา้ก็จะแตกตวัออกมาเป็นพลาสติกขนาดเล็ก หรือไมโครพลา
สติกที่เราไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า การผลิตพลาสติกมีความสัมพนัธ์กบัการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ บริษทัขา้มชาติมกัเลือกประเทศดอ้ยพฒันาซ่ึงมีการจดัการของเสียที่ไร้ประสิทธิภาพและ
การบงัคบัใช้กฎหมายที่อ่อนแอเป็นปลายทางของการระบายผลิตภณัฑพ์ลาสติกของตน ขณะที่
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สารเคมีที่เป็นพษิในกระบวนการผลิตพลาสติกสามารถหลุดรอดและตกคา้งยาวนานในส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งผลใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยแ์ละสตัว ์
 

2.6.4 สถำนกำรณ์กำรจัดกำรขยะพลำสติก 
กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค,์ วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ และประมณฑ ์กาญจนพิมลกุล (2563:  

9 – 23) กล่าววา่ ขยะพลาสติกจากบริการเดลิเวอรีเพิม่ขึ้นเท่าตวัช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 
19 เน่ืองจากมีการประกาศใชม้าตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ประเทศส่งผลให้ตอ้งมีการ   
ขอความร่วมมือให้ประชาชนจ ากัดการเดินทางมาตรการของรัฐบาล อยู่บา้น หยุดเช้ือ เพื่อชาติ 
รวมถึงท างานอยูบ่า้น (Work from Home) การที่ประชาชนตอ้งท างานจากที่บา้นส่งผลให้ตอ้งใช้
บริการสัง่อาหารในรูปแบบเดลิเวอรีเพิม่ขึ้นจากผูใ้ห้บริการต่าง ๆ อาทิ LINEMAN, GRAB FOOD, 
GET, FOOD PANDA เป็นตน้ ในมุมของประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค การสั่งอาหารผ่านบริการ     
เดลิเวอรีเปิดโอกาสให้สามารถเลือกบริการที่ดีที่สุด ราคาที่ ถูกมากที่สุด และยงัมีโอกาสเขา้ถึง
ร้านอาหาร ใหม่ ๆ อีกดว้ย ในขณะเดียวกนัธุรกิจร้านอาหารต่าง ๆ ก็มีช่องทางขายมากขึ้น ซ่ึงส่วน
หน่ึงชดเชยกบัรายไดท้ี่สูญเสียไปจากการมาตรการของภาครัฐที่ไม่อนุญาตให้นั่งทานอาหารที่ร้าน
ในช่วงปี พ.ศ. 2562 การทิ้งขยะจากบริการเดลิเวอรีแบบไม่มีการคดัแยก ปัญหาส าคญัที่เกิดจากขยะ
เหล่าน้ี คือ ประชาชนส่วนใหญ่ทิ้งเศษอาหารปะปนมากบัขยะพลาสติกไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดมาจากหลายปัจจยั เช่น การขาดความตระหนักรู้ว่าควรคดัแยกอยา่งไร การ
นิยมความสะดวกสบายจากการที่ไม่ตอ้งเก็บลา้ง และความกงัวลว่าจะติดเช้ือ COVID – 19 หากไป
สัมผสัภาชนะหรือช้อนส้อมของผูท้ี่ติดเช้ือ เป็นตน้ เน่ืองด้วยขยะพลาสติกเหล่าน้ีปนเป้ือนเศษ
อาหาร จึงไม่สามารถน าไปรีไซเคิล แปรรูปเป็นพลงังาน หรือแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อเพิ่ม
มูลค่า (Upcycle) ตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได ้ซ่ึงเพิ่มภาระให้กบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากขยะเหล่าน้ีหากจดัการไม่ถูกตอ้ง 
อาจร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม เช่น แม่น ้ า ทะเล สัตวน์ ้ า และอ่ืน ๆ อีกมากมาย หลายประเทศได้ออก
มาตรการกบัผูป้ระกอบธุรกิจบริการเดลิเวอรี เช่น ประเทศเกาหลีใหง้ดใชบ้รรจุภณัฑท์ี่ซ้อนกนัสอง
ชั้น งดใหบ้ริการชอ้นและส้อมพลาสติก ใชก้ล่องกระดาษในการบรรจุอาหารแทนกล่องพลาสติก 
ใชถุ้งเก็บความเยน็ที่สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าไดร้วมถึงรณรงค์ให้ประชาชนคดัแยกขยะพลาสติก
อยา่งถูกวธีิ ในขณะที่ผูป้ระกอบธุรกิจเดลิเวอรีและร้านอาหารในประเทศไทยก็ช่วยลดขยะพลาสติก
เช่นกนั เช่น Grab Food ไดช่้วยลดขยะพลาสติกโดยเพิ่มตวัเลือก (Feature) ในแอปพลิเคชนั ของ 
Grab ให้ลูกคา้สามารถกดเลือกรับหรือไม่รับช้อน ส้อม และมีดพลาสติกเม่ือสั่งอาหาร รวมถึง
ส่งเสริมใหร้้านอาหารที่เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจเปล่ียนมาใชถุ้งกระดาษเพือ่ทดแทนถุงพลาสติกที่ใช้
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คร้ังเดียวทิ้ง นอกจากน้ี LINE MAN ประเทศไทย ไดป้ระกาศร่วมรณรงคล์ดการใชพ้ลาสติกในการ
ส่งอาหารร่วมกับร้านอาหารดัง โดยพฒันาแอปพลิเคชัน ให้มีตวัเลือกส าหรับไม่รับช้อนส้อม
พลาสติก หรือถุงพลาสติก ซ่ึงจะเร่ิมใชใ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี ส่ิงส าคญั 
คือ การสร้างความตระหนักให้กบัผูบ้ริโภคเก่ียวกับการทิ้งภาชนะหลงัจากที่รับประทานอาหาร
เสร็จแลว้ โดยผูบ้ริโภคไม่ควรทิ้งภาชนะเหล่าน้ีปะปนกบัเศษอาหารและไม่ควรใส่ภาชนะเหล่าน้ีใน
ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้เม่ือน าไปทิ้ง เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการจดัการภาชนะที่ใช้แล้ว
เหล่าน้ี และยงักล่าวถึง การสตาร์ทอพัในสหรัฐอเมริกาใหบ้ริการฟู้ดเดลิเวอรีแบบไร้ขยะซ่ึงอาจเป็น
ตวัเลือกหลงั COVID – 19 และเม่ือกล่าวถึง หนา้กากอนามยัซ่ึงจดัเป็นขยะติดเช้ือหากทิ้งและก าจดั
ไม่ถูกต้องอาจร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดล้อมได้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจัดได้ว่าเป็นขยะติดเช้ือซ่ึง
จ าเป็นต้องได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้ปนเป้ือนดว้ยเสมหะน ้ าลายน ้ ามูกของบุคคลผูใ้ชแ้ละ
อาจยงัปนเป้ือนเช้ือโรคจากบุคคลที่ป่วยหรือผูเ้ป็นพาหะน าโรคไดถ้า้หากหน้ากากอนามยัเหล่าน้ี
ไม่ไดรั้บการคดัแยกอยา่งถูกวธีิถูกทิ้งปะปนกบัขยะชุมชนจะส่งผลใหพ้นกังานท าหนา้ที่เก็บขนขยะ
มีความเส่ียงสูงที่จะติดเช้ือ COVID – 19 และเม่ือขยะถูกน าไปก าจดัดว้ยวิธีที่ไม่ถูกตอ้งเช่นเทกอง
กลางแจง้ที่อาจเพิ่มโอกาสที่เช้ือไวรัสจะแพร่กระจายไปยงัคนในชุมชนทั้งทางน ้ าและทางอากาศ
นอกจากหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อสุขภาพของพนกังานเก็บขยะและคนใน
ชุมชนแลว้ปริมาณขยะหน้ากากอนามยัแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้งที่จดัการไม่ถูกตอ้งยงัส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มไดเ้น่ืองจากหน้ากากอนามยัมีองคป์ระกอบที่ผลิตจากวสัดุที่ยอ่ยสลาย
ยาก เช่น โพลีโพรไพลีน (Polypropylene: PP) ซ่ึงเป็นพลาสติกชนิดหน่ึงที่น ามาขึ้นรูปให้เป็นเส้น
ใยสังเคราะห์แล้วทอให้เป็นแผ่นรวมไปถึงลวดส าหรับปรับให้เขา้กบัโครงจมูกก็ท  ามาจากแผ่น
พลาสติกขนาดเล็กหรือลวดโลหะอะลูมิเนียมซ่ึงเป็นส่วนประกอบของหน้ากากอนามัย จีนและ
ฮ่องกงประสบปัญหาการก าจดัขยะติดเช้ือจาก COVID – 19 หลายประเทศที่เร่ิมมีการระบาดของ 
COVID – 19 ก่อนประเทศอ่ืน ๆ เช่น ประเทศจีนและฮ่องกง พบว่า เร่ิมประสบปัญหาในการก าจดั
ขยะติดเช้ือแลว้ โดยในฮ่องกงเม่ือประชาชนจ านวนมากสวมใส่หน้ากากอนามยัเพิ่มขึ้นเน่ืองจาก
หวาดกลวัการระบาด อย่างไรก็ดี หลงัจากถูกใช้งานแลว้ หน้ากากเหล่าน้ีถูกทิ้งอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
ส่งผลใหมี้ขยะหนา้กากอนามยัจ านวนมากลอยมาติดบริเวณชายหาดหมู่เกาะโซโคของฮ่องกงขยะ
ดงักล่าวเป็นภยัคุกคามต่อระบบนิเวศของหมู่เกาะโซโค การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ยงัส่งผล
ให้ประเทศจีนต้องเผชิญกับปัญหาขยะหน้ากากอนามัยที่ ใช้แล้วและขยะติดเช้ือเกิดจาก
สถานพยาบาลจ านวนมาก การที่ประเทศจีนมีเตาเผาขยะติดเช้ือไม่เพยีงพอส าหรับก าจดัขยะเหล่าน้ี
อยา่งถูกวธีิและมีเตาเผาขยะติดเช้ือจ านวนหน่ึงซ่ึงสร้างขึ้นส าหรับจดัการกนัขยะติดเช้ือในช่วงเกิด
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การแพร่ระบาดของโรค SARs ใกลส้ิ้นสุดอายกุารใชง้าน ส่งผลให้มีความจ าเป็นตอ้งก าจดัขยะติด
เช้ือเหล่าน้ีอยา่งไม่ถูกวธีิ อีกทั้งท  าใหป้ระชาชนและพนกังานเก็บขนขยะมีความเส่ียงที่จะไดรั้บเช้ือ
จากมูลฝอยติดเช้ือเหล่าน้ีอีกดว้ย ภาครัฐจะด าเนินการอยา่งไร เน่ืองดว้ยการเก็บขนและการก าจดัมูล
ฝอยติดเช้ือจ าเป็นตอ้งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงไดก้ าหนดไว ้ดงันั้น การค านึงถึงความสามารถใน
การรองรับ (Capacity) ของหน่วยงานที่รับเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือและหน่วยงานที่รับก าจดัมูลฝอยติด
เช้ือเป็นส่ิงที่มีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ พบว่า ปัจจุบนัทัว่ประเทศมี
บริษทัเอกชนจ านวน 25 ราย และมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 10 ราย มาตรการของไทย
ในปัจจุบนัเนน้ใหค้วามรู้การทิ้งหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้อยา่งถูกวิธี มาตรการที่ภาครัฐด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบนัเน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชนทัว่ไปเก่ียวกับวิธีการทิ้ง
หนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้อยา่งถูกวธีิโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกรุงเทพมหานครไดอ้อกมาประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนว่าสามารถ
ทิ้งหนา้กากอนามยัใชแ้ลว้อยา่งถูกวิธีไดอ้ยา่งไร โดยแนะน าให้ประชาชนน าหน้ากากอนามยัที่ใช้
แลว้บรรจุใส่ถุงที่ปิดสนิทมดัปากถุงให้แน่นพร้อมติดหน้าถุงว่าหน้ากากอนามยั เพื่อให้รถเก็บขน
ขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บขนไปก าจดั นอกจากน้ี ทางกรุงเทพมหานครจดัให้
มีถงัรองรับหนา้กากอนามยั (ถงัสีแดง) เฉพาะในจุดที่ทางกรุงเทพมหานครก าหนด เช่น ส านักงาน
เขตทั้ง 50 แห่ง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง โรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร 11 แห่ง 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ สองมาตรการของประเทศจีนค่อนขา้งเขม้ขน้และจูงใจให้คน
คดัแยกและทิ้งอยา่งถูกวิธี หากพิจารณามาตรการของประเทศจีนเก่ียวกบัการจดัการขยะหน้ากาก
อนามยั พบวา่ รัฐบาลจีนไดใ้ชม้าตรการที่เขม้ขน้ในการจดัการกบัผูท้ี่ทิ้งหน้ากากอนามยัและขยะ
ติดเช้ืออ่ืน ๆ แบบผิดวิธีควบคู่ไปกบัมาตรการทางสังคมซ่ึงจูงใจให้คนคดัแยกและทิ้งขยะเหล่าน้ี
อยา่งถูกตอ้ง โดยรัฐบาลจีนไดก้ าหนดให้ตั้งถงัขยะพิเศษในชุมชนทุกแห่งและออกขอ้ก าหนดให้
ประชาชนน าหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้พบัใส่ถุงพลาสติกและทิ้งลงในถงัขยะพเิศษสีแดงเท่านั้นโดย
ที่ทิ้งขยะทุกแห่งจะมีกลอ้ง CCTV บนัทึกตลอดเวลาในกรณีของเมืองเซ่ียงไฮ้ หากประชาชนทั้ง
หนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้ไม่ตรงกบัถงัที่ก  าหนดจะถูกปรับคร้ังละ 200 หยวนหรือ 1,000 บาท แต่ใน
กรณีของร้านค้าจะถูกปรับคร้ังละไม่เกิน 50,000 หยวนหรือ 225,000 บาท นอกเหนือจากเงิน
ค่าปรับแลว้มาตรการลงโทษผูท้ี่ฝ่าฝืนซ่ึงชาวเชียงไฮ้ส่วนใหญ่กังวล คือ การถูกตดัคะแนนความ
น่าเช่ือถือทางสงัคม (Social Credit Rating) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลติดตามพฤติกรรมทางการเงินและทาง
สงัคมของประชาชนชาวเซ่ียงไฮท้ี่บ่งบอกถึงระดบัความน่าเช่ือถือ (Trustworthiness) ผูท้ี่มีคะแนน
ความน่าเช่ือถือต ่าจะถูกกีดกนัจากการเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนการเขา้ท  างานในสถานที่ท  างานที่
ดีรวมถึงถูกกีดกนัทุกการเขา้ใชป้ระโยชน์พื้นที่สาธารณะบางแห่ง เป็นตน้ ซ่ึงถือว่าเป็นมาตรการ
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ทางสงัคมที่มีผลต่อแรงจูงใจในการคดัแยกและทิ้งขยะให้ถูกตอ้งของชาวเมืองเซ่ียงไฮ ้ส าหรับขยะ
ติดเช้ือที่ผา่นการคดัแยกแลว้จะมีเจา้หน้าที่ของเมืองที่แต่งชุด PPE ป้องกนัตนเองอยา่งดีมาท าการ
เก็บทุกวนัพร้อมกบัท าการพน่แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรคที่ถงัขยะทุกคร้ังก่อนน าส่งเตาเผาขยะของเมือง
ต่อไป ประเทศไทยควรใชม้าตรการเชิงรุกที่เขม้ขน้โดยประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมืออยา่งจริงจงั
ให้คนคดัแยกและทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รวมทั้งจดัตั้งถงัขยะติดเช้ือให้เพียงพอ นอกจากน้ี 
ควรใชส่ื้อในการรณรงคท์ี่มีเน้ือหาที่เขา้ใจง่ายและสามารถเขา้ถึงคนจ านวนมาก ทุกเพศ ทุกวยั เพื่อ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนทั่วไปช่วยกันแยกหน้ากากอนามัยใช้แล้วออกจากขยะครัวเรือน
ประเภทอ่ืน พร้อมทั้งพบัหน้ากากอนามยัใส่ถุงที่ปิดสนิทมดัปากถุงให้แน่นและเขียนหรือติดหน้า
ถุงวา่ “หนา้กากอนามยั” เพื่อให้รถเก็บขนขยะส านักงาน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกินไป
ก าจดัอยา่งถูกวธีิต่อไป ส าหรับถงัรองรับหน้ากากอนามยัที่ใชแ้ลว้ (ถงัสีแดง) ทางองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินควรเพิม่จ  านวนถงัสีแดงและควรเลือกจุดตั้งถงัที่สะดวกส าหรับประชาชนเป็นสถานที่
ที่คนทัว่ไปตอ้งไปหรือผา่นอยูแ่ลว้เพื่อไม่ตอ้งเพิ่มภาระหรือตน้ทุนให้กบัประชาชนในการน าขยะ
หนา้กากอนามยัไปทิ้งในส่วนของหน่วยงานราชการภาคเอกชนสถานประกอบการและอาคารชุด
จ าเป็นตอ้งจดัใหมี้ถงัขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามยัที่ใชแ้ลว้โดยเฉพาะและติดสัญลกัษณ์รูปภาพ
ข้อความที่ส่ือถึงหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรวางไวใ้นจุดรวบรวมที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการทิ้งหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้ในองคก์รต่อเน่ืองส่ือสารเก่ียวกบั
จุดที่ตั้งถงัขยะและแสดงแผนผงัหรือรูปภาพแสดงวิธีการทิ้งถูกตอ้งไวบ้ริเวณที่ตั้งถงัขยะส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปที่ยงัไม่ไดป่้วยจาก COVID – 19 ซ่ึงจะช่วยลดภาระของระบบเก็บขนและก าจดัขยะ
ติดเช้ือไปไดม้าก 

วราวธุ ศิลปอาชา (2563) กล่าววา่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ร่วมกัน
จดัท าโครงการ “ส่งพลาสติกกลบับา้น” น าขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 
กลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์พลาสติกที่
เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 15.0 จากการใช้บริการรับ – ส่งอาหารที่มากขึ้นถึง 3.00 เท่า ขยะอาหารและ
ขยะหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้เพิ่มขึ้นถึง 1,500 กิโลกรัม/วนั ทั้งน้ี โครงการส่งพลาสติกกลบับา้นมี
แนวคิดวา่ทุกครัวเรือนตอ้งมีส่วนรวมลดและจดัการกบัปริมาณขยะพลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้งไดง่้าย
และท าไดท้นัที การรีไซเคิล และอัพไซเคิลโดยน าขยะพลาสติกกลบัมาหมุนเวียนแปรสภาพเป็น
ผลิตภณัฑท์ี่สามารถกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ังอยา่งคุม้ค่า 
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กรมควบคุมมลพษิ (2562: 6 – 7) กล่าวถึง การจดัการขยะพลาสติก ในอดีตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการจดัการขยะพลาสติกดงัน้ี  

1) การฝังกลบ (Land Fill) ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเป้ือน ไม่คุม้กบัตน้ทุนในการ
จดัเก็บและการลา้งท าความสะอดของผูเ้ก็บของใชแ้ลว้มาขายเป็นอาชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ ถึงพลาสติกที่ท  าจาก
พลาสติกประเภท PP (Polypropylene) และ LDPE (Low Density Polyethylene) ตวัอยา่งเช่น ถุงร้อน ถุงเยน็
ที่ใชบ้รรจุอาหาร ถุงหูห้ิว ถุงซองพลาสติก ขยะเหล่าน้ีถูกน าไปทิ้งในสถานที่ฝังกลบและงบประมาณใน
การจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งการใชถุ้งพลาสติกเก็บรวบรวมขยะไปฝังกลบท าใหย้อ่ยสลายไดย้ากยิง่ขึ้น 

2) การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) และการใชซ้ ้ า (Reuse) 
เป็นทางเลือกที่ใหป้ระโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม มากที่สุดทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติก แต่การ   
รีไซเคิลผลิตภณัฑพ์ลาสติกมีขั้นตอนที่ยุง่ยากและตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง เน่ืองจากส่วนใหญ่มีการปนเป้ือน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ขยะอินทรีย ์ทั้งน้ี พลาสติกมีหลากหลายชนิดการน ากลบัเขา้มาใชใ้หม่จะตอ้งแยก
พลาสติกแต่ละชนิดออกจากกนัก่อน ส าหรับถุงพลาสติกในปัจจุบนัการน ากลบัเขา้สู่โรงงานเพื่อรีไซเคิล
เพียงบางส่วนเท่านั้ น ส่งผลให้มีถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ คงอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มเป็นจ านวนมาก 

3) RFD (Refuse Derived Fuel) การน าขยะพลาสติกมาผลิตเป็น RFD ซ่ึงเป็นการจดัการที่ดี วิธี
หน่ึง เน่ืองจากขยะพลาสติกเป็นขยะที่ให้ค่าความร้อนสูง (Heating Value) เหมาะในการน ามาใช้เป็น
เช้ือเพลิง RFD โดยการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะพลาสติกให้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต ์
ในประเทศไทยมีการน า RFD มาใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ อาทิ บริษัท
ปูนซีเมนตไ์ทย บริษทัปูนซีเมนตน์ครหลวง และบริษทัปูนซีเมนตท์ีพไีอ 

4) การเผา โดยปกติขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการคดัแยกจะถูกน าไปก าจดัรวมกบัขยะมูลฝอย
ทัว่ไป ประเทศไทยมีระบบเตาเผา 2 รูปแบบ คือ เตาเผาผลิตพลงังาน (WTE: Waste to Energy) และเตาเผา
ทิ้ง โดยเตาเผาผลิตพลงังาน มีเพียง 6 แห่ง เตาเผาทิ้งแบบถูกตอ้ง จ  านวน 37 แห่ง และเตาเผาทิ้งแบบไม่
ถูกตอ้ง จ  านวน 57 แห่ง รวมทั้งมีการเผากลางแจง้ 93 แห่ง (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษ) การ
เผาแบบไม่ถูกตอ้งจะส่งผลให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศจากส่วนประกอบของพลาสติก อาจน าไปสู่
การปนเป้ือนของแหล่งน ้ าแหล่งดิน รวมไปถึงในระบบห่วงโว่อาหาร ส าหรับการเผาพลาสติกประเภท
พวีซีี (Polyvinyl Chloride: PVC) จะส่งผลใหเ้กิดสาร Dioxin ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง 

5) น ้ ามนัขยะพลาสติกสามารถน ามาแปรรูปเป็นน ้ ามนัไพโรไลซิส (Pyrolysis) ไดเ้น่ืองจากขยะ
พลาสติกจะมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบหลกั ปัจจุบนัประเทศไทยมีการศึกษาทดลองแปรรูป
ขยะพลาสติกเป็นน ามนัไพโรไลซิสในหลายพื้นที่ แต่ยงัไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน หากมีการน าขยะ
พลาสติกมาแปรรูปเป็นน ้ ามนัไพโรไลซิสไดจ้ะช่วยแกไ้ขปัญหาขยะพลาสติกไดดี้วธีิหน่ึง 
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2.6.5 กำรจัดกำรหน้ำกำกอนำมัยที่ใช้แล้ว 
กรมอนามัย (2563) ได้ประชาสัมพนัธ์ค  าแนะน าวิธีก าจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดว้ยสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดขยายวงกวา้งขึ้น ท าให้
มีปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นมาก ผลการส ารวจขอ้มูลในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
จ  านวนหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้ถูกส่งไปก าจดัประมาณ 2 ตนัต่อวนั และในพื้นที่จงัหวดัต่าง ๆ มี
จ  านวนเพิ่มขึ้นทุกวนั โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ จนอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะจากหน้ากาก
อนามยัที่ใชแ้ลว้ ดงันั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อเป็น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะจากหนา้กากอนามยัที่ใชแ้ลว้ และเพื่อเป็นการขอความร่วมมือให้
ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วตามค าแนะน าฯ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อ
สนบัสนุนใหก้ระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร เก็บขนและก าจดัหน้ากากอนามยัที่ใชแ้ลว้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการหน้ากากอนามัยที่ใชแ้ลว้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยไดแ้บ่งประเภทขอ้ควรปฏิบติัไว ้3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1)ขอ้ควร
ปฏิบติัส าหรับประชาชนทัว่ไป 2)ขอ้แนะน าส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท  างานเอกชน สถาน
ประกอบการอาคารชุด และ 3)ข้อแนะน าส าหรับหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  

 
2.6.6 หลักกำร 3Rs เพ่ือกำรจัดกำรของเสียในโรงงำนอุตสำหกรรม 
อมัพกิา ไกรฤทธ์ิ และเพญ็สุดา พนัฤทธ์ิด า (2560: 101 – 110) กล่าวว่า สืบเน่ืองมาจากกระทรวง

อุตสาหกรรมไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยมุ่งเน้นให้
เป็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนก าหนดให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมสู่การเป็น
“อุตสาหกรรมสีเขียว” หัวใจของการบรรลุสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้จะตอ้งมีการอนุรักษ์พลงังานใน
กระบวนการผลิตการใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าโดยใชห้ลกั 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ผลิตภาพสีเขียว 
(Green  Productivity: GP) การลดมลพิษและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผูว้ิจยัได้ตอบสนอง
ยทุธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมดว้ยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใชห้ลกัการ 3Rs ใน
เร่ืองของการจดัการของเสียในกระบวนการผลิตและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพให้กับ
โรงงานผลิตถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงพลาสติกซ่ึงก าลงัจะขอสนับสนุนให้เป็นโรงงานสีเขียวโดยหลกัการ 3Rs 
(ภาพที่ 2.1) 
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ภำพที่ 2.1 หลกัการ 3Rs  
แหล่งที่มำ: อมัพกิา ไกรฤทธ์ิ และเพญ็สุดา พนัฤทธ์ิด า, 2560: 103. 
 

หลกัการ  3Rs  เพื่อการจดัการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม  การจดัการของเสียตาม
หลกั 3Rs หมายถึง การจดัการของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเป็นล าดบัแรก โดยมุ่งเน้นการใชว้ตัถุดิบ
หรือทรัพยากรการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่เม่ือเกิดของเสียแลว้ตอ้งพยายามหาแนวทางในการ
น ากลบัมาใชซ้ ้ าใหไ้ดม้ากที่สุดโดยพจิารณาถึงศกัยภาพใชป้ระโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้เหลือของเสียที่จะตอ้งบ าบดัหรือก าจดัในปริมาณน้อยที่สุด  ส าหรับ
รายละเอียดของหลกัการ 3Rs ดงัน้ี 

2.6.6.1 การลดการใช ้ (Reduce) คือ การลดปริมาณการใชว้ตัถุดิบหรือทรัพยากรที่ไม่
จ  าเป็นโดยเฉพาะทรัพยากรประเภทใชแ้ลว้หมดไปวิธีลดการใชเ้ช่นปิดไฟหรือเคร่ืองปรับอากาศ  
ทุกคร้ังที่ไม่ไดใ้ชห้รือเปิดเฉพาะจุดที่ใชง้าน  

2.6.6.2 การใชซ้ ้ า (Reuse) การใชท้รัพยากรให้คุม้ค่าดว้ยการน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น   
น าขวดที่ใชแ้ลว้มาลา้งเพือ่น ากลบัไปใชใ้หม่หรือการน าน ้ าหล่อเยน็กลบัมาใชใ้หม่ 

2.6.6.3 การน ากลบัมาใชใ้หม่ดว้ยการแปรรูป (Recycle) เช่นการน าพลาสติกมาหลอม
ใหม่การน าน ้ าน่ึงปลาในโรงงานผลิตทูน่ากระป๋องมาท าซอสปรุงรส 

 
2.6.7 กำรแปรรูปขยะพลำสติกเป็นพลังงำน 
กระทรวงพลงังาน (2549 อา้งถึงใน วชิชากร จารุศิริ, 2555: 125 - 144) กล่าวว่า การแปรรูป

ขยะพลาสติกเป็นน ้ ามนัดว้ยหลกัการของกระบวนไพโรไลซิส  เทคโนโลยไีพโรไลซิส คือ กระบวนการ
ท าให้พลาสติกมีการแตกตัวโดยพอลิเมอร์จะแตกตัวจนได้โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่เป็นแก๊ส
สามารถน าไปควบแน่นเพื่อให้กลั่นออกมาได้ผลิตภณัฑ์เป็นน ้ ามันเช้ือเพลิงคุณภาพดี แต่ถ้าใน
ระหวา่งการแตกตวัของพอลิเมอร์มีการควบคุมกระบวนการเผาไหมท้ี่ไม่ดี อาจส่งผลใหก้ารแตกตวั
ของพอลิเมอร์มีการรวมตวักนัหรือเรียกปฏิกิริยา (Polymerization) มีลกัษณะเหนียว ขน้แข็ง หรือ
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เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่มีคุณภาพ หรืออาจไดผ้ลิตภณัฑจ์ากการแตกสลายเป็นโมเลกุลแก๊สไฮโดรคาร์บอน   
ขนาดเบาที่ไม่มีคุณค่าไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้โดยเร่ิมจากการน าขยะพลาสติกพร้อมใส่ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาป้อนเขา้ไปในเตาปฏิกรณ์จะมีอุปกรณ์กระบอกสูบดนัวตัถุดิบในลกัษณะแนวระนาบเพื่อสู่
หน่วยหลอมเหลว เม่ือขยะพลาสติกได้เปล่ียนโดยการหลอมเหลวแล้วจะถูกดันส่งในลักษณะ
แนวนอนซ่ึงจะได้รับความร้อนโดยท่อร้อน (Heating Pipe) และไหลไปยงัเตาปฏิกรณ์โดยขยะ
พลาสติกจะถูกหลอมหลวอยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ืองจากนั้นของเหลวจะไหลไปตามทางลาดเอียด
ที่มีล้อหมุน (Rums) จ านวนหลายอันที่จะหมุนเป็นลักษณะวงกลมและหมุนในระยะความถ่ีที่
พอเหมาะล้อหมุนน้ีจะมีหน้าที่ท  าให้การไหลของพลาสติกไหลต่อไปขา้งหน้าจนเกิดการแตกตวั
ของพลาสติกท าให้ได้รับผลิตภณัฑท์ี่เป็นแก๊สของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อุณหภูมิ 350 – 
500 องศาเซลเซียส จากนั้นแก๊สที่ไดจ้ะถูกส่งจากส่วนบนของเตาไปยงัหน่วยที่ลดอุณหภูมิและมี
การควบแน่น (Condenser) เพื่อท าหน้าที่ควบแน่นไอของแก็สไฮโดรคาร์บอนให้กลายเป็น
ผลิตภณัฑ์น ้ ามันเหลวที่มีขนาดของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอน C5 – C28 ส่วนผลิตภัณฑ์แก๊สที่
ควบแน่นนั้นจะเป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็ก C1 – C4 ซ่ึงจะถูกส่งไปยงัเตาเผาไหมซ่ึ้งจะเป็น
แหล่งพลงังานที่ใหค้วามร้อนแก่เตาหลอม และส่วนที่ไม่สามารถหลอมเหลวหรือมีสารปนเป้ือนจะ
ถูกน าไปก าจดัโดยจะถูกสายพานล าเลียงยงัเคร่ืองท าความสะอาดอตัโนมตัิ (ภาพที่ 2.2) 

 

 
ภำพที่ 2.2  กระบวนการแปรรูปพลาสติกไปเป็นน ้ ามนั 
แหล่งที่มำ: วชิชากร จารุศิริ, 2555: 132. 

 

2.7 นิยำมศัพท์บุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 26 ง หน้า 38 ไดล้ง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงาน ก าหนดวิธีการควบคุม
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การปล่อยของเสียมลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของ               
ผูค้วบคุมดูแลผูป้ฏิบตัิงานประจ า และหลักเกณฑ์การขึ้ นทะเบียน ผูค้วบคุมดูแลส าหรับระบบ
ป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 2 ได้ให้ความหมายค าว่า บุคลากรด้าน
ส่ิงแวดล้อมประจ าโรงาน หมายความว่า ผูค้วบคุมดูแลระบบป้องกันส่ิงแวดล้อมเป็นพิษและ
ผูป้ฏิบติังานประจ าระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพษิ  

ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัที่ 23 กนัยายน พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 110 ง หน้า 9 ไดล้ง
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของ
บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 ขอ้ 4 ในประกาศน้ี ได้ให้ความหมายค าว่า 
บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มประจ าโรงงาน หมายความว่า ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินการเก่ียวกบัระบบป้องกนัส่ิงแวดลอ้มเป็นพษิในโรงงาน 

 

2.8 นิยำมศัพท์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 

องค์การอนามัยโลก (2563) ได้ประกาศว่า COVID – 19 คือ โรคติดต่อที่ เกิดจากเช้ือ 
Coronavirus สัมพนัธ์กบัการระบาดทัว่โลก (Pandemic) Co และ Vi มาจาก Coronavirus, D มาจาก 
Disease และ 19 คือ ปี ค.ศ. 2019 ที่พบผูป่้วยรายแรกที่เกิดขึ้นในโลก เช้ือที่ท  าให้เกิดโรคถูกตั้งช่ือว่า 
“Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” เรียกเช้ือไวรัสสั้น ๆ ว่า SARS – CoV – 2 
เช้ือน้ีเกิดการติดเช้ือทางอากาศ (Airborne Transmission) โดยละอองฝอยในอากาศ (Airborne 
Droplet) อนุภาคเสน้ผา่ศูนยก์ลางขนาดเล็ก < 5.00 ไมครอน จะคา้งในอากาศเป็นเวลานานไดถึ้ง 3 
ชัว่โมง ตกคา้งบนพื้นที่ผิวพลาสติกและโลหะ (Stainless Steel) ไดน้านถึง 72 ชัว่โมง และกระจาย
ไดไ้กลถึง 2.00 เมตรจากการไอหรือจาม และยงัอธิบายว่า ไวรัสโคโรนา เป็นไวรัสในวงศใ์หญ่ที่
เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตวแ์ละคน ในคนนั้น ไวรัสโคโรนาหลายสายพนัธุ์ท  าให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหวดัธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวนัออก
กลาง (MERS) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง (SARS) ไวรัสโคโรนาที่คน้พบ
ล่าสุดท าใหเ้กิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 

โรค COVID – 19 คือ โรคติดต่อซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการคน้พบล่าสุด ไวรัส
และโรคอุบติัใหม่น้ีไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือน
ธนัวาคมปี ค.ศ. 2019 ขณะน้ีโรค COVID – 19 มีการระบาดใหญ่ไปทัว่ ส่งผลกระทบแก่หลาย
ประเทศทัว่โลก อาการทัว่ไปของโรค COVID – 19 พีพ่บมากที่สุดคือ ไข ้ไอ และอ่อนเพลีย อาการ
ที่พบนอ้ยกวา่แต่อาจมีผลต่อผูป่้วยบางราย คือ ปวดเม่ือย คดัจมูก น ้ ามูกไหล เจบ็คอ ทอ้งเสีย ล้ินไม่
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รับรส จมูกไม่ไดก้ล่ิน หรือผืน่ตามผวิหนงั หรือสีผวิเปล่ียนตามน้ิวมือน้ิวเทา้ อาการเหล่าน้ีมกัจะไม่
รุนแรงนกัและค่อย ๆ เร่ิมทีละนอ้ย บางรายติดเช้ือแต่มีอาการไม่รุนแรง ผูป่้วยส่วนมาก ร้อยละ 80.0 
หายป่วยได้โดยไม่ตอ้งเขา้รักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผูติ้ดเช้ือ COVID – 19 มี
อาการหนักและหายใจล าบาก ผูสู้งอายุและมีโรคประจ าตวัเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน หรือมะเร็งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่า อยา่งไรก็ตาม ทุกคนสามารถติด
โรค COVID – 19 ไดแ้ละอาจป่วยรุนแรง คนทุกเพศทุกวยัที่มีอาการไข ้และ/หรือไอร่วมกบัอาการ
หายใจล าบาก/ติดขดั เจบ็หนา้อก เสียงหาย หรือเคล่ือนไหวไม่ได ้ควรปรึกษาแพทยท์นัที  

มหาวิทยาลยัมหิดล (2563) อธิบายว่า ไวรัสโคโรนา เป็นไวรัสในสัตว ์มีหลายสายพนัธุ์ 
เกิดการระบาดของโรคในคน โรค COVID – 19 (COVID – 19, ยอ่จาก Coronavirus Disease 2019) 
ซ่ึงมีช่ือทางการวา่ SARS – CoV – 2 Me พบผูป่้วยคร้ังแรกที่เมืองอู่ฮัน่เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย
ภาคกลางของประเทศจีน ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่มีผูค้นหนาแน่น จึงเกิดการระบาดใหญ่ไดร้วดเร็ว การ
ดูแลรักษาเป็นไปอยา่งฉุกเฉิน มีคนป่วยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเป็น จนประเทศจีนตอ้งปิด
เมืองและปิดประเทศต่อมา มีผูท้ี่มีเช้ืออยูผู่ป่้วยรายแรกที่รับการรักษาในประเทศไทย เม่ือวนัที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นคนจีนที่รับเช้ือจากการระบาดในประเทศจีน และได้เดินทางมาประเทศ
ไทย เคยมีเหตุการณ์ที่คลา้ยคลึงกนัจากไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในอดีต คือ การเกิดโค 
SARS (พ.ศ. 2545) และ MERS (พ.ศ. 2557) ซ่ึงทั้งสองโรคนั้นผูป่้วยมีอาการหนักทั้งหมดและตอ้ง
อยูใ่นโรงพยาบาล จึงสกดัการแพร่ของโรคไดไ้ม่ยากนักส่วนผูป่้วยโรค COVID – 19 ที่แพร่เช้ือ มี
ทั้งผูท้ี่มีอาการน้อยหรืออาจไม่มีอาการนอกเหนือจากผูมี้อาการหนักซ่ึงมีน้อยมากจึงควบคุมการ
ระบาดไดย้ากกวา่  

 

2.9 นิยำมศัพท์เกีย่วกบัยุควถิชีีวติใหม่ (New Normal)      
 
สุรพล อิสรไกรศีล  (2563)  เปิดเผยว่า ราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

บัญญัติศัพท์ที่ เก่ียวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จ  าเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่
บญัญติัศพัทใ์หม่ที่อยูใ่นกระแสสงัคมร่วมสมยั รวมทั้งศพัทท์ี่เก่ียวขอ้งกบัหลากหลายสาขาวิชาและ
มีความจ าเป็นตอ้งใชง้าน นอกจากน้ี มีหน้าที่เผยแพร่ศพัทท์ี่บญัญติัไปสู่สาธารณชนอีกดว้ย ค  าว่า 
New Normal เป็นวลีและเป็นส านวน ซ่ึง Oxford Dictionary ได้ให้ค  านิยามว่า "A Previously 
Unfamiliar or Atypical Situation That Has Become Standard, Usual, or Expected." หมายถึง 
สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิมเป็นส่ิงที่ไม่ปกติ ผูค้นไม่คุน้เคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุ
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หรือเกิดวกิฤตบางอยา่ง จึงมีการเปล่ียนแปลง ท าใหส้ถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นส่ิงที่
ปกติและเป็นมาตรฐาน  

มาลี บุญศิริพนัธ์ (2563) คณะกรรมการบญัญัติศพัท์นิเทศศาสตร์ราชบณัฑิตยสภา ได้
อธิบายค าน้ี เอาไวว้่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึง รูปแบบการ
ด าเนินชีวติอยา่งใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อนัเน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบ จนแบบแผนและแนวทาง
ปฏิบติัที่คนในสังคมคุน้เคยอยา่งเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได ้ตอ้งเปล่ียนแปลงไปสู่วิถี
ใหม่ภายใตห้ลกัมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุน้เคย รูปแบบวถีิชีวิตใหม่น้ี ประกอบดว้ย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธี
ส่ือสาร วิธีปฏิบติัและการจดัการ การใชชี้วิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่ง
ใหญ่หลวงและรุนแรงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท าใหม้นุษยต์อ้งปรับตวัเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
มากกวา่จะธ ารงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต New Normal เป็นสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID – 19 ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 ที่เกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจน
แพร่กระจายไปทัว่โลก ผูค้นเจบ็ป่วยและลม้ตายจ านวนมาก เป็นความสูญเสียอยา่งใหญ่หลวงของ
มนุษยชาติ มนุษยจ์  าเป็นตอ้งป้องกนัตนเอง เพื่อให้มีชีวิตรอดดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การ
ด ารงชีวติที่ต่างไปจากเดิม ๆ อยา่งส้ินเชิง มีส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ เทคโนโลยใีหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด 
วธีิการจดัการ ปรับเปล่ียนจากความคุน้เคยแต่เดิมในทุก ๆ การด ารงชีวิตในสังคมในทุก ๆ ดา้น ไม่
วา่ทั้งในดา้นอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามยั การศึกษาเล่าเรียน การส่ือสาร การท าธุรกิจ 
เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงใหม่เหล่าน้ีไดก้ลายเป็นความปกติใหม่ เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผูค้นใน
สงัคม 

 
2.9.1 กำรป้องกันตัวเองและกำรแพร่ระบำดของโรค COVID – 19  
องค์การอนามัยโลก (2563) กล่าวว่า ทางการในประเทศจีนและบางประเทศประสบ

ความส าเร็จในการชะลอการระบาด อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ไม่สามารถคาดเดาได ้จึงควรติดตาม
ข่าวสารต่อเน่ือง เราสามารถลดความเส่ียงในการติดเช้ือหรือการแพร่เช้ือไดด้ว้ยการท าตามขอ้ควร
ระวงั ดงัน้ี 

2.9.1.1 ลา้งมือบ่อย ๆ ให้สะอาดดว้ยแอลกอฮอล์เจล หรือดว้ยน ้ าและสบู่ เพราะการ
ท าความสะอาดมือดว้ยสองวธีิน้ีเป็นการฆ่าเช้ือโรคที่อยูบ่นมือเรา 

2.9.1.2 รักษาระยะอยา่งน้อย 1.00 เมตร จากผูอ่ื้น เพราะเม่ือคนไอ จาม หรือ พูด จะ
ท าใหเ้กิดฝอยละอองขนาดเล็กจากจมูกและล าคอซ่ึงอาจมีเช้ือโรคได ้ถา้อยูใ่กลเ้กินไปก็จะหายใจ
เอาละอองเหล่านั้นเขา้ไปดว้ยซ่ึงมีเช้ือโรคปนอยู ่ในกรณีที่คนนั้นไม่สบาย 
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2.9.1.3 เล่ียงการไปพื้นที่หนาแน่น เพราะเม่ือคนมารวมตวักนัเป็นจ านวนมากมีโอกาส
เส่ียงที่จะเขา้ใกลผู้ป่้วย COVID – 19 และเม่ือคนหนาแน่นก็จะรักษาระยะห่าง 1.00 เมตรไดย้าก 

2.9.1.4 เล่ียงการเอามือมาจบัตา จมูก และปาก เพราะมือไปสัมผสัอะไรมาหลายอยา่ง
และอาจไปสมัผสัเช้ือโรคมาดว้ย เม่ือมือปนเป้ือนก็จะส่งต่อเช้ือโรคไปยงัตา จมูก และปาก จากนั้นเช้ือ
โรคก็จะเขา้สู่ร่างกายและท าใหเ้ราป่วย 

2.9.1.5 ทั้งตวัเราเองและคนรอบขา้งควรมีสุขลกัษณะที่ดีเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 
ซ่ึงหมายความว่า ตอ้งปิดปากทุกคร้ังที่ไอหรือจามด้วยขอ้ศอกหรือด้วยกระดาษทิชชู จากนั้นทิ้ง
กระดาษทิชชูทนัทีและลา้งมือ เพราะฝอยละอองแพร่เช้ือได ้ถา้มีมารยาทในการไอ/จามที่ดี  

2.9.1.6 อยูบ่า้นและแยกตวัเองถึงแม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ไอ ปวดศีรษะ ไข ้
จนกว่าจะหายดี ให้ใครมาส่งเสบียงและส่ิงของจ าเป็น แต่หากตอ้งออกจากบา้นใส่หน้ากากเพื่อ
ป้องกันการไปแพร่เช้ือให้ผูอ่ื้น เพราะการเล่ียงการสัมผสักับผูอ่ื้นเป็นการป้องกันผูอ่ื้นจากโรค   
COVID – 19 และเช้ือโรคอ่ืน ๆ 

2.9.1.7 หากมีอาการไข ้และ/หรือไอร่วมกบัอาการหายใจล าบาก/ติดขดั ควรปรึกษา
แพทยท์นัที หากเป็นไปได ้แนะน าให้โทรไปล่วงหน้า เพื่อสถานพยาบาลจะไดใ้ห้ค  าแนะน า เพราะ
หน่วยงานของรัฐและทอ้งถ่ินมีขอ้มูลของสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ของท่าน การโทรไปแจง้ล่วงหน้า
จะท าให้เจา้หน้าที่สาธารณสุขสามารถแนะน าท่านให้ไปยงัหน่วยบริการทางการแพทยไ์ด้อย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อเป็นการป้องกันตวัท่านเองและป้องการการแพร่กระจายของไวรัสและเช้ือโรค   
อ่ืน ๆ ดว้ย 

2.9.1.8 ติดตามข่าวสารจ้อมูลจากแหล่งที่น่าเช่ือถือ เช่น องค์การอนามัยโลกและ
หน่วยงานสาธารณสุข เพราะทางการและทอ้งถ่ินจะใหข้อ้มูลไดดี้ที่สุดวา่คนในพื้นที่ควรจะท าอยา่งไร
เพือ่ป้องกนัตนเอง 

 
2.10 ข้อมูลพืน้ฐำนพืน้ทีนิ่คมอตุสำหกรรมนิคมมำบตำพดุ 
 

2.10.1 จุดเร่ิมต้นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2563) กล่าวถึง พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.10.1.1 เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป (General Industrial Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ก  าหนดไว้

ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ หรือเก่ียวเน่ืองกบัการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือ การบริการ 
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2.10.1.2  เขตประกอบการเสรี (I – E – A – T Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ก  าหนดไว้
ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพือ่ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมัน่คงของรัฐ     สวสัดิ
ภาพของประชาชนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือความจ าเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด โดย
ของที่น าเขา้ไปในเขตดงักล่าวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่า ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่
กฎหมายบญัญตัิ 

ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (2563) กล่าววา่ จุดเร่ิมตน้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพดุเร่ิมมาจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วทางดา้นอุตสาหกรรมของกรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดปัญหา
ในการจราจร การบาดแคลนที่อยูอ่าศยั สาธารณูปโภค เป็นตน้ ซ่ึงในขณะเดียวกนัอีกส่วนหน่ึงของ
ประเทศ คือ ภูมิภาคต่าง ๆ ประชากรด ารงชีพดว้ยความยากจนท าให้ในที่สุดเกิดการหลั่งไหลเขา้สู่
เมืองหลวงเพือ่หางานท า รัฐบาลจึงแกปั้ญหาและพฒันาประเทศในการขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยรวม
โดยมีแนวทางการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งในตา้นแรงงานและรายไดข้องประชากร ทั้งเป็น
การชะลอการขยายตัวของเมืองหลวง และการแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงมีแนวทางในการจัดตั้ งนิคม
อุตสาหกรรมที่นอกเมืองหลวง เม่ือประเทศไทยไดค้น้พบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการน าก๊าซมาแยก และต่อมา ได้มีการพฒันาอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลัก ท าให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างงานและสร้างเมือง
อุตสาหกรรมใหม่ในภาคตะวนัออก เปิดประตูเศรษฐกิจการลงทุนพื้นที่ใหม่ คือ จุดก าเนิดนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ภายใตโ้ครงการพฒันาพื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก โดยรัฐบาลได้
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพือ่อ  านวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด อาทิ ท่าเรือน ้ าลึก ระบบถนน รถไฟ ระบบส่งน ้ า ระบบโทรคมนาคม      เป็นตน้ การพฒันา
ดงักล่าว คือ เป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 5 ในการกระจายความเจริญ
จากเมืองหลวงสู่ภูมิภาคอย่างเป็นระบบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นนิคมอุตสาหกรรม  ซ่ึง
พฒันาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ภายใตก้ารบริหารและก ากบัดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เป็นที่ดินจดัสรรไวส้ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอยูร่วมกันอยา่งเป็นสัดส่วน ประกอบดว้ย 
พื้นที่อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค ส าหรับการบริหารจดัการ นิคมอุตสาหกรรมมีการ
บริหารจดัการที่ผสมผสาน สอดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรมไทย ดว้ยดุลยภาพ 5 
ประการ คือ การสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจ (Economy) การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(Equtability) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Environment) กรยกระดบัการศึกษา (Education) และการ
สร้างเสริมจริยปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ (Ethics) ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จากส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ตามหนังสือเลขที่ วพ. 
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0504/3636 ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2532 และต่อมา ไดข้อเปล่ียนแปลงมาตรการลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะ ซ่ึงส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
(สผ.) เห็นชอบแลว้ตามหนงัสือ สผ. เลขที่ วว 0804/9136 ลงวนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
โครงการตอ้งเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทราบทุก 6 เดือน จาก
การพฒันานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ อาทิเช่น อุตสาหกรรมโตเคมี เคมีภณัฑแ์ละของเหลว กลัน่
น ้ ามัน ไฟฟ้า เหล็ก เงินลงทุนรวม 1.00 ล้านล้านบาท พื้นที่ 9,845 ไร่ ปัจจุบัน พ.ศ. 2563 มี
ผูป้ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานในเขตพื้นที่ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยจากขอ้มูล
ผูป้ระกอบการจากส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุในปี พ.ศ. 2563 มีทั้งหมด 64 ราย 

 

2.11 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  
สมชัญา หนูทอง (2556: 72 – 77) ไดศ้ึกษาเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย

ของผูน้ าทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 156 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ไนการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยของ

ผูน้ าทอ้งถ่ิน โดยภาพรวมมีระดบัสูง ร้อยละ 63.5 โดยมีผูต้อบถูกมากที่สุดในเร่ือง การจดัการขยะ 

หมายถึง การคดัแยกเป็นพวก ๆ ไปทิ้งลงในแม่น ้ าล าคลอง หรือท่อระบาย คิดเป็นร้อยละ 98.7 และ

มีจ านวนผูต้อบถูกน้อยที่สุดในเร่ืองขยะที่ยอ่ยสลายไดย้าก ไดแ้ก่ เศษแกว้ เศษโลหะ และเศษผกั

ผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 28.2 ส่วนพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยของผูน้ าท้องถ่ิน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 

ซ่ึงพบว่า ด้านการน าขยะมูลฝอยเศษวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชห้รือแปรรูปสูงที่สุด รองลงมา คือ 

ดา้นการน าขยะมูลฝอย วสัดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายมาซ่อมแซม ดา้นการหลีกเล่ียงวสัดุที่ท  าลายยาก

และดา้นการน าขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใชใ้หม่ ตามล าดบั 

มีนา เหล่าหะเกียรติ (2552: 154 – 159) ได้ศึกษา เร่ือง ขอ้จ ากัดด้านกฎหมายต่อการ

ประกอบธุรกิจจดัการพลาสติกเหลือใช ้โดยการศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

กบัการประกอบธุรกิจจดัการพลาสติกเหลือใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงขอ้จ ากัดที่สร้างอุปสรรคต่อการ
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ประกอบการ ตลอดจนคน้หามาตรการทางกฎหมายที่ส่งเสริมการน าพลาสติกเหลือใชก้ลบัมาใช้

ประโยชน์ และน าเสนอแนวคิดทางกฎหมายเพือ่ลดขอ้จ ากดัของการประกอบการและแกไ้ขปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ขึ้น จากการศึกษา พบวา่ กฎหมายของไทยยงัไม่มีขอ้ก าหนดให้ผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์อ้ง

แสดงขอ้มูลรายละเอียดที่จ  าเป็นต่อกระบวนการคดัแยก ในขณะที่ระเบียบของสภายุโรปว่าด้วยบรรจุ

ภณัฑแ์ละของเสียบรรจุภณัฑแ์ละกฎหมายส่งสมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพของประเทศ

ญี่ปุ่ น ก าหนดใหบ้รรจุภณัฑต์อ้งมีการระบุสญัลกัษณ์แสดงประเภทและชนิด เพื่อให้สะดวกต่อการ

รวบรวม การคดัแยก และน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ส่วนประเทศสวีเดนไดน้ าเร่ืองระบบมดัจ า

คืนเงินมาใชก้ับขวดพลาสติกและกระป๋องโลหะ เพื่อส่งเสริมกระบวนการรวบรวมและคดัแยก

ประเภท นอกจากน้ีแลว้ กฎหมายของไทยมิไดก้ าหนดให้ผูผ้ลิตผลิตภณัฑต์อ้งออกแบบผลิตภณัฑ์

ใหส้ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้แต่ระเบียบของสภายโุรปว่าดว้ยบรรจุภณัฑแ์ละของเสีย

บรรจุภัณฑ์ ระเบียบของสภายุโรปว่าด้วยซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

ก าหนดให้ผูผ้ลิตตอ้งออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และยงัได้

ก าหนดให้ผูผ้ลิตตอ้งน าวสัดุที่ไตจ้ากซากผลิตภณัฑก์ลบัมาใชป้ระโยชนใหม่ดว้ย ซ่ึงจะเป็นการ

ส่งเสริมการคดัแยกและน าวสัดุกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ดว้ย จากการศึกษาน้ีขอ้เสนอแนะการ

แกไ้ขปัญหาทางกฎหมายในระยะสั้น คือ แกก้ฎกระทรวงตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 โดยให้ลดหรือยกเวน้อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล

ฝอยหากเป็นพลาสติกเหลือใช ้ก าหนดวิธีการคดัแยกประเภทพลาสติกเหลือใชไ้ม่ให้ปนกนั โดย

ออกในข้อบัญญติัทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 (3) และ

ก าหนดให้ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์ทุกรายต้องให้ข้อมูลรายละเอียดที่จ  าเป็นต่อกระบวนการคัดแยก

พลาสติกเหลือใช้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ตามพระราชบญัญัติ

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 17 ส าหรับระยะยาวควรมีกฎหมายส่งเสริมการ

ใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นพลาสติก โดยมีบทบญัญติัให้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นพลาสติกนั้นสมารถกลบัมาใช้

ประโยชน์ไดอี้กใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการคืนเงินมดัจ าส าหรับผูบ้ริโภคเม่ือน าพลาสติกเหลือใชม้า

คืน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเก็บรวบรวมพลาสติกเหลือใช้และให้มีกฎหมายลดหรือยกวัน

ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กบัธุรกิจจดัการพลาสติกเหลือใช ้เพื่อเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมและสังคมโดย

ส่วนรวม 
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พิชา รักรอด (2563) ไดศ้ึกษา พบว่า ดว้ยสถานการณ์ Covid – 19 ที่เกิดขึ้นในขณะน้ี จึง
นบัวา่เป็นกา้วที่ส าคญัของประเทศไทยในการต่อสูก้บัมลพิษพลาสติก ตามมาตรการในการลดการ
แพร่ระบาดไวรัส ประชาชนตอ้งกกัตวัในบา้นหรือที่พกัของตน จึงเกิดขยะพลาสติกจากการใชง้าน
คร้ังเดียวทิ้งจ  านวนมาก จากการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งมีขอ้บงัคบัที่ให้ร้านต่าง ๆ 
ใหบ้ริการไดเ้ฉพาะบริการซ้ือกลบับา้นเท่านั้น และผูบ้ริโภคยงัมีการป้องกนัตนเอง โดยหลีกเล่ียง
การใชภ้าชนะซ ้ า แต่หนัมาใชพ้ลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้งแทน จนเกิดเป็นวกิฤตแห่งความสะดวกสบาย
ในผูบ้ริโภค จากการส ารวจออนไลน์เม่ือช่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 มีผูบ้ริโภคร้อยละ 62.0 
ของจ านวนทั้งหมดมากกว่า 700 คนที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนมาก มีความเห็นว่า
พลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้งเป็นส่ิงจ าเป็นการสัง่อาหารจากบริการเดลิเวอรีและซ้ืออาหารกลบับา้นมาก
ขึ้นเป็นร้อยละ 54.0 ในขณะที่มีการสัง่สินคา้ออนไลน์มากขึ้นเป็นร้อยละ 47.0  

วนัวสิาข ์คงพรุิณ, สรัญญา ถ่ีป้อม และวโิรจน์ จนัทร (2560: 310 – 321) ไดศ้ึกษา เร่ือง ปัจจยั
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะในหมู่บา้นโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 
ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัสูงและมี
ความตระหนกัต่อการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัมาก แต่การจดัการขยะมูลฝอยยงัคงอยูใ่นระดบั
ปานกลาง นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ความรู้และความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จอมตวญัจ ์อาคมานนท ์และปัญญา ศรีสิงห์ (2563: 208 – 225) ไดศ้ึกษา เร่ือง ความรู้และ
การรับรู้ที่มีต่อพฤติกรรมในการจดัการขยะพลาสติกของคนกรุงมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร 2)  เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
จดัการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานครมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั 3) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ 
ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test ค่า F – test 
วเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่ายและถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า 1) พฤติกรรมการจดัการ
ขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานคร เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านการลด
ปริมาณพลาสติกและด้านการคดัแยกขยะพลาสติกอยู่ในระดับบ่อยมาก พฤติกรรมด้านการน า
พลาสติกมาใช้ประโยชน์อยูใ่นระดับบางคร้ัง ด้านการก าจดัขยะพลาสติกส่วนใหญ่ก าจดัขยะ
พลาสติกโดยทิ้งลงถงัขยะ ส่วนก าจดัขยะพลาสติกโดยการเผากลางแจง้ และฝังกลบนั้น แทบไม่เคย
เลย 2) คนกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรม ก าจดัการขยะพลาสติกแตกต่างกนั ส่วนจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมี
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พฤติกรรมการจดัการขยะพลาสติกไม่แตกต่างกนั 3 ปัจจยัดา้นความรู้ในการจดัการขยะพลาสติก
และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารประกอบดว้ยการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลที่มีช่ือเสียงบุคคลใกล้ชิด  
โทรทศัน์  และคู่มือ/แผ่นพบัเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะ
พลาสติก 

ธีรพฒัน์ องัศุชวาล และชชัฎา ก าลงัแพทย ์(2563: 37 – 76) ไดศ้ึกษา เร่ือง กลไกการอภิบาลทาง
สาธารณสุขของไทยในการจดัการ COVID – 19 ในระยะแรกเร่ิมของการแพร่ระบาด ซ่ึงเป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยใช้ข้อมูลจากนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรการต่าง ๆ  ของรัฐที่รายงานทางส านักข่าว รายงานสถานการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ 
อาทิ กรมควบคุมโรค ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกบัการสัมภาษณ์
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินนโยบายดา้นการจดัการCOVID – 
19 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลไกการอภิบาล (Governance Mechanism) ของรัฐทางสาธารณสุขที่
ส าคญัในการจดัการหรือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เร่ิมจากการอธิบายภาพรวม 

ของนโยบายและกลไกของรัฐไทยที่มีต่อการจดัการ COVID – 19 จากนั้นวิเคราะห์กลไก
การอภิบาลทางสาธารณสุขใน 3 ด้าน ได้แก่ การตดัสินใจ การส่ือสาร และการปฏิบติัการ จาก
การศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาการจดัการหนา้กากอนามยัวา่ ในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 
องคก์ารอนามัยโลกจดัประชุมคณะผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะฉุกเฉิน (Emergency Committee) และ
ประกาศวา่การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่เป็น “ภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) หลงัจากไวรัสไดแ้พร่
ระบาดไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ต่อมา ในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
ผูอ้  านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO Director – General) ได้ประกาศเพิ่มเติมให้
สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 เป็นภาวะแพร่ระบาดทัว่โลก เพื่อให้ประชาคม
โลกยกระดบัความใส่ใจและการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เขม้งวดยิง่ขึ้น พร้อมกบัให้ค  านึงถึงการ
สร้างความสมดุลระหวา่งการป้องกนัสุขภาพ ผลกระทบต่อการใชชี้วติประจ าวนั และการเคารพต่อ
ชีวติมนุษย ์ส าหรับในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ให้โรค  COVID – 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายล าดับที่ 14 ตาม
พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพือ่ให้มีการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมเช้ือไวรัสในฐานะ
โรคติดต่ออนัตรายที่ชดัเจนและรัดกุมยิง่ขึ้น การระบาดของโรค COVID – 19 คร้ังน้ี เผยให้เห็นว่า
ระบบและกลไกของการบริหารงานภาครัฐและนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ในการจดัการและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคที่มีอยูน่ั้น ไดเ้ผชิญกบัความทา้ทายโดยเฉพาะในมิติทางประสิทธิภาพของ
ระบบและกลไกเก่ียวกบักลไกการตดัสินใจและแผนปฏิบติัการที่รัฐบาลใช ้(หรือควรใชแ้ต่ไม่ได้
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ใช)้ ในการจดัการปัญหา รวมไปถึงการส่ือสารของผูน้ านั้นส่งอิทธิพลอยา่งมากต่อการปรับตวัของ
สาธารณชน ในระยะแรกเร่ิมของการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 นโยบายและกลไกการ
อภิบาลของรัฐ เพือ่รับมือกบัวกิฤติสุขภาพน้ีเป็นไปอยา่งกระจดักระจาย แยกส่วน และไม่เป็นระบบ 
โดยภาระความรับผิดชอบส าคญัส่วนมากขึ้นอยู่กบักระทรวงสาธารณสุขและกลไก ทางสุขภาพ 
รัฐบาลยงัไม่มีนโยบายเป็นการเฉพาะใด ๆ ที่คิดคน้หรือน าไปปฏิบตัิ เพือ่รับมือกบัวกิฤติแบบบูรณา
การ นอกจากน้ี รัฐบาลยงัแสดงออกถึงปัญหาในการตดัสินใจที่ล่าชา้ในช่วงที่เกิดการระบาดสู่ไทย
ในระยะแรก เช่น มิไดมี้การประกาศให้ หน้ากากอนามยัเป็นสินคา้ควบคุมตั้งแต่เร่ิมมีการระบาด 
หรือความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการแพร่เช้ือออกเป็นวงกวา้งอย่างกรณี
สนามมวยลุมพินี เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่รัฐบาลที่มีการออกมติคณะรัฐมนตรีขอความ
ร่วมมืองดการชุมนุมแต่ยงัมีการจดัแข่งกีฬามวยจนเกิดผูติ้ดเช้ือจ านวนมาก เป็นตน้  

นาดียา กูโน, ภทัรพร อุดมทรัพย ์ และวรางคณา ตนัฑสันตสิกุล (2563: 1 – 9) ไดศ้ึกษา 
เร่ือง การรับรู้ข่าวสารและทศันคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การใชถุ้งพลาสติกของประชากรในจงัหวดั
สงขลา มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารและทัศนคติ ที่ ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติก ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่า 
ระดบัการรับรู้ข่าวสารที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติก ของประชากรใน 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัที่เห็นดว้ยปานกลาง พบวา่ หวัขอ้ที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็น
ดว้ยมาก คือ เม่ือท่านเห็นส่ือเก่ียวกบัปัญหาสัตวน์ ้ าตาย ระดบัความคิดเห็นดา้นทศันคติที่ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกของ ประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับที่ เห็นด้วยมาก และพบว่า หัวข้อที่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก คือ การเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการลดการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น ท าให้ท่านอยากเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติกใหดี้ขึ้นและพบวา่ ระดบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกที่ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช ้ถุงพลาสติก ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ภาพรวมอยูใ่นระดบัที่
เห็นดว้ยปานกลาง โดยขั้นลงมือปฏิบติัมีค่าเฉล่ียมากที่สุด ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างการ
รับรู้ข่าวสารกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้านการ
เปิดรับส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นลงมือปฏิบติั ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่าง
ทศันคติกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มี นัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 พบว่า ทศันคติด้าน
ปัญญาส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขั้นไม่สนใจปัญหา  



 
 

บทที่3 
 

วธิีกำรศึกษำ 
 
การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสถิติเชิงพรรณนา

และสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงจะประกอบดว้ยการออกแบบการศึกษาและการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งอธิบายให้เห็นถึงการเลือกใชส้ถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ศึกษา
ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิ 
 
 รายละเอียดดงัภาพที่ 3.1 
 

                           ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภำพที่ 3.1  กรอบแนวคิด 
  

การจัดการขยะพลาสติกยุควิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) เพ่ือน าไปสู่
ค ว าม ย่ั ง ยื นของ บุ ค ล าก ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบล
มาบตาพุด อ า เออเมือง จั งหวัด
ระยอง 

ผู้ประกอบการพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด                  
1) ประเอทโรงงาน                                            

บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ความคาดหวัง 
2) ความตระหนัก 
3) ทัศนคติ 
4) ความรู ้
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3.2 สมมติฐำน 
 

3.2.1 ความแตกต่างระหว่างประเภทโรงงานกับการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal)  

3.2.2 ความแตกต่างระหวา่งระดบัความคาดหวงักบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal)  

3.2.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักกับการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 

3.2.4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 
3.2.5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู้กบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 
 

3.3 กลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.3.1 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ปี พ.ศ. 2563  จ านวน 64 ราย 
เน่ืองจากบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นผูท้ี่มีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะ ผูศ้ึกษาจึง
เลือกศึกษาโดยการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเลือกตวัอยา่งแบบไม่อิงทฤษฎีความน่าจะเป็น 
ดว้ยวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
 

3.3.2 วิธีกำรเข้ำถึงกลุ่มตัวอย่ำง 
ผูศ้ึกษาใช้วิธีขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามจากบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมของ

ผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ปี 
พ.ศ. 2563 จ านวน 64 ราย 
 

3.4 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

 3.4.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด มีขอ้มูลทั้งหมด 

6 ส่วน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่บุคลากร
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท างานอยูใ่นปัจจุบนั ใชม้าตราการวดัระดบันามบญัญตัิ (Nominal Scale)  

ส่วนที่ 2 ระดบัความคาดหวงัเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรของดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ใชม้าตราการวดัระดบัเรียงอนัดบั (Ordinal Scales)  

ส่วนที่  3 ความตระหนักของบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมเก่ียวกับการจัดการขยะ
พลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ใชม้าตราการวดัระดบัช่วง (Interval Scale)  

ส่วนที่ 4 ทศันคติของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี
ชีวติใหม่ (New Normal) ใชม้าตราการวดัระดบัช่วง (Interval Scale)  

ส่วนที่ 5 การจดัการขยะพลาสติกแนวทางใดเหมาะสมในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
COVID–19 ใชม้าตราการวดัระดบัช่วง (Interval Scale) 

 

ค าถามเชิงบวก    ค าถามเชิงลบ 
มากที่สุด  ให ้ 5  มากที่สุด  ให ้ 1 
มาก   ให ้ 4  มาก  ให ้ 2 
ปานกลาง  ให ้ 3  ปานกลาง  ให ้ 3 
นอ้ย   ให ้ 2  นอ้ย   ให ้ 4 
นอ้ยที่สุด  ให ้ 1  นอ้ยที่สุด  ให ้ 5 

 

ส าหรับส่วนที่ 2, 3, 4 และ 5 จะใชว้ธีิการแปลผลการศึกษาที่ใชใ้ชม้าตราการวดัระดบั
เรียงอนัดบั (Ordinal Scales)  และมาตราการวดัระดบัช่วง (Interval Scale) ผูศ้ึกษาใชเ้กณฑ์จากการ
เฉล่ียคะแนนในการอภิปรายผลโดยการค านวณดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

= (5–1)/5 
= 0.800 

ก าหนดเกณฑข์องการแปลความหมายค่าที่ไดโ้ดยใชจ้  านวนตวัเลขที่มีหลกัทศนิยม 2 
ต  าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นนอ้ย 
2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความคิดเห็นปานกลาง 
3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความคิดเห็นค่อนขา้งมาก 
4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นมาก 
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ส่วนที่ 6 ความรู้ของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) ใชม้าตราการวดัระดับช่วง (Interval Scale) แปลผลโดยการค านวณผลรวม
คะแนนความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามรายบุคคลและมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 
ค าถามเชิงบวก     ค าถามเชิงลบ 

1  หมายถึง  ใช่            1  หมายถึง  ใช่ 
0 หมายถึง  ไม่ใช่        0 หมายถึง  ไม่ใช่ 

 
ส าหรับส่วนที่ 6 การแปลผลการศึกษาคะแนนความรู้ที่ใชม้าตราการวดัระดบัช่วง (Interval 

Scale) ผูศ้ึกษาใชเ้กณฑจ์ากการเฉล่ียในการอภิปรายผลโดยการค านวณดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

= (1–0)/5 
= 0.200 

 
ก าหนดเกณฑข์องการแปลความหมายค่าทีไ่ดโ้ดยใชจ้  านวนตวัเลขที่มีหลกัทศนิยม 2 

ต  าแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 
0 – 0.200  หมายถึง  มีความรู้นอ้ยที่สุด 
0.210 – 0.400  หมายถึง  มีความรู้นอ้ย 
0.410 – 0.600  หมายถึง  มีความรู้ปานกลาง 
0.610 – 0.800  หมายถึง  มีความรู้ค่อนขา้งมาก 
0.810 – 1.00   หมายถึง  มีความรู้มาก 
 

3.4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยน าแบบแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารยท์ี่

ปรึกษาและเพื่อบุคลกรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 ราย ด าเนินการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุมของเน้ือหา ความถูกตอ้งของ
ภาษาที่ใชแ้ละขอ้เสนอแนะ จากนั้นจึงท าการปรับแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า 
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3.5 วธีิวเิครำะห์ข้อมูล 
            
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คณะผูศ้ึกษาใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS 26) สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน รายละเอียด ดงัน้ี  
 
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)  

3.5.1.1 ขอ้มูลประเภทโรงงานของบุคลากรของดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยแปลผลการศึกษาและ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยตารางแจกแจงความถ่ีและร้อยละ  

3.5.1.2 ขอ้มูลระดบัความคาดหวงั ความตระหนัก ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก
ของบุคลากรของด้านส่ิงแวดล้อม โดยแปลผลการศึกษาและน าเสนอข้อมูลด้วยตารางคะแนนสูงสุด 
คะแนนต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และการแปลผลคะแนนในแต่ละตวัแปร 

3.5.1.3  ขอ้มูลความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะพลาสติกของบุคลากรของดา้นส่ิงแวดล้อม
โดยแปลผลการศึกษาและน าเสนอขอ้มูลดว้ยตารางร้อยละที่ตอบถูก ค่าเฉล่ียที่ตอบถูก และการแปลผลของ
ตวัแปร 

 
3.5.2 สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)  
เพือ่ทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างและหาความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรอิสระ และ

ตวัแปรตามในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ F – test และ Correlation ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 

 
  



 
 

บทที่ 4 
 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การคน้ควา้อิสระ เร่ือง แนวทางการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่
ความย ัง่ยืน กรณีศึกษา: บุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผูศ้ึกษาได้ด าเนินวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐาน รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

4.1 ผลกำรวเิครำะห์ประเภทโรงงำนของบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 

สมมติฐาน: ความแตกต่างระหว่างประเภทโรงงานกับการจัดการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

ตำรำงที่ 4.1 ความถ่ี และร้อยละ ของขอ้มูลประเภทโรงงานของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 

ประเภทโรงงำน ควำมถี่ ร้อยละ 
N/A 2 3.10 
42 30 46.9 
44 6 9.40 
49 1 1.60 
50 1 1.60 
53 6 9.40 
59 4 6.30 
60 1 1.60 
64 2 3.10 
88 3 4.70 
89 4 6.30 
90 2 3.10 
95 1 1.60 

106 1 1.60 

รวม 64   100 
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จากตารางที่ 4.1 ประเภทโรงงานของบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
ประเภท 42 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา เป็นโรงงานประเภท 44 และประเภท 53 
ประเภทละจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 และนอ้ยที่สุดเป็นโรงงานประเภท 49, 50, 60, 95 และ 
106 ประเภทละจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดบั 

 
ตำรำงที่ 4.2 ความแตกต่างระหว่างประเภทโรงงานกับการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal) 

 
จากตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ F – test เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง

ระหว่างประเภทโรงงานกับการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ค่า Sig = 0.726) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 

4.2 ผลกำรวเิครำะห์ควำมคำดหวงัของบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 

สมมติฐาน: ความแตกต่างระหว่างระดบัความคาดหวงักบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี
ชีวติใหม่ (New Normal) 
 
ตำรำงที่ 4.3 คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และการแปลผลขอ้มูลระดบัความคาดหวงัของ

บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 

ข้อค ำถำม คะแนน คะแนน ค่ำเฉลีย่ แปลผล 
ควำมคำดหวงั ต ำ่สุด สูงสุด ( )  

1.ท่านคาดหวงัว่าประเทศไทยจะมีมาตรการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามยั
ทั้งหมดเพื่อน ามาก าจดัอย่างถูกวธีิ 

3 5 4.64 มาก 

2.ท่านหวงัวา่ประเทศไทยควรจะมีมาตรการ กฎระเบียบ เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะพลาสติก โดยการควบคุมไม่ให้มีการคา้ขยะพลาสติกขา้มพรมแดน 

2 5 4.50 มาก 

    ANOVA 
    ประเภทโรงงำน 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 110.348 11 10.032 .707 .726 
Within Groups 737.652 52 14.186   

Total 848.000 63     
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ตำรำงที่ 4.3 (ต่อ)  
 

ข้อค ำถำม คะแนน คะแนน ค่ำเฉลีย่ แปลผล 
ควำมคำดหวงั ต ำ่สุด สูงสุด ( )  

3.ท่านคาดหวังว่าผูผ้ลิตพลาสติก ซ่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ต้นน ้ าจะสามารถ
รับผดิชอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภค 

3 5 4.34 มาก 

4.ท่านคาดหวงัวา่ทุกคนจะหันมาใชบ้รรจุภณัฑห์รือหีบห่อที่ไม่ไดผ้ลิตจาก
พลาสติกเพื่อยกเลิกพลาสติกที่ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

2 5 4.31 มาก 

5.ท่านคาดหวงัว่าแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งเสริมการน าขยะพลาสติก
กลบัมาใชใ้หม่เพื่อให้เกิดความคุม้ค่ามากที่สุดจะน าพาไปสู่การพฒันาที่
ย ัง่ยืน 

2 5 4.33 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 ความคาดหวงับุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 4.64 ในหัวขอ้

ประเทศไทยจะมีมาตรการเก็บรวบรวมหนา้กากอนามยัทั้งหมดเพือ่น ามาก าจดัอยา่งถูกวธีิ รองลงมา
ค่าเฉล่ีย 4.50 ในหัวขอ้ท่านหวงัว่าประเทศไทยควรจะมีมาตรการ กฎระเบียบ เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะพลาสติก โดยการควบคุมไม่ใหมี้การคา้ขยะพลาสติกขา้มพรมแดน และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 4.31 
ในหัวขอ้ท่านคาดหวงัว่าทุกคนจะหันมาใช้บรรจุภณัฑ์หรือหีบห่อที่ไม่ได้ผลิตจากพลาสติกเพื่อ
ยกเลิกพลาสติกที่ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ตามล าดบั  

 
ตำรำงที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความแตกต่างระหว่างระดบัความคาดหวงักบัการจดัการขยะ

พลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 
 

 
จากตารางที่ 4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ F – test เพือ่หาความแตกต่างระหว่างความ

ระดบัความคาดหวงักบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ค่า Sig = 0.0620) จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

             ANOVA 
             ควำมคำดหวงั 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11.044 11 1.004 1.894 .0620 
Within Groups 27.565 52 .530   

Total 38.609 63     
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4.3 ผลกำรวเิครำะห์ควำมตระหนักของบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 

สมมติฐาน: ความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

 

ตำรำงที่ 4.5 คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และการแปลผลขอ้มูลความตระหนักของ 
บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

ข้อค ำถำม คะแนน คะแนน ค่ำเฉลีย่ แปลผล 
ควำมตระหนัก ต ำ่สุด สูงสุด ( )  

1.ท่านปฏิเสธการรับแจกถุงพลาสติกตามห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ปลีกหลัก
ต่าง  ๆในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  

1 5 4.40 มาก 

2.ท่านคิดว่าพลาสติกไม่ได้เป็นตัวท าลายส่ิงแวดลอ้มอยู่ฝ่ายเดียว มนุษย์เราเอง
ต่างหากที่ใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้ไม่เต็มศักยภาพ และขาดการจัดการที่
ถูกตอ้งจนสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

1 5 4.57 มาก 

3.ท่านไม่เขา้ร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานรัฐรณรงค์เก่ียวกับการคดัแยกขยะพลาสติก
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  เน่ืองจากคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่
ตอ้งจดัการเอง 

3 5 4.30 มาก 

4.การทิ้งขยะตามประเภทของถังที่ภาครัฐหรือหน่วยงานได้จดัเตรียมไวใ้ห้เป็น
การแสดงความรับผดิชอบในการมีส่วนร่วมต่อสังคม 

1 5 4.52 มาก 

5.การเลือกใชภ้าชนะพลาสติกเน่ืองดว้ยความสะดวกสบายจากการที่ไม่ตอ้งเก็บ
ลา้ง และความกงัวลว่าจะติดโรค COVID – 19 เป็นส่ิงที่ควรปฏิบติั 

1 5 3.25 ปานกลาง 

6.ตัวท่านพยายามศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติก และน า
พลาสติกไปใชป้ระโยชน์ให้นานที่สุดอยู่เสมอ 

2 5 4.41 มาก 

7.โรค COVID – 19 ได้สร้างปัญหาใหญ่ที่ เป็นปัญหาระดับโลกตามมาเพียง
ระยะเวลาไม่นาน หลายประเทศลว้นประสบปัญหาขยะพลาสติกที่มาจากบรรจุภณัฑ์
อาหารและหีบห่อสินคา้จากการส่ังซ้ือแบบเดลิเวอรี 

2 5 4.23 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 ความตระหนักของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 4.57 ใน
หัวขอ้ท่านคิดว่าพลาสติกไม่ได้เป็นตวัท าลายส่ิงแวดลอ้มอยูฝ่่ายเดียว มนุษยเ์ราเองต่างหากที่ใช้
ประโยชน์จากพลาสติกได้ไม่เต็มศกัยภาพ และขาดการจดัการที่ถูกตอ้งจนสร้างผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม รองลงมา ค่าเฉล่ีย 4.52 ในหัวข้อการทิ้งขยะตามประเภทของถังที่ภาครัฐหรือ
หน่วยงานไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ป็นการแสดงความรับผดิชอบในการมีส่วนร่วมต่อสังคม และค่าเฉล่ีย
นอ้ยที่สุด 3.25 ในหวัขอ้การเลือกใชภ้าชนะพลาสติกเน่ืองดว้ยความสะดวกสบายจากการที่ไม่ตอ้ง
เก็บลา้ง และความกงัวลวา่จะติดโรค COVID – 19 เป็นส่ิงที่ควรปฏิบติั ตามล าดบั  
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ตำรำงที่ 4.6 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งความตระหนกักบัการจดัการขยะพลาสติก 
ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) 

 
Correlations 

 ความตระหนกั การจดัการขยะพลาสติก 
ความตระหนกั Pearson Correlation 1 .400** 

Sig. (2–tailed)  .001 
N 64 64 

การจดัการขยะพลาสติก Pearson Correlation .400** 1 
Sig. (2–tailed) .001  
N 64 64 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 – tailed). 

  
จากตารางที่ 4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Correlations เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความตระหนกักบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) พบวา่ มีความสมัพนัธ์กนั
อยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (ค่า Sig Pearson Correlation = 0.001) จึงยอมรับ
สมมติฐาน 
 

4.4 ผลกำรวเิครำะห์ทศันคติของบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 
สมมติฐาน: ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติกับการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal) 
 
ตำรำงที่ 4.7 คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด ค่าเฉล่ีย และการแปลผลขอ้มูลทศันคติของบุคลากรดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ข้อค ำถำม คะแนน คะแนน ค่ำเฉลีย่ แปลผล 

ทศันคต ิ ต ำ่สุด สูงสุด ( )  

1.แนวคิดที่จะลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากถุงพลาสติกโดยการเพิ่ม
ต้นทุนส่ิงแวดล้อมเข้าไปในราคาถุงพลาสติกผ่านการเก็บภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียม ตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pay Principle) 
เป็นส่ิงที่ดีและเหมาะสมกบัประเทศไทย 

1 5 4.03 ค่อนขา้ง 
มาก 
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ตำรำงที่ 4.7 (ต่อ) 
 

ข้อค ำถำม คะแนน คะแนน ค่ำเฉลีย่ แปลผล 

ทศันคต ิ ต ำ่สุด สูงสุด ( )  

2.หากหน้ากากอนามัยที่ใชแ้ล้วได้รับการคดัแยกอย่างถูกวิธี แต่น าไป
ก าจดัไม่ถูกตอ้ง พนักงานที่ท  าหน้าที่เก็บขนขยะมีความเส่ียงสูงที่จะติดเช้ือ 
COVID – 19 

1 5 3.82 ค่อนขา้ง 
มาก 

3.จากกรณีประเทศไอร์แลนดไ์ดเ้ร่ิมน าแนวคิดการเก็บภาษีถุงพลาสติกมา
ใช้ โดยราคาถุงพลาสติกในช่วงนั้นสูงถึง 9 เพนนี/ใบ (ประมาณ 5 – 6 
บาท) ควรน ามาประยุกต์ใชก้ับประเทศไทยเพื่อลดการใชพ้ลาสติกอย่าง
ฟุ่ มเฟือย 

2 5 3.84 ค่อนขา้ง 
มาก 

4.การลดปริมาณขยะพลาสติก สามารถเร่ิมตน้ไดจ้ากตวัเอง รวมถึงองค์กร
ที่มีระบบการน ากลบัมาใชใ้หม่ ท าให้เราสามารถจดัการกับขยะพลาสติก
ไดทุ้กประเภทอย่างเตม็รูปแบบ 

3 5 4.71 มาก 

5. การจดัการขยะพลาสติกแบบหมุนเวยีนเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงการแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19  และเป็นผลดีในอนาคต 

1 5 1.69 น้อยที่สุด 

6.การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการ 3Rs เป็น
ทางเลือกที่ดี  ส าหรับการจัดการขยะพลาสติก เช่น หยุดการเผาขยะ
พลาสติกโดยไม่ถูกวธีิ เป็นตน้ 

2 5 4.29 มาก 

7.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 นวตักรรมไบโอ
พลาสติกที่ย่อยสลายไดเ้ป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นทางเลือกของที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกลน้โลก 

1 5 4.28 มาก 

  
จากตารางที่ 4.7 ทศันคติของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 4.71 ในหัวขอ้

การลดปริมาณขยะพลาสติกสามารถเร่ิมตน้ไดจ้ากตวัเองรวมถึงองคก์รที่มีระบบการน ากลบัมาใช้
ใหม่ท าใหเ้ราสามารถจดัการกบัขยะพลาสติกไดทุ้กประเภทอยา่งเต็มรูปแบบ รองลงมา มีค่าเฉล่ีย 
4.29 ในหวัขอ้การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใชห้ลกัการ 3Rs เป็นทางเลือกที่ดี ส าหรับ
การจดัการขยะพลาสติก เช่น หยุดการเผาขยะพลาสติกโดยไม่ถูกวิธี เป็นตน้ และมีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด 1.69 ในหวัขอ้การจดัการขยะพลาสติกแบบหมุนเวยีนเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 19 และเป็นผลดีในอนาคต ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 4.8 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคติกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี
ชีวติใหม่ (New Normal) 

 
Correlations 

 ทศันคติ การจดัการขยะพลาสติก 
ทศันคติ Pearson Correlation 1 .333** 

Sig. (2–tailed)  .007 
N 64 64 

การจดัการขยะพลาสติก Pearson Correlation .333** 1 
Sig. (2–tailed) .007  
N 64 64 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed). 
 

จากตารางที่ 4.8 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Correlations เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ทศันคติกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) พบวา่ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (ค่า Sig Pearson Correlation = 0.007) จึงยอมรับ
สมมติฐาน  
 

4.5 ผลกำรวเิครำะห์ควำมรู้ของบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 

สมมติฐาน: ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู้กบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) 
 

ตำรำงที่ 4.9 ร้อยละที่ตอบถูก ค่าเฉล่ียที่ตอบถูก และการแปลผลความรู้ของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม
  

ข้อค ำถำม ตอบถูก ค่ำเฉลีย่ทีต่อบถูก แปรผล 

ควำมรู้ ร้อยละ ( )  
1.การแปรรูปขยะพลาสติกด้วยหลักการของกระบวนไพโรไลซิสเป็น
เทคโนโลยีผลิตก๊าซเช้ือเพลิง 

50 
78.1 

0.780 ค่อนขา้ง 
มาก 

2.Upcycle คือ การใชว้สัดุจากผลิตภณัฑต่์าง ๆ ที่ถูกใชง้านแลว้ เพื่อสร้างส่ิง
ใหม่ ซ่ึงไม่แตกต่างจากการ Recycle 

31 
48.4 

0.480 ปานกลาง 

3.ปัญหาการจดัการขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดบัโลกที่ทุกประเทศต่าง
ประสบและก าลงัเร่งรัดในการแก้ไข ด้วยเหตุผลที่ว่าการย่อยสลายของ
พลาสติกหน่ึงช้ินนั้นใชเ้วลานานกวา่ร้อยปี 

64 
100 

1.00 มาก 
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ตำรำงที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ข้อค ำถำม ตอบถูก ค่ำเฉลีย่ทีต่อบถูก แปรผล 

ควำมรู้ ร้อยละ ( )  
4.ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรีที่ผ่านการท าความสะอาดแลว้ สามารถน า
ขยะพลาสติกเหล่าน้ีไปเป็นเช้ือเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาผลิตปูนซีเมนต์
ได ้หรือที่เรียกวา่ RDF 

57 
89.1 

0.890 มาก 

5.หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) (ที่ไม่ใช่หน้ากากอนามัยแบบผา้) 
จดัเป็นขยะพลาสติกหน่ึง 

32 
50.0 

0.500 ปานกลาง 

6.ขวดบรรจุน ้ าดื่มหรือขวดเพท (PET) ถูกออกแบบมาเพื่อใชง้านไดห้ลาย
คร้ัง 

29 
45.3 

0.450 ปานกลาง 

7.เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) คือ การมุ่งเน้น ‘Reduce – Reuse 
– Recycle’ เพื่อให้เกิดการหมุนเวยีนของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

60 
93.8 

0.940 มาก 

8.การเผาโฟมท าให้เกิดก๊าซพิษสไตรีนออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
โรคมะเร็ง 

55 
85.9 

0.860 มาก 

9.การรีไซเคิลโฟมมีปัญหาส าคญัในเร่ืองไม่คุม้ทุน 55 
85.9 

0.860 มาก 

10.พลาสติกที่ผลิตจากวตัถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (Biobase) 
สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนกันได้โดยใช้ระยะเวลาอันส้ัน 
(Renewable Resource) 

55 
85.9 

0.860 มาก 

 
จากตารางที่ 4.9 บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มตอบค าถามถูกมากที่สุด จ  านวน 64 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ในหวัขอ้ปัญหาการจดัการขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดบัโลกที่ทุกประเทศต่างประสบ
และก าลงัเร่งรัดในการแกไ้ข ดว้ยเหตุผลที่วา่การยอ่ยสลายของพลาสติกหน่ึงช้ินนั้นใชเ้วลานานกว่า
ร้อยปี รองลงมา ตอบถูก จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 ในหวัขอ้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) คือ การมุ่งเน้น ‘Reduce – Reuse – Recycle’ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบถูกนอ้ยที่สุด จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 ในหัวขอ้ขวดบรรจุ
น ้ าด่ืมหรือขวดเพท (PET) ถูกออกแบบมาเพือ่ใชง้านไดห้ลายคร้ัง ตามล าดบั 
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ตำรำงที่ 4.10  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู้กบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิ
ชีวติใหม่ (New Normal) 

 
Correlations 

 ความรู้ การจดัการขยะพลาสติก 
ความรู้ Pearson Correlation 1   .703** 

Sig. (2–tailed)  .000 
N 64 64 

การจดัการขยะพลาสติก Pearson Correlation .703** 1 
Sig. (2–tailed) .000  
N 64 64 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2 – tailed). 

 
จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Correlations เพื่อหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งความรู้กบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) พบวา่ มีความสมัพนัธก์นั
อยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (ค่า Sig Pearson Correlation = 0.000) จึงยอมรับ
สมมติฐาน  
  



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ผลกำรศึกษำ ควำมคำดหวัง ควำมตระหนัก ทัศนคติ และควำมรู้ เกีย่วกบักำรจัดกำร
ขยะพลำสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของบุคลำกรด้ำนส่ิงแวดล้อมของ
ผู้ประกอบกำรพืน้ทีนิ่คมอตุสำหกรรมมำบตำพุด ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง 

 
5.1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลประเภทโรงงานของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง พบว่า ประเภท
โรงงานที่บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่สังกดัอยูเ่ป็นโรงงานประเภท 42 คือ โรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกบั เคมีภณัฑ ์สารเคมีหรือวสัดุเคมีซ่ึงมิใช่ปุ๋ ยอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง  

5.1.2 ผลการศึกษาความคาดหวงัของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบวา่ ส่วนใหญ่มีความคาดหวงั
เก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติกอยูใ่นระดบัมาก  

5.1.3 ผลการศึกษาความตระหนักเก่ียวกับการจัดการขยะพลาสติกของบุคลากรด้าน
ส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัระยอง พบวา่ มีความตระหนกัค่อนขา้งมากเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 

5.1.4 ผลการศึกษาทศันคติของบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่า ส่วนใหญ่มีทศันคติใน
ทางบวกเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 

5.1.5 ผลการศึกษาความรู้ของบุคลากรด้านส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่า บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่ก่ึงหน่ึงมีคะแนนความรู้มากเก่ียวกบัการจดัการขยะพลาสติก 
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5.2 ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะพลำสติก ยุควิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) เพ่ือน ำไปสู่ควำมยัง่ยืน  

 
5.2.1 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างระหว่างประเภทโรงงานกบัการจดัการ

ขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p > 0.05)  
5.2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี

ชีวติใหม่ (New Normal) พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p > 0.05) 
5.2.3 การทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุ

วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวก (r = 0.400) อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (p < 0.05)  

5.2.4 การทดสอบหาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติกบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) พบวา่ มีความสมัพนัธก์นัในทิศทางบวก (r = 0.333) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p < 0.05)  

5.2.5 การทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) พบวา่ มีความสมัพนัธก์นัในทิศทางบวก (r = 0.703) อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p < 0.05) 
  

5.3 อภปิรำยผล 
 

แนวทางการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อน าไปสู่ความย ัง่ยืน
ของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต  าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง สามารถอภิปรายผลการการศึกษาได ้ดงัน้ี 

5.3.1 ผลการศึกษา พบว่า ประเภทโรงงานที่แตกต่างจะมีการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้จากการทบทวน
วรรณกรรม เร่ืองจุดเร่ิมตน้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
(2563) กล่าววา่ โรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 
เช่น อุตสาหกรรมโตเคมี เคมีภณัฑแ์ละของเหลว กลัน่น ้ ามนั ไฟฟ้า และเหล็ก เป็นตน้ โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สนพ.) เป็น
หน่วยงานก ากบัดูแล ด าเนินการบริหารจดัการที่ผสมผสานสอดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
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และวฒันธรรมไทยดว้ยดุลยภาพ ส่งผลใหโ้รงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตอ้งปฏิบตัิ
ตามประกาศหรือมาตรการต่าง ๆ ของ สนพ. และที่ส าคญัอยา่งยิง่โรงงานตอ้งเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทราบทุก 6 เดือน ที่เกิดขึ้นจริงกบักระบวนการผลิต 
การจดัการขยะของเสีย ตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทางของการด าเนินกิจการ โดยปัจจุบนั นอกจากจะ
ค านึงถึงคุณภาพของสินคา้แลว้ยงัตอ้งรวมไปถึงสุขภาพ ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มดว้ย แนว
ทางการจดัการขยะพลาสติกของโรงงานแต่ละประเภทในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5.3.2 ผลการศึกษา พบวา่ ความตระหนกัมีความสมัพนัธก์บัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งน้ี บุคลากรด้านส่ิงแวดลอ้มส่วน
ใหญ่ยงัเลือกแนวทางการจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) วา่ในกรณีที่ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงการใชบ้รรจุภณัฑ์หรือภาชนะพลาสติกได ้ส่ิงส าคญัที่ท่านพึงปฏิบติั คือ การคดัแยกบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติกที่ใชแ้ลว้กบัเศษขยะ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนัวิสาข ์คงพิรุณ, สรัญญา ถ่ีป้อม 
และวิโรจน์ จนัทร (2560: 310 – 321) ที่ไดศ้ึกษา เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการจดัการขยะใน
หมู่บา้นโป่งปะ ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ผลการศึกษา พบว่า ความตระหนัก
ในการจดัการขยะมูลฝอยมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

5.3.3 ผลการศึกษา พบว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะพลาสติก ยคุวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยมีความเห็นส่วนใหญ่ว่าไม่ควรน าขยะ  
รีไซเคิลกลับมาใชใ้หม่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เน่ืองจากคิดว่าเส่ียงต่อการติดเช้ือ
มากกวา่ใชข้องใหม่ กล่าวคือ บุคลากรส่ิงแวดลอ้มมีความเห็นวา่การใชพ้ลาสติกใชค้ร้ังเดียวนั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับ ยคุวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิชา รักรอด (2563)  
ผลการศึกษา พบวา่ ดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ที่เกิดขึ้นในขณะน้ี นับว่าเป็น
กา้วที่ส าคญัของประเทศไทยในการต่อสูก้บัมลพษิพลาสติกตามมาตรการในการลดการแพร่ระบาด
ของโรค COVID – 19 ประชาชนจ าเป็นตอ้งกักตวัเองอยู่ในบา้นหรือที่พกัของตน จึงเกิดขยะ
พลาสติกจากการใช้งานคร้ังเดียวทิ้งจ  านวนมากจากการสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งมี
ขอ้บงัคบัที่ให้ร้านต่าง ๆ ให้บริการไดเ้ฉพาะบริการซ้ือกลบับา้นเท่านั้น และผูบ้ริโภคยงัมีการป้องกัน
ตนเอง โดยหลีกเล่ียงการใชภ้าชนะซ ้ าแต่หันมาใชพ้ลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้งแทนจนเกิดเป็นวิกฤตแห่ง
ความสะดวกสบายในผูบ้ริโภคจากการส ารวจออนไลน์ เม่ือช่วงกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 มี
ผูบ้ริโภคร้อยละ 62.0 ของจ านวนทั้งหมด มากกว่า 700 คน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็น
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ส่วนมาก มีความเห็นวา่พลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้งเป็นส่ิงจ าเป็นการสัง่อาหารจากบริการเดลิเวอรีและซ้ือ
อาหารกลบับา้นมากขึ้นเป็น ร้อยละ 54.0 ในขณะที่มีการสัง่สินคา้ออนไลน์มากขึ้นเป็นร้อยละ 47.0 

5.3.4 ผลการศึกษา พบวา่ บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการ
ขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้
ทั้งน้ี บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้มผูต้อบแบบสอบถามเกินกว่าก่ึงหน่ึงมีความคาดหวงัว่าประเทศไทย
จะมีมาตรการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดเพื่อน ามาก าจดัอยา่งถูกวิธี ในยุควิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) นอกจากน้ี ส่วนใหญเ่ลือกแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มพลาสติก ยคุวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธีรพฒัน์ องัศุชวาล และชชัฎา ก าลงัแพทย ์(2563: 37 – 76) 
ได้ศึกษา เร่ือง กลไกการอภิบาลทางสาธารณสุขของไทยในการจดัการกับ COVID – 19 ในระยะ
แรกเร่ิมของการแพร่ระบาด พบวา่ นโยบายและกลไกการอภิบาลของรัฐเพือ่รับมือกบัวกิฤติสุขภาพ
น้ีเป็นไปอยา่งกระจดักระจาย แยกส่วน และไม่เป็นระบบ โดยภาระความรับผดิชอบส าคญัส่วนมาก
ขึ้นอยูก่บักระทรวงสาธารณสุขและกลไกทางสุขภาพ รัฐบาลยงัไม่มีนโยบายเป็นการเฉพาะใด ๆ ที่
คิดคน้หรือน าไปปฏิบติัเพื่อรับมือกับวิกฤติแบบบูรณาการ เช่น มิได้มีการประกาศให้หน้ากาก
อนามัยเป็นสินคา้ควบคุมตั้งแต่เร่ิมมีการระบาดของโรค COVID – 19 จึงท าให้ประชาชนทัว่ไปมี
ความคาดหวงัวา่ประเทศไทยจะมีระบบการจดัการหนา้กากอนามยัอยา่งถูกวธีิในอนาคตขา้งหนา้ 

5.3.5 ผลการศึกษา พบว่า ความรู้มีความสัมพนัธ์กับการจดัการขยะพลาสติก ยุควิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว ้ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะบุคลากรด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมีความรู้ในการจดัการขยะพลาสติกจากการเรียนตามสายวิชาชีพเป็นพื้นฐานอยูแ่ล้ว
ประกอบกบัไดป้ระสบการณ์จากการท างาน จากการทบทวนวรรณกรรม เร่ือง ระดบัความรู้ ของ 
ใจชนก ภาคอตั (2557: 9) กล่าวถึง ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท คือ ความรู้ที่เช่ือมโยงกบัสภาพ
ความเป็นจริงของโลกทบัซ้อน โดยน าความรู้ที่ชดัแจง้มาประยกุตใ์ชต้ามบริบทของตนเอง พบใน
คนที่ท  างานมาหลายปีจนกลายเป็นความรู้ฝังลึก ท าใหมี้ทกัษะ และประสบการณ์มา และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ จอมตวญัจ ์อาคมานนท ์และปัญญา ศรีสิงห์ (2563: 208 – 225) เร่ือง ความรู้และ
การรับรู้ที่มีต่อพฤติกรรมในการจดัการขยะพลาสติกของคนกรุงมหานคร ผลการวิเคราะห์ถดถอย
อยา่งง่าย (Simple Regression) พบวา่ ความรู้ในการจดัการขยะพลาสติกสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การจดัการขยะพลาสติกของคนกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
5.4.1 ข้อเสนอแนะ 

ในการก ากบัดูแลผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส าหรับแนวทาง
การจดัการขยะพลาสติก ยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal) อนัจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ ความ
ย ัง่ยนื โดยมีหวัขอ้หลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1) น าร่องออกมาตรการเก็บรวบรวมหน้ากากอนามยัทั้งหมดเพื่อน ามาก าจดัอยา่ง
ถูกวธีิอยา่งจริงจงั ในยคุวถีิชีวติใหม่ (New Normal)  

2) รณรงคเ์ร่ืองการใชพ้ลาสติกใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) ยคุวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ หากผูป้ระกอบการมีความกงัวลเก่ียวกบัความ
เส่ียงต่อการติดเช้ือโรค COVID – 19 สามารถเลือกใชบ้รรจุภณัฑท์ี่ผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนได ้
เช่น บรรจุภณัฑแ์กว้ หรือกระเบื้อง เป็นตน้ 

3) จัดท าโครงการประเมินผูป้ระกอบการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
เก่ียวกบัสนับสนุนการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือใชเ้ทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการ
มอบรางวลัหรือใบรับรองเพือ่สร้างความตระหนกัในการจดัการขยะพลาสติกใหพ้ื้นที่ใหม้ากขึ้น 

 
5.4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในกลุ่มของบุคลกรดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเท่านั้น ซ่ึงเป็นบุคคลกรระดับวิชาชีพที่ท  างานให้แก่องคก์รที่
สังกดัอยู ่หากเพิ่มเติมการศึกษาให้มีการสัมภาษณ์หรือศึกษาขอ้มูลผูพ้ฒันา หน่วยงานก ากบัดูแล
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงผูบ้ริหารของ
ผูป้ระกอบการแต่ละโรงงาน อาจจะได้แนวทางในการจดัการขยะพลาสติกในยุควิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) และได้ทราบวิสัยทัศน์ หรือมุมมองในฐานะผูบ้ริหารซ่ึงมักจะมองเห็นโอกาสในการ
บริหารจดัการการเช่ือมโยงปัญหากบัเป้าหมายขององคก์ร อนัจะน าพาองคก์ารไปสู่การจดัการขยะ
พลาสติกที่ย ัง่ยนืและมีหลากหลายแนวทางมากยิง่ขึ้น  
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รำยช่ือผู้ประกอบกำรพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
 

ล ำดับ ช่ือผู้ประกอบกำร 

1 ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
2 บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั 
3 บริษทั บี เอส ที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั 
4 บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ  ากดั สาขา 2 
5 บริษทั เจเอส อาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จ  ากดั 
6 บริษทั แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ ากดั 
7 บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
8 บริษทั โอเอสซี สยามซิลิกา จ  ากดั โรงงาน 1 
9 บริษทั โอเอสซี สยามซิลิกา จ  ากดั โรงงาน 2 
10 บริษทั ทีพทีี ปิโตรเคมิคอลส์ จ  ากดั (มหาชน) 
11 บริษทั ลินเด ้ไฮโค จ ากดั 
12 บริษทั ไทย จีซีไอ เรซิทอ็ป จ ากดั 
13 บริษทั ไทยชินกงอินดสัตร้ี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
14 บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
15 บริษทั ทีพซีี เพสตเ์รช่ิน จ ากดั 
16 บริษทั ไทยโพลีเอททีลีน จ ากดั 
17 บริษทั ไทยไวร์ โพรดคัท ์จ  ากดั (มหาชน) 
18 บริษทั จีซี สไตรีนิคส์ จ  ากดั 
19 บริษทั ไทยสแกนดิค สตีล จ ากดั 
20 บริษทั ลินเด ้(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
21 บริษทั ไทยเอ็มเอฟซี จ  ากดั 
22 บริษทั ไทยเอ็มเอ็มเอ จ  ากดั 
23 บริษทั บางกอก โคเจนเนอเรชัน่ 
24 บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ  ากดั โรงงาน 1 
25 บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ  ากดั โรงงาน 2 
26 บริษทั โคเวสโตร (ประเทศไทย) จ ากดั 

27 บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา 2 
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ล ำดับ ช่ือผู้ประกอบกำร 
28 บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา 3 
29 บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) สาขา 4 
30 บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) สาขา 8 
31 บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) สาขา 12 
32 บริษทั โซลเวลย ์เพอรอกซิไทย  จ ากดั 
33 บริษทั  อิวอนิก ยไูนเตด็ซิลิกา (สยาม) จ  ากดั 
34 บริษทั ระยอง โอเลฟินส์ จ  ากดั 
35 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั 
36 บริษทั  อินนิออส สไตโรลูชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
37 บริษทั วนิีไทย จ ากดั (มหาชน) 
38 บริษทั บริษทั แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ  ากดั 
39 บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ จ  ากดั 
40 บริษทั สยามแผน่เหล็กวลิาส จ ากดั 
41 บริษทั สยามโพลิเอททีลีน จ ากดั 
42 บริษทั สยามโพลีสไตรีน จ ากดั 
43 บริษทั สยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จ  ากดั 
44 บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จ  ากดั 
45 บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
46 บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั 
47 บริษทั เหล็กก่อสร้างสยาม จ ากดั 
48 บริษทั ทานิโอบิส จ  ากดั (ช่ือเดิม เอช.ซี.สตาร์ค) 
49 บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ  ากดั 
50 บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรีส์  จ ากดั (มหาชน) 
51 บริษทั เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
52 บริษทั อีเอส ไฟเบอร์ วิชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
53 บริษทั อดิตยา เบอร์ล่าเคมิคลัส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
54 บริษทั แอร์ ลิควดิ (ประเทศไทย) จ  ากดั 
55 บริษทั  ลินเด ้(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
56 บริษทั เอสซีจี ไฮโค โพลิเมอร์ จ ากดั 
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ล ำดับ ช่ือผู้ประกอบกำร 
57 บริษทั บริหารและพฒันาเพือ่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
58 บริษทั เจม เอ็นไวรันเมนทลั แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
59 บริษทั คาทูน นาทีเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
60 บริษทั อีสเทิร์น ฟูอิดทรานสปอร์ต จ ากดั 
61 บริษทั โกลบอล ยทูิลิต้ี จ  ากดั 
62 บริษทั เอ็นเอฟซีที จ  ากดั 
63 บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
64 บริษทั ปุ๋ ย เอ็น เอฟ ซี จ  ากดั (มหาชน) (NFC) 
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ภำคผนวก ข 
แบบสอบถำม 
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แบบสอบถำม 
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ภำคผนวก ค 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
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กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – ช่ือสกลุ     นางสาวสุภคั จนัทรประทุม 
ประวัติกำรศึกษำ  วทิยาศาสตรบณัฑิต(สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม) 

มหาวทิยาลยับูรพา ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน    นกัวทิยาศาสตร์ 

ศูนยเ์ฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ  
ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 
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