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ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอยังไม่มีพื้นที่รองรับในการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง 
โดยการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง และยังมีการทิ้งขยะกระจัดกระจายไม่เป็นที่   ซึ่งท าให้เกิดผล
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กิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง  โดยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
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ORGANIZATION, CHUMPUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA 

PRPVINCE. ADVISOR : ASSOC. PROF. PORNSIRI JONGKOL, Ph.D. 

Nowadays, NonyorSubdistrict Administration Organization has no sanitary 

waste disposal site.Most people in this area disposed waste by burning waste outdoor 

and disposing waste over. This affects environment. Therefore, it is necessary to study 

people engagement in waste disposal of Nonyor Subdistrict Administration 

Organization, Chumpuang District, Nakhon Ratchasima Province.  

The objectives of this study were to study the behavior of waste disposal of 

local people and to find the way to improve people engagement in waste disposal of 

NonyorSubdistrict Administration Organization. A set of questionnaires and an 

interview were used to collect data. Then, SPSS was used to compute frequency, 

mean, percentage, and standard deviation. 

The results showed that the behavior of waste disposal of local people was at 

high level.  They participated in waste problem and tried to reduce amount of waste.  

Reducing amount of waste at source must be focused as the way for disposing waste.  

This could be done by encouraging people to recycle waste as much as possible and 

also focused on reducing, segregating and utilizing waste. Financial incentives must 

be created to bring the engagement of people, private sector, and government. 
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                       นายวีรกาล  อุปนันท์ 

 

  
 
 
 
 



ง 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง  ช 
สารบัญรูปภาพ  ซ 
บทที่ 

1 บทน า 1 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 3 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 3 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5 

2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและการจัดการขยะมูลฝอย 6 

2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการมีส่วนร่วม 6 
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 9 
2.1.3 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 10 
2.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอย 11 
2.1.5 ประเภทของขยะมูลฝอย 12 
2.1.6 ข้อก าหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย 13 

2.1.6.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งที่พักอาศัย 13 
2.1.6.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 14 
2.1.6.3 การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลในส านักงาน 18 
2.1.6.4 การคัดแยกขยะมูลฝอยในย่านธุรกิจการค้า 21 
2.1.6.5 การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่จัดการขยะมูลฝอย 22 

2.1.7 ข้อก าหนดด้านการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 23 



จ 

2.1.7.1 ข้อก าหนดในการเก็บกักของเสียหรือขยะมูลฝอย  23 
2.1.8 ผลเสียของขยะมูลฝอย        27 

2.2 เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย      27 
2.2.1 ระบบหมักท าปุ๋ย       27 
2.2.2 ระบบการเผาในเตาเผา      27 
2.2.3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 28 

2.3 การจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการ 3Rs    31 
2.3.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3Rs   31 
2.3.2 ประโยชน์ในการรีไซเคิลหรือแปรรูปใหม่    32 
2.3.3 การประยุกต์ใช้หลักการ3Rs     33 
2.3.4 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย     35 

2.3.4.1 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยส าหรับครัวเรือน  36 
2.3.4.2 การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณหมักท าปุ๋ย   38 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       39 
3 วิธีด าเนินการวิจัย        43 

3.1 พื้นที่ด าเนินการศึกษา       43 
3.1.1 ข้อมูลทั่วไป       43 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      46 
3.3 ตัวแปรที่ศึกษา        47 
3.4 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา     48 
3.5 วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ     49 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล       49 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล       49 

4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล       51 
4.1 การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย      51 
4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     52 
4.3 ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน     56 
4.4 พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน   61 
4.5 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน    67 

  



ฉ 

 

4.6 แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโนนยอ  เพื่อศึกษา แนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ 
มีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  อ าเภอชุมพวง   
จังหวัดนครราชสีมา       74 

4.7 แนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม    75 
5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ      79 

5.1 สรุปผลการศึกษา         79 
5.2 ข้อเสนอแนะ        82 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย      82 

เอกสารอ้างอิง          83 
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม        85 
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์        92 
ประวัติผู้เขียน          94 
 
  



ช 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่   หน้า 
2.1 ข้อเปรียบเทียบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย      29 
2.2 ชนิดของขยะและระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติ    38 
3.1 ข้อมูลจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (แบบสอบถาม)    46 
3.2 ข้อมูลจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (แบบสอบสัมภาษณ์)   47 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      52 
4.2 ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน      56 
4.3 จ านวน ร้อยละ ของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และประชาชน 
 ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ผิด                     59 

4.4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรม 
 ของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  61 

4.5 จ านวน ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของประชาชน 
 ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการน ากลับมาใช้ใหม่    63 

4.6 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรม 
 ของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย  64 

4.7 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรม 
 ของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการก าจัดขยะมูลฝอย  65 
4.8 ค่าเฉลี่ย(x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย  

โดยรวม          66 
4.9 จ านวน ร้อยละ ของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้าน 
 การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย     68 
4.10 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  

ด้านการร่วมมือปฏิบัติ        70 
4.11 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  

ด้านการร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย       71 
4.12 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยรวม 73 

 



ซ 

สารบัญรูปภาพ 

รูปที่     หน้า
3.1 แผนที่จังหวัดนครราชสีมา  45 
3.2  แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  45 
4.1 การส ารวจปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 51 



1 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
       มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ถือว่าเป็นปัญหาที่

มีความส าคัญอย่างยิ่งของชุมชนเกือบทุกแห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อัตราการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่  รวมทั้งค่านิยมด้านการบริโภคที่
เปลี่ยนไป ซึ่งมีการผลิตสินค้าในรูปแบบต่าง ๆให้เลือกมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ท าให้มีการผลิตขยะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณขยะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พื้นที่
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบในการก าจัด อาจมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการที่เหมาะสม และในบางพื้นที่ยังไม่มีสถานที่รองรับ ท าให้มีการก าจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
จึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแมลงน าโรคต่าง ๆ ส่งกลิ่นเหม็นจนเป็นเหตุร าคาญ เป็นแหล่งแพร่กระจายของสิ่ง
สกปรก เชื้อโรคและสารพิษต่าง ๆไปสู่แหล่งน้ าและพื้นดินใกล้เคียง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ 

 ส าหรับแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  โดยเน้นการป้องกันมลพิษ  ณ 
แหล่งก าเนิด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยส่งเสริมการ
ด าเนินการตามหลัก 3 Rได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle)  (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) โดยเร่ิมที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง และจัดให้เกิด
กระบวนการน ากลับไปแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ การทิ้งขยะมูลฝอยรวมกันจะท าให้เกิดการปนเปื้อน
สกปรก ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือถ้าได้แต่คุณภาพต่ า  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า
ความสะอาดค่อนข้างสูง  

 การก าหนดแนวทางปฏิบัติ การลด การคัดแยก การเก็บรวบรวมขนส่ง และใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชาการ และเป็นแบบแผนส าหรับปฏิบัติทั่วประเทศนั้น  เป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน และสนับสนุนให้
มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
การก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste Management) ในชุมชนให้สอดคล้อง
กับระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต 



2 
 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ
การปกครองสู่ท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 78 ซึ่งรวมถึง
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพื่อกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ จากพระราชบัญญัตินี้ ได้มีการจัดท าแผนการ
กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น
เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นด้วย 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมื่อวันที่  14  ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา  41  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537  และให้โอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิ  เรียกร้อง หนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลโนนยอไปเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116  ตอน
พเิศษ 82 ง. วันที่ 15 ตุลาคม 2542  เร่ืองการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  2542  จ านวน 
350 แห่งโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอมีเขต
ตามเขตต าบล ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในต าบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย 

 เนื่องจากขยะมูลฝอยในชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่  
ด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และในปัจจุบันพื้นที่
ดังกล่าวยังประสบปัญหาด้านขยะมูลฝอย และยังไม่มีการศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง รวมทั้งยังไม่มีศูนย์กลางเก็บรวบรวม คัดแยก เก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่จะเป็นผู้เก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปก าจัดเอง ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยโดยการน าไปกองไว้เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเองตาม
ธรรมชาติ ท าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ขยะมูลฝอยมีสภาพกระจัดกระจายไม่น่าดู และ
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อาจมีแก๊สจากการหมักซึ่งมีกลิ่นเหม็น หรือบางพื้นที่เลือกวิธีการก าจัดแบบเผา ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศตามมาด้วย ท าให้การด าเนินการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพ  

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอยังมีข้อจ ากัดเร่ืองสถานที่ในการก าจัดขยะมูล
ฝอย งบประมาณ บุคลากร ท าให้ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้ทั้งหมด ใน
การศึกษาคร้ังนี้ จึงมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ตามหลัก 3 R ได้แก่ การลด
การใช้ (Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งใช้แนวทางในการลด 
คัดแยก และน ามูลฝอยที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อให้ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยลดลง ท าให้
เกิดการใช้ซ้ าในสิ่งที่ยังใช้ได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งเพิ่มมูลค่า  และจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการคัด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมไปขายเพื่อน ากลับมาแปรรูปใหม่  และท าเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดภาระหรือผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม  และปริมาณขยะมูล
ฝอยลดลงในภาพรวม 

 
1.2   วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวทางในการด าเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูล

ฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาเฉพาะประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนน

ยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เท่านั้น 
 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1  ขยะหรือมูลฝอยหรือขยะมูลฝอย (Solid waste)  หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร 

เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืน
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติด
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เชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้น วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

1.4.2  ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆในชุมชน เช่น 
บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่าง ๆ 
รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง แต่ไม่รวมของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

1.4.3  ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ 
เป็นต้น 

1.4.4  ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste ) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ หมายถึง ขยะ ของเสียบรรจุ
ภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  โดยการน ามา
แปรรูปเป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิต หรือใช้ส าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น 
แก้ว กระดาษ กระป๋องเคร่ืองดื่ม กล่องนม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยาง
รถยนต์ เป็นต้น 

1.4.5  ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย หมายถึงขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่  วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่าง
อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่นถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์  แบตเตอรร่ี
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี  หรือ
สารเคมี เป็นต้น 

1.4.6 ขยะทั่วไป (general waste)  หรือมูลฝอยทั่วไป หมายถึง  ขยะประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก 
และไม่คุ้มค่าส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกห่อ
ลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร เป็นต้น 

1.4.7  วัสดุเหลือใช้ (waste residues) หมายถึง สิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือสินค้าที่ผ่านการใช้งาน
แล้ว หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือเหลือจากความต้องการและไม่เป็นที่ต้องการ
อีกต่อไป 

1.4.8  การใช้ซ้ า (Reuse) หมายถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือ
ใช้กลับมาใช้อีกในรูปลักษณะเดิม โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ  
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1.4.9  การแปรรูปใหม่ (Recycling) หมายถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือ
วัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

1.4.10  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local administrative organization) หมายถึง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.5.1  ท าให้ทราบพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล    

โนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
1.5.2  ท าให้ทราบถึงแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน โดยประชาชนสามารถคัดแยก

และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
1.5.3  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ให้กับผู้บริหารหรือหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบในการเลือกวิธี

จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการมีส่วนร่วม  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 58 (สิทธิมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ) บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง
อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 
   รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท า
บริการสาธารณะ 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

 - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่
รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและ
เสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

 - ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียง
กัน 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (2552) ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและการเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากแต่ในปัจจุบันสังคม
ให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขอบเขตกว้างมากขึ้น 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและการ
ตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บน
พื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมี
ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ 

 โดยหลักการ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมคร้ังเดียว เช่น การแก้ไขปัญหาชุมชน ควร
เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 

-  เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 

-  ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่ เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

-  ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกัน
อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณจากที่ใดและใครจะเป็น
ผู้ดูแลรักษา 

-  ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 

-  ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือ
ภารกิจดังกล่าวสามารถลุล่วงตามเป้าหมาย 

-  ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นที่จะอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจ
เป็นความสุขสบาย ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 

 ทั้งนี้ ในการท างานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง
เงื่อนไขหรือหลักการที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
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 -  การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแก้ไขปัญหา/ตัดสินใจในเร่ืองนั้นๆ 

 -  กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค และขีด
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

 -  การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกหรือ
จัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญคือ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการบังคับ 
หรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่า 

 การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น: เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ประชาชนมีบทบาท
ในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะนี้ เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ ปัจจุบันนี้กฎหมายส่วนใหญ่มัก
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยในระดับการรับฟังความ
คิดเห็น 
 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา เพราะการมี
ส่วนร่วมมีคุณประโยชน์หลากหลายประการ ประโยชน์ที่จะได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขึ้นอยู่กับความจริงใจและความจริงจังในการด าเนินการด้วย ประโยชน์โดยทั่วไป คือ 
 -  เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ: การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร

และความคิดเห็นต่าง ๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนรอบคอบ
มากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ ท าให้การตัดสินใจรอบคอบและได้รับ
การยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบกับประชาชนโดยตรง 

 -  ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา: เมื่อการตัดสินใจนั้นได้รับการยอมรับ ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น รับทราบข้อมูลค าอธิบายต่าง ๆ เห็นประโยชน์ส่วนรวมที่จะ
ได้รับ จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ แน่นอนว่ากระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา  แต่เมื่อประชาชนยอมรับ การน า
โครงการไปสู่การปฏิบัติจะรวดเร็วขึ้นซึ่งในประเด็นนี้จะเห็นว่าโครงการของภาครัฐที่
เร่งการตัดสินใจหรือปกปิด เมื่อประชาชนทราบภายหลัง และต่อต้านบางโครงการ
น าไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ ล่าช้าเป็นปีๆ บางโครงการสามารถก่อสร้างได้เสร็จและ
ประชาชนไม่ยอมให้เข้าไปด าเนินการ กลายเป็นอนุสาวรีย์ร้าง ซึ่งเป็นเร่ืองที่น่าเสียดาย 
งบประมาณดังกล่าวสามารถน าไปสร้างคุณประโยชน์ได้มากมาย 
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 -  การสร้างฉันทามติ: ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันการสร้างฉันทามติอาจเป็นเร่ืองยาก 
สังคมเรากลายร่างเป็นพหุลักษณ์และต้องยอมรับความหลากหลายแตกต่างทางความคิด 
กลไกที่ช่วยให้ความแตกต่างนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน คือ กลไกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในทางหลักการ เราเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจช่วยป้องกันความ
ขัดแย้งได้ แต่ในสังคมไทยที่ผ่านมา ภาครัฐมักด าเนินการตัดสินใจไปก่อน เมื่อ
ประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งช้าไปแล้ว หาก
เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น จ าเป็นต้องใช้หลักการจัดการความขัดแย้งเข้ามาแทน  ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสามารถช่วยลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

 -  ร่วมมือในการน าไปปฏิบัติ: การมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อประสบความส าเร็จ จะท า
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

 -  ช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชน: การมีส่วนร่วมของประชาชน
ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความใกล้ชิด  สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นของประชาชน
ไม่ใช่เป็นของนักการเมืองเท่านั้น นอกจากนั้นด้วยความใกล้ชิด ผู้บริหารท้องถิ่นจะไว
ต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน  และเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อ
ความกังวลของประชาชน 

 -  ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน: การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและเป็น
เวทีฝึกผู้น าชุมชน 

 -  ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น: การมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มทุน
ทางสังคม และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นสอดคล้องกับ
การปกครองตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 2.1.2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้
ให้ ความหมายของมูลฝอยไว้ว่า 

  มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่
อ่ืน  
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  กรมควบคุมมลพิษ (2555) ให้ความหมาย ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอ่ืน
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรืออ่ืน ๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่
เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะ และ
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
       2.1.3  แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยมีหลายชนิด หากจะจ าแนกโดยใช้แหล่งก าเนิด

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท (ธเรศ  ศรีสถิตย์, 2553) คือ 
 เขตที่พักอาศัย (Domestic area) ได้แก่ มูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจ าวันในการ  

ด ารงชีวิตตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วมูลฝอยมาจาก
ห้องครัว อาทิ เศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเศษกระดาษ พลาสติก 
ปะปนมาตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

 เขตธุรกิจการค้า ตลาดสด (Commercial area) ได้แก่ มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรม
ประเภทธุรกิจการค้าขายของชุมชน โดยเฉพาะตามเขตย่านพาณิชยกรรม ตลาด
สด มูลฝอยส่วนใหญ่ ได้แก่  พวกเศษสินค้าที่ไม่ต้องการ อาทิ  บรรจุภัณฑ์
พลาสติก กระดาษ เป็นต้น หากพิจารณาในตลาดสดจะพบมูลฝอยส่วนใหญ่เป็น
สารอินทรีย์ อาทิ เศษผัก ผลไม้ ที่เกิดจากการค้าขายอาหารสด โดยทั่วไปมูลฝอย
จากเขตนี้ไม่ค่อยก่อปัญหามากนัก เพราะมูลฝอยประเภทเศษกระดาษ พลาสติก 
มักถูกคัดแยกออกไปก่อนโดยกลุ่มแม่ค้าหรือพวกเก็บเศษมูลฝอยไปจ าหน่าย 
รวมทั้งพวกเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ จะมีคนมารับซื้อไปเลี้ยงสัตว์  

 เขตสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา (Institution area) ได้แก่ มูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมบริการของทางราชการ การเรียนการสอน ที่มีมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นพวก
เศษกระดาษ พลาสติก นอกจากนี้ยังมีพวกของเสียอันตรายบ้างในบางส่วนที่มา
จากอาคารที่มีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการเพาะเลี้ยง
เชื้อ หรือมีสารเคมีประเภทอันตราย อาทิ โลหะหนัก สารรังสี เป็นต้น มูลฝอย
อันตรายจากบริเวณนี้สามารถควบคุมได้ง่ายกว่าจากชุมชน 

 เขตอุตสาหกรรม (Industrial area) ได้แก่ บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ตั้งอยู่และมีการผลิตมูลฝอยเกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรงและ
โดยอ้อม อาทิ เกิดจากบรรจุภัณฑ์หรือของเสียจากการผลิตเอง องค์ประกอบของ
มูลฝอยจากแหล่งอุตสาหกรรม แบ่งเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอันตราย โดย
ลักษณะมูลฝอยอันตรายขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม มูลฝอยที่เป็นอันตราย
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อาจมีประโยชน์ต่อกิจกรรมอ่ืนได้ อาทิ น้ ามันเก่าหรือเศษน้ ามันเชื้อเพลิง สารท า
ละลายที่ใช้แล้ว สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพหรือผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิงชนิด
อ่ืนได้ ส่วนมูลฝอยทั่วไปจากเขตอุตสาหกรรมมีลักษณะเหมือนกับมูลฝอยชุมชน
ทั่วไป ทั้งนี้อาจเกิดจากกิจกรรมประจ าวันของคนงานหรือพนักงาน 

 เขตเกษตรกรรม (Agricultural area) ได้แก่ บริเวณเขตการเกษตรกรรมที่มีการ
เพาะปลูก หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น มูลฝอยส่วนใหญ่มักเป็นสารอินทรีย์ที่
พร้อมจะเน่าเปื่อยย่อยสลายและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน อาทิ พวกเศษผัก เศษผลไม้ 
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลี้ยง หากบางแห่งมีการจัดการที่ดีมูลฝอยเหล่านี้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ การท าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์หรือเศษผัก ผลไม้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ในเขตอุตสาหกรรมยังมีการใช้สารเคมีและวัตถุที่มีพิษต่าง ๆ 
ซึ่งจะกลายเป็นมูลฝอยอันตรายได้เช่นกัน  

กิจกรรมในแหล่งก าเนิดแต่ละประเภทท าให้เกิดมูลฝอยที่ต่างชนิดกันทั้งปริมาณและ
องค์ประกอบ ดังนั้น ในการจัดการต้องจ าแนกให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการรวบรวม เก็บขน 
และน าไปก าจัด ซึ่งโดยสรุปแล้ว แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
เกิดจากชุมชนและเกษตรกรรม 
 2.1.4  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอย ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละ

ชุมชนมีปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ท า
ให้เกิดความแตกต่างเหล่านั้น (ธเรศ  ศรีสถิตย์, 2553) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ เช่น ที่ตั้งของชุมชนที่อยู่ที่สูง ที่ลุ่ม หรือที่ริม

ทะเล เป็นต้น 
 ฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนลักษณะของมูลฝอยจะมีความชื้นสูงกว่าในช่วงฤดูร้อน มี

ส่วนผสมของมูลฝอยพวกสารอินทรีย์สูง เช่น ใบไม้ ผัก ผลไม้ เป็นต้น 
 รายได้ของประชาชน โดยจากการศึกษาพบว่า ถ้าในพื้นที่ที่รายได้ของประชาชน

สูงจะมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนสูงกว่าพื้นที่ที่ประชากรมีรายได้น้อยกว่า 
รวมทั้งยังมีความหลากหลายขององค์ประกอบมูลฝอยมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้
น้อย 

 โครงสร้างของครอบครัว จ านวนคนในครอบครัวเป็นตัวก าหนดปริมาณมูลฝอย 
หากเป็นครอบครัวใหญ่จะมีปริมาณมูลฝอยมาก แต่หากน ามาเฉลี่ยหาอัตราการ
เกิดจะมีสัดส่วนน้อยลงและน้อยกว่าคนที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือครอบครัวที่มีคน
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น้อยกว่า  แต่ความหลากหลายขององค์ประกอบมูลฝอยอาจจะไม่ชัดเจน
เหมือนกับปริมาณมูลฝอย 

 พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและอาหาร เช่น ผู้ที่ประกอบอาหารรับประทาน
เองจะมีมูลฝอยประเภทเศษผัก เศษอาหาร ในขณะที่ผู้นิยมซื้ออาหารส าเร็จรูปจะ
มีมูลฝอยประเภทพลาสติกหรือโฟมที่ใช้บรรจุอาหาร เป็นต้น 

 รูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวันที่เป็นเฉพาะตัว  คือ ไม่ท าครัวที่บ้านแต่
รับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและองค์ประกอบมูลฝอยเช่นกัน 

 กฎหมายข้อบังคับ เช่น การคืนขวดสินค้า มีส่วนท าให้ปริมาณมูลฝอยลดน้อยลง
ได้ ถ้ามีการก าหนดให้มีการคืนขวดสินค้า ปริมาณมูลฝอยประเภทขวดที่ท าจาก
แก้วหรือพลาสติกจะลดลงได้อย่างมาก 

 2.1.5  ประเภทของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะ
ได้เป็น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ได้แก่ 
 ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและ

ย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาท าปุ๋ยได้ เช่นเศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์  เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือ
สัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบ
มากที่สุด คือ พบมากถึง 64 % ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 

 ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้วกระดาษ 
เศษพลาสติก กล่องเคร่ืองดื่มแบบ UHT กระป๋องเคร่ืองดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม 
ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองใน
กองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 

 ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุ
อย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอร่ี โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุ
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สีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ 
พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ  

 ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่
คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม 
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส า เร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
ส าหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบ
ประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 

  2.1.6   ข้อก าหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย 
 ข้อก าหนดในการคัดแยก เก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อก าหนด
ในการบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในแหล่งต่าง ๆ ข้อก าหนดทั่วไปของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1.6.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งท่ีพักอาศัย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยควรส่งเสริมให้
บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือน อาคารที่พักอาศัย อาคารส านักงาน สถาบันการศึกษา ห้าง 
สรรพสินค้า โรงแรม สถานประกอบการ และสถานที่อยู่อาศัยอ่ืน ๆ ด าเนินการคัดแยกและเก็บกัก
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 คัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรี
ไซเคิล ออกจากขยะย่อยสลาย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป 

 เก็บกักขยะมูลฝอยที่ท าการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภทที่หน่วยงานราชการก าหนด 

 เก็บกักขยะมูลฝอยที่ท าการคัดแยกแล้วในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก มี
แสงสว่างเพียงพอ ไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบอาหารที่
รับประทานอาหาร แหล่งน้ าดื่ม 

 ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัด เป็นสัดส่วน
แยกต่างหากจากขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจ่ายของสารพิษ
หรือการระเบิด แล้วให้น าไปรวบรวมไว้ในภาชนะหรือสถานที่รวบรวม
ขยะอันตรายของชุมชน 
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 ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภท ๆ หากเป็น
ของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่ร่ัวไหล หากเป็น
ของแข็งหรือกึ่งของแข็งให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะที่แข็งแรง 

 หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะมูลฝอยที่ท าการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่
เหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค หรือที่อาจเกิดการร่ัวไหลของ
สารพิษไว้เป็นเวลานาน 

 หากมีการใช้น้ าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมัน 
หรือตะกอนน้ ามันปนเปื้อน จะต้องระบายน้ าเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อ
ดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อน้ าสาธารณะ 

 ห้ามเผา หลอม สกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคัดแยกการสกัด
โลหะมีค่าหรือการท าลายขยะมูลฝอยในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไม่มี
ระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 

2.1.6.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยจะจัดหาภาชนะ

ส าหรับเก็บกักและคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนควรมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 จัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่าง

หนาแน่น เช่น ตลาด ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม 
หรืออ่ืน ๆ ตามข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- จัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่า 

500 ลิตร ต่อ 1 จุด ต่อ 50-80 หลังคาเรือน หรือต่อประชากร 350 คน 
หรือตามความเหมาะสมของชุมชน 

- จัดให้มีภาชนะหรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภท ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) ของชุมชนเพื่อรอการเก็บ
ขนไปก าจัด หรือด าเนินการอย่างอื่น โดยให้มีความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่า
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือตามความเหมาะสม
ของสถานที่ 

 การจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยรวมใน
ชุมชน จะต้องพิจารณาตามลักษณะของขยะมูลฝอยที่จะท าการคัดแยกตาม
รูปแบบดังต่อไปนี้ 
- จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะย่อยสลายและขยะรีไซเคิล หรือ 
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- จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย และขยะ
ทั่วไป หรือ 

- จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป 
และขยะอันตราย 

 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยรวมในชุมชน 
จะต้องตั้งอยู่ในที่ที่ไม่กีดขวางการจราจร และการสัญจรของประชาชน 

 ขยะมูลฝอยจะต้องถูกเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภทตามที่ได้ระบุไว้บนภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยซึ่ง
ได้จัดตรียมไว้ส าหรับชุมชนนั้น 

 การคัดแยกและการเก็บกักวัสดุรีไซเคิลในบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยอาจ
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
- อาจทิ้งวัสดุรีไซเคิลที่ริมถนนในบริเวณบ้าน จากนั้นให้เจ้าหน้าที่เก็บ

รวบรวมในแต่ละครัวเรือนโดยใช้รถเก็บรวบรวมแบบแยกประเภท 
- ส าหรับที่อยู่อาศัยแบบรวม ควรรวบรวมวัสดุที่คัดแยกแล้วไว้ใน

ภาชนะขนาดใหญ่ ซึ่งจัดตั้งไว้นอกบ้าน จากนั้นเก็บรวบรวมวัสดุที่รี
ไซเคิลได้โดยรถเก็บรวบรวมแบบแยกประเภท 

- อาจมีการจัดตั้งสถานีรวบรวมในบริเวณที่สะดวกแก่ชุมชนในการน า
วัสดุที่รีไซเคิลได้มาทิ้ง โดยที่สถานีจะต้องมีภาชนะขนาดใหญ่ที่บรรจุ
วัสดุที่รีไซเคิลแต่ละชนิดแยกกัน ขนาดและชนิดของภาชนะขึ้นกับ
ปริมาณและชนิดของวัสดุรวมทั้งวิธีและความถี่ในการขนส่งวัสดุไป
ยังตลาด พร้อมทั้งติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ์ประกอบการด าเนินงานเท่าที่
จ าเป็น เช่น เคร่ืองอัด (Press machine) และเคร่ืองตัด (Shredders) เป็น
ต้น 

 ควรมีการคัดแยกหนังสือพิมพ์ นิตยสารและกระดาษอ่ืน ๆ ที่รีไซเคิลได้ที่
แหล่งก าเนิดในชุมชน โดยควรต้องเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 500 
ครัวเรือน และต้องขายกระดาษต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อมีตลาดรับซื้อ ต่อมาควร
มีการคัดแยกแก้ว กระป๋อง กระดาษ และวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ ที่แหล่งก าเนิด 
แล้วแยกเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน าไปรีไซเคิล 

 ควรมีการศึกษาตลาดแยกตามชนิดของวัสดุโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
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- การระบุผู้ซื้อวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นผู้ที่มี
ใบอนุญาตประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิล 

- การติดต่อผู้ซื้อโดยตรง และพิจารณาข้อก าหนดมาตรฐานของผู้ซื้อ 
ข้อตกลงในการขนส่งที่มีศักยภาพ และเกณฑ์ปริมาณต่ าสุด 

- พิจารณาราคาขายวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ที่ผู้ซื้อต้องการจ่ายและความ
ต้องการท าสัญญาซื้อขายที่ประกันราคาต่ าสุด 

 สถานที่ที่ใช้ส าหรับเก็บกักขยะมูลฝอยรวมในชุมชนจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
- ผนังต้องท าด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
- พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ าซึม 
- ต้องมีการป้องกันกลิ่น น้ าฝน และสัตว์คุ้ยเขี่ยหรือพาหะน าโรค 
- มีความสะดวกในการท าความสะอาดและรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากขยะ

มูลฝอยเพื่อน าไปบ าบัด 
- ต้องมีระบบระบายและถ่ายเทอากาศที่ดี และป้องกันน้ าเข้าสู่สถานที่

เก็บกัก 
- ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบ

อาหาร สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เลี้ยงเด็กอ่อน หรือสนาม
เด็กเล่นตามข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ตั้งอยู่ในบริเวณที่สาธารณชนเข้าถึงได้ง่าย และรถเก็บขยะมูลฝอย
สามารถเข้าไปด าเนินการขนถ่ายได้อย่างสะดวก 

- มีเคร่ืองปิดกั้นให้พ้นจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด 
- มีเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นสถานที่ เก็บกักขยะมูลฝอย ป้ายแสดง

แผนการเก็บขน และแผนฉุกเฉินส าหรับช่วงเวลาที่ความจุของสถานที่
ไม่เพียงพอเน่ืองจากความล่าช้าในการขนส่งขยะมูลฝอยไปจัดการ 

 จัดให้มีกิจกรรมที่จะสร้างกลไกการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูล
ฝอยในชุมชน เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข่ ผ้าป่ารี
ไซเคิล ตลาดนัดรีไซเคิล การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 

 ห้ามบุคคลใดด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใน
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยหรือสถานที่เก็บกักขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 
เว้นแต่ 
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- บุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

- บริเวณหรือสถานที่ เก็บกักขยะมูลฝอยดังกล่าวได้จัดไว้เป็นพื้นที่
เฉพาะส าหรับให้มีการคัดแยกได้ 

- กรณีอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 บุคคลใดที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้คัดแยกขยะมูลฝอยในภาชนะหรือ

สถานที่ เก็บกักขยะมูลฝอยในชุมชนจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
- ควบคุมไม่ให้มีการหกหล่น ปลิวฟุ้งของขยะมูลฝอยและการร่ัวไหล

ของน้ าชะมูลฝอยในขณะด าเนินการคัดแยก 
- จัดเก็บขยะมูลฝอยและภาชนะรองรับให้อยู่ในสภาพเดิมหลังจากคัด

แยกแล้วเสร็จ 
- ของมีคม เช่น เศษแก้ว หรือเข็มฉีดยา จะต้องคัดแยกออกจากขยะมูล

ฝอยอ่ืน ๆ และใส่ถุงมือที่มีความหนาเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิด
บาดแผลในขณะท าการคัดแยก 

- ห้ามท าการคัดแยกวัตถุต้องสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไม่ทราบแน่
ชัด หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ต่อไป 

- ห้ามเผา  หลอม สกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคัดแยกการ
สกัดโลหะมีค่าหรือท าลายขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีระบบ
ป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 

- ไม่คัดแยกขยะมูลฝอยในขณะที่ร่างกายมีบาดแผล หรือเจ็บป่วย 
- ในขณะด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจะต้องสวมเสื้อผ้าให้รัดกุม และ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา หมวก
คลุมผม และรองเท้าบู๊ท 

-  เมื่อคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วเสร็จในแต่ละวัน ให้ท าความสะอาด
ร่างกายโดยการอาบน้ าฟอกสบู่ทุกคร้ัง 

- ควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปี เช่น ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น บาดทะยัก ไทฟอยด์และอื่น ๆ 
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 การจัดซื้อวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ จะต้องผ่านการประมูลอย่างเป็นทางการ 
การประมูลต้องเป็นไปตามขั้นตอนของหน่วยงานตามกฎหมาย สัญญาต้อง
ประกอบด้วย ข้อก าหนดในคุณภาพของผู้ซื้อ ข้อตกลงต่อปริมาณและการ
ขนส่งการรับประกันการรับวัสดุในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า  1 ปี และการ
ประกันราคาซื้อต่ าสุด 

 จัดให้มีการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ผู้คัดแยก
ขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานคัดแยกที่ไม่ถูกต้อง 

 ต้องมีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้  ประกอบด้วย เหตุผล 
วัตถุประสงค์ วิธีการ และระดับการคัดแยก เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ
ในการคัดแยกของเสียของตน ซึ่งต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งนี้ การเลือกวิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การก าหนดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการระวาง
น้ าหนักเป็นตันของวัสดุที่รีไซเคิลได้รวมทั้งของเสียอ่ืน ๆ จะต้องเร่ิมการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ
ราคารวบรวมและก าจัดของเสีย ณ ปัจจุบัน กับระบบที่แยกออกมาอย่างน้อยที่สุดการศึกษาควร
ครอบคลุม ต้นทุน ค่าด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และน ามาประเมิน
จากรายได้จากการขายกระดาษ และการรีไซเคิลวัสดุจากการก าจัดโดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงการรวบรวม และการก าจัดตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดระบบคัดแยกและประเมินค่าใช้จ่ายของระบบจะต้องด าเนินการอย่างเต็มที่  เพื่อลดการใช้
งานอุปกรณ์และใช้ประโยชน์จากแรงงานคนลดค่าใช้จ่ายในการคัดแยกและรวบรวม การประเมิน
ค่าใช้จ่ายนี้จะช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่สุดในการปฏิบัติ 

2.1.6.3  การคัดแยกวัสดุรีไซเคิลในส านักงาน 
 ส านักงานที่มีพนักงานมากกว่า 100 คน จะต้องมีการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่แหล่งก าเนิด 
ได้แก่ การคัดแยกกระดาษคุณภาพสูง และวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภท แก้ว 
พลาสติก อะลูมิเนียม โลหะ กล่องเคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

 กระดาษคุณภาพสูง และวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ ที่ เกิดจากการใช้งานใน
ส านักงานที่มีพนักงานมากกว่า  100 คนขึ้นไป จะต้องถูกคัดแยกที่
แหล่งก าเนิดรวบรวมแยกออกมา และขายไปเพื่อวัตถุประสงค์รีไซเคิล 

 กระดาษคุณภาพสูง และวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ ที่ เกิดจากการใช้งานใน
ส านักงานที่มีพนักงานน้อยกว่า 100 คน ต้องมีการศึกษาการด าเนินงาน
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ของผู้ที่รับผิดชอบในการขายวัสดุที่น าไปรีไซเคิลได้ในแต่ละหน่วยงาน 
โดยประกอบด้วย 
- การระบุผู้ซื้อที่มีศักยภาพและเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการซื้อ

ขายขยะรีไซเคิล 
- การติดต่อผู้ซื้อโดยตรง และพิจารณาข้อก าหนดมาตรฐานของผู้ซื้อ 

ประเภทของวัสดุที่จะน าไปรีไซเคิล ข้อตกลงในการขนส่งที่มีศักยภาพ 
และเกณฑ์ปริมาณต่ าสุด 

- พิจารณาราคาขายที่ผู้ซื้อต้องการจ่าย และความต้องการท าสัญญาซื้อ
ขายที่ประกันราคาต่ าสุด 

  ระดับการคัดแยกอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการคัดแยก 2 ระดับ คือ 
- ของเสียกระดาษคุณภาพสูง 
- กระดาษคอมพิวเตอร์ การ์ด และวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ ในปริมาณที่มาก

พอจะด าเนินการคัดแยกที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
  วิธีการคัดแยกและรวบรวม อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 

- ระบบส าหรับการน ากระดาษคุณภาพสูง และวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ จาก
ส านักงานกลับมาใช้ใหม่ จากแหล่งก าเนิด เช่น ระบบการทิ้งที่โต๊ะ
ท างาน ระบบสองถังขยะ และระบบถังขยะรวม 

- ระบบที่มีประสิทธิภาพที่ควรน ามาประยุกต์ใช้ คือ ระบบการทิ้งที่โต๊ะ
ท างาน เนื่องจากเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคุ้มค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์สูงสุด ส่วนอีกสองระบบนั้นประสบความส าเร็จใน
บางกรณีเท่านั้น ข้อมูลระบุว่าระบบทั้งสองมีการปะปนสูง ได้รับความ
ร่วมมือต่ า และมีรายได้ต่ า ซึ่งระบบการทิ้งที่โต๊ะท างาน ประสบปัญหา
เหล่านี้น้อยมาก 

วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมส าหรับระบบการทิ้งที่โต๊ะท างาน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล 
ความสะดวกในการรวบรวม และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังนี ้

- พนักงานทิ้งกระดาษคุณภาพสูงในถาดหรืออุปกรณ์อ่ืนใดบนโต๊ะ
ท างานที่หน่วยงานเป็นผู้จัดท าให้ โดยต้องสามารถป้องกันสิ่งสกปรกสู่
กระดาษ เช่น จากภาชนะบรรจุอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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- เพื่อความสะดวกของพนักงานหรือเมื่อถาดเต็ม พนักงานสามารถน า
กระดาษไปเทในภาชนะขนาดใหญ่ที่จัดตั้งในอาคารส านักงานซึ่ง
ภาชนะขนาดใหญ่นี้ควรติดตั้งบริเวณทางผ่านของพนักงาน 

- สถานที่ในการรวบรวมการ์ดและกระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุรี
ไซเคิลได้อ่ืน ๆ ภาชนะส าหรับของเสียเหล่านี้ควรอยู่ในจุดศูนย์รวมที่
เหมาะสม 

- การรวบรวมกระดาษคุณภาพสูงจากภาชนะขนาดใหญ่ในอาคาร
ส านักงาน ควรด าเนินการโดยผู้ให้บริการควบคุมดูแล ทั้งนี้ จ านวนของ
สถานที่รวบรวมและความถี่ในการรวบรวม  ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ส านักงาน และก าลังคนของผู้ให้บริการควบคุมดูแล 

- กระดาษที่ผสมกันอยู่และกระดาษส านักงานคุณภาพสูงสามารถน าไปรี
ไซเคิลโดยการเก็บในห้องทิ้งขยะของแต่ละอาคาร หรือที่ศูนย์รวม
ส าหรับหลายอาคาร แต่ระบบนี้ไม่ใช่การคัดแยกที่แหล่งก าเนิด แต่เป็น
การเก็บรวมกับของเสียอ่ืน ๆ จากพฤติกรรมปกติ ส่งมาทิ้งที่ศูนย์รวม 
จากนั้นจึงคัดแยกโดยคน ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้หากมีผลการ
วิเคราะห์ว่ามีความคุ้มค่าชิงเศรษฐศาสตร์มากกว่าการคัดแยกที่
แหล่งก าเนิด 

 การจัดเก็บและการขนส่ง 
ทางเลือกในการจัดเก็บกระดาษและวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ มีแบบการเก็บบริเวณแหล่งก าเนิด 

โดยกระดาษและวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ เหล่านี้จะต้องถูกป้องกันจากไฟสภาพอากาศที่ไม่ดี  การขโมย 
และการท าลาย ส าหรับการขนส่งไปสู่ตลาดด าเนินการโดยส านักงานผู้ขนส่งเอกชน หรือผู้ซื้อ การ
รวบรวมกระดาษและวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ ต้องท าเป็นประจ าและตามก าหนดเวลา ทั้งนี้ การเลือก
วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การก าหนดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และการระวางน้ าหนักเป็นตันของ
กระดาษคุณภาพสูงที่รีไซเคิลได้ รวมทั้งวัสดุรีไซเคิลอ่ืน ๆ จะต้องมีการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบ
ราคารวบรวมและก าจัดของเสีย ณ ปัจจุบันกับระบบที่แยกออกมา อย่างน้อยที่สุดควรมีการศึกษา
ครอบคลุมต้นทุน ค่าด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และน ามาประเมิน
จากรายได้จากการขายกระดาษ และการรีไซเคิลวัสดุจากการก าจัด โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง การรวบรวม และการก าจัดตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ในการ
ก าหนดระบบคัดแยกและประเมินค่าใช้จ่ายของระบบจะต้องด าเนินการอย่างเต็มที่  เพื่อให้มี
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ประสิทธิภาพสูงสุด การประเมินค่าใช้จ่ายนี้จะช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
ที่สุดในการปฏิบัติ 

 การจัดซื้อวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ จะต้องผ่านการประมูลอย่างเป็นทางการ 
การประมูลต้องเป็นไปตามขั้นตอนของหน่วยงานรับผิดชอบ สัญญาต้อง
ประกอบด้วย ข้อก าหนดคุณภาพของผู้ซื้อ ข้อตกลงต่อปริมาณและการ
ขนส่ง การรับประกันการรับวัสดุในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า  1 ปี และการ
ประกันราคาซื้อต่ าสุด 

 ต้องมีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้  ประกอบด้วย เหตุผล 
วัตถุประสงค์ วิธีการ และระดับการคัดแยก ต่อพนักงานเพื่อจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือในการคัดแยกของเสียของตน ซึ่งต้องกระท าอย่างต่อเน่ือง 

2.1.6.4  การคัดแยกขยะมูลฝอยในย่านธุรกิจการค้า 

 ธุรกิจการค้าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยปริมาณมากกว่า 10 ตันต่อเดือน 
จะต้องคัดแยกและรวบรวม โดยน าวัสดุรีไซเคิลประเภทแก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม นี้ไปขายเพื่อการรีไซเคิล 

 ควรมีการศึกษาตลาดผู้ที่รับผิดชอบในการขายวัสดุที่น าไปรีไซเคิลได้ใน
แต่ละธุรกิจการค้าโดยการศึกษาอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
- การระบุผู้ซื้อวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ที่มีศักยภาพและเป็นผู้ที่มี

ใบอนุญาตประกอบกิจการซื้อขายขยะรีไซเคิล 
- การติดต่อผู้ซื้อโดยตรง และพิจารณาข้อก าหนดมาตรฐานของผู้ซื้อ 

ประเภทของวัสดุที่จะน าไปรีไซเคิล ข้อตกลงในการขนส่งที่มีศักยภาพ 
และเกณฑ์ปริมาณต่ าสุด 

- การคัดเลือกวิธีการคัดแยกและเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลอาจจะพิจารณา
ข้อเทคนิคต่าง  ๆ เช่น ขยะมูลฝอย อัตราก่อให้ เกิดขยะมูลฝอย 
ความสามารถในการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและความ
คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของแต่ละวิธี ซึ่งข้อแนะน าโดยทั่วไป คือการ
รวบรวมไว้ ณ ศูนย์รวบรวมกลาง ที่ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ อุปกรณ์
เพื่อลดขนาด ดังนี ้

เคร่ืองบรรจุหีบห่อ : วัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทจะถูกน าไปบีบอัดและบรรจุโดยเคร่ือง
บรรจุหีบห่อ จากนั้นน าไปเก็บไว้ภายในหรือภายนอกอาคารโดยจะต้องถูกป้องกันจากไฟ สภาพ
อากาศที่ไม่ดี ขโมย และผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  
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เคร่ืองบีบอัดแบบอยู่กับที่ หรือภาชนะขนาดใหญ่ : โดยวัสดุรีไซเคิลจะถูกน าไปบีบอัด 
โดยเคร่ืองบีบอัดแบบอยู่กับที่ หรือเก็บไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร โดยสถานที่เก็บกัก
จะต้องถูกป้องกันจากไฟ สภาพอากาศที่ไม่ดี ขโมยและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

 การขนส่งวัสดุรีไซเคิลไปยังตลาดอาจด าเนินการโดยผู้ขนส่งเอกชน หรือผู้
ซื้อ โดยในการขนส่งวัสดุรีไซเคิลจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ การเลือกวิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การก าหนดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการระวาง
น้ าหนักเป็นตันของวัสดุรีไซเคิลได้รวมทั้งของเสียอ่ืน ๆ จะต้องมีการวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบ
ราคารวบรวมและก าจัดของเสีย ณ ปัจจุบัน กับระบบที่แยกออกมา อย่างน้อยที่สุดการศึกษาควร
ครอบคลุม ต้นทุน ค่าด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ และน ามาประเมิน
จากรายได้จากการขายกระดาษ และการรีไซเคิลวัสดุจากการก าจัด โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง การรวบรวมและการก าจัดตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดซื้อวัสดุที่น ากลับมาใช้ใหม่ ควรผ่านการประมูลอย่างเป็นทางการ 
ทั้งนี้การประมูลต้องเป็นไปตามขั้นตอนของหน่วยงานรับผิดชอบ สัญญา
ต้องประกอบด้วย ข้อก าหนดคุณภาพของผู้ซื้อ ข้อตกลงในการขนส่ง การ
รับประกันการรับวัสดุในระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี และการประกันราคาซื้อ
ต่ าสุด 

2.1.6.5  การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีจัดการขยะมูลฝอย 
บุคคลใดจะจัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยควรจะปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
 จัดเตรียมบริเวณพื้นที่คัดแยกขยะมูลฝอยไว้เฉพาะแยกต่างหากจากพื้นที่ที่

ต้องใช้ส าหรับในการก าจัดขยะมูลฝอย หรือพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

 บริเวณพื้นที่ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยจะต้องมีลักษณะอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
- สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่น าเข้ามาคัดแยกหรือก าจัดได้ไม่น้อยกว่า 1 
เท่าของปริมาณขยะมูลฝอยที่สถานที่จัดการขยะมูลฝอยนั้นสามารถ
รองรับได้สูงสุดต่อวัน 
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- มีระบบป้องกันน้ าฝน และน้ าท่า เพื่อป้องกันน้ าฝนสัมผัสกับขยะมูล
ฝอย 

- มีระบบป้องกันสัตว์คุ้ยเขี่ย และพาหะน าโรค 
- มีแสงสว่างเพียงพอ และมีระบบระบายอากาศที่ดี 
- จัดให้มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  บริเวณพื้นที่ส าหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่น ากลับคืนจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
- มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 เท่าของปริมาณวัสดุที่คัดแยกได้สูงสุดต่อ
วัน 

- แบ่งเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนตามหมวดหมู่หรือประเภทของขยะมูลฝอยที่
ได้คัดแยกไว้และที่จะน าไปเก็บกัก 

- บริเวณที่เก็บกักขยะอันตรายจะต้องแยกต่างหากจากพื้นที่ส าหรับเก็บ
รวบรวมวัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ประเภทอ่ืน ๆ 

- มีระบบระบายอากาศและระบบป้องกันอัคคีภัย ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- มีระบบป้องกันน้ าฝน กลิ่น แมลง พาหะน าโรคและเหตุร าคาญอ่ืน ๆ 
ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ที่จะคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบริเวณสถานที่
จัดการขยะมูลฝอยทั้งในด้านความปลอดภัยในการด าเนินงานและการ
คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

 2.1.7  ข้อก าหนดด้านการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
 2.1.7.1 ข้อก าหนดในการเก็บกักของเสียหรือขยะมูลฝอย 

 ของเสียทั้งหมด รวมทั้งวัสดุที่ถูกคัดแยกเพื่อการรีไซเคิล จะต้องถูกเก็บกัก
ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ ปลอดภัยจากไฟและอันตรายอ่ืน ๆ 
และไม่เป็นแหล่งที่เอ้ือต่อการเป็นอาหารหรือที่อยู่อาศัยของพาหะน าโรค
ต่าง ๆ ปราศจากการร่ัวซึม โดยของเสียที่ประกอบด้วยขยะเศษอาหาร
จะต้องถูกเก็บในภาชนะที่มิดชิด ซึ่งไม่มีการดูดซึม ไม่มีการร่ัวไหล 
ทนทาน ท าความสะอาดง่าย และปลอดภัยต่อการจับถือภาชนะจัดเก็บต้อง
มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมต่อปริมาณของเสียจากอาหาร ขยะมูลฝอย
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อ่ืน ๆ และเถ้าถ่าน ที่เกิดจากที่พักอาศัยและสถานีเก็บกักชั่วคราวใน
ระหว่างรอการรวบรวมขนส่ง ภาชนะจัดเก็บจะต้องได้รับการดูแลอย่างดี 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการรบกวนและไม่เป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร และแหล่ง
เพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค ทุกคร้ังที่น าภาชนะไปให้บริการภาชนะจะต้อง
ปราศจากซากของเสียตกค้างหลงเหลืออยู่ 

 การจัดเก็บของเสียขนาดใหญ่ ต้องด าเนินการแยกชิ้นส่วนจากเคร่ืองใช้
ขนาดใหญ่ในครัวเรือน และห่อหุ้มชิ้นส่วนเหล่านั้นเพื่อลดปัญหารบกวน 
และการสะสมของเสียและน้ าขังบริเวณโดยรอบ 

 ภาชนะที่ใช้จัดเก็บของเสียต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
- มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 
- ได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันน้ าฝน แมลงวัน หนู แมว สุนัข

และสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้ 
- ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการ

ถ่ายเทขยะมูลฝอย และล้างท าความสะอาด 
- ท าจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม 
- มีน้ าหนักเบาและมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

และถ่ายเทขยะมูลฝอย 
- มีขนาดความจุเพียงพอส าหรับขยะมูลฝอยบริเวณนั้น ๆ 
- หากเป็นถังหรือถุงพลาสติก ควรผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก 
- ไม่มีสารพิษ (Toxic substance) เป็นส่วนประกอบและกรณีใช้สารเติม

แต่งให้มีปริมาณในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
- รูปแบบของถุงบรรจุขยะมูลฝอยควรจะมีสีหรือสัญลักษณ์ตามประเภท

ของขยะมูลฝอยที่จะน ามาบรรจุดังต่อไปนี้ 
ถุงสีเขียวหรือถุงสีอ่ืน ไม่รวมถึงสีน้ าเงิน สีเหลือง และสีส้ม กรณีที่ใช้ถุงสีอ่ืนต้องคาดแถบ

สีเขียว ขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้กลางถุง 
และ/หรือผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุสีเขียว ส าหรับใช้รวบรวมขยะย่อยสลายหรือขยะ
ที่เน่าเสียได้ง่ายสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 
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ถุงสีเหลืองหรือถุงสีอ่ืน ไม่รวมถึงถุงสีน้ าเงิน สีเขียว และสีส้ม กรณีที่ใช้ถุงสีอ่ืนต้องคาด
แถบสีเหลืองขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้กลาง
ถุง และ/หรือผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกด้วยวัสดุสีเหลืองส าหรับใช้รวบรวมขยะรีไซเคิลหรือ
ขยะที่สามารถน ามาขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อะลูมิเนียม 

ถุงสีส้มหรือถุงสีอ่ืน ไม่รวมถึงสีน้ าเงิน สีเขียว และสีเหลือง กรณีที่ใช้ถุงสีอ่ืนต้องคาดแถบ
สีส้ม ขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้กลางถุง และ/
หรือผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุสีส้ม ส าหรับใช้รวบรวมขยะอันตรายหรือมูลฝอย
อันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 
ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 

ถุงสีน้ าเงินหรือถุงสีอ่ืน ไม่รวมถึงสีเขียว สีเหลือง และสีส้ม กรณีที่ใช้ถุงสีอ่ืนต้องคาดแถบ
สีน้ าเงิน ขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้กลางถุง 
และ/หรือผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรือวัสดุสีน้ าเงินส าหรับใช้รวบรวมขยะทั่วไปหรือขยะที่
ย่อยสลายยาก ไม่มีพิษไม่คุ้มค่าส าหรับการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร 

รูปแบบของถังรองรับขยะมูลฝอยควรจะมีสีหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของ
ขยะมูลฝอยที่จะน ามาบรรจุดังต่อไปนี้ 

ถังสีเขียว หรือถังสีอ่ืน ไม่รวมถึงสีน้ าเงิน สีเหลือง และสีส้ม กรณีใช้ถังสีอ่ืน ให้ทาสีหรือ
คาดแถบสีเขียวขนาดที่เหมาะสม ไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายไว้บนถังในจุดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร ส าหรับรองรับขยะย่อยสลายหรือขยะที่เน่าเสียได้เร็ว ซึ่งสามารถ
น ามาหมักปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 

ถังสีเหลือง หรือถังสีอ่ืนไม่รวมถึงสีส้ม สีน้ าเงิน และสีเขียว  กรณีใช้ถังสีอ่ืน ให้ทาสีหรือ
คาดแถบสีเหลืองขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายไว้บนถังในจุดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร ส าหรับรองรับขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถน ามาขายได้ เช่น แก้ว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ และ อลูมิเนียม 

ถังสีส้ม หรือถังสีอ่ืน ไม่รวมถึงสีน้ าเงิน สีเขียว และ สีเหลือง กรณีใช้ถังสีอ่ืน ให้ทาสีหรือ
คาดแถบสีส้มขนาดที่พอเหมาะ ไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายไว้บนถังในจุดที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร ส าหรับรองรับขยะอันตรายหรือมูลฝอยมีพิษ เช่น ขวดยา กระป๋องสี
สเปรย์ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องยาฆ่าแมลง 

ถังสีน้ าเงิน หรือถังสีอ่ืน ไม่รวมถึงสีเขียว สีเหลือง และสีส้ม กรณีใช้ถังสีอ่ืน ให้ทาสีหรือ
คาดแถบสีน้ าเงิน ขนาดที่เหมาะสม ไม่หลุดหรือลอกออกได้ง่ายไว้บนถัง ในจุดที่สามารถมองเห็น
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ได้ชัดเจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร ส าหรับรองรับขยะทั่วไปหรือขยะที่ย่อยสลายได้ยากไม่เป็นพิษ
และไม่คุ้มค่าส าหรับการรีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเ ร็จรูป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร 

รูปแบบหรือลักษณะอ่ืน ๆ ของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เร่ืองหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่
รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ 

  ภาชนะที่ใช้เก็บของเสียเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า อย่างน้อยควรมีลักษณะดังนี้ 
-   ภาชนะจัดเก็บของเสียแบบใช้ซ้ า ต้องสร้างจากโลหะที่ต้านทานการกัดกร่อน หรือ

วัตถุอ่ืนใดที่ไม่ดูดซึมน้ า ไขมัน และน้ ามัน ต้องไม่มีการร่ัวไหลทั้งด้านข้าง รอยต่อ 
และฐาน ทนทานต่อการใช้งานในอนาคต โดยไม่เป็นสนิมแตกร้าว หรือเสียรูป 
ภายในภาชนะจะต้องเรียบเสมอกัน ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา หรือมีรอยต่อตะปุ่มตะป่่า 
เพื่อให้ง่ายต่อการท าความสะอาด และการเทของเสียออก ภายนอกจะต้องปลอดภัย
จากการจับถือโดยไม่แตกร้าว ไม่เป็นรู หรือมีผิวขรุขระ ภาชนะต้องถูกจัดวางอย่าง
มั่นคง ได้ระดับ ผิวหน้าระบายน้ าได้ดี และเพียงพอต่อของเสียทั้งหมดในการ
ควบคุมความสะอาดและป้องกันการร่ัวไหล 

-  ภาชนะจัดเก็บของเสียแบบใช้ซ้ า ซึ่งใช้แรงงานคนในการเทเมื่อบรรจุของเสียแล้ว
ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 75 ปอนด์ (34.05 กิโลกรัม) และต้องมีการป้องกันการสัมผัส
ของเสียของผู้เก็บรวบรวม 

-   ภาชนะจัดเก็บของเสียแบบใช้ซ้ า ซึ่งใช้แรงงานคนในการเทควรมีปริมาตรไม่เกิน 
35 แกลลอน ยกเว้นแบบที่มีล้อเลื่อน ที่ใช้รถเก็บขนขยะมูลฝอยช่วยในการเทของ
เสีย ภาชนะจะต้องเป็นทรงกระบอกที่ส่วนบนกว้างกว่าส่วนล่าง เพื่อง่ายในการเท
ของเสียออก ภาชนะควรมีที่จับสองอัน อยู่คนละด้านกัน มีฝาปิดมิดชิดและแน่น
หนา เพื่อป้องกันน้ าขังและพาหนะ ควรมีขาตั้ง และออกแบบอย่างดีเพื่อไม่ให้มีการ
เอียงหรือล้มคว่ า 

-   ภาชนะจัดเก็บของเสียแบบใช้ซ้ า ซึ่งใช้เคร่ืองจักรในการเท จะต้องถูกออกแบบมา
แบบป้องกันการหกและร่ัวไหล ระหว่างการจัดเก็บ รวบรวมและขนส่ง ภาชนะ
จะต้องท าความสะอาดได้ง่าย ง่ายต่อการทิ้งของเสียและเทของเสียออกโดยแรงโน้ม
ถ่วงหรือโดยเคร่ืองจักรและเหมาะสมต่อรถเก็บขนขยะทั้งในแง่ของขนาดและ
น้ าหนัก 
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 2.1.8  ผลเสียของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย์ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,2552) ดังนี ้
- อุดตันท่อระบายน้ า ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาน้ าท่วม 
- เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์  ซึ่งเป็นพาหะน าโรคต่าง ๆ เช่น อหิวาตกโรค บิด 

บาดทะยัก โรคทางเดินลมหายใจ เป็นต้น 
- น้ าเสียจากกองขยะ เมื่อถูกน้ าฝนชะล้างก็จะไหลปนเปื้อนลงสู่แม่น้ าล าคลอง   

ต่าง ๆ 
- อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ เน่ืองมาจากขยะแห้งบางชนิดเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี เช่น เศษ

กระดาษต่าง ๆ หรือใบไม้แห้ง เป็นต้น  
- ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเก็บรวบรวม และขนก าจัดซึ่งเป็นการสูญเสียมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้น การแยกขยะก่อนการทิ้งลงสู่ถังจะเป็นประโยชน์ท าให้ง่ายในการเก็บและก าจัด ช่วย

ลดค่าใช้จ่ายและพลังงานในกระบวนการต่อ ๆ ไป  
 

 2.2  เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 

2555) คือ 
 2.2.1  ระบบหมักท าปุ๋ย เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยขบวนการทางชีววิทยาของ

จุลินทรีย์เป็นตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสี
ด าค่อนข้างแห้ง และสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน ขบวนการหมักท าปุ๋ย
สามารถหมักเป็น 2 ขบวนการ คือ ขบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic 
Decomposition) ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจน
ย่อยสารอาหารแล้วเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุ เป็น
ขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น ส่วนอีกขบวนการเป็นขบวนการหมักที่ไม่ใช้
ออกซิเจนเป็นตัวช่วยย่อยสารอาหาร และแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ ขบวนการนี้
มักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide : H2S) แต่ขบวนการ
นี้จะมีผลดีที่มีก๊าซมีเทน (Methane Gas) ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
เป็นเชื้อเพลิงได้ดี 

 2.2.2 ระบบการเผาในเตาเผา เป็นการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาท าลายในเตาเผาที่
ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยให้ต้องมีอุณหภูมิในการเผา
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ที่  850-1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การท าลายที่สมบูรณ์ที่สุด  แต่การเผามัก
ก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (Sulferdioxide : SO2) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังอาจเกิดไดออกซิน 
(Dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารที่ก าลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและดันมิให้อากาศที่ผ่านปล่อง
ออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่ก าหนด 

 2.2.3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการก าจัดขยะมูลฝอย
โดยการน าไปฝังกลบในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกตาม
หลักวิชาการทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
และการยินยอมจากประชาชน จากนั้นจึงท าการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการวาง
มาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปนเปื้อนของน้ าเสียจากกองขยะ
มูลฝอยที่เราเรียกน้ าซะขยะมูลฝอย (Leachate) ซึ่งถือว่าเป็นน้ าเสียที่มีค่าความ
สกปรกสูงไหลซึมลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน ท าให้คุณภาพน้ าใต้ดินเสื่อมสภาพลงจนส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  นอกจากนี้ยังต้องมี
มาตรการป้องกันน้ าท่วม กลิ่นเหม็น และผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ รูปแบบการฝัง
กลบอย่างถูกสุขาภิบาล อาจใช้วิธีขุดให้ลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมให้สูงขึ้นจาก
ระดับชั้นดิน หรืออาจจะใช้ผสมสองวิธี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
 ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย มีอยู่ 3 วิธี (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) คือ 

-  วิธีฝังกลบบนพื้นราบ (Area Method) เป็นวิธีฝังกลบที่เร่ิมจากระดับดินเดิม
โดยไม่มีการขุดดิน ท าการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัด
ทับในชั้นถัดไปสูงเร่ือยๆ จนได้ระดับตามที่ก าหนด การฝังกลบขยะมูลฝอย
โดยวิธีนี้จ าเป็นต้องท าคันดิน (Embankment or Berm) ตามแนวขอบพื้นที่ เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นผนังหรือขอบยันการบดอัดขยะมูลฝอย และท าหน้าที่ป้องกันน้ า
เสียที่เกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยไม่ให้ซึมออกด้านนอก ลักษณะ
ของพื้นที่ที่จ าเป็นต้องใช้วิธีนี้คือ ที่ราบลุ่มหรือที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินอยู่ต่ ากว่า
ผิวดินเล็กน้อย (ไม่เกิน 1 เมตร) ซึ่งไม่สามารถขุดดินเพื่อก าจัดด้วยวิธีฝังกลบ
แบบขุดร่องได้ เพราะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าเสียจากขยะมูลฝอยลง
สู่น้ าใต้ดินได้ง่าย การก าจัดด้วยวิธีนี้จ าเป็นต้องจัดหาดินจากที่อ่ืนเพื่อมาท าคัน
ดิน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูงขึ้น 
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-  วิธีฝังกลบแบบขุดร่อง (Trench Method) เป็นวิธีฝังกลบที่เร่ิมจากระดับที่ต่ า
กว่าระดับดินเดิมโดยท าการขุดดินลึกลงไปให้ได้ระดับตามที่ก าหนดแล้วจึง
เร่ิมบดอัดขยะมูลฝอยให้เป็นชั้นบาง ๆ ทับกันหนาขึ้นเร่ือย ๆ จนได้ระดับ
ตามที่ก าหนด โดยทั่วไปความลึกของการขุดร่องจะถูกก าหนดด้วยระดับน้ าใต้
ดินอย่างน้อยระดับก้นร่องหรือพื้นล่างควรจะสูงกว่าระดับน้ าใต้ดินไม่น้อย
กว่า 1 เมตร โดยยึดระดับน้ าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ปนเปื้อนต่อน้ าใต้ดิน การฝังกลบแบบขุดร่องไม่จ าเป็นต้องท าคันดิน เพราะ
สามารถใช้ผนังของร่องขุดเป็นก าแพงยันขยะมูลฝอยที่จะบดอัดได้  ท าให้ไม่
ต้องขนดินมาจากข้างนอก และยังสามารถใช้ดินที่ขุดออกแล้วนั้นกลับมาใช้
กลบทับขยะมูลฝอยได้อีก 

-  วิธีฝังกลบแบบหุบเขา (Canyon Method) เป็นวิธีฝังกลบบนพื้นที่ที่มีลักษณะ
เป็นแอ่งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการขุด เช่น 
หุบเขา ห้วย บ่อเหมือง ฯลฯ วิธีการฝังกลบและอัดขยะมูลฝอยในบ่อแต่ละ
แห่งอาจแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ เช่น ถ้า
พื้นของบ่อมีสภาพค่อนข้างราบ อาจใช้วิธีการฝังกลบแบบขุดร่องหรือแบบที่
ราบ แล้วแต่กรณี 

 
ตารางที่ 2.1 ข้อเปรียบเทียบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 

ข้อพิจารณา 
วิธีการก าจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 

1. ด้านเทคนิค 
1.1 ความยากง่ายในการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

ข้อด ี
- ใช้เทคโนโลยี
ค่อนข้างสูงการ
เดินเครื่องยุ่งยาก 
ข้อด้อย 
- เจ้าหน้าที่ควบคุม
ต้องมีความช านาญสูง 

ข้อด ี
- ใช้เทคโนโลยีสูง
พอสมควร 
 
ข้อด้อย 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมต้อง
มีระดับความรู้สูง
พอสมควร 

ข้อด ี
- ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมระดับ
ความรู้ธรรมดา 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ข้อพิจารณา 
วิธีการก าจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
1.2 ประสิทธิภาพในการ

ก าจัด 
    - ปริมาณมูลฝอยที่ก าจัด

ได้ 
    - ความสามารถในการฆ่า

เชื้อโรค 

ข้อด ี
- ลดปริมาณได้ 60-

65% ที่เหลือต้อง
น าไปฝังกลบ 

- สามารถก าจัดได้ 
100% 

ข้อด ี
- ลดปริมาณได้ 30-

35% ที่เหลือต้อง
น าไปฝังกลบหรือเผา 

- สามารถก าจัดได้ 70% 

ข้อด ี
- ก าจัดได ้100% 
 
ข้อด้อย 
- ก าจัดได้เพียงเล็กน้อย 
 

1.3 ความยืดหยุ่นของระบบ 
 

ข้อด้อย 
- ต่ า หากเกิดปัญหา
เครื่องจักรกลช ารุด
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

ข้อด้อย 
- ต่ า หากเกิดปัญหา
เครื่องจักรกลช ารุดไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 

ข้อด ี
- สูง แม้ว่าเครื่องจักรกล
ช ารุดยังสามารถก าจัด
หรือรอการก าจัดได้ 

1.4 ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

    - น้ าผิวดิน 
    - น้ าใต้ดิน 
    - อากาศ 
   -  กลิ่น แมลง พาหะน าโรค 

 
 
- ไม่มี 
- ไม่มี 
- มี 
- ไม่มี 

 
 
- อาจมีได้ 
- อาจมีได้ 
- ไม่มี 
- อาจมีได้ 

 
 
- มีความเป็นไปได้สูง 
- มีความเป็นไปได้สูง 
- อาจมีได้ 
- มี 

1.5 ลักษณะคุณสมบัติของ
มูลฝอย 

ข้อด้อย 
- ต้องเป็นสารที่เผา
ไหม้ได้มีค่าความ
ร้อนไม่ต่ ากว่า 
4,500 kJ/kg และ
ความชื้นไม่
มากกว่า 40% 

ข้อด้อย 
- ต้องเป็นสารที่ย่อย
สลายได้ มีความชื้น 
50-70% 

ข้อด ี
- รับมูลฝอยได้เกือบทุก
ประเภท ยกเว้นมูลฝอย
ติดเชื้อ หรือสารพิษ 

1.6 ขนาดที่ดิน ข้อด ี
- ใช้เน้ือท่ีน้อย 

ข้อด ี
- ใช้เน้ือท่ีปานกลาง 

ข้อด้อย 
- ใช้เน้ือท่ีมาก 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 เงินลงทุนในการ

ก่อสร้าง 

ข้อด้อย 
- สูงมาก 

ข้อด้อย 
- ค่อนข้างสูง 

ข้อด ี
- ค่อนข้างต่ า 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

ข้อพิจารณา 
วิธีการก าจัดมูลฝอย 

การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการและซ่อม
บ ารุง 

ข้อด้อย 
- สูง 

ข้อด้อย 
- ค่อนข้างสูง 

ข้อด ี
- ค่อนข้างต่ า 

2.3 ผลพลอยได้จากการ
ก าจัด 

ข้อด ี
- ได้พลังงานความ
ร้อนจากการเผา 

ข้อด ี
- ปุ๋ยอินทรีย์จากการ
หมักและพวกโลหะที่
แยกก่อนหมัก 

ข้อด ี
- ได้ก๊าซมีเทนเป็น
เชื้อเพลิง 

- ปรับพื้นที่เป็น
สวนสาธารณะ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2555) 
 

กรมควบคุมมลพิษ (2555) การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับภาระน าไปก าจัด โดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งมีเพียงร้อยละ 38 เท่านั้น ส่วนที่
เหลือมีการเทกองกลางแจ้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง   
 
2.3 การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นโดยใช้หลักการ 3Rs  
 กรมควบคุมมลพิษ (2555) ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่ยังไม่มี
ระบบเก็บรวบรวมและสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ส่วนใหญ่ก าจัดด้วยวิธีการเผา
กลางแจ้ง หรือน าไปทิ้งในบ่อดินเก่าหรือบนพื้นที่ว่างต่าง ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้โดยง่าย 
 2.3.1  การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3Rs ดังนี้ 

 ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) โดยการใช้เท่าที่จ าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือย เลือกใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานสูง สิ่งส าคัญในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอย คือ การคิดก่อนซื้อสินค้า เช่น เมื่อจะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณา
ว่าสิ่งนั้นมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด หากจ าเป็นต้องซื้อควรพิจารณาว่าหลัง
การใช้สินค้านั้นแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่เหลือสามารถน ากลับมาใช้ซ้ าหรือน ามาแปร
รูปใช้ใหม่ได้หรือไม่ 
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 ใช้ซ้ า (Reuse) โดยน าสิ่งของที่ใช้งานไปแล้ว แต่ยังสามารถใช้งานได้ มาใช้อีกให้
คุ้มค่าบ ารุงรักษาสิ่งของนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรืออาจจะน าไปให้ผู้อ่ืน
ใช้ต่อหรือบริจาคได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก เสื้อผ้า 
ของเล่น เป็นต้น 

  รีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) บรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้ าไม่ได้ 
เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม หนังสือเก่า สมุดโทรศัพท์ ขวดพลาสติก ซึ่งแทนที่จะ
น าไปทิ้ง ก็รวบรวมน ามาขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า  เพื่อส่งไป
โรงงานส าหรับแปรรูป เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
-  น าขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก ตีเป็นเส้นใยน ามาผลิตเป็น

พรมหรือเสื้อ 
-   น ากระดาษที่ใช้แล้วแปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ เพื่อน ามาเป็นส่วนผสมในการ

ผลิตเป็นกระดาษใหม่ 
-   น าเศษแก้วเก่ามาหลอม เพื่อขึ้นรูปเป็นขวดแก้วใบใหม่ 
-   น าเศษอะลูมิ เนียมมาหลอม ขึ้นรูปเป็นแผ่นน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

อะลูมิเนียม รวมทั้งกระป๋องอะลูมิเนียม 
 2.3.2  ประโยชน์ในการรีไซเคิลหรือแปรรูปใหม่ ดังนี้ 

 ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย ในแต่ละปีรัฐบาลต้องเสียค่าก าจัด
ขยะมูลฝอยหลายล้านบาท หากมีการน าขยะมูลฝอยมารีไซเคิล นอกจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยจะลดลงแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการลงด้วย 

 ประหยัดพื้นที่รองรับและก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกและน ากลับคืนขยะรี
ไซเคิลกลับมาแปรรูปใหม่ และใช้ซ้ า (Recycling and Reuse) จะสามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน ากลับไปก าจัดทิ้งได้กว่า 4.11 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะช่วย
ประหยัดพื้นที่ฝังกลบไปได้กว่า 1,000 ไร่ (ประเมินจากการก าจัดขยะมูลฝอยโดย
การขุดหลุมลึกชั้นละ 3 เมตร สูง 3 ชั้น และใช้ความหนาแน่นขยะบดอัด 400 
kg/m3) 

 ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใช้วัตถุดิบใหม่ เช่น ลดพลังงานที่ใช้ในการตัดต้นไม้เพื่อน ามาท ากระดาษ
หรือเชื้อเพลิง ลดการขุดทรายธรรมชาติขึ้นมาในการผลิตแก้ว ลดการขุดแร่ธาตุ 
เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม หรือโลหะอ่ืน ๆ 
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 ลดต้นทุนผู้ประกอบการ จากการน าวัสดุรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิต
สินค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนด้านพลังงานในการหลอมได้
ประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ รวมทั้งลดต้นทุนในการผลิตสินค้า 

 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เมื่อเปรียบเทียบกับการน าขยะมูล
ฝอยไปฝังกลบ หรือเผาในระบบเตาเผา 

 ก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงาน เช่น อาชีพการคัดแยกขยะ พ่อค้าคนกลางที่จะ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากวัสดุเหลือใช้  ผู้จ าหน่าย
สินค้ารีไซเคิล นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีการจัดตั้งร้านรับซื้อของเก่าหรือโรงงาน
คัดแยกและแปรสภาพเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย จากข้อมูลปี 
2552 พบว่ามีจ านวนร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศประมาณ 10,200 ร้าน และคาด
ว่าจะมีจ านวนซาเล้งทั่วประเทศประมาณ 110,070 คน รวมทั้งมีการจ้างงานโดย
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 50,000 คน 

 2.3.3  การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ดังนี้ 
 ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  

เป็นวิธีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ ก็คือ การใช้น้อยหรือการลดการใช้ เช่น 

-   ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในการจับจ่ายสินค้าต่าง ๆ  
-   ขอถุงใหญ่เพียงใบเดียว แทนการใช้ถุงพลาสติกใบเล็กๆ หลายๆ ใบ 
-   ใช้แก้วน้ าเซรามิคแทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ 

การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะลดการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท า
ให้ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นน้ีน้อยลง ซึ่งสามารถท าได้โดย 

-   ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ของที่ไม่จ าเป็น เพราะ
หากซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอย  ควรเลือกใช้สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

-   ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมีการ
ห่อหุ้มหลายชั้น 

-   ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าชนิดใช้คร้ังเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มี
อายุการใช้งานต่ าและเป็นอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายที่ไม่ได้มาตรฐาน 

-   ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าที่มีหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ฟุ่มเฟือย 
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-   ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กส าหรับในกรณีที่ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจ า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจาก
ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่า เมื่อ เปรียบเทียบตามหน่วยน้ าหนักผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่าส่วนมากมักจะมีราคาถูกกว่าเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุเล็กกว่าด้วย 

การใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชนิดเติมนั้น สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ประหยัดการใช้ทรัพยากรได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดเติมนั้นจะใช้วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์
น้อยกว่าท าให้ประหยัดวัตถุดิบ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นก็จะมีปริมาณน้อยกว่าด้วย เช่น ใช้
ผลิตภัณฑ์น้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาล้างจานแบบชนิดเติม 

  ใช้ซ้ า (Reuse)  
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราซื้อมานั้น มีอายุการใช้งานสั้นยาวต่างกัน ผลิตภัณฑ์บาง

ประเภทอาจจะใช้งานได้เพียงคร้ังเดียว ของบางอย่างก็ใช้งานได้หลายคร้ัง ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิด
การใช้ซ้ ากับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้เกิดขึ้น การใช้ซ้ าเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า โดยการน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราได้ใช้งานไปแล้ว และยัง
สามารถใช้งานได้ กลับมาใช้อีก ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
เกิดขึ้นอีก ส าหรับวิธีการใช้ซ้ านี้สามารถท าได้ง่ายๆ อย่างเช่น 

-   เลือกซื้อและใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลาย
คร้ังมากกว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานแบบคร้ังเดียวทิ้ง เช่น 
ถ่านไฟฉายแบบบรรจุไฟใหม่ได้ 

-  ใช้ซ้ าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้ได้ เช่น ใช้ซ้ ากระดาษทั้งสองหน้า 
นอกจากนี้หากใช้งานครบทั้งสองหน้าแล้ว ยังสามารถท ากระดาษหน้าที่สาม
โดยใช้เป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille Code) ให้ผู้พิการทางสายตาใช้
งานได้อีกด้วย 

-   น าขวดแก้วเก่ากลับมาท าความสะอาดในระบบโรงงานแล้วบรรจุใหม่  เช่น 
ขวดน้ าโซดา ขวดน้ าอัดลมแบบคืนขวด ซึ่งข้อดี คือ ลดต้นทุนและผู้บริโภคไม่
ต้องแบกรับภาระค่าบรรจุภัณฑ์ โดยขวดแก้วที่ผลิตเพื่อใช้ซ้ าต้องออกแบบมา
ให้หนากว่าปกติเพื่อทนแรงอัดและการกระทบกระแทกในการใช้งานซ้ าๆ ได้ 

-   น าสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาดัดแปลงใช้ประโยชน์
อีก เช่น ขวดพลาสติก น ามาท าที่รดน้ าแบบน้ าหยด น ายางรถยนต์ใช้แล้วมา
ดัดแปลงเป็นชิงช้าเด็กเล่น 
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 นอกจากนี้การใช้หลักการยืมและการเช่า ส าหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น 
การยืมหรือเช่านิตยสาร หนังสือ อุปกรณ์ส านักงาน การบริจาคและขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ หนังสือ เสื้อผ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่เราไม่ต้องการใช้ ก็เป็นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยอีกทางหนึ่ง 

  รีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) 
 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานจนไม่สามารถใช้ได้แล้วนั้น ก็ยังมีประโยชน์อยู่ โดย

สามารถเก็บรวบรวมเพื่อขายหรือส่งเข้าโรงงานแล้วน ากลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  ซึ่งเรา
จะเรียกกระบวนการน้ีว่า “การแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่” หรือ “รีไซเคิล” 

  เน่ืองจากการรีไซเคิลนี้เป็นขบวนการที่น าสิ่งต่าง ๆ กลับมาใช้งานใหม่อย่างเป็นวงจร เป็น
ระบบ ดังนั้นจึงมีสัญลักษณ์เป็นลูกศร 3 อันที่บิดตัวเองเป็นเกลียวและหมุนไล่กันเป็นวง  ซึ่ง
สัญลักษณ์นี้ออกแบบโดย แกร่ี แอนเดอร์สัน นักศึกษามหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย วัย 23 ปี 
ที่ชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์ขยะรีไซเคิลในปี  ค.ศ. 1970 โดยได้ไอเดียมาจาก “วงแหวนโม
เบียส” (Mobius Strip) ซึ่งเป็นรูปทรงแห่งความเชื่อมโยงไม่มีที่สุดสิ้น โดยจุดทุกจุดที่อยู่ในวงแหวน
โมเบียสนั้น หากลากเส้นต่อกันจะสามารถโยงถึงกันได้ทั้งหมดเปรียบดังวัฏจักรของสสารที่
แปรเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามการใช้งาน ตั้งแต่ตอนเป็นวัตถุดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ กลายเป็นขยะมูลฝอย 
และน ากลับมาแปรรูปเพื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อีกครั้ง เป็นวัฏจักรอันไม่มีที่สิ้นสุดเช่นน้ีเร่ือยไป 

 ความส าคัญของการรีไซเคิล  การรีไซเคิลถือเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง
ขยะมูลฝอยที่ไม่มีค่าให้กลับมามีคุณค่าใหม่โดยการแปรสภาพกลับมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน์อย่างมากมาย (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) เช่น 

- เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมทั้งปกป้องสัตว์และ พืช จากการ
ขุดดิน การตัดต้นไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ 

- ประหยัดพลังงานจ าพวกถ่านหิน น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ ไฟฟ้า ที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
เพราะใช้วิธีที่ง่ายกว่าและใช้พลังงานที่น้อยกว่าในการผลิตจากวัตถุดิบใหม่  รวมทั้ง
ก่อให้เกิดมลพิษที่น้อยกว่า  

- ลดปริมาณขยะมูลฝอย และท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นลดลง 
2.3.4  การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย เป็นการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ในรูปของการ

หมักท าปุ๋ย ซึ่งเป็นการย่อยสลายวัสดุหรืออินทรีย์สารที่ได้จากขยะมูลฝอย โดยอาศัย
กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติให้เป็นแร่ธาตุที่สามารถน าไป
ปรับปรุงคุณภาพดินได้ ขยะย่อยสลายที่สามารถน ามาท าปุ๋ยได้เช่น เศษผัก เปลือก
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เป็นต้น  การน าขยะย่อยสลายเหล่านี้ไปก าจัดแบบไม่ถูก
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หลักสุขาภิบาล อาจจะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นจากน้ าชะขยะ ดังนั้นหากมีการ
น ามาท าเป็นปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธีก็จะสามารถลดขยะมูลฝอยเหล่านี้ลงได้มาก และยังมี
ประโยชน์คือน ามาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ รวมทั้งสารบ ารุงดิน และในการท าปุ๋ยหมักนี้
จะต้องเลือกประเภทมูลฝอยที่จะน ามาหมักให้มีปริมาณของธาตุคาร์บอนและ
ไนโตรเจนที่ เหมาะสม และควรแยกขยะที่ไม่เหมาะสมออกก่อนท าการหมัก 
โดยเฉพาะขยะอันตราย ลักษณะขยะที่ใช้ ดังนี ้
-  ขยะสีน้ าตาล ซึ่งมีสารคาร์บอนมาก ส่วนใหญ่เป็นขยะแห้ง เช่น หญ้าแห้ง ฟาง

ข้าว กิ่งไม้และเศษไม้ ใบไม้ กระดาษและกล่องกระดาษ ขี้เลื่อย เปลือกไม้ เป็น
ต้น 

-  ขยะสีเขียว ซึ่งมีสารไนโตรเจนมาก ส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก เช่น หญ้าและใบไม้
สด เศษอาหาร ผักและเปลือกผลไม้ ถุงน้ าชาและกากกาแฟ เปลือกไข่ ดอกหญ้า 
ต้นหญ้า เป็นต้น 

-  ขยะที่ไม่ควรน ามาหมัก เช่น กระดูก น้ ามันปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารนม พืช
หรือต้นไม้ที่เป็นโรคและปนเปื้อนสารพิษ มูลสุนัขและแมว กระดูกอาบมัน 
วัชพืชที่มีเมล็ด เป็นต้น 

2.3.4.1  การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยส าหรับครัวเรือน  เป็นการท าปุ๋ยจากขยะ
อินทรีย์ของครัวเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก โดยใช้ขยะประมาณ 20 – 40 
กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการลดขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหาร กิ่งไม้ 
ใบไม้ ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการหมักปุ๋ย ซึ่งพิจารณาดังน้ี 
- สามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก 
- มีน้ าส าหรับรดปุ๋ยหมักได้อย่างสะดวก 
- อยู่ใกล้จุดกั้นลม เช่น ก าแพงหรือพุ่มไม้ 
- อยู่ห่างจากสวนผัก เพื่อป้องกันแมลงและหอยทากกัดกินพืชผัก 
- เป็นบริเวณที่ขนส่งขยะมูลฝอยได้สะดวก 
- ควรมีแนวกลั้นระหว่างหลุมและพื้นที่ใช้สอย 

ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมพื้นที่หมักปุ๋ย ซึ่งมีหลายแบบ เช่น แบบคอกสัตว์ แบบคอกอิฐบล็อก ถัง
น้ าพลาสติกทั่วไป หรือวงขอบซีเมนต์ เป็นต้น 
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- แบบคอกสัตว์ น าไม้ระแนงมาประกอบกัน 4 ด้าน โดยให้ด้านหนึ่งสามารถเปิด
คอกได้ รองพื้นถังหมักด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อช่วยรักษาความชื้นไว้ หากปริมาณ
ขยะมูลฝอยมีมากให้เพิ่มจ านวนถังหมักตามปริมาณ 

- แบบคอกอิฐบล็อก ก่อคอกด้วยอิฐบล็อก โดยเว้นช่องว่างระหว่างก้อนอิฐแต่ละ
ก้อนไว้ส าหรับเป็นช่องระบายอากาศ 

- ถังน้ าพลาสติก น าถังน้ าพลาสติกหรือถังน้ าทั่วไปมาเป็นถังหมักมูลฝอยได้โดยตัด
ฝาด้านบนและเจาะรูบริเวณก้นถัง เจาะรูรอบๆส าหรับระบายอากาศ และควรวาง
ถังสูงกว่าพื้นเล็กน้อย เพื่อให้อากาศระบายได้ดี 

ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกประเภทของขยะอินทรีย์ที่น ามาหมักท าปุ๋ย  
ซึ่งสัดส่วนของคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมในการหมักสามารถดูได้จากประเภท

ของขยะอินทรีย์ที่ใช้หมัก โดยขยะมูลฝอยที่มีคาร์บอนมากจะมีสีน้ าตาล ขยะที่มีไนโตรเจนมากจะมี
สีเขียว และควรสับขยะมูลฝอยให้มีขนาดเล็กประมาณ 0.5 – 1.5 นิ้ว จะท าให้ใช้เวลาในการหมักสั้น
ลง นอกจากนี้ควรมีขยะมูลฝอยหลายประเภท เช่น เศษอาหาร ใบไม้แห้ง ขี้เลื่อย ฯลฯ ที่ใช้ในการ
หมัก เพื่อไม่ให้อินทรีย์ที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักจับตัวกันซึ่งจะท าให้เกิดสภาพไร้อากาศและมีกลิ่นเหม็น 

ขั้นตอนท่ี 4 วิธีการหมักขยะมูลฝอย 
- รดน้ าที่พื้นก้นบ่อหมักเพื่อให้พื้นก้นบ่อเปียกจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินดูดความชื้น

จากขยะมูลฝอยไป และรองก้นบ่อด้วยเศษไม้หรือกิ่งไม้หนาประมาณ 10 – 15 
เซนติเมตร เพื่อให้อากาศก้นบ่อถ่ายเทได้สะดวก  

- ใส่ขยะมูลฝอยที่มีคาร์บอนก่อน แล้วตามด้วยขยะมูลฝอยที่มีไนโตรเจน เติมน้ า
และคลุกเคล้าให้เข้ากัน และวางเรียงขยะมูลฝอยเป็นชั้นๆ 

- การหมักที่ดีควรมีน้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ 45 – 50% สังเกตได้จากเมื่อก าดู
จะรู้สึกเหมือนฟองน้ าที่เปียกน้ าและมีน้ าหยดมา 2 - 3 หยด 

ขั้นตอนท่ี 5 การดูแลและการพลิกกลับกองปุ๋ยหมัก  
ในการหมักต้องพลิกกลับกองปุ๋ยให้สัมผัสอากาศในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งอาจท าได้โดย

การใช้จอบและพลั่วพลิกไถภายในพื้นที่หมักปุ๋ย และท าอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้การย่อยสลายเร็ว 
ถ้าอากาศน้อยเกินไปให้ฉีดพรมน้ าหลังจากเร่ิมหมักได้ 2-3 วัน ภายในถังจะมีความร้อนเกิดขึ้นถึง
ระดับ 55 องศาเซลเซียส แสดงว่าจุลินทรีย์ก าลังท างาน หากไม่มีความร้อนเกิดขึ้นแสดงว่ามีขยะสี
เขียวปนอยู่น้อยเกินไปหรือบ่อหมักแห้งเกินไป หรือมีอากาศอยู่น้อยเกินไป จะต้องท าการพลิกกลับ
เพื่อเพิ่มออกซิเจนและฉีดพรมน้ า 
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ขั้นตอนท่ี 6 การน าไปใช้ประโยชน์ 
ปุ๋ยหมักที่ดีจะมีสีด าเป็นเนื้อเดียวกัน ร่วนซุย และมีกลิ่นเหมือนดินธรรมชาติ สามารถ

น าไปใช้เป็นปุ๋ยบ ารุงดิน เพื่อเพิ่มความพรุนของดินได้ดี 
2.3.4.2 การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นบริเวณหมักท าปุ๋ย อาจมีหลายสาเหตุที่เป็นปัญหาใน

ระหว่างท าการหมักปุ๋ยซึ่งสามารถแก้ได้ดังนี้ 
- มีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า สาเหตุมาจากมีความชื้นมากเกินไปหรืออากาศ
ถ่ายเทได้น้อย แก้ไขโดยการผสมขยะจ าพวกใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง เพื่อดูด
ซับความชื้นและท าให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น 

- มีกลิ่นเหม็นคล้ายแอมโมเนีย สาเหตุมาจากมีมูลฝอยสีเขียวมากเกินไป ท า
ให้มีปริมาณไนโตรเจนเกิดขึ้นมาก แก้ไขโดยการเติมขยะที่มีคาร์บอน เช่น
ใบไม้และกิ่งไม้แห้ง 

- อุณหภูมิต่ าเกินไป สาเหตุมาจากมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยเกินไป ท าให้
ขาดไนโตรเจนและความชื้น จึงไม่เกิดกระบวนการหมัก แก้ไขโดยการเติม
ขยะให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอเหมาะกับถังหมัก 

- สุนัข หนู และแมลงคุ้ยเขี่ยหลุมหมัก สาเหตุมาจากมีขยะจ าพวกเศษอาหาร
มาก แก้ไขโดยใช้ดินปกคลุมขยะสดทันทีที่น าลงมาเติมลงในบ่อหมัก 

- กระบวนการหมักใช้เวลานานกว่าปกติ สาเหตุมาจากขนาดของขยะมูลฝอย
ที่น ามาหมักมีชิ้นใหญ่เกินไป แก้ไขโดยตัดหรือสับขยะให้มีขนาดเล็กลง
เหลือประมาณ 0.5-  1.5 นิ้ว 

- หลุมหมักเปียกเกินไป สาเหตุมาจากมีความชื้นมากเกินไป หรือการระบาย
อากาศไม่เพียงพอ แก้ไขโดยย้ายหลุมหมักไปอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี 
เติมใบไม้แห้งและพลิบกลับขยะ 

 
ตารางที่ 2.2 ชนิดของขยะและระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติ  

ชนิดของขยะ ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติ 
               เศษกระดาษ           2 - 5  เดือน 
               เปลือกส้ม           6  เดือน 
               ถ้วยกระดาษเคลือบ           5  ปี 
               ก้นบุหรี่           12  ปี 
               รองเท้าหนัง           25 – 40  ปี 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)  
ชนิดของขยะ ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติ 

               กระป๋องอะลูมิเนียม           80 – 100  ปี 
               ถุงพลาสติก           450  ปี 
               ผ้าอ้อมเด็กชนิดส าเร็จรูป           500  ปี 
               โฟม           ใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย 
ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  2552       

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 และกรมควบคุมมลพิษ (2556) ได้ร่วมกับเทศบาลต าบลดู่ใต้ 
อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ท าการศึกษาเร่ือง เทศบาลดู่ใต้เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ วัตถุประสงค์ 
เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิด และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะใน
ระดับท้องถิ่น ผลการด าเนินงานจากโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ 
การฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอย การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมักชีวภาพ และการเลี้ยงไส้เดือน
เพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ การทอดผ้าป่ารีไซเคิล การประกวดชุมชนปลอดขยะ และมีการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดโครงการปริมาณขยะลดลง 73,333 กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 ของปริมาณขยะในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2554 หรือเฉพาะค่าก าจัดที่ลดลงเป็นเงิน 
87,999.60 บาท อีกทั้งเมื่อน าข้อมูลปี 2556 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555-เดือนมิถุนายน 2556) พบว่า
ปริมาณขยะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2555 พบว่า ปริมาณ
ขยะลดลง 123,844 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของปริมาณขยะในช่วงเดือนเดียวกันในปี 2555 
หรือเฉพาะค่าก าจัดที่ลดลงเป็นเงิน 148,660.80 บาท 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และกรมควบคุมมลพิษ (2556) ได้ร่วมกับเทศบาลต าบล
สามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท าการศึกษาเร่ือง โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ เทศบาลสามชุก มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชนให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนและน ามาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงใน
การหุงต้มและผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถรับขยะอินทรีย์ได้ 5-15 ตัน/
วัน ซึ่งช่วยลดภาระในการก าจัดขยะของเทศบาล และลดค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเก็บขนขยะได้วัน
ละประมาณ 20 ลิตร หรือประมาณ 600 บาท/วัน (เฉลี่ยน้ ามันเชื้อเพลิง ลิตรละ 30 บาท) สามารถน า
ก๊าซที่ได้ไปใช้ในครัวเรือนเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในการประกอบอาหาร เบื้องต้นได้เดินท่อ
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ส่งก๊าซไปยังครัวเรือนจ านวน 23 ครัวเรือนในบริเวณใกล้เคียง ปริมาณในการผลิตก๊าซประมาณ  
137 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ประมาณ 45.48 ลูกบาศก์เมตร/ตันขยะอินทรีย์) ซึ่งก๊าซ 1 ลูกบาศก์เมตร จะ
เท่ากับก๊าซ LPG ประมาณ 0.5 กิโลกรัม และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่
บรรยากาศ ได้ประมาณ 69.76 ตัน CO2 /ป ี(ปริมาณขยะจ านวน 3 ตัน/วัน) จากการด าเนินกิจกรรมนี้ 
ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและร้านค้าช่วยกันคัดแยกขยะเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์ในเทศบาล
วันละประมาณ 2 ตัน ตามร้านอาหาร ร้านค้าในโรงเรียน ตลาดสด สามชุกตลาดร้อยปี และวัด ซึ่งน า
ขยะดังกล่าวเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของเทศบาลเป็นประจ าทุกวัน 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 และกรมควบคุมมลพิษ (2556) ได้ร่วมกับ เทศบาลต าบล
โนนแดง อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาเร่ือง การเสริมสร้างประสิทธิภาพจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่เทศบาลต าบลโนนแดง วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30% ผลการศึกษาพบว่า 
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้เหลือ 6.46 ตันต่อวัน จากปริมาณขยะทั้งหมด 11.2 ตันต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 57.7 จากการไดด้ าเนินงานจัดกิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้นทาง พัฒนาต่อ
ยอดสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับท้องถิ่น ซึ่งน าเอากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่
มุ่งผลส าฤทธิ์ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ภายใต้ทุนทางสังคมที่ด ารงอยู่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเป็นแกนการจัดการกระบวนการพัฒนา 
โดยด าเนินการ 4 ขั้นตอนคือ ร่วมรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมหาทางเลือกตามศักยภาพ
ของชุมชนและร่วมวางแผนด าเนินกิจกรรม ร่วมลงทุนและปฏิบัติการ และร่วมติดตามและ
ประเมินผลโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากการด าเนินกิจกรรมการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางใน
รูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยถังหอม และการจัดการขยะรีไซเคิล โดยโครงการขยะรักษ์โลก
ร่วมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเป็นประจ าทุกเดือน มีจ านวนครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการ 600 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.34  การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวช่วยลดภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมขยะไปก าจัด และบุคลากรของท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองจากการก าจัดขยะมูลฝอยได้ 
  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และกรมควบคุมมลพิษ (2556) ได้ร่วมกับ เทศบาลต าบล
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ศึกษาเร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล
ก าแพงเพชร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
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ของประชาชน การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดกลับมาใช้
ประโยชน์ ผลการด าเนินงาน เทศบาลสามารถลดปริมาณขยะลงได้ โดยมีการรณรงค์การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดโดยเน้นหลัก 3 R คือ การลดปริมาณมูลฝอย (Reduce) การใช้วัสดุให้
คุ้มค่า (Reuse) และการน าขยะมูลฝอยที่มีประโยชน์น ากลับมาใช้ใหม่  (Recycle) มีการคัดแยกขยะ 
การจัดตั้งธนาคารขยะซึ่งมีการน าขยะมาฝากแล้วหลายร้อยตัน  และมีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการท าน้ า
หมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
โดยเทศบาลได้เน้นการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ การมอบรางวัลจูงใจแก่ครัวเรือนที่มีการคัดแยก
ขยะชุมชนแบบครบวงจรได้ดี  
  มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย (2554) ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  วัตถุประสงค์ เพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องท าการฝังกลบในบ่อ
ฝังกลบ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ผลการด าเนิน
โครงการ สามารถสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
เดือนละ 100-200 บาท มีการน าขยะรีไซเคิลไปจ าหน่ายและแปรรูป ซึ่งเทศบาลสามารถแยกวัสดุรี
ไซเคิลได้มากกว่า 20,000 กิโลกรัมต่อเดือน ชุมชนมีรายได้จากการขายน้ ายาท าความสะอาด 3,000 
บาทต่อปี  มีการบริหารจัดการเงินในธนาคารขยะหมุนเวียนประมาณ 6,000 บาทต่อปี การน าก๊าซ
ชีวภาพจากบ่อฝังกลบมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานเชื้อเพลิง เช่น การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามัน
พืชหรือน้ ามันสัตว์ที่ใช้แล้ว การผลิตผลิตภัณฑพ์ลาสติก มีการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์คร้ังละ 1 
ตัน และผลิตน้ าหมักชีวภาพ เดือนละ 1,000 ลิตรต่อเดือน  จากการจัดการขยะสามารถลดปริมาณ
ขยะ ค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่ส าคัญ การเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย  และการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานทดแทนจากขยะ ท าให้ประชาชน
ในพื้นที่และบริเวณโดยรอบเกิดจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
  ธงชัย ทองทวี (2553) ได้ศึกษาเร่ืองสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย โดยศึกษาจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม ผู้น าหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชน
ทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมในการก าจัดขยะที่ไม่เหมาะสม ปัญหาที่พบคือ 
ปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวันและสัตว์น าโรคชนิดต่าง ๆ ปัญหาควันจากการเผา
ขยะมูลฝอย และในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขามยังไม่มีแผนแม่บทและยังไม่มีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้นมีความเห็นร่วมกันว่า
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ควรร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ รวมถึง
การพิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
  ปภาวิน เหิดขุนทด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะในพื้นที่  ผลการศึกษาพบว่าคะแนนของการลด
ปริมาณขยะ การน ากลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดับสูง โดยทั่วไปแล้ว
ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ยกเว้นขยะประเภทแบตเตอร่ีโทรศัพท์ ประชาชนจึงควรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1  พื้นที่ด าเนินการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
3.1.1  ข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอชุมพวง ประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  
106  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ  ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดกับต าบลโนนอุดม    อ าเภอเมืองยาง   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้  ติดกับต าบลโนนรัง    อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลต าบลขุย  อ าเภอล าทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดกับต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  

 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  54  ตาราง
กิโลเมตรหรือจ านวน 33,750  ไร ่

 จ านวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีหมู่บ้านจ านวน 10 หมู่บ้าน 

 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มี
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,667 ครัวเรือน จ านวนประชากรทั้งสิ้น  6,526  คน  
แยกเป็น ชาย  3,233 คน หญิง  3,293  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  120.85   คน/
ตารางกิโลเมตร 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีสภาพพื้นที่
เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ ามูลไหลผ่าน สามารถน าน้ าขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร เช่น  การ
ท านาปี,    ท านาปรัง,  เลี้ยงสัตว์, ท าการประมง  และท าอุตสาหกรรมการดูดทราย  
และมีพื้นที่อีกส่วนหน่ึงเป็นที่ราบสูง  เหมาะส าหรับการท าไร่ท าสวน ประชาชน
ใช้พื้นที่ราบสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ท าไร่มันส าปะหลัง, ท าไร่ยูคาลิปตัส, ท า
สวนยางพารา  จากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  ประชาชน
ใช้พื้นที่ในการท าการเกษตรสร้างรายได้ให้กับประชาชนจ านวนมาก  ท าให้
เศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างด ี 
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 การประกอบอาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบอาชีพอื่น ได้แก่ ท านา, ท าไร่ยูคาลิปตัส
, ท าไร่มันส าปะหลัง,  ท าไร่อ้อย, ท าสวนยางพารา, เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย,  เสริมสวย, 
เปิดอู่ซ่อมรถ, รับราชการ, และรับจ้างทั่วไป ฯลฯ 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนยอ  1 แห่ง   
 -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   2 แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2 แห่ง   
 -  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน   1 แห่ง 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง 
 -  รีสอร์ท     2 แห่ง     
 - ปั๊มน้ ามัน     4 แห่ง      
 -  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่     3 แห่ง   
 -  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก   1 แห่ง   
 -  โรงสี     10 แห่ง 
 -  ร้านค้า     48 แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์   2 แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถยนต์    2 แห่ง 
 -  ท่าทราย     1 แห่ง 
 - ร้านเสริมสวย    3 แห่ง   
 -  ร้านตัดผมชาย    3 แห่ง          
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รูปที่ 3.1  แผนที่จังหวัดนครราชสีมา (http://www.it2sut.com/archive/vreply.php-

 user=it2@sut&topic=185.htm) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.2 แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคที่ 5 
 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ า, 2552) 

ต าบลโนนยอ 

อ าเภอชุมพวง 

 

http://www.it2sut.com/archive/vreply.php-%09user=it2@sut&topic=185.htm
http://www.it2sut.com/archive/vreply.php-%09user=it2@sut&topic=185.htm
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อวิจัยในคร้ังนี้ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนยอ จ านวน 6,526 คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ยามาเน่ (Yamane) ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และก าหนดความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 มีสูตรดังนี ้

  n  =  N/1+Ne2 

 โดย n  =  ขนาดของตัวอย่าง 
  N =  ขนาดของประชากรทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 6,526 คน 
  e  =  ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึ่งเท่ากับ 0.05 
 ผลที่ได้จากการค านวณ เท่ากับ 376.89 คน ใช้ 380 คน 
 

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (แบบสอบถาม) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
1 บ้านโนนกระหวัน 688 40 
2 บ้านยาง 315 18 
3 บ้านประดู่ 1,281 75 
4 บ้านกระพี้ 484 28 
5 บ้านหนองตะครองใหญ่ 361 21 
6 บ้านโนนยอพัฒนา 841 49 
7 บ้านเขว้า 1,118 66 
8 บ้านโนนยอ 586 34 
9 บ้านยางใน 452 26 

10 บ้านดงน้อยพัฒนา 400 23 
รวม 6,526 380 
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ตารางที่ 3.2 ข้อมูลจ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (แบบสัมภาษณ์) 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อประชากร 
จ านวน 
ประชากร  
(คน) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
1 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 4 4 
2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 20 20 
3 ข้าราชการ/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมา 11 11 

รวม 35 35 
 

3.3  ตัวแปรท่ีศึกษา (Variables) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ศาสนา 
4. สถานภาพ 
5. ระดับการศึกษา 
6. ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
7. อาชีพหลักของครัวเรือน 
8. ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน 
9. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
10. การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จะมีลักษณะเป็นค าถาม
แบบเลือกตอบ 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ พฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ประกอบด้วย 

1. ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  
2. ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่  
3. ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย  
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การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย 
1.   ด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
2.   ด้านการร่วมมือปฏิบัติ 
3.   ด้านการร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 
3.4  ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คร้ังนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ เอกสารทาง
วิชาการเพื่อเป็นฐานการวิเคราะห์ และข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 
และแบบสอบถาม พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปในการส ารวจพฤติกรรมในการก าจัดขยะ
มูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ศาสนา, 
สถานภาพ, ระดับการศึกษา, ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน, อาชีพหลักของครัวเรือน, ระดับ
รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน, ลักษณะที่อยู่อาศัย,  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 ส่วนท่ี 2 ความรู้  ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จะมีลักษณะเป็นค าถาม
แบบปลายปิด ได้แก่ ใช่, ไม่ใช่, ไม่ทราบ เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการก าจัดขยะ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  
2. ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่  
3. ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
4. ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
ส่วนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ 

ได้แก่ 
1.  ด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
2.  ด้านการร่วมมือปฏิบัติ 
3.  ด้านการร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย 
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 ส่วนท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมา  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ        
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.5  วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

3.5.1  ศึกษาทบทวนข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
3.5.2  ศึกษาแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจากแหล่งข้อมูล อ่ืน ๆ เพื่อก าหนดกรอบ

เน้ือหาในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
3.5.3 จัดท าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา 
3.5.4  ทบทวนและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา ตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3.5.5  น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อให้

แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามสมบูรณ์ในการรวบรวมข้อมูล แล้วท าการแก้ไข
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 
3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.6.1  ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การ     
บริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

3.6.2  ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน    
ต าบล ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมา 

3.6.3  ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 10 หมู่บ้าน กลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 380 คน  

3.6.4  ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งหมดอีกครั้ง และเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแปลงเป็นรหัสตัวเลขแล้ว
บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ (SPSS)  
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  -  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจง
ความถี่  ค านวณร้อยละ  

  -  ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองขยะของผู้ตอบ
แบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  ค านวณร้อยละ 

  -  ข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยใน
ชุมชน วิเคราะห์แยกเป็น ด้านของพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ โดยใช้

การแจกแจงความถี่ ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
(S.D.) และวิเคราะห์ตามระดับพฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย
ในชุมชน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาแปรค่าเฉลี่ยพฤติกรรมของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อ
ระดับพฤติกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น 
ดังนี ้

 
                   ช่องกว้างของอันตรภาคชั้น  = ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด ) / จ านวนชั้น 
   = ( 4 – 1 ) /4 
   = 0.75 
   คะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00    หมายถึง ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.25    หมายถึง ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมาก  
   คะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50    หมายถึง ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะน้อย  
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75    หมายถึง ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะน้อยที่สุด 
  - ข้อมูลจากแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค านวณร้อยละ 
3.7.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการก าจัดขยะแบบมีส่วนร่วม ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา น าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา โดยน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ ท าการสรุป
เป็นประเด็นหลัก เร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้วน าข้อมูลที่มีความหมายใน
กลุ่มการก าจัดขยะเดียวกันจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ แล้วจ าแนกและจัดหมวดหมู่
ประเภทข้อมูลตามลักษณะการสัมภาษณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้ 1) การส ารวจ

ปริมาณขยะมูลฝอย 2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 3) ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของ
ประชาชน 4) พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 5) การมีส่วนร่วมในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 6) แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ยอ และ7) แนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.1  การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
 จากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  อ าเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยการสุ่มตัวอย่างจาก 10 หมู่บ้าน และน าเศษอาหาร สิ่งของ วัสดุที่
เหลือใช้ของแต่ละครัวเรือนมาชั่งหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนยอ เพื่อหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเป็นกิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งได้อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
ประมาณ 0.39 กิโลกรัม/คน/วัน และหาปริมาณขยะมูลฝอยได้เท่ากับ (0.39 × 6,526 / 1,000) 2.54 
ตัน/วัน หรือ 927.1 ตัน/ปี  (ดังรูปที่ 4.1) 
 

 
รูปที่ 4.1 การส ารวจปริมาณขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 



52 
 

 4.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
จากข้อมูลทั่วไปที่ได้รับจากกลุ่มประชากรตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 

จ านวน 380 คน สามารถวิเคราะห์ผลตามหลักวิชาการทางสถิติได้ดัง ตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
                 1.ชาย 
                 2.หญิง 

141 
239 

  
37.1 
62.9 

                 รวม 380 100 
อายุ 
                 1. ต่ ากว่า 20 ปี 
                 2.20-30 ป ี
                 3.31-40 ป ี
                 4.41-50 ป ี
                 5.51 ปีขึ้นไป 

  
4.5 

12.9 
19.7 
35.3 
27.6 

17 
49 
75 

134 
105 

                 รวม 380 100 
ศาสนา 
                 1.พุทธ 
                 2.คริสต์ 
                 3.อิสลาม 

378 
2 
0 

 
99.5 
0.5 
0 

สถานภาพ 
                 1.โสด 
                 2.สมรสอยู่ด้วยกัน 
                 3.สมรสแยกกันอยู่ 
                 4.หม้ายหย่าร้าง 
                 5.หม้ายคู่สมรสเสียชีวิต 
                 6.อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส 
                 7.อ่ืน ๆ 

 
  

42 
275 
15 
14 
20 
14 
0 

11.1 
72.4 
3.9 
3.7 
5.3 
3.7 
0 

                 รวม 380 100 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

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

263 
105 

5 
6 
1 

  
69.2 
27.6 
1.3 
1.6 
0.3 

                  รวม 380 100 
ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
                 1.1-2 คน 
                 2.3-4 คน 
                 3.5-6 คน 
                 4.7-8 คน 
                 5.9 คนขึ้นไป 

 
  

61 
230 
76 
10 
3 

16.1 
60.5 
20.0 
2.6 
0.8 

                 รวม 380 100 
อาชีพหลักของครัวเรือน 

 
  

                 1.รับจ้าง 115 30.3 
7.9 
2.6 

54.7 

                 2.ค้าขาย 
                 3.ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
                 4.ท าไร่/ท านา/เลี้ยงสัตว์ 

30 
10 

208 
                 5.อ่ืน ๆ 17 4.5 
                 รวม 380 100 
ระดับรายได้รวมของครัวเรือนต่อ
เดือน 
                 1.น้อยกว่า 5,000 บาท 
                 2.5,000-10,000 บาท 
                 3.10,000-15,000 บาท 
                 4.15,000 บาทขึ้นไป 

 
  

79 
212 
34 
55 

20.8 
55.8 
8.9 

14.5 
                 รวม 380 100 



54 
 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลักษณะที่อยู่อาศัย 
                 1.บ้านเช่า 
                 2.บ้านตนเอง 
                 3.บ้านพักข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
                 4.อ่ืน ๆ 

 
  

4 
375 

1 
 

0 

1.1 
98.7 
0.3 

 
0 

                 รวม 380 100 
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอย 

311 
69 

 
81.8 
18.2 

                 1.ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
                 2.ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
                 รวม 380 100 
 

  
จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 1 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คิดเป็นร้อยละ 62.9 และเพศชายจ านวน 141 คิดเป็นร้อยละ 37.1 
ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 2 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6  อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7  อายุระหว่าง 
20-30 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และอายุต่ ากว่า 20  ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 3 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 และนับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 4 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 72.4 รองลงมาคือ สถานภาพโสด 
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จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 สถานภาพหม้ายคู่สมรสเสียชีวิต จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 สถานภาพสมรสแยกกันอยู่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และสถานภาพหม้ายหย่าร้าง 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 5 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 การศึกษา
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 6 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมา
คือ ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ขนาดของ
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 ขนาดของจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 7-8 คน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 9 คน
ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 7 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาชีพท าไร่/ท านา จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จ านวน 115 
คิดเป็นร้อยละ 30.3 อาชีพค้าขาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5 และอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ  
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 8 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีระดับรายได้รวมของครัวเรือน 5,000-10,000 บาท จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 
รองลงมาระดับรายได้รวมของครัวเรือนน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
ระดับรายได้รวมของครัวเรือน 15,000 บาทขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และระดับ
รายได้รวมของครัวเรือน 10,000-15,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 9 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านตนเอง จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ98.7 รองลงมาลักษณะที่อยู่
อาศัยเป็นบ้านเช่า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ1.1 และลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 10 จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
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4.3  ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน  
จากข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชนที่ได้รับจากกลุ่มประชากรตัวอย่างใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 380 คน สามารถวิเคราะห์ผลตามหลักวิชาการทาง
สถิติได้ดัง ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

1.ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูล
สัตว์ ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดที่เกบ็กวาด
จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวห์รือทีอ่ื่น 

368 96.8 2 5.0 10 2.6 

  
  

    
 

2.ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก 
เปลือกผลไม ้

370 97.4 1 0.3 9 2.4 

3.ขยะแห้งหมายถึง ขยะพวกกระดาษ 
พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว กระป๋อง 
อลูมิเนียม 

362 95.3 7 1.8 11 2.9 

4.ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสีย
หรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมัก
ท าปุ๋ยได ้

364 95.8 5 1.3 10 2.6 

5.ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บ
รวบรวมไว้ด้วยกัน 

102 26.8 266 70.0 12 3.2 

6.ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย 
หมายถึง ขยะที่มีองคป์ระกอบหรอื
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ 

333 87.6 27 7.1 20 5.3 

  
  

   
7.การแยกขยะอันตรายต่าง ๆ ก่อนน าไป
ทิ้งเป็นส่ิงจ าเป็น 

361 95.0 7 1.8 12 3.2 

8.การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิด
ขยะได ้

370 97.4 3 0.8 7 1.8 

9.ขยะมูลฝอยท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อมนุษย ์

349 91.8 19 5.0 12 3.2 



57 
 

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

ความรู้ ความเข้าใจ 
ใช่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

10.แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นขยะทั่วไป 300 78.9 63 16.6 17 4.5 

11.ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 
แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เปน็ขยะ
อันตราย 

348 91.6 14 3.7 18 4.7 

12.ขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่พบมากที่สุด 179 47.1 171 45.0 30 7.9 

13.การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเป็น
หน้าทีข่องหน่วยงานราชการเท่านั้น 

56 14.7 311 81.8 13 3.4 

14.การเก็บรวบรวมขยะควรเก็บรวบรวม
ไว้ใกล้สถานที่ประกอบอาหาร 

42 11.1 328 86.3 10 2.6 

 
จากตารางที่ 4.2 ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน ซึ่งผลการศึกษาจาก

แบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 380 คน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 1 ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า 
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์  หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 97.4 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 2 ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ผลสรุปจาก
การศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 362 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และน้อยที่สุด 
ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 3 ขยะแห้งหมายถึง ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว 
กระป๋อง อลูมิเนียม ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบ
ว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.9 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 4 ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 5 ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ผลสรุปจาก
การศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มากที่สุด จ านวน 266 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา ตอบว่า ใช่ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และน้อยที่สุด 
ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 6 ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 รองลงมา ตอบว่า 
ไม่ใช่ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.3 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 7 การแยกขยะอันตรายต่าง ๆ ก่อนน าไปทิ้งเป็นสิ่งจ าเป็น ผลสรุป
จากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 361 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และน้อยที่สุด 
ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 8 การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้ ผลสรุปจาก
การศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 370 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.4 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และน้อยที่สุด ตอบ
ว่า ไม่ใช่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 9 ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตราย
ต่อมนุษย์ ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มาก
ที่สุด จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมา ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 10 แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นขยะทั่วไป ผลสรุปจากการศึกษา
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 300 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.9 รองลงมา ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่
ทราบ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 11 ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบตเตอร่ี กระป๋องสเปรย์ 
เป็นขยะอันตราย ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
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ใช่ มากที่สุด จ านวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6 รองลงมา ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.7 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 12 ขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่พบมากที่สุด ผลสรุปจากการศึกษา
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ใช่ มากที่สุด จ านวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.1 รองลงมา ตอบว่า ไม่ใช่ จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่
ทราบ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 13 การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
เท่านั้น ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มาก
ที่สุด จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา ตอบว่า ใช่ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 
และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 14 การเก็บรวบรวมขยะควรเก็บรวบรวมไว้ใกล้สถานที่ประกอบ
อาหาร ผลสรุปจากการศึกษาแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่ใช่ มาก
ที่สุด จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมา ตอบว่า ใช่ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 
และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่ทราบ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชน จากแบบสอบถาม
จ านวน 14 ข้อ สามารถสรุปเป็นจ านวน ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจผิด ได้ดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3  จ านวน ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และประชาชนที่มีความรู้
 ความเข้าใจที่ผิด 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) 

1.ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษ
สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ 
ซากสัตว์ หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น 

368 96.8 12 3.2 

    

2.ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ้ 370 97.4 10 2.6 
3.ขยะแห้งหมายถึง ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว 
กระป๋อง อลูมิเนียม 

362 95.3 18 4.7 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

ความรู้ ความเข้าใจ 

ตอบถูก ตอบผิด 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) 

4.ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ 

364 95.8 16 4.2 

5.ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน 266 70.0 114 30.0 
6.ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะที่มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ 

333 87.6 47 12.4 

    7.การแยกขยะอันตรายต่าง ๆ ก่อนน าไปทิง้เปน็สิ่งจ าเป็น 361 95.0 19 5.0 
8.การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได ้ 370 97.4 10 2.6 
9.ขยะมูลฝอยท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเปน็
อันตรายต่อมนษุย ์

349 91.8 31 8.2 

10.แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นขยะทั่วไป 63 16.6 317 83.4 
11.ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบตเตอรี่ กระป๋อง
สเปรย์ เปน็ขยะอนัตราย 

348 91.6 32 8.4 

12.ขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่พบมากที่สุด 179 47.1 201 52.9 
13.การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเป็นหน้าทีข่องหน่วยงาน
ราชการเท่านั้น 

311 81.8 69 18.2 

14.การเก็บรวบรวมขยะควรเก็บรวบรวมไว้ใกล้สถานที่
ประกอบอาหาร 

328 86.3 52 13.7 

เฉลี่ย 312 82.2 68 17.8 

  
จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

เร่ืองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุด คือ ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ 
คิดเป็นร้อยละ 97.4 และการคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้ คิดเป็นร้อยละ 97.4 รองลงมา
คือ ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน คิด
เป็นร้อยละ 96.8 ตามล าดับ ส่วนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ผิด เร่ืองที่มีความรู้ความเข้าใจที่
ผิดมากที่สุด คือ แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นขยะทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาคือ ขยะย่อย
สลาย เป็นขยะที่พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 ตามล าดับ ซึ่งควรมีการเสริม สร้างองค์ความรู้ 
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และความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และ
สามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้คุ้มค่ามากที่สุด 

 
4.4  พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  

จากข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  ที่ได้รับจากกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 380 คน สามารถวิเคราะห์ผล
ตามหลักวิชาการทางสถิติได้ดังนี้ 
 4.4.1 พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านการลดการเกิดขยะ
  มูลฝอย  

ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านการลด
การเกิดขยะมูลฝอยสามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของ
 ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

ด้านการลดการเกิด 
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ปฏิบัต ิ
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ) 

x̄ S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม 
การจัดการ

ขยะ 

ล าดับ 

1.ท่านเลือกซ้ือสินค้าที่
ไม่ก่อให้เกิดขยะมาก
เกินความจ าเป็น 

81 
(21.3) 

181 
(47.6) 

93 
(24.5) 

25 
(6.6) 

2.84 0.83 มาก 3 

2.ท่านหลีกเลี่ยงการซ้ือ
สินค้าที่มีหบีห่อบรรจุ
ฟุ่มเฟือย 

66 
(17.4) 

166 
(43.7) 

116 
(30.5) 

32 
(8.4) 

2.70 0.85 มาก 5 

3.ท่านเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อ
ลดการเกิดขยะ 

66 
(17.4) 

174 
(45.8) 

97 
(25.5) 

42 
(11.1) 

2.70 0.89 มาก 6 

4.ท่านใช้ถุงพลาสติก
ใหญ่เพียงใบเดียวแทน
การใช้ถุงพลาสติกใบ
เล็กหลายใบ 

96 
(25.3) 

146 
(38.4) 

112 
(29.5) 

25 
(6.6) 

2.84 0.94 มาก 4 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

ด้านการลดการเกิด 
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ปฏิบัต ิ
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ) 

x̄ S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม 
การจัดการ

ขยะ 

ล าดับ 

5.ท่านใช้แก้วเซรามิค
แทนแก้วพลาสติกหรือ
แก้วกระดาษ 

104 
(27.4) 

149 
(39.2) 

100 
(26.3) 

26 
(6.8) 

2.87 0.89 มาก 2 

6.ท่านแนะน าให้
สมาชิกในครอบครัว
และเพื่อนบ้านช่วยกัน
ลดขยะมูลฝอยในชุมชน 

132 
(34.7) 

163 
(42.9) 

67 
(17.6) 

18 
(4.7) 

3.08 0.84 มาก 1 

รวม 2.84 0.87 มาก  

 
จากตารางที่ 4.4  สามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการลด

การเกิดขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.84, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ ท่านแนะน าให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านช่วยกันลดขยะมูลฝอยในชุมชน (x̄ = 3.08, 

S.D. = 0.84) รองลงมาคือ ท่านใช้แก้วเซรามิคแทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ (x̄ = 2.87, S.D. = 
0.89) ตามล าดับ 
 4.4.2  พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านการน ากลับมาใช้
  ใหม่  

ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านการน า
กลับมาใช้ใหม่ สามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  จ านวน ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของประชาชนใน
 การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 

 
จากตารางที่  4.5  สามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการน า

กลับมาใช้ใหม่ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.11, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขยะ

ประเภทกล่องกระดาษ หรือหนังสือพิมพ์ ท่านเก็บไว้ขาย หรือน ากลับมาใช้งานอีก (x̄ = 3.28,    
S.D. = 0.85) รองลงมาคือ ขยะประเภทพลาสติก แก้ว ท่านเก็บไว้ขาย หรือน ากลับมาใช้งานอีก      

(x̄ = 3.26, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 

ด้านการน า 
กลับมาใช้ใหม ่

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ปฏิบัต ิ
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย
ที่สุด 

(ร้อยละ) 

x̄ S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม 
การจัดการ

ขยะ 

ล าดับ 

1.ท่านเลือกซ้ือสินค้าที่
สามารถน ากลับมา 
ใช้ใหม่ได้อีก 

158 
(41.6) 

131 
(34.5) 

61 
(16.1) 

30 
(7.9) 

3.10 0.94 มาก 3 

2.ท่านน าสินค้าที่ผ่าน
การใช้งานแล้วมา
ดัดแปลงใช้ประโยชน ์

106 
(27.9) 

145 
(38.2) 

80 
(21.1) 

48 
(12.6) 

2.83 1.03 มาก 5 

3.ท่านเกบ็ถุงพลาสติก
ที่ยังใช้งานไดน้ า
กลับมาใช้ใหม่อีก 

140 
(36.8) 

150 
(39.5) 

53 
(13.9) 

36 
(9.5) 

3.04 0.94 มาก 4 

4.ขยะประเภทกล่อง
กระดาษหรือ
หนังสือพิมพ์ 
ท่านเก็บไว้ขายหรือน า
กลับมาใช้งานอีก 

189 
(49.7) 

127 
(33.4) 

47 
(12.4) 

17 
(4.5) 

3.28 0.85 มากที่สุด 1 

5.ขยะประเภทพลาสติก  
แก้ว ท่านเก็บไว้ขายหรือ
น ากลับมาใช้งานอีก 

183 
(48.2) 

130 
(34.2) 

48 
(12.6) 

19 
(5.0) 

3.26 0.86 มากที่สุด 2 

รวม 3.11 0.93 มาก  
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4.4.3  พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านการคัดแยกขยะมูล
 ฝอย  

ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการคัดแยกขยะมูล
ฝอยสามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของ
 ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ด้านการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ปฏิบัต ิ
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

x̄ S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม 
การจัดการ

ขยะ 

ล าดับ 

1.ครอบครัวของท่านมี
การคัดแยกขยะเปียก  
ขยะแห้งออกจากกัน 

115 
(30.3) 

146 
(38.4) 

82 
(21.6) 

37 
(9.7) 

2.89 0.95 มาก 5 

2.การทิ้งขยะเปียก
จะต้องมีภาชนะรองรับ 

147 
(38.7) 

139 
(36.6) 

73 
(19.2) 

20 
(5.3) 

3.09 0.89 มาก 2 

 3.มีการคัดแยกขยะที่
สามารถรีไซเคิลได้ 
ออกจากขยะย่อยสลาย 

113 
(29.7) 

144 
(37.9) 

104 
(27.4) 

18 
(4.7) 

2.93 0.87 มาก 3 

4.มีการคัดแยกขยะ
อันตรายออกเป็น
สัดส่วนต่างหากจาก 
ขยะมูลฝอยอื่น 

157 
(41.3) 

130 
(34.2) 

77 
(20.3) 

16 
(4.2) 

3.13 0.88 มาก 1 

5.มีการคัดแยก
รวบรวมขยะอินทรีย์ไว้
เพื่อน ามาท าปุ๋ยหมัก 

132 
(34.7) 

86 
(22.6) 

117 
(30.8) 

43 
(11.3) 

2.81 1.04 มาก 6 

6.มีภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอย หรือขยะที่ท า 
การคัดแยกแล้ว 

105 
(27.6) 

166 
(43.7) 

80 
(21.1) 

29 
(7.6) 

2.91 0.89 มาก 4 

รวม 2.96 0.92 มาก  
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                       จากตารางที่ 4.6  สามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการคัด
แยกขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.96, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ มีการคัดแยกขยะอันตรายออกเป็นสัดส่วนต่างหากจากขยะมูลฝอยอ่ืน (x̄ = 3.13, S.D. = 0.88) 

รองลงมาคือ การทิ้งขยะเปียกจะต้องมีภาชนะรองรับ (x̄ = 3.09, S.D. = 0.89) ตามล าดับ 

 4.4.4  พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้านการก าจัดขยะมูล
ฝอย ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการ
ก าจัดขยะมูลฝอย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของ
 ประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 

ด้านการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ปฏิบัต ิ
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

x̄ S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม 
การจัดการ

ขยะ 

ล าดับ 

1.มีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยเพื่อไป
ก าจัด 

194 
(51.1) 

122 
(32.1) 

44 
(11.6) 

20 
(5.3) 

3.29 0.87 มากที่สุด 1 

2.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีกองบนพื้นให ้
ย่อยสลายเองตาม
ธรรมชาต ิ

67 
(17.6) 

134 
(35.3) 

132 
(34.7) 

47 
(12.4) 

2.58 0.92 มาก 4 

3.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีกองบนพื้นแล้วเผา 

198 
(52.1) 

101 
(26.6) 

56 
(14.7) 

25 
(6.6) 

3.24 0.94 มาก 2 

4.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการเผาในเตา 

85 
(22.4) 

84 
(22.1) 

135 
(35.5) 

76 
(20.0) 

2.47 1.05 น้อย 5 

5.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
การฝังในหลุม 

39 
(10.3) 

96 
(25.3) 

163 
(42.9) 

82 
(21.6) 

2.24 0.91 น้อย 7 

6.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการไถกลบ 

42 
(11.1) 

74 
(19.5) 

173 
(45.5) 

91 
(23.9) 

2.18 0.92 น้อย 8 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

ด้านการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 

ปฏิบัต ิ
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
มาก 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อย 

(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

x̄ S.D. 

ระดับ 
พฤติกรรม 
การจัดการ

ขยะ 

ล าดับ 

7.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการท าปุ๋ยหมัก 

99 
(26.1) 

109 
(28.7) 

96 
(25.3) 

76 
(20.0) 

2.61 1.08 มาก 3 

8.ก าจัดขยะมูลฝอยโดย
วิธีการฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล 

62 
(16.3) 

119 
(31.3) 

119 
(31.3) 

80 
(21.1) 

2.43 1.00 น้อย 6 

รวม 2.63 0.96 มาก  

 
จากตารางที่ 4.7  สามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการ

ก าจัดขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.63, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อไปก าจัด (x̄ = 3.29, S.D. = 0.87) รองลงมาคือ ก าจัดขยะมูล

ฝอยโดยวิธีกองบนพื้นแล้วเผา (x̄ = 3.24, S.D. = 0.94) ตามล าดับ 
จากข้อมูลพฤติกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนยอทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 โดยรวม 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย x̄ S.D. ระดับ ล าดับ 

1.ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 2.84 0.87 มาก 3 
2.ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 3.11 0.93 มาก 1 
3.ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 2.96 0.92 มาก 2 
4.ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 2.63 0.96 มาก 4 

เฉลี่ย 2.88 0.92 มาก  
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 จากตารางที่ 4.8 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก (x̄ 
= 2.88, S.D. = 0.92) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการน า
กลับมาใช้ใหม่ (x̄ = 3.11, S.D. = 0.93) รองลงมาคือ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย (x̄ = 2.96, S.D. 
= 0.92) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย (x̄ = 2.63, S.D. = 0.96) 
ตามล าดับ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการก าจัดโดย เก็บรวบรวมกองบนพื้นแล้วเผา ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดมลพิษ จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชน และสนับสนุนให้มีการรวบรวม คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูล
ฝอยมากที่สุด โดยสร้างการมีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมในการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าถ่านไม้จากเศษไม้ การท า
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การทอดผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น เพื่อให้ปริมาณขยะที่ปลายทางในการ
น ามาก าจัดเหลือน้อยที่สุด และควรมีนโยบายให้ชุมชนมีการจัดการขยะภายในชุมชนด้วยตนเอง 
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูล
ฝอยในด้านต่าง ๆให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 
 
4.5  การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  

จากข้อมูลการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ที่ได้รับจากกลุ่มประชากร
ตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 380 คน สามารถวิเคราะห์ผลตามหลัก
วิชาการทางสถิติได้ดังนี้ 
 4.5.1  การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการให้ความร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  
การวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการให้ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้าน
 การให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

ด้านการให้ความร่วมมอืในการแกไ้ขปัญหาขยะ
มูลฝอย 

ลักษณะ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคยท า 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

1.ท่านเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนเมื่อหมูบ่้านมี
การนัดหมาย 

236 62.1 103 27.1 41 10.8 

2.ท่านเสนอแนวทางในการก าจดัขยะมูลฝอยให้
ผู้น าหมู่บ้านหรือประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัต ิ

76 20.0 227 59.7 77 20.3 

3.ท่านบอกตักเตือนเมื่อเห็นสมาชิกในครัวเรือน 
หรือคนในชุมชนทิง้ขยะในที่ที่ไม่เหมาะสม 

161 42.4 175 46.1 44 11.6 

4.ท่านเคยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

52 13.7 208 54.7 120 31.6 

5.ท่านชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันดูแลและ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

112 29.5 189 49.7 78 20.5 

6.ท่านไดบ้อกใหค้นในครอบครบัและเพื่อนบ้าน
ตระหนักถึงอนัตรายทีเ่กิดจากขยะมูลฝอย 

133 35.0 204 53.7 43 11.3 

ค่าเฉลี่ย 128 33.8 184 48.5 67 17.7 

  
จากตารางที่ 4.9 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการให้ความ

ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 380 คน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 1 ท่านเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน เมื่อหมู่บ้านมีการนัดหมาย 
ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า เข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง 
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมา ตอบว่า เข้าร่วมประชุมบางคร้ัง จ านวน 103 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.1 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุม จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 
ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 2 ท่านเสนอแนวทางในการก าจัดขยะมูลฝอยให้ผู้น าหมู่บ้านหรือ
ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติ ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
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เสนอบางคร้ัง จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมา ตอบว่า ไม่เคยเสนอ จ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.3 และน้อยที่สุด ตอบว่า เสนอทุกคร้ัง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 3 ท่านบอกตักเตือนเมื่อเห็นสมาชิกในครัวเรือน หรือคนในชุมชน
ทิ้งขยะในที่ที่ไม่เหมาะสม ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
ตักเตือนบางคร้ัง จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมา ตอบว่า ตักเตือนทุกคร้ัง จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยตักเตือน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.6 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 4 ท่านเคยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
เสนอแนะบางคร้ัง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา ตอบว่า ไม่เคยเสนอแนะ จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และน้อยที่สุด ตอบว่า เสนอแนะทุกคร้ัง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.7 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 5 ท่านชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ชักชวนบางคร้ัง 
จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมา ตอบว่า ชักชวนทุกคร้ัง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.5 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยชักชวน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 6 ท่านได้บอกให้คนในครอบครับและเพื่อนบ้านตระหนักถึง
อันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบ
ว่า บอกบางคร้ัง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมา ตอบว่า บอกทุกคร้ัง จ านวน 133 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยบอก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 4.5.2 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการร่วมมือปฏิบัติ  

การวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการร่วมมือ
ปฏิบัต ิสามารถสรุปได้ดัง ตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้าน
 การร่วมมือปฏิบัติ 

ด้านการร่วมมอืปฏิบัต ิ

ลักษณะ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคยท า 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

1.ท่านทิง้ขยะลงในถังขยะของท่าน 304 80.0 71 18.7 5 1.3 

2.ท่านคดัแยกขยะก่อนน าไปทิง้ 264 69.5 108 28.4 8 2.1 

3.ท่านเผาขยะในบรเิวณบ้านของท่าน  270 71.1 99 26.1 11 2.9 

4.ท่านทิง้ขยะในที่สาธารณะหรือข้างทาง 30 7.9 151 39.7 198 52.1 

5.ท่านน าเศษอาหารที่เหลือไปเลีย้งสัตว์ 180 47.4 139 36.6 61 16.1 

6.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อชุมชนมีการร่วมมือกันใน
การก าจัดขยะมูลฝอย 

234 61.6 118 31.1 28 7.4 

ค่าเฉลี่ย 214 56.3 114 30.1 52 13.7 

  
จากตารางที่ 4.10 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการความร่วมมือ

ปฏิบัติ ซึ่งผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 380 คน สามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังน้ี 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 1 ท่านทิ้งขยะลงในถังขยะของท่าน ผลสรุปจากแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ทิ้งลงในถังขยะทุกคร้ัง จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.0 รองลงมา ตอบว่า ทิ้งลงในถังขยะบางคร้ัง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 และน้อยที่สุด 
ตอบว่า ไม่เคยทิ้งลงในถังขยะ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 2 จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
คัดแยกทุกคร้ัง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 รองลงมา ตอบว่า คัดแยกบางคร้ัง จ านวน 108 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยคัดแยก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 
ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 3 ท่านเผาขยะในบริเวณบ้านของท่าน ผลสรุปจากแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า เผาทุกคร้ัง จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 
รองลงมา ตอบว่า เผาบางคร้ัง จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยเผา 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ 
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 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 4 ท่านทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือข้างทาง  ผลสรุปจาก
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า ไม่เคยทิ้ง จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.1 รองลงมา ตอบว่า ทิ้งบางคร้ัง จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และน้อยที่สุด ตอบว่า 
ทิ้งทุกครั้ง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 5 ท่านน าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยงสัตว์ ผลสรุปจากแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า น าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยงสัตว์ทุกค ร้ัง จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมา ตอบว่า น าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยงสัตว์บางคร้ัง จ านวน 139 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.6 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยน าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยงสัตว์ จ านวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.1 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 6 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อชุมชนมีการร่วมมือกันในการก าจัดขยะ
มูลฝอย ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า เข้าร่วมทุกคร้ัง 
จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมา ตอบว่า เข้าร่วมบางคร้ัง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.1 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยเข้าร่วม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ 
 4.5.3 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการให้ความลดปริมาณขยะ
มูลฝอย  

การวิเคราะห์ลักษณะการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการให้ความ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้าน
 การร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ด้านการร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ลักษณะ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคยท า 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

1.ท่านน าเศษวัชพืช เศษใบไม้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
อื่นมากกว่าการน าไปเผา 

99 26.1 245 64.5 35 9.2 

2.ท่านน าถุงพลาสติกที่มีสภาพที่สามารถใช้งานได้
น ากลับมาใช้ใหม ่

161 42.4 196 51.6 22 5.8 

3.ท่านน าขวดแก้ว ขวดพลาสติก ที่ใช้แล้วน ากลับมา
ใช้ประโยชน์อื่นอีก  

147 38.7 207 54.5 25 6.6 

 



72 
 

ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

ด้านการร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ลักษณะ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคยท า 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

จ านวน 
ร้อยละ 

(คน) (คน) (คน) 

4.ท่านแยกเศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ ที่
ไม่ได้ใช้แล้ว เก็บไว้ขาย 

269 70.8 108 28.4 2 0.5 

5.ท่านบอกให้สมาชิกในครอบครวัใช้วัสดุที่ย่อย
สลายง่ายมากกว่าการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก 

206 54.2 171 45.0 2 0.5 

ค่าเฉลี่ย 176 46.4 185 48.8 17 4.5 

  
จากตารางที่ 4.11 การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้านการความร่วมลด

ปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 380 คน 
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 1 ท่านน าเศษวัชพืช เศษใบไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนมากกว่าการ
น าไปเผา ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า น าไปใช้
ประโยชน์บางครั้ง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมา ตอบว่า น าไปใช้ประโยชน์ทุกคร้ัง 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 2 ท่านน าถุงพลาสติกที่มีสภาพที่สามารถใช้งานได้น ากลับมาใช้
ใหม่ ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า น ากลับมาใช้ใหม่
บางคร้ัง จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมา ตอบว่า น ากลับมาใช้ใหม่ทุกคร้ัง จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยน ากลับมาใช้ใหม่ จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 3 ท่านท่านน าขวดแก้ว ขวดพลาสติก ที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้
ประโยชน์อ่ืนอีก ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า น ากลับมา
ใช้ประโยชน์อ่ืนอีกบางคร้ัง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา ตอบว่า น ากลับมาใช้
ประโยชน์อ่ืนอีกทุกคร้ัง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยน า
กลับมาใช้ประโยชน์อื่นอีก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 4 ท่านแยกเศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เก็บ
ไว้ขาย ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า แยกทุกคร้ัง จ านวน 
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269 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมา ตอบว่า แยกบางคร้ัง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 
และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยแยก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
 ผลสรุปจากค าถามข้อที่ 5 ท่านบอกให้สมาชิกในครอบครัวใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายมากกว่า
การใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ผลสรุปจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบว่า 
บอกทุกคร้ัง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมา ตอบว่า บอกบางคร้ัง จ านวน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.0 และน้อยที่สุด ตอบว่า ไม่เคยบอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ  
 จากข้อมูลการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ทั้ง 3 ด้าน ของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยรวม 

การมีส่วนร่วมในการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

ลักษณะ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคยท า 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.ด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ 
ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

128 33.8 184 48.5 67 17.7 

2.ด้านการร่วมมือปฏิบัติ 214 56.3 114 30.1 52 13.7 
3.ด้านการร่วมมือลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 

176 46.4 185 48.8 17 4.5 

เฉลี่ย 173 45.5 161 42.5 45 12.0 
  

จากตารางที่ 4.12 สรุปว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.5 และด้านที่มีส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ ด้านการร่วมมือปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ ด้านการ
ร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 46.4 และน้อยที่สุดคือ ด้านการให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 33.8 ตามล าดับ ด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย ควรมีการเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบ รวมทั้ง
อันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข ส่วนด้าน
การร่วมมือปฏิบัติ  ควรมีการรณรงค์ในการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด พร้อมทั้ง
เสนอประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากที่สุด  และด้านการ
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ร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอย  ควรมีการสนับสนุน ให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยน า
ขยะที่สามารถแปรรูปใหม่ เช่น ขยะรีไซเคิล น าไปขาย บริจาค น าเข้าธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลก
ไข่ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่วนขยะที่สามารถย่อยสลายได้ก็น าไปเลี้ยงสัตว์ หรือท าปุ๋ยหมัก ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดรายได้ในชุมชน และลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุด  
  
4.6  แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ เพื่อศึกษา แนว
ทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

 ประเด็นท่ี 1  วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
 จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 35 คน 
พบว่า ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอยังไม่สามารถก าจัดได้
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้ เน่ืองจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอยังมีข้อจ ากัดเร่ือง
งบประมาณ บุคลากร และพื้นที่ส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งท าให้ประชาชนในแต่
ละครัวเรือนต้องด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง และยังมีการทิ้ง
ขยะกระจัดกระจายไม่เป็นที่ ท าให้มีภูมิทัศน์ไม่สวยงาม แม้ปัจจุบันปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย
ดังกล่าวยังไม่เป็นปัญหาส าคัญและรุนแรงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ แต่อย่างไรก็
ตาม เน่ืองจากปัจจุบันมีจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 
ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตต่อไป 
 ประเด็นท่ี 2  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
 จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 35 คน 
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอมีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการลดปริมาณ
ขยะมูลที่ต้นทาง หรือแหล่งก าเนิด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
แล้วน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ก่อนน าขยะมูลฝอยดังกล่าวไปก าจัด  
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ประเด็นท่ี 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
 จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 35 คน 
พบว่า ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และขาดการคัดแยกที่
เป็นระบบ จึงควรมีการสนับสนุน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกและน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิด รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอควรมีการจัดท าแผนในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย และเตรียมความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไป 
 
4.7  แนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับจากประชาชน จ านวน 380 คน และแบบ
สัมภาษณ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ จ านวน 35 คน พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะ มีพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ดี และมี
ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอย แต่เนื่องจากปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอยังไม่มีแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน ประกอบกับมีข้อจ ากัดเร่ือง
งบประมาณ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และสถานที่รองรับในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว จึงควรมุ่งเน้นในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาค
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง ในการด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยให้มีความยั่งยืนและต่อเน่ือง 
 ส าหรับแนวทางในการก าจัดขยะมูลฝอย แบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนยอ (ด าเนินกิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน) มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้
 4.7.1  ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
 ควรมีการด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพด้านการลด การคัดแยก และ
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ เช่น ข้อมูลปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นและที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ องค์กรที่เกี่ยวข้อง จ านวนร้านรับซื้อของ
เก่า กิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล (ศูนย์วัสดุรีไซเคิล ธนาคารขยะ) กิจกรรมที่ใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
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โนนยอ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม) และส ารวจแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และพิจารณาหากิจกรรมที่เหมาะสมรวมทั้ง
เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินโครงการ 
 4.7.2  หาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
 ควรมีการด าเนินการคัดแยก วิเคราะห์หาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ซึ่งจะท าให้ทราบถึง
ลักษณะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
 4.7.3  ประสานเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ในพื้นที่ 
 หลังจากศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้ว ควรด าเนินการท าหนังสือเพื่อชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และใบสมัครเข้าร่วม
โครงการ เพื่อเสนอหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และแนวทางการด าเนินโครงการ 
พร้อมทั้งน าเสนอประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนคาดว่าจะได้รับ เช่น ใบประกาศ เกียรติคุณ การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี การส่งเสริมการขาย ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลด คัดแยก และการน า
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสมัครใจ และยังเป็นการ
กระตุ้นรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอีกด้วย 
 4.7.4  จัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
 หลังจากได้ด าเนินการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับทราบแล้ว ชุมชนหรือหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยก
และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของตนเอง เพื่อเป็นแผนในการด าเนินการ ตลอดจนขอการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยแผนงานดังกล่าวควรมีรูปแบบอย่างน้อยซึ่ง
ประกอบด้วย 1)ความเป็นมา 2)วัตถุประสงค์ 3)ผู้ด าเนินโครงการ 4)รูปแบบการด าเนินกิจกรรมการ
ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ซึ่งทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ ก)การใช้ประโยชน์จากขยะ
รีไซเคิล เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ด้วย
การแลกสินค้าใหม่ การจัดตั้งสถานที่ทิ้งขยะที่แยกประเภทในชุมชน การจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิล 
การลดการใช้พลาสติกและโฟม ขยะแลกไข่ หรือสิ่งของ เป็นต้น และ  ข)การใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์ เช่น การน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ การท าน้ าหมักชีวภาพ และการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ เป็น
ต้น 
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 4.7.5  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยใน
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอควรเป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งท าหน้าที่สนับสนุนด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ในการด าเนินตามแผนปฏิบัติการมี
ขั้นตอนดังน้ี 

- หาพื้นที่และอุปกรณ์ เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ เช่น พื้นที่ในการท าปุ๋ย
หมักควรเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเท สะดวกต่อการขนส่ง หรือจัดหาอุปกรณ์ถัง
หมักน้ าจุลินทรีย์ อุปกรณ์ทุ่นแรง เช่น เคร่ืองสับย่อย ถังหมักส าเร็จรูปเป็นต้น 

- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชุมชน ร้านค้า สถานประกอบการ ขอความ
ร่วมมือเจ้าของแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่จะน ามาใช้ประโยชน์ 

- จัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากการคัดแยก ขยะแต่ละประเภท 
- จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง และเป็น

การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 
- บันทึกผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยก และ

น าไปใช้ประโยชน์ และใช้ประกอบผลการด าเนินโครงการด้วย 
 4.7.6  การวิเคราะห์และการประเมินผล 
 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอควรด าเนินการ
ติดตามประเมินผลทั้งในระหว่างช่วงที่ด าเนินกิจกรรมจนกระทั่งแล้วเสร็จ พ ร้อมทั้งสรุปวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม ซึ่งมีแนวทางการด าเนินดังน้ี 

- ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยพิจารณาถึงความคุ้มทุน และประชาชนมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

- ด้านสังคม ในการด าเนินโครงการอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน เช่น พฤติกรรมการบริโภคและการทิ้งขยะ เป็นต้น ซึ่ง
ผลกระทบทางสังคมควรประเมินตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการร่วมกันคัดแยกขยะ 2) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนและ
ท้องถิ่น 3) ก่อให้เกิดความร่วมมือในท้องถิ่น และ 4) การเปลี่ยนแปลงลักษณะ
การด าเนินชีวิต ซึ่งพิจารณาจากพฤติกรรมการบริโภค และการทิ้งขยะมูลฝอยของ
ประชาชน ทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
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- ด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆดังนี้ 1) การลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่จะต้องน าไปก าจัด 2) การลดปริมาณมลพิษสิ่งแวดล้อม และ 3) การ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  

- ด้านองค์กรในชุมชน โดยพิจารณาตามประเด็นต่าง ๆดังนี้ 1) องค์กรภาค
ประชาชนหรือผู้บริโภค มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการ
น ามาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค
และทิ้งขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 2) หน่วยงานราชการท้องถิ่น สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด ซึ่งท าให้ประหยัด
งบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วย 3) ผู้ประกอบอาชีพเก็บและรับซื้อของเก่า มี
ผลประโยชน์ด้านธุรกิจ ท าให้เกิดระบบซื้อขายขยะรีไซเคิลแบบใหม่จากการ
จัดตั้งตลาดนัดขยะรีไซเคิล หรือกิจกรรมอ่ืน ๆเพิ่มขึ้นมา 4) ผู้ประกอบการมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 5) ประชาชนในภาคเกษตรกรรมสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมี จากการน าปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือน้ าหมัก
ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรของตัวเอง 

4.7.7 การประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินการ  
เพื่อให้ผู้ที่ เข้าร่วมโครงการหรือทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการ

ด าเนินการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ พร้อมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความยั่งยืน
ในการด าเนินโครงการอีกด้วย และการขยายผลโครงการไปสู่หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆที่เข้าร่วม
โครงการ 

4.7.8 การสรุปผลการด าเนินโครงการ  
ควรจัดท าเป็นรายงานสรุป ตั้งแต่ขั้นตอนในการประสานงานการด าเนินโครงการกับ

ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆที่เข้าร่วมโครงการ การจัดท า
แผนปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การด าเนินงานตามแผน การติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผลการจัดประชุมสัมมนา และแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆด้วย 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วน
ร่วม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของ ยา
มาเน่ ; Yamane) โดยมีตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความรู้ 
ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชน 3)พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน และ4) การมี
ส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถสรุปได้เป็น 6 ข้อ ดังนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 62.9 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 นับถือศาสนา
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.5 มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 72.4 มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.2 มีขนาดของจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ60.5 มีอาชีพท าไร่/ท านา/เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 54.7 
มีระดับรายได้รวมของครัวเรือน 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีลักษณะที่อยู่
อาศัยเป็นบ้านตนเอง คิดเป็นร้อยละ 98.7 และได้รับข้อมูลข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 81.8 
ตามล าดับ 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เร่ืองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุด คือ ขยะเปียกหมายถึง 
เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 97.4 และการคัดแยกขยะช่วยลด
ปริมาณการเกิดขยะได้ คิดเป็นร้อยละ 97.4 ส่วนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ผิด 
เร่ืองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ผิดมากที่สุด คือ แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นขยะทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 83.4 ซึ่งควรมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
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ประชาชน เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และสามารถใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้คุ้มค่ามากที่สุด 

3. พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ดังนี้ 
-  พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ย

พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.84, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านแนะน าให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน

บ้านช่วยกันลดขยะมูลฝอยในชุมชน (x̄ = 3.08, S.D. = 0.84)  
-  พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.11, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ขยะประเภทกล่องกระดาษ หรือหนังสือพิมพ์ ท่านเก็บไว้ขาย 

หรือน ากลับมาใช้งานอีก (x̄ = 3.28, S.D. = 0.85)  
-  พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ย

พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.96, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการคัดแยกขยะอันตรายออกเป็นสัดส่วน

ต่างหากจากขยะมูลฝอยอื่น (x̄ = 3.13, S.D. = 0.88) 
-   พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.63, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อไปก าจัด (x̄ = 3.29, S.D. = 
0.87) 

  ส่วนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก (x̄ = 2.88, S.D. = 0.92) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ ( x̄ = 3.11, S.D. = 

0.93) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย (x̄ = 2.63, S.D. = 0.96) ตามล าดับ 
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการก าจัดโดย เก็บรวบรวมกองบนพื้นแล้วเผา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดมลพิษ จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชน และสนับสนุนให้มีการรวบรวม คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
มากที่สุด โดยสร้างการมีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมในการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ เพื่อให้ปริมาณขยะที่ปลายทางในการน ามาก าจัดเหลือน้อยที่สุด และควรมีนโยบายให้ชุมชนมี
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การจัดการขยะภายในชุมชนด้วยตนเอง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอยในด้านต่าง ๆให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 

4.  ด้านการมีส่วนร่วม ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  สรุปว่า
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.5 และด้านที่มีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะมูลฝอยมากที่สุด คือ ด้านการร่วมมือปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ ด้าน
การร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 46.4 และน้อยที่สุดคือ ด้านการให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 33.8 ตามล าดับ ด้านการให้
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ควรมีการเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น
เร่ืองใกล้ตัวที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข ส่วนด้านการร่วมมือปฏิบัติ  ควรมี
การรณรงค์ในการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด พร้อมทั้งเสนอประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมจ านวนมากที่สุด และด้านการร่วมมือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย  ควรมีการสนับสนุน ให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
โดยน าขยะที่สามารถแปรรูป และลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุด  

5. จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้าราชการ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ยอ พบว่า ประชาชนได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยการเผาขยะมูลฝอยในที่
โล่ง และยังมีการทิ้งขยะกระจัดกระจายไม่เป็นที่ และเนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอยังไม่มีพื้นที่รองรับในการเก็บขนขยะไปก าจัดได้อย่างถูกวิธี จึงควรมีการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันลดปริมาณขยะที่ต้นทาง โดยน าขยะมาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด 

6. ส าหรับแนวทางในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนยอ ควรมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และด าเนิน
กิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง  โดย
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งขยะที่คัดแยกได้สามารถน าไปแปรรูปใหม่ เช่น แก้ว 
กระดาษ พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม หรือการน าไปขาย บริจาค เข้าธนาคารขยะ เข้า
กิจกรรมขยะแลกไข่ หรือน าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปใหม่อีกคร้ัง ส่วนขยะที่สามารถ
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ย่อยสลายได้หรือขยะอินทรีย์ก็น าไปเลี้ยงสัตว์ ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์หรือน้ าหมักชีวภาพ
ได้ ซึ่งถ้าทุกคนในชุมชนร่วมมือกันก็จะส่งผลให้มีอัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ หรือใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัดนั้ น
น้อยลง ช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการใช้ทรัพยากร และยังลดมลพิษที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอควรมีการจัดท าแผนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วย 

2. จัดให้มีการให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะมูลฝอย และการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนได้
ทราบถึงอันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย และอันตรายที่เกิดจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ไม่ถูกวิธี 

3. จัดโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญในการน าขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 
5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนยอ เพื่อให้ทราบลักษณะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และใช้ก าหนดกิจกรรมที่
มีรูปแบบให้เหมาะสม 
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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 ปี  
 ( ) 4. 41 – 50 ปี   ( ) 5. 51 ปีขึ้นไป 
3. ศาสนา 
 ( ) 1. พุทธ  ( ) 2. คริสต ์ ( ) 3. อิสลาม ( ) 4. อ่ืน ๆ 
(ระบุ)............................. 
4. สถานภาพ 
 ( ) 1. โสด  ( ) 2. สมรสอยู่ด้วยกัน  ( ) 3. สมรสแยกกันอยู่  
 ( ) 4. หม้ายหย่าร้าง ( ) 5. หม้ายคู่สมรสเสียชีวิต ( ) 6. อยู่ด้วยกันโดยไม่สมรส
 ( ) 7. อ่ืน ๆ (ระบุ)................. 
5. ระดับการศึกษา  
 ( ) 1. ประถมศึกษา  ( ) 2. มัธยมศึกษา/ปวช.   ( ) 3. อนุปริญญา /ปวส. 
 ( ) 4. ปริญญาตรี   ( ) 5. สูงกว่าปริญญาตรี  
.  

6. ขนาดของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
 ( ) 1. 1 – 2 คน   ( ) 2. 3 – 4 คน    ( ) 3. 5 – 6 คน  
 ( ) 4. 7 – 8 คน  ( ) 5. 9 คนขึ้นไป  
7. อาชีพหลักของครัวเรือน  
 ( ) 1. รับจ้าง    ( ) 2. ค้าขาย   ( ) 3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 ( ) 4. ท านา/ท าไร่/เลี้ยงสัตว์  ( ) 5. อ่ืน ๆ .  

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

9. ลักษณะที่อยู่อาศัย  
 ( ) 1. บ้านเช่า   ( ) 2. บ้านตนเอง   
 ( ) 3. บ้านพักข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ( ) 4. อ่ืน ๆ 
10. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 ( ) 1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร  ( ) 2. ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร   
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ตอนท่ี 2 ความรู ้ ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน  

ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง       ตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจาก  
 ข้อความข้างล่างนี้ 

ความรู ้ ความเข้าใจ ใช่ ไม่ใช ่
ไม่

ทราบ 
1.  ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ
กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  

   

2.  ขยะเปียก หมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้    

3.  ขยะแห้ง หมายถึง ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว กระป๋อง 
อลูมิเนียม 

   

4.  ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้  

   

5.  ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน    

6.  ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ 

   

7. การแยกขยะอันตรายต่าง ๆ ก่อนน าไปทิ้งเป็นสิ่งจ าเป็น    

8.  การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้    

9.  ขยะมูลฝอยท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อมนุษย์    

10. แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นขยะทั่วไป    

11. ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบตเตอร่ี กระป๋องสเปรย์ เป็นขยะ
อันตราย 

   

12.  ขยะย่อยสลาย เป็นขยะทีพ่บมากที่สุด    

13. การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น    

14. การเก็บรวบรวมขยะควรเก็บรวบรวมไว้ใกล้สถานที่ประกอบอาหาร    
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน  
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง       ตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจากข้อความ

ข้างล่างนี้  
 4  หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุด 
 3  หมายถึง  ปฏิบัติมาก 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติน้อย 
 1  หมายถึง  ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 

พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
การปฏิบัติ 

4 3 2 1 

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
    

1. ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากเกินความจ าเป็น     

2. ท่านหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่มีหีบห่อบรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย     

3. ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเพื่อลดการเกิดขยะ     

4. ท่านเลือกใช้ถุงพลาสติกใหญ่เพียงใบเดียวแทนการใช้ถุงพลาสติกใบเล็กหลายใบ     

5. ท่านใช้แก้วเซรามิคแทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ     
6. ท่านแนะน าให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านช่วยกันลดขยะมูลฝอยใน  
ชุมชน     

ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 
    

1. ท่านเลือกซื้อสินค้าที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก     

2. ท่านน าสิ้นค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วมาดัดแปลงใช้ประโยชน์     

3. ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช้งานได้น ากลับมาใช้ใหม่อีก     
4. ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือหนังสือพิมพ์ ท่านเก็บไว้ขายหรือน ากลับมาใช้
งานอีก     

5. ขยะประเภทพลาสติก แก้ว ท่านเก็บไว้ขายหรือน ากลับมาใช้งานอีก     
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พฤติกรรมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
การปฏิบัติ 

4 3 2 1 

ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 
    

1. ครอบครัวของท่านมีการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งออกจากกัน     

2. การทิ้งขยะเปียกจะต้องมีภาชนะรองรับ     

3. มีการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ออกจากขยะย่อยสลาย     

4. มีการคัดแยกขยะอันตรายออกเป็นสัดส่วนต่างหากจากขยะมูลฝอยอื่น     

5. มีการคัดแยกรวบรวมขยะอินทรีย์ไว้เพื่อน ามาท าปุ๋ยหมัก     

6. มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรือขยะที่ท าการคัดแยกแล้ว     

ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 
    

1. มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อไปก าจัด     

2. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีกองบนพื้นให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ     

3. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีกองบนพื้นแล้วเผา     

4. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในเตา     

5. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังในหลุม     

6. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการไถกลบ     

7. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการท าปุ๋ยหมัก     

8. ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล     
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

ตอนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง        ตามความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาจาก  
 ข้อความข้างล่างนี้ 

ลักษณะ ทุกครั้ง บางครั้ง 
ไม่
เคย
ท า 

ด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย    

1.  ท่านเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน เมื่อหมู่บ้านมีการนัดหมาย    

2.  ท่านเสนอแนวทางในการก าจัดขยะมูลฝอยให้ผู้น าหมู่บ้านหรือ
ประชาชนในหมู่บ้านปฏิบัติ 

   

4.  ท่านบอกตักเตือนเมื่อเห็นสมาชิกในครัวเรือน หรือคนในชุมชน
ทิ้งขยะในที่ที่ไม่เหมาะสม  

   

5.  ท่านเคยเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

6.  ท่านชักชวนเพื่อนบ้านให้ช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย    
7.  ท่านได้บอกให้คนในครอบครับและเพื่อนบ้านตระหนักถึง

อันตรายที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
   

ด้านการร่วมมือปฏิบัติ    

1.  ท่านทิ้งขยะลงในถังขยะของท่าน    

2.  ท่านคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง    

4.  ท่านเผาขยะในบริเวณบ้านของท่าน     

5.  ท่านทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือข้างทาง    

6.  ท่านน าเศษอาหารที่เหลือไปเลี้ยงสัตว์    

7.  ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อชุมชนมีการร่วมมือกันในการก าจัดขยะ
มูลฝอย 

   

 
 



91 
 

ลักษณะ ทุกครั้ง บางครั้ง 
ไม่
เคย
ท า 

ด้านการร่วมลดปริมาณขยะมูลฝอย    

1.  ท่านน าเศษวัชพืช เศษใบไม้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าการ
น าไปเผา 

   

2.  ท่านน าถุงพลาสติกที่มีสภาพที่สามารถใช้งานได้น ากลับมาใช้ใหม่    
4.  ท่านน าขวดแก้ว ขวดพลาสติก ที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์อ่ืน

อีก  
   

5.  ท่านแยกเศษโลหะ เศษพลาสติก เศษกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เก็บ
ไว้ขาย 

   

6.  ท่านบอกให้สมาชิกในครอบครัวใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายมากกว่า
การใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก 

   

 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการก าจัดขยะมูลฝอย 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ   

เพื่อศึกษา แนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประเด็นท่ี 1  วิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาในอนาคตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ประเด็นท่ี 2  แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ประเด็นท่ี 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 

นายวีรกาล  อุปนันท์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 150 หมู่ที่ 6 บ้าน
โนนยอพัฒนา ต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 ด้านการศึกษา พ.ศ. 2535 
ประถมศึกษา ป.6 โรงเรียนบ้านโพนโพนพิทยาคม ต าบลโพนทอง อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ าเภอเชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม พ.ศ. 2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น ปวช. แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2543 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปวส. แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประวัติการท างาน พ.ศ. 2543-2547 ต าแหน่งช่างควบคุมการก่อสร้าง 
บริษัทมาร์เดคไนท์กรุ๊ป จ ากัด พ.ศ. 2547-2549 ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2549 -2550 ต าแหน่งช่างส ารวจ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2551-2552 ต าแหน่งช่างโยธา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2552-2555 ต าแหน่ง
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2555-
2557 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมา ต าแหน่งปัจจุบัน พ.ศ. 2557 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล  
โนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 


