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The objectives of this study is to evaluate basic knowledge of waste and waste 

management behavior, as well as to investigate effects of gender, age, education, 

revenue and occupation on basice knowledge of waste and waste management 

behavior of people in Thatthong subdistrict, Phukiao district, Chaiyaphum province. 

A questionnaire, including a test of basice knowledge of waste management, is used 

for data collection.  Using 60% of correct answers as criteia for passing the test, the 

results showed that most people had a very good knowledge of waste, but their 

behavior of waste management was fair. Gender and age did not affect basic 

knowledge of waste and waste management behavior, whereas education, income, 

and occupation did.  People with high level of education and income, working as 

government officers and state enterprise personnels, understood about waste 

management well. There was a relationship among these factors. Most people who 

passed the criteria were government officers and state enterprise personnels with an 

income more than 15,000 Bahts per month and a bachelor degree. Therefore, people 

with education lower than a bachelor degree should attend the course of waste 

management to improve their understanding.  
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บทที ่1 
บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เทศบาลตําบลธาตุทอง  ในอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่ 93.65 ตารางกิโลเมตร

ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพค๎าขายและเกษตรกรรมประชากรมีจํานวนทั้งสิ้น  13,256คนแบํงเป็น
ผู๎ชาย6,652และผู๎หญิง6,604คนแบํงเขตการปกครองออกเป็น 13ชุมชน 1,943ครัวเรือน(กรมการ
ปกครองสํานักบริการการจดทะเบียนเทศบาลตําบลธาตุทองอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ 2556) 
ปัจจุบันเทศบาลตําบลธาตุทองมีประชากรเพิ่มอยํางรวดเร็วสํงผลให๎อัตราการใช๎ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการด๎านการอุปโภคบริโภคและที่อยูํอาศัยผลกระทบของความเจริญที่เกิด
ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช๎ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน(สํงกลิ่นเหม็นและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ เชื้อโรค)ขยะบางชนิดเป็น
อันตรายและปนเปื้อนในแหลํงน้ําดินอากาศและอาหารทําให๎ชุมชนเสี่ยงตํออันตรายจากการเป็น
โรคตํางๆอีกทั้งขยะสํงกลิ่นเหม็นสร๎างความรําคาญเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคขยะเหลํานี้มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆทุกปีเพราะชุมชนไมํมีระบบการจัดการขยะที่ถูกต๎องเหมาะสมเเละขาด
กระบวนการบริหารและการจัดการที่ถูกต๎องนอกจากนี้ประชาชนขาด 

ความสนใจในการคัดแยกและกําจัดขยะ (การกําจัดถูกปลํอยให๎เป็นหน๎าที่ของเทศบาลแตํ
เพียงฝ่ายเดียว) แม๎วําเทศบาลตําบลธาตุทองจะมีรูปแบบการจัดการขยะโดยวิธีการเผาและการฝัง
กลบแตวํิธีทั้งสองก็ยังไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพระบบการฝังกลบที่ไมํเป็นไป
ตามข๎อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขกอปรกับความมักงํายในการทิ้งขยะของประชากรใน
ชุมชน (ไมํมีการคัดแยกขยะกํอนทิ้ง)  เป็นบํอเกิดของโรคระบาดประชากรสํวนใหญํนําขยะมาเท
กองรวมกันไว๎ริมทางเดินที่ดินวํางเปลําหรือที่สาธารณะทําให๎ขยะสํงกลิ่นเหม็นและเป็นแหลํง  
เพาะพันธุ์เชื้อโรคนอกจากนึ้น้ําเสียที่ เกิดจากขยะยังสํงกลิ่นเหม็นสร๎างความเดือดร๎อนตํอผู๎ที่อยูํ
อาศัยในชุมชนขยะและอาจจะไหลลงทํอระบายน้ําและแมํน้ําลําคลองการดําเนินการกําจัดขยะของ
เทศบาลธาตุทองโดยการเผากํอให๎เกิดมลพิษและกลุํมควันเป็นอันตรายตํอระบบทางเดินหายใจแกํ
ชุมชนอีกทั้งการเผาไมํสามารถลดปริมาณขยะลงได๎เนื่องจากมีขยะที่ไมํติดไฟรวมมากับขยะที่ถูกทิ้ง 

จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและประชาชนเทศบาลตําบลธาตุ
ทองจึงได๎ตระหนักในความสัาคัญของปัญหาและได๎วางแผนการจัดการสิ่งแวดล๎อมและพยายาม
สร๎างความรํวมมือระหวํางหนํวยงานราชการสํวนท๎องถิ่นในการเก็บขนขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 
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และการสร๎างจิตสํานึกทางสิ่งแวดล๎อมแกํชุมชนโดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
จัดการขยะการจัดการโดยแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้นต๎อง
อาศัยการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นหลักเร่ิมจากการทิ้งขยะมูลฝอยอยํางมีประสิทธิภาพกลําวคือ
นอกจากการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพควรมีการสร๎างความเข๎าใจให๎กับชุมชนซึ่งถือได๎วํา
ชุมชนเป็นผู๎สร๎างขยะและควรเป็นผู๎มีสํวนรํวมในการจัดการขยะโดยมีการคัดแยกขยะกํอนที่จะทิ้ง
เพื่อลดปริมาณขยะและพื้นที่จัดเก็บตลอดจนงบประมาณในการกําจัดอีกทั้งเป็นการรักษา
สภาพแวดล๎อมและตระหนักถึงคุณคําของทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดตลอดจนเป็นการสร๎าง
สุขลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะอยํางถูกวิธี 

จากปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความร๎ูพื้นฐานเกี่ยวกับขยะและ
พฤติกรรมการจัดการขยะของประชากรในพื้นที่เทศบาลตําบลธาตุทองอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
โดยทําการสัมภาษณ์ผลการศึกษาจะนํามาวิเคราะห์แบบพรรณาด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลลัพธ์
ของงานวิจัยนี้มีประโยชน์อยํางมากในการกําหนดแผนการจัดอบรมความพื้นฐานและพฤติกรรม
การจดัการขยะแกํชุมชนของเทศบาลตําบลธาตุทอง 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อรักษาอิทธิพลของอายุเพศชํวงอายุระดับการศึกษาระดับรายได๎และอาชีพตํอ
 ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการกําจัดขยะของชุมชนในเทศบาลตําบล
 ธาตุทอง  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

1.2.2  เพื่อตรวจสอบระดับความร๎ูพื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของ
 ชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

1.2.3  เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรที่ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตําบล
 ธาตุทองอําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   ซึ่งจะเป็นข๎อมูลที่สัาคัญในการวางแผนจัด
 อบรมให๎แกํชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุทอง  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 
1.3  ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย 

1.3.1  ขอบเขตด๎านเนื้อหาศึกษาสภาพปัญหาเเละแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายใต๎
 กฎระเบียบข๎อบังคับมาตรฐานการจัตการสิ่งแวดส๎อมและมาตรฐานการจัดการขยะ
 มูลฝอย  และสิ่งปฎิกูลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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1.3.2  ขอบเขตด๎านพื้นที่การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตเทศบาล
 ตําบลธาตุทอง  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ เทํานัน้ 

1.3.3  ตัวแปรต๎นในการศึกษานี้ได๎แกํอายุเพศชํวงอายุระดับการศึกษาเงินเดือนและลักษณะ
 อาชีพ 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ทราบถึงอิทธิพลของเพศชํวงอายุระดับการศึกษาระดับรายได๎และอาชีพตํอความร๎ู
พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการกําจัดของชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุทอง  
อําเภอภุเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

1.4.2  ทราบถึงระดับความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน 
 ในเทศบาลธาตุทอง  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
1.4.3  ทราบถึงตัวแปรที่ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลธาตุทอง  

อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  ตอนนํามาซึ่งการวางแผนจัดอบรมให๎แกํชุมชนใน
เทศบาลธาตุทอง  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  ความหมายขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 

2.1.1 ความหมายค าจ ากัดความขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึงสิ่งตํางๆที่ใช๎ในกิจกรรมการดําเนินชีวิตของมนุษย์และ

ถูกทิ้งขว๎างเนื่องจากไมํสามารถใช๎งานได๎อีกตํอไปหรือไมํเป็นที่พึงประสงค์ของผู๎ใช๎หรืออาจด๎วย
เหตุผลอื่น ๆ ที่ทําให๎สิ่งเหลํานั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณคําหรือไมํเป็นประโยชน์ตํอการตําเนิน
ซีวิตอีกตํอไป 

มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยกลําววํา ขยะมูลฝอยหมายถึงสิ่งเหลือใช๎และสิ่งปฎิกูลที่อยูํในรูปของแข็งซึ่งเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ทั้งจากการบริโภคการผลิตการขับถํายการดํารงชีวิตและอ่ืน ๆ 

พระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ได๎ให๎คํานิยามของคําวํา “มูลฝอย” ไว๎ในมาตรา 4 วํา
หมายถึงเศษกระดาษเศษผ๎าเศษอาหารเศษสินค๎าเศษวัตถุถุงพลาสติกภาชนะใสํอาหารเถ๎ามูลจาก
สัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลึ้ยงสัตวหรืออ่ืน ๆสัตว์หรือซาก
สัตว์รวมตลอดถึงสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลึ้ยงสัตว์หรืออ่ืน ๆ พระราชบัญญัติสํงเสริมและ
รักษาคุณภาพสํงแวดล๎อมแหํงชาติพ.ศ. 2535 ได๎กลําวถึงคําวํา “ของเสีย” ไว๎วําหมายถึงขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูลน้ําเสียอากาศเสียมลสารวัตถุหรือวัตถุอันตรายอ่ืนใดซึ่งถูกปลํอยทิ้งหรือมีที่มาจาก
แหลํงกําเนิดมลพิษตลอดจนกากตกตะกอนซึ่งตกค๎างจากสิ่งเหลํานั้นซึ่งจากคําจํากัดความตาม
กฎหมายฉบับนี้ไว๎รวมเอา“ขยะมูลฝอย” ไว๎เป็นของเสียประเภทหนึ่งนอกเหนือจากของเสียอ่ืนๆ
เชํนน้ําเสียและอากาศเสียโดยที่มาจากแหลํงกําเนิดมลพิษตํางๆไมํเฉพาะแตํจากชุมชนเทํานั้นเเตํ
อาจจะมาจากแหลํงกําเนิดมลพิษในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมก็ได๎ 

ดังนั้นจึงสรุปได๎วํา “ขยะมูลฝอย” มีความหมายในทํานองเดียวกันคือเศษสิ่งของที่ผํานการ
ใช๎งานมาแล๎วเเละถูกทิ้งขว๎างเพื่อนําไปกําจัดตํอไปดังนั้นจึงสรุปได๎วํา “ขยะมูลฝอย” มีความหมาย
ในทํานองเดียวกันคือเศษสิ่งของที่ผํานการใช๎งานมาแล๎วและถูกทิ้งขว๎างเพื่อนําไปกําจัดตํอไป 

2.1.2  แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยในชุมชนมีหลายชนิดการจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยมีหลายลักษณะ

พิจารณาจากองค์ประกอบหรือแหลํงกําเนิดของขยะมูลฝอย  หากใช๎แหลํงกําเนิดเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาขยะมูลฝอยจําแนกออกได๎ 3 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ 2548) คือ 
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 ขยะมูลฝอยจากชุมชน(Commuiy wastes) สํวนมากจะเป็นเศษอาหารเศษกระดาษ  
เศษแก๎วเศษโลหะ  เศษไม๎  และเศษพลาสติก  เป็นต๎น  นอกจากนี้ยังมีขยะมูลฝอย
ที่เป็นอันตราย เชํน ซากถํานไฟฉายแบตเตอร่ีเกํา  ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์  
และกระป๋องสารเคมีตํางๆที่ใช๎ในบ๎านเป็นต๎น 

 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) มีทั้งที่เป็นอันตราย เชํน กาก
สารเคมี เเละสารประกอบที่มีโลหะหนักตํางๆ  และขยะมูลฝอยที่ไมํเป็นอันตราย
ที่เกิดจากกิจการในสํวนของสํานักงาน  และโรงอาหารของโรงงานเชํนเศษวัสดุ
เหลือทิ้งเศษอาหารเป็นต๎น 

 ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural  Wastes) มีทั้งที่เป็นซากพืชซาก
สัตว์และเศษภาชนะที่ใช๎บรรจุป้องกัน  และกําจัดศัตรูพืชเป็นต๎น 

ขยะมูลฝอยภายในเทศบาลตําบลธาตุทองสํวนใหญํเป็นขยะมูลฝอยจากชุมชนและจาก
เกษตรกรรม 

2.1.3  การจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย (อาณัติ  ต๊ะปินตา ,2553) 
2.1.3.1  การจ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ  เป็นการจําแนกขยะมูลฝอยตาม

ลักษณะที่ปรากฏและมองเห็นจากภายนอกซึ่งสามารถจําแนกออกได๎ดังนี ้
 ขยะเปียก (Garbage) หมายถึง  ขยะมูลฝอยทีเป็นสารอินทรีย์ชนิดตํางๆ  

และมีความชื้นสูงสามารถยํอยสลายได๎งําย  โดยกระบวนการทางชีวภาพ 
เชํน เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม๎เศษหญู๎า เป็นต๎น  ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องทํา
การเก็บขนแล๎วทําลายอยํางรวดเร็วเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเนําเสีย
ของขยะประเภทนี ้

 ขยะแห๎ง (Rubbish andtrash) หมาย ถึงขยะมูลฝอยที่อยูํในรูปของ
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ซึ่งมีความชื้นต่ํายํอยสลายด๎วยขบวนการทาง
ชีวภาพได๎ยาก เชํน เศษกระดาษ กลํองกระดาษ เศษกิ่งไม๎ใบไม๎ เศษยาง 
เศษผ๎า เศษแก๎ว หรือขวดแก๎วเศษหนังหรือผลิตภัณฑ์หนังเศษกระป๋อง
โลหะ และเศษพลาสติก เป็นต๎น 

 เถ๎า (Ash) หมายถึง  ซากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม๎ของเชื้อเพลิง
ประเภทฟืนหรือถํานหินที่ใช๎สําหรับเป็นแหลํงให๎พลังงานความร๎อนทั้งใน
บ๎านพักอาศัยในอาคารหรือในโรงงานตํางๆ ฯลฯ 

 เศษสิ่งกํอสร๎าง (Demeolition and  Construction waste) หมายถึง  ขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากการกํอสร๎าง  หรือการร้ือถอนอาคาร เชํน เศษเหล็ก เศษอิฐู 
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เศษปูนซีเมนต์ เศษกระเบื้องเซรามิก เศษทํอพีวีซี เศษสายไฟเศษหิน และ
เศษไม๎เป็นต๎น 

 ซากสัตว์ตํางๆ (Dead Animal) หมายถึง  ซากสัตว์ตํางๆ ทั้งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เชํน สัตว์เลี้ยงตามบ๎านเรือนที่ตายลงจากภาคเกษตรกรรม เชํน ซาก
สัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ตํางๆ ที่อาจตายลงจากการเกิดโรคระบาด และจาก
ภาคอุตสาหกรรม เชํน เศษชิ้นสํวนของสัตว์ที่เหลือจากโรงงานผลิตอาหาร
สําเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง 

 ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย (Sludge) หมายถึง กากตะกอนที่เกิดจากการ
บําบัดน้ําเสียของชุมชน หรือภายในโรงงานทั้งหลาย  โดยอาจมีลักษณะ
เป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็ง  มีทั้งสํวนที่สามารถยํอยสลายได๎ และยํอย
สลายไมํได๎  ด๎วยกระบวนการทางชีวภาพกากตะกอนเหลํานี้หากปลํอยทิ้ง
ไว๎ไมํจํากัดก็อาจถูกชะล๎างสูํแหลํงน้ําหรือไหลซึมลงสูํชั้นน้ําใต๎ดินได๎ 

 ซากผลิตภัณฑเคร่ืองใช๎ไฟฟ้าเเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
EIectrical and EIectronic Equipment, WEEE) หมายถึง  ขยะที่เกิดขื้นจาก
ภาคธุรกิจซึ่งผลิตสินค๎าประเภทผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์   ออกมาจําหนํายในตลาด  และเมื่อสินค๎า เหลํานั้น
เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุการใช๎งานลงก็จะกลายเป็นขยะที่ต๎องนําไปกําจัด 
ซึ่งสํวนใหญํมักจะมีขนาดใหญํและมีน้ําหนักมาก  ขยะประเภทนี้ได๎แกํ 
ซากตู๎เย็น เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองเสียง เคร่ืองซักผ๎า เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 

2.1.3.2  การจ าแนกตามองค์ประกอบ  เป็นการจําแนกตามลักษณะข๎อมูลฝอยวํา
ประกอบต๎วยวัสดุประเภทใดบ๎างและวัสคุนั้นมีประโยชน์ที่จะนํากลับมาใช๎
ใหมํได๎อีกหรือไมํ โดยจําแนกเป็นประเภทได๎ดังนี้ 

 ขยะอินทรีย์ (Organic waste) ได๎แกํ  ขยะมูลฝอยที่สามารถยํอยสลายได๎ 
ด๎วยขบวนการทางชีวภาพ  โดยมีจุลินทรีย์ทําหน๎าที่ยํอยสลายเชํนเศษ
อาหารเศษพืชผัก และผลไม๎ เศษหญ๎าเศษใบไม๎ และกิ่งไม๎  รวมทั้งซาก
สัตว์ และมูลสัตว์ตํางๆ  ขยะประเภทนี้สามารถนํากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎
ในรูปของการนํามาหมักปุ๋ย 

 ขยะที่นํากลับมาใช๎ประโยชน์ได๎ (Recycle waste) ได๎แกํ  ขยะมูลฝอยที่มี
ศักยภาพในการนํามาแปรรูปเพื่อใช๎ประโยชน์ได๎อีก เชํน แก๎วกระดาษ 
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โลหะ เหล็ก พลาสติกอลูมิเนียม หนัง และยาง  ขยะประเภทนี้เมื่อนํามาทํา
การคัดแยกและผํานกระบวนการแปรรูปแล๎วสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ใช๎ผลิตสินค๎าหรืออาจนําไปเป็นสํวนผสมกับวัตถุดิบใหมํเพื่อลดปริมาณ
การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติลงได๎ 

 ขยะที่นํากลับมาใช๎ประโยชน์ไมํได๎ (Nonrecycle waste) ได๎แกํ  ขยะมูล
ฝอยที่ไมํสามารถนํากลับมาใช๎ประโยชน์อีก เชํน เศษผ๎า เศษอิฐ และเศษ
ปูน จากการกํอสร๎าง เศษวัสดุตํางๆ จากการร้ือถอนอาคาร เถ๎าจากการเผา
ไหม๎เชื้อเพลิง ตลอดจนเศษชิ้นสํวนของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด  ขยะเหลํานี้ไมํมีศักยภาพในการนํากลับมา
ใช๎ได๎อีกจึงต๎องนําไปกําจัตทําลายยังสถานที่ฝังกลบเทํานั้น 

 ขยะติดเชื้อ (Infectious waste) ได๎แกํขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยูํซึ่ง
จะทําให๎เกิด  อันตรายตํอสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได๎ เชํน เนื้อเยื่อหรีอ
ชิ้นสํวนอวัยวะตําง  ๆ รวมทั้ง เคร่ืองใช๎ที่สัมผัสกับผู๎ป่วย เชํน สําลี  
ผ๎าพันแผลเข็มฉีดยามีดผําตดั  และเสื้อผ๎าผู๎ป่วย 

2.1.3.3  การจ าแนกตามแหล่งก าเนิด  เป็นการจําแนกตามแหลํงที่มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นจากกิจกรรมตํางๆ  แหลํงกําเนิดที่สําคัญของขยะมูลฝอยมีอยูํ 4 
ประเภทด๎วยกัน ดังนี ้

 ขยะจากชุมชน (Municlpal wase) ได๎แกํ  ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตร
ประจําวันของประชาชนที่อาศัยอยูํภายในชุมชนเมืองแล ะชนบท
ประกอบด๎วยขยะจากบ๎านเรือนอาคารสํานักงานโรงเรียนสถาบันการศึกษา
อาคารพาณิชย์โรงแรมคอนโดมิเนียมตลาดสดตลาดนัดและแหลํงชุมชน
อ่ืนๆ เชํน สวนสาธารณะและชายหาด 

 ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial  waste) ได๎แกํ  ขยะมูลฝอยที่เกิด
จากภาคการ ผลิตสินค๎าในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
ตํางๆ ซึ่งโดยปกติเศษขยะที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไป
ด๎วย 2 สํวนคือ ขยะทั่วไปที่ เกิดจากกิจกรรมซึ่งไมํ เกี่ยวข๎องกับ
ขบวนการผลิตสินค๎าโดยตรง เชํน ขยะที่เกิดจากจากสํานักงานและโรง
อาหารภายในโรงงาน  ขยะสํวนนี้ก็จะถือวําเป็นขยะจากชุมชน (Municl  
waste) ประเภทหนึ่งเชํนกันสําหรับอีกสํวนหนึ่งก็คีอขยะที่ เกิดขึ้นใน
ขัน้ตอนของกระบวนการผลิตสินค๎า (Process wastc) ซึ่งขยะในสํวนนี้มีทั้ง
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ที่ไมํเป็นอันตราย (Industal non-hozardous waste) เชํน เศษวัตถุดิบจําพวก
เศษผ๎า เศษไม๎ เศษหนัง เศษพลาสติกกับขยะที่เป็นอันตราย  (Ilndus 
hazzdous waste) เชํน ตะกอนโลหะหนัก กากตะกอนน้ํามันกรดดํางตัวทํา
ละลาย และกากสี 

 ขยะจากภาคเกษตรกรรม (Agricultural  waste) ได๎แกํ  ขยะมูลฝอยที่เกิด
จากกิจกรรมตํางๆในภาคการเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไรํนา
และจากการเลี้ยงสัตว์ประกอบด๎วยซากพืชซากสัตว์มูลสัตว์ตอซังชานอ๎อย
เศษหญ๎าและเศษใบใม๎รวมไปจนถึงภาชนะบรรจุสารเคมี และเคมีภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพเเล๎ว  ภาชนะบรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพก็จัดอยูํ
ในจําพวกของเสียอันตรายเชํนดียวกัน 

 ขยะจากสถานพยาบาล (Hospital  waste) ได๎แกํ  ขยะที่มีแหลํงกําเนิดจาก
โรงพยาบาลสถานีอนามัยคลินิกรักษาโรคคน  และสัตว์ซึ่งจะเป็นขยะที่มี
เชื้อโรคปะปนอยูํในปริมาณที่จะกํอให๎เกิดอันตรายตํอผู๎ที่สัมผัสได๎เชํน
ผ๎าพนัแผลเข็มฉีดยาชิ้นสํวนของอวัยวะตําง ๆ  นอกจากนี้ยังหมายถึงขยะที่
เกิดจากห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด๎วย 

2.1.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดกากของเสีย  กากของเสียไมํวําจะเป็นขยะมูลฝอยอันตราย
หรือของเสียอันตรายจะมีปริมาณมากหรือน๎อยขึ้นอยูํปัจจัยดังตํอไปนี้ 
 สภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน  และของชุมชนรวมทั้งของประเทศโตยรวม

สภาวะเศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยสําคัญเบื้องต๎นที่มีผลตํอปริมาณขยะมูลฝอยเเละ
ของเสียอันตรายที่ เกิดขึ้นในชุมชนตํางๆ  ทั้งนี้เนื่องจากหากเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนของชุมชนและของประเทศอยูํในสภาวะที่ดี  การบริโภคสินค๎าเเละ
บริการจะมีมากขึ้นเพราะประชาชนมีอํานาจการซื้อเพิ่มขึ้น  โดยเร่ิมตั้งแตํหนํวย
เศรษฐกิจที่เล็กที่สุดคือครัวเรือนเร่ือยขึ้นมาจนถึงหนํวยเศรษฐกิจที่ใหญูํขึ้นคือ
ชุมชนและประเทศตามลําดับ  ในการจับจํายสินค๎าของประชาชนไมํวําจะเป็น
สินค๎าที่จําเป็นตํอการดํารงชีวิต เชํน อาหารสด อาหารแห๎ง เคร่ืองนุํงหํม 
เคร่ืองใช๎ประจําวันภายในบ๎าน ฯลฯ หรือสินค๎าที่ฟุ่มเฟือยอ่ืนๆ เชํน อุปกรณ์
ไฟฟ้าและเคร่ืองอํานวยความสะดวกประเภทเคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ เนื่องสินค๎าเหลํานี้ถูกนําไปใช๎จนหมดสภาพการใซ๎งาน
แล๎วก็จะกลายสภาพไปเป็นขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่สุด ซึ่งถ๎าหาก
เศรษฐกิจดีก็จะสํงผลให๎มีปริมาณกากของเสียมากขึ้น และในทางตรงกันข๎าม
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หากเศรษฐกิจซบเซาปริมาณกากของเสียก็จะน๎อยลงตามไปด๎วย  นอกจากนี้
สภาวะทางเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยที่บํงชี้ถึงองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายอีกด๎วยกลําวคือถ๎าสภาพเศรษฐกิจไมํดี  ซึ่งหมายถึงประชาชนสํวน
ใหญํมีอํานาจการซื้อต่ําก็จะทําให๎เกิดขยะหรือของเสียที่มาจากสินค๎าประเภทที่
จําเป็นตํอการดําเนินชีวิตเชํนเศษอาหารเศษพลาสติกเศษโฟมเศษของใช๎ใน
ชีวิตประจําวันฯลฯเป็นสํวนใหญํแตํถ๎าหากเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวซึ่งทําให๎
ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นก็จะทําให๎เกิดการจับจํายสินค๎าฟุ่มเฟื่อยเพื่อความ
สะดวกสบายตํอการดํารงชีวิตมากขึ้น 

 ขนาดของครัวเรือนและจํานวนประชากรภายในชุมชนครัวเรือนถือเ ป็น
แหลํงกําเนิดขยะมูลฝอยและของเศษอันตรายที่ความสําคัญในลําดับต๎นๆทั้งนี้
เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนแตํละคนภายในครัวเรือนเป็นผู๎ทําให๎เกิดขยะหรือ
ของเสียขึ้นมาในอัตราที่แตกตํางกันดังนั้นครัวเรือนใดที่มี ขนาดใหญํซึ่ง
ประกอบไปด๎วยสมาชิกหลายคนคร้ังนั้นดก็จะเป็นแหลํงกําเนิดขยะในปริมาณ
มากตามไปด๎วยเชํนถ๎ากําหนดให๎อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของบุคคลได๎บุคคล
หนึ่งมีคําเทํากับ 1 กิโลกรัมตํอคนตํอวันครัวเรือนขนาดใหญํที่มีจํานวนสมาชิก 
10 คนก็จะทําให๎เกิดขยะขึ้น 10 กิโลกรัมตํอวันถ๎าเป็นคร๎วเรือนขนาดเล็กที่มี
สมาชิกเพียง 3 คนก็จะทําให๎เกิดขยะตํอวันเพียง 3กิโลกรัมเทํานั้นด๎วยเหตุนี้
ขนาดของครัวเรือนจึงเป็นเพียงปัจจัยที่มีผลอยํางมากตํอปริมาณการเกิดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย 

 ความแตกตํางระหวํางฤดูกาลปริมาณขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นในแตํละชํวงเวลา
จะแตกตํางกันไปตามฤดูกาลกลําวคือในฤดูที่มีอากาศหนาวเย็นก็จะมีการนํา
สินค๎าประเภทเคร่ืองนุํงหํมกันหนาวออกมาวางจําหนํายเชํนเสื้อผ๎ากันหนาวผ๎า
หํมฯลฯตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดเชํนเคร่ืองทําน้ําอํุนเป็นต๎นสํวนใน
ฤดูกาลที่มีอากาศอบอ๎าวโดยเฉพาะในชํวงระหวํางเดือนมีนาคมและเดือน
เมษายนของทุกปีสินค๎าที่นําออกมาวางจําหนํายก็จะเปลี่ยนเป็นสินค๎าประเภททํา
ความเย็นตํางๆเชํนพัดลมและคร่ืองปรับอากาศเป็นต๎นสินค๎าเหลํานี้จะเป็นตัว
บํงชี้ถึงประเภทของขยะที่จะเกิดตามมาภายหลังจากสินค๎าดังกลําวหมดสภาพ
การใช๎งานแล๎ว 

 กฎหมายและกฎระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะหรือของเสีย
กฎหมายหรือระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะหรือของเสียที่ออกโดยรัฐซื่ง 
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มอบหมายให๎เทศบาลและองค์กรปกครองสวนท๎องถิน (อปท. ) เป็นหนํวยงานที่
มีหน๎าที่กํากับดูแลยังไมํมีการบังคับใช๎อยํางประสิทธิภาพเทําที่ควรดังนั้นจึงทํา
ให๎ขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นไมํได๎มีปริมาณลดลงตัวอยํางเชํนระเบียบข๎อบังคับที่ห๎าม
ประชาชนทิ้งขยะลงในสถานที่และลําคลองที่สาธารณะได๎แกํถนนทางเท๎าแมํน้ํา
ฯลฯไมํได๎นํามาบังคับในอยํางเต็มที่จึงทําให๎พบเห็นขยะมูลฝอยถูกทิ้งขว๎างอยูํ
ทั่วไปในสถานที่เหลํานั้นนอกจากนี้การที่รัฐไมํได๎ออกกฎระบังคับให๎มีการคัด
แยกขยะจากแหลํงกําเนิดซึ่งก็คือบ๎านเรือนที่อยูํอาศัยก็จะเป็นสาเหตุให๎ขยะมูล
ฝอยที่มีศักยภาพนํากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํเชํนเศษกระดาษเศษแก๎วเศษ
พลาสติกเศษโลหะฯลฯต๎องปะปนไปกับขยะประเภทอ่ืนที่สกปรกและมี
อันตรายจนไมํสามารถนําขยะเหลํานั้นกลับมาใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่เเละทําให๎
ขยะที่ต๎องนําไปกําจัดและทําลายยังสถานที่ฝังกลบไมํได๎มีปริมาณลดน๎อยลง 

 ทัศนคติของประชาชนนับเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งตํอปริมาณการเกิด
ขยะหรีอของเสียในครัวเรือนหรือในชุมชนกลําวคือถ๎าประชาชนที่มีทัศนคติที่ดี
ตํอการชํวยลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยให๎ก็ต๎องพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือวิถีชีวิตของตนเองให๎มีสวนลดเกดิขยะโดยอาจทําได๎ด๎วยการลดการบริโภค
สินค๎าฟุ่มเฟอืยที่ไมํจําเป็นให๎น๎อยลงหรืออาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
ด๎วยการทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดไว๎เป็นแตํในทางกลับกันหากประชาชนไมเห็น
ความสําคัญในเร่ืองดังกลําวก็ไมํมีความคิดทึจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ในอันที่จะทําให๎อัตราการขยะลดน๎อยลง 

 ปัจจัย อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข๎องกับการเกิดของเสียในชุมชนที่มีอยูํหลายประการ
ตัวอยํางเชํนงานเทศกาลตํางๆและวันหยุดตามประเพณีนักขัตฤกษ์เป็นต๎นจะ
เห็นได๎วําในชํวงของการเฉลิมฉลองในงานเทศกาลที่สําคัญูเชํนวันลอยกระทง
วันสงกรานต์วันขึ้นปีใหมํและวันตรุษจีนฯลฯรวมทั้งในวันนักขัตฤกษ์หรือวันที่
คัญทางศาสนาเชํนวันเข๎าพรรษาวันออกพรรษาและวันวิสาขบูชาเป็นต๎นจะมี
ประชาชนออกมารํวมงานสังสรรค์ที่จุดขึ้นในสถานที่ตํางๆเชํนสวนสาธารณะ
สนามกีฬาและวัดวาอารามอยํางเนืองแนํนซึ่งในบริเวณงานดังกลําวก็จะมีการ
จําหนํายอาหารและเคร๋ืองดื่มรวมทั้งวัสดุอ่ืนๆเชํนกระทงโฟมหรือกระทงจาก
วัสดุธรรมชาติอุปกรณ์สําหรับฉีดน้ําหรือเลํนสาดน้ําจําพวกขันเป็นพลาสติกฉีด
น้ําถังใสํน้ําฯลฯให๎แกํผู๎มาเที่ยวงานดังนั้นขยะที่ เกิดขึ้นในชํวงงานเทศกาล
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เหลํานี้จึงมีปริมาณมากกวําในชํวงเวลาปกติหลายเทําซึ่งเป็นภาระตํอพนักงาน
เก็บกวาดและรักษาความสะอาดของเทศบาลที่ต๎องทํางานกันอยํางหนัก 

2.1.5 ผลเสียของขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหามลพิษที่สิ่งแวดล๎อม
และมีผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของมนุษย์ (พิชิต  สกุลพราหมณ์,2531) ดังนี ้
 ทําให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมได๎แกํมลพิษทางน้ํามลพิษทางดินและมลพิษทาง

อากาศ 
 เป็นแหลํงเพาะพันธ์ของเชื้อโรคและแมลงพาหะนําโรคโดยปกติเชื้อจุลินทรีย์ที่

ไมํทําให๎เกิดโรคจะในอินทรียวัตถุเป็นสารอาหารทําให๎ขยะมูลฝอยเกิดการยํอย
สลายได๎แตํในขยะมูลฝอยอาจจะมีเชื้อที่ทําให๎เกิคโรคบางชนิดปะปนมาด๎วยซึ่ง
เชื้อโรคตํางๆเหลํานี้บางชนิดมีความทนทานเเละสามารถเจริญได๎ตํอไปอีกระยะ
หนึ่งโดยอาศัยขยะมูลฝอยเหลํานั้นเป็นแหลํงกระจายของเชื้อโรคทําให๎เป็น
อันตรายตํอสุขภาพของประชาชน 

 การเสี่ยงตํอสุขกาพชุมชนที่ขาดการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดีและถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาลจะเสี่ยงตํอการเกิดโรคตํางๆได๎งํายเน่ืองจากขยะมูลฝอยกํอให๎เกิดแหลํง
เพาะพันธุ์เเละการเเพรํกระจายของเชื้อโรคและแมลงพาหะนําโรคโดยแมลง
พาหะตํางๆ 

 การสูญเสียทางเศรษฐกิจนอกจากชุมชนจะต๎องเสียคําใช๎จํายในการจัดขยะมูลฝอย
เป็นประจําแล๎วการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมํถูกต๎องยังสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจ
ด๎านอ่ืนๆแหลํงน้ําเนําเสียทําให๎สัตว์นําที่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติไมํสามารถ
อาศัยได๎ 

 ทําให๎ชุมชนขาดความสวยงามการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยที่ดีและ
ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาลจะชํวยให๎ชุมชนนั้นเกิดความสวยงามมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยและแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมอนัดีของชุมชนนั้นๆ 

 เป็นสาเหตุรําคาญขยะมูลฝอยกํอให๎เกิดเหตุรําคาญแกํประชาชน ได๎แกํ กลิ่น
เหม็นซึ่งเกิดจากการเนําเสียหรือการสลายตัวของขยะมูลฝอยเปียก 

 อาจทําให๎เกิดเพลิงไหม๎ได๎เนื่องมาจากการเผาขยะมูลฝอยหริอก๏าซที่ เกิดจาก การ
หมักของขยะมูลฝอย 
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2.2  การจัดการขยะมลูฝอย 
ขยะมูลฝอยที่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในบ๎านตํางๆ  โดยเฉพาะจากการดําเนิน

ชีวิตประจําวันจําเป็นต๎องมีการจัดการอยํางเป็นระบบเร่ิมตั้งแตํการเกิคขยะที่แหลํงกําเนิดไปจนถึง
การนําไปกําจัดหรือทําลายยังสถานที่ฝังกลบซื่งขบวนการดังกลําวนึ้ประกอบไปด๎วยหลายขั้นตอน
ด๎วยกันคือ (อาณัฐ  ต๏ะปินตา2553) 

2.2.1 การลดและการคัดเเยกณแหล่งก าเนิดหมายถึงการดําเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จากแหลํงกําเนิดตํางๆ ได๎แกํ บ๎านเรือน อาคารสํานักงาน สถานศึกษา ห๎างร๎าน 
ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป  เพื่อรอการเก็บขนการรวบรวม  เเละการนําไป
กําจัดทําลายจากหนํวยงานที่รับผิดชอบตํอไป  ซึ่งในการดําเนินการกับขยะมูลฝอยณ
แหลํงกําเนิดเป็นหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎ที่เป็นเจ๎าของบ๎านเรือนหรืออาคาร
สถานที่ตํางๆ  หลักการจัดการแบํงออกเป็น 2 สํวนด๎วยกันคือ 
2.2.1.1  การลดขยะ ณ แหลํงกําเนิดการลดปริมาณขยะสามารถกระทําได๎ในหลาย

แนวทางโดยอาจเร่ิมตั้งแตํการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  และพฤติกรรมการ
บริโภคให๎ถูกต๎องกลําวคือการเลือกซื้อสินค๎าเฉพาะที่จําเป็น  ซึ่งหากใช๎ให๎
มดแล๎วก็กลายสภาพไปเป็นขยะในที่สุด  นอกจากนี้ผู๎ผลิตสินค๎าก็มีสํวน
ชํวยลดปริมาณขยะได๎ด๎วยการออกแบบสินค๎าที่ใช๎บรรจุภัณฑ์น๎อยลง  หรือ
ผลิตสินค๎าให๎มีอายุการใช๎งานที่นานขึ้นสํวนของบริโภคหรีอประชาชน
ทั่วไปนั้นถือวํามีบทบาทสําคัญยิ่งในการลดขยะ ณ แหลํงกําเนิดซึ่งกรม
มลพิษได๎สรุปเอาไว๎ 3 แนวทางดังตํอไปนี ้

 การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค๎าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสะสร๎างปัญหาขยะ
แนวทางนี้สามารถดําเนินการได๎ดังนี ้
(1)  หลีกเลี่ยงการซื้อสินค๎าหรือบรรจุภัณฑ์หํอหลายชั้น 
(2)  หลีกเลี่ยงการซื้อสินค๎าชนิดใช๎คร้ังเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช๎

งานต่ําการเลือกซื้อสินค๎าที่ใช๎ในชีวิตประจําวันควรเลือกซื้อเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญํเนื่องจากใช๎บรรจุภัณฑ์น๎อยกวําเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนํวยน้ําหนักของผลิตภัณฑ์ 

(3)  หลีกเลี่ยงการซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสํวนประกอบของขยะที่มี
มลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมเชํนกลํองโฟมถุงพลาสติก 

 การเลือกซื้อใช๎สินค๎าที่สามารถสํงคืนบรรจุภัณฑ์แกํผ๎ูผลิต (Return)  
แนวทางนี้สามารถดําเนินการได๎ดังนี ้
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(1)  เลือกซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู๎ผลิตมีการเลือกซากบรรจุภัณฑ์
หลังจากการบริโภคของประชาชน 

(2)  เลือกซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจําและคืนเงิน เชํน สินค๎า
ประเภทขวดน้ําอัดลมหรือน้ําดี่มบรรจุขวด 

(3)  เลือกซื้อสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมาใช๎ประโยชน์ หรือรี
ไซเคิลได๎ หรือมีสํวนประกอบของวัสดุรีไซเคิล 

 การใช๎ซ้ํา (Reuse) หมายถึง การนําสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช๎แล๎ว
กลับมาใช๎อีกโดยไมํต๎องผํานกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปใด ๆ    
เ ชํน 
(1) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาให๎ใช๎งานได๎

มากกวําหนึ่งครั้ง เชํนแบตเตอร่ีชนิดเติมประจุไฟฟ้าใหมํได๎ 
(2)  เลือกซื้อสินค๎าชนิดเติมใหมํ (Refill) เชํนผงซักฟอกน้ํายาล๎างจานน้ํายา

ทําความสะอาดเป็นต๎น 
(3)  ซํอมแซมเคร่ืองใช๎และอุปกรณ์ตํางๆ(Repalr)ให๎สามารถใช๎งานตํอไป

ได๎อีก  หรือบํารุงรักษาให๎มีอายุการใช๎งานนานขึ้น 
(4)  นําบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช๎อ่ืนๆ กลับมาได๎ประโยชน์อีก  การใช๎

ซ้ําถุงผ๎าถุงกระดาษถุงพลาสตีกกลํองกระดาษและขวดแก๎ว 
(5) ยืมหรือเชําหรือใช๎สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ ใช๎บํอยคร้ังรํวมกัน เชํน 

เคร่ืองดดูฝุ่นและอุปกรณ์ทําความสะอาดบ๎านตํางๆเป็นต๎น 
2.2.1.2  การคัดแยกขยะ ณ แหลํงกําเนิด เป็นขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังจากที่มี

ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นแล๎ว  ซึ่งถือได๎วําเป็นกิจกรรมเร่ิมต๎นที่มีความสําคัญูอยําง
ยิ่งตํอการนําขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ  เนื่องจากเป็นการชํวยทําให๎ขยะ
หรือเศษวัสดุเหลือใช๎ที่มีศักยภาพในการนํากลับมาใช๎ๆใหมํไมํถูกปนเปื้อน
ขยะอื่นๆที่มีความสกปรกหรือขยะเปียกตํางๆ จนทําให๎คุณภาพของขยะที่จะ
นํากลับมาใช๎ประโยชน์ด๎อยลงไปหรืออาจทําให๎เสียคําใช๎จํายในการล๎างทํา
ความสะอาดหรือทําการคัดแยกเพิ่มเติมกํอนที่นําเข๎าสูํโรงงานแปรรูปตํอไป  
ข๎อดีอีกประการหนึ่งของการคัดแยกขยะณแหลํงกําเนิด  ถือเป็นการชํวยลด
ปรมิาณขยะมูลฝอยที่จะต๎องนําไปกําจัดขั้นสุดท๎ายยังสถานที่ฝังกลบขยะให๎
เหลือน๎อยอันเป็นการสํงผลทางอ๎อมตํออายุการใช๎งานของสถานที่ฝังกลบ
ให๎สามารถใช๎งานได๎นานขึ้นกวําเดิมแเละยังเป็นการประหยัดงบประมาณ
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จํานวนมหาศาลของรัฐทีจ่ะต๎องลงทุนเพื่อกําจัดขยะอีกด๎วยสําหรับภาชนะที่
จะรองรับขยะที่จะทําการคัดแยกนั้นเป็นหน๎าที่ความรับผิดชอบของเราของ
อาคารสถานที่ทั้งหลายที่จะต๎องจัดหามาวางไว๎ตามจุดที่เหมาะสมสํวนใน
บริเวณพื้นที่สาธารณะทั่วไปก็เป็นหน๎าที่ของหนํวยงานรับผิดชอบอันได๎แกํ 
เทศบาลและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อปท.) ที่จะต๎องจัดเตรียมพร๎อม
หามาตรการตํางๆเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎การคัดแยกขยะภายใน
ชุมชนเกิดเป็นรูปธรรม  โดยภาชนะดังกลําวจะถูกจัดวางไว๎ในบริเวณที่มี
ประชาชนอาศัยอยูํหนาแเนํนหรือสัญจรไปมาเป็นประจําโดยทั่วไปแล๎วมัก
แบํงภาชนะรองรับขยะเเป็น 4 ประเภทเพื่อให๎สามารถรองรับขยะได๎ครบ
ทุกชนิดดังนี ้
(1)  ถังสีเขียวใช๎สําหรับรองรับขยะที่ยํอยสลายได๎หรือขยะที่เนําเสียงํายซึ่ง

ได๎แกํ เศษอาหาร เศษพืชผักเปลือกผลไม๎ และใบไม๎เป็นต๎น  ขยะเหลํานี้
เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีความชื้นสูงและยํอยสลายได๎ดีตามธรรมชาติจึง
สามารถนําไปทําปุ๋ยหมัก 

(2)  ถังสีเหลืองใช๎สําหรับรองรับขยะที่นํากลับมาใช๎ใหมํได๎หรือขยะรี
ไซเคิลอันได๎แกํ แก๎วกระดาษโลหะ อลูมิเนียม พลาสติกเป็นต๎น  ขยะ
เหลํานี้เมื่อรวบรวมได๎แล๎วสามารถนําไปขายให๎กับร๎านรับซื้อของเกํา
ซึ่งจะป้อนเข๎าสูํโรงงานแปรรูปขยะอีกตํอหนึ่ง 

(3)  ถังสีส๎มใช๎สําหรับรองรับขยะอันตรายหรือขยะที่ เป็นพิษตํอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม เชํนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ถํานไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ 
กระป๋องยาฆําแมลง และกระป๋องบรรจุน้ํายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์
เป็นต๎น  ขยะเหลํานี้จําเป็นต๎องคัดแยกไว๎ตํางหากเพื่อนําไปกําจัดตาม
วิธีการที่เหมาะสมตํอไป 

(4)  ถังสีน้ําเงินใช๎สําหรับรองรับขยะทั่วไปที่ยํอยสลายยากแตํไมํเป็นพิษ 
และไมํสามารถนําไป รีไซเคิลได๎ หรือไมํคุ๎มคําตํอการนําไปรีไซเคิล 
เชนํ พลาสติกหํอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร 
โฟมเปื้อนอาหาร และกระดาษฟอยล์ป้อนอาหารเป็นต๎น 
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รูปที่  2.1  แนวทางการลด  คัดแยก และใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่ 2.2 แนวทางการลด  คัดแยก และใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่ 2.3 แนวทางการลด คัดแยก และใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 
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รูปที่  2.4 แนวทางคัด คัดแยกใช๎ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ 2551) 

 

2.2.2  การเก็บรวบรวม  หมายถึง  การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว๎ในภาชนะรองรับขยะ
ซึ่งวางไว๎ตามสถานที่ตํางๆอันได๎แกํบริเวณบ๎านพักอาศัยสถาบันการศึกษาตลาดสด
เเละสวนสาธารณะเพื่อนํามาเก็บรวบรวมไว๎ยังจุดพักขยะกํอนแล๎วทําการขนถํายใสํ
รถเก็บขยะเพื่อขนถํายไปยังสถานที่ฝังกลบสําหรับขยะที่ไมํสามารถนํากลับมาใช๎
ประโยชน์อีกและถูกรวบรวมและสํงไปแปรรูปเพื่อนํากลับไปใช๎ประโยชน์สําหรับ
ขยะที่สามารถนํากลับมาใช๎ใหมํได๎การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน๎าที่ตามบทบัญูญัติ
ของกฎหมายซึ่งกําหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (เทศบาลและองค์การ
บริหารสํวนตําบล) เป็นผู๎รับผิดชอบหนํวยงานดังกลําวมี 

หน๎าที่ในการวางระบบและแบบแผนในการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแตํละวันอยําง
เหมาะสมมีหลักเกณฑ์การดําเนินงานดังตํอไปนี้ 
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 การจัดวางภาชนะรองรับขยะภาชนะรองรับขยะ  กลําวคือการจัดวางไว๎ให๎
อัตราสํวนระหวํางภาชนะรองรับตํอจํานวนประชากร 350 คนหรือประมาณ 1 จุด
ตํอ 50-80 หลังคาเรือน 

 ระบบการเก็บ (ปรีดา  แย๎มเจริญวงศ์, 2531) ได๎อธิบายรูปแบบการเก็บขนขยะจาก
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนี ้
(1)  การเก็บขนขยะโดยใช๎รถขนขยะวิ่งเก็บขยะจากภาชนะรองรับซึ่งตั้งอยูํบริเวณ

หน๎าบ๎านพักอาศัยหรือตามริมถนนรูปแบบนี้จะเหมาะสําหรับชุมชนที่ตั้งอยูํริม
ถนนและรถเก็บขนขยะขนาดใหญูํสามารถเอาออกได๎สะดวกทําให๎เก็บขยะตาม
จุดตํางๆได๎อยํางทั่วถึงและรวดเร็วกวํารูปแบบอ่ืนเนื่องจากไมํเสียเวลารอให๎
พนักงานเดินเก็บรวบรวมขยะตามตรอกซอยแล๎วนํามาขนถํายใสํรถขยะอีกตํอ
หนึ่ง 

(2)  การเก็บขนขยะโดยใช๎รถเก็บขนขยะวิ่งไปจัดตามสถานที่อยูํใกล๎เคียงกับแหลํง
ชุมชนเเล๎วให๎พนักงานเดินออกไปเก็บรวบรวมขยะจากภาชนะรองรับที่ตั้งอยูํ
บริเวณหน๎าบ๎านหรือแหลํงชุมชนที่มีซอยแคบไมํสะดวกตํอการเข๎าออกของรถ
เก็บขนขยะรูปแบบนี้จะเหมาะสําหรับชุมชนที่มีตรอกซอยระหวํางตึกแถวหรือ
ตามชุมชนแออัตตํางๆทําให๎ต๎องใช๎เวลาในการเก็บขนขยะมากกวํารูปแบบแรก 

(3)  การเก็บขนขยะโดยใช๎ถังรวมขนาดใหญํวางไว๎ตามจุดซึ่งมีปริมาณขยะเกิดขึ้น
เป็นจํานวนมากในแตํละวันเหมาะสําหรับที่เป็นแหลํงกําเนิดขยะขนาดใหญํ 

2.2.3  การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์  ขยะมูลฝอยมีแนวโน๎มที่จะเพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นทุก ๆ ปีอันมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรซึ่งทําให๎มี เคร่ือง
อุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาไป
ข๎างหน๎าและเเขํงขันกับนานาประเทศทั่วโลกขยะมูลฝอยหรือของที่ทิ้งแล๎วบางชนิด
อาจนํามาใช๎ประโยชน์ทางด๎านวัสดุด๎านพลังงานหรือในการปรับปรุงคุณภาพของ
ดินการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์จะมีผลในการลด 

ปริมาณมูลฝอยที่จะต๎องกําจัดและสามารถนําเอาทรัพยากรกลับมาใช๎ประโยชน์อีกการนํา
มูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์มีการปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล๎วในลักษณะระบบแอบแฝงเ ชํน
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจํารถทําการคัดแยกเอาเศษกระดาษพลาสติกแก๎วโลหะออกจากมูล
ฝอยที่เก็บได๎และนําไปขายแกํผู๎รับซื้อของเกําเพื่อสํงตํอโรงงานผลิตเป็นสินค๎าเป็นต๎นขบวนการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์สามารถเร่ิมตั้งแตํเมื่อขยะมูลฝอยนั้นถูกผลิตออกมาใหมํๆจนกระ
ทั้งกํอนการกําจัดในขั้นสุดท๎ายโดยการนํากลับมาใช๎ประโยชน์แบํงออกเป็นหลายวิธีการ (เชํนการ
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นําผลิตภัณฑ์กลับมาใช๎ใหมํ ได๎แกํการใช๎ผลิตภัณฑ์หลายๆคร้ังกํอนทิ้งเชํนการนําขวดแก๎วมาใช๎
ใหมํหลายๆคร้ัง) การนําวัสดุไปผํานขบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค๎าใหมํ (เชํน การผลิตกระดาษจาก
เศษกระดาษเกํา) การนําของเสียมาผํานขบวนการผลิต (เชํน การนําขยะมูลฝอยมาหมักเป็นปุ๋ยหมัก) 
การนําของเสียมาผํานขบวนการผลิตเป็นพลังงาน  (เชํน การเผามูลฝอยให๎ได๎ความร๎อนเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า) 

2.2.4  การศึกษาความเหมาะสมการด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย (Feasible Study)
การรักษาความเหมาะสมเป็นการนําแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากการทําแผน
หลักมาทําการเกษตรเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานให๎เหมาะสมมีความเป็นไป
ได๎ในทางปฏิบัติมากที่สุดโดยทําการศึกษาพฤติกรรมการกําจัดขยะเพื่อให๎ชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญในการดูเเลชุมชนเเละสภาพแวดล๎อม 

 
2.3 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.3.1  หลักการสิ่งแวดล้อม 
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมพ.ศ. 2535 ให๎คํานิยามสิ่งแวดล๎อม 

หมายถึง สิ่งตํางๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูํรอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึน้โดยธรรมชาติ 
และสิ่งที่มนุษย์ทําขื้น 

คํานิยามนี้ชี้ให๎เห็นวําสิ่งแวดล๎อมมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษยได๎สร๎างขึ้นซึ่งให๎รวมไปถึงสิ่งแวดล๎อมทางสังคมด๎วยหมายถึงเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎
และจับต๎องไมํได๎ไมํเป็นพิษและเป็นพิษให๎คุณและให๎โทษมีชีวิต และไมํมีชีวิต ฯลฯ การกลําวเชํนนี้
อาจทําให๎ผู๎ที่จะต๎องมีหน๎าที่จัดการสิ่งแวดล๎อมสับสนได๎นักวิชาการจึงได๎ให๎มุมมองสิ่งแวดล๎อม
ในทาง “บทบาทหน๎าที่” หรือเรียกอีกนัยหนึ่งคือ “มิติ” หมายถึง จําแนกสิ่งแวดล๎อมตามบทบาท
หน๎าที่หรือเป็นมิติ  ถ๎าสิ่งแวดล๎อมที่มีบทบาทหน๎าที่ เป็นมิติก็ให๎นับสิ่ งแวดล๎อมเป็นมิตินั้น
นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมได๎แบํงออกเป็น 4 มิต ิ

มิติที ่1 : มิติทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเเละที่มนุษย์สร๎างขึ้นอัน 
ประกอบด๎วยสามกลุํมคือทรัพยากรที่ใช๎แล๎วไมํหมดสิ้นทรัพยากรที่ใช๎แล๎วหมดไปและทรัพยากรที่
ใช๎ทดแทนได๎ 

มิติที่ 2 : มิติเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งแวดล๎อมที่มีบทบาทหน๎าที่ที่เป็นเทคโนโลยีอัน
ประกอบด๎วยสามกลุํมคือเทคโนโลยีธรรมชาติเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
สร๎างขึ้นได๎แกํเคร่ืองยนต์/อิเลคทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
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มิติที ่3 : มิติของเสียและมลพิษสิ่งแวดล๎อมได๎แกํ ของเสียและมลพิษที่เป็นของแข็งเชํนขยะ
ชุมชนขยะติดเชื้อขยะกากสารพิษอันตรายของเสียและมลพิษที่เป็นของเหลว (เชํน น้ําเสีย น้ํามัน
ไขมัน) ของเสียและมลพิษที่เป็นก๏าซและฝุ่น (เชํนก๏าซพิษก๏าซเรือนกระจกและฝุ่น) และของเสีย
และมลพิษที่เป็นคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าเชํนเสียงแสงความร๎อนความสั่นสะเทือนและพลังงานไฟฟ้า 

มิติที่ 4 : มิติสังคมสิ่งแวดล๎อมได๎แกํประชากรสิ่งกํอสร๎างทางการศึกษาและสิ่งที่เกี่ยวข๎อง
สิ่งกํอสร๎างทางสาธารณสุขสภาวะทางเศรษฐกิจสิ่งกํอสร๎างทั้งจับต๎องได๎และจับต๎องไมํได๎ทาง
วัฒนธรรม (ความเชื่อศาสนาและประเพณ)ี สิ่งกํอสร๎าง และสํวนประกอบที่ใช๎ป้องกันภัยพิบัติตํอ 
ชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งกํอสร๎างวัสดุอุปกรณ์ในการนันทนาการเเละการทํองเที่ยว 

สถานภาพและศักยภาพสิ่งแวดล๎อมสิ่งแวดล๎อมมีมุมมองทั้งเป็นสิ่งเดี่ยว ๆ เป็นระบบหรือ
เป็นกลุํมสรรพสิ่งที่อยูํรํวมกันทํางานรํวมกันและมีเอกลักษณ์รํวมกันกลําวอีกนัยหนึ่ งก็คือไมํวํา
สิ่งแวดล๎อมจะเล็กใหญํอยูํ เดี่ยวๆหรืออยูํ รํวมกับสิ่งอ่ืนสามารถให๎มุมมองเป็นสิ่งแวดล๎อมได๎
เหมือนๆกันทั้งนี้ขึ้นอยูํวําผู๎จัดการสิ่งแวดล๎อมนั้นจะพิจารณาให๎เป็นเชํนสวนผลไม๎ถ๎ามุมมองเป็น
สิ่งเด่ียวๆ  ก็เป็นสวนผลไม๎หนึ่งและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของพื้นที่ใหญํที่มีองค์ประกอบเป็นสวน
ผลไม๎ที่นาข๎าวแหลํงน้ํา บ๎านพักอาศัยและสวนหยํอมอยํางไรก็ดีไมํวําสิ่งแวดล๎อมจะพิจารณาเป็นสิ่ง
เดี่ยวๆ หรือเป็นระบบตํางก็มีบทบาทหน๎าที่ของตัวเองที่ เกิดจากหลักการทํางานของแตํละ
องค์ประกอบของระบบนั้นหรือของสิ่งเดี่ยว ๆ  นั้นกลําวได๎วําทุกๆสิ่งแวดล๎อมตํางก็มีบทบาท
หน๎าที่ซึ่งการแสดงบทบาทหน๎าทั้งนี้จะสมบูรณ์เต็มที่หรือไมํขึ้นอยูํกับความสมบูรณ์ของ
องค์ประกอบภายในสิ่งแวดล๎อมเพื่อระบบสิ่งแวดล๎อมเสมอ 

สิ่งแวดล๎อมคือสถานภาพสิ่งแวดล๎อมที่แสดงบทบาทหน๎าที่ตามสมรรถาพของคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ตรวจวัดได๎ซึ่งการแสดงศักยภาพของสิ่งแวดล๎อมก็เชํนเดียวกับบทบาทหน๎าที่ซอง
สิ่งแวดล๎อมซึ่งขึ้นอยูํกับความสมบูรณ์ขององค์ประกอบหรือโครงสร๎างของสิ่งแวดล๎อมนั้นๆหรือ
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล๎อมนอกจากบํงถึงสถานภาพสิ่งแวดล๎อมแล๎วยังสามารถแสดง
ศักยภาพของสิ่งแวดล๎อมนั้นด๎วยเชํนโอํงน้ํา 200 ลิตรมีน้ําเพียง 50 ลิตรเทํานั้นสถานภาพ
สิ่งแวดล๎อมคือการมีน้ํา50 ลิตรแตํน้ํา 50 ลิตรนี้เเสดงศักยภาพให๎คนเพียงคนเดียวที่ใช๎ได๎เพียงหนึ่ง
วันเทํานั้นแตํโอํงน้ํามีศักยภาพรองรับน้ําได๎อีกถ๎ามีน้ําเพิ่มขึ้นจะมีศักยภาพให๎คนใช๎น้ําได๎เพิ่มอีกแตํ
สถานภาพปัจจุบันมีน้ําอยูํเพียง 50 ลิตร 

โดยสรุปการจัดการสิ่ งแวคล๎อมทีมีประสิทธิภาพต๎องจัดการให๎โครงสร๎างหรื อ
องค์ประกอบของระบบอยูํในระดับของสถานภาพสิ่ งแวดล๎อมสมบูรณ์ที่สุดหรือระดับเต็มสุด
เพื่อให๎แสศงศักยภาพเต็มที่ที่สุดแตํในระบบสิ่งแวดล๎อมหนึ่งๆมีความหลากหลายของสิ่งแวดล๎อม
จึงจําเป็นต๎องพิจารณาจํานวนชนิดของสิ่งแวดล๎อมที่ เป็นองค์ประกอบปริมาณแตํละชนิดสัดสํวน
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ระหวํางชนิดและการกระจายของแตํละชนิดในระบบให๎อยูํในระดับของสถานภาพให๎เหมาะสม
เพื่อให๎มีศักยภาพที่เหมาะสมเชํนกันข๎อเท็จจริงแล๎วธรรมชาติได๎ปรับตัวเองมาเป็นเวลานานจึงพบวํา
ระบบธรรมชาติทั้งหลายจะมีชนิดปริมาณสัดสํวนและการกระจายขององค์ประกอบ/สิ่งแวดล๎อมที่
เป็นมาตรฐานหรือเป็นชรรมชาติเชํนนั้นตลอดไปตราบที่มนุษย์ยังรบกวนระบบธรรมชาตินั้น
คุณภาพสิ่งแวคล๎อมหมายถึงสถานภาพขององค์ประกอบหรือโครงสร๎างที่ได๎บทบาทหน๎าที่ทั้งชี้โดย
ขนาดของตัวดัชนีสิ่งแวดล๎อมที่สูงต่ํากวําคํามาตรฐานก็ได๎กําหนดไว๎ตามคําธรรมชาติหรือคําทาง
สังคมกําหนดขึ้นเชํนคุณภาพของน้ําในแมํน้ําเจ๎าพระยามีการปนเปื้อนสารเคมีปริมาณสูงทําให๎น้ํา
เสียไมํหมาะตํอการเป็นนํ้าดิบทําน้ําประปาคํากลําวนี้สามารถสร๎างความเข๎าใจได๎พอสมควรตัวดัชนี
สิ่งแวดล๎อมเป็นตัวบํงบอกสามารถที่จะระบุได๎เลยวําน้ําเสียนั้นเป็นสิ่งทั้งชี้ได๎ชัดเจนยิ่งขึ้นดังเชํนใน
กรณีนี้คือแมํน้ําเจ๎าพระยามีการปนเปื้อนของสารแขวนลอยออกซิเจนละลายน้ําจุลินทรีย์สารเคมีที่
เป็นพิษฯลฯเหลํานี้คือตัวดัชนีชี้คุณภาพสิ่งแวดล๎อมทั้งสิ้นสามารถตรวจวัดได๎ด๎วยเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ 

โดยสรุปคุณภาพสิ่งแวดล๎อมจึงหมายถึงสภาวะสิ่งแวดล๎อมที่มีดัชนีบงชี้ปริมาณที่แสดง
สถานภาพและศักยภาพวําสิ่งแวดล๎อมนั้นมีคุณภาพในระดับใดอยํางไรก็ตามสิ่งแวดล๎อมหนึ่งๆมี
ดัชนีสิ่งแวดล๎อมมากกวําหนึ่งตัวเสมอยังมีดัชนีสิ่งแวดล๎อมมากตัวเทําไรจะทําให๎การวิเคราะห์หา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมได๎ถูกต๎องแมํนยํามากยิ่งขึ้นดังนั้นนักวิชาการจึงไมํนิยมใช๎ตัวดัชนีเพียงหนึ่ง
วิเคราะห์หาคุณภาพและสิ่งแวดล๎อมที่จะจัดการเสมออนึ่งเป็นที่ทราบเเล๎ววําระบบสิ่งเวดล๎อมหนึ่ง
ยํอมประกอบด๎วยสิ่งแวดล๎อมมากกวําหนึ่งและสิ่งแวดล๎อมหนื่งก็มีดัชนีชี้คุณภาพสิ่งแวดล๎อม
มากกวําหนึ่ง ดังนั้นการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของระบบสิ่งแวดล๎อมหนึ่งจึงไช๎ดัชนี
สิ่งแวดล๎อมหลากหลายในการดําเนินการบางกรณีตัวดัชนีหนึ่งอาจใช๎กับสิ่งแวดล๎อมได๎มากกวํา
หนึ่งก็มีเชํนคําความเป็นกรดเป็นดํางของน้ําในแมํน้ําเจ๎าพระยาถ๎าน้ําณบริเวณนั้นได๎ตรวจวัด
คุณภาพน้ําเสียในขณะเดียวกันก็ใช๎น้ํานั้นเป็นน้ําใช๎ไปพร๎อมกันฯลฯในทํานองเดียวกันบทบาท
หน๎าที่ของระบบสิ่งแวดล๎อมหรือสิ่งแวดล๎อมก็มีตัวดัชนีบงชี้เชํนกันเชํนระบบจราจรมีองค์ประกอบ
เป็นพื้นที่ริมถนนความยาวความกว๎างกฎระเบียบและการตกแตํงถนนตางก็บํงบอกความคลํองตัว
ของระบบจราจรฯลฯ 

สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล๎อมองค์ประกอบหรือโครงสร๎างของระบบสิ่งแวดล๎อม
สามารถใช๎เป็นตัวบงบอกสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล๎อมนั้นในทํานองเดียวกันกับบทบาทหน๎าที่ก็
เป็นตัวบงบอกสมบัติของสิ่งแวดล๎อมนั้นได๎เชํนกันทั้งโครงสร๎างและบทบาทหน๎าที่ของสิงแวดล๎อม
ด๎วยจากเหตุผลดังกลําวจึงสามารถกลําวได๎วําสิ่งแวดล๎อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยูํเป็น
ระบบนิเวศ/ระบบสิ่งแวดล๎อมมีความเปราะบางและหรือแข็งเกรงตามเวลาและสถานที่ถ๎ากระทํา
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การใดๆ ตํอสิ่งแวดล๎อมหนึ่งยํอมสร๎างผลกระทบตํอสิ่งอ่ืนเป็นลูกโซํตามมาไมํมากก็น๎อยสุดท๎าย
สิ่งแวดล๎อมทุกชนิดมีการปลี่ยนแปลงเสมอดังนั้นจึงต๎องจัดการด๎วยความระมัดระวังอยํางสม่ําเสมอ
มิฉะนั้นและอาจเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้นณเวลาในเวลาหนึ่งได๎จนทําให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ตามมา 

2.3.2  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล๎อมหมายถึงการใช๎ทรัพยากรในการนําออก (เชํนการทําเหมืองแรํ) การ

นําเข๎า (เชํน การนําเคร่ืองจักรเข๎าในพื้นที่เพื่อกํอสร๎างถนน) และการเฝ้าสัมผัสโดยไมํทําให๎ระบบ
สิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลง (เชํนการทํองเที่ยว) เมื่อเกิดของเสียและมลพิษขึ้นต๎องกําจัดและบําบัดน้ํา
เสียให๎เกิดสภาวะปกติอีกทั้งต๎องควบคุมกิจกรรมที่สร๎างปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางเครํงครัด
สิ่งแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลง (ด๎วยตัวเอง) อยูํตลอดเวลายิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างหรือ
สิ่งแวดล๎อมในระบบด๎วยกิจกรรมการใช๎ทรัพยากรโดยการนําออกนําเข๎าและหรือเข๎าสัมผัสด๎วยแล๎ว
การเปลี่ยนแปลงยอมเกิดขึ้นได๎รวดเ ร็ว ในสภาวะเชํนนี้สํงผลทําให๎ เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล๎อมยํอมเปลี่ยนแปลงตามมาอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ 

การจัดการสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ทรัพยากร/สิ่งแวดล๎อมมีอิทธิพลตํอการ
เปลี่ยนแปลงกระขบวนการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อมทั้งหลายตามมาด๎วยเชํนกันเหตุสําคัญก็คือ
การใช๎ทรัพยากร/สิ่งแวดล๎อมไมํวําจะนําออกนําเข๎าหรือสัมผัสไปสร๎างการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ของระบบสิ่งแวดล๎อมจึงทําให๎บทบาทหน๎าที่ของระบบสิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงไปด๎วยแล๎วสงผล
ให๎มีอิทธิพลตอการะบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นตํอไปๆในลักษณะเดียวกันการเกิดของเสียและ
มลพิษนอกจากจะเกิดจากการใช๎เทคโนโลยีและการใช๎ทรัพยากรสิ่แวดล๎อมอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
แล๎วอาจมีการนําเข๎ามาจากกิจกรรมอ่ืนๆทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างแล๎วสํงผลให๎การ
ทํางานของระบบสิ่งแวดล๎อมนั้นผิดปกติไป สิ่งที่ปรากฏทั้งสองประเด็นนี้ชักนําไปสูํการทําความ
เข๎าใจได๎วํากิจกรรมที่สร๎างปัญูหาสิ่งแวดล๎อมจึงไมํควรอยํางยิ่งที่จะทําไห๎เกิดขึ้นในระบบ
สิ่งแวดล๎อมอยํางเด็ดขาดเพราะนอกจากเข๎าทําลายโครงสร๎างโดยการใช๎ทรัพยากร/สิ่งแวดล๎อมเเล๎ว
ยังอาจเป็นกิจกรรมที่อาจนําสิ่งเป็นพิษเข๎าสูํระบบได๎บอกด๎วยจําเป็นต๎องมีการวางมาตรฐานป้องกัน
อยํางเครํงครัดลักษณะการจัดการสิ่งแวดล๎อมสามารถแบํงได๎เป็น 3 ลักษณะดังนี ้

 การใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืนการใช๎ทรัพยากรสิ่งเเวดล๎อมแบบยั่งยืนซึ่งตํางมีหลักการ
และวิธีการเฉพาะตัวเองเชํนหิน–แรํน้ําอากาศ ดินป่าไม๎สัตว์ป่าเมืองและเกาะฯลฯ
ผู๎จดัการต๎องไช๎เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและใช๎ทรัพยากรที่ทดแทนได๎เฉพาะสํวนที่
เพิ่มพูนทรัพยากรที่ใช๎แล๎วหมดไปต๎องเกิดของเสียและมลพิษน๎อยที่สุดและต๎องควบคุม
มิให๎ทรัพยากรที่ใช๎แล๎วไมํหมดสิ้นให๎สะอาดตลอดเวลา 
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 การกําจัดการบําบัดและฟื้นฟูของเสียและมลพิษหมายถึงการกระทําการใด ๆ ก็ตามที่
สามารถขจัดของเสียและมลพิษให๎หมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์เชํนนี้การ
กําจัดขยะ (ขยะชุมชนขยะติดเชื้อและกากสารพิษอันตราย) การบําบัดน้ําเสียและการ
พ๎นสถาพแหลํงเสื่อมโทรมให๎พ๎นคืนสภาพปกติกลําวอีกนัยหนึ่งได๎วําการขจัดของเสีย
และมลพิษในระบบสิ่งแวดล๎อมต๎องหมดสิ้นไปโดยเข๎าสูํสภาวะปกติแล๎วสามารถสร๎าง
สภาวะปกติของโครงสร๎างและบทบาทหน๎าที่ของระบบให๎ปกติและสุดท๎ายสร๎างความ
สมดุลในระบบสิ่งเเวคล๎อมให๎ปรากฏตํอไป 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบสิ่งแวดล๎อมทั้งในและนอกระบบการจัดการอาจทําลาย
โครงสร๎างหรือทรัพยากรภายในระบบสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน๎าที่ของ
ระบบสิ่งแวดล๎อมไนที่สุดขณะที่มีกิจกรรมใช๎ทรัพยากรนั้นยํอมเกิดของเสียและมลพิษ
จากเทคโนโลยีตามมาด๎วยก็เชํนกันยํอมมีฤทธิ์ทําลายทรัพยากรหรือสิ่งแวดล๎อมใน
ระบบเปลี่ยนแปลงไปทําให๎บทบาทหน๎าที่ของระบบสิ่งแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงอยําง
หลีกเลี่ยงไมํได๎ 

กลําวโดยสรุปการจัดการสิ่งแวดล๎อมก็คือการใช๎ทรัพยากรหรือการกําจัดการบําบัดและ 
การฟื้นฟูตํอของเสียและมลพิษหรือเป็นการควบคุมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล๎อมทั้งหมดชี้ไห๎เห็น
วํามนุษย์สามารถใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมได๎แตํต๎องเป็นการใช๎แบบยั่งยืนการใช๎ทรัพยากรแตํละ
คร้ังยํอมสร๎างของเคยและมลพิษจําเป็นต๎องหาทางขจัดให๎หมดไปถ๎ามีกิจกรรมใดที่คาดวําจะสร๎าง
ปัญหาจําเป็นต๎องหาทางควบคุมมิให๎กํอให๎เกิดปัญูหาสิ่งแวดล๎อมรวมไปถึงการทําให๎กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของสิ่งแวดล๎อมปกติอยํางยั่งยืนด๎วย 

ระดับการจัดการสิ่งแวดล๎อมคือการต๎องทําให๎กระบวนการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของ
สิ่งแวดล๎อมและ/หรือของระบบสิ่งแวดล๎อมมีความตํอเนื่องสม่ําเสมอและยั่งยืนเพื่อให๎มนุษย์และ
สิ่งแวดล๎อมอ่ืนๆหรือสิ่งแวดล๎อมรอบๆมีความเป็นอยูํอยํางผาสุกอยํางยั่งยีนตลอดไปกระบวนการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อมไมํปกติหมายถึงสิ่งแวดล๎อมไมํปกติทั้งโครงสร๎างเเละบทบาทหน๎าที่และ
ยํอมสํงผลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์และสิ่งแวดล๎อมไมํมากก็น๎อยการจัดการสิ่งแวดล๎อมแบํง
ออกเป็น 3 ระดับได๎แกํระดับระบบสิ่งแวดล๎อมเนื่องด๎วยการจัดการสิ่งแวดล๎อมทําให๎ระบบ
สิ่งแวดล๎อมทํางานปกติกํอให๎เกิดสิ่งนําออกของระบบนั้นสามารถเป็นสิ่งนําเข๎าสูํระบบสิ่งเเวดล๎อม
ตํอๆไปให๎ปกติแตํการที่จะทําให๎ระบบสิ่งแวดล๎อมมีบทบาทหน๎าที่ปกติจําเป็นต๎องจัดการให๎
โครงสร๎างมีชนิดปริมาณสัดสํวนการกระจายที่ปกติอยํางเครํงครัดแนวการดําเนินการดังกลําวต๎อง
ทําการสํารวจวิเคราะห์หาปัญหาและเหตุของปัญหาสิ่งแวดล๎อมให๎กลมกลืนแล๎วใช๎หลักการและ
วิธีการจัดการแบบผสมผสานดําเนีนการระดับสิ่งแวดล๎อมมีปัญูหาเชํนการถูกคุกคามหรือถูก
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รบกวนหรือกําลังสูญูพันธุ์จําเป็นต๎องจัดการสิ่งแวดล๎อมนั้นอยํางมีประสิทธิภาพปกติแล๎วจะใช๎
หลักการและวิธีการอนุรักษ์วิทยาได๎แกํ การใช๎อยํางยั่งยืน การกักเก็บ การซํอมแซม การฟื้นฟู  การ
รักษาการพัฒนาการป้องกันการสงวนและการแบํงเขตอันหนึ่งอันใดหรือทั้งหมดก็แล๎วแตํสภาวะ
ของปัญหาระดับโครงการการจัดการสิ่งแวดล๎อมในระบบสิ่งแวดล๎อมใดๆก็ตามจําเป็นต๎องมี
โครงการพัฒนาเพื่อการใช๎ทรัพยากรโดยการนําออกนําเข๎าและเข๎าไปสัมผัสรวมไปถึงการกําจัดการ
บําบัดและการพน๎สภาพตํอของเสียและมลพิษให๎เอ้ือตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให๎ดียิ่งขึ้นแตํ
การนําโครงการพัฒนาเข๎าสูํระบบนั้นยํอมมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่อาจสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
ในหรือนอกระบบได๎จําเป็นต๎องทําการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากโครงการพัฒนาเพื่อให๎
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อพบแล๎วก็สร๎างมาตรการและแผนแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
กํอนดําเนินโครงการและต๎องสร๎างแผนติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรฐานและแผนแก๎ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล๎อมทั้งสามระดับเป็นงานที่สําคัญูที่
นักจัดการสิ่งแวดล๎อมต๎องตระหนักอยูํเสมอ ถ๎าพบวําสิ่งแวดล๎อมใดๆเกิดปัญหาต๎องใช๎หลักการ
และวิธีการอนุรักษ์วิทยาชํวยจัดการสํวนกรณีการเกิดปัญหาของทั้งระบบสิ่งแวดล๎อมต๎องใช๎
หลักเกณฑ์วิธีจัดการสิ่งแวดล๎อมแบบผสมผสานมาดําเนินการจัดการสุดท๎ายต๎องเข๎าใจเสมอวําการ
นําโครงการพัฒนาใดๆเข๎าสูํระบบสิ่งแวดล๎อมต๎องทําการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล๎อมกํอน
ดําเนินการโครงการเพื่อจะได๎นํามาตรการแผนแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อมมาดําเนินการควบคูํกับ
การใช๎ทรัพยากรรวมทั้งแผนติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพด๎วยประเภทของระบบสิ่งแวดล๎อม
หมายถึงระบบสิ่งแวดล๎อมทั้งพลังงาน (แสงอาทิตย์) และวัตถุ (น้ําธาตุอาหารฯลฯ) ผํานเข๎าออก
ระบบระบบสิ่งแวดล๎อมนี้พบเห็นทัว่ไปเชํนระบบสิ่งแวดล๎อมป่าไม๎ระบบสิ่งแวดล๎อมท๎องถิ่นระบบ
สิ่งแวดล๎อมเมือง/ชุมชนระบบสิ่งแวดล๎อมน้ํากรํอยระบบสิ่งแวดล๎อมป่าชายเลนฯลฯระบบ
สิ่งแวดล๎อมปิด หมายถึงระบบสิ่งแวดล๎อมที่มีเพียงพลังงาน(แสงอาทิตย์) ผํานเข๎าออกได๎แตํวัตถุไมํ
สามารถผํานเข๎าออกได๎เชํนระบบเรือนเพาะชําเป็นต๎นระบบสิ่งแวดล๎อมโดดเดี่ยวหมายถึงระบบ
สิ่งแวดล๎อมที่ไมํมีการไหลของพลังงานและวัตถุเข๎าออกระบบสิ่งแวดล๎อมตัวอยํางของระบบนี้คง
เป็นระบบทางสังคมมากกวําเชํนระบบเมืองปิดระบบคอมมิวนิสต์ฯลฯการตรวจวัดความยั่งยืนของ
ระบบสิ่งแวดล๎อมความเข๎าใจเบื้องต๎นความยั่งยืนของระบบสิ่งแวดล๎อมก็คือผลิตผลสิ่งนําออกของ
ระบบสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอและตํอเนื่องตลอดเวลากลําวได๎วําสิ่งแวดล๎อมที่เป็นสิ่งนําออก
จากระบบมีศักยภาพในการให๎ผลิตผลอยํางสม่ําเสมอและยั่งยืนดังนั้นตัวดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดังนั้น
ตัวชี้วัดความยั่งยืน ก็คือตัวดัชนีชี้วัดศักยภาพของระบบสี่งแวดล๎อมนั้นซึ่งมีความหมายเดียวกับ
ตัวชี้วัดนําออกจากระบบสิ่งแวดล๎อม 
 



26 

 

 
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกียวข้อง 
บริษัทแมคโครคอนซัลแตนท์จํากัดและคณะ (2539) ได๎ศึกษาระบบแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํา

กลับมาใช๎ประโยชน์ของเทศบาลนครราชสีมาพบวําสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได๎ประมาณร๎อย
ละ 20 และลดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได๎ประมาณ 359 ล๎านบาท/ปี และผลการศึกษา
ยังพบอีกวํามีวัสดุ ประเภทที่สามารถนําไปขายเพื่อใช๎ประโยชน์ตํอไปได๎อีก คือ ประเภทกระดาษ
ประเภทพลาสติกประเภทแก๎วและประเภทโลหะการคัดแยกขยะมูลฝอยมีผลทําให๎ปริมาณขยะมูล
ฝอยลดน๎อยลงและจากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองการเกิดขยะมูลฝอยพลวัตการเกิดขยะมูลฝอย
และการนําขยะมูลฝอยมาใช๎ใหมํพบวําสาเหตุหลักที่สําคัญทีเ่ป็นสามารถนําขยะมูลฝอยที่ได๎จากการ
คัดแยกหรือการกําจัดขยะมูลฝอยอยูํที่ประชาชนในแตํละบุคคลมีความร๎ูความเข๎าใจมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ถูกต๎องในการจัดการขยะมูลฝอยตัวแปรด๎านความร๎ูความเข๎าใจทัศนคติ่เละพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผลตํอการคัดแยกขยะมูลฝอยในการนํากลับมาใช๎ใหมํหรือสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎เกิดขึ้นได๎ 

กิ่งกาญูจน์  บุญมา (25) ได๎ศึกษาเร่ืองความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
บ๎านใหมํหลังมอตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํและได๎แสดงให๎เห็นถึงความสําคัญของการ
มีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชนให๎มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยในฐานะที่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข๎องมีสํวนได๎เสียในการจัดการขยะและได๎รับผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยทั้งนั้น เชํน
ร๎านค๎า, ประชาชนที่ไปนักศึกษาที่เข๎ามาใช๎บริการผลกระทบดังกลําวสํงผลให๎สิ่งแวดล๎อม สุขภาพ
อนามัยของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปการสร๎างจิตสํานึกและความตระหนักในการทิ้งขยะรวมถึงการให๎
มีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาเป็นหลักการสําคัญในทันทีจะต๎องชํวยกันเสริมสร๎างและชํวยกันดํารงรักษา
ไว๎ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบ๎านใหมํหลังมอตํอไปและอยํางบูรณาการ 

ปรเมษฐ  หํวงมิตร (2549) ได๎ศึกษาพบวําพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
ในเขตลาดพร๎าวกรุงเทพมหานครโดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูํในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมากสุดคืองานการนํากลับมาใช๎
ใหมํรองลงมาคือด๎านการลดการเกิดขยะมูลฝอยและด๎านนํารถคัคแยกขยะมูลฝอย  โดยในการนํา
กลับมาใช๎ใหมํประชาชนเลือกขยะประเภทกลํองกระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก็บไว๎ขายหรือนํา
กลับมาใช๎ได๎อีกในงานการลดการเกิดขยะมูลฝอยประชาชนเลือกใช๎ถุงพลาสติกใสํสิ่งของใบใหญํ
เพียงใบเดียวมากกวําใบเล็กหลายๆใบและในงานการค๎ดแยกขยะมูลฝอย  ประชาชนมีพฤติกรรม
การทิ้งขยะเปียกในถงขยะรองรับเสมอผลเปรียบเทียบความแตกตํางของพฤติกรรมการกําจัดขยะมูล
ฝอยของประชาชนในเขตลาดพร๎าวกรุงเทพมหานครพบวํา เพศ อายุ ระยะเวลาที่อยูํอาศัยในชุมชน
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รายได๎ในครอบครัวตํอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะที่อยูํอาศัยตํางมีพฤติกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตลาดพร๎าวกรุงเทพ 
มหานครแตกตํางกันถึงระดับนยัสําคัญ 0.05 

ศุภชัย  ไชยลังกา (2545) ได๎ศึกษาเร่ืองการศึกษาเพื่อจัดทําแบบปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลแมํสายอําเภอเเมํสายจังหวัดเชียงรายจากการศึกษาพบวําการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลแมํสายอําเภอเเมํสายจังหวัคเชียงรายโดยชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย
เชํนการเผาการนําขยะไปฝังกลบหรือแม๎กระทั่งการนํามูลฝอยไปทิ้งตามที่สาธารณะ  โดยเฉพาะ
ครัวเรือนตํางๆยังมิได๎มีการคัดแยกขยะการเผามีสํวนรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังมีระดับ
ต่ํา ปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน๎มเพิ่มตามจํานวนประชากรและนักทํองเที่ยวอีกทั้งการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมํสายยังมีข๎อจํากัดทางงานงบประมาณบุคลากร
เคร่ืองมือยานพาหนะในการบรรทุกขยะมูลฝอยแตํทางเทศบาลได๎มีโครงการแผนฟื้นฟูแก๎ไขใน
ระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการมูลฝอยที่นับวันเพิ่มมากขึ้น 

มิศรา  สามารถ  และรักกิจ  ศรีสรินทร ์(2540) ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางความรํวมมือ 
ระหวํางประชาชนกับภาครัฐในการแยกประเภทมูลฝอยกํอนนําทิ้งผลการศึกษาวิจัยแยกเป็น 4
ลักษณะดังนี ้

1) ข๎อมูลพฤติกรรมแเละกลุํมความคิดเห็นของประชาชนพบวํากลุํมตัวอยํางกวําคร่ึงหนึ่ง 
(ร๎อยละ 59.9) ไมํได๎แยกประเภทมูลฝอยเพราะการเก็บขนของพนกังานยังรวมอัดในรถ
คันเดียวจึงไมํมีประโยชน์ในทางปฏิบัติแตํประชากรสํวนใหญูํ (ร๎อยละ 95.7) พร๎อมใจ
รํวมมือกับนโยบายการแยกประเภทมูลฝอยกํอนนําทิ้ง 

2)  ข๎อมูลการปฏิบัติและข๎อคิดเห็นของกลุํมเจ๎าหน๎าที่จากแบบสอบถามที่ทอดไปยัง
เจ๎าหน๎าที่และพนักงานเขตตํางๆทั่วประเทศพบวําปัญหาการจัดการมูลฝอยในพื้นที่มี
หลายปัญูหาด๎วยกันเชํนปัญหาขาดแคลบุคลากรงบประมาณและอุปกรณ์เคร่ืองไช๎   
(ร๎อยละ 53.7) ปัญหาระบบการจัดการไมํสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้นได๎ 
(ร๎อยละ 43.4)เเละปัญูหาประชาชนไมํให๎ควมรํวมมือ (ร๎อยละ 87.1) เป็นต๎น 

3)  ข๎อมูลจากการสังเกตการณ์จากพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดหัวเมืองหลัก คือ ระยอง
พระนครศรีอยุธยาขอนแกํนนครราชสีมาเชียงใหมํพิษณุโลกภูเก็ตและกระบี่เเสดงให๎
เห็นวําทุกเทศบาลล๎วนมีปัญหารํวมกัน 2 ประการคืองบประมาณในการจัดเก็บและการ
กําจัดมูลฝอยของท๎องถิ่นมีไมํเพียงพอและปัญูหาประชาชนไมํให๎ความสําคัญูและความ
รํวมมือกับการแยกประเภทมูลฝอยที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 
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4)  ข๎อเสนอแนะและการระดมสมองสรุปผลได๎ดังนี้คือการแยกประเภทมูลฝอยควรมุํงเน๎น
เสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐกับประชาชนการประชาสัมพันธ์เพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจในการแยกมูลฝอยรัฐควรให๎การสนับสนุนประกอบธุรกิจรีไซเคิลให๎มากขึ้น
รณรงค์ให๎ประชาชนและองค์กรบริหารสํวนตําบลมีสํวนรํวม รับผิดชอบในการ
แก๎ปัญหาขยะมูลฝอยและควรมีมาตรการทางกฎหมายที่จะชํวยสร๎างให๎การดําเนินการ
แยกประเภทมูลฝอยกํอนนําทิ้งดําเนินการไปได๎ด๎วยดี 

ธนาพร  ประสิทธิ์นราพัน (2544) ได๎ศึกษาเร่ืองการจัดการขยะชุมชน:กรณีบ๎านดงมํอน
กระทิงนครลําปางผลการศึกษาวิจัยพบวําชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสํวนรํวมด๎วยตนเอง
การจัดหาแรงงานการบริหารกองทุนขยะตลอดจนการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  รวมถึงการกําหนด
กฎเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเป็นไปอยํางมีสํวนรวมของชาวบ๎านและมี
การนําเสนอข๎อมูลขําวสารของหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องเชํนเทศบาลนครลําปางโดยได๎รับการ
สนับสนุนจากโครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติการดําเนินการจัดการขยะของชุมชนของบ๎านดง
มํอนกระทิงเป็นการเสริมการทํางานของชุมชนให๎มีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยการจัดเก็บ
คําธรรมเนียมการบริการเป็นไปอยํางถูกต๎องและชํวยเพิ่มรายได๎ให๎กับกองทุน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
3.1  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลธาตุทองตั้งอยูํหํางจากอําเภอภูเขียวประมาณ  25  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 
93.65ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดตํอกับตําบลตํางๆดังนึ้ทิศเหนือติดตํอกับตําบลผักปังและตําบล
กวางโจนอําภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ทิศใต๎ติดกับตําบลหนองขามอําเภอแก๎งคร๎อจังหวัตชัยภูมิทิศ
ตะวันออกติดตํอกับตําบลหลุบคาอําเภอแก๎งคร๎อจังหวัดนชัยภูมิทิศตะวันตกติดตํอกับอําเภอภูเขียว
และตําบลทํามะไฟหวานอําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ . เทศบาลตําบธาตุทองมีจํานวนหมูํบ๎าน
ทั้งสิ้น13 หมูํบ๎านจํานวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น 1,943 ครัวเรือนและจํานวนประชากรมีทั้งสิ้น 13,256 
คนแยกเป็นชาย 6,652 คน หญิง 6,604 คน พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบสูงพื้นที่สม่ําเสมอประชากร
สํวนใหญํประกอบอาชีพทางด๎านการเกษตรกรรม ค๎าขาย รับจ๎างและอื่น ๆ 
 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่จังหวัดชัยภูมิ 
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รูปที่ 3.2 แผนที่เทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 

3.2 การส ารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
อัตราการผลิตมูลฝอยสามารถสื่อถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได๎โดยตรงโดยทั่วไป  

อัตราการผลิตจะมีคําแตกตํางกันไปในแตํละท๎องถิ่นโดยสาเหตุหลักขึ้นอยูํกับกิจกรรมตํางๆที่
เกิดขึ้นในชุมชนชุมชนเมืองมักมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกวําชุมชนท๎องถิ่นหํางไกลอยํางไรก็ตาม
ในการที่ชุมชนแหํงหน่ึงมีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกวําอีกชุมชนหนึ่งไมํได๎หมายความวําชุมชนที่มี
อัตราการผลิตมูลฝอยมากกวําจะมีสถานะภาพแยํกวําเนื่องจากการวิเคราะห์ เร่ืองมูลฝอยจําเป็นต๎อง
ประเมินถึงอัตราการกําจัดมูลฝอยของชุมชนทีมีอยูํประกอบด๎วยปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดตํอวัน /
จํานวนประชากร 

 วิธีการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอย 
กากของเสียทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยหรือของอันตรายจะมีปริมาณมากหรือน๎อยมีสาเหตุจาก

ปัจจัยหลายๆประการปัจจัยเหลํานี้เมื่อประกอบเข๎าด๎วยกันจะสํงผลตํอปริมาณกากของเสียที่
เกิดขึ้นณชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือณเวลาใดเวลาหนื่งอยํางไรก็ตามการที่ชุมชนแหํงหนึ่งมีอัตราการ
ผลิตมูลฝอยมากกวําอีกชุมชนหนึ่งไมํได๎หมายความวําชุมชนที่มีอัตราการผลิตมูลฝอยมากกวําจะมี
สถานะภาพแยํกวําเนื่องจากการวิเคราะห์เร่ืองมูลฝอยจําเป็นต๎องประเมินถึงอัตราการกําจัดมูลฝอย
ของชุมชนที่มีอยูํประกอบด๎วยปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดตํอวัน/จํานวนประชากรปริมาณขยะมูล
ฝอยคํานวณจากการคาดการณ์ปริมาณขยะจากกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลธาตุทองปี 2556 
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เทศบาลตําบลธาตุทองจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทตํางๆที่ได๎จากชุมชน  และบ๎านเรีอนเฉลี่ย 4.5 ตัน
ตํอวันหรือมีปริมาณขยะเทํากับ 1,642.5 ตันตํอปี (คําการจัดเก็บคําขยะชํวงเดือนตุลาคม 2555 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์2556 จัดเก็บได๎ 105,000 บาท) 
 

3.3  การส ารวจสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลธาตุทอง ยังไมํมีการจัดทําแเผนแมํบทและยังไมํมีการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยแตํอยํางใดประชาชนยังไมํให๎ความสําคัญในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยทําให๎เทศบาล
ต๎องจัดเก็บและกําจัดขยะบางสํวนที่ตกค๎างบนท๎องถนนและชุมชนและต๎องรับเร่ืองร๎องเรียนที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะที่ตกค๎างอยูํในยํานชุมชนอยูํบํอยคร้ังขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลธาตุ
ทองมีแหลํงที่มาจากอาคารและบ๎านเรือนขยะที่ทิ้งในแตํวันสํวนใหญํเป็นประเภทขยะมูลฝอยสด
หรือขยะมูลฝอยเปียกเชํนเศษอาหารเศษเนื้อเศษผักใบไม๎และเปลือกผลไม๎รองลงมาเป็นขยะมูลฝอย
ทั่วไปเชํนเศษกระดาษถุงพลาสติกซองขนมและกลํองโฟมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่
ไมํเหมาะสมสํงผลให๎เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของกองขยะปัญูหาแมลงวันและสัตว์นําโรคปัญหาควัน
ไฟจากการเผาขยะมูลฝอยและปัญหาน้ําเสีย 

3.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 13,256

คน โดยใช๎ขนาดกลุํมตัวอยํางตามวิธีการของยามาเนํ (Yamane) ที่ระดับความเชี่อมั่นร๎อยละ 9 และ 
กําหนดความคลาดเคลี่อนที่ยอมรับได๎  0.05 มีสูตรดังนี ้

n = N / 1+Ne² 
เมื่อ n = ขนาดของตัวอยําง 

N= ขนาดของประชากรซึ่งเทํากับ 13,256คน 
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรบัได๎ ซึ่งเทํากับ.05 

ผลที่ได๎จากการคํานวณเทํากับ 388.28 คนใช๎ 390 คน 
3.3.2  เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด๎วยข๎อมูลทุติยภูมิได๎แกํกฎหมายระเบียบและ

เอกสารงานทางวิชาการและข๎อมูลปฐมภูมิซึ่งได๎จากการสอบถามกลุํมเป้าหมายที่เกี่ยวข๎องในเขต
เทศบาลตําบลธาตุทองจํานวน 390คนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลธาตุทองและมีลักษณะเป็นคําถามแบบปลายปิดลําดับขั้นตอนในการพัฒนา
เคร่ืองมือและเน้ือหาแสดงได๎ดังนี ้
  



32 

 

 
 

 ลักษณะของเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลธาตุทองจํานวน 390 คนมีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือกคําตอบ (Check List) 
เน้ือหาในแบบสอบถามมี 3 ตอนตังนึ้ 

ตอนที่1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนทึ่ 2 ความรู๎และความเข๎าใจเร่ืองขยะของประชาชน 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

แบบสัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์จํานวน 30 คนที่มีโครงสร๎างประกอบด๎วย 
คําถามที่ให๎ผู๎ตอบแสดงความคิดเห็น (Open - Ended Question) โดยเนื้อหาของแบบ

สัมภาษณ์ประกอบด๎วยการวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันและการประเมินสภาพ
ปัญหาในอนาคตการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลธาตุทองและปัญหาและข๎อเสนอแนะใน
การจัดการขยะมูลฝอย (ภาคผนวก ข) 

 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

๏   ศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลธาตุทอง 
อยํางไมํเป็นทางการ เพื่อกําหนดกรอบเนื้อหาในการ สร๎างแบบสัมภาษณ์ 

๏   จัดทําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ประกอบด๎วยคําถามที่ต๎องการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให๎ครบถ๎วนและครอบคลุมเนื้อหา 

๏   ผู๎ศึกษาทําการตรวจสอบเคร่ืองมืออีกคร้ังหนึ่ง  ซึ่งจะตรวจสอบความครอบคลุมของ
เน้ือหา ความเข๎าใจของภาษา ความเข๎าใจตรงกันของคําถาม 

๏   นําแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให๎อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครง
รํางตรวจสอบแล๎ว แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎ได๎แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่
สมบูรณ์ในการรวบรวมข๎อมูล 

๏   เกณฑ์ชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยด๎านความร๎ูและพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชน
เทศบาล ตําบลธาตุทอง แสดงดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์ชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย 
คะแนน เกณฑ์ชี้วัด 

80.00-100.00 เหมาะสมมากที่สุด ไมํเหมาะสมมากที่สุด 
70.00 - 79.99 เหมาะสมมาก ไมํเหมาะสมมาก 
60.00 - 69.99 เหมาะสมปานกลาง ไมํเหมาะสมปานกลาง 
50.0 - 59.99 เหมาะสมน๎อย ไมํเหมาะสมน๎อย 
0.00 - 49.99 เหมาะสมน๎อยที่สุด ไมํเหมาะสมน๎อยที่สุด 
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3.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยกําหนดการเก็บรวบรวมข๎อมูล 3 สํวนคือ 
๏   ข๎อมูลเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
๏  ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จํานวน 360 

ตัวอยํางมาสรุปวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนกลุํมตัวอยําง 
เพื่อหาแนวทางการจัดการโดยอาศัยความรํวมมือ และเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการจัดการและให๎ความร๎ูในการจัดการขยะชุมชนให๎ถูกต๎อง  เพื่อให๎ประชาชน
ตระหนักถึงควาสสําคัญและใสํใจรักษาสภาพแวดล๎อมในชุมชน 

๏   ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์  ผู๎ศึกษาเก็บข๎อมูล โดยการสัมภาษณ์ คณะผู๎บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลตําบล และพนักงานเทศบาล ด๎วยการสัมภาษณ์แบบมีจุดเน๎น (Focus Interview) 

3.3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
๏  ข๎อมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะห์การนําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาแปลงเป็นรหัสตัวเลข

และบันทึกลงในสื่อคอมพิวเตอร์ทางการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ ดังนี้ 
- ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามใช๎สถิติพื้นฐาน ร๎อยละ(Percentage)และความถี่

(Freguency) 
- ข๎อมูลผลการสอบถามเกี่ยวกับความรู๎ ความเข๎าใจ และการจัดการขยะมูลฝอย ใช๎ร๎อย

ละ (Percentage) และความถี่ (Freguency) 
- ข๎อมูลผลการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ใช๎

ร๎อยละ(Percentage) และความถี่ (Freguency) 
๏  ข๎อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการนําข๎อมูลที่

ได๎จากการสัมภาษณ์ ผู๎ศึกษานํามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)โดยนําข๎อมูลที่
ได๎มาจําแนกและจัดหมวดหมูํ แล๎วสรุปเป็นประเด็นหลักและพรรณนาข๎อความอยําง
ละเอียด เร่ิมจากการทําการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น แล๎วนําข๎อมูลที่มีความหมายในกลุํม
การจัดการขยะเดียวกัน มาจัดให๎อยูํในหมวดหมูํ แล๎วจึงสรุปประเด็นหลัก ผู๎วิจัยจําแนก
และจัดหมวดหมูํประเภทของข๎อมูลตามลักษณะการสัมภาษณ์ 
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บทที ่4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 

การศึกษาการจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลธาตุทอง  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง  
การวิจัยดําเนินการโดยใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง  และ
ใช๎แบบสัมภาษณ์เก็บข๎อมูลจากคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ท๎ายสุด 
ผลการศึกษาวิจัยทั้งหมดจะนามาสรุป และวิเคราะห์ผล 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ประชากรกลุํมตัวอยํางในพื้นที่ตําบลธาตุทอง  มีจํานวน 390 คน ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลโดยใช๎
แบบสอบถาม ซึ่งได๎รับกลับคืนมาและเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์  จํานวน 360  ฉบับ  คิดเป็นร๎อย
ละ 92.40  และนํามาวิเคราะห์ข๎อมูลตามหลักวิชาการทางสถิติ  ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบ
แบบสอบถามสรุปได๎ดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.8 
 

ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับเพศของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1. ชาย 189 52.50 
2. หญิง 171 47.50 

รวม 360 100.00 
 

 ตารางที่ 4.1 ให๎เห็นวําประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง  ที่ตอบแบบสอบถามมี
จํานวน 360 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 189 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.50 รองลงมาเป็นเพศหญิง 
จํานวน 171 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.50 
 

ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับอายุของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1. ต่ํากวํา 20 ปี   117 32.50 
2. 20-30 ปี 145 40.30 
3. 31-40 ปี 33 9.20 
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ตารางที่ 4.2  (ตํอ) 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
4. 41-50 ปี  48 13.30 
5. 50  ปีขึ้นไป 17 4.70 

รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.2  แสดงให๎เห็นวําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 20-30 

ปี จํานวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.30 รองลงมามีอายุต่ํากวํา 20 ป ีจํานวน 117 คน คิดเป็นร๎อยละ 
32.50  อายุระหวําง 41-50 ปี  จํานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.30  อายุระหวําง 31-40 ปี จํานวน 33 
คน คิดเป็นร๎อยละ 9.20  และต่ําสุดคือ อายุ 50 ป ีขึ้นไป  จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.70  
 
ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
1. ประถมศึกษา  67 18.60 
2.  มัธยมศึกษา/ปวช.    186 51.70 
3.  ปวส./อนุปริญญา 20 5.60 
4.  ปริญญาตรี  62 17.20 
5.  สูงกวําปริญญาตรี 25 6.90 

รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงระดับการศึกษาของประชากรผู๎ตอบแบบสอบถาม ประชากรสํวนใหญํมี

ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 186 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.70 รองลงมา  ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 67 คน   คิดเป็นร๎อยละ 18.60  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 62 คน   คิดเป็น          
ร๎อยละ 29.4  ระดับสูงกวําปริญญาตรี  จํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.90 และต่ําสุดคือ ระดับปวส./
อนุปริญญา จํานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.60  
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ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับสถานภาพ ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
-  โสด 194 53.90 
-  สมรส 113 31.40 
-  หยําร๎าง 53 14.70 

รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงสถานภาพครัวเรือน  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีสถานภาพโสด 

จํานวน 194 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.90  รองลงมาสถานภาพสมรส จํานวน 113 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
31.40  และต่ําสุดคือ หยําร๎าง จํานวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.70 
  

ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับขนาดของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของ 

       ผู๎ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1.  1 – 2 คน 53 14.70 
2.  3 – 4 คน 183 50.80 
3.  5 – 6 คน 31 8.60 
4.  7 – 8 คน 69 19.20 
5.  9 คนขึ้นไป 24 6.70 

รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงสมาชิกในครัวเรือนสํวนใหญํมีจํานวน 3-4 คน   จํานวน  183 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 50.80  รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน จํานวน 69 คน  คิดเป็นร๎อยละ 19.20  มี
สมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน จํานวน 53 คน  คิดเป็นร๎อยละ 14.70   มีสมาชิกในครัวเรือน   5-6 คน 
จํานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.60  และต่ําสุดคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 9 คนขึ้นไป  จํานวน  24 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 6.70 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับอาชีพหลักของครัวเรือนของผู๎ตอบ                    
 แบบสอบถาม 

อาชีพหลักของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1.  รับจ๎าง 91 25.30 
2.  ค๎าขาย  72 20.00 
3.  ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  47 13.10 
4.  ทํานา/ทําไรํ/เลี้ยงสัตว์    138 38.30 
5.  อ่ืนๆ  12 3.30 

รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงอาชีพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทํา

นา/ทําไรํ/เลี้ยงสัตว์ จํานวน 138 คน  คิดเป็นร๎อยละ 38.30   รองลงมาอาชีพรับจ๎าง จํานวน  91 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 25.30  อาชีพค๎าขาย จํานวน 72 คน  คิดเป็นร๎อยละ 20.00  อาชีพข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.10  และต่ําสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ จํานวน 12 คน คน คิด
เป็นร๎อยละ 3.30 
 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความถี่และร๎อยละเกี่ยวกับระดับรายได๎รวมของครัวเรือนตํอเดือน                    
 ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
1.  น๎อยกวํา 5,000 บาท 74 20.60 
2.  5,000-10,000 บาท 105 29.20 
3.  10,001-15,000 บาท  142 39.40 
4.  15,000 บาทขึ้นไป 39 10.80 

รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.7  แสดงรายได๎ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประชาชนสํวนใหญํมีรายได๎รวมของ

ครัวเรือน 10,000-15,000 บาท จํานวน 142 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.40  รองลงมา 5,000-10,000 บาท 
จํานวน 105 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.20  รายได๎  รายได๎น๎อยกวํา 5,000 บาท จํานวน 74 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 20.6  และต่ําสุดคือ รายได๎  15,000 บาท ขึ้นไป  จํานวน 39 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.80 
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ตารางที่ 4.8  จํานวนและร๎อยละของขยะมูลฝอยในครัวเรือนสํวนใหญํเป็นของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยประเภทใด  จ านวน ร้อยละ 
1. ขยะยํอยสลายได๎ ได๎แกํ เศษผักผลไม๎  , เศษอาหาร , ใบไม๎ , เศษ

เน้ือสัตว์, เปลือกผลไม๎ 
152 42.20 

2. ขยะรีไชเคิล ได๎แกํ แก๎ว , กระดาษ , กระป๋องเคร่ืองดื่ม , เศษพลาสติก
,เศษอลูมิเนียม  

45 12.50 

3. ขยะทั่วไป  ได๎แกํ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล์, ถังพลาสติก 149 41.40 
4. ขยะอันตราย   ได๎แกํ   ถํานไฟ , หลอดฟูออเรสเซนต์  , แบตเตอร่ี,               

ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืชกระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี    
14 3.90 

5. อ่ืนๆ - - 
รวม 360 100.00 

 
ตารางที่ 4.8  สรุปประเภทของขยะมูลฝอยที่พบในแตํละครัวเรือน ขยะสํวนใหญํเป็นขยะ

ยํอยสลายได๎ ได๎แกํ เศษผักผลไม๎, เศษอาหาร, ใบไม๎, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม๎ จํานวน 152 คน คิด
เป็นร๎อยละ 42.20  รองลงมาเป็นขยะทั่วไป ได๎แกํ ถุงพลาสติก, ซองขนม, โฟม, ฟอยล์, หํอพลาสติก 
จํานวน 149 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.40  ขยะรีไซเคิล ได๎แกํ แก๎ว, กระดาษ, กระป๋องเคร่ืองดื่ม, เศษ
พลาสติก, เศษอลูมิเนียม จํานวน 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.50 และต่ําสุดคือ ขยะอันตราย ได๎แกํ 
ถํานไฟฉาย, หลอดฟูออเรสเซนต์, แบตเตอร่ี, ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช, กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สีหรือสารเคมี จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.90 
 
4.2  จ านวนและร้อยละความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน 
 ในการวัดความร๎ูความเข๎าใจในเร่ืองขยะของประชาชนนั้น  ผู๎ตอบแบบสอบถามทําการ
ตอบคําถามในความร๎ูด๎านขยะจํานวน 15 ข๎อ โดยมีตัวเลือกให๎ตอบ 3 ตัวเลือกคือ ตอบคําถามวํา ถูก 
ผิด หรือไมํทราบ  จากจํานวนตัวอยํางทั้งหมด 360 คน สรุปจํานวนของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองขยะ  ถูกแสดงอยูํในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองขยะ 
ของประชาชน 

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะ 
ของประชาชน  

ตอบค าถามว่าถูก ตอบค าถามว่าผิด ไม่ทราบ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ขยะหมายถึง สิ่งของตํางๆที่ไมํมี
ประโยชน์และไมํสามารถนํามาใช๎
ประโยชน์ 

16 
 

4.40 
 

339 
 

94.20 
 

5 1.40 
 

2. ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษ
ผักเปลือกผลไม๎ 

345 95.80 
 

15 4.20 
 

- - 
 

3. ขยะแห๎งหมายถึง ขยะพวกกระดาษ 
พลาสติก เศษเหล็ก แก๎วกระป๋อง 
อลูมิเนียม 

350 97.20 
 

10 2.80 
 

- - 
 

4. ขยะเปียกน้ําทุกชนิด หมายถึงขยะ
เปียก 

165 45.80 
 

182 50.60 
 

13 3.60 
 

5. การคัดแยกขยะทําให๎ขยะน๎อยลง 348 96.70 
 

7 1.90 
 

5 1.40 
 

6. การแก๎ไขปัญหาขยะเป็นหน๎าที่ของ
หนํวยงานราชการเทํานั้น 

50 13.90 
 

310 86.10 
 

- - 
 

7. ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บ
รวบรวมไว๎ด๎วยกัน 

140 38.90 
 

205 56.90 
 

15 4.20 
 

       
8. แบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารกําจัด

ศัตรูพืช หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น
ขยะอันตราย 

343 95.30 
 

10 2.80 
 

7 1.90 
 

9. ขยะมูลทําผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
และเป็นอันตรายตํอมนุษย์ 

350 97.20 
 

6 1.70 
 

4 1.10 
 

10.  การคัดแยกขยะอันตรายตํางๆ กํอน  
 นําไปทิ้งเป็นสิ่งจําเป็น 

351 97.50 
 

4 1.10 
 

5 1.40 
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ตารางที่ 4.9 (ตํอ) 

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะ 
ของประชาชน  

ตอบค าถามว่าถูก ตอบค าถามว่าผิด ไม่ทราบ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

11.  การหลีกเลี่ยงการใช๎ถุงพลาสติก 
 โฟม สามารถชํวยลดปริมาณขยะ 

348 96.70 
 

8 2.20 
 

4 1.10 
 

12.  การคัดแยกขยะกํอนทิ้งชํวยแก๎ไข 
 ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

345 95.80 
 

9 2.50 
 

6 1.70 
 

13. ขยะมูลฝอยสดซากสัตว์มูลสตัว์ไมํ
สามารถกําจัดโดยวิธีการฝังกลบ 

152 42.20 
 

191 53.10 
 

17 4.70 
 

14.  ขยะทําให๎สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรม 
 ชุมชนไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อยและ  
 เป็นแหลํงเพาะพันธ์เชื้อโรค 

336 93.30 
 

11 3.10 
 

13 3.60 
 

15.  การจัดการขยะอันตรายมีวิธีการ 
 เหมือนขยะทั่วไป 

34 9.40 
 

307 85.30 
 

19 5.30 
 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงระดับความร๎ูและความเข๎าใจเร่ืองขยะของกลุํมประชากรผู๎ตอบแบบ 

สอบถาม ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได๎ดังน้ี  
ข๎อคําถามที่ 1 ขยะหมายถึง สิ่งของตํางๆ ที่ไมํมีประโยชน์ และไมํสามารถนามาใช๎

ประโยชน์อะไรได๎อีก ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ  ตอบวํา 
“ผิด” จํานวน 339 คน คิดเป็นร๎อยละ 94.20  รองลงมา ตอบวํา “ถูก” จํานวน 16 คน คิดเป็น           
ร๎อยละ 4.40  และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ” จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.40   

ข๎อคําถามที่ 2 ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม๎ ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 345 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 95.80  รองลงมา ตอบวํา “ผิด”  จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.20 และน๎อยที่สุด ตอบวํา 
“ไมํทราบ”  ไมํมีผู๎ตอบ   

ข๎อคําถามที่ 3 ขยะแห๎งหมายถึง ขยะ พวกกระดาษ  พลาสติก  เศษเหล็ก  แก๎ว  กระป๋อง 
อลูมิเนียม ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก” ซึ่งเป็น
คําตอบที่ถูก จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.80  รองลงมา ตอบวํา “ผิด” จํานวน 350 คน คิดเป็น             
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ข๎อคําถามที่ 4  ขยะที่เปียกน้ําทุกชนิดหมายถึงขยะเปียก ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ผิด” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 182 คน คิดเป็นร๎อยละ 
50.60 รองลงมา ตอบวํา “ใชํ” จานวน 165 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.80  และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํ
ทราบ” จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.60  

ข๎อคําถามที่ 5 การคัดแยกขยะทําให๎ปริมาณขยะน๎อยลง ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 348 คน คิดเป็นร๎อยละ 
96.70 รองลงมา ตอบวํา “ผิด” จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.90  และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ”  
จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.40  

ข๎อคําถามที่ 6 การแก๎ปัญหาขยะเป็นหน๎าที่ของหนํวยงานราชการเทํานั้น ผลการศึกษาสรุป
ได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ผิด”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 310 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 86.10  รองลงมา  ตอบวํา “ถูก”  จํานวน 50 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.90  และน๎อยที่สุด 
ตอบวํา “ไมํทราบ”  ไมํมีผู๎ตอบ   

ข๎อคําถามที่ 7 ขยะมูลฝอยทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไว๎ด๎วยกัน ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ผิด”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 205 คนคิดเป็น
ร๎อยละ 56.90 รองลงมา  ตอบวํา “ถูก” จํานวน 140 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.90 และน๎อยที่สุดตอบวํา       
“ไมํทราบ”  จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.2  

ข๎อคําถามที่ 8 แบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช หลอดฟูออเรสเซนต์เป็นขยะ
อันตราย ผลการศึกษาสรุปได๎วํา ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก” ซึ่งเป็น
คําตอบที่ถูก จํานวน 343 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.30 รองลงมา ตอบวํา “ผิด” จํานวน 10 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 2.80  และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ” จานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.90   

ข๎อคําถามที่ 9 ขยะมูลฝอยทําให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และเป็นอันตรายตํอมนุษย์            
ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก 
จํานวน 350 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.20  รองลงมา ตอบวํา “ผิด”  จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.70  
และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ”  จํานวน 4 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.10  

ข๎อคําถามที่ 10 การแยกขยะอันตรายตํางๆ กํอนนําไปทิ้งเป็นสิ่งจําเป็น ผลการศึกษาสรุปได๎
วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ถูก”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 351 คน คิด
เป็นร๎อยละ 97.50  รองลงมา ตอบวํา  “ผิด”  จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.10 และน๎อยที่สุด ตอบวํา            
“ไมํทราบ”  จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.40  

ข๎อคําถามที่ 11 การหลีกเลี่ยงการใช๎ถุงพลาสติก โฟม สามารถชํวยลดปริมาณขยะ  ผลการ 
ศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 



42 

 

 
 

348 คน คิดเป็นร๎อยละ 96.70 รองลงมา ตอบวํา “ผิด”  จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.20  และน๎อย
ที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ”  จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.10  

ข๎อคําถามที่ 12 การคัดแยกขยะกํอนทิ้งชํวยแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ผลการศึกษาสรุปได๎วํา 
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ถูก”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 345 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 95.80  รองลงมา  ตอบวํา “ผิด”  จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.50  และน๎อยที่สุด ตอบวํา             
“ไมํทราบ” จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.10  

ข๎อคําถามที่ 13 ขยะมูลฝอยสด ซากสัตว์ มูลสัตว์ ไมํสามารถกําจัด โดยวิธีการฝังกลบ ผล
การ ศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ  ตอบวํา “ผิด” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก 
จํานวน 152  คน คิดเป็นร๎อยละ 42.20  รองลงมา ตอบวํา “ถูก” จํานวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.10 
และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ” จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.70  

ข๎อคําถามที่ 14 ขยะทําให๎สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรม ชุมชนไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย และเป็น
แหลํงเพาะพันธุ์เชื้อโรค ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา 
“ถูก” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 336 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.30  รองลงมา ตอบวํา “ผิด” จํานวน 11 
คน คิดเป็นร๎อยละ 3.10  และน๎อยที่สุด ตอบวํา “ไมํทราบ”   จํานวน 13 คน  คิดเป็นร๎อยละ 3.60   

ข๎อคําถามที่ 15 การกําจัดขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ผิด” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 307 คน คิดเป็น 
ร๎อยละ 85.30  รองลงมา  ตอบวํา “ ถูก” จํานวน  34  คน คิดเป็นร๎อยละ 9.40 และน๎อยที่สุด  ตอบวํา 
“ไมํทราบ” จํานวน  19  คน คิดเป็นร๎อยละ 5.30 

สรุปได๎วํา ในภาพรวมประชาชนสํวนใหญํมีความร๎ูและความเข๎าใจเร่ืองขยะมากที่สุดในข๎อ
การแยกขยะอันตรายตํางๆ กํอนนําไปทิ้งเป็นสิ่งจําเป็น (ร๎อยละ 50.50) และต่ําสุดคือ ขยะเปียกน้ํา
ทุกชนิด หมายถึงขยะเปียก (คิดเป็นร๎อยละ 50.60) 
 
สรุปความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน  
หากจําแนกตามความถูก ผิด ในการตอบคําถาม ในแตํละข๎อ ผลสรุปถูกแสดงอยูํในตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10   สรุปความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองขยะของประชาชน 

ข้อ ถูก ผิด 
 1 339 21 
 2 345 15 
 3 350 10 
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ตารางที่ 4.10   (ตํอ) 
ข้อ ถูก ผิด 

 4 182 178 
 5 348 12 
 6 310 50 
 7 205 155 
 8 343 17 
 9 350 10 
 10 351 9 
 11 348 12 
 12 345 15 
 13 191 169 
 14 336 24 
 15 307 53 
  

 จากตารางที่ 4.10 สรุปวํามีผู๎ตอบแบบสอบถามที่ตอบวํา  “ถูก” มากกวําผู๎ที่ตอบ
แบบสอบถามที่ตอบวํา ”ผิด” นั้นหมายความวําประชาชนสํวนใหญํมีความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองขยะ
มากกวําคนที่ไมํรู๎เร่ืองขยะ 
 

4.3   การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  จากจํานวนตัวอยํางทั้งหมด 

360 คน ถูกแสดงอยูํในตารางที่ 4.11 
 

ตารางที่ 4.11 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

   
ประเภทขยะ  

 

ท้ิง เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 

 จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ขยะย่อสลาย           
1. เศษอาหารเศษ

ผักผลไม๎ 
355  98.60 2  0.60 3  0.80 - - - - 
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ตารางที่ 4.11 (ตํอ) 

   
ประเภทขยะ  

 

ท้ิง เผา ฝังกลบ ขาย น าไปใช้ต่อ 

 จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ  จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

2. ใบไม๎กิ่งไม ๎ 140  38.90 213  59.20 3  0.80 - - 4 1.10 
3. ซากสัตว์ มูลสัตว์ 
ขยะรีไซเคิล 
4. แก๎ว 
5. เศษกระดาษ 
หนังสือเกํา 
6. กระป๋องเคร่ืองดื่ม 
7. ขวดพลาสติก 
8. ถุงพลาสติก 
9. เศษโลหะ 
ขยะท่ัวไป 
10.โฟม 
11. เศษอิฐชิ้นสํวน 
ของคอนกรีต 
กระเบื้อง 

292 
 

90 
8 
 

7 
8 

21 
57 

 
346 
348 

81.10 
 

25.00 
2.20 

 
1.90 
2.20 
5.80 

15.80 
 

96.10 
96.70 

6 
 
- 

17 
 
- 
- 
- 
- 
 

9 
- 

1.70 
 
- 

4.70 
 
- 
- 
- 
- 
 

2.50 
- 

49 
 

11 
- 
 
- 
5 
6 
5 
 
- 
8 

13.60 
 

3.10 
- 
 
- 

1.40 
1.70 
1.40 

 
- 

2.80 

5 
 

259 
335 

 
353 
347 
330 
298 

 
5 
- 

1.40 
 

71.90 
93.10 

 
98.10 
96.40 
92.50 
82.80 

 
1.40 

- 

8 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
4 

2.20 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

1.10 
 
 

ขยะอันตราย 
12. กระป๋องสเปรย์ 
13. กระป๋องบรรจ ุ
สารสารเคมี 
14. แบบเตอร่ี 
15. ถํานไฟฉาย 
16. หลอดไฟ 

 
167 
111 

 
144 
111 
191 

 
46.40 
30.80 

 
40.00 
30.80 
53.10 

 
- 
- 
 

23 
- 
- 

 
- 
- 
 

6.40 
- 
- 

 
166 
233 

 
19 

241 
169 

 
46.10 
64.70 

 
5.30 

66.90 
46.90 

 
27 
16 

 
174 

8 
- 

 
7.50 
4.50 

 
48.30 
2.30 

- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 

จากตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะของประชากร ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได๎ดังนี ้
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ข๎อคําถามที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษอาหารเศษผักผลไม๎ ผลการศึกษาสรุปได๎
วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 355 คน  คิดเป็นร๎อยละ 98.60 
รองลงมา  ตอบวํา “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 3 คน  คิดเป็นร๎อยละ 0.80 และน๎อยสุด   
ตอบวํา “เผา”  จํานวน 3 คน  คิดเป็นร๎อยละ 0.80  

ข๎อคําถามที่ 2 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ใบไม๎กิ่งไม๎ ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “เผา”  จํานวน 213 คน  คิดเป็นร๎อยละ 59.20  
รองลงมา ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 140  คน  คิดเป็นร๎อยละ 38.90  ตอบวํา “นําไปใช๎ตํอ”  ซึ่งเป็น
คําตอบที่ถูก จํานวน 4 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.10  และน๎อยสุดตอบวํา  “ฝังกลบ”  จํานวน 3 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 0.80  

ข๎อคําถามที่ 3 รูปแบบการจัดการขยะประเภท ซากสัตว์ มูลสัตว์ ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 292  คน  คิดเป็นร๎อยละ 81.10
รองลงมา ตอบวํา “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก จํานวน 49 คน  คิดเป็นร๎อยละ 13.60 ตอบวํา 
“นําไปใช๎ตํอ”  จํานวน 8 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.20  ตอบวํา  “ขาย”  จํานวน 6 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
1.70  และน๎อยสุดตอบวํา  “ขาย”   จํานวน 5 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.40   

ข๎อคําถามที่ 4  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  แก๎ว  ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 259 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
71.90  รองลงมา ตอบวํา “ทิ้ง” จํานวน 90 คน  คิดเป็นร๎อยละ 25.00  และน๎อยสุดตอบวํา  “ฝังกลบ”  
จํานวน 11 คน  คิดเป็นร๎อยละ 3.10  

ข๎อคําถามที่ 5  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  เศษกระดาษ หนังสือเกํา  ผลการศึกษาสรุป
ได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 335 คน                
คิดเป็นร๎อยละ 93.10 รองลงมา ตอบวํา “เผา”  จํานวน 17 คน  คิดเป็นร๎อยละ 4.70  และน๎อยสุดตอบ
วํา  “ทิ้ง”   จํานวน 8 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.20  

ข๎อคําถามที่ 6  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  กระป๋องเคร่ืองดื่ม  ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 353 คน                
คิดเป็นร๎อยละ 98.10 และน๎อยสุดตอบวํา  “ทิ้ง”   จํานวน 7 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.90  

ข๎อคําถามที่ 7  รูปแบบการจัดการขยะประเภท ขวดพลาสติก ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 347 คน                
คิดเป็นร๎อยละ 96.40  รองลงมาตอบวํา  “ทิ้ง”   จํานวน 8 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.20  และน๎อยสุดตอบ
วํา   “ฝังกลบ”  จํานวน 5 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.40  
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ข๎อคําถามที่ 8  รูปแบบการจัดการขยะประเภท ถุงพลาสติก ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 330 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 92.50   รองลงมาตอบวํา    “ทิ้ง”  จํานวน 21 คน  คิดเป็นร๎อยละ 5.80  และน๎อยสุดตอบ
วํา   “ฝังกลบ”  จํานวน 6 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.70   

ข๎อคําถามที่ 9  รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษโลหะ  ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชน
ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 298 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
82.80  รองลงมาตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 57 คน  คิดเป็นร๎อยละ 15.80  และน๎อยสุดตอบวํา  “ฝังกลบ”  
จํานวน 5 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.40  รองลงมา   

ข๎อคําถามที่ 10  รูปแบบการจัดการขยะประเภท โฟม ผลการศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่
ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 346 คน  คิดเป็นร๎อยละ 96.10  รองลงมาตอบ
วํา  “เผา”  จํานวน 9 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.50  และน๎อยสุดตอบวํา  “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  
จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.40  

ข๎อคําถามที่ 11  รูปแบบการจัดการขยะประเภท เศษอิฐชิ้นสํวนของคอนกรีตกระเบื้อง ผล
การศึกษาสรุปได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 348 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 96.70  รองลงมาตอบวํา  “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 8 คน  คิดเป็นร๎อยละ 
2.20  และน๎อยสุดตอบวํา  “นําไปใช๎ตํอ”  จํานวน 4 คน  คิดเป็นร๎อยละ 1.10  

ข๎อคําถามที่ 12  รูปแบบการจัดการขยะประเภท กระป๋องสเปรย์ ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 367 คน  คิดเป็นร๎อยละ46.40  
รองลงมาตอบวํา “ฝังกลบ” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 166 คน  คิดเป็นร๎อยละ 46.100  และน๎อย
สุดตอบวํา  “ขาย”  จํานวน 27 คน  คิดเป็นร๎อยละ  7.50  

ข๎อคําถามที่ 13  รูปแบบการจัดการขยะประเภท กระป๋องบรรจุสารเคมี  ผลการศึกษาสรุป
ได๎วําประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน  233  
คน  คิดเป็นร๎อยละ 64.70  รองลงมาตอบวํา   “ทิ้ง”  จํานวน 111 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.80   และน๎อย
สุดตอบวํา  “ขาย”  จํานวน 16 คน  คิดเป็นร๎อยละ 4.50 

ข๎อคําถามที่ 14  รูปแบบการจัดการขยะประเภท แบตเตอร่ี  ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ขาย”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 174 คน  คิด
เป็นร๎อยละ 48.30    รองลงมาตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 144 คน  คิดเป็นร๎อยละ 40.40  และ น๎อยสุด
ตอบวํา “ฝังกลบ”  จํานวน 19 คน  คิดเป็นร๎อยละ 5.30  

ข๎อคําถามที่  15  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  ถํานไฟฉาย  ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา “ฝังกลบ” ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 241 คน  
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คิดเป็นร๎อยละ 66.90  รองลงมาตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 111 คน  คิดเป็นร๎อยละ 30.80 และ น๎อยสุด
ตอบวํา  “ขาย”  จํานวน 8 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.30 

ข๎อคําถามที่  16  รูปแบบการจัดการขยะประเภท  หลอดไฟ  ผลการศึกษาสรุปได๎วํา
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ ตอบวํา  “ทิ้ง”  จํานวน 191 คน  คิดเป็นร๎อยละ 53.10  
รองลงมาตอบวํา  “ฝังกลบ”  ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูก  จํานวน 169 คน  คิดเป็นร๎อยละ 46.90 
 สรุปได๎วําประชาชนสํวนใหญํมีพฤติกรรมในการจัดการขยะยํอยสลาย  ขยะทั่วไป และ 
ขยะอันตราย  ที่ไมํเหมาะสม โดยเฉพาะขยะยํอยสลาย ประเภทเศษอาหารผักผลไม๎ มีพฤติกรรมใน
การจัดการโดยการทิ้ง (ร๎อยละ 98.60)  สํวนขยะรีไซเคิล ประชาชนสํวนใหญํมีพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะที่เหมาะสม โดยเฉพาะขยะประเภทกระป๋องเคร่ืองดื่ม (ร๎อยละ 98.10)   
 
4.4   การวิเคราะห์สภาพปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน  

ประชากรกลุํมตัวอยํางในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง ที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน 360 คน 
สํวนใหญํเป็นเพศชาย ร๎อยละ 52.50  มีอายุระหวําง 20-30 ปี ร๎อยละ 40.30  สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. ร๎อยละ51.70  มีสถานภาพโสด ร๎อยละ 53.90  มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 
คน ร๎อยละ 50.80  ประกอบอาชีพทํานา/ทําไรํ/เลี้ยงสัตว์ ร๎อยละ 38.30  มีรายได๎รวมของครัวเรือน 
10,000-15,000 บาท ร๎อยละ 39.40  โดยขยะสํวนใหญํเป็นขยะยํอยสลายได๎ ได๎แกํ เศษผักผลไม๎, เศษ
อาหาร, ใบไม๎, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม๎ ร๎อยละ 42.20    

ความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง สํวนใหญํมีความร๎ู
เร่ืองขยะผํานเกณฑ์ร๎อยละ 60  และตอบถูกน๎อยที่สุดในข๎อ ขยะเปียกน้ําทุกชนิด หมายถึงขยะเปียก 
จํานวน 182  คน  คิดเป็นร๎อยละ 50.60  แสดงวําประชากรยังขาดความร๎ูเกี่ยวกับขยะ เกี่ยวขยะเปียก
น้ําทุกชนิด โดยมีความเข๎าใจวําหมายถึงขยะเปียก  สําหรับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนยังขาดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย แบบผิดวิธีอยูํจํานวนมาก โดยเฉพาะขยะประเภท 

ขยะยํอยสลาย  ชนิดเศษอาหารเศษผักผลไม๎  โดยสํวนใหญํจะจัดการขยะโดยการทิ้งจํานวน 355 คน              
คิดเป็นร๎อยละ  98.60 

เพื่อเป็นการประเมินความร๎ูเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลธาตุทอง ผู๎วิจัยจึงได๎กําหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการตอบแบบสอบถาม (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2549: 59-61) เป็นดังนี้  
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คะแนน เกณฑ์ชี้วัด 
80.00 - 100.00 เหมาะมากที่สุด ไมํเหมาะมากที่สุด 
70.00 - 79.99 เหมาะสมมาก ไมํเหมาะสมมาก 
60.00 - 69.99 เหมาะสมปานกลาง ไมํเหมาะสมปานกลาง 
50.00 - 59.99 เหมาะสมน๎อย ไมํเหมาะสมน๎อย 
0.00 - 49.99 เหมาะสมน๎อยที่สุด ไมํเหมาะสมน๎อยที่สุด 
 
ผลสรุปพฤติกรรมการจัดการการขยะของประชากรในเขตเทศบาลต าบลธาตุทอง 

พฤติกรรมการจัดการการขยะของประชากรในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง นั้น สามารถ
สรุปผลการตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์ชี้วัดด๎านบน  ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  ผลสรุปพฤติกรรมการจัดการขยะ ของประชากรในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง 

ประเภทขยะ 
การ

จัดการ 
ร้อยละ เกณฑ์

ระดับการ
จัดการ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

ขยะย่อสลาย 
1. เศษอาหารเศษผักผลไม๎ 
 
 
 
 

 
ทิ้ง 

 
98.60 

ไมํ
เหมาะสม 
มากที่สุด 

  
ไมํเหมาะสม 

 
ควร
จัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ฝังกลบ  

2. ใบไม๎กิ่งไม ๎ เผา 59.20 ไมํ
เหมาะสม 

น๎อย 

 ไมํเหมาะสม ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
นําไปใช๎ตํอ 

3. ซากสัตว์ มูลสัตว์ ทิ้ง 81.10 ไมํ
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 ไมํเหมาะสม ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ฝังกลบ  
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ตารางที่ 4.12  (ตํอ)     

ประเภทขยะ 
การ

จัดการ 
ร้อยละ เกณฑ์

ระดับการ
จัดการ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

ขยะรีไซเคิล 
4. แก๎ว 

 
ขาย 

 
71.90 

 
เหมาะสม 

มาก 

 
เหมาะสม 

  
เพิ่มรายได๎
ในรัวเรือน  

5. เศษกระดาษหนังสือเกํา ขาย 93.10 เหมาะสม 
มากที่สุด 

เหมาะสม  เพิ่มรายได๎
ในรัวเรือน 

6. กระป๋องเคร่ืองดื่ม ขาย 98.10 เหมาะสม 
มากที่สุด 

เหมาะสม  เพิ่มรายได๎
ในรัวเรือน 

7. ขวดพลาสติก ขาย 96.40 เหมาะสม 
มากที่สุด 

เหมาะสม  เพิ่มรายได๎
ในรัวเรือน 

8. ถุงพลาสติก ขาย 92.50 เหมาะสม 
มากที่สุด 

เหมาะสม  ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ขาย  

9. เศษโลหะ ขาย 82.80 เหมาะสม 
มากที่สุด 

เหมาะสม  เพิ่มรายได๎
ในรัวเรือน 

ขยะท่ัวไป 
10. โฟม 

 
ทิ้ง 

 
96.10 

 
ไมํ

เหมาะสม 
มากที่สุด 

  
ไมํเหมาะสม 

 
ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ขาย  

11. เศษอิฐชิ้นสํวนของ
คอนกรีตกระเบื้อง 

ทิ้ง 96.70 ไมํ
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 ไมํเหมาะสม ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ฝังกลบ  
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ตารางที่ 4.12  (ตํอ)     

ประเภทขยะ 
การ

จัดการ 
ร้อยละ เกณฑ์

ระดับการ
จัดการ 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อ 
เสนอแนะ 

ขยะอันตราย 
12. กระป๋องสเปรย์ 

 
ทิ้ง 

 
86.40 

 
ไมํ

เหมาะสม 
มากที่สุด 

  
ไมํเหมาะสม 

 
ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ฝังกลบ  

13. กระป๋องบรรจุสารเคมี ฝังกลบ 64.70 เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสม  ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ฝังกลบ  

14. แบตเตอร่ี ขาย 48.30 เหมาะสม 
น๎อยที่สุด 

เหมาะสม  ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ขาย  

15. ถํานไฟฉาย ฝังกลบ 96.90 เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสม  ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ขาย  

16. หลอดไฟ ฝังกลบ 46.90 เหมาะสม 
น๎อยที่สุด 

เหมาะสม  ควรจัดการ
ขยะให๎ถูก
วิธีด๎วยการ
ฝังกลบ  

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลสรุปพฤติกรรมการจัดการขยะโดยภาพรวมของกลุํมประชากร 
จากคําถามทั้งหมด 16 ข๎อ ผลการประเมินแสดงให๎เห็นวําประชากรในเขตเทศบาลตําบลธาตุทองมี
สํวนใหญํมีพฤติกรรมการกาจัดขยะที่เหมาะสม  ดังนี้  การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง  จํานวน 16 รายการ มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  
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จํานวน 10 รายการ ซึ่งสํวนใหญํเป็นขยะประเภท และไมํเหมาะสม  จํานวน 6 รายการ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.13  

ข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถามในเร่ืองพฤติกรรมการจัดการการขยะของประชากรในเขต
เทศบาลตําบลธาตุทองแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน  

 

ข้อ ถูก ผิด  

1 3 357  

2 4 356  

3 49 311  

4 259 101  

5 335 25  

6 353 7  

7 347 13  

8 333 27  

9 298 62  

10 5 355  

11 8 352  

12 166 194  

13 233 127  

14 174 186  

15 241 119  

16 169 191  

 
ข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถามในเร่ืองความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองขยะของประชากรในเขต

เทศบาลตําบลธาตุทอง  เมื่อนํามาวิเคราะห์โดยสมมติวําเกณฑ์ ผํานคือ ตอบถูกมากกวําร๎อยละ 60 
โดยถ๎าตอบวําไมํทราบ จะให๎คะแนนเทํากับ 0 แล๎วจะได๎ผลจากการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 
4.14 
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ตารางที่ 4.14 ความรู๎ความเข๎าใจ เร่ืองขยะของประชาชน จําแนกตามข๎อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 

ความรู ้ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชน 

ไม่ผ่าน ผ่าน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ  ชาย  8 4.2 181 95.8 189 100.00 
หญิง  6 3.5 165 96.5 171 100.00 

อายุ  ต่ํากวํา 20 ปี 4 3.4 113 96.6 117 100.00 
20 - 30 ปี  8 5.5 137 97.0 145 100.00 
31-40 ปี  1 3.0 32 97.0 33 100.00 
41-50 ปี  1 2.1 47 97.9 48 100.00 
50 ปี ขึ้น  0 0 17 100 17 100.00 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา 2 3.0 65 97.0 67 100.00 
มัธยมศึกษา/ปวช.  6 3.2 180 96.8 186 100.00 
ปวส./อนุปริญญา  1 5.0 19 95.0 20 100.00 
ปริญญาตรี  4 6.5 58 93.5 62 100.00 
สูงกวําปริญญาตรี  1 4.0 24 96.0 25 100.00 

สถานภาพ โสด 7 3.6 187 96.4 194 100.00 
สมรส 7 6.2 106 93.8 113 100.00 
หยําร๎าง 0 0 53 100 53 100.00 

ขนาดจ านวน 
สมาชิกในครัว 
เรือน 

1 – 2 คน 1 1.9 52 98.1 53 100.00 
3 – 4 คน 8 4.4 175 95.6 183 100.00 
5 – 6 คน 1 3.2 30 96.8 31 100.00 
7 – 8 คน 2 2.9 67 97.1 69 100.00 
9 คนขึ้นไป 2 8.3 22 91.7 24 100.00 

อาชีพหลักของ 
ครัวเรือน 

รับจ๎าง 3 3.3 88 96.7 91 100.00 
ค๎าขาย  3 4.2 69 95.8 72 100.00 
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5 10.6 42 89.4 47 100.00 
ทํานา/ทําไรํ/เลี้ยงสัตว์    2 1.4 136 98.6 138 100.00 
 อ่ืนๆ  1 8.3 11 91.7 12 100.00 
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ตารางที่ 4.14 (ตํอ) 

 
ตารางที ่4.14  ประชากรมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับขยะดีมาก เมื่อจําแนกตามข๎อมูลทั่วไป        

จะเห็นได๎วําประชากรทุกกลุํมจําแนกตามข๎อมูลทั่วไป มีความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับขยะ  ซึ่งแสดง
ให๎เห็นวําประชากรสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองขยะสูงกวําเกณฑ์จํานวนมากในทุกกลุํม 

ข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถามในเร่ืองพฤติกรรมการจัดการยะมูลฝอยของประชาชนใน
ครัวเรือนของประชากรในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง  เมื่อนํามาวิเคราะห์โดยสมมติวําเกณฑ์ ผําน
คือ ตอบถูกมากกวําร๎อยละ 60 โดยถ๎าตอบวําไมํทราบ จะให๎คะแนนเทํากับ 0 แล๎วจะได๎ผลจากการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15  สรุปพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน 

  

ข้อมูลทั่วไป 

ความรู ้ความเข้าใจ เร่ืองขยะของประชาชน 

ไม่ผ่าน ผ่าน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับรายได้รวม
ของครัวเรือนต่อ
เดือน  

น๎อยกวํา 5,000 บาท  1 1.4 73 98.6 74 100.00 
 5,000-10,000 บาท 5 4.8 100 95.2 105 100.00 
10,000-15,000 บาท 7 4.9 135 95.1 142 100.00 
 15,000 บาทขึ้นไป 1 2.6 38 97.4 39 100.00 

ขยะมูลฝอยใน ขยะยํอยสลายได๎  5 3.3 147 96.7 152 100.00 
ครัวเรือนของ ขยะรีไชเคิล  0 0 45 100 45 100.00 
ท่านส่วนใหญ่ ขยะทั่วไป 8 5.4 141 94.6 149 100.00 
เป็นขยะมูลฝอย 
ประเภท 

ขยะอันตราย  1 7.1 13 92.9 14 100.00 
อ่ืนๆ 0 0 0 0 0.00 0.00 

ข้อมูลทั่วไป 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ  ชาย  38 20.11 151 79.89 189 100.00 
หญิง  43 25.15 128 74.85 171 100.00 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ) 

ข้อมูลทั่วไป 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อายุ  ต่ํากวํา 20 ปี 29 24.79 88 75.21 117 100.00 
20 - 30 ปี  63 43.45 82 56.55 145 100.00 
31-40 ปี  13 39.39 20 60.61 33 100.00 
41-50 ปี  25 52.08 23 47.92 48 100.00 
50 ปี ขึ้น  11 64.71 6 35.29 17 100.00 

ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา 13 19.40 54 80.60 67 100.00 
มัธยมศึกษา/ปวช.  39 20.97 147 79.03 186 100.00 
ปวส./อนุปริญญา  6 30.00 14 70.00 20 100.00 

 ปริญญาตรี  
14 22.58 48 77.42 

62 100.00 

 สูงกวําปริญญาตรี  9 36.00 16 64.00 25 100.00 
สถานภาพ โสด 45 23.20 149 76.80 194 100.00 

สมรส 19 16.81 94 83.19 113 100.00 
หยําร๎าง 17 32.08 36 67.92 53 100.00 

ขนาดจ านวน 
สมาชิกในครัว 
เรือน 

1 – 2 คน 10 18.87 43 81.13 53 100.00 
3 – 4 คน 36 19.67 147 80.33 183 100.00 
5 – 6 คน 11 35.48 20 64.52 31 100.00 
7 – 8 คน 17 24.64 52 75.36 69 100.00 
9 คนขึ้นไป 7 29.17 17 70.83 24 100.00 

อาชีพหลักของ 
ครัวเรือน 

รับจ๎าง 20 21.98 71 78.02 91 100.00 
ค๎าขาย  4 5.56 68 94.44 72 100.00 
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  18 38.30 29 61.70 47 100.00 
ทํานา/ทําไรํ/เลี้ยงสัตว์    36 26.09 102 73.91 138 100.00 
 อ่ืนๆ  3 25.00 9 75.00 12 100.00 
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ตารางที่ 4.15 (ตํอ) 

 
ตารางที่ 4.15 สรุปพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชน  จะเห็นได๎วํา

ประชากรทุกกลุํมจําแนกตามข๎อมูลทั่วไป มีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนขยะไมํผําน  ซึ่ง
แสดงให๎เห็นวําประชากรสํวนใหญํ ถึงแม๎วําจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนที่เมาะสม 
แตํยังต่ํากวําเกณฑ์ร๎อยละ 60 ในทุกกลุํม 
 

ข้อมูลทั่วไป 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับรายได้รวม
ของครัวเรือนต่อ
เดือน  

น๎อยกวํา 5,000 บาท  15 20.27 59 79.73 74 100.00 
 5,000-10,000 บาท 18 17.14 87 82.86 105 100.00 
10,000-15,000 บาท 34 23.94 108 76.06 142 100.00 
 15,000 บาทขึ้นไป 14 35.90 25 64.10 39 100.00 

ขยะมูลฝอยใน 
ครัวเรือนของ 
ท่านส่วนใหญ่ 
เป็นขยะมูลฝอย 
ประเภท 

ขยะยํอยสลายได๎  21 13.82 131 86.18 152 100.00 
ขยะรีไชเคิล  12 26.67 33 73.33 45 100.00 
ขยะทั่วไป 43 28.86 106 71.14 149 100.00 
ขยะอันตราย  5 35.71 9 64.29 14 100.00 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการขยะชุมชนเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว  

จังหวัดชัยภูมิ  การวิจัยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ งานวิจัยนี้มีประเด็นสําคัญดังนี ้

 
5.1   สรุปผลการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของอายุเพศชํวงอายุระดับ
การศึกษาระดับรายได๎และอาชีพตํอความร๎ูพื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการกําจัดขยะของ
ชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุทองอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ  2) เพื่อตรวจสอบระดับความร๎ูพื้นฐาน
เกีย่วกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียวจังหวัด
ชัยภูมิ  3) เพื่อวิเคราะห์หาตัวแปรที่ควบคุมพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตําบลธาตุ
ทองอําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ   ซึ่งจะเป็นข๎อมูลที่สัาคัญในการวางแผนจัดอบรมให๎แกํชุมชนใน
เทศบาลตําบลธาตุทอง  อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลธาตุทอง จํานวน 13,256 คน โดยใช๎ขนาดกลุํมตัวอยําง  จํานวน 390 คน โดย
วิธีการของยามาเนํ (Yamane) เคร่ืองมือที่ใช๎ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทอง มีลักษณะเป็นคําถามแบบเลือก
คําตอบ (check List) เนื้อหาในแบบสอบถามมี 3 ตอนตังนึ้ ตอนที่1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม  ตอนทึ่ 2 ความร๎ูและความเข๎าใจเร่ืองขยะของประชาชน  และ ตอนที่ 3 พฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน จากการแจกแบบสอบถามประชากรกลุํมตัวอยําง  
จํานวน 390 คน และได๎รับแบบสอบถามคืนมา โดยเป็นฉบับที่สมบูรณ์ จํานวน 360 ชุด คิดเป็นร๎อย
ละ 92.30 ของแบบสอบถามทั้งหมด  การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติด๎วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For 
Window  ผลการศึกษาพบวํา  

 ขยะมูลฝอยที่พบในแตํละครัวเรือน ขยะสํวนใหญํเป็นขยะยํอยสลายได๎ ได๎แกํ เศษผัก
ผลไม๎, เศษอาหาร, ใบไม๎, เศษเนื้อสัตว์, เปลือกผลไม๎  สําหรับความร๎ูความเข๎าใจเร่ืองขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลธาตุทองสํวนใหญํขาดความรู๎เร่ืองของขยะ โดยเฉพาะเร่ืองขยะเปียก
น้ําทุกชนิด ประชาชนมีความเข๎าใจวําหมายถึงขยะเปียก สํวนพฤติกรรมการจัดการขยะของ
ประชาชน สํวนการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนยังขาดรูปแบบการจัดการขยะมูล
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ฝอย มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผิดวิธีอยูํจํานวนมาก โดยกระป๋องสเปรย์เฉพาะถํานไฟฉาย 
ประชาชนจัดการขยะโดยการทิ้ง ซึ่งเป็นการจัดการขยะที่ผิดวิธี    
 
5.2   ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย  ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้  

1. ผลการศึกษา พบวํา ประชาชน ในชุมชนเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว  จังหวัด
ชัยภูมิ ขาดความร๎ูเกี่ยวกับขยะมูลฝอยมาก  ดังนั้น เทศบาลตําบลธาตุทอง ควรมีการ
สํงเสริมความร๎ูให๎กับประชาชน โดยมุํงเน๎นในกลุํมที่มีอายุต่ํากวํา 20 ปี  อายุ 31-40 ปี 
และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป 

2. พฤติกรรมการจัดการขยะ พบวํา ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภู
เขียว  จังหวัดชัยภูมิ มีการจัดการขยะที่ไมํเหมาะสมมาก ของขยะประเภท ขยะอันตราย  
โดยเฉพาะกระป๋องสเปรย์ และ ถํานไฟฉาย ประชาชนจัดการขยะโดยการทิ้ง ซึ่งเป็น
การจัดการขยะที่ผิดวิธี ดังนั้น เทศบาลตําบลธาตุทอง  ควรมีการประชาสัมพันธ์การ
จัดการขยะประเภทถํานไฟฉาย ให๎ประชาชนได๎ทราบถึงวิธีการจัดการที่ถูกต๎อง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนเทศบาลต าบลธาตุทอง 
อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชน เทศบาล

ตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อนําผลที่ได๎จากการศึกษาเป็นแนวทางให๎กับเทศบาล

ตําบลธาตุทองได๎นําข๎อมูลนี้ประกอบการจัดการทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับแนวทางในการ

จัดการขยะมูลฝอย ให๎มีระสิทธิภาพและตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  

          แบบสอบถามนี้มี 3 ตอนได๎แกํ 

          ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  8  ข๎อ 

          ตอนที่ 2 ความรู๎ความเข๎าใจเร่ืองขยะของประชาชน  จํานวน  15  ข๎อ 

          ตอนที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน  จํานวน  4  ข๎อ 

 

        ขอให๎ทุกทํานอํานคําชี้แจงในแตํละตอนให๎เช๎าใจ  และตอบคําถามให๎ครบทุกข๎อตามความเป็น

จริงให๎มากที่สุด  คําตอบของทํานจะถูกเก็บเป็นความลับ  และการวิเคราะห์จะกระทําในภาพรวม

ผู๎วิจัยหวังวําจะได๎รับความรํวมมือจากทํานด๎วยดี  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้   

 

นายนพดล   จานชมภู 

นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 

การบริหารงานกํอสร๎างและสาธารณูปโภค 

สํานักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชํอง        หน๎าข๎อความตามความเป็นจริง 
1.เพศ        1.ชาย                                           2.หญิง 
2.อายุ 
               1. ต่ํากวํา 20 ปี                              2. 20 – 30 ปี                            3. 31 – 40 ป ี
                4. 41 – 50 ปี                                  5. 50 ปีขึ้นไป 
3.ระดับการศึกษา 
               1. ประถมศึกษา                            2.มัธยมศึกษา/ปวช.                 3. ปวส./อนุปริญญา 
               4. ปริญญาตรี                                5. สูงกวําปริญญาตรี 
4.สถานภาพ 
               1. โสด                                          2. สมรส                                   
               3. หยําร๎าง 
5.ขนาดของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
               1. 1 – 2 คน                                  2. 3 – 4 คน                             3. 5 – 6 คน 
               4. 7 – 8 คน                                  5. 9 คนขึ้นไป 
6.อาชีพหลักของครัวเรือน 
               1. รับจ๎าง                                      2. ค๎าขาย                                 3. ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
               4. ทํานา/ทําไรํ/เลี้ยงสัตว์               5. อื่น........................... 
7.ระดับรายได๎รวมของครัวเรือนตํอเดือน 
               1. น๎อยกวํา 5,000 บาท                 2. 5,000 – 10,000 บาท 
               3. 10,000 – 15,000 บาท               4. 15,000 บาทขึน้ไป 
8.ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทํานสํวนใหญํเป็นขยะมูลฝอยประเภทใด 
               1.ขยะยํอยสลายได๎ ได๎แกํ เศษผักผลไม๎,เศษอาหาร,ใบไม๎,เศษเนื้อสัตว์,เปลือกผลไม๎ 
                2.ขยะรีไซเคิล ได๎แกํ แก๎ว,กระดาษ,กระป๋องเคร่ืองดื่ม,เศษพลาสติก,เศษอลูมิเนียม 
                3.ขยะทั่วไป ได๎แกํ ถุงพลาสติก,ซองขนม,โฟม,ฟอยล์,หํอพลาสติก 
               4.ขยะอันตราย ได๎แกํ ถํานไฟ,หลอดฟูออเรสเซนต์,แบตเตอร่ี,ภาชนะบรรจุสารกําจัด
ศัตรูพืช,  กระป๋องสเปรย์,บรรจุสีหรือสารเคมี 
               5.อื่น ……………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะของประชาชน 

ค าชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชํอง        ตามความคิดเห็นของทําน โดยพิจารณาจาก

ข๎อความข๎างลํางนี้ 

ท่ี ความรู้ความเข้าใจ ถูก ผิด ไม่ทราบ 
1. ขยะหมายถึง    สิ่งของตํางๆที่ไมํมีประโยชน์และไมํสามารถ

นํามาใช๎ประโยชน์ 
   

2. ขยะเปียกหมายถึง    เศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม๎    
3. ขยะแห๎งหมายถึง   ขยะพวกกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก๎ว

กระป๋อง อลูมิเนียม 
   

4. ขยะที่เปียกน้ําทุกชนิด  หมายถึงขยะเปียก    
5. การคัดแยกขยะทําให๎ขยะน๎อยลง    
6. การแก๎ไขปัญหาขยะเป็นหน๎าที่ของหนํวยงานราชการเทํานั้น    
7. ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไว๎ด๎วยกัน    
8. แบตเตอร่ีภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช หลอดฟลูออเรส

เซนต์ เป็นขยะอันตราย 
   

9. ขยะมูลฝอยทําผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและเป็นอันตรายตํอ
มนุษย์ 

   

10. การคัดแยกขยะอันตรายตํางๆ กํอนนําไปทิ้งเป็นสิ่งจําเป็น    
11. การหลีกเลี่ยงการใช๎ถุงพลาสติก โฟม สามารถชํวยลดปริมาณ

ขยะได๎ 
   

12. การคัดขยะกํอนทิ้งชํวยแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม    
13. ขยะมูลฝอยสดซากสัตว์มูลสตัว์ไมํสามารถกําจัดโดยวิธีการฝัง

กลบ 
   

14. ขยะทําให๎สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมชุมชนไมํเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

   

15. การจัดการขยะอันตรายมีวิธีการเหมือนขยะทั่วไป    
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ตอนท่ี 3 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
ค าชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชํอง          ตามความคิดเห็นของทําน โดยพิจารณาจาก
ข๎อความข๎างลํางนี้ 

 
ประเภทขยะ 

รูปแบบการจัดการ 

ท้ิง เผา ฝัง
กลบ 

ขาย น าไปใช้ต่อ 

1.ขยะย่อยสลาย  
1.1 เศษอาหารเศษผักผลไม๎ 
1.2 ใบไม๎กิ่งไม ๎
1.3 ซากสัตว์ มูลสัตว์ 

     

2.ขยะรีไซเคิล  
2.1 แก๎ว  
2.2 เศษกระดาษหนังสือเกํา 
2.3 กระป๋องเคร่ืองดื่ม 
2.4 ขวดพลาสติก 
2.5 ถุงพลาสติก 
2.6 เศษโลหะ 

     

3.ขยะท่ัวไป 
3.1 โฟม 
3.2 เศษอิฐชิ้นสํวนของคอนกรีตกระเบื้อง 

     

4.ขยะอันตราย  
4.1 กระป๋องสเปรย์ 
4.2 กระป๋องบรรจุสารเคมี 
4.3 แบตเตอร่ี 
4.4 ถํานไฟฉาย 
4.5 หลอดไฟ 

     

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
                                                                               ขอขอบพระคุณทุกทํานที่ตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายนพดล  จานชมภู  เกิดวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2509 สถานที่อยูํปัจจุบัน 130  หมูํที่ 1 ตําบล
ธาตุทอง  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ด๎านการศึกษา พ.ศ. 2521 ประถมศึกษาโรงเรียนบ๎านแข๎ 
(เจริญราษฎร์วิทยา) ตําบลผักปัง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2525 มัธยมศึกษาตอนต๎น 
โรงเรียนภูเขียว  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2528  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช.แผนกชําง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแกํน พ .ศ. 2530 ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. แผนกชํางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง โรงเรียนเทคโนโลยีขอนแกํน 
พ.ศ. 2554 ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานชํางและผังเมือง  
มหาวิทยาลัยขอนแกํน  ประวัติการทํางานพ.ศ. 2548-2555 นายชํางโยธาองค์การบริหารสํวนตําบล
หนองคอนไทย  อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตําแหนํงปัจจุบัน พ.ศ. 2555-2557 นายชํางโยธา 5
เทศบาลตําบลธาตุทอง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สถานที่ทํางานสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุทอง 
อําเภอ ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ 
 


