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NAKHONRATCHASIMA. ADVISOR : PROF. SUKSUN HORPIBOLSUK, 
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This study aims to investigating the level of basic knowledge about the waste 

and the waste management as well as at investigating the influence of age, gender, 

education, income and occupation on the basic knowledge about the waste and the 

waste management of the population in Don Wai municipal district, Nakhon 

Ratchasima. Questionnaires are used as a study tool. The test results show that most 

of the population samples have a very knowledge about waste but their understanding 

of the waste management is only in the fair level. Considering as the understanding 

indicator at 60% passing of the questionnaires, the gender and age are not the variable 

controlling the understanding of waste management whereas education, income and 

occupations control the understanding. The population samples, who have high 

education and income levels and work for government and state enterprise sectors, 

have satisfactory understanding. With the critical analysis, it is found that the 

education, income and occupation have a direct relationship between each other. The 

most of the population samples, who pass the indicator, work for government and 

state enterprise sectors and have an income over 15,000 baht and most of them are 

bachelor degree holders. Consequently, the target trainee is people with education 

level lower than bachelor degree.    
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4.12   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 1  51 
4.13   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 2  52 
4.14   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 3  52 
4.15   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 4  53 
4.16   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 5  54 
4.17   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 6  54 
4.18   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 7  55 
4.19   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 8  56 
4.20   สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 9  56 
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4.21    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 10  57 
4.22    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 11  58 
4.23    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 12  58 
4.24    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 13  59 
4.25    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 14  60 
4.26    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 15  60 
4.27    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 1  63 
4.28    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 2  63 
4.29    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 3  64 
4.30    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 4  65 
4.31    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 5  65 
4.32    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 6  66 
4.33    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 7  67 
4.34    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 8  67 
4.35    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 9  68 
4.36    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 10  69 
4.37    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 11  69 
4.38    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 12  70 
4.39    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 13  71 
4.40    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 14  71 
4.41    สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 15  72 
4.42    จ านวนและระดับการศึกษาของผู้ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสากิจที่ประเมิน 
            ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60        85 
4.43    จ านวนและระดับการศึกษาของผู้ที่มีรายได้เกิน 15,000 บาท ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ 
 ร้อยละ 60            86 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

เทศบาลต าบลดอนหวายตั้งอยู่ในอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ 20.49  ตาราง
กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย และเกษตรกรรม ประชากรมีจ านวนทั้งสิ้น 3,512 คน 
แบ่งเป็นผู้ชาย 1,662 และผู้หญิง 1,850 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ชุมชน 1,066 ครัวเรือน 
(กรมการปกครอง ส านักบริการการจดทะเบียน เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 2555)  ปัจจุบัน เทศบาลต าบลดอนหวาย มีประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตรา
การใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการอุปโภค บริโภค  และที่อยู่อาศัย  ผลกระทบ
ของความเจริญที่เกิดตามมาคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน (ส่งกลิ่นเหม็น  และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค)  
ขยะบางชนิดเป็นอันตรายและปนเปื้อนในแหล่งน้ า ดิน อากาศ และอาหาร ท าให้ชุมชนเสี่ยงต่อ
อันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ อีกทั้งขยะส่งกลิ่นเหม็นสร้างความร าคาญ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
เชื้อโรค  ขยะเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ทุกปี  เพราะชุมชนไม่มีระบบการจัดการขยะที่
ถูกต้องเหมาะสม และขาดกระบวนการบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง นอกจากนี้ประชาชนขาด
ความสนใจในการคัดแยกและก าจัดขยะ (การก าจัดถูกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลแต่เพียงฝ่าย
เดียว)  แม้ว่าเทศบาลต าบลดอนหวายจะมีรูปแบบการจัดการขยะโดยวิธีการเผาและการฝังกลบ  แต่
วิธีทั้งสองก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ระบบการฝังกลบที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข  กอปรกับความมักง่ายในการทิ้งขยะของประชากรในชุมชน 
(ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)  เป็นบ่อเกิดของโรคระบาด  ประชาการส่วนใหญ่น าขยะมาเทกอง
รวมกันไว้ริมทางเดิน  ที่ดินว่างเปล่าหรือที่สาธารณะ   ท าให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค นอกจากนี้  น้ าเสียที่เกิดจากขยะยังส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่
อาศัยในชุมชนขยะ และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ า และแม่น้ าล าคลอง การด าเนินการก าจัดขยะของ
เทศบาลดอนหวายโดยการเผาก่อให้เกิดมลพิษและกลุ่มควันเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแก่
ชุมชน อีกทั้งการเผาไม่สามารถลดปริมาณขยะลงได้เนื่องจากมีขยะที่ไม่ติดไฟรวมมากับขยะที่ถูก
ทิ้ง 

จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน  เทศบาลต าบลดอน
หวายจึงได้ตระหนักในความส าคัญของปัญหาและได้วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม และพยายามสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย 
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และการสร้างจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ การจัดการรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้นต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เร่ิมจากการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ
นอกจากการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ  ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ซึ่งถือได้
ว่าชุมชนเป็นผู้สร้างขยะและควรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะ
ทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและพื้นที่จัดเก็บ ตลอดจนงบประมาณในการก าจัด   อีกทั้งเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมและตะหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ตลอดจนเป็นการสร้าง
สุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 
  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและ
พฤติกรรมการจัดการขยะของประชากรในพื้นที่เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา  โดยท าการสัมภาษณ์  ผลการศึกษาจะน ามาวิเคราะห์แบบพรรณาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างมากในการก าหนดแผนการจัดอบรมความรู้
พื้นฐานและพฤติกรรมการจักการขยะแก่ชุมชนของเทศบาลต าบลดอนหวาย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของอายุ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพต่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการก าจัดขยะ   ของชุมชนในเทศบาล
ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

1.2.2  เพื่อตรวจสอบระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ชุมชนในเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

1.2.3  เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรที่ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลต าบล
ดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการ
วางแผนจัดอบรม ให้แก่ชุมชนในเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา  

 
1.3  ขอบเขตและข้อจ ำกัดของกำรวิจัย  

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย  ภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1.3.2  ขอบเขตด้านพื้นที่  การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตเทศบาล
ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เท่านั้น  

1.3.3  ตัวแปรต้นในการศึกษานี้  ได้แก่  อายุ  เพศ  ช่วงอายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และ
ลักษณะอาชีพ  

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1.4.1 ทราบถึงอิทธิพลของอายุ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพต่อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการก าจัดของชุมชนในเทศบาลต าบล
ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

1.4.2  ทราบถึงระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน
ในเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

1.4.3  ทราบถึงตัวแปรที่ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลต าบลดอน
หวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อันน ามาซึ่งการวางแผนจัดอบรมให้แก่
ชุมชนในเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  ควำมหมำยขยะมูลฝอยและกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

2.1.1  ควำมหมำยค ำจ ำกัดควำมขยะมูลฝอย  
 ขยะมูลฝอย (solid waste) หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้ว
ถูกทิ้งขว้างเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้หรืออาจด้วย
เหตุผลอื่น ๆ ที่ท าให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตอีกต่อไป (Shah, 2000,) 

มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า  ขยะมูลฝอยหมายถึงสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่ง
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ ทั้งจากการบริโภค การผลิต การขับถ่าย การด ารงชีวิตและอ่ืนๆ 

พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ค านิยามของค าว่า “มูลฝอย” ไว้ในมาตรา 4 ว่า
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูล
สัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นๆ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้กล่าวถึงค าว่า  
“ของเสีย”  ไว้ว่า หมายถึงขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารวัตถุหรือวัตถุอันตรายอ่ืน
ใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ ตลอดจนกากตะกอนซึ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น
ซึ่งจากค าจ ากัดความตามกฎหมายฉบับนี้ได้รวมเอา   “ขยะมูลฝอย”  ไว้เป็นของเสียประเภทหนึ่ง
นอกเหนือจากของเสียอ่ืน ๆ  เช่นน้ าเสียและอากาศเสียโดยที่มาจากแหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆไม่
เฉพาะแต่จากชุมชนเท่านั้นแต่อาจจะมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมก็ได้ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า “ขยะมูลฝอย”  มีความหมายในท านองเดียวกัน  คือเศษสิ่งของที่ผ่าน
การใช้งานมาแล้วและถูกทิ้งขว้างเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
 2.1.2 แหล่งก ำเนิดของขยะมูลฝอย  
 ขยะมูลฝอยในชุมชนมีหลายชนิด  การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย  มีหลายลักษณะ
พิจารณาจากองค์ประกอบหรือแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย หากใช้แหล่งก าเนิดเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ขยะมูลฝอยจ าแนกออกได้ 3 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) คือ  

   ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community wastes) ส่วนมากจะเป็นเศษอาหาร เศษ
กระดาษเศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ และเศษพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
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ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตราย เช่น ซากถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีเก่า ซากหลอดฟลูออ
เรสเซนต ์และกระป๋องสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในบ้าน เป็นต้น  

  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastes) มีทั้งที่เป็นอันตราย 
เช่น กากสารเคมี และสารประกอบที่มีโลหะหนักต่าง ๆ และขยะมูลฝอยที่ไม่
เป็นอันตรายที่เกิดจากกิจการในส่วนของส านักงานและโรงอาหารของโรงงาน 
เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้ง เศษอาหาร เป็นต้น  

  ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural wastes) มีทั้งที่เป็นซากพืช ซาก
สัตว์ และเศษภาชนะที่ใช้บรรจุป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น  

ขยะมูลฝอยภายในเทศบาลต าบลดอนหวาย  ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจากชุมชนและจาก
เกษตรกรรม 

2.1.3 กำรจ ำแนกประเภทขยะมูลฝอย (อาณัติ  ต๊ะปินตา 2553) 
2.1.3.1  กำรจ ำแนกตำมลักษณะทำงกำยภำพ  เป็นการจ าแนกขยะมูลฝอยตาม

ลักษณะที่ปรากฏและมองเห็นจากภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
 ขยะเปียก (garbage) หมายถึงขยะมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ

และมีความชื้นสูง  สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เช่นเศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ เศษหญ้า  เป็นต้น ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องท าการเก็บขนและท าลายอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันกลิ่น
เหม็นจากการเน่าเสียของขยะประเภทนี้ 

 ขยะแห้ง  (rubbish and trash)  หมายถึงขยะมูลฝอยที่อยู่ในรูปของ
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์  ซึ่งมีความชื้นต่ าย่อยสลายด้วยขบวน 
การทางชีวภาพได้ยากเช่น  เศษกระดาษ  กล่องกระดาษ  เศษกิ่งไม้
ใบไม้ เศษยาง เศษผ้า เศษแก้วหรือขวดแก้ว เศษหนังหรือผลิภัณฑ์หนัง 
เศษกระป๋องโลหะ และเศษพลาสติก เป็นต้น 

 เถ้า (ash) หมายถึงซากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ประเภทฟืนหรือถ่านหินที่ใช้ส าหรับเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน
ทั้งในบ้านพักอาศัย ในอาคาร หรือในโรงงานต่าง ๆ  ฯลฯ 

 เศษสิ่งก่อสร้าง (demeolition and construction waste) หมายถึงขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการร้ือถอนอาคาร  เช่น  เศษเหล็ก เศษ
อิฐ เศษปูนซีเมนต์ เศษกระเบื้องเซรามิก  เศษท่อพีวีซี  เศษสายไฟ  เศษ
หิน  และเศษไม้  เป็นต้น 
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  ซากสัตว์ต่าง ๆ (dead animal) หมายถึงซากสัตว์ต่าง ๆ  ทั้งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  สัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนที่ตายลง  จากภาคเกษตรกรรม  
เช่น  ซากสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ ที่อาจตายลงจากการเกิดโรค
ระบาด  และจากภาคอุตสาหกรรม  เช่น  เศษชิ้นส่วนของสัตว์ที่เหลือ 
จากโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง 

 ตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย (sludge) หมายถึงกากตะกอนที่เกิดจาก
การบ าบัดน้ าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานทั้งหลาย   โดยอาจมี
ลักษณะเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็ง  มีทั้งส่วนที่สามารถย่อยสลายได้
และย่อยสลายไม่ได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ  กากตะกอนเหล่านี้
หากปล่อยทิ้งไว้ไม่จ ากัดก็อาจถูกชะล้างสู่แหล่งน้ าหรือไหลซึมลงสู่
ชั้นน้ าใต้ดินได้ 

  ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment,  WEEE) หมายถึงขยะที่เกิดขึ้น
จากภาคธุรกิจ  ซึ่งผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจ าหน่ายในตลาด   และเมื่อสินค้า
เหล่านั้นเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานลงก็จะกลายเป็นขยะที่
ต้องน าไปก าจัด  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก 
ขยะประเภทนี้  ได้แก่ซากตู้เย็น  เคร่ืองรับโทรทัศน์เคร่ืองเสียง  เคร่ือง
ซักผ้า  เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

2.1.3.2 กำรจ ำแนกตำมองค์ประกอบ   เป็นการจ าแนกตามลักษณะมูลฝอยว่า
ประกอบด้วยวัสดุประเภทใดบ้างและวัสดุนั้นมีประโยชน์ที่จะน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้อีกหรือไม่ โดยจ าแนกเป็นประเภทได้ดังนี้ 
 ขยะอินทรีย์ (organic waste) ได้แก่ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้

ด้วยขบวนการทางชีวภาพ  โดยมีจุลินทรีย์ท าหน้าที่ย่อยสลาย    เช่น  
เศษอาหาร  เศษพืชผักและผลไม้   เศษหญ้า   เศษใบไม้และกิ่งไม้  
รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่าง ๆ ขยะประเภทนี้สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ในรูปของการน ามาหมักปุ๋ย 

 ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (recycle waste) ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่
มีศักยภาพในการน ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น  แก้ว 
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กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม หนัง และยาง ขยะประเภท
นี้เมื่อน ามาท าการคัดแยกและผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วสามารถ
น ามาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตสินค้า หรืออาจน าไปเป็นส่วนผสมกับ
วัตถุดิบใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้ 

   ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (nonrecycle waste) ได้แก่  ขยะมูล
ฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผ้า เศษอิฐและ
เศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวัสดุต่างๆ จากการร้ือถอนอาคาร เถ้าจาก
การเผาไหม้เชื้อเพลิง  ตลอดจนเศษชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ขยะเหล่านี้ไม่มีศักยภาพใน
การน ากลับมาใช้ได้อีก  จึงต้องน าไปก าจัดท าลายยังสถานที่ฝังกลบ
เท่านั้น 

 ขยะติดเชื้อ (infectious waste) ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน
อยู่  ซึ่งจะท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น เนื้อ 
เยื่อหรือชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งเคร่ืองใช้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย  เช่น  
ส าลี  ผ้าพันแผล  เข็มฉีดยา  มีดผ่าตัด และเสื้อผ้าผู้ป่วย 

2.1.3.3 กำรจ ำแนกตำมแหล่งก ำเนิด  เป็นการจ าแนกตามแหล่งที่มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ แหล่งก าเนิดที่ส าคัญของขยะมูลฝอยมีอยู่ 4 
ประเภทด้วยกัน  ดังนี ้
  ขยะจากชุมชน (municipal waste) ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตร

ประจ าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบท 
ประกอบด้วยขยะจากบ้ านเ รือน   อาคารส านักงาน   โรงเ รียน 
สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม  ตลาดสด  
ตลาดนัด  และแหล่งชุมชนอื่น ๆ  เช่น  สวนสาธารณะและชายหาด 

 ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial waste) ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่
เกิดจากภาคการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบ 
การต่าง  ๆ  ซึ่งโดยปกติแล้วขยะที่เกิดขึ้นจากภาค อุตสาหกรรมนี้จะ
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน  คือขยะทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรม  ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตสินค้าโดยตรง   เช่น ขยะที่เกิดจากส านัก 
งานและโรงอาหารภายในโรงงาน  ขยะส่วนนี้ก็จะถือว่าเป็นขยะจาก
ชุมชน (municipal waste)  ประเภทหนึ่งเช่นกัน ส าหรับอีกส่วนหนึ่งก็
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คือขยะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการการผลิตสินค้า   (process 
waste)  ซึ่ งขยะในส่วนนี้มีทั้ งที่ ไม่ เป็นอันตราย   (industrial non-
hazardous waste) เช่น เศษวัตถุดิบจ าพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษหนัง เศษ
พลาสติก กับขยะที่เป็นอันตราย (industrial hazardous waste)  เช่น  
ตะกอน โลหะหนัก กากตะกอนน้ ามัน  กรด  ด่าง  ตัวท าละลาย  และ
กากสี  

 ขยะจากภาคเกษตรกรรม (agricultural waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิด
จากกิจกรรมต่างๆ ในภาคการเกษตร  ทั้งจากการเพาะปลูกในเรือก 
สวนไร่นาและจากการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ซากพืช ซากสัตว์ มูล
สัตว์ ตอซัง ชานอ้อย เศษหญ้าและเศษใบใม้ รวมไปจนถึงภาชนะ
บรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว  ภาชนะบรรจุสารเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่ เสื่อมสภาพก็จัดอยู่ ในจ าพวกของเสียอันตราย
เช่นเดียวกัน 

  ขยะจากสถานพยาบาล (hospital waste) ได้แก่ ขยะที่มีแหล่งก าเนิด
จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งจะเป็น
ขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่
สัมผัสได้  เช่น  ผ้าพันแผล  เข็มฉีดยา  ชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆ นอก 
จากนี้ยังหมายถึงขยะที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

2.1.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเกิดกำกของเสีย กากของเสียไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยอันตราย
หรือของเสียอันตรายจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
 สภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนและของชุมชนรวมทั้งของประเทศโดยรวม

สภาวะเศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นที่มีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ  ทั้งนี้  เนื่องจากหากเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน ของชุมชน และของประเทศอยู่ในสภาวะที่ดี   การบริโภคสินค้าและ
บริการจะมีมากขึ้น  เพราะประชาชนมีอ านาจการซื้อเพิ่มขึ้น  โดยเร่ิมตั้งแต่
หน่วยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดคือครัวเรือน เร่ือยขึ้นมาจนถึงหน่วยเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นคือชุมชนและประเทศ  ตามล าดับ ในการจับจ่ายสินค้าของประชาชนไม่ว่า
จะเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองนุ่งห่ม 
เคร่ืองใช้ประจ าวันภายในบ้าน ฯลฯ หรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือยอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์
ไฟฟ้าและเคร่ืองอ านวยความสะดวกประเภทเคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองเสียง 
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เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ เมื่อสินค้าเหล่านี้ถูกน าไปใช้จนหมดสภาพการใช้งาน
แล้ว ก็จะกลายสภาพไปเป็นขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่สุด ซึ่งถ้าหาก
เศรษฐกิจดีก็จะส่งผลให้มีปริมาณกากของเสียมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม 
หากเศรษฐกิจซบเซา ปริมาณกากของเสียก็จะน้อยลงตามไปด้วย 

นอกจากนี้  สภาวะทางเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงองค์ประกอบของขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอีกด้วย กล่าวคือ ถ้าสภาพเศรษฐกิจไม่ดี  ซึ่งหมายถึงประชาชน
ส่วนใหญ่  มีอ านาจการซื้อต่ า  ก็จะท าให้เกิดขยะหรือของเสียที่มาจากสินค้าประเภทที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต   เช่น   เศษอาหาร   เศษพลาสติก   เศษโฟม   เศษของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่  แต่ถ้าหากเศรษฐกิจที่มีการขยายตัว  ซึ่งท าให้ประชาชน
มีรายได้สูงขึ้น  ก็จะท าให้เกิดการจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อความสะดวกสบายต่อการ
ด ารงชีวิตมากขึ้น 

  ขนาดของครัวเรือนและจ านวนประชากรภายในชุมชน   ครัวเรือนถือเป็น
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีความส าคัญในล าดับต้นๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนภายในครัวเรือนเป็นผู้ที่ท าให้เกิด
ขยะหรือของเสียขึ้นมาในอัตราที่แตกต่างกัน ดังนั้น ครัวเรือนใดที่มีขนาดใหญ่  
ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคน ครัวนั้นก็จะเป็นแหล่งก าเนิดขยะของเสีย
ในปริมาณมากตามไปด้วย เช่น ถ้าก าหนดให้อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีค่าเท่ากับ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ครัวเรือนขนาดใหญ่ที่
มีจ านวนสมาชิก  10  คน  ก็จะท าให้เกิดขยะขึ้น  10  กิโลกรัมต่อวัน  ถ้าเป็น
ครัวเรือนขนาดเล็กที่มีสมาชิกเพียง  3  คน  ก็จะท าให้เกิดขยะต่อวันเพียง   3 
กิโลกรัมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ขนาดของครัวเรือนจึงเป็นเพียงปัจจัยที่มีผลอย่าง
มากต่อปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

  ความแตกต่างระหว่างฤดูกาล   ปริมาณขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลา  จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล กล่าวคือ ในฤดูที่มีอากาศหนาวเย็น  ก็
จะมีการน าสินค้าประเภทเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาวออกมาวางจ าหน่าย เช่น  เสื้อผ้า
กันหนาว ผ้าห่ม ฯลฯ ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น เคร่ืองท าน้ าอุ่น 
เป็นต้น  ส่วนในฤดูกาลที่มีอากาศอบอ้าวโดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน
มีนาคมและเดือนเมษายนของทุกปี สินค้าที่น าออกมาวางจ าหน่ายก็จะเปลี่ยน 
เป็นสินค้าประเภทท าความเย็นต่างๆ เช่น พัดลมและเคร่ืองปรับอากาศ  เป็นต้น  
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สินค้าเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงประเภทของขยะที่จะเกิดตามมาภายหลังจาก
สินค้าดังกล่าวหมดสภาพการใช้งานแล้ว 

  กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะหรือของเสีย
กฎหมายหรือระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะหรือของเสียที่ออกโดยรัฐ 
ซึ่งมอบหมายให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วย 
งานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลยังไม่มีการบังคับใช้อย่างประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ดังนั้น  จึงท าให้ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นไม่ได้มีปริมาณลดลง   ตัวอย่าง  เช่น  
ระเบียบข้อบังคับที่ห้ามประชาชนทิ้งขยะลงในสถานที่   และล าคลอง   ที่
สาธารณะ ได้แก่ ถนน ทางเท่า แม่น้ า ฯลฯ ไม่ได้น ามาบังคับใช้อย่างเต็มที่ จึง
ท าให้พบเห็นขยะมูลฝอยถูกทิ้งขว้างอยู่ทั่วไปในสถานที่เหล่านั้น นอกจากนี้
การที่รัฐไม่ได้ออกกฎข้อบังคับให้มีการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด   ซึ่งก็คือ
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ก็จะเป็นสาเหตุให้ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น เศษกระดาษ เศษแก้ว เศษพลาสติก เศษโลหะ ฯลฯ ต้อง
ปะปนไปกับขยะประเภทอ่ืนที่สกปรกและมีอันตราย  จนไม่สามารถน าขยะ
เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   และท าให้ขยะที่ต้องน าไปก าจัด
และท าลายยังสถานที่ฝังกลบไม่ได้มีปริมาณลดน้อยลง 

  ทัศนคติของประชาชน นับเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งต่อปริมาณการเกิด
ขยะหรือของเสียในครัวเรือนหรือในชุมชนกล่าวคือ ถ้าประชาชนที่มีทัศนคติที่
ดีต่อการช่วยลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยให้   ก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของตนเองให้มีส่วนลดเกิดขยะ  โดยอาจท าได้ด้วยการ
ลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่จ าเป็นให้น้อยลง หรืออาจเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองด้วยการทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดไว้ เป็นต้น แต่ในทาง
กลับกัน  หากประชาชนไม่เห็นความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว ก็ไม่มีความคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนในอันที่จะท าให้อัตราการเกิดขยะลดน้อยลง 

  ปัจจัยอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของเสียในชุมชนที่มีอยู่หลายประการ 
ตัวอย่างเช่น งานเทศกาลต่าง ๆ  และวันหยุดตามประเพณีนักขัตฤกษ์ เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่าในช่วงของการเฉลิมฉลองในงานเทศกาลที่ส าคัญ   เช่น  วันลอย
กระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ และวันตรุษจีน ฯลฯ รวมทั้งในวันนักขัต
ฤกษ์หรือวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันวิ
สาขบูชา เป็นต้น จะมีประชาชนออกมาร่วมงานสังสรรค์ที่จัดขึ้นในสถานที่
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ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา  และวัดวาอารามอย่างเนืองแน่น ซึ่งใน
บริเวณงานดังกล่าวก็จะมีการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มรวมทั้งวัสดุอ่ืนๆ 
เช่น กระทงโฟม หรือกระทงจากวัสดุธรรมชาติ อุปกรณ์ส าหรับฉีดน้ าหรือเล่น
สาดน้ าจ าพวกขัน ปืนพลาสติกฉีดน้ า ถังใส่น้ า ฯลฯ  ให้แก่ผู้มาเที่ยวงาน  
ดังนั้น  ขยะที่เกิดขึ้นในช่วงงานเทศกาลเหล่านี้จึงมีปริมาณมากกว่าในช่วงเวลา
ปกติหลายเท่า ซึ่งเป็นภาระต่อพนักงานเก็บกรวดและรักษาความสะอาดของ
เทศบาลที่ต้องท างานกันอย่างหนัก  

2.1.5 ผลเสียของขยะมูลฝอย   ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหามลพิษที่
สิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์ (พิชิต สกุลพราหมณ์, 
2531) ดังนี ้ 
 ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน และมลพิษ

ทางอากาศ  
 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลงพาหะน าโรค  โดยปกติเชื้อจุลินทรีย์

ที่ไม่ท าให้เกิดโรคจะใช้อินทรียวัตถุเป็นสารอาหาร ท าให้ขยะมูลฝอยเกิดการ
ย่อยสลายได้ แต่ในขยะมูลฝอยอาจจะมีเชื้อที่ท าให้เกิดโรคบางชนิดปะปนมา
ด้วย  ซึ่งเชื้อโรคต่าง ๆ เหล่านี้บางชนิดมีความทนทานและสามารถเจริญได้
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง  โดยอาศัยขยะมูลฝอยเหล่านั้นเป็นแหล่งกระจายของเชื้อ
โรค  ท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  

 การเสี่ยงต่อสุขภาพ ชุมชนที่ขาดการก าจัดขยะมูลฝอยที่ดีและถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากขยะมูลฝอยก่อให้เกิด
แหล่งเพาะพันธุ์ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค และแมลงพาหะน าโรคโดย
แมลงพาหะต่าง ๆ   

 การสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการจัดขยะมูล
ฝอยเป็นประจ าแล้ว   การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องยังส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจด้านอ่ืน  ๆ  แหล่งน้ าเน่าเสีย   ท าให้สัตว์น้ าที่ เป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติไม่สามารถอยู่อาศัยได้  

 ท าให้ชุมชนขาดความสวยงาม การเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยที่ดีและ
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  จะช่วยให้ชุมชนนั้นเกิดความสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมอันดีของชุมชนนั้น ๆ  
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 เป็นสาเหตุร าคาญ ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดเหตุร าคาญแก่ประชาชน ได้แก่ กลิ่น
เหม็น ซึ่งเกิดจากการเน่าเปื่อยหรือการสลายตัวของขยะมูลฝอยเปียก  

 อาจท าให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เนื่องมาจากการเผาขยะมูลฝอย หรือก๊าซที่เกิดจาก
การหมักของขยะมูลฝอย  
 

2.2 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะจากการด าเนินชีวิต  

ประจ าวัน จ าเป็นต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ  เร่ิมตั้งแต่การเกิดขยะที่แหล่งก าเนิดไปจนถึงการ
น าไปก าจัดหรือท าลายยังสถานที่ฝังกลบ  ซึ่งขบวนการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน
ด้วยกันคือ (อาณัฐิ ต๊ะปินตา,2553) 

2.2.1 กำรลดและกำรคัดแยก ณ แหล่งก ำเนิด  หมายถึง การด าเนินการกับขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  ได้แก่ บ้านเรือน อาคารส านักงาน สถานศึกษา ห้าง
ร้าน ตลอดจน สถานที่สาธารณะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขน การรวบรวม และการ
น าไปก าจัดท าลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ซึ่งในการด าเนินการกับขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งก าเนิดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรือ
อาคารสถานที่ต่างๆ  หลักการจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 
2.2.1.1 การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด การลดปริมาณขยะสามารถกระท าได้ในหลาย

แนวทาง  โดยอาจเร่ิมตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคให้ถูกต้อง  กล่าวคือการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่จ าเป็น ซึ่งหากใช้ไม่
หมดแล้วก็จะกลายสภาพไปเป็นขยะในที่สุด  นอกจากนี้ผู้ผลิตสินค้าก็มี
ส่วนช่วยลดปริมาณขยะได้ด้วยการออกแบบสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลง
หรือผลิตสินค้าให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น   ส่วนของผู้บริโภคหรือ
ประชาชนทั่วไปนั้นถือว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งในการลดขยะ ณ  แหล่งก าเนิด  
ซึ่งกรมมลพิษได้สรุปเอาไว้  3 แนวทางดังต่อไปนี้ 
 การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ 

แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
(1) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น  
(2) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้คร้ังเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการ

ใช้งานต่ าการเลือกซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ควรเลือกซื้อ
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เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่ เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อย
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 

(3) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  ซึ่งมีส่วนประกอบของขยะ
ที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก 

 การเลือกซื้อใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ผลิต   (return) 
แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
(1) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีการเลือกซากบรรจุภัณฑ์

หลังจากการบริโภคของประชาชน 
(2)  เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ าและคืนเงิน เช่น

สินค้าประเภทขวดน้ าอัดลมหรือน้ าดื่มบรรจุขวด  
(3)  เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์

หรือรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล 
 การใช้ซ้ า (reuse) หมายถึงการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แล้ว

กลับมาใช้อีก  โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูป
ใดๆ เช่น  
(1)  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาให้ใช้งานได้

มากกว่าหนึ่งครั้ง  เช่น  แบตเตอร่ีชนิดเติมประจุไฟฟ้าใหม่ได้  
(2)  เลือกซื้อสินค้าชนิดเติมใหม่ (refill)  เช่น  ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 

น้ ายาท าความสะอาด  เป็นต้น 
(3)  ซ่อมแซมเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ (repair)ให้สามารถใช้งาน

ต่อไปได้อีก หรือบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น  
(4)  น าบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ กลับมาใช้ประโยชน์อีก การ

ใช้ซ้ าถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษและขวดแก้ว  
(5)  ยืมหรือเช่าหรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยคร้ังร่วมกัน  เช่น  

เคร่ืองดูดฝุ่น  และอุปกรณ์ท าความสะอาดบ้านต่าง ๆ  เป็นต้น 
2.2.1.2   การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด เป็นขั้นตอนการด าเนินงานภายหลังจากที่

มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นแล้ว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเร่ิมต้นที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เนื่องจากเป็นการช่วยท า
ให้ขยะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ใหม่ไม่ถูก
ปนเปื้อนด้วยขยะอ่ืน ๆ ที่มีความสกปรกหรือขยะเปียกต่าง ๆ จนท าให้
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คุณภาพของขยะที่จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ด้อยลงไป หรืออาจท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการล้างท าความสะอาดหรือท าการคัดแยกเพิ่มเติมก่อนที่
น าเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่อไป ข้อดีอีกประการหนึ่งของการคัดแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิดคือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัด
ขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบขยะให้เหลือน้อย อันเป็นการส่งผลทางอ้อม
ต่ออายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น
กว่าเดิม และยังเป็นการประหยัดงบประมาณจ านวนมหาศาลของรัฐที่
จะต้องลงทุนเพื่อก าจัดขยะอีกด้วย ส าหรับภาชนะที่จะรองรับขยะที่จะท า
การคัดแยกนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารสถานที่
ทั้งหลายที่จะต้องจัดหามาวางไว้ตามจุดที่เหมาะสม ส่วนในบริเวณพื้นที่
สาธารณะทั่วไปก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ อันได้แก่ เทศบาล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ที่จะต้องจัดเตรียมพร้อมหา
มาตรการต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การคัดแยกขยะภายใน
ชุมชนเกิดเป็นรูปธรรมโดยภาชนะดังกล่าวจะถูกจัดวางไว้ในบริเวณที่มี
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหรือสัญจรไปมาเป็นประจ า  โดยทั่วไปแล้ว
มักแบ่งภาชนะรองรับขยะเป็น 4 ประเภท เพื่อให้สามารถรองรับขยะได้
ครบทุกชนิดดังนี้ 
(1)  ถังสีเขียว ใช้ส าหรับรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ หรือขยะที่เน่าเสียง่าย 

ซึ่งได้แก่ เศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม้ และใบไม้ เป็นต้น ขยะ
เหล่านี้ เป็นอินทรียวัตถุที่มีความชื้นสูงและย่อยสลายได้ดีตาม
ธรรมชาติ  จึงสามารถน าไปหมักท าปุ๋ย 

(2) ถังสีเหลือง  ใช้ส าหรับรองรับขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือขยะรี
ไซเคิล อันได้แก่  แก้ว  กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม พลาสติก เป็นต้น 
ขยะเหล่านี้เมื่อรวบรวมได้แล้วสามารถน าไปขายให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่า  ซึ่งจะป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปขยะอีกต่อหนึ่ง 

(3) ถังสีส้มใช้ส าหรับรองรับขยะอันตรายหรือขยะที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี
สเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และกระป๋องบรรจุน้ ายาท าความสะอาด
สุขภัณฑ์ เป็นต้น ขยะเหล่านี้จ าเป็นต้องคัดแยกไว้ต่างหาก  เพื่อน าไป
ก าจัดตามวิธีการที่เหมาะสมต่อไป 
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(4)  ถังสีน้ าเงิน ใช้ส าหรับรองรับขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยาก  แต่ไม่เป็น
พิษและไม่สามรถน าไปรีไซเคิลได้หรือไม่คุ้มค่าต่อการน าไปรีไซเคิล  
เช่น  พลาสติกห่อลูกอม  ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  ถุงพลาสติกเปื้อน
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร และกระดาษฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่  2.1  แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่  2.2  แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่  2.3  แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่  2.4  แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่  2.5  แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
 

2.2.2 กำรเก็บรวบรวม หมายถึงการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะ  
ซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ  อันได้แก่ บริเวณบ้านพักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาด
สด และสวนสาธารณะ  เพื่อน ามาเก็บรวมรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน  แล้วท าการขน
ถ่ายใส่รถเก็บขยะ  เพื่อขนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบ  ส าหรับขยะที่ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก   และถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลับไปใช้
ประโยชน์ส าหรับขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (คือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  เป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานดังกล่าวมี
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หน้าที่ในการวางระบบและแบบแผนในการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสมมี
หลักเกณฑ์การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 การจัดวางภาชนะรองรับขยะ  ภาชนะรองรับขยะกล่าวคือ  การจัดวางไว้ให้
อัตราส่วนระหว่างภาชนะรองรับต่อจ านวนประชากร 350 คน หรือประมาณ 1 
จุดต่อ 50-80 หลังคาเรือน 

 ระบบการเก็บ  (ปรีดา แย้มเจริญวงศ์ , 2531) ได้อธิบายรูปแบบการเก็บขนขยะ
จากชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ดังนี้ 
(1) การเก็บขนขยะโดยใช้รถขนขยะวิ่งเก็บขยะจากภาชนะรองรับ   ซึ่งตั้งอยู่

บริเวณหน้าบ้านพักอาศัยหรือตามริมถนน   รูปแบบนี้จะเหมาะส าหรับ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมถนนและรถเก็บขนขยะขนาดใหญ่สามารถเข้าออกได้
สะดวก ท าให้เก็บขยะตามจุดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วกว่ารูปแบบ
อ่ืน  เนื่องจากไม่เสียเวลารอให้พนักงานเดินเก็บรวบรวมขยะตามตรอก
ซอยแล้วน ามาขนถ่ายใส่รถขยะอีกต่อหนึ่ง 

(2) การเก็บขนขยะโดยใช้รถเก็บขนขยะวิ่งไปจอดตามสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง
กับแหล่งชุมชน แล้วให้พนักงานเดินออกไปเก็บรวบรวมขยะจากภาชนะ
รองรับที่ต้ังอยู่บริเวณหน้าบ้านหรือแหล่งชุมชนที่มีซอยแคบไม่สะดวกต่อ
การเข้าออกของรถเก็บขนขยะ รูปแบบนี้จะเหมาะส าหรับชุมชนที่มีตรอก
ซอยระหว่างตึกแถวหรือตามชุมชนแออัดต่าง ๆ  ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
เก็บขนขยะมากกว่ารูปแบบแรก 

(3) การเก็บขนขยะโดยใช้ถังรวมขนาดใหญ่วางไว้ตามจุด  ซึ่งมีปริมาณขยะ
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน เหมาะส าหรับจุดที่เป็นแหล่งก าเนิด
ขยะขนาดใหญ่ 

2.2.3 กำรน ำมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์   ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
ทุก ๆ ปี  อันมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร   ซึ่งท าให้มีความ
ต้องการเคร่ืองอุปโภคบริโภคมากขึ้น  รวมทั้งการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศที่พัฒนาไปข้างหน้าและแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก มูลฝอยหรือของที่
ทิ้งแล้ว บางชนิดอาจน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านวัสดุ ด้านพลังงาน  หรือในการ
ปรับปรุงคุณภาพของดิน  การน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์จะมีผลในการลด
ปริมาณมูลฝอยที่จะต้องก าจัด และสามารถน าเอาทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้
อีก  การน ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้วใน
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ลักษณะระบบแอบแฝง เช่น พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจ ารถ  ท าการคัดแยก
เอาเศษกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ออกจากมูลฝอย  ที่เก็บได้และน าไปขายแก่
ผู้รับซื้อของเก่า เพื่อส่งต่อโรงงานผลิตเป็นสินค้า เป็นต้น ขบวนการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์  สามารถเร่ิมตั้งแต่เมื่อขยะมูลฝอยนั้นถูกผลิตออกมาใหม่ๆ  
จนกระทั่งก่อนการก าจัดในขั้นสุดท้าย โดยการน ากลับมาใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น
หลายวิธีการ (เช่น การน าผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆ  
คร้ังก่อนทิ้ง  เช่น  การน าขวดแก้วมาใช้ใหม่หลาย  ๆ  คร้ัง)  การน าวัสดุไปผ่าน
ขบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่ (เช่น การผลิตกระดาษจากเศษกระดาษเก่า)  การ
น าของเสียมาผ่านขบวนการผลิต (เช่น การน ามูลฝอยมาหมักเป็นปุ๋ยหมัก) การน า
ของเสียมาผ่านขบวนการผลิตเป็นพลังงาน (เช่น การเผามูลฝอยให้ได้ความร้อนเพื่อ
ท าไอน้ าและผลิตกระแสไฟฟ้า)  

2.2.4 กำรศึกษำควำมเหมำะสมกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอย   (Feasibility 
Study)  การศึกษาความเหมาะสมเป็นการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการ
ท าแผนหลักมาท าการศึกษา  เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด  โดยท าการศึกษาพฤติกรรมการก าจัดขยะ 
เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลชุมชนและสภาพแวดล้อม  

 
2.3  หลักกำรสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  

2.3.1 หลักกำรสิ่งแวดล้อม  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้ค านิยาม สิ่งแวดล้อม 

หมายถึง สิ่งต่าง ๆ  ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์  ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น  

ค านิยามนี้ชี้ให้เป็นว่า สิ่งแวดล้อมมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ซึ่งให้รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้วย หมายถึง เป็นสิ่งที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้ ไม่เป็นพิษและเป็นพิษ ให้คุณและให้โทษ  มีชีวิตและไม่มีชีวิต ฯลฯ การกล่าว
เช่นนี้อาจท าให้ผู้ที่จะต้องมีหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อมสับสนได้   นักวิชาการจึงได้ให้มุมมอง
สิ่งแวดล้อมในทาง “บทบาทหน้าที่” หรือ เรียกอีกนัยหนึ่งคือ “มิติ” หมายถึง จ าแนกสิ่งแวดล้อม
ตามบทบาทหน้าที่หรือเป็นมิติ ถ้าสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทหน้าที่เป็นมิติก็ให้นับสิ่งแวดล้อมเป็นมิติ
นั้น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมได้แบ่งออกเป็น 4 มิต ิ 



 22 

มิติที่ 1: มิติทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น อัน
ประกอบด้วยสามกลุ่มคือ ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และทรัพยากร
ที่ใช้แล้วทดแทนได้  

มิติที่ 2: มิติเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทหน้าที่ที่เป็นเทคโนโลยี อัน
ประกอบด้วยสามกลุ่มคือ เทคโนโลยีธรรมชาติ เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่
สร้างขึ้น ได้แก่ เคร่ืองยนต์/อิเลคทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต  

มิติที่ 3: มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ของเสียและมลพษิที่เป็นของแข็ง เช่น 
ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ ขยะกากสารพิษอันตราย ของเสียและมลพิษที่เป็นของเหลว (เช่น น้ าเสีย 
น้ ามัน ไขมัน) ของเสียและมลพิษที่เป็นก๊าซและฝุ่น (เช่น ก๊าซพิษ ก๊าซเรือนกระจก และฝุ่น) และ
ของเสียและมลพิษที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เสียง แสง ความร้อน ความสั่น สะเทือน และ
พลังงานไฟฟ้า  

มิติที ่4: มิติสังคมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประชากร สิ่งก่อสร้างทางการศึกษาและสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
สิ่งก่อสร้างทางสาธารณสุข สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งก่อสร้างทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ทาง
วัฒนธรรม (ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี) สิ่งก่อสร้างและส่วนประกอบที่ใช้ป้องกันภัยพิบัติต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ในการนันทนาการและการท่องเที่ยว  

สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมมีมุมมองทั้งเป็นสิ่งเด่ียวๆ  เป็นระบบ หรือ
เป็นกลุ่มสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกันและมีเอกลักษณ์ร่วมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่ว่า
สิ่งแวดล้อมจะเล็กใหญ่ อยู่เดี่ยวๆ หรืออยู่ร่วมกับสิ่งอื่น สามารถให้มุมมองเป็นสิ่งแวดล้อมได้
เหมือนๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าผู้จัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะพิจารณาให้เป็น เช่น สวนผลไม้ ถ้ามุมมอง
เป็นสิ่งเดี่ยวๆ ก็เป็นสวนผลไม้หนึ่งและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นที่ใหญ่ที่มีองค์ประกอบเป็น
สวนผลไม้ ที่นาข้าว แหล่งน้ า บ้านพักอาศัย และสวนหย่อม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะ
พิจารณาเป็นสิ่งเด่ียว ๆ หรือเป็นระบบต่างก็มีบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่เกิดจากหลักการท างานของ
แต่ละองค์ประกอบของระบบนั้น หรือของสิ่งเดี่ยว ๆ  นั้น กล่าวได้ว่าทุก ๆ  สิ่งแวดล้อมต่างก็มี
บทบาทหน้าที่ ซึ่งการแสดงบทบาทหน้าที่นี้จะสมบูรณ์เต็มที่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ
องค์ประกอบภายในสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบสิ่งแวดล้อมเสมอ 

ศักยภาพสิ่งแวดล้อม คือ สถานภาพสิ่งแวดล้อมที่แสดงบทบาทหน้าที่ตามสมรรถนะของ
ค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดได้ ซึ่งการแสดงศักยภาพของสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกับบทบาท
หน้าที่ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ขององค์ประกอบหรือโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม
นั้นๆ หรือระดับความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม นอกจากจะบ่งถึงสถานภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว ยัง
สามารถแสดงศักยภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย เช่น โอ่งน้ า 200 ลิตร มีน้ าเพียง 50 ลิตรเท่านั้น 
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สถานภาพสิ่งแวดล้อมคือการมีน้ า 50 ลิตร แต่น้ า 50 ลิตรนี้ แสดงศักยภาพให้คนเพียงคนเดียวที่ใช้
น้ าได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้น แต่โอ่งน้ ามีศักยภาพรองรับน้ าได้อีกถ้ามีน้ าเพิ่มขึ้น จะมีศักยภาพให้คนใช้
น้ าได้เพิ่มอีก แต่สานภาพปัจจุบันมีน้ าอยู่เพียง 50 ลิตร 

โดยสรุป   การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ   ต้องจัดการให้โครงสร้าง   หรือ
องค์ประกอบของระบบอยู่ในระดับของสถานภาพสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ที่สุดหรือระดับเต็มสุด 
เพื่อให้แสดงศักยภาพเต็มที่ที่สุด แต่ในระบบสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ มีความหลากหลายของสิ่งแวดล้อม
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาจ านวนชนิดของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบ  ปริมาณแต่ละชนิด สัดส่วน
ระหว่างชนิดและการกระจายของแต่ละชนิดในระบบให้อยู่ในระดับของสถานภาพให้เหมาะสม 
เพื่อให้มีศักยภาพที่เหมาะสมเช่นกัน ข้อเท็จจริงแล้ว  ธรรมชาติได้ปรับตัวเองมาเป็นเวลานานจึง
พบว่าระบบธรรมชาติทั้งหลายจะมีชนิด   ปริมาณ  สัดส่วนและการกระจายขององค์ประกอบ /
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน  หรือเป็นธรรมชาติเช่นนั้นตลอดไปตราบที่มนุษย์ไม่รบกวนระบบ
ธรรมชาตินั้น คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึง สถานภาพขององค์ประกอบหรือโครงสร้างที่ให้
บทบาทหน้าที่ที่บ่งชี้โดยขนาดของตัวดัชนีสิ่งแวดล้อมที่สูงต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ตาม
ค่าธรรมชาติหรือค่าที่สังคมก าหนดขึ้น  เช่น  คุณภาพของน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยามีการปนเปื้อน
สารเคมีปริมาณสูงท าให้น้ าเสียไม่เหมาะต่อการเป็นน้ าดิบท าน้ าประปา   ค ากล่าวนี้สามารถสร้าง
ความเข้าใจได้พอสมควร ถ้าใช้ตัวดัชนีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวบ่งบอก สามารถที่จะระบุได้เลยว่าน้ าเสีย
นั้นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังเช่นในกรณีนี้คือ น้ าในแม่น้าเจ้าพระยามีการปนเปื้อนของสาร
แขวนลอย ออกซิเจนละลายน้ า จุลินทรีย์ สารเคมีที่เป็นพิษ ฯลฯ เหล่านี้คือตัวดัชนีชี้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น สามารถตรวจวัดได้ด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  

โดยสรุป คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงหมายถึง สภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีดัชนีบ่งชี้ปริมาณที่แสดง
สถานภาพและศักยภาพว่า สิ่งแวดล้อมนั้นมีคุณภาพในระดับใด อย่างไรก็ตาม สิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ มี
ดัชนีสิ่งแวดล้อมมากกว่าหนึ่งตัวเสมอ ยิ่งมีดัชนีสิ่งแวดล้อมมากตัวเท่าไร จะท าให้การวิเคราะห์หา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น ดังนั้นนักวิชาการจึงไม่นิยมใช้ตัวดัชนีเพียงหนึ่ง
วิเคราะห์หาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะจัดการเสมอ อนึ่งเป็นที่ทราบแล้วว่า ระบบสิ่งแวดล้อม
หนึ่ง ย่อมประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมมากกว่าหนึ่ง และสิ่งแวดล้อมหนึ่งก็มีดัชนีชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหนึ่ง ดังนั้น การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบสิ่งแวดล้อมหนึ่ง  จึงใช้ดัชนี
สิ่งแวดล้อม หลากหลายในการด าเนินการ บางกรณีตัวดัชนีหนึ่ง อาจใช้กับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า
หนึ่งก็มี เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าในแม่น้าเจ้าพระยา ถ้าน้ า ณ บริเวณนั้นใช้ตรวจวัด
คุณภาพน้ าเสียในขณะเดียวกันก็ใช้น้ านั้นเป็นน้ าใช้ไปพร้อมกัน ฯลฯ ในท านองเดียวกันบทบาท
หน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมก็มีตัวดัชนีบ่งชี้ เช่นกัน   เช่น   ระบบจราจรมี
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องค์ประกอบเป็นพื้นที่ผิวถนน ความยาว ความกว้าง กฎระเบียบและการตกแต่งถนนต่างก็บ่งบอก
ความคล่องตัวของระบบจราจร ฯลฯ  

สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม   องค์ประกอบหรือโครงสร้างของระบบสิ่งแวดล้อม 
สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อมนั้น ในท านองเดียวกันกับบทบาทหน้าที่ก็
เป็นตัวบ่งบอกสมบัติของสิ่งแวดล้อมนั้นได้เช่นกัน   ทั้งโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ
สิ่งแวดล้อมด้วย  จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่า   สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอยู่เป็นระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดล้อม มีความเปราะบางและ/หรือแข็งแกร่งตามเวลาและ
สถานที่ ถ้ากระท าการใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมสร้างผลกระทบต่อสิ่งอ่ืนเป็นลูกโซ่ตามมาไม่
มากก็น้อย  สุดท้ายสิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ   ดังนั้นจึงต้องจัดการด้วยความ
ระมัดระวังอย่างสม่ าเสมอ มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้ จนท าให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ตามมา  
 2.3.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการน าออก (เช่น การท าเหมืองแร่) 
การน าเข้า (เช่น การน าเคร่ืองจักรเข้าในพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนน) และการเข้าสัมผัสโดยไม่ท าให้
ระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง (เช่น การท่องเที่ยว) เมื่อเกิดของเสียและมลพิษขึ้นต้องก าจัดและ
บ าบัดฟื้นฟูให้เกิดสภาวะปกติ อีกทั้งต้องควบคุมกิจกรรมที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง (ด้วยตัวเอง) อยู่ตลอดเวลา ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ
สิ่งแวดล้อมในระบบด้วยกิจกรรมการใช้ทรัพยากร โดยการน าออก น าเข้าและ/หรือเข้าสัมผัสด้วย
แล้วการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้รวดเร็ว  ในสภาวะเช่นนี้ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมย่อมเปลี่ยนแปลงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ด้วยเหตุ
ดังกล่าว  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายตามมาด้วยเช่นกัน  เหตุส าคัญก็คือ
การใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะน าออก   น าเข้าหรือสัมผัสล้วนไปสร้างการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของระบบสิ่งแวดล้อม จึงท าให้บทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
แล้วส่งผลให้มีอิทธิพลต่อการะบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นต่อไป  ๆ ในลักษณะเดียวกัน  การเกิด
ของเสียและมลพิษนอกจากจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยี   และการใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอาจมีการน าเข้ามาจากกิจกรรมอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แล้ว
ส่งผลให้การท างานของระบบสิ่งแวดล้อมนั้นผิดปกติไป สิ่งที่ปรากฏทั้งสองประเด็นนี้ชี้น าไปสู่การ
ท าความเข้าใจได้ว่า กิจกรรมที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดขึ้นในระบบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาด เพราะนอกจากจะท าลายโครงสร้างโดยการใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมแล้ว
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ยังอาจเป็นกิจกรรมที่อาจน าสิ่งเป็นพิษเข้าสู่ระบบได้อีกด้วย  จ าเป็นต้องมีการวางมาตรฐานป้องกัน
อย่างเคร่งครัด ลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้  

 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งต่างมี
หลักการและวิธีการเฉพาะตัวเองเช่น หิน - แร่ น้ า อากาศ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า 
เมือง  และเกาะ  ฯลฯ  ผู้จัดการต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและใช้
ทรัพยากรที่ทดแทนได้เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูน ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปต้องเกิด
ของเสียและมลพิษน้อยที่สุดและต้องควบคุมมิให้ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด
สิ้นให้สะอาดตลอดเวลา  

   การก าจัด การบ าบัดและฟื้นฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระท าการใด ๆ 
ก็ตามที่สามารถขจัดของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมด
ฤทธิ์ เช่น การก าจัดขยะ (ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อและกากสารพิษอันตราย) การ
บ าบัดน้ าเสียและการฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสภาพปกติ  กล่าวอีกนัย
หนึ่งได้ว่า  การขจัดของเสียและมลพิษในระบบสิ่งแวดล้อมต้องหมดสิ้นไป 
โดยเข้าสู่สภาวะปกติแล้วสามารถสร้างสภาวะปกติของโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของระบบให้ปกติและสุดท้ายสร้างความสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อมให้
ปรากฏต่อไป  

   กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกระบบ   การจัดการอาจ
ท าลายโครงสร้างหรือทรัพยากรภายในระบบ  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม ในที่สุดขณะที่มีกิจกรรมใช้ทรัพยากรนั้น
ย่อมเกิดของเสียและมลพิษจากเทคโนโลยีตามมาด้วยก็เช่นกันย่อมมีฤทธิ์
ท าลายทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมในระบบเปลี่ยนแปลงไป ท าให้บทบาทหน้าที่
ของระบบสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ 

 กล่าวโดยสรุป การจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือการใช้ทรัพยากรหรือการก าจัด  การบ าบัดและ
การฟื้นฟูต่อของเสียและมลพิษหรือเป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดชี้ให้เห็น
ว่า มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้แต่ต้องเป็นการใช้แบบยั่งยืน  การใช้ทรัพยากรแต่ละ
คร้ังย่อมสร้างของเสียและมลพิษจ าเป็นต้องหาทางขจัดให้หมดไป ถ้ามีกิจกรรมใดที่คาดว่าจะสร้าง
ปัญหาจ าเป็นต้องหาทางควบคุมมิให้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการท าให้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมปกติอย่างยั่งยืนด้วย  

ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ การต้องท าให้กระบวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของ
สิ่งแวดล้อมและ/หรือของระบบสิ่งแวดล้อมมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอและยั่งยืน  เพื่อให้มนุษย์และ
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สิ่งแวดล้อมอ่ืน  ๆ  หรือสิ่งแวดล้อมรอบ  ๆ  มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกอย่างยั่ งยืนตลอดไป 
กระบวนการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไม่ปกติ หมายถึง สิ่งแวดล้อมไม่ปกติทั้งโครงสร้าง และ
บทบาทหน้าที่ และย่อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่  ระดับระบบสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มุ่งให้ระบบสิ่งแวดล้อมท างานปกติก่อให้เกิดสิ่งน าออกของระบบนั้นสามารถเป็นสิ่งน าเข้าสู่ระบบ
สิ่งแวดล้อมต่อ ๆ ไปให้ปกติ แต่การที่จะท าให้ระบบสิ่งแวดล้อมมีบทบาทหน้าที่ปกติ จ าเป็นต้อง
จัดการให้โครงสร้างมี ชนิด ปริมาณ สัดส่วน การกระจายที่ปกติอย่างเคร่งครัด แนวการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องท าการส ารวจ  วิเคราะห์หาปัญหาและเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลุ่มลึกแล้วใช้
หลักการและวิธีการจัดการแบบผสมผสานด าเนินการ ระดับสิ่งแวดล้อมมีปัญหา เช่น การถูกคุกคาม 
หรือถูกรบกวนหรือก าลัง  สูญพันธุ์ จ าเป็นต้องจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ปกติแล้ว
จะใช้หลักการและวิธีการอนุรักษ์วิทยา ได้แก ่การใช้อย่างยั่งยืน การกักเก็บ การซ่อมแซม การรักษา 
การฟื้นฟู การพัฒนาการป้องกัน การสงวนและการแบ่งเขต อันหนึ่งอันใดหรือทั้งหมดก็แล้วแต่
สภาวะของปัญหาระดับโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบสิ่งแวดล้อมใดๆ ก็ตามจ าเป็น ต้อง
มีโครงการพัฒนาเพื่อการใช้ทรัพยากรโดยการน าออก น าเข้า และเข้าไปสัมผัส รวมไปถึง     การ
ก าจัด การบ าบัด และการฟื้นฟูต่อของเสียและมลพิษให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดี
ยิ่งขึ้น แต่การน าโครงการพัฒนาเข้าสู่ระบบนั้น ย่อมมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในหรือนอกระบบได้ จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ
พัฒนาเพื่อให้ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อพบแล้วก็สร้างมาตรการและแผนแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินโครงการและต้องสร้างแผนติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรการและแผน
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ   การจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสามระดับเป็นงานที่
ส าคัญที่นักจัดการสิ่งแวดล้อมต้องตระหนักอยู่เสมอ  ถ้าพบว่าสิ่งแวดล้อมใด ๆ เกิดปัญหาต้องใช้
หลักการและวิธีการอนุรักษ์วิทยาช่วยจัดการ ส่วนกรณีการเกิดปัญหาของทั้งระบบสิ่งแวดล้อมต้อง
ใช้หลักและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานมาด าเนินการจัดการ สุดท้ายต้องเข้าใจเสมอว่า
การน าโครงการพัฒนาใด ๆ เข้าสู่ระบบสิ่งแวดล้อม ต้องท าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน
ด าเนินการโครงการเพื่อจะได้น ามาตรการแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาด าเนินการควบคู่กับ
การใช้ทรัพยากรรวมทั้งแผนติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพด้วย ประเภทของระบบสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ระบบสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งพลังงาน (แสงอาทิตย์) และวัตถุ (น้ า ธาตุอาหาร ฯลฯ) ผ่านเข้า
ออกระบบ ระบบสิ่งแวดล้อมนี้พบเห็นทั่วไป เช่น ระบบสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ระบบสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น ระบบสิ่งแวดล้อมเมือง/ชุมชน ระบบสิ่งแวดล้อมน้ ากร่อย ระบบสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน 
ฯลฯ ระบบสิ่งแวดล้อมปิด หมายถึง ระบบสิ่งแวดล้อมที่มีเพียงพลังงาน (แสงอาทิตย์) ผ่านเข้าออก
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ได้ แต่วัตถุไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ เช่น ระบบเรือนเพาะช า เป็นต้น ระบบสิ่งแวดล้อมโดดเดี่ยว 
หมายถึง ระบบสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการไหลของพลังงานและวัตถุเข้าออกระบบสิ่งแวดล้อม  ตัวอย่าง
ของระบบนี้คงเป็นระบบทางสังคมมากกว่า เช่น ระบบเมืองปิด ระบบคอมมิวนิสต์ ฯลฯ การ
ตรวจวัดความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจเบื้องต้นความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดล้อมก็
คือ ผลิตผลสิ่งน าออกของระบบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลา  กล่าวได้ว่า 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งน าออกจากระบบมีศักยภาพในการให้ผลิตผลอย่างสม่ าเสมอและยั่งยืน  ดังนั้น
ตัวดัชนีชี้วัดความยั่งยืน ก็คือตัวดัชนีชี้วัดศักยภาพของระบบสิ่งแวดล้อมนั้น  ซึ่งมีความหมาย
เดียวกับตัวชี้วัดสิ่งน าออกจากระบบสิ่งแวดล้อม  
 
2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

บริษัท แมคโครคอนซัลแตนท์ จ ากัด และคณะ (2539) ได้ศึกษาระบบแยกขยะมูลฝอยเพื่อ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ของเทศบาลนครราชสีมา พบว่า สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 
ร้อยละ  20  และลดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ประมาณ   359  ล้านบาท/ปี  และผล
การศึกษายังพบอีกว่ามีวัสดุ  4  ประเภท  ที่สามารถน าไปขายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก   คือ 
ประเภทกระดาษ ประเภทพลาสติก  ประเภทแก้ว และประเภทโลหะ การคัดแยกขยะมูลฝอยมีผลท า
ให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง และจากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองการเกิดขยะมูลฝอย พลวัต
การเกิดขยะมูลฝอยและการน าขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่ พบว่า สาเหตุหลักที่ส าคัญที่จะสามารถน าขยะ
มูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกหรือการก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ที่ประชาชนในแต่ละบุคคล  มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอย  ตัวแปรด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรม ในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผลต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยในการน ากลับมา
ใช้ใหม่หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นได้  

กิ่งกาญจน์ บุญมา (2544) ได้ศึกษาเร่ือง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในบ้านใหม่ หลังมอ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยในฐานะที่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียในการจัดการขยะและได้รับผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 
เช่น ร้านค้า , ประชาชนทั่วไป นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการทิ้งขยะ
รวมถึง  การให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเป็นหลักการส าคัญในอันที่จะต้องช่วยกันเสริมสร้างและ
ช่วยกันด ารงรักษาไว้ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบ้านใหม่หลังมอต่อไปและอย่างบูรณาการ 
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ปรเมษฐ ห่วงมิตร (2549) ได้ศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครโดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมลฝอยอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน   ที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมลฝอยมากที่สุดคือด้านการน า
กลับมาใช้ใหม่  รองลงมาคือ  ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดย
ในด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ประชาชนเลือกขยะประเภทกล่องกระดาษ  หรือหนังสือพิมพ์เก็บไว้ 
ขาย  หรือน ากลับมาใช้ได้อีก  ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  ประชาชนเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่
สิ่งของใบใหญ่ เพียงใบเดียวมากกว่าใบเล็กหลาย  ๆ  ใบ  และในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย  
ประชาชนมีพฤติกรรม  การทิ้งขยะเปียกในถังขยะรองรับเสมอ  ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการก าจัดขยะมลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ อายุ  
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน  รายได้ในครอบครัวต่อเดือน  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  และ
ลักษณะที่อยู่อาศัย  ต่างมีพฤติกรรมการจัดการขยะมลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร้าว กรุงเทพ 
มหานคร  แตกต่างกัน ถึงระดับนัยส าคัญ 0.05 

ศุภชัย ไชยลังกา (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาเพื่อจัดท าแบบปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  จากการศึกษาพบว่าการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยชุมชนมีการจัดการขยะมูล
ฝอย  เช่น  การเผา  การน าขยะไปฝังกลบ  หรือแม้กระทั่งการน ามูลฝอยไปทิ้งตามที่สาธารณะ
โดยเฉพาะครัวเรือนต่าง ๆ  ยังมิได้มีการคัดแยกขยะ  การเข้ามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมีระดับต่ า  ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้ม   เพิ่มตามจ านวนประชากรและ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่สาย ยังมีข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือ ยานพาหนะในการบรรทุกขยะมูลฝอย แต่ทางเทศบาลได้มี
โครงการแผนฟื้นฟูแก้ไขในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยที่นับวัน
เพิ่มมากขึ้น 

มิศรา สมารถ และรักกิจ ศรีสรินทร์ (2540) ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการแยกประเภทมูลฝอยก่อนน าทิ้ง ผลการศึกษาวิจัยแยกเป็น 4
ลักษณะ ดังนี้ 

1) ข้อมูลพฤติกรรมและกลุ่มความคิดเห็นของประชาชน   พบว่า  กลุ่มตัวอย่างกว่า
คร่ึงหนึ่ง (ร้อยละ 59.9) ไม่ได้แยกประเภทมูลฝอย เพราะการเก็บขนของพนักงานยัง
รวมอยู่ในรถคันเดียวจึงไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ แต่ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
95.7) พร้อมจะร่วมมือกับนโยบายการแยกประเภทมูลฝอยก่อนน าทิ้ง 
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2)  ข้อมูลการปฏิบัติและข้อคิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าที่   จากแบบสอบถามที่ทอดไปยัง
เจ้าหน้าที่และส านักงานเขตต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  พบว่าปัญหาการจัดการมูลฝอยใน
พื้นที่มีหลายปัญหาด้วยกัน เช่น ปัญหาขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ (ร้อยละ 53.7) ปัญหาระบบการจัดการไม่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดขึ้นได้ (ร้อยละ 43.4) และปัญหาประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ (ร้อยละ 87.1) เป็น
ต้น 

3)  ข้อมูลจากการสังเกตการณ์จากพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดหัวเมืองหลัก คือ ระยอง
พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก ภูเก็ต และกระบี่  
แสดงให้เห็นว่า ทุกเทศบาลล้วนมีปัญหาร่วมกัน 2 ประการ คือ งบประมาณในการ
จัดเก็บและการก าจัดมูลฝอยของท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ  และปัญหาประชาชนไม่ให้
ความส าคัญและความร่วมมือกับการแยกประเภทมูลฝอยที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

4)  ข้อเสนอแนะและการระดมสมอง สรุปผลได้ดังนี้ คือ การแยกประเภทมูลฝอยควร
มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน   การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแยกมูลฝอย รัฐควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบ
ธุรกิจรีไซเคิลให้มากขึ้น  รณรงค์ให้ประชาชนและองค์กรบริหารส่วนต าบลมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  และควรมีมาตรการทางกฎหมายที่จะ
ช่วยสร้างให้การด าเนินการแยกประเภทมูลฝอยก่อนน าทิ้ง ด าเนินการไปได้ด้วยดี 

ธนาพร ประสิทธิ์นราพันธุ์ (2544) ได้ศึกษาเร่ืองการจัดการขยะชุมชน: กรณีบ้านดงม่อน
กระทิง นครล าปาง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย แบบมีส่วนร่วมด้วย
ตนเอง  การจัดหาแรงงานการบริหารกองทุนขยะ   ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  รวมถึงการ
ก าหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติ  เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน  และ มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครล าปาง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  การด าเนินการจัดการขยะของชุมชน
ของบ้านดงม่อนกระทิงเป็นการเสริมการท างานของชุมชน ให้มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเป็นไปอย่างถูกต้อง และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกองทุน 
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บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
3.1 พื้นที่ด ำเนินกำร 

เทศบาลต าบลดอนหวาย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอโนนสูง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนสูง  
ประมาณ 9 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ  ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลใหม่  และต าบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบิง  และต าบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศใต ้ติดต่อกับต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

  พื้นที่เทศบาลต าบลดอนหวาย เทศบาลต าบลดอนหวาย มีพื้นที่ทั้งหมด 20.49 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,780 ไร ่ 

  เทศบาลต าบลดอนหวาย มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน  
  จ านวนครัวเรือน มีทั้งสิ้น 1,066  ครัวเรือน และจ านวนประชากรมีทั้งสิ้น 

3,512  คน แยกเป็น ชาย 1,662  คน หญิง 1,850  คน  
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงพื้นที่สม่ าเสมอ  
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  ค้าขาย รับจ้าง 

และอ่ืนๆ  
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รูปที่  3.1  แผนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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รูปที่  3.2  แผนที่เทศบาลต าบลดอนหวาย 
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3.2  กำรส ำรวจปริมำณขยะมูลฝอย  
อัตราการผลิตมูลฝอยสามารถสื่อถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้โดยตรง  โดยทั่วไป

อัตราการผลิต  จะมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น โดยสาเหตุหลักขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนเมืองมักมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าชุมชนท้องถิ่นห่างไกล  อย่างไรก็
ตาม ในการที่ชุมชนแห่งหนึ่งมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าอีกชุมชนหนึ่งไม่ได้  หมายความว่า
ชุมชนที่มีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าจะมีสถานะภาพแย่กว่า  เนื่องจากการวิเคราะห์เร่ืองมูลฝอย 
จ าเป็นต้องประเมินถึงอัตราการก าจัดมูลฝอยของชุมชนที่มีอยู่ประกอบด้วย   ปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมดต่อวัน/จ านวนประชากร

 วิธีการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย  
กากของเสียทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจะมีปริมาณมากหรือน้อยมีสาเหตุ

จากปัจจัยหลายๆ ประการ ปัจจัยเหล่านี้เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะส่งผลต่อปริมาณกากของเสียที่
เกิดขึ้น ณ ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง   อย่างไรก็ตาม  การที่ชุมชนแห่งหนึ่งมี
อัตราการผลิตมูลฝอยมากกว่าอีกชุมชนหนึ่ง  ไม่ได้  หมายความว่าชุมชนที่มีอัตราการผลิตมูลฝอย
มากกว่าจะมีสถานะภาพแย่กว่า เนื่องจากการวิเคราะห์เร่ืองมูลฝอย จ าเป็นต้องประเมินถึงอัตราการ
ก าจัดมูลฝอยของชุมชนที่มีอยู่ประกอบด้วย ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดต่อวัน/จ านวนประชากร 

ปริมาณขยะมูลฝอยค านวณจากการคาดการณ์ปริมาณขยะจากกองสาธารณะสุข เทศบาล
ต าบลดอนหวาย ปี 2556 เทศบาลต าบลดอนหวาย  จัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ  ที่ได้จากชุมชน
และบ้านเรือนเฉลี่ย 3.1 ตันต่อวัน  หรือมีปริมาณขยะเท่ากับ (3.1x365) หรือ 1,131.5 ตันต่อปี (ค่า
การจัดเก็บค่าขยะช่วงเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จัดเก็บได้ 104,650 บาท)  

 
3.3  กำรส ำรวจสภำพปัญหำกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  

 เทศบาลต าบลดอนหวาย ยังไม่มีการจัดท าแผนแม่บท และยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยแต่อย่างใด  ประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย   ท าให้
เทศบาลต้องจัดเก็บและก าจัดขยะบางส่วนที่ตกค้างบนท้องถนนและชุมชน   และต้องรับเร่ือง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะที่ตกค้างอยู่ในย่านชุมชนอยู่บ่อยคร้ัง ขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
ต าบลดอนหวายมีแหล่งที่มาจาก  อาคาร  และบ้านเรือน ขยะที่ทิ้งในแต่ละวันส่วนใหญ่เป็นประเภท
ขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียก เช่น เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก ใบไม้ และเปลือกผลไม้ 
รองลงมาเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ซองขนม และกล่องโฟม การจัดการ 
ขยะมูลฝอยของประชาชนที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิด   ปัญหากลิ่นเหม็นของ  กองขยะ  ปัญหา
แมลงวัน  และสัตว์น าโรค   ปัญหาควันไฟจากการเผาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ าเสีย  
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3.3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวายจ านวน 3,512   

คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 9 และ
ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 มีสูตรดังนี ้ 

n = N / 1+Ne2  

เมื่อ n = ขนาดของตัวอย่าง  
N = ขนาดของประชากร ซึ่งเท่ากับ 3,512   คน  
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึ่งเท่ากับ .05  
ผลที่ได้จากการค านวณ เท่ากับ 359.10 คน ใช้ 360 คน  
3.3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ  และ

เอกสารงานทางวิชาการ และข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ในเขต
เทศบาลต าบลดอนหวาย   จ านวน  360  คน  แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวาย  และมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด ล าดับขั้นตอนใน
การพัฒนาเคร่ืองมือและเน้ือหาแสดงได้ดังนี้  

 ลักษณะของเคร่ืองมือ  
แบบสอบถำม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวาย จ านวน 360 คน มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือก
ค าตอบ (Check List) เน้ือหาในแบบสอบถามมี 3 ตอนดังน้ี   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความรู้  และความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  

แบบสัมภำษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์จ านวน 30 คน ที่มีโครงสร้าง ประกอบด้วย
ค าถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น  (Open–ended Question) โดยเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและการประเมิน
สภาพปัญหาในอนาคต การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนหวาย และปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย (ภาคผนวก ข)
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 กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ  
๏  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล

ดอนหวาย อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อก าหนดกรอบเนื้อหาในการ สร้างแบบ
สัมภาษณ์  

๏  จัดท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  ที่ประกอบด้วยค าถามที่ต้องการ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหา  

๏  ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบเคร่ืองมืออีกคร้ังหนึ่ง   ซึ่งจะ  ตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหา ความเข้าใจของภาษา ความเข้าใจตรงกันของค าถาม  

๏  น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบโครงร่างตรวจสอบแล้ว   แก้ไขตามข้อเสนอแนะ  เพื่อให้ได้แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามที่สมบูรณ์ในการรวบรวมข้อมูล 

๏  เกณฑ์ชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยด้านความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะ
ชุมชนเทศบาลต าบลดอนหวาย แสดงดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่  3.1  เกณฑ์ชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย 

คะแนน เกณฑ์ชี้วัด 
0-49.99 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

50.00-59.99 พอใช้ 
60.00-69.99 ดี 
70.00-79.99 ดีมาก 

80.00-100.00 ดีเยี่ยม 
 
3.3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ส่วน คือ  

  ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

  ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
360 ตัวอย่างมาสรุปวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาแนวทางการจัดการโดยอาศัยความร่วมมือ  และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและให้ความรู้ในการจัดการขยะชุมชน
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ให้ถูกต้อง  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและใส่ใจรักษา
สภาพแวดล้อมในชุมชน 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล และพนักงานเทศบาลต าบล ด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
จุดเน้น (Focus Interview)  

3.3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
   ข้อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาแปลง

เป็นรหัสตัวเลขและบันทึกลงในสื่อคอมพิวเตอร์ทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี ้ 
-  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ (Percentage) 

และความถี่ (Frequency)  
-  ข้อมูลผลการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และการจัดการขยะมูล

ฝอย ใช้ร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency)  
-  ข้อมูลผลการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชน ใช้ร้อยละ (Percentage) และความถี ่(Frequency)  
   ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการน า

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่  แล้วสรุปเป็นประเด็นหลักและ
พรรณนาข้อความอย่างละเอียด เร่ิมจากการท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  แล้ว
น าข้อมูลที่มีความหมายในกลุ่มการจัดการขยะเดียวกัน   มาจัดให้อยู่ในหมวด 
หมู่  แล้วจึงสรุปประเด็นหลัก ผู้วิจัยจ าแนกและจัดหมวดหมู่ประเภทของข้อมูล
ตามลักษณะการสัมภาษณ์  
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บทที ่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนหวาย   อ าเภอโนนสูง  จังหวัด

นครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   ในเขต
เทศบาลต าบลดอนหวาย  การวิจัยด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดอนหวาย  และใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล  ท้ายสุด  ผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดจะน ามาสรุป และวิเคราะห์ผล   
 
4.1 การส ารวจสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  

ผลการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
เทศบาลต าบลดอนหวายยังขาดแผนแม่บทและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ประชาชนยัง

ไม่ให้ความส าคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย  ท าให้เป็นภาระแก่เทศบาลในการจัดเก็บและก าจัดขยะ
ที่ตกค้างบนท้องถนนและชุมชน ขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลดอนหวาย มีแหล่งที่มาจาก
อาคารและบ้านเรือน ขยะที่ทิ้งในแต่ละวันส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียก  เช่น 
เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผัก ใบไม้ และเปลือกผลไม้ รองลงมาเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น เศษ
กระดาษ ถุงพลาสติก ซองขนม และกล่องโฟม การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ไม่เหมาะสม
ส่งผลให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวัน และสัตว์น าโรคชนิดต่างๆ ปัญหาควัน
ไฟจากการเผาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ าเสีย (ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ถึง 4.3) 

 

 
 

รูปที่  4.1  สภาพการทิ้งขยะแบบกองกลางแจ้ง 
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รูปที่  4.2 สภาพการทิ้งขยะแบบกองกลางแจ้ง 
 

    
 

 
 

รูปที่  4.3 สภาพการทิ้งขยะตามริมถนน 

    
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต าบลดอนหวายมีจ านวน 360 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.25 
ของประชากรทั้งสิ้น 3,512 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการทางสถิติ   ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.8 
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ตารางที ่4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 145 40.3 

หญิง 215 59.7 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 ตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวายที่
ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 360  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 215  คน คิดเป็นร้อยละ 59.7  
รองลงมาเป็นเพศชาย  จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.9  รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7  อายุ  50 ปีขึ้นไป จ านวน 74 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.6  อายุระหว่าง 20-30 
ปี  จ านวน 68 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.9   และอายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.9 
(ตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.5) 

เพศ ชาย 
40.3% เพศ หญิง 

59.7% 

เพศ 
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ตารางที่  4.2   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ าแนกตามอายุ 

 

รูปที่  4.5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ าแนกตามอายุ 

   

  

ต่ ากว่า20ป ี
3.9% 

20-30 ปี 
18.9% 

31-40 ป ี
31.9% 

41-50 ปี 
24.7% 

50 ปีขึ้นไป 
20.6% 

อายุ 

ระดับอายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 

20-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

50 ปีขึ้นไป 

14 

68 

115 

89 

74 

3.9 

18.9 

31.9 

24.7 

20.6 

รวม 360 100.0 
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ตารางที่ 4.3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ ำนวน  (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

79 

124 

41 

106 

10 

21.9 

34.4 

11.4 

29.4 

2.8 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางที่  4.3 และรูปที่ 4.6 แสดงระดับการศึกษาของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 124  คน คิดเป็นร้อยละ 34.4   
รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  ระดับประถมศึกษา จ านวน  79 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.9 ระดับปวส./อนุปริญญา  จ านวน 41  คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และการศึกษาต่ าสุด 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  10 คน คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 

ประถมศึกษา 
21.9% 

มัธยมศึกษา/
ปวช 
34.4% 

อนุปริญญา/
ปวส 
11.4% 

ปริญญาตรี 
29.4% 

สูงกว่าปริญญา
ตรี 
2.8% 

ระดับการศึกษา 
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ตารางที่  4.4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   จ าแนกตามสถานภาพในครัวเรือน 
                           สถานภาพในครัวเรือ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หัวหน้าครัวเรือน 

                                          ผู้อาศัย 

                                      อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

129 

230 

1 

35.8 

63.9 

0.3 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.7  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสภาพในครัวเรือน 

 

ตารางที่  4.4 และ 4.5 และรูปที่ 4.7 และ 4.8 แสดงสถานภาพครัวเรือนและขนาดของ
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้อาศัย จ านวน 230  คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.9   รองลงมาเป็นหัวหน้าครัวเรือน จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  และต่ าสุด อ่ืนๆ 
จ านวน  1 คน คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวน 3-4 คน  จ านวน 189  
คน คิดเป็นร้อยละ 52.5   รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2   

หัวหน้า
ครอบครัว 
35.8% ผู้อาศัย 

63.9% 

อ่ืนๆ 
0.3% 

สถานะในครอบครัว 
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มีสมาชิกในครัวเรือน 1-2  คน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  มีสมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2  และต่ าสุด มีสมาชิกในครัวเรือน 9 คนขึ้นไป จ านวน  3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.8 
 
ตารางที่  4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของจ านวนสมาชิกใน
 ครัวเรือน 

ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 – 2 คน 

3 – 4 คน 

5 – 6 คน 

7 – 8 คน 

   9  คนขึ้นไป 

55 

189 

87 

26 

3 

15.3 

52.5 

24.2 

7.2 

0.8 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.8  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามขนาดของสมาชิกในครัวเรือน 

1-2 คน 
15.3% 

3-4 คน 
52.5% 

5-6 คน 
24.2% 

7-8 คน 
7.2% 

9 คนขึ้นไป 
0.8% 

ขนาดสมาชิกในครัวเรือน 
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ตารางที่  4.6  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน 
                            อาชีพหลักของครัวเรือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

                                     รับจ้าง  

                                     ค้าขาย  

                                     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

                                     ท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์  

                                     อ่ืนๆ  

86 

95 

50 

114 

15 

23.9 

26.4 

13.9 

31.7 

4.2 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.9  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาชีพในครัวเรือน 
 
ตารางที่  4.6 และ 4.7 และรูปที่ 4.9 และ 4.10 สรุปอาชีพและรายได้ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์ จ านวน 114  คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.7   รองลงมาค้าขาย จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4   รับจ้าง จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.9  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9  และต่ าสุดอ่ืนๆ  จ านวน  

รับจ้าง 
23.9% 

ค้าขาย 
26.4% 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
13.9% 

ท านา/ท าไร่/ท า
สวน 
31.7% 

อ่ืนๆ 
4.2% 

อาชีพหลักของครัวเรือน 
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15 คน คน คิดเป็นร้อยละ4.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้รวมของครัวเรือน 5,000 – 
10,000 บาท จ านวน 113  คน คิดเป็นร้อยละ 31.4   รองลงมา 10,000 – 15,000 บาท   จ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.3   รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  และต่ าสุด น้อย
กว่า 5,000 บาท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2 

 
ตารางที่  4.7  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้รวมของครัวเรือน
 ต่อเดือน 

ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

            น้อยกว่า 5,000 บาท  

            5,000 – 10,000 บาท  

            10,000 – 15,000 บาท  

            15,000 บาทขึ้นไป  

72 

113 

91 

84 

20.0 

31.4 

25.3 

23.3 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.10  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายได้ในครัวเรือน 

น้อยกว่า 5,000 
บาท/เดือน 
20.0% 

5,000-10,000 
บาท 
31.4% 

10,000-15,000 
บาท 
25.3% 

15,000 บาท 
23.3% 

ระดับรายได้รวมของครัวเรือน 
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ตารางที่ 4.8  จ านวนและร้อยละของขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทใด                จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักผลไม,้ เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, 

เปลือกผลไม้  

ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว ,กระดาษ, กระป๋องเคร่ืองดื่ม, เศษพลาสติก, 

เศษอลูมิเนียม  

ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล์, ห่อพลาสติก         

ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอร่ี, 

ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช, กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี  

อ่ืนๆ…………  

164 

 

75 

 

113 

8 

 

- 

45.6 

 

20.8 

 

31.4 

2.2 

 

- 

รวม 360 100.0 

 

รูปที่  4.11  ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทใด 

ขยะย่อยสลาย
ได้ 

45.6% ขยะรีไซเคิล 
20.8% 

ขยะทั่วไป 
31.4% 

ขยะอันตราย 
2.2% 

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอย 
ประเภทใด 
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ตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.11 สรุปประเภทของขยะมูลฝอยที่พบในแต่ละครัวเรือน  ขยะส่วน
ใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษผักผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้ 
จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6  รองลงมาเป็นขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, 
ฟอยล์, ห่อพลาสติก  จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4   ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว, กระดาษ, 
กระป๋องเคร่ืองดื่ม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  และต่ าสุดขยะ
อันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอร่ี, ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช, 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  

4.1.2  ความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน  
 
ตารางที่  4.9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะ
 ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ขยะของประชาชน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

1. ขยะหมายถึง สิ่งของ

ต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ 

และไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์อะไรได้อีก 

107 

 

29.7 

X 

250 69.4 

√ 

3 0.8 

X 

2.ขยะเปียกหมายถึงเศษ

อาหาร เศษผักเปลือก

ผลไม้ 

237 65.8 

√ 

113 31.4 

X 

10 2.8 

X 

3. ขยะแห้งหมายถึง 

ขยะพวกกระดาษ 

พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว 

กระป๋อง อลูมิเนียม  

303 84.2 

√ 

51 14.2 

X 

6 1.7 

X 
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ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ขยะของประชาชน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

4. ขยะที่เปียกน้ าทุก

ชนิดหมายถึงขยะเปียก  

157 43.6 

X 

186 51.7 

√ 

17 4.7 

X 

5.การคัดแยกขยะท าให้

ขยะน้อยลง 

313 86.9 

√ 

41 11.4 

X 

6 

 

1.7 

X 

6. การแก้ปัญหาขยะ

เป็นหน้าที่ของ

หน่วยงานราชการ

เท่านั้น  

103 28.6 

X 

251 69.7 

√ 

6 1.7 

X 

7. ขยะมูลฝอยทุก

ประเภท ควรเก็บ

รวบรวมไว้ด้วยกัน  

171 47.5 

X 

179 49.7 

√ 

10 2.8 

X 

8. แบตเตอร่ี ภาชนะ

บรรจุสารก าจัดศัตรูพืช 

หลอดฟูออเรสเซนต์ 

เป็นขยะอันตราย  

300 83.3 

√ 

43 11.9 

X 

17 

 

4.7 

X 

ตารางที่  4.9  (ต่อ) 
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ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ขยะของประชาชน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

9. ขยะมูลฝอยท าให้

เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และเป็น

อันตรายต่อมนุษย์  

301 83.3 

√ 

52 14.4 

X 

7 1.9 

X 

10. การแยกขยะ

อันตรายต่างๆ ก่อน

น าไปทิ้งเป็น สิ่งจ าเป็น  

332 92.2 

√ 

25 6.9 

X 

3 0.8 

X 

11. การหลีกเลี่ยงการใช้

ถุงพลาสติก โฟม 

สามารถ ช่วยลดปริมาณ

ขยะได้  

334 92.8 

√ 

22 6.1 

X 

4 1.1 

X 

12. การคัดแยกขยะก่อน

ทิ้งช่วยแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม  

339 94.2 

√ 

17 4.7 

X 

 

4 1.1 

X 

13. ขยะมูลฝอยสด ซาก

สัตว์ มูลสัตว์ ไม่

สามารถก าจัด โดย

วิธีการฝังกลบ  

142 39.4 

X 

211 58.6 

√ 

 

7 1.9 

X 

ตารางที่  4.9  (ต่อ) 
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ตารางที่ 4.9 และรูปที่ 4.12 ถึง 4.25 แสดงระดับความรู้และความเข้าใจเร่ืองขยะของกลุ่ม

ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
ข้อค าถามที่ 1 ขยะหมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ และไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์อะไรได้อีก ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
“ไม่ใช่” ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 รองลงมา ตอบว่า “ใช่” จ านวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ” จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามล าดับ   

ความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ขยะของประชาชน 

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ จ านวน

(คน) 

ร้อยละ 

14. ขยะท าให้

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 

ชุมชนไม่เป็น ระเบียบ

เรียบร้อย และเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์เชื้อโรค  

330 91.7 

√ 

28 7.8 

X 

2 0.6 

X 

15. การก าจัดขยะ

อันตรายมีวิธีการ

เหมือนขยะทั่วไป  

98 27.2 

X 

239 66.4 

√ 

23 6.4 

X 

ตารางที่  4.9  (ต่อ) 
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รูปที่  4.12  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 1 

 
ข้อค าถามที่ 2 ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่” ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.8 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4  และน้อยที่สุด ตอบว่า 
“ไม่ทราบ” จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 

ใช่ 
29.7% 

ไม่ใช่ 
69.4% 

ไม่ทราบ 
0.8% 

ขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์อะไรได้อีก 
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รูปที่  4.13  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 2 

 
ข้อค าถามที่ 3 ขยะแห้งหมายถึง ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว กระป๋อง 

อลูมิเนียม ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็น
ค าตอบที่ถูก จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ” จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
 

 

ใช่ 
65.8% 

ไม่ใช่ 
31.4% 

ไม่ทราบ 
2.8% 

ขยะเปียกหมายถึงเศษอาหาร  
เศษผัก เปลือกผลไม้ 

ใช่ 
84.2% 

ไม่ใช่ 
14.2% 

ไม่ทราบ 
1.7% 

ขยะแห้งหมายถึงขยะพวกกระดาษพลาสติกเศษเหล็กแก้วกระป๋อง
อลูมิเนียม 

รูปที่  4.14  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 3 
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ข้อค าถามที่ 4 ขยะที่เปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ไม่ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.7 รองลงมา ตอบว่า “ใช่”  จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ” 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
 

 
รูปที่  4.15  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 4 

 
ข้อค าถามที่ 5 การคัดแยกขยะท าให้ปริมาณขยะน้อยลง ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก  จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 
รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ” 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ใช่ 
43.6% 

ไม่ใช่ 
51.7% 

ไม่ทราบ 
4.7% 

ขยะเปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก 
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รูปที่  4.16  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 5 

 
ข้อค าถามที่ 6 การแก้ปัญหาขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น ผลการศึกษาสรุป

ได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ไม่ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมา ตอบว่า “ใช่” จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และน้อยที่สุด ตอบ
ว่า “ไม่ทราบ” จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
 

 
รูปที่  4.17  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 6 

 

ใช่ 
86.9% 

ไม่ใช่ 
11.4% 

ไม่ทราบ 
1.7% 

การคัดแยกขยะท าให้ขยะน้อยลง 

ใช่ 
28.6% 

ไม่ใช่ 
69.7% 

ไม่ทราบ 
1.7% 

การแก้ไขปัญหาขยะเป็นหน้าที่หน่วยงานราชการ 
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ข้อค าถามที่ 7 ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ไม่ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 179 คนคิด
เป็นร้อยละ 49.7 รองลงมา ตอบว่า “ใช่” จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และน้อยที่สุดตอบว่า 
“ไม่ทราบ” จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ  

 

 
รูปที่  4.18  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 7 

 
ข้อค าถามที่ 8 แบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช หลอดฟูออเรสเซนต์เป็นขยะ

อันตราย  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็น
ค าตอบที่ถูก  จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ”  จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
 

ใช่ 
47.5% 

ไม่ใช่ 
49.7% 

ไม่ทราบ 
2.8% 

ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน 
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รูปที่  4.19  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 8 

 
ข้อค าถามที่ 9 ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อมนุษย์  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก 
จ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่”  จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 
และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ”  จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  

 
รูปที่  4.20  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 9 

ใช่ 
83.3% 

ไม่ใช่ 
11.9% 

ไม่ทราบ 
4.7% 

แบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารก าจัดสัตรูพืช หลอดฟูออเรสเซนต์เป็น
ขยะอันตราย 

ใช่ 
83.6% 

ไม่ใช่ 
14.4% 

ไม่ทราบ 
1.9% 

ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์ 
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ข้อค าถามที่ 10 การแยกขยะอันตรายต่างๆ ก่อนน าไปทิ้งเป็นสิ่งจ าเป็น ผลการศึกษาสรุปได้
ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 332 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.2 รองลงมา ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และน้อยที่สุด ตอบว่า 
ไม่ทราบ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ  

 
รูปที่  4.21  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 10 

 
ข้อค าถามที่ 11 การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ ผล

การศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก  
จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 92.8 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 
และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ. จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 

ใช่ 
92.2% 

ไม่ใช่ 
6.9% 

ไม่ทราบ 
0.8% 

การคัดแยกขยะอันตรายต่างๆก่อนน าไปทิ้งเป็นสิ่งจ าเป็น 
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รูปที่  4.22  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 11 

 
ข้อค าถามที่ 12 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก  จ านวน 339 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.2 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่
ทราบ” จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 

 
รูปที่  4.23  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 12 

 

ใช่ 
92.8% 

ไม่ใช่ 
6.1% 

ไม่ทราบ 
1.1% 

การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โฟม  
สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้ 

ใช่ 
94.2% 

ไม่ใช่ 
4.7% 

ไม่ทราบ 
1.1% 

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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ข้อค าถามที่ 13 ขยะมูลฝอยสด ซากสัตว์ มูลสัตว์ ไม่สามารถก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ ผล
การศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ไม่ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก 
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมา ตอบว่า “ใช่” จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 
และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ” จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  

 
รูปที่  4.24  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 13 

 
ข้อค าถามที่ 14 ขยะท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ชุมชนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
“ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 รองลงมา ตอบว่า “ไม่ใช่” จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และน้อยที่สุด ตอบว่า “ไม่ทราบ” จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ0 .6  
 

ใช่ 
39.4% 

ไม่ใช่ 
58.6% 

ไม่ทราบ 
1.9% 

ขยะมูลฝอยสดซากพืชสัตว์ไม่สามารถก าจัดโดยวิธีการฝังกลบ 
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รูปที่  4.25  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 14 

 
ข้อค าถามที่ 15 การก าจัดขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ไม่ใช่”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก  จ านวน 239 คน  คิด
เป็นร้อยละ 66.4 รองลงมา ตอบว่า “ใช่” จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2  และน้อยที่สุด ตอบว่า 
“ไม่ทราบ” จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  

 
รูปที่  4.26  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านขยะค าถามที่ 15 

 

ใช่ 
91.7% 

ไม่ใช่ 
7.8% 

ไม่ทราบ 
0.6% 

ขยะท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น
แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค 

ใช่ 
27.2% 

ไม่ใช่ 
66.4% 

ไม่ทราบ 
6.4% 

การจัดการขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป 
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 4.1.3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
ตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.26 ถึง 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะของ

ประชากร ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี  
 
ตารางที่  4.10  การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

ประเภทขยะ ทิ้ง เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 
จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย 
ละ 

1.หลอดไฟ 137 38.1 28 7.8 171 47.5 20 5.6 4 1.1 
2.เศษอาหาร 
เศษผักผลไม้ 

93 25.8 25 6.9 121 33.6 23 6.4 98 27.2 

3.เศษ
กระดาษ
หนังสือเก่า 

16 4.4 37 10.3 7 1.9 274 76.1 26 7.2 

4.ถ่าน 
ไฟฉาย 

144 40.0 31 8.6 161 44.7 16 4.4 8 2.2 

5.โฟม 127 35.3 129 35.8 61 16.9 17 4.7 26 72 

6.เศษผ้า 78 21.7 118 32.8 14 3.9 27 7.5 123 34.2 

7.ใบไม้กิ่งไม ้ 51 14.2 177 49.2 61 16.9 11 3.1 60 16.7 

8.ขวดแก้ว 25 6.9 11 3.1 17 4.7 278 77.2 29 8.1 
9.เศษโลหะ 24 6.7 6 1.7 40 11.1 255 70.8 35 9.7 
10.เศษอิฐ
ชิ้นส่วนของ
คอนกรีต
กระเบื้อง 

91 25.3 6 1.7 141 39.2 28 7.8 94 26.1 
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ตารางที่  4.10  (ต่อ) 
ประเภทขยะ ทิ้ง เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน
(คน) 

ร้อย 
ละ 

11.กระป๋อง
สเปรย์ 
กระป๋อง
บรรจุสารเคมี 

132 36.7 33 9.2 127 35.3 64 17.8 4 1.1 

12.แบตเตอร่ี 103 28.6 9 2.5 71 19.7 154 42.8 23 6.4 
13.ขวด
พลาสติก 

27 7.5 19 5.3 12 3.3 252 70.0 50 13.9 
 

14.ถุง 
พลาสติก 

78 21.7 133 36.9 26 7.2 46 12.8 77 21.4 

15.ขยะมูล
ฝอยสด 

20 5.6 29 8.1 256 71.1 13 3.6 42 11.7 

 
ข้อค าถามที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะประเภท หลอดไฟ  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชน

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.5 รองลงมา ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ตอบว่า “เผา” จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.8  ตอบว่า “ขาย” จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และน้อยที่สุดตอบว่า “น าไปใช้
ต่อ” จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
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รูปที่  4.27  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 1 

 
ข้อค าถามที่ 2 รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ผลการศึกษาสรุป

ได้ว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 121 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมา ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ตอบว่า 
“ทิ้ง” จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ตอบว่า “เผา” จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  และน้อย
ที่สุดตอบว่า “ขาย” จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4  

 
รูปที่  4.28  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 2 

 

ทิ้ง 
38.1% 

เผา 
7.8% 

ฝังกลบ 
47.5% 

ขาย 
5.6% 

น าไปใช้ต่อ 
1.1% 

หลอดไฟ 

ทิ้ง 
20.2% เผา 

5.4% 
ฝังกลบ 
48.0% 

ขาย 
5.0% 

น าไปใช้ต่อ 
21.3% 

เศษอาหารเศษผักผลไม้ 
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ข้อค าถามที่ 3 รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษกระดาษ หนังสือเก่า ผลการศึกษาสรุปว่า
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ขาย”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 274 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.1 รองลงมา ตอบว่า “เผา” จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3  ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2  ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  และน้อยที่สุด
ตอบว่า “ฝังกลบ” จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  

 
รูปที่  4.29  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 3 

 
ข้อค าถามที่ 4 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ถ่านไฟฉาย ผลการศึกษาสรุปว่าประชาชนที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.7 รองลงมา ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ตอบว่า “เผา” จ านวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.6 ตอบว่า “ขาย” จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  และน้อยที่สุดตอบว่า “น าไปใช้
ต่อ” จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 

ทิ้ง 
3.5% 

เผา 
8.0% 

ฝังกลบ 
1.5% 

ขาย 
81.3% 

น าไปใช้ต่อ 
5.7% 

เศษกระดาษหนังสือเก่า 
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รูปที่  4.30  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 4 

 
ข้อค าถามที่ 5 รูปแบบการจัดการขยะประเภท โฟม ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่า

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “เผา”  จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
รองลงมา ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 ตอบว่า “ฝังกลบ” จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.9 ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อยที่สุดตอบว่า 
“ขาย” ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

 
รูปที่  4.31  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 5 

 

ทิ้ง 
40.0% 

เผา 
8.6% 

ฝังกลบ 
44.7% 

ขาย 
4.4% 

น าไปใช้ต่อ 
2.2% 

ถ่านไฟฉาย 

ทิ้ง 
35.3% 

เผา 
35.8% 

ฝังกลบ 
16.9% 

ขาย 
4.7% 

น าไปใช้ต่อ 
7.2% 

โฟม 
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ข้อค าถามที่ 6 รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษผ้า ผลการศึกษาสรุปว่าประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.2 รองลงมา ตอบว่า “เผา” จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.7 ตอบว่า “ขาย” จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และน้อยที่สุดตอบว่า “ฝังกลบ” 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9  

 
รูปที่  4.32  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 6 

 
ข้อค าถามที่ 7 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ใบไม้ กิ่งไม้  ผลการศึกษาสรุปว่าประชาชน

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “เผา” จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา ตอบว่า 
“ฝังกลบ” จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และน้อยที่สุดตอบว่า 
“ขาย” จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  
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รูปที่  4.33  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 7 

 
ข้อค าถามที่ 8 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ขวดแก้ว ผลการศึกษาสรุปว่าประชาชนที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ขาย”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.2 รองลงมา ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตอบว่า “ฝังกลบ” จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และน้อยที่สุดตอบว่า “เผา” 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

 
รูปที่  4.34  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 8 
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ข้อค าถามที่ 9 รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษโลหะ ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ขาย”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 255 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมา ตอบว่า “ฝังกลบ” จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตอบว่า 
“น าไปใช้ต่อ” จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
และน้อยที่สุดตอบว่า “เผา” จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 

 
รูปที่  4.35  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 9 

 
ข้อค าถามที่ 10 รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษอิฐ ชิ้นส่วนของคอนกรีต กระเบื้อง ผล

การศึกษาสรุปแบบสอบถาม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ฝังกลบ”  
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  ตอบว่า “ขาย” จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  และน้อยที่สุดตอบว่า “เผา” จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7  
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รูปที่  4.36  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 10 

 
ข้อค าถามที่ 11 รูปแบบการจัดการขยะประเภท กระป๋องสเปรย์ กระป๋องบรรจุสารเคมี  ผล

การศึกษาสรุปว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ทิ้ง”  จ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.7 รองลงมา ตอบว่า “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
ตอบว่า “ขาย” จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  ตอบว่า “เผา” จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2  
และน้อยที่สุดตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 

 
รูปที่  4.37  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 11 
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ข้อค าถามที่ 12 รูปแบบการจัดการขยะประเภท แบตเตอร่ี ผลการศึกษาสรุปแบบสอบถาม 
พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ขาย”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ตอบว่า “ฝังกลบ” 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 และ
น้อยที่สุดตอบว่า “เผา” จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 
รูปที่  4.38  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 12 

 
ข้อค าถามที่ 13 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ขวดพลาสติก ผลการศึกษาสรุปว่า

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ขาย”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 252 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ตอบว่า “ทิ้ง” 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตอบว่า “เผา” จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และน้อยที่สุด
ตอบว่า “ฝังกลบ” จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  
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รูปที่  4.39  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 13 

 
ข้อค าถามที่ 14 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ถุงพลาสติก ผลการศึกษาสรุปว่าประชาชน

ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “เผา” จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมา ตอบว่า 
“ทิ้ง” จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4  
ตอบว่า “ขาย”  ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  และน้อยที่สุดตอบว่า “ฝัง
กลบ” จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

 
รูปที่  4.40  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 14 
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ข้อค าถามที่ 15 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ขยะมูลฝอยสด เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์ ผล
การศึกษาสรุปว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า “ฝังกลบ” ซึ่งเป็นค าตอบที่ถูก 
จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา ตอบว่า “น าไปใช้ต่อ” จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.7 ตอบว่า “เผา” จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1  ตอบว่า “ทิ้ง” จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.6  และน้อยที่สุดตอบว่า “ขาย” จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 

 
รูปที่  4.41  สัดส่วนและค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะค าถามที่ 15 

 
4.2  การวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

ผลการศึกษาที่น าเสนอในหัวข้อที่ 4.1 พบว่าขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลดอนหวายมี
แหล่งที่มาจากอาคารบ้านเรือน ขยะที่ทิ้งในแต่ละวันส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอย
เปียก ประเภทขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษผักผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้  
รองลงมาเป็นขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล์, และห่อพลาสติก ประชาชนส่วน
ใหญ่จัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง โดยไม่ได้ให้ความส าคัญในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ทิ้ง
ขยะมูลฝอยตามภาชนะที่จัดเองในครัวเรือน ก่อนน าไปกองเผา  ประชาชนในบางครัวเรือนเก็บขยะ
ใส่ถุงรวมกับขยะประเภทอ่ืน ๆ โดยไม่มีภาชนะรองรับ  แล้วน าไปทิ้งตามที่สาธารณะ ริมทางเดิน 
และข้างถนน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาแมลงวันและสัตว์น าโรคชนิดต่างๆ ปัญหาควัน
ไฟจากการเผาขยะมูลฝอย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และสุขภาพของประชาชน
โดยตรง หากไม่มีมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม  ปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะ
เพิ่มมากและรวดเร็ว  
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 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.7  มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 31.9  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 34.4  สถานภาพใน
ครัวเรือนเป็น ผู้อาศัย ร้อยละ 63.9   ขนาดของสมาชิกในครัวเรือน 3-4 ร้อยละ 52.5   ประกอบอาชีพ
ท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 31.7  มีรายได้รวมของครัวเรือน 5,000 – 10,000 บาท ร้อยละ 31.4   
ขยะมูลฝอยมีแหล่งที่มาจากอาคาร บ้านเรือน ขยะส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการปรุงอาหาร  และ
รับประทานอาหาร มีขยะชนิด เศษผักผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้ร้อยละ 
45.6   ซึ่งจัดอยู่ในประเภทขยะมูลฝอยสดหรือขยะมูลฝอยเปียกที่ย่อยสลายได้  

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะและการจัดการขยะมูลฝอย  แต่มีพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ   
ไม่เหมาะสม ขาดระเบียบวินัย ขาดจิตสานึก และทัศนคติที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีจิตสานึก และให้เกิดความตระหนักต่อการแก้ไขปัญหา 
ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชนให้ถูกวิธี เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

เพื่อเป็นการประเมินความรู้เกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนเทศบาลต าบล
ดอนหวาย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการตอบแบบสอบถามดังนี้ 

 
คะแนน เกณฑ์ชี้วัด 
0-49.99 ต่ ากว่าเกณฑ์ 

50.00-59.99 พอใช้ 
60.00-69.99 ดี 
70.00-79.99 ดีมาก 

80.00-100.00 ดีเยี่ยม 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลสรุปพฤติกรรมการจัดการขยะโดยภาพรวมของกลุ่มประชากร  จาก

ค าถามทั้งหมด 15 ข้อ  ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าประชากรในต าบลดอนหวายมีพฤติกรรมการ
ก าจัดขยะที่ไม่เหมาะสม  โดยมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์พอใช้เท่านั้น    
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ตารางที่  4.11  สรุปการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

  

 

ประเภทขยะ 

 

การ

จัดการ 

 

ร้อยละ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย เกณฑ์

ระดับการ

จัดการ 
เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

1. หลอดไฟ ฝังกลบ 
 

47.5 เหมาะสม  - คัดแยกก่อน
น าไปก าจัด  
ใส่ถุงที่ไม่
ร่ัวซึมก่อน
ก าจัด  

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

2. เศษอาหาร 

เศษผัก ผลไม้ 

ฝังกลบ 
 

33.6 เหมาะสม  - ส่งเสริมการท า

ปุ๋ยหมัก / เลี้ยง 

สัตว์ได้  

ต่ ากว่า

เกณฑ์ 

3. เศษกระดาษ

หนังสือเก่า 

ขาย 76.1 เหมาะสม  - เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน  

ดีมาก 

4. ถ่านไฟฉาย ฝังกลบ 
 

44.7 เหมาะสม  - คัดแยกก่อน
น าไปก าจัด/น า
กลับมาแปรรูป
ใช้ใหม่ได้ แต่
ในปัจจุบันยัง
ไมมีมูลค่า
พอที่จะขายได้ 

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

5. โฟม เผา 35.8  ไม่
เหมาะสม  

- เกิดก๊าซพิษ/
รณรงค์ ลดงด
ใช้ น าไปใช้
ใหม่ / ขายเพิ่ม
รายได้  

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 
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ตารางที่  4.11  (ต่อ) 

 

  

 

ประเภทขยะ 

 

การ

จัดการ 

 

ร้อยละ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย เกณฑ์

ระดับการ

จัดการ 
เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

6. เศษผ้า น าไปใช้

ต่อ 

34.2 เหมาะสม  - น าไปใช้ต่อได้  ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

7. ใบไม้กิ่งไม ้ เผา 49.2  ไม่
เหมาะสม  

- เกิดมลพิษ / ท า
ปุ๋ยหมัก  

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

8. ขวดแก้ว ขาย 77.2 เหมาะสม  - เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน  

ดีมาก 

9. เศษโลหะ ขาย 70.8 เหมาะสม  - เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน  

ดีมาก 

10.เศษอิฐ

ชิ้นส่วนของ

คอนกรีต

กระเบื้อง 

ฝังกลบ 
 

39.2  ไม่

เหมาะสม 

- น าไปถมที่ลุ่ม /
ปรับปรุงพื้นที่  

 
 

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

11.กระป๋อง

สเปรย์  

 กระป๋อง

บรรจุสารเคมี 

ทิ้ง 36.7  ไม่

เหมาะสม 

- สารพิษ
อันตราย /คัด
แยกก่อน น าไป
ก าจัดในที่
เหมาะสม  

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

12.แบตเตอร่ี ขาย 42.80  เหมาะสม - ขายร้านตัวแทน
จ าหน่าย  

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 
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ตารางที่  4.11  (ต่อ) 

 
สรุป การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 51.05 เกณฑ์ระดับการจัดการ
อยู่ในช่วง พอใช้ 
 พฤติกรรมการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมของประชาชนนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการ
จัดการขยะของต าบลหนองหวาย   แนวทางในการแก้ปัญหาแนวทางหนึ่งคือการจัดอบรมให้แก่
ประชาชน  ซึ่งการจัดอบรมจ าเป็นต้องทราบกลุ่มประชากรเป้าหมาย  ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อหากลุ่มประชากรเป้าหมาย  โดยยึดระดับคะแนนที่ร้อยละ 60 เป็นระดับคะแนนอ้างอิง   ซึ่งถือ
เป็นระดับคะแนนในเกณฑ์ดี  ตัวแปรต้นในการวิเคราะห์นี้มีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร  ได้แก่  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้  ตารางที่ 4.12 สรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะของประชากร  
แยกตามตัวแปรต้น  จะเห็นได้ว่าประชากรในทุกกลุ่มตัวแปรต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะใน
เกณฑ์ดีมาก  กล่าวคือประชากรมากกว่าร้อยละ 76 สามารถตอบแบบสอบถามได้ถูกต้องเกินกว่า
ร้อยละ 60  ถึงแม้ว่าประชากรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะเป็นอย่างดี  แต่ประชากรส่วนใหญ่
ยังมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม (ตารางที่ 4.13) 
    
  

 

ประเภทขยะ 

 

การ

จัดการ 

 

ร้อยละ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย เกณฑ์

ระดับการ

จัดการ 
เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

13.ขวดพลาสติก ขาย 70.0 เหมาะสม  - เพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน  

ดีมาก 

14.ถุงพลาสติก เผา 36.9  ไม่

เหมาะสม 

- เกิดก๊าซพิษ / 
รณรงค์ ลด งด 
ใช้ถุงพลาสติก 
/ น าไปใช้ใหม่  

ต่ ากว่า
เกณฑ์ 

15.ขยะมูลฝอย

สด เช่นซาก

สัตว์ มูลสัตว์ 

ฝังกลบ 71.1 เหมาะสม  - ช่วยในการ
ปรับปรุงสภาพ
ดิน  

ดีมาก 
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ตารางที่  4.12  สรุปความรู้ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชนที่เกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 60 
 ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 14 9.66 131 90.34 
 หญิง 23 10.70 192 89.30 
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 2 14.29 12 85.71 
 20 - 30 ปี 9 13.24 59 86.76 
 31-40 ปี 8 6.96 107 93.04 
 41-50 ปี 9 10.11 80 89.89 
 50 ปี ขึ้น 9 12.16 65 87.84 
ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 11 13.92 68 86.08 

 มัธยมศึกษา/
ปวช 

17 13.71 107 86.29 

 ปวส./
อนุปริญญา 

4 9.76 37 90.24 

 ปริญญาตรี 4 3.77 102 96.23 
 สูงกว่า

ปริญญาตรี 
1 10.00 9 90.00 

อาชีพหลัก
ของครัวเรือน 

รับจ้าง 7 8.14 79 91.86 

 ค้าขาย 11 11.58 84 88.42 
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
3 6.00 47 94.00 

 ท านา/ท าไร่/
เลี้ยงสัตว์ 

13 11.40 101 88.60 

 อ่ืนๆ 3 20.00 12 80.00 
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ตารางที่ 4.12   (ต่อ) 
 
 

ความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

ระดับรายได้
รวมของ
ครัวเรือนต่อ
เดือน 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

13 18.06 59 81.94 

 5,000-10,000 
บาท 

10 8.85 103 91.15 

 10,000-
15,000 บาท 

10 10.99 81 89.01 

 15,000 บาท
ขึ้นไป 

4 4.76 80 95.24 

 
 ตารางที่ 4.13 สรุปพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนที่ระดับเกณฑ์ชี้วัด
ร้อยละ 60  จะเห็นได้ว่าประชากรทั้งเพศชายและหญิงผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 24.6 ถึง 25.5  
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 18.9 ถึง 29.6  ความสามารถในการตอบ
แบบสอบถามนี้ไม่ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ  ดังจะเห็นได้ว่าร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์มีค่าใกล้เคียงกัน 
ในขณะที่  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อเกณฑ์การประเมิน  กล่าวคือ  
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีค่าเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาและรายได้ที่
สูงขึ้น  ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี สามารถตอบผ่านเกณฑ์ได้
มากกว่าผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาต่ ากว่า  ผู้ที่มีรายได้เกินกว่า 15,000 บาท สามารถตอบผ่านเกณฑ์ได้
สูงที่สุด  ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 สูง
กว่าอาชีพอ่ืน (รับจ้าง  ค้าขาย  และท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์) 
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ตารางที่  4.13  สรุปพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนที่เกณฑ์ชี้วัดร้อยละ 60 
 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

เพศ ชาย 108 74.48 37 25.52 
 หญิง 162 75.35 53 24.65 
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 10 71.43 4 28.57 
 20 - 30 ปี 53 77.94 15 22.06 
 31-40 ปี 81 70.43 34 29.57 
 41-50 ปี 66 74.16 23 25.84 
 50 ปี ขึ้น 60 81.08 14 18.92 
ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 65 82.28 14 17.72 

 มัธยมศึกษา/
ปวช 

93 75.00 31 25.00 

 ปวส./
อนุปริญญา 

32 78.05 9 21.95 

 ปริญญาตรี 75 70.75 31 29.25 
 สูงกว่า

ปริญญาตรี 
5 50.00 5 50.00 

อาชีพหลัก
ของครัวเรือน 

รับจ้าง 70 81.40 16 18.60 

 ค้าขาย 68 71.58 27 28.42 
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
31 62.00 19 38.00 

 ท านา/ท าไร่/
เลี้ยงสัตว์ 

91 79.82 23 20.18 

 อ่ืนๆ 10 66.67% 5 33.33% 
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ตารางที่  4.13  (ต่อ) 
 
 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ % จ านวน ร้อยละ % 

ระดับรายได้
รวมของ
ครัวเรือนต่อ
เดือน 

น้อยกว่า 
5,000 บาท 

60 83.33% 12 16.67% 

 5,000 - 
10,000 บาท 

93 90.29% 20 19.41% 

 10,000 - 
15,000 บาท 

68 74.73% 23 25.27% 

 15,000 บาท
ขึ้นไป 

49 58.33% 35 41.67% 

 
4.3  ตัวแปรท่ีอิทธิพลต่อการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา 
 เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนหวายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะดีอยู่
แล้ว  การจัดอบรมจึงควรเน้นไปที่การจัดการขยะชุมชน   ซึ่งภาพรวมของประชาชนทั้งหมดใน
เทศบาลต าบลยังไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดที่ก าหนด  หัวข้อที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าเพศและอายุไม่ใช้ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อผลการประเมินผ่านด้านการจัดการขยะที่ระดับเกณฑ์ร้อยละ  60  ในขณะที่  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลการประเมินผ่าน  แต่เนื่องจากทั้งอาชีพและ
รายได้เป็นตัวแปรที่สัมพันธ์โดยตรงกับระดับการศึกษา  กล่าวคือ  ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงก็จะมี
อาชีพและรายได้ที่สูง  ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างระดับการศึกษากับอาชีพและ
รายได้ 

ตารางที่ 4.14 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและอาชีพหลักของครัวเรือนของ
ประชาการทั้งหมด  จะเห็นได้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจจะมีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าถึงร้อยละ   80  ตารางที่  4.15  สรุปความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษาและระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน  ตารางทั้งสองแสดงให้เห็นว่าการศึกษามี
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ความสัมพันธ์แปรผันโดยตรงกับอาชีพหลักของครัวเรือนและระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อ
เดือน 

 
ตารางที่  4.14  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา และอาชีพหลักของครัวเรือน 
 อาชีพหลักของครัวเรือน Total 

รับจ้าง ค้าขา
ย 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ท าไร่/
ท านา/
เลี้ยง
สัตว์ 

อ่ืนๆ 

ระดับ
การ 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของครัวเรือน 

13 
15.1% 

14 
14.7
% 

3 
6.0% 

44 
38.6% 

5 
33.3% 

79 
21.9% 

ระดับ
การศึก
ษา 

มัธยม 
ศึกษา/
ปวช. 

Count  
% within 
อาชีพหลัก

ของครัวเรือน 

38 
44.2% 

29 
30.5
% 

3 
6.0% 

47 
41.2% 

7 
46.7% 

124 
34.4% 

 อนุปริญ
ญา/ปวส. 

Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของครัวเรือน 

17 
19.8%1

5.1% 

14 
14.7
% 

4 
8.0% 

5 
4.4% 

1 
6.7% 

41 
11.4% 

 ปริญญา
ตรี 

Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของครัวเรือน 

17 
19.8% 

37 
38.9
% 

32 
64.0% 

18 
15.8% 

2 
13.3% 

106 
29.4% 

 สูงกว่า
ปริญญา
ตรี 

Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของครัวเรือน 

1 
1.2% 

1 
1.1% 

8 
16.0% 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

10 
2.8% 
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ตารางที่  4.14  (ต่อ) 
 อาชีพหลักของครัวเรือน Total 

รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ท าไร่/
ท านา/
เ ลี้ ย ง
สัตว์ 

อ่ืนๆ 

Total  Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของ
ครัวเรือน 

86 
100.0% 

95 
100.0

% 

50 
100.0% 

114 
100.0

% 

15 
100.0

% 

360 
100.0

% 

 
ตารางที่  4.15 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อ
 เดือน 
 ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน Total 

น้อยกว่า
5,000
บาท 

5,000-
10,000
บาท 

10,000-
15,000
บาท 

15,000 
บาทขึ้นไป 
 

ระดับ
การศึก
ษา 

ประถม 
ศึกษา 

Count 
% within 
ระดับ

รายได้รวม
ของ

ครัวเรือน
ต่อเดือน 

33 
45.8% 

22 
19.5% 

15 
16.5% 

9 
10.7% 

79 
21.9% 
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ตารางที่  4.15  (ต่อ) 
 ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน Total 

น้อยกว่า
5,000
บาท 

5,000-
10,000
บาท 

10,000-
15,000
บาท 

15,000 
บาทขึ้นไป 

 
ระดับ
การศึก
ษา 

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

Count 
% within 
ระดับ

รายได้รวม
ของ

ครัวเรือน
ต่อเดือน 

31 
43.1% 

55 
48.7% 

24 
26.4% 

14 
16.7% 

124 
34.4% 

 อนุปริญญา/
ปวส. 

Count 
% within 
ระดับ

รายได้รวม
ของ

ครัวเรือน
ต่อเดือน 

5 
6.9% 

18 
15.9% 

10 
11.0% 

8 
9.5% 

41 
11.4% 

 ปริญญาตรี Count 
% within 
ระดับ

รายได้รวม
ของ

ครัวเรือน
ต่อเดือน 

3 
4.2% 

18 
15.9% 

38 
41.8% 

47 
56.0% 

106 
29.4% 
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ตารางที่  4.15  (ต่อ) 
 ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน Total 

น้อยกว่า
5,000
บาท 

5,000-
10,000
บาท 

10,000-
15,000
บาท 

15,000 
บาทขึ้นไป 

 
ระดับ
การศึก
ษา 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของ
ครัวเรือน 

0 
0.0% 

0 
0.0% 

4 
4.4% 

6 
7.1% 

10 
2.8% 

Total  Count 
% within 
อาชีพหลัก

ของ
ครัวเรือน 

72 
100.0% 

113 
100.0

% 

91 
100.0% 

84 
100.0% 

360 
100% 

 
รูปที่ 4.41 สรุปจ านวนและระดับการศึกษาของผู้ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสากิจที่

ประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ผู้ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสากิจในเขตเทศบาลต าบลดอน
หวาย ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 มีจ านวน 19 คน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีถึง 11 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 58  รองลงมาเป็นระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 11  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 5  
และระดับ ปวส./อนุปริญญา  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 5 
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 รูปที่  4.42  จ านวนและระดับการศึกษาของผู้ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสากิจที่ 
   ประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

 
 รูปที่  4.42  สรุปจ านวนและระดับการศึกษาของผู้ที่มีรายได้เกิน 15,000 บาท ที่ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  ประชาชนที่มีรายได้เกิน 15,000 บาท ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์ร้อยละ 60 มี
จ านวน   35  คน  ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 17 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 49.0  รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.0  ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  ระดับปวส./อนุปริญญา  จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 11.0  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0   

ประถมศึกษา 
11% 

มัธยมศึกษา/ปวช 
5% ปวส./

อนุปริญญา 
5% 

ปริญญาตรี 
58% 

สูงกว่าปริญญาตรี 
21% 

ระดับการศึกษาราชการ/รัฐวิสาหกิจผ่านเกณฑ์ 60%  



86 

 

 
รูปที่  4.43  จ านวนและระดับการศึกษาของผู้ที่มีรายได้เกิน 15,000 บาท ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

 
 ผลการศึกษาในรูปที่ 4.41 และ 4.42 แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลหลักที่มีผลต่อการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลดอนหวายคือระดับการศึกษา   ดังจะเห็นได้จากผู้ที่ประกอบอาชีพ
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เกินกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญมีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  ดังนั้น  ตัวแปรหลักที่ใช้ในการเลือกผู้เข้าอบรมจึงเป็นระดับการศึกษา  ผู้ที่
จ าเป็นต้องเข้ารับการอบรมจึงเป็นบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
  

ประถมศึกษา 
14% 

มัธยมศึกษา/ปวช 
17% 

ปวส./อนุปริญญา 
11% 

ปริญญาตรี 
49% 

สูงกว่าปริญญาตรี 
9% 

ระดับการศึกษารายได้15,000บาทขึ้นไปผ่านเกณฑ์ 60% 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการ

จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  การวิจัย
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   งานวิจัยนี้มีประเด็นส าคัญดังนี ้

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญและต้องร่วมมือ
แก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแต่องค์การบริการส่วน
ต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการ
อุปโภคบริโภคท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่จะตามมามีทั้งความสูญเสีย ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรคเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความสูญเสีย
ทางด้านเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน  เทศบาลต าบลดอน
หวายจึงได้ตระหนักในความส าคัญของปัญหาและได้วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม และพยายามสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอย  การคัดแยกขยะมูลฝอย 
และการสร้างจิตส านึกทางสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ การจัดการรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้นต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เร่ิมจากการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวคือ
นอกจากการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน ซึ่งถือได้
ว่าชุมชนเป็นผู้สร้างขยะและควรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะ
ทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะและพื้นที่จัดเก็บ ตลอดจนงบประมาณในการก าจัด อีกทั้งเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมและตะหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ตลอดจนเป็นการสร้าง
สุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะเพื่อศึกษาอิทธิพลของ อายุ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ และอาชีพต่อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมของประชากรในพื้นที่ต าบลดอนหวาย  
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อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับคือ ต่ ากว่า
เกณฑ์ พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม  โดยสรุปการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะและการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก แต่มีพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีจิตส านึกและให้เกิดความ
ตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ 

จากการศึกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ท าการศึกษาได้แก่ อายุ เพศ ช่วงอายุ 
ระดับการศึกษา เงินเดือน อาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะที่
ผ่านเกณฑ์ที่ผู้ท าการวิจัยก าหนดจาก เกณฑ์ 60 เปอร์เซ็นต์ และผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ผ่านเกณฑ์ มาศึกษาและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับการศึกษา ช่วงเงินเดือน อาชีพเพื่อหา
ความสัมพันธ์สรุปได้ว่าปัจจัย ระดับการศึกษา ช่วงเงินเดือน อาชีพขึ้นตรงต่อกันกล่าวคือปัจจัยด้าน
พฤติกรรมต่อการจัดการขยะจะแปรผันตรงต่อระดับการศึกษา ดังนั้นในการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่มตัวอย่างควรมุ่งเน้นในกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะชุมชนโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชน เทศบาลต าบลดอนหวาย 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชน เทศบาล
ต าบลดอนหวายอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางให้กับ
เทศบาลต าบลดอนหวาย ได้น าข้อมูลนี้ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  

แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ได้แก่  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ  
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน จ านวน 15 ข้อ  
ตอนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน จ านวน 15 ข้อ  
ขอให้ทุกท่านอ่านค าชี้แจงในแต่ละตอนให้เข้าใจ และตอบค าถามให้ครบทุกข้อตามความ

เป็นจริงให้มากที่สุด ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และการวิเคราะห์จะกระท าในภาพรวม 
ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิเชษฐ์  คงนอก 
นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความตามความเป็นจริง  
1. เพศ  ( ) 1. ชาย    ( ) 2. หญิง  
2. อายุ  

( ) 1. ต่ ากว่า 20 ปี   ( ) 2. 20 – 30 ป ี   ( ) 3. 31 – 40 ป ี 
( ) 4. 41 – 50 ปี    ( ) 5. 50 ปีขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษา  
( ) 1. ประถมศึกษา   ( ) 2. มัธยมศึกษา/ปวช.  ( ) 3. ปวส./อนุปริญญา  
( ) 4. ปริญญาตรี    ( ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี  

4. สถานภาพในครัวเรือน  
( ) 1. หัวหน้าครัวเรือน      ( ) 2. ผู้อาศัย  
( ) 3. อ่ืนๆ (ระบุ) .  

5. ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
( ) 1. 1 – 2 คน     ( ) 2. 3 – 4 คน   ( ) 3. 5 – 6 คน  
( ) 4. 7 – 8 คน     ( ) 5. 9 คนขึ้นไป  

6. อาชีพหลักของครัวเรือน  
( ) 1. รับจ้าง    ( ) 2. ค้าขาย   ( ) 3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
( ) 4. ท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์  ( ) 5. อ่ืน ๆ .  

7. ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน  
( ) 1. น้อยกว่า 5,000 บาท    ( ) 2. 5,000 – 10,000 บาท  
( ) 3. 10,000 – 15,000 บาท  ( ) 4. 15,000 บาทขึ้นไป  

 8. ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทใด  
( ) 1. ขยะย่อยสลายได ้ได้แก่ เศษผักผลไม้, เศษอาหาร, ใบไม้, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม้  
 ( ) 2. ขยะรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว, กระดาษ, กระป๋องเคร่ืองดื่ม, เศษพลาสติก, เศษอลูมิเนียม  
 ( ) 3. ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล,์ ห่อพลาสติก  
 ( ) 4. ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอร่ี, ภาชนะบรรจุสาร    

                      ก าจัดศัตรูพืช, กระป๋องสเปรย์ บรรจุสีหรือสารเคมี  
 ( ) 5. อ่ืนๆ . ………………………………………………………………….…………… 
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ตอนท่ี 2  ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง □ ตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจาก 

ข้อความข้างล่างนี้ 
ความรู้ความเข้าใจ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
1.  ขยะหมายถึงสิ่งของต่างๆที่ไม่มีประโยชน์และไม่สามารถ  
  น ามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีก 

  
 

  

2. ขยะเปียกหมายถึงเศษอาหารเศษผักเปลือกผลไม้    
3. ขยะแห้งหมายถึงขยะพวกกระดาษพลาสติกเศษเหล็กแก้ว 
 กระป๋องอลูมิเนียม 

   

4. ขยะที่เปียกน้ าทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก    
5. การคัดแยกขยะท าให้ขยะน้อยลง    
6. การแก้ไขปัญหาขยะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น    
7. ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน    
8. แบตเตอร่ีภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืชหลอดฟูออเรสเซนต์    
   เป็นขยะอันตราย 

   

9. ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตราย 
ต่อมนุษย์ 

   

10. การคัดแยกขยะอันตรายต่างๆก่อนน าไปทิ้งเป็นสิ่งจ าเป็น    
11. การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณ 
ขยะได้ 

   

12. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม    
13. ขยะมูลฝอยสดซากสัตว์มลูสัตว์ไม่สามารถก าจัดโดยวิธีการฝัง 
กลบ 

   

14. ขยะท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมชุมชนไม่เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

   

15. การจัดการขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป    
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ตอนท่ี 3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่าง□ ตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจาก
ข้อความข้างล่างนี้ 

 
ประเภทขยะ 

 

รูปแบบการจัดการ 
ทิ้ง 

 
เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 

1.หลอดไฟ      
2.เศษอาหารเศษผักผลไม้      
3.เศษกระดาษหนังสือเก่า      
4.ถ่านไฟฉาย      
5.โฟม      
6.เศษผ้า      
7.ใบไม้กิ่งไม ้      
8.ขวดแก้ว      
9.เศษโลหะ      
10.เศษอิฐชิ้นส่วนของคอนกรีตกระเบื้อง      
11.กระป๋องสเปรย์กระป๋องบรรจุสารเคมี      
12.แบตเตอร่ี      
13.ขวดพลาสติก      
14.ถุงพลาสติก      
15.ขยะมูลฝอยสด เช่น ซากสัตว์ มูลสัตว์      
 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลดอนหวาย และพนักงานเทศบาลดอนหวาย 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อศึกษา แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง  จังหวัด
นครราชสีมา  
ประเด็นท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาในอนาคตของ  
เทศบาลต าบลดอนหวาย   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ประเด็นท่ี 2 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดอนหวาย  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ประเด็นท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายพิเชษฐ์ คงนอก เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2521 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 17 หมู่ที่ 11 ต าบล    

ตาจ่ัน อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260  ด้านการศึกษา พ.ศ. 2532  ประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน   
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ราชมงคลอีสาน ประวัติการท างาน พ.ศ. 2547-2555 นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบล     
เทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่งปัจจุบัน พ.ศ. 2555-2556 นายช่างโยธา 6ว เทศบาล
ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สถานที่ท างานเทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


