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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสุขภาพทางกาย จิตใจและสังคม 

และคุณภาพของอาหารและน้ําดื่มทางชีวภาพ ของแรงงานคุยขยะเฉพาะที่ ในหลุมฝงกลบขยะเทศบาลเมืองวารินชําราบ         
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยทําการศึกษาในกลุมตัวอยางคนที่มาคุยขยะอยูในหลุมฝงกลบขยะเทศบาลเมือง        
วารินชําราบ จํานวน 101 คน โดยใชแบบสัมภาษณ  และการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารและน้ําดื่มทางดานชีวภาพ ทําการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด 

ผลการตรวจหาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหารและน้ําดื่ม พบการปนเปอน รอยละ 100.00 และพบการ
ปนเปอนของเชื้ออีโคไลในน้ําดื่มทั้งหมด รอยละ 100.00 เชนกัน โดยจากประวัติการเจ็บปวยพบวาแรงงานมีอาการ
ทองเสีย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ในสวนของผลกระทบตอสุขภาพทางกายเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปที่ผาน     
โดยแรงงานคุยขยะมีความรูสึกวาสุขภาพแยลงกวาเดิม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 34.65 ทั้งนี้ไดรับผลกระทบจาก
การเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุจากมูลฝอยมีคมจากการทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอยมากที่สุด รอยละ 55.45 รองลงมา คือ 
ไดรับผลกระทบที่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคผิวหนัง ผื่นคัน และผิวหนังอักเสบ รอยละ 41.58 และเกิดความรูสึกเวียน
ศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน จากการทํางานในหลุมฝงกลบที่มีกลิ่นเหม็น รอยละ 27.72 ตามลําดับ ในสวนของผลกระทบตอ
สุขภาพทางจิตเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปที่ผานมา มีความรูสึกวาแยลงกวาเดิม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.93 โดย
ผลกระทบเชิงลบจากการทํางานในหลุมฝงกลบมูลฝอยที่พบมากที่สุด ไดแก ความรูสึกเดือดรอน รําคาญ ที่มีแมลงวัน
จํานวนมาก มารบกวนในการทํางาน รอยละ 57.43 รองลงมาคือ ความรูสึกกังวลหากตองตั้งบานเรือนใกลกับสถานที่ฝง
กลบมูลฝอย คิดเปน รอยละ 46.53 และมีความรูสึกกังวลวาผลกระทบจากการฝงกลบมูลฝอยจะสงผลตอสุขภาพของ
ตนเองรอยละ 43.56 ในสวนของผลกระทบตอสุขภาพทางสังคม พบวา ความเปนอยูของคนในชุมชนดีขึ้น คิดเปนรอยละ 
32.67 โดยผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ประเด็นทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การสรางอาชีพหรือเพิ่มรายได
ใหกับผูที่สถานท่ีฝงกลบมูลฝอยตั้งอยูใกลบาน โดยสวนใหญไดรับประโยชนรอยละ 97.03 และมีความชวยเหลือกัน มี
ความสามัคคีกับเพื่อนรวมงานมากขึ้น รอยละ 89.11 ผลกระทบเชิงลบ ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง รอยละ 
19.18 และจากการมาทํางานท่ีหลุมฝงกลบแหงนี้ทําใหบุคคลอื่นแสดงอาการรังเกียจ รอยละ 12.87 ดังนั้น เทศบาล
เมืองวาริน-ชําราบควรดําเนินการจัดการดูแลสุขภาพในกรณีที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางานในเบื้องตน 
โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังและอาการทางระบบหายใจ และควรมีการสุขาภิบาลในบริเวณสถานที่ทํางานใหถูก
สุขลักษณะ ไดแกการกําจัดแมลงวันและสัตวนําโรค การดําเนินการจัดสุขาภิบาลอาหาร นํ้าดื่มท่ีสะอาดและปลอดภัย 
รวมท้ังควรมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน การใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลและโรคที่เกิดจากการทํางาน การหลีกเลี่ยงหรือปองกันการสัมผัสกับขยะอันตราย และ จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพจิตที่ดีใหกับผูคุยขยะอยางตอเนื่อง   
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Abstract 
This research  aims to study the health impact related to physical, mental and social of 

the waste pickers in the sanitary landfill, Warinchamrab Municipality Ubonratchathani Provinnce. 
There were 101 waste pickers in landfill. The data were collected by structural interview and 
analyzed via the use of descriptive statistics, including frequency, percentage, average, standard 
deviation, minimum and maximum values. 

The results showed the comparision of current physical health impact compared with 
those in the past 5 years. Thirty-five subjects felt their health got worse  35 persons(34.65%). The 
most common impact was the accidents from sharp wastes(55.45%), the skin irritation and 
abscess(41.58%). For mental health impact, seven people were worse (6.93%). The negative result 
of working in sanitary landfill were nuisance with flies(57.43%) and feeling anxious home near 
landfill(46.53%).For the social health impact that got well – being(32.67%), economic issue such 
as occupation about waste with residents near landfill. The majority of worker populations were 
benefit from garbage (97.03%). The negative feedback such as family relationship worse(19.18%), 
nasty from surrounding people(12.87%). Also, they should have a good sanitary inside the working 
areas including minimizing the flies and vectors. The trainings are also required, safety and 
personal protective equipment. Finally, continuing activities regarding mental health promotion 
should be recommended for waste pickers. 

 

Keywords : The waste pickers; Sanitary landfill; Health impact; Warinchamrab Municipality 
 
บทนํา 

ในระบบการกําจัดขยะโดยการฝงกลบนั้น 
จะมีขยะที่ กองทับถมรอการฝ งกลบ  และพบวา          
ขยะจํานวนมากกวารอยละ 90 นํากลับมาใชใหมได      
ในจํานวนนี้รอยละ 3 เปนขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ 
การที่ประชาชนทิ้งขยะรวมกันโดยไมมีการคัดแยก 
สงผลใหการนําขยะกลับมาใชประโยชนทําไดเพียง      
รอยละ 10 เทานั้น สวนที่เหลือจะเขาสูกระบวนการ
กําจัดที่กอมลภาวะทางสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีสารเคมี
อันตรายไหลปนมากับน้ําชะขยะ และในที่สุดเขาไปใน
สิ่งแวดลอมไมวาทางอากาศ แหลงน้ํา พื้นดิน โดยจะ
สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอมนุษย โดยกลุมคน      
ที่เสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากขยะมากที่สุดก็คือ 
เจาหนาที่เก็บขยะ การเก็บขยะของเจาหนาที่เหลานี้
มักจะสัมผัสกับขยะโดยตรงเปนเวลานาน สวนใหญไมมี
อุปกรณปองกันสวนบุคคล เชน ถุงมือยาง หนากากหรือ
ผาปดจมูก แวนตา หรือรองเทาบูท เปนตน ดังนั้น
โอกาสที่เจาหนาที่เก็บขยะจะไดรับอันตรายจึงสูงมาก 
อันตรายที่เกิดขึ้น มีทั้งที่เปนเรื่องเล็กนอยจนกระทั่ง

มาก อาจเกิดขึ้นโดยทันทีหรือเกิดขึ้นภายหลัง โดยแยก
ไดเปนอันตรายที่ เกิดขึ้นทันที มีความรุนแรงตั้งแต
เล็กนอยจนถึงมาก เชน เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง 
หรือดวงตา เกิดบาดแผลจากการโดนบาดดวยเศษแกว 
เศษโลหะ ถาหากมีเชื้อโรคที่กอใหเกิดโรคและไมได      
รั บ ก า รดู แ ล รั ก ษ าที่ ถู ก ต อ งก็ เป น อั น ต ร าย ได             
ความรุนแรงอาจมีมากถึงขั้นทําใหตาบอดได [1] 

 ทั้งนี้มีรายงานการปนเปอนของสารเคม ี    
ใน ดิ น ตะกอนที่ ส ถ านที่ กํ าจั ด ขย ะมู ล ฝอยขอ ง
กรุงเทพมหานคร พบวา ดินตะกอนในบริเวณบอพัก     
นํ้าชะขยะมูลฝอยของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยออนนุช
และหนองแขม มีการปนเปอนของโลหะหนัก เชน 
ปรอท แมงกานีส ในปริมาณสูงเกินเกณฑมาตรฐาน 
ผลกระทบที่ตามมาจะตกอยูกับสุขภาพของประชาชน    
ที่ตองทนกับกลิ่น ควันไฟ และสารเคมีอันตรายที่เขาไป
สะสมอยู ในรางกาย ซึ่ งผลกระทบทางสุขภาพที ่      
เกิดขึ้นจากขยะโดยตรงนั้ น ยั งไมคอยปรากฏให          
เห็นเดนชัดมากนัก แตมีการศึกษาพบวากลุมผูที่ไดรับ
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ผลกระทบโดยตรงคือ กลุมคนผูรับซื้อของเกา ซาเลง      
ผูคุยขยะ คนเก็บขยะ และประชาชนที่อยูใกลเคียง [2] 
โดยผลกระทบทางสุขภาพตอกลุมบุคคลที่ทําเกี่ยวของ
กับขยะพบวาสวนใหญผลการตรวจสุขภาพทั่วไปและ
การตรวจทางอาชีวอนามัยไมปกติ และผลการตรวจหา
โลห ะห นั ก และก ารสั ม ผั ส ส าร เคมี กํ า จั ด แม ล ง            
กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดมีผลการตรวจสขุภาพไมปกติ 
และทุกคนมีปริมาณแมงกานีสสูง รองลงมาคือ สารหนู 
ตะกั่ ว  และโครเมี ยม [3]นอกจากนี้ ยั งมี อั นตราย            
ต อสุ ขภาพจากการได รับบาด เจ็บจากของมี คม            
เกิดอาการผื่นคันเมื่อไปสัมผัสน้ําในแหลงน้ําที่อยูรอบ
พื้นที่กําจัดขยะ เกิดอาการระคายเคืองและแสบตา
เนื่องมาจากฝุนละอองและควันไฟจากการเผาขยะ       
มีอาการหายใจไมออกเพราะตองสูดดมกลิ่น และ        
ฝุนละอองเปนประจําโดยปราศจากเครื่องมือปองกัน 
โดยผลกระทบตอสุขภาพทางกาย ไดแก โรคทางเดิน
หายใจ โรคทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อ ผิวหนัง อาการ
ปวดเมื่อย การบาดเจ็บจากของมีคม ผลกระทบทาง 
จิตใจและสังคมที่เกิดขึ้น มักเกี่ยวของกับจิตกังวลจาก
รายได [4] และยังพบวาผูมีอาชีพเก็บขยะมีจํานวนวัน
และชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยถึง 6.38 วันตอสัปดาห และ 
10.79 ชั่วโมงตอวัน [5] ซึ่งนับวาเปนการทํางานที่หนัก
มากและมีความเสี่ยงตอผลกระทบทางดานสุขภาพ
ตามมา  

ทั้ งนี้ การไดรับสารพิษมี  3 ทางคือ  ทาง       
การหายใจ โดยการสูดดมเอา ไอ ผงหรือละอองสารพิษ
เขาสูรางกาย ทางปากโดยการรับประทานเขาไป
โดยตรงทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ และทางผิวหนัง โดยการ
สัมผัสหรือจับตองสารพิษซึ่งสามารถซึมเขาสูผิวหนัง 
และจะดูดซึมไดมากยิ่งขึ้นหากมีบาดแผลที่ผิวหนัง โดย
อาการที่เกิดขึ้นมีแบบเฉียบพลัน คือเมื่อไดรับสารเคมี
เขาไปจะมีอาการทันทีทันใด เชน อาการระคายเคือง 
ผดผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ หนามืด วิงเวียน สวนแบบ
เรื้อรังเปนการรับสารพิษแบบทีละนอยๆ และคอยๆ 
เขาไปสะสมจนกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพแบบ    
คอยเปนคอยไป โดยอาการที่ไดรับจะมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับความเปนพิษของสารแตละตัว และปริมาณ     
ที่รับเขาไปในรางกาย[6] ถึงแมวาขยะจะเปนตัวปญหา
ของสังคม เปนสิ่งที่คนสวนใหญรังเกียจ แตสําหรับคน

อี ก กลุ มห นึ่ ง ใน สั งคม ขยะคื อ ชี วิ ต ขอ งพ วก เข า            
เปนทรัพยากรที่มีคา เพราะพวกเขาสมารถแปลงสภาพ
ใหเปนสินคาและมีราคา โดยหนาที่ดังกลาวคนกลุมนี ้   
ไดมีสวนในการรักษาระบบนิเวศของสังคมของระบบ
การจัดการขยะในปจจุบัน [7] โดยสภาพการทํางาน
กลุมนี้จะมองอาชีพของตนเองวา เปนงานอิสระ ไมมี
เจานาย สุจริต รายไดดีกวาหลายๆ อาชีพ ทําแลว    
สบายใจ ทั้งนี้องคประกอบที่จะทําใหการประกอบ
อาชีพน้ีอยูไดในสังคมนั้น ซึ่งจะตองมาจากทุนทางสังคม
ในพื้นที่  ผูนําชุมชน อุปสงคและอุปทานที่ เกิดขึ้ น          
ในระบบรับซื้อของเกา ขีดความสามารถในการรวมกลุม
ของคน เก็ บขยะ  ผู บ ริห ารส วนราชการในพื้ น ที่ 
กฎระเบียบขอบังคับ รวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
ดานเครื่องมือที่จําเปนและงบประมาณในการจัดการ
ขยะในพื้นที่ [8] ซึ่งจากการศึกษาขอมูลทําใหพบวา     
กลุมแรงงานคุยขยะนั้ นมีความเสี่ย งในการไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม         
ที่อยูรอบขางในการทํางาน 

เท ศ บ า ล เมื อ ง ว า ริ น ชํ า ร า บ  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยเปนระบบ
ฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาลภายใตโครงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมบนเนื้อที่ 197 ไร 2 งาน 61 ตาราง
วา ถนนสายวาริน–เดชอุดม บริ เวณแยกทางเข า         
บ านดอนผดุ ง ตํ าบลคู เมื อง อํ าเภอวารินชํ าราบ           
ซึ่งรับกําจัดขยะในเขตเทศบาลและองคการบริหาร      
สวนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียง 
โดยขอมูลปริมาณ ขยะที่ รับกํ าจัดในป  พ .ศ .2556           
มีปริมาณมากถึง 65,466.47ตัน [9] โดยขยะทั้งหมด     
จะถูกนํามาฝงกลบในบอฝงกลบของทางโครงการ       
ซึ่งขยะที่นํามาเทเพื่อรอการฝงกลบนี้จะถูกคัดแยกโดย
แรงงานที่ เปนชาวบานที่อาศัยอยู ในชุมชนบริเวณ
ใกล เคี ย ง  ซึ่ ง ในป จจุ บั น มี จํ านวน  138 คน  โดย            
ทางเทศบาลไมไดเก็บคาใชจายใดๆในการเขามาคุยขยะ
ในหลุมฝ งกลบแห งนี้  โดยขยะประเภทพลาสติก        
ขวดแกว โลหะ เมื่อทําการคัดแยกไดแลวก็จะนําไปขาย
ใหกับเจาหนาที่ของทางเทศบาลที่รับซื้อตอเพื่อนําไป
แปรรูปเปนพลาสติกอัดแทง และเม็ดพลาสติกเพื่อ       
สงขายตอไป สวนขยะนอกเหนือจากพลาสติกก็จะนําไป
ขายตอใหกับแหลงภายนอกที่เขามารอรับซื้ออีกทอด 
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ในส วนของการดู แลสุขภาพของคนเก็ บขยะซึ่ ง            
เปนประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนรอบหลุมฝงกลบขยะ
ที่เขามาทํางานคุยขยะในหลุมฝงกลบพบวาสวนใหญ      
ไมมีการตรวจสุขภาพประจําป และมีการทํางานที ่     
เสี่ย งตอการติดโรคจากขยะไดแก  การแตงกายที ่          
ไมถูกตองเชนไมสวมเสื้อแขนยาว ไมสวมรองเทาบูท     
ไมมีถุ งมือและหนากากอนามัยไวปองกันเชื้อ โรค 
นอกจากนี้ยังพบวาคนเก็บขยะทั้งหมดจะรับประทาน
อาหารและน้ําดื่มอยูในบริเวณหลุมฝงกลบขยะซึ่งความ
สะอาดของอาหารก็เปนความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค     
ไดเชนกัน นอกจากนี้ยาหรือเวชภัณฑที่ตองใชในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานยังมีไมเพียงพอ จากปญหา
ที่กลาวมาขางตน ผูที่ตองทํางานกับขยะและคลุกคล ี     
อยูตลอดท้ังวันเปนบุคคลที่มีความเส่ียงทางดานสุขภาพ
ตอการติดเชื้อโรคและสารพิษที่ปนเปอน หากมีการ
ประเมินและหาแนวทางในการปองกันผลกระทบดาน
สุขภาพใหกับคนเก็บขยะ ซ่ึงเปนกลุมคนที่มีความสําคัญ
เปนอยางมากในการนําขยะเขาสูกระบวนการรีไซเคิล 
โดยการมีสุขภาพที่ดีก็จะนําไปสูการทํางานที่ดีและ
สามารถเปนกําลังในการขับเคล่ือนระบบการจัดการขยะ
ไดเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา      
ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพของแรงงาน
คุยขยะที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ทั้งผลกระทบทางกาย 
จิตใจ และสังคมความเปนอยูรวมไปถึงขอมูลทั่วไปของ
สุขภาพและการทํางาน ความสะอาดของน้ําดื่มและ
อาหารที่บริโภคในชวงการปฏิบัติงานซึ่งอาจสงผลตอ
การเจ็บปวยได ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับหนวยงาน      
ที่ รับผิดชอบ ในการหาแนวทางที่ จะชวยปองกัน
อันตรายและสงเสริมสุขภาพใหแกแรงงานคุยขยะ
เหลาน้ี 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย  

 1.  รูปแบบการวิจัย : การวิจัยในครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  

2 .  ป ร ะช าก รแ ล ะก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  : 
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในกลุมประชากรซึ่งเปนแรงงาน
ที่มาคุ ยขยะอยู ในหลุมฝงกลบขยะเทศบาลเมือง             
วารินชําราบทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลจํานวน 

138 คน แตในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางมีความ
สมัครใจเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 101 คน 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 3.1 เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน
แบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวย 6 สวนดังนี ้
 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไป ไดแก  เพศ อายุ 
สถานภาพในครอบครัว การศึกษา รายได อาชีพหลัก 
ระยะเวลาในการทํางานตอสัปดาห  ชั่วโมงการทํางาน
ตอวัน การเคยไดรับความรู และการอบรมเรื่องการคัด
แยกขยะที่ปลอดภัย การเคยพบขยะอันตรายขณะ
ปฏิบัติงาน จํานวน 11 ขอ 
 สวนที่  2 ขอมูล เกี่ ยวกับสุขภาพของ
แรงงานคุยขยะ จํานวน 13 ขอ 
 สวนที่  3 ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอ
สุขภาพทางกายจากการคุยขยะที่ฝ งกลบมูลฝอย 
จํานวน   10 ขอ 
 สวนที่  4 ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอ
สุขภาพทางจิตใจจากการคุยขยะที่ฝงกลบมูลฝอย 
จํานวน 12 ขอ 
 สวนที่  5 ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอ
สุขภาพทางสังคมจากการคุยขยะที่ฝงกลบมูลฝอย 
จํานวน 14 ขอ 
 3.2 เครื่องมือที่ ใช ในกระบวนการวิจัย        
ในการตรวจวิเคราะหคณุภาพอาหารและน้ําดื่มทางดาน
ชีวภาพ 

(1) การตรวจคุณภาพอาหารดานชีวภาพโดย
ชุดทดสอบ (SI-2) [10] 

(2) การตรวจคุณภาพน้ําดื่มทางดานชีวภาพ
โดยวิธี MPN [11] 
 3.3 ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ที่เปนแบบสัมภาษณ โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ในการตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของ
ขอคําถามและนํามาปรับปรุงใหสมบูรณ ตรงตาม
วัตถุประสงค  ในสวนของการตรวจคุณภาพอาหาร       
ไดนําวิธีการตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามัยทุก
ขั้นตอน และการตรวจคุณภาพน้ําดื่มไดใชวิธีการตาม
คูมือวิเคราะหน้ําเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
แหงประเทศไทยที่เปนไปตามมาตรฐานสากล 
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4. ขั้นตอนและวิธีในการเก็บขอมูล 
- ประชุมชี้แจงทีมวิจัยในการเก็บรวบรวม

ขอมูลและจัดทําแบบสัมภาษณและการตรวจประเมิน 
- เตรียมแบบสํารวจและเครื่องมือ อุปกรณที่

จะใชในการตรวจวิเคราะหใหพรอมสําหรับในการ        
ลงเก็บขอมูล 

- ดําเนินการประสานงานกับผูดูแลหลุมฝง
กลบขยะ และแรงงานคุยขยะเพื่อชี้แจงวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจในวัตถุประสงค
และแนวทางในการเก็บขอมูลวิจัย  

- ทําการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณ โดยเก็บ
ขอมูลเปนรายบุคคลซึ่งมีทีมวิจัยเขาสัมภาษณอยาง
ละเอียดประมาณรายละ 30 นาที 

- ดําเนินการเก็บตัวอยางอาหาร ภาชนะ 
และมือผูสัมผัสอาหารจากรานที่มาเปดจําหนายอาหาร
ซึ่ ง เป น ร าน อ าห ารต าม สั่ งซึ่ ง มี จํ าน วน  1  ร า น              
เก็ บ ตั วอ ย า งต รวจ ใน เวล า  1 0 .0 0  น . จํ าน วน                
10 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางที่เปนอาหาร 5 ชนิดคือ 
คะนา แตงกวา ตนหอม ถั่วงอกและเนื้อหมู ภาชนะ 
จํานวน 3 ตัวอยาง คือ ชอน จาน และเขียง และมือผู
สัมผัสอาหาร จํานวน 2 ตัวอยาง เพื่อทดสอบการ
ปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียดวยชุดทดสอบ SI-2 
และทําการเก็บตัวอยางน้ําดื่มจํานวน 10 ตัวอยางจาก
ถังบรรจุน้ําดื่ม 1 ตัวอยาง และจากกระติกบรรจุน้ํา 
จํานวน 9 ตัวอยาง ในชวงเวลา 10.30-12.00 น.        
เพื่อนําไปตรวจหาการปนเปอนของเชื้อโคลิฟอรม
แบคทีเรีย ดวยวิธี MPN   

- การพิทักษสิทธิ โครงการวิจัยนี้ไดรับการ
พิจารณารับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยขอมูล
สวนตั วของผู เข ารวมการวิจั ยจะถู ก เก็บรักษาไว           
ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล แตจะรายงาน
ผลการวิจัยเปนขอมูลสวนรวม และผูเขารวมการวิจัยมี
สิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได  โดย        
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการไมเขารวมการวิจัย
หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลกระทบ
ตอการบริการและการปฏิบัติงานที่สมควรจะไดรับแต
ประการใด 

- สรุป วิเคราะหขอมูล  

 5. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก  ความถี่  รอยละ 
คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ขอมูลผลการศึกษาโดยนําเสนอเปน 4 ดาน
ดังนี้คือ  

1. ขอมูลทั่วไปของแรงงานคุยขยะ 
2. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของแรงงานคุยขยะ 
3. ผลกระทบตอสุขภาพของแรงงานคุยขยะ 

  4. ผลการวิเคราะหการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรียในอาหารและน้ําด่ืม 

1. ขอมูลทั่วไปของแรงงานคุยขยะ 
พบวาแรงงานส วนใหญ เปน เพศหญิ ง        

รอยละ 59.41 และเพศชาย รอยละ 40.59 มีอายุ
ระหวาง 18 – 76 ป โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 39.28 ป 
สวนใหญมีสถานภาพเปนคูสมรสของหัวหนาครอบครัว 
รอยละ 48.52 รองลงมาเปนหัวหนาครอบครัว รอยละ 
22.77 สวนที่ เหลือ เปนบุตร / ธิดา รอยละ 14.85 
ตามลําดับ มีการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษา
มากที่สุด รอยละ 78.22 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15.84 
และ 1.98 ตามลําดับ มีอาชีพหลักเปนเกษตรกรรมมาก
ที่สุด รอยละ 62.38 รองลงมา คือ เก็บขยะขาย รอยละ 
31.68 สวนที่เหลือประกอบอาชีพคาขาย และอาชีพ
รับจางทั่วไป รอยละ 2.97 เทากัน ซึ่ งรายได เฉลี่ย      
ของครอบครัวตอเดือน เทากับ 9,250 บาท โดยมี
ประสบการณทํางานคุยขยะเฉลี่ย 5.0 ป ปฏิบัติงานใน
แตละวันโดยเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง และวันทํางาน เฉลี่ย 
6.0 วันตอสัปดาห  

การไดรับความรูขาวสารเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะที่ปลอดภัย พบวา สวนใหญ รอยละ 70.30 ยัง
ไมเคยไดรับความรูขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่
ปลอดภัย นอกจากนี้สวนใหญยังไมเคยเขารวมอบรมให
ความรูหรือชี้แจงของเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มูลฝอยของเทศบาลที่ปลอดภัย รอยละ 83.17 ทั้งนี้มี
การพบขยะอันตรายในการปฏิบัติงาน รอยละ 93.07 
ชนิดของขยะอันตรายที่พบมากที่สุด คือ หลอดไฟ       
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ร อ ย ละ  71.28 รอ งล งมา ได แ ก  แบ ต เต อ รี่ ข อ ง
โทรศัพทมือถือ รอยละ 64.89 ถานไฟฉาย รอยละ 
63.83 กระปองสเปรยสารเคมีกําจัดแมลง รอยละ 
61.70 ขวดสารเคมีกํ าจัดศัตรูพื ช รอยละ 54.26        
เข็มฉีดยา รอยละ 53.19  ตามลําดับ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของแรงงานคุยขยะ 

แรงงาน เคย เข ารับการตรวจสุขภ าพ
ประจําป รอยละ 63.37 โดยพบวา มีผูท่ีมีโรคประจําตัว 
รอยละ 12.87 ซึ่งโรคประจําตัวที่พบมากที่สุด คือ        
โรคกระเพาะ รอยละ 8.51 รองลงมา คือ โรคปอด
อักเสบ รอยละ 7.69  โรคเบาหวาน และโรคหอบหืด 
รอยละ 2.13 โรคความดันโลหิตสูง และ โรคผิวหนัง 
รอยละ 1.06  ทั้งนี้มีเวลานอนพักผอนเฉลี่ยวันละ 7.74 
ชั่วโมง สวนใหญ รอยละ 97.03 ไมมีการออกกําลังกาย  
สําหรับบริเวณที่รับประทานอาหารในชวงพักจากการ
ปฏิบัติงาน สวนใหญอยูบริเวณรมไมขางหลุมฝงกลบ 
รอยละ 36.63 รองลงมา ไดแก รานอาหารที่หลุมฝง
กลบ รอยละ 23.76  ในสวนของน้ําสําหรับใชบริโภค     
ในระหวางปฏิบัติงานสวนมากจะมีการซื้อน้ําถัง หรือน้ํา
ขวด มาเพื่อบริโภค รอยละ 74.26 รองลงมา ไดแก 
น้ําประปา น้ําบาดาล และน้ําฝน รอยละ 14.85, 8.91 
และ 1.98 ตามลําดับ สําหรับการสวมใสอุปกรณ
ปองกันตนเองขณะทํางาน พบวา รอยละ 98.02 มีการ
ส ว ม ใส อุ ป ก ร ณ ป อ ง กั น อั น ต ร าย ส ว น บุ ค ค ล 
ประกอบดวย รองเทาบูท มากที่สุด รอยละ 97.98 
รองลงมามี ก าร ใช ม ากกว ารอ ยละ  90.00 ได แ ก           
เสื้อแขนยาว ถุงมือ กางเกงขายาว ผาคลุมศีรษะ หมวก 
ผาปดปาก / จมูก เอี๊ยมผา หรือ พลาสติกกันเปอน 
และนอยที่สุด คือ แวนตา รอยละ 15.15 

การเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน พบวา      
รอยละ 44.55 เคยมีอาการเจ็บปวยจากการปฏิบัติงาน 

โดยพบวามีอาการเปนผื่นคันท่ีผิวหนัง มากที่สุด รอยละ 
64.44 รองลงมา คือ ปวดเมื่ อยกลามเนื้อ  รอยละ 
42.22  ไขหวัด รอยละ 28.89  เปนลมหรือวิงเวียน 
รอยละ 8.89 หอบเหนื่อย หายใจไมสะดวกและทองเสีย 
รอยละ 6.67  ในสวนของการไดรับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน พบวารอยละ 57.43 เคยไดรับบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงาน โดยไดรับบาดเจ็บจากของมีคมบาดมาก
ที่สุด รอยละ 86.21 รองลงมา คือ ของแหลมมีคมทิ่ม
แทง รอยละ 67.24  แมลง สัตว กัดตอย และ วัตถุ
กระเด็นเขาตา รอยละ 10.34  ของแข็งหลนทับ รอยละ 
6.90 และเมื่อมีการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการ
ทํางานสวนใหญ รอยละ 55.17 จะปฐมพยาบาลดวย
ตนเอง รองลงมา คือ ซ้ือยากินเองโดยใชยาที่ใชประจํา 
และการไปรักษาท่ีโรงพยาบาล  รอยละ 41.38  และไป
ที่ รพ.สต. รอยละ 36.21 ทั้งนี้ในระยะเวลา 1 ปที่ผาน
มามีการเจ็บปวยจากการทํางานจนตองหยุดงาน        
รอยละ 12.87 ซึ่งเกิดคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ตั้งแต 30 – 300 บาทตอครั้ง เฉลี่ย 82.31 บาทตอครั้ง 
โดยสวนใหญมีการใชสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลโดยการ
ใชบัตรทอง 30 บาท คิดเปนรอยละ 92.31 

3. ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพของ
แรงงานคุยขยะ 

เมื่อทําการเปรียบเทียบในชวง 5 ป ที่ผาน
มากับปจจุบัน แรงงานคุยขยะมีความรูสึกวาสุขภาพ
ทางกายดีขึ้น จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 16.83 
และแยลงกวาเดิม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 
34.65 ในสวนของสุขภาพทางจิต มีความรูสึกวาดีขึ้น 
จํ า น วน  2 7  ค น  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  2 6 .7 3  แ ล ะ                
แยลงกวาเดิม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.93 และ
สุขภาพทางสังคมความเปนอยูของคนในชุมชนดีขึ้น 
จํานวน33 คน คิดเปนรอยละ 32.67 และแยลงกวาเดิม 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 8.91 ดัง Table 1 

 
Table 1  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม ของผูคุยขยะที่หลุม

ฝงกลบมูลฝอยเปรียบเทียบในปจจุบันกับในชวง 5 ปท่ีผานมา (N = 101) 

ผลกระทบ 
ผลการเปรียบเทยีบสขุภาพกับชวง 5 ปที่ผานมา จํานวน (รอยละ) 

ดีขึ้น เหมือนเดิม แยลง 
ทางกาย 17(16.84) 49(48.51) 35(34.65) 
ทางจิต 27(26.73) 67(66.34) 7(6.93) 

ทางสังคม 33(32.67) 59(58.42) 9(8.91) 
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3.1 ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย 
แ ร ง ง าน คุ ย ข ย ะ ส วน ให ญ ได รั บ

ผลกระทบจากการเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุจากมูลฝอยมี
คมจากการทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอยมากที่สุด         
รอยละ 55.45 รองลงมาคือ ไดรับผลกระทบจากการ
ทํางานซึ่งอาจเปนสาเหตุที่สามารถทําใหเกิดโรคผิวหนัง 
ผื่นคัน และผิวหนังอัก เสบได  รอยละ 41.58 และ
ผลกระทบจากการทํางานในสถานที่ มีฝุนละออง ควัน 
ซึ่งเปนสาเหตุเกิดการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดิน

หายใจรอยละ 36.633 และไดรับผลกระทบที่กอใหเกิด
ความรูสึกเวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน จากการทํางาน
ในหลุมฝงกลบที่มีกลิ่นเหม็น รอยละ 27.72 และการมี
สถานที่ฝงกลบมูลฝอยใกลชุมชน ทําใหเกิดปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอมและเกี่ยวของกับการเจ็บปวยของ
แรงงาน และเปนสาเหตุทําใหเจ็บปวยจนตองไปรับการ
รักษาจากสถานบริการสุขภาพ รอยละ 21.78 และจาก
การทํางานในสถานที่ฝงกลบทําใหมีการดื่มแอลกอฮอล
หรือสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น รอยละ 12.87 ดัง Table 2 

 

Table 2  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพทางกายจากการคุยขยะที่หลุมฝงกลบมูลฝอย         
(N = 101) 

ขอมูลเก่ียวกับ 
ผลกระทบตอสขุภาพทางกายจากการคุยขยะ 

จํานวน (รอยละ) 

ไดรับ
ผลกระทบ 

ไม
แนใจ 

ไมไดรับ
ผลกระทบ 

ผลกระทบตอสขุภาพทางกายเชงิลบจากการคุยขยะ    
1. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมลูฝอย เปนแหลงกําเนิดแมลงและสัตวนําโรค ซึง่เปนสาเหตุใหเกิด

โรคติดตอตางๆ เชน โรคอุจจาระรวง  ตาแดง  ไขเลือดออก เปนตน 
25 

(24.75) 
0 

(0.00) 
76 

(75.25) 
2. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมลูฝอย มีฝุนละออง  ควัน ซึ่งเปนสาเหตุเกิดการเจ็บปวยดวยโรค

ระบบทางเดินหายใจ เชน ภูมิแพ  ไขหวัด  หลอดลมอกัเสบ เปนตน 
37 

(36.63) 
1 

(0.99) 
63 

(62.38) 

3. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมลูฝอย เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคผิวหนัง  ผื่นคัน และผิวหนังอกัเสบ 
42 

(41.58) 
3 

(2.97) 
56 

(55.45) 

4. ทานรูสกึเวียนศีรษะ / คลื่นไส / อาเจียน  จากการทํางานในหลุมฝงกลบที่มกีลิ่นเหมน็ 
28 

(27.72) 
2 

(1.98) 
71 

(70.30) 

5. ทานเคยเจบ็ปวยดวยอุบัติเหตุจากมลูฝอยมคีม จากการทาํงานในสถานทีฝ่งกลบมูลฝอย 
56 

(55.45) 
1 

(0.99) 
44 

(43.56) 

6. ยานพาหนะที่เขาออกสถานที่ฝงกลบมลูฝอย เคยทาํใหทานเจบ็ปวยดวยอุบัติเหต ุ
9 

(8.91) 
0 

(0.00) 
92 

(91.09) 
7. การมีสถานทีฝ่งกลบมลูฝอยใกลชุมชน ทําใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและเกีย่วของกับการ

เจ็บปวยของทาน 
22 

(21.78) 
10 

(9.90) 
69 

(69.00) 
8. การทาํงานในสถานที่ฝงกลบมลูฝอย เปนสาเหตุใหทานเจ็บปวยจนตองไปรับการรักษาจากสถานบริการ

สุขภาพ 
22 

(21.78) 
6 

(5.94) 
73 

(72.28) 

9. การทํางานในสถานที่ฝงกลบ ทาํใหทานดื่มแอลกอฮอลหรือสูบบุหรี่เพ่ิมขึ้น 
13 

(12.87) 
4 

(3.96) 
84 

(83.17) 
 

 
 

3.2 ผลกระทบตอสุขภาพทางจิตใจ 
ผลกระทบต อสุขภาพจิต เชิ งบวก        

ที่เกิดขึ้น คือ มีความสะดวกสบายในการเดินทางเพื่อ      
มาทํางานที่หลุมฝงกลบขยะ รอยละ 95.05 รองลงมา
คือ มีความสุขจากการทํางานสวนใหญ รอยละ 85.15 
สําหรับความพอใจกับการแก ไขปญหามลพิษจาก
สถานที่ฝงกลบมูลฝอยของเทศบาลวารินชําราบนั้น        

สวนใหญ รูสึกไดรับผลกระทบจากมาตรการตางๆ          
ในการแกปญหา รอยละ 72.28 ในสวนของผลกระทบ
ตอสุขภาพจิตเชิงลบจากการทํางานในหลุมฝงกลบ          
มูลฝอยที่พบมากที่สุด ไดแก  ความรูสึกเดือดรอน 
รําคาญ ที่มีแมลงวัน หนู ยุง แมลงหวี่ และสุนัขจรจัด 
จํานวนมากมารบกวนในการทํางาน รอยละ 57.43 
รองลงมาคือ ความรูสึกกังวลหากตองตั้งบานเรือน          
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ใกลกับสถานที่ฝงกลบมูลฝอย คิดเปน รอยละ 46.53       
มีความรูสึกกังวลวาผลกระทบจากการฝงกลบมูลฝอย
จะสงผลตอสุขภาพของตนเอง รอยละ 43.56 และ         

มีความรูสึกเดือดรอน รําคาญ ที่ไดรับกลิ่นเหม็นจาก
สถานท่ีฝงกลบ รอยละ 32.67 ตามลําดับ ดัง Table 3 

 

Table 3  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพจิตจากการคุยขยะที่หลุมฝงกลบมูลฝอย  
 (N = 101) 

ขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลกระทบตอสุขภาพทางจิตจากการคุยขยะ 

จํานวน (รอยละ) 

ไดรับ
ผลกระทบ 

ไมแนใจ 
ไมไดรับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบตอสุขภาพทางจิตเชิงบวกจากการคุยขยะ    

1. ทานรูสึกมีความสุขกับการทํางาน 
86 

(85.15) 
10 

(9.90) 
5 

(4.95) 

2. ทานรูสึกสะดวกสบายในการเดินทางมาทํางาน 
96 

(95.05) 
0  

(0.00) 
5  

(4.95) 
3. ทานรูสึกพอใจกับการแกไขปญหามลพิษจากสถานที่ฝงกลบมูลฝอยของ

เทศบาลวารินชําราบ 
73 (72.28) 

12 
(11.88) 

16 (15.84) 

4. ทานรูสึกพอใจท่ีเทศบาลจัดหนวยพยาบาลเขามาตรวจรักษาโรคในที่ทํางาน
เปนระยะ 

81 
(80.20) 

9 
(8.91) 

11 
(10.89) 

ผลกระทบตอสุขภาพทางจิตเชิงลบจากการคุยขยะ    

5. ทานรูสึกกังวลหากตองดื่มน้ําขณะปฏิบัติงานในหลุมฝงกลบขยะ 
22 

(21.78) 
14 

(13.86) 
65 

(64.36) 
6. ทานรูสึกเดือดรอน  รําคาญ  ที่มีแมลงวัน / หนู / ยุง / แมลง หวี่ / สุนัขจร

จัด  จํานวนมากมารบกวนในการทํางาน 
58 

(57.43) 
3 

(2.97) 
40 

(39.60) 

7. ทานรูสึกเดือดรอน  รําคาญ  ที่ไดรับกลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝงกลบมูลฝอย 
33 

(32.67) 
5 

(4.95) 
63 

(62.38) 

8. ทานรูสึกกังวล  หากตองตั้งบานเรือนใกลกับสถานท่ีฝงกลบมูลฝอย 
47 

(46.53) 
7 

(6.93) 
47 

(46.53) 
9. ทานรูสึกกังวลวาผลกระทบจากการฝงกลบมูลฝอยจะสงผลตอสุขภาพของ

ตนเอง 
44 

(43.56) 
15 

(14.85) 
42 

(41.58) 

10. การทํางานในหลุมฝงกลบ  ทําใหทานมีความเครียดเพิ่มขึ้น 
8 

(7.92) 
8 

(7.92) 
85 

(84.16) 
 

 
3.3 ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคม 

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมที่
เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ประเด็นเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ คือ 
การสรางอาชีพหรือเพิ่มรายไดใหกับผูที่สถานที่ฝงกลบ
มูลฝอยตั้งอยูใกลบาน พบวาสวนใหญไดรับประโยชน
รอยละ 97.03 และมีความชวยเหลือกัน มีความสามัคคี
กับเพื่อนรวมงานมากขึ้น รอยละ 89.11 ในสวนของ

ผลก ระท บ เชิ งลบ ที่ เกิ ด จ าก ก ารทํ า งาน  ได แ ก 
สัมพันธภาพในครอบครัวลดลง รอยละ 19.18 และจาก
การมาทํางานที่นี่ทําใหบุคคลอื่นแสดงอาการรังเกียจ 
รอยละ 12.87 ไมสามารถรวมกิจกรรมของชุมชน
เหมือนอดีต รอยละ 6.93 และ เกิดความขัดแยงกับคน
ในชุมชนจากการทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอย       
รอยละ 1.98 ดัง Table 4 
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Table 4 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมจากการคุยขยะที่หลุมฝงกลบ 
  มูลฝอย  (N = 101) 

ขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมจากการคุยขยะ 

จํานวน (รอยละ) 

ไดรับ
ผลกระทบ 

ไมแนใจ 
ไมไดรับ

ผลกระทบ 

ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมเชงิบวกจากการคุยขยะ    

1. สถานที่ฝงกลบมูลฝอยตั้งอยูใกลบาน  ทําใหมีการสรางอาชีพหรือเพิ่มรายได
ใหกับทาน 

98 
(97.03) 

0 
(0.00) 

3 
(2.97) 

2. ทานมีบทบาทในการรองเรียนปญหาสิ่งแวดลอมจากสถานที่ฝงกลบมูลฝอย  
เพื่อปกปองสิทธิของตนเองและชุมชนมากขึ้น 

21 
(20.79) 

5 
(4.95) 

75 
(74.26) 

3. การมาทํางานในสถานท่ีฝงกลบมูลฝอย  ทําใหทานมีความชวยเหลือกัน  และ
สามัคคีกับเพื่อนรวมงานมากข้ึน 

90 
(89.11) 

1 
(0.99) 

10 
(9.90) 

4. ถามีการแกไขปญหาดานมลพิษสิ่งแวดลอมในสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยใหดีขึ้น  
ทานจะทํางานอยางมีความสุขขึ้น 

85 
(84.16) 

8 
(7.92) 

8 
(7.92) 

5. ทานไดรับรูขอมูลขาวสารตางๆ  เก่ียวกับอันตรายจากการทํางานในสถานที่ฝง
กลบมูลฝอยอยางท่ัวถึง 

37 
(36.63) 

8 
(7.92) 

56 
55.45) 

ผลกระทบตอสุขภาพทางสังคมเชงิลบจากการคุยขยะ    

6. การมาทํางานในสถานท่ีฝงกลบมูลฝอย  ทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวลดลง 
20 

(19.80) 
4 

(3.96) 
77 

(76.24) 

7. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอย  ทําใหบุคคลอื่นแสดงอาการรังเกียจ 
13 

(12.87) 
6 

(5.94) 
82 

(81.19) 
8. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอย  ทําใหทานเกิดความขัดแยงกับเพื่อน

รวมงาน 
13 

(12.87) 
0 

(0.00) 
88 

(87.13) 
9. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอย  ทําใหทานเกิดความขัดแยงกับเทศบาล

เมืองวารินชําราบ 
5 

(4.95) 
2 

(1.98) 
94 

(93.07) 

10. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอย  ทําใหทานมีความขัดแยงกับคนในชุมชน 
2 

(1.98) 
5 

(4.95) 
94 

(93.07) 
11. การทํางานในสถานที่ฝงกลบมูลฝอย  ทําใหทานไมสามารถรวมกิจกรรมของ

ชุมชนเหมือนอดีต 
7 

(6.93) 
4 

(3.96) 
90 

(89.11) 
12. สถานที่ฝงกลบมูลฝอยตั้งอยูใกลชุมชน  ทําใหงานบุญ/ประเพณี/วัฒนธรรม

บางอยางหายไป 
7 

(6.93) 
7 

(6.93) 
878 

(86.14) 
 

4. ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่ม
และอาหารทางดานแบคทีเรีย 

ผลการตรวจหาการปนเป อนของเชื้ อ         
โคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําดื่มจากกระติกน้ําและถังน้ํา 
จํานวน 10 จุด พบวาน้ําดื่มมีการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรียเกินเกณฑมาตรฐานนํ้าบริโภคท้ังหมด จํานวน 
10 จุด คิดเปนรอยละ 100.00 โดยพบอยูในชวง 23 ถึง 
< 2,400 MPN / 100 ml. และมี การปนเป อน เชื้ อ

E.coli (Escherichia coli) ทั้ง 10 จุดเชนเดียวกัน สวน
ผลการตรวจการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียใน
รานจํ าหน ายอาหารที เปดบริการทั้ งหมด 1 ราน           
ในอาหาร 5 ตัวอยาง คือคะนา แตงกวา ถั่ วงอก 
ตนหอมและเนื้อหมู  ภาชนะสัมผัสอาหาร จํานวน 3 
ตัวอยาง ไดแก ชอน จาน และเขียง และผูสัมผัสอาหาร
ที่เปนผูขาย จํานวน 1 คน พบวามีการปนเปอนทั้งหมด
ทุกตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100.00 ดัง Table 7 - 8 

  
 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2561 

23 

Table 7 แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าดื่มทางดานแบคทีเรีย (N = 10) 

ลําดับ จุดเก็บตัวอยาง 
ผลการวิเคราะห 

ประเมนิตามเกณฑมาตรฐานน้าํบริโภค* 
MPN index / 100 ml. E.coli 

1 น้ํากระตกิ > 2,400 พบ ไมผาน 
2 น้ํากระตกิ 23 พบ ไมผาน 
3 น้ํากระตกิ 1,100 พบ ไมผาน 
4 น้ํากระตกิ > 2,400 พบ ไมผาน 
5 น้ํากระตกิ > 2,400 พบ ไมผาน 
6 น้ํากระตกิ > 2,400 พบ ไมผาน 
7 น้ํากระตกิ 240 พบ ไมผาน 
8 น้ํากระตกิ > 2,400 พบ ไมผาน 
9 น้ําถัง 1,100 พบ ไมผาน 
10 น้ํากระตกิ > 2,400 พบ ไมผาน 

                          *มาตรฐานน้ําดื่มตามประกาศกรมอนามัย 29 ก.พ. 2543 
 
Table 8  แสดงจํานวนและรอยละ ตวัอยางที่พบการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียในรานจําหนายอาหาร(N = 10) 

รายการที่ตรวจ จํานวน 
ผลการตรวจ รอยละ 

การพบเชื้อ พบเช้ือ ไมพบเช้ือ 
อาหาร    100 

คะนา 1 1 -  
แตงกวา 1 1 -  
ตนหอม 1 1 -  
ถั่วงอก 1 1 -  
หม ู 1 1 -  

ภาชนะ    100 
ชอน 1 1 -  
จาน 1 1 -  
เขียง 1 1 -  

ผูสัมผัสอาหาร    100 
มือซาย 1 1 -  
มือขวา 1 1 -  

รวม 10 10 0 100 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
  แรงงานคุยขยะสวนใหญมีความรูสึกวา
สุขภาพทางกายแยลงกวาเดิม จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 34.65  ทั้งนี้ไดรับผลกระทบจากการเจ็บปวย
ดวยอุบัติเหตุจากมูลฝอยมีคมจากการทํางานในสถานที่
ฝงกลบมูลฝอยมากที่สุด รอยละ 55.45 รองลงมาคือ 
ไดรับผลกระทบจากการทํางานซึ่งอาจเปนสาเหตุที่
สามารถทําใหเกิดโรคผิวหนัง ผื่นคัน และผิวหนังอักเสบ
ได รอยละ 41.58 และการมีสถานที่ฝงกลบมูลฝอยใกล

ชุมชน ทําใหเกิดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและเกี่ยวของ
กับการเจ็บปวยของแรงงาน และเปนสาเหตุทําใหเจ็บปวย
จนตองไปรับการรักษาจากสถานบริการสุขภาพ รอยละ 
21.78 และจากการทํางานในสถานที่ฝงกลบทําใหมีการ
ดื่มแอลกอฮอลหรือสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น รอยละ 12.87        
ในสวนสุขภาพทางจิต มีความรูสึกวาแยลงกวาเดิม 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.93 โดยผลกระทบเชิง
บวกที่เกิดขึ้น คือ มีความสุขจากการทํางานสวนใหญ 
รอยละ 85.15 สวนผลกระทบเชิงลบที่พบมากที่สุด
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ไดแก ความรูสึกเดือดรอน รําคาญ  ที่มีแมลงวัน หนู ยุง 
แมลงหวี่ และสุนัขจรจัด จํานวนมากมารบกวนในการ
ทํางาน รอยละ 57.43 และมีความรูสึก เดือดรอน 
รําคาญ ที่ไดรับกลิ่นเหม็นจากสถานที่ฝงกลบ รอยละ 
32.67 ในสวนของผลกระทบทางสังคมและสภาพความ
เปนอยู เมื่อเทียบกับกับในชวง 5 ป ที่ผานมา พบวา
ความเปนอยูของคนในชุมชนดีขึ้น คิดเปนรอยละ 
32.67 โดยผลกระทบเชิงบวกทางสังคมที่ เกิดขึ้น       
มากที่สุดคือ  ประเด็น เกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ คือ         
การสรางอาชีพหรือเพิ่มรายไดใหกับผูที่สถานที่ฝงกลบ
มูลฝอยตั้งอยูใกลบาน พบวาสวนใหญไดรับประโยชน
รอยละ 97.03 และมีความชวยเหลือกัน มีความสามัคคี
กับเพื่อนรวมงานมากขึ้น รอยละ 89.11  

 
อภิปรายผล  

1. ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย 
ผลกระทบตอสุขภาพทางกายที่ไดรับสวนใหญ

จะเปนการเจ็บปวยดวยอุบัติเหตุจากมูลฝอยประเภท    
มีคม การเกิดโรคผิวหนัง ผื่นคันและอักเสบ และอาการ
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียนจากกลิ่นเหม็น ทั้งนี้เกิด
จากสภาพการทํางานที่ตองแขงกับเวลา และการ
แขงขันกัน ทําใหมีการละเลยที่จะใชอุปกรณปองกัน
ตนเอง ไมวาจะเปนถุงมือชนิดหนา หรือผาปดปากหรือ
จมูก โดยน้ําที่เกิดจากการหมักของขยะนั้นมีเชื้อโรค
ปะปนมาทําใหเกิดอาการทางผิวหนังมากที่สุด จํานวน     
ผูคุยขยะจํานวนเกินครึ่งจะพบมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง 
นอกจากนี้สภาพภายในบริเวณหลุมฝงกลบขยะจะม ี     
ที่พักของแรงงาน ซึ่งจะมีลักษณะเปนเพิงชั่วคราวที่
สรางมาจากไม ผาและพลาสติกหรืออุปกรณที่หาไดใน
บริเวณนั้นโดยจะใชเปนที่สําหรับการคัดแยกขยะ และ     
ที่พักขยะเพื่อรอการขาย ซึ่งเวลาชวงการพักก็จะยังใช
เปนที่หลบแดด หลบฝน และเปนที่พักรับประทาน
อาหารอีกดวย โดยลักษณะสภาพบริเวณพื้นจะมี
ความชื้นหรือน้ําจากขยะและบางจุดฝุนดินฟุงกระจาย
และมีแมลงวันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเพิงที่พักที่อยู
ชั้นลางติดกับกองขยะ ทั้งนี้ในเพิงยังพบกระติกน้ําดื่ม
และถังน้ําซึ่งจะมีฝาปดไว และมีแกวน้ําสําหรับตักน้ําด่ืม
ซึ่งมีแมลงวันเกาะอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ผลการตรวจ
คุณภาพน้ําพบการปนเปอนของโคลิฟอรมแบคทีเรีย      

ในทุกจุด ทําใหแรงงานมีความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรค
เขาสูรางกายได ทั้งนี้ขอเสนอแนะที่ควรปฏิบัติของ
หนวยงานเทศบาลที่ตองมาดําเนินการแกไขอันดับแรก
คือ การฉีดยากําจัดแมลงวันซึ่งมีจํานวนมากและรบกวน
การทํางาน โดยวิธีการทําลายตัวออนอาจใชความรอน
จากแสงแดดหรือสารเคมี ทําลายฆาหนอนแมลงวัน
โดยตรง ใชสารเคมีผสมน้ํ าใหมีความเขมขนตาม
คําแนะนําการใชฉลาก หรือความเขมขนที่องคการ
อ น า มั ย โล ก คื อ  Diazinon เข ม ข น  0 .5  – 1  % 
Chlorpyriphosเ ข ม ข น  0 .5  – 1  % Malathion 
เขมขน 2.5 % แลวนําไปพนตามกองขยะโดยคุยพนให
ทั่วกองขยะ เพราะหนอนแมลงวันจะหลบรอนจาก
แสงแดดอยู ใตกองขยะ สวนการทําลายตัวแกของ
แมลงวันควรใชสารเคมีพน คือ Dipterexเขมขน 1 % 
Malathion เขมขน 2.5 % หรือ Ronnel 1 % โดยใช
พนตามแหลงที่มีแมลงวันตามกองขยะ วิธีนี้สามารถลด
ความ ชุ ก ชุ ม ขอ งแมลงวั น ได อ ย า งร วด เร็ ว  [12]  
นอกจากนี้ยังมีปญหาท่ีตองการแกไข คือ ควันและกลิ่น
ที่เกิดจากการเผาขยะติดเชื้อที่อยูใกลเคียงกับบริเวณ
หลุมฝงกลบ ซึ่งเทศบาลตองหามาตรการและวิธีการ
จัดการกับกลิ่นที่มาจากการเผาซ่ึงกลุมคนผูทํางานอยูใน
บริเวณนี้ไดรับผลกระทบโดยตรงนอกเหนือจากกลิ่น
ที่มาจากกองขยะอยูแลว ในสวนของความปลอดภัยใน
การทํางานที่มีการสัมผัสกับขยะอันตราย ทางเทศบาล
ควรมีแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบตอ
สุขภาพ โดยเนนใหมีการสงเสริม เรงรัดการลดปริมาณ
มูลฝอยดวยหลักการ 3 R [13]  โดยหน วยงานที่
รับผิดชอบทําหนาที่รณรงคและสรางจิตสํานึกให
ประชาชนคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถังขยะลงถัง โดยการ
ประชาสัมพันธสรางความรับรูกับประชนจนเกิดทัศนคติ
ที่ดีแลวแปรเปนความรวมมือในการลดและคัดแยกมูล
ฝอย โดยการประชาสัมพันธผานกลไกของสื่อตางๆ เชน 
วิทยุ โทรทัศน แผนพับ โปสเตอร หนังสือเสริมสราง
ความรูดานสิ่งแวดลอม [14]  โดยมุ งเนนใหชุมชน
รับผิดชอบและกําจัดมูลฝอยของชุมชนตนเองเปนหลัก 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ระบบบําบัดน้ําเสียและเตาเผา
ขยะติดเชื้อใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานและเฝาระวัง
มลพิษทางอากาศจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อเปนระยะ 
ขุดลอกลําคลองที่น้ําชะขยะไหลผานใหลึกมากขึ้น เพื่อ
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ปองกันน้ําชะขยะไหลเขาสูพื้นที่ทางการเกษตรในชวง
ฤดูฝน สวนในฤดูรอนควรฉีดพนอีเอ็ม บนกองขยะเพื่อ
ลดกลิ่นรบกวนและปริมาณแมลงวัน สวนแนวทางการ
สงเสริมสุขภาพ โดยควรใหหนวยงานดานสาธารณสุขที่
เกี่ ยวของ กําหนดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพให เปน        
สวนหนึ่งในแผนงานสงเสริมสุขภาพดานสาธารณสุขใน
พื้นที่ โดยดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง [13]  และ
มีการเสริมสรางพฤติกรรมการปองกันโรค และการ
บาดเจ็บจากการทํางาน โดยเทศบาลและองคการ
บริการสวนตําบลควรมีการอบรมเพิ่ มพูนความรู           
มีนโยบายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่เกิดจากการ
ทํางาน กําหนดมาตรการดานกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยในการทํางานอยางเปนรูปธรรม และ
จัดใหมีมุมสุขภาพที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่
ถูกตองจากการทํางาน [15] ทั้งนี้กิจกรรมที่ทางเทศบาล          
วารินชําราบที่ควรดําเนินการเปนอันดับตน คือ การ
จั ด ร ะ บ บ เรื่ อ ง ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ าพ เบื้ อ ง ต น เมื่ อ            
ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย และหลักการทํางานที่
ปลอดภัยรวมถึ งการใชอุ ปกรณ ปองกันอันตราย           
สวนบุคคลที่ถูกวิธี และอันตรายจากการดื่มสุราและสูบ
บุหรีอ่ันเนื่องมาจากการทํางาน 

ในสวนของการประเมินคุณภาพของน้ําดื่มและ
อาหารพบวามีการปนเปอนของเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
ทั้งนี้จากสภาพของภาชนะบรรจุน้ําดื่มจะเปนกระติกน้ํา
น้ําบรรจุตั้งอยูในที่พักชั่วคราวซึ่งจะมีแมลงวันตอมอยู
ตลอดเวลา และภาชนะจะเปนแบบเปดฝาแลวใชแกว
น้ําตักเพื่อนําไปดื่ม และสภาพของแกวน้ําก็ไมสะอาด
ถึงแมบางจุดจะมีการนําพลาสติกมาคลุมก็ตามซึ่งมี
ความสอดคลองกับขอมูลประวิติการเคยเจ็บปวยที่
พบวามีแรงงานมีอาการทองเสียจากการรับประทาน
อาหารและน้ําดื่มในชวงขณะการทํางาน ซึ่งสามารถ
สงผลกระทบตอสุขภาพทางรางกายและอาจเปนแหลง
แพรเชื้อไปยังบุคคลอื่นได ดังนั้น เจาหนาที่ควรมีการให
ความรูคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนภาชนะบรรจุน้ําโดย
อาจจะใชภาชนะที่มีกอกสําหรับรินน้ําออก โดยไมมีการ
เปดฝาใหเกิดการสัมผัสกับแมลงวันท่ีเปนตัวนําโรค หรือ
อาจมีการจัดใหมีจุดนํ้าดื่มสวนกลางที่มีภาชนะที่สะอาด
ที่ทุกคนสามารถมาใชรวมกันได ในสวนของอาหารนั้น 
แมคาหรือผูสัมผัสอาหารตองมีการลางมือใหสะอาด

กอนเตรียมปรุง ประกอบ จําหนายอาหารทุกครั้ง ใช
อุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 
และตองลางมือดวยน้ํา และสบู หรือน้ํายา ลางมือให
สะอาดอยูเสมอ โดยเฉพาะกอนเตรียม ปรุง ประกอบ 
และจําหนายอาหารทุกครั้งและตองลางมือใหสะอาด
ทันที หลังออกจากหองสวมหรือหลังจากจับตองสิ่ง
สกปรก เชน ผาขี้ริ้ว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การปด
ปากขณะไอจาม เปนตน สําหรับอาหารที่ปรุงสําเร็จ
หรืออาหารที่พรอมรับประทาน หามใชมือหยิบจับ หรือ
สัมผัสอาหารโดยตรง ตองใชอุปกรณที่สะอาดปลอดภัย 
ในการหยิบจับอาหาร เชน ทัพพี ที่คีบ และเก็บใน
ภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้นอยางนอย 
60 ซม. อาหารปรุงสําเร็จ หรืออาหารที่พรอมที่จะ
รับประทานได โดยไมผานขั้นตอนของการใหความรอน
หรือการฆาเชื้อโรคอีก ตองเก็บไวในภาชนะที่สะอาด มี
การปกปดอาหารไวตลอดเวลาเพื่อปองกันสัตว แมลง
นําโรค และฝุนละออง และตั้งวางสูงจากพื้นอยางนอย 
60 ซม.[16] แลวนอกจากนี้ควรมีการสรางหองน้ําและ
อางน้ําสําหรับลางมือใกลกับสถานที่ฝงกลบมูลฝอยใกล
บริเวณทํางานเพื่อความสะดวกและสุขอนามัยที่ด ี

 
2. ผลกระทบตอสุขภาพทางจิตและสังคม 

ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพทางจิตจาก
การคุยขยะที่หลุมฝงกลบมูลฝอย ผูคุยขยะสวนใหญ มี
ความสุขจากการทํางานสวนใหญ ท้ังนี้เนื่องมาจากการ
มีรายไดมาใชในการดํารงชีพประจําวัน และทั้งนี้แหลง
ทํางานก็ไมอยูไกลจากบานทําใหมีความสะดวกสบายใน
การที่จะมาทํางานที่หลุมฝงกลบขยะ สวนผลกระทบตอ
สุขภาพจิตเชิงลบจากการทํางานสวนมากจะเปน
ความรู สึ ก เดือดรอน  รํ าคาญ  ที่ มี แมลงวัน  และ
ความรูสึกกังวลวาผลกระทบจากการฝงกลบมูลฝอยจะ
สงผลตอสุขภาพของตนเอง เพราะผูคุยขยะตองทํางาน
สัมผัสอยูตลอดเวลา สวนผลกระทบตอสุขภาพทาง
สังคมผลกระทบเชิงบวกทางสังคมที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ 
ประเด็นเกี่ยวกับดานเศรษฐกิจ คือเปนการสรางอาชีพ
หรือเพิ่มรายไดใหกับผูที่สถานที่ฝงกลบมูลฝอยตั้งอยู
ใกลบาน ซึ่งเขาเหลานี้สวนใหญไดรับประโยชนจาก
รายไดที่เขามา และมีความชวยเหลือกัน มีความสามัคคี
กับเพื่อนรวมงานมากขึ้นเพราะเวลาทํางาน เพราะคนที่
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ทํางานสวนใหญจะรูจักกันหรือชักชวนญาติมาทํางาน
ดวยกัน จึงทําใหเกิดสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันโดย
ธรรมชาติ สวนผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการทํางาน
สวนใหญจะเกิดขึ้นในระดับครอบครับคือสัมพันธภาพ
ในครอบครัวลดลง เพราะตองมีการทํางานเกือบทุกวัน 
และทํางานเกือบทั้งวันทําใหเวลาใชชีวิตสวนตัวใน
ครอบครวัคอนขางนอย และจากการมาทํางานท่ีนี่ทําให
บุคคลอื่นแสดงอาการรังเกียจ แตก็พบไมมากผูคุนขยะ
สวนใหญไมคอยรูสึกกับเรื่องดังกลาวเพราะเห็นวาเปน
อาชีพสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวได แตทั้งนี้ความเครียด
มั ก เกิ ด จ าก เรื่ อ ง งาน  ก าร เงิ น  ค รอบ ครั ว  แ ละ
สิ่งแวดลอม ซึ่งในเรื่องของการเงินจะเกี่ยวของกับการมี
รายได ไม เพี ยงพอ การไมสามารถจัดสรรรายรับ 
รายจายใหสมดุลกัน ดังนั้นปญหาทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากการมีรายไดนอย ไมสมดุลกับรายจาย จึงเปนปจจัย
หนึ่งที่กอใหเกิดความเครียด คือ ถาไมสามารถมีรายได
ที่เพียงพอกับการใชจายในปจจัยพื้นฐานของชีวิตแลว
ยอมกอใหเกิดความกดดันและความวิตกกังวลขึ้น และ
นําไปสูการเกิดปญหาสุขภาพจิต [17] โดยสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศริศักดิ์  สุนทรไชย และวรรณวดี            
พูลพอกสิน (2548) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและสภาวะแวดลอมของแรงงานคุยขยะ
และแรงงานที่เกี่ยวของ ทั้งนีห้นวยงานเทศบาล ควรจัด
อบ รมและส ง เส ริ ม ความ รู ด าน สุ ขภ าพ อนามั ย             
การปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการทํางาน ในสวน
ของสภาพทางสังคมควรใหการสนับสนุนคณะกรรมการ
ชุมชน การรวมกลุมอาชีพของผูมีอาชีพเก็บขยะ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ และการเสริมสรางความรู
และทักษะทางอาชีพดานอื่นๆ เพื่อเปนอาชีพเสริม      
สวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือการรณรงคใหมีการ
จัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ ออกมาตรการ
ทางกฎหมายกลไกการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
เพื่อใหประชาชนทั้งในฐานะผูผลิตและผูบริโภค มีสวน
รวมรับผิดชอบในการจัดการขยะ ควบคู ไปกับการ
พัฒนาทักษะและศักยภาพในการทํางาน สงเสริมดาน
เงินทุน เพ่ือใหผูมีอาชีพเก็บขยะมีโอกาสเปนผูประกอบ
ธุรกิจรายยอยตามความถนัดและความตองการ [5] 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
และเทศบาลเมืองวารินชําราบ ควรมีการจัดใหมี

กิจกรรมคลายเครียดตางๆขณะทํางาน มีการจัด
กิจกรรมพบปะพูดคุยกับเพื่ อนรวมงานในชวงพัก          
จัดสถานท่ีพักผอนใหเพียงพอ มีการสรางกําลังใจในการ
ทํางาน การตรวจสุขภาพประจําป เพื่อเปนการสงเสริม
และสรางกํ าลั งใจใหกับผูประกอบอาชีพคุ ยขยะ            
ใหสามารถทํางานเปนหนวยที่จะชวยกันจัดการขยะใน
ระบบตอไป 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบทางดานสุขภาพ      
ในประเด็นดานการสะสมของสารพิษในรางกายของ
คนงานคุยขยะที่เกิดจากการสัมผัสกับขยะอันตราย
ประเภทตางๆ เพื่อเปนการเฝาระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดตอสุขภาพในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ แรงงานคุยขยะ และ
เจาหนาที่ประจําหลุมฝงกลบมูลฝอย เทศบาลเมือง       
วารินชําราบทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเก็บ
ข อ มู ล วิ จั ย ใน ค รั้ งนี้  แ ล ะข อ ข อ บ คุ ณ วิท ย าลั ย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่สนับสนุนทุนวิจัย และสงเสริมจน
งานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
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