
การศึกษารูปแบบการจดัการการจดัเกบ็ขยะชุมชน  กรณศึีกษา :   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  อ าเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนกฤต     บวกขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 

ปีการศึกษา 2553 



การศึกษารูปแบบการจดัการการจดัเกบ็ขยะชุมชน  กรณศึีกษา :   
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  อ าเภอด่านขุนทด 

จงัหวดันครราชสีมา 
 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  อนุมติัใหน้บัโครงงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา

ตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
 
 
 

คณะกรรมการสอบโครงงาน 
 
 

                          _______________________________ 

      (ศ. ดร.สุขสันต์ิ  หอพิบูลสุข) 
       ประธานกรรมการ 

 
 

                          _______________________________ 

      (อ. ดร.ฉตัรเพชร  ยศพล) 
      กรรมการ (อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน) 

 
 

                          _______________________________ 

      (รศ. ดร.วฒันวงศ ์ รัตนวราห) 
กรรมการ 

 
 

                          _______________________________ 

 (รศ. น.อ. ดร.วรพจน์  ข  าพิศ)                                                                                        
คณบดีส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์  

 



 

 

ก 

ธนกฤต   บวกขุนทด :  การศึกษารูปแบบการจดัการการจดัเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา :  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา อ าเภอด่านขุนทด     จงัหวดันครราชสีมา (BEHAVIOR OF 
SOLID WASTE MANAGEMENT OF POPULATION IN NONMUANGPATTANA LOCAL 
ADMINISTRATION, DANKHUNTHOD DISTRICT, NAKONRATCHASIMA PROVINC) 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  :   อ. ดร.ฉตัรเพชร   ยศพล 

 
ในปัจจุบนัน้ีการทิ้งขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันายงัมีปัญหาใน

เร่ืองของรูปแบบการจดัการขยะท่ียงัไม่ถูกวิธี  เป็นบ่อเกิดของพาหนะน าโรคต่าง ๆ ท่ีจะเข้าสู่
ร่างกายของคนในชุมชนท าให้คนในชุมชนเกิดเจ็บไข ้ ไม่สบาย  ทั้งเป็นโรคทางเดินทางอาหาร  
โรคทางเดินหายใจ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา อ าเภอด่านขุนทด   
จงัหวดันครราชสีมา และเพื่อศึกษาสภาพของปัญหาการจดัการการจดัเก็บขยะขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา   อ าเภอด่านขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา 

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีนั้นมาจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันายงัขาดความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบของการจดัการการเก็บขยะ
มูลฝอย  และการคดัแยกการทิ้งขยะใหถู้กวธีิ  และขาดการประชาสัมพนัธ์และการใหค้วามรู้เก่ียวกบั
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ตวัอย่างได้เสนอแนะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา ได้ประสานงานให้ทาง
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และแนะน ารูปแบบการจดัการการเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงการคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้
งานไดอี้ก  หรือน ามาขายให้กบัพ่อคา้คนกลางเพื่อหารายไดม้าเสริมให้กบัครัวเรือนไดอี้กทางหน่ึง  
และการทิ้งขยะของคนในชุมชนจะไดถู้กสุขลกัษณะท าใหไ้ม่เกิดโรคระบาดไดอี้กดว้ย 
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Today, municipality solid waste management in Nonmunangpattana 

Subdistrict is considered to be a major problem of the community due to inappropriate 

management method. This leads to disease transmission and health problems to the 

people in the community. This study aims to investigate the behavior of the people in 

terms of solid waste management in Nonmuangpattana Local Administration, 

Dankhunthod District, Nakhonratchasima Province. Furthermore, this study also aims 

to identify the current situation of MSW collection method. 

The results show that major cause of inappropriate MSW is due to the 

community behavior in terms of solid waste discarding.  Many people also do not 

familiars with the waste segregation habit. And the local administration does not 

provide effective public relation. 

The questionnaire survey was conduct to investigate the MSW discarding 

habit. The results show that people in the community expect the local administration 

to cooperate with the local public health center to educate the community in terms of 

waste segregation and an appropriate waste disposal method.    
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             ปัจจุบนั วทิยาการกา้วหนา้ ประชากรเพิ่มอยา่งรวดเร็ว อตัราการใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึนเพื่อผลิต 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เป็นเหตุให้เศษส่ิงเหลือใชมี้ปริมาณมากข้ึน ก่อใหเ้กิด
ปัญหาของขยะมูลฝอย     ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และ มีผลต่อสุขภาพอนามยั มูลฝอยหรือของเสียก าลงัมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นบัเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนซ่ึงตอ้งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและสารอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และสารพิษท่ีปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งน ้า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกคา้งอยู่
ในอาหาร ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปเส่ียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรค
ผดิปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้ ขยะเป็นส่ิงท่ีคนเราไม่ตอ้งการ  เป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นค่าของขยะ  
เม่ือใชแ้ลว้ก็ไม่ไดใ้ส่ใจกบัขยะ อาจจะเป็นดว้ยเวลา  และการท างานในปัจจุบนัคือคนไม่ค่อยมีเวลา
เอาใจใส่กบัเร่ืองขยะเท่าไหร่  การจดัการขยะของชุมชนในปัจจุบนัจึงไม่ไดมี้การทิ้งหรือมีรูปแบบ
การจดัการการเก็บขยะท่ีถูกวธีิ   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา   มีรูปแบบการจดัการขยะท่ีไม่ค่อยจะถูกวธีิ  จะ
ใชว้ธีิการฝังกลบแทน  แต่ในส่วนของการฝังกลบนั้น  ก็ไม่ไดเ้ป็นตามท่ีทางสาธารณสุขไดก้ าหนด
ไว ้ จะเป็นไปตามวถีิของชาวบา้นเท่านั้น  คือ ใน  1  ปี  เราจะน ารถไถไปเกรด  เพื่อท าความสะอาด
คร้ังหน่ึง  ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรคระบาดได ้  เพราะบ่อขยะนั้น  ถา้เราท าไม่ถูกวธีิก็จะ
เป็นแหล่งท่ีกกัเก็บเช้ือโรคเป็นอยา่งดี  ซ่ึงการเกิดโรคระบาดนั้น  เราสามารถป้องกนัไดย้าก
เพราะวา่นิสัยการทิ้งขยะของชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันานั้น  ไม่มีการ
คดัแยกขยะก่อนทิ้ง  ไม่มีการทิ้งท่ีถูกวธีิ  โดยจะน าขยะทุกชนิดไปทิ้งในท่ีเดียวกนั  ถือวา่เป็นการ
จดัการขยะอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ  และอาจเกิดปัญหาของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามมาอีกดว้ย    

ในการจดัการรูปแบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนนั้นตอ้ง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักเร่ิมจากการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  
กล่าวคือควรมีการคดัแยกขยะก่อนท่ีจะทิ้งขยะชนิดใดท่ีสามารถน ากลบัไปใชไ้ดอี้ก  หรือสามารถ
แปรรูปเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนและเป็นการรักษาและเป็นการสร้างสุขลกัษณะนิสัยในการ
ทิ้งขยะอยา่งถูกวธีิ  
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ประเภทของขยะมูลฝอย 
1. จ าแนกตามพิษภยัท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มี 2 ประเภท คือ 

1.) ขยะทัว่ไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีอนัตรายนอ้ย ไดแ้ก่ พวกเศษ
อาหาร เศษกระดาษ เศษผา้ พลาสติก เศษหญา้ และใบไม ้ฯลฯ 

2.) ขยะอนัตราย (Hazardous waste) เป็นขยะท่ีมีภยัต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม อาจมี
สารพิษ ติดไฟหรือระเบิดง่าย ปนเป้ือนเช้ือโรค เช่น ไฟแช็คแก๊ส กระป๋องสเปรย ์
ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี หรืออาจเป็นพวกส าลีและผา้พนัแผลจากสถานพยาบาลท่ีมี
เช้ือโรค 

2. จ าแนกตามลกัษณะของขยะ มี 2 ประเภท   คือ 
1.) ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความช้ืนปนอยูม่ากกวา่ร้อยละ 50 จึงติดไฟได้

ยากส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษเน้ือ เศษผกั และผกัผลไมจ้ากบา้นเรือน ร้าน
จ าหน่ายอาหารและตลาดสด รวมทั้งซากพืชและสัตวท่ี์ยงัไม่เน่าเป่ือย ขยะประเภท
น้ีจะท าใหเ้กิดกล่ินเน่าเหม็นเน่ืองจากแบคทีเรียยอ่ยสลายอินทรียส์าร นอกจากน้ี 
ยงัเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคโดยติดไปกบัแมลง  หนู และสัตวอ่ื์นท่ีมาตอมหรือกิน
เป็นอาหาร 

2.) ขยะแหง้ (Rubbish) คือ ส่ิงเหลือใชท่ี้มีความช้ืนอยูน่อ้ยจึงไม่ก่อใหเ้กิดกล่ินเหม็น 
จ าแนกได ้  2 ชนิด  คือ 
- ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลิง เป็นพวกท่ีติดไฟได ้ เช่น เศษผา้ เศษกระดาษ หญา้ ใบไม ้

ก่ิงไมแ้หง้ 
- ขยะท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ เศษโลหะ เศษแกว้ และเศษกอ้นอิฐ 

             องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  ในปี  2553  มีจ  านวนประชากรอยู ่  4,401  คน
(ขอ้มูลทะเบียนราษฎรอ าเภอด่านขนุทด  เดือน ตุลาคม 2553 )  มีบ่อขยะ ขนาดกวา้ง  300 * 400  
เมตร  ลึก  3.00  เมตร  แต่ปัจจุบนั  ประชากรในเขตต าบลโนนเมืองพฒันา มีจ านวน   4,945  คน  
แต่บ่อขยะยงัเท่าเดิม  ไม่ไดมี้การขยายข้ึนแต่อยา่งใด  การเพิ่มข้ึนของประชากรอยา่งรวดเร็ว  ท าให้
เกิดปัญหาอีกหลาย ๆ อยา่งตามมา  เช่น  โรคอหิวาตกโรค  ซ่ึงนิสัยของประชาชนในการทิ้งขยะจะ
ทิ้งขยะกนัตามสะดวก โดยน าไปเทกองรวมกนัไวริ้มทางเดินบา้ง โคนตน้ไมบ้า้ง ท าใหมี้การ
หมกัหมมเน่าเป่ือยส่ิงกล่ินเหมน็คลุง้ บางคร้ังอาจมองเห็นหนอนจ านวนมากมายไต่ย ั้วเยี้ยออกมา
จากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง นอกจากนั้นกองขยะยงัเป็นแหล่งชุมนุมของสัตวน์ าโรคสารพดัชนิด 
เช่น ยงุ แมลงวนั หนู แมลงสาบ ฯลฯ ยามท่ีฝนตกลงมาน ้าฝนก็ชะเอาส่ิงสกปรกเน่าเหมน็ในกอง
ขยะไหลไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียง และอาจจะไหลลงท่อระบายน ้า และแม่น ้าล าคลองใกล ้ๆ อีกดว้ย 
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 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในจุดน้ีถึงไดท้  าการศึกษาในเร่ืองของ
รูปแบบการจดัการการเก็บขยะในชุมชนข้ึน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาในส่วนของประชาชนในพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อศึกษาถึง
รูปแบบการจดัการการเก็บขยะในชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการรูปแบบการจดัการการ
เก็บขยะในชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา 

ในการจดัการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนนั้น ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นหลกัเร่ิมจากการทิ้งขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ควรมีการคดัแยกขยะ
ก่อนท่ีจะทิ้งขยะชนิดใดท่ีสามารถน ากลบัไปใช้ไดอี้ก หรือสามารถแปรรูปเพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประชาชนและเป็นการรักษาและเป็นการสร้างสุขลกัษณะนิสัยในการทิ้งขยะ  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา   อ าเภอด่านขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา 

2.2  เพื่อศึกษาสภาพของปัญหาการจดัการการจดัเก็บขยะขยะมูลฝอยของชุมชน ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา   อ าเภอด่านขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา 

 
1.3 ขอบเขตและข้อจ ากดัของการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษารูปแบบการจดัการการเก็บขยะชุมชนของประชาชนในเขต
ต าบลโนนเมืองพฒันา โดยเลือกตวัแทนสมาชิกในแต่หมู่บ้าน  จาก  จ  านวนประชากร  1,137  
หลงัคาเรือน  โดยเลือกสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  หมู่บา้นละ  20  หลงัคาเรือน   ทั้ง  11  
หมู่บา้น  จ  านวน  220  คน    เป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม 

 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.1 ทราบสภาพของปัญหาของรูปแบบการจดัการการเก็บขยะของต าบลโนนเมืองพฒันา  
อ าเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา  วา่เป็นอยา่งไร 

1.2 ทราบพฤติกรรมของประชาชนในการจดัการขยะชุมชนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการน าไป
ประกอบการด าเนินการจดัท ารูปแบบการจดัการการเก็บขยะของต าบลโนนเมือง
พฒันา 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละเนือ้หาทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษารูปแบบการจดัการการจดัเก็บขยะชุมชน  กรณีศึกษา :  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

โนนเมืองพฒันา อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ในคร้ังน้ี ผูท้  าการศึกษาไดท้บทวน
วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการเก็บขยะ 
2.2 สาเหตุของการเกิดขยะในชุมชน 
2.3 การจดัการขยะในชุมชน 
2.4 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.1 ทฤษฎีแนวคิดเกีย่วกบัการเก็บขยะ 

2.1.1 ความหมายของขยะ 
 การขยายตวัของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกูลเพิ่มมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในหลายพื้นท่ีไดป้ระสบปัญหาไม่สามารถจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขาด
การบริหารจดัการท่ีดี ขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัการท่ีเหมาะสม และเกิดความขดัแยง้ในการ
ด าเนินการปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อไม่ให้
ปัญหาขยายตวัและรุนแรงยิง่ข้ึน เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยกฎหมายไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูดงัน้ี 

 พระราชบญัญติั ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหนา้ท่ีใน
การจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
(18) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและน ้าเสีย” 
มาตรา 17 “ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
จดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
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- การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 
- การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ” 

 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีตอ้งท า ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
- รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู” 
มาตรา 53 “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าท่ีตอ้งท า ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
- กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 50” 

มาตรา 56 “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลนคร มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล 
ดงัต่อไปน้ี 

-  กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 53” 
 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 67 “ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขต

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัต่อไปน้ี 
- รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูล 

ฝอยและส่ิงปฏิกลู” 
 ปัจจุบนั วทิยาการกา้วหนา้ ประชากรเพิ่มอยา่งรวดเร็ว อตัราการใชท่ี้ดินเพิ่มข้ึนเพื่อผลิต 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เป็นเหตุให้เศษส่ิงเหลือใชมี้ปริมาณมากข้ึน ก่อใหเ้กิด 
ปัญหาของขยะมูลฝอย   ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม   และ มีผลต่อสุขภาพอนามยั มูลฝอยหรือของเสียก าลงัมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุก
ปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นบัเป็น
ปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนซ่ึงตอ้งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและสารอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะ
มูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและสารพิษท่ีปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งน ้ า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกคา้ง
อยูใ่นอาหาร ท าให้ประชาชนทัว่ไปเส่ียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ 
โรคผิดปกติทางพนัธุกรรมเป็นตน้สถานท่ีบางแห่งก็มีคนทิ้งขยะกนัตามสะดวก โดยน าไปเทกอง
รวมกนัไวริ้มทางเดินบา้งโคนตน้ไมบ้า้ง ท าให้มีการหมกัหมมเน่าเป่ือยส่ิงกล่ินเหม็นคลุง้ บางคร้ัง
อาจมองเห็นหนอนจ านวนมากมายไต่ย ั้วเยี้ยออกมาจากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง นอกจากนั้นกอง
ขยะยงัเป็นแหล่งชุมนุมของสัตวน์ าโรคสารพดัชนิด เช่น ยุง แมลงวนั หนู แมลงสาบ ฯลฯ ยามท่ี
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ฝนตกลงมาน ้าฝนก็ชะเอาส่ิงสกปรกเน่าเหม็นในกองขยะไหลไปยงัพื้นท่ีใกลเ้คียง และอาจจะไหล
ลงท่อระบายน ้า และแม่น ้าล าคลองใกล ้ๆ อีกดว้ย 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “มูลฝอย” หมายถึง เศษ
ส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ หยาก เยื่อ และค าวา่ “ขยะ” หมายถึง หยาก เยื่อมูลฝอย จะเห็นวา่ค าทั้งสองค าน้ีมี
ความหมายเหมือนกนั ใช้แทนกนัได ้ และบางทีจึงเห็นใชค้วบกนัเป็นขยะมูลฝอยพระราชบญัญติั
สาธารณสุข พ.ศ.2484 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี3 พ.ศ.2497 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมายของค า
วา่ “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหารเศษสินคา้ เถา้มูลสัตว ์และซากสัตว ์รวมถึง
วตัถุอ่ืนใด ซ่ึงเก็บกวาดจากถนน ตลาดท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืนๆ 

ความหมายของขยะมูลฝอยในเชิงวิชาการ  ขยะหรือขยะมูลฝอย ( Refuse or Solid Waste ) 
หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นรูปของแข็ง ซ่ึงอาจจะมีความช้ืนปะปนมาดว้ยจ านวนหน่ึง ขยะท่ีเกิดข้ึน
จากอาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการโรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดสดก็ตามจะมีปริมาณและ
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยปกติแลว้วตัถุต่างๆ ท่ีถูกทิ้งมาในรูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรีย์
สารและอนินทรียส์าร สารวตัถุต่างๆเหล่าน้ีบางชนิดก็สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยจุลินทรียใ์นเวลา
อนัรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผกั แต่บางชนิดก็ไม่อาจจะยอ่ยสลายไดเ้ลย เช่น 

พลาสติก เศษแกว้ เป็นตน้ 

ตามพระราชบญัญติั รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.
2535 "มูลฝอย " หมายความวา่ เศษกระดาษ, เศษผา้, เศษอาหาร, เศษสินคา้, ถุงพลาสติก, ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร, เถา้, มูลสัตว ์หรือ ซากสัตว  ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน, ตลาด, ท่ีเล้ียง
สัตว ์หรือท่ีอ่ืน ค าวา่ " ขยะ" หรือ " มูลฝอย " หรือ " ขยะมูลฝอย " เป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั 
ค าวา่ " มูลฝอย " (Solid wastes) มีความหมายครอบคลุมกวา้งขวาง ซ่ึงอาจหมายถึงและรวมถึงของ
เสียหรือวสัดุเหลือใช้ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย  ์ หรือกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม เช่นมูลฝอยในชุมชน (Municipal solid wastes) มูลฝอยหรือของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม (Industrial wastes), มูลฝอยติดเช้ือ (Infectious wastes) จากโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล เป็นตน้    เศษอาหาร ถุงพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ เศษผา้ ใบไมร่้วง เรียกรวมวา่ ขยะมูลฝอย 
ถา้ไม่ทิ้งใหเ้ป็นท่ีเป็นทาง จะสร้างความสกปรก ขยะมูลฝอยท่ีกองอยูบ่นดิน เช่น จ าพวกเศษอาหาร 
นอกจากจะส่งกล่ินเหมน็แลว้ ยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของแมลงวนัและหนู เป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคและเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของเรา ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งลงในแม่น ้ าล าคลอง จะแพร่เช้ือโรคลงในน ้ า ถา้ผูท่ี้
อาศยัอยูริ่มน ้า ใชน้ ้านั้นด่ืมหรืออาบ อาจจะเป็นโรคทอ้งร่วงหรือโรคผิวหนงัได ้     ดงันั้นเราทุกคน
จึงควรช่วยกนัรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเกล่ือนกลาด ถา้เป็นขยะมูลฝอยในบา้น ควร
รวบรวมใส่ถุง เพื่อส่งใหร้ถเก็บขยะต่อไป เราสามารถก าจดัขยะมูลฝอยไดโ้ดยการขดุหลุมฝัง เผาไฟ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit
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หรือขายต่อ ขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหาร อาจใชว้ธีิขดุหลุมฝังใกลโ้คนตน้ไม ้แลว้กลบดว้ยดิน เศษ
อาหารจะเน่าเป่ือยเป็นปุ๋ยต่อไปขยะมูลฝอยท่ีติดไฟได ้เช่น เศษกระดาษ ใบไมแ้ห้ง อาจใชว้ิธีเผาไฟ 
ขยะมูลฝอยบางจ าพวกท่ียงัมีประโยชน์ เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์ขวดแกว้ท่ีไม่แตกหรือของใช้
พลาสติกต่าง ๆ อาจรวบรวมไวข้ายได ้   ในชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์รา มีของท่ีหมดประโยชน์ใช้
สอย หมดคุณภาพหรือช ารุดแตกหกัมากมาย ส่ิงของทั้งหลายไม่วา่จะเป็นวสัดุช้ินเล็ก ๆ เช่น เศษ
กระดาษ เศษอาหาร เศษผา้ แกว้แตก หลอดไฟท่ีเสียแลว้ หรือวสัดุช้ินใหญ่ ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ีท่ีช ารุด
หักพงั พดัลมหรือตูเ้ย็นท่ีเสียใช้การไม่ได ้เรียกว่า ขยะมูลฝอย ทั้งส้ิน เราพบขยะมูลฝอยไดต้าม
บา้นเรือนท่ีพกัอาศยั ร้านคา้ ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ตามทอ้งถนน และในแม่น ้ าล าคลองทัว่ไป 
ขยะมูลฝอยเหล่าน้ี ถา้ทิ้งกระจดักระจาย ไม่เป็นท่ีเป็นทาง จะท าให้บา้นเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบ 
ขยะมูลฝอยท่ีบูดเน่านอกจากจะส่งกล่ินเหมน็ รบกวนผูท่ี้อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงยงัเป็นแหล่งแพร่เช้ือ
โรคต่าง ๆ อีกดว้ย  

2.1.2 ประเภทของขยะ 
จ าแนกประเภทได้ดังน้ี  
1. ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ด ้เช่น เศษไม,้ ใบหญา้, พลาสติก, กระดาษ, ผา้, ส่ิงทอ, ยาง ฯลฯ  
2.   ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้ไดแ้ก่ เศษโลหะ เหล็ก แกว้ กระเบ้ือง เปลือกหอย หิน ฯลฯ  
3.    ขยะมูลฝอยท่ีไม่เป็นพิษหรือขยะมูลฝอยทัว่ไป ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากบา้นเรือน   

ร้านคา้ เช่น  พวกเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เปลือกและใบไม ้เป็นตน้  
4.   ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษ ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชีวติมนุษยต์ลอดจนส่ิงแวดลอ้ม

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ของเสียท่ีมีส่วนประกอบของสารอนัตรายหรือของเสียท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน
หรือติดไฟง่าย  หรือมีเช้ือโรคติดต่อปะปนอยู ่เช่น ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอร่ี ซาก
หลอดฟลูออเรสเซนต ์กาก สารเคมี ส าลี และ ผา้พนัแผลจากโรงพยาบาล  

ถ้าแบ่งประเภทขยะตามลกัษณะของส่วนประกอบของขยะมูลฝอย มีประเภทต่าง ๆ ดังนี ้ 
1. กระดาษ ถุงกระดาษ กล่อง ลงั เศษกระดาษจากส านกังาน  
2. พลาสติก มีความทนทานต่อการท าลายไดสู้ง วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติก 

เช่น ถุงภาชนะ ของเด็กเล่น   ของใช ้
3. แกว้ วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากแกว้ เช่น ขวด หลอดไฟ เศษกระจก ฯลฯ  
4. เศษอาหาร ผกั ผลไม ้ซ่ึงเป็นสารประกอบอินทรีย ์ยอ่ยสลายไดง่้าย เป็นส่วนประกอบ

ส าคญัท่ีท าใหข้ยะเกิดกล่ินเหมน็และส่งกล่ินรบกวนหากไม่มีการเก็บขนออกจากแหล่ง
ทิ้งทุกวนั 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit
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5. ผา้ส่ิงทอต่าง ๆ ท่ีท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ เช่น ผา้ไนล่อน ขนสัตว ์
ลินิน ฝ้าย 

6. ยางและหนงั เช่น รองเทา้ กระเป๋า ฟุตบอลล ์ 
7. ไม ้เศษเฟอร์นิเจอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี ฯลฯ 
8. หิน กระเบ้ือง กระดูกและเปลือกหอยพวกน้ีไม่เน่าเป่ือย พบมากในแหล่งก่อสร้างตึกท่ี

ทุบทิ้ง 
9. โลหะต่าง ๆ เช่น กระป๋อง ลวด สายไฟ ตาป ู
10. อ่ืน ๆ ท่ีไม่อาจจดักลุ่มได ้ 
ถ้าแบ่งประเภทขยะตามแหล่งทีม่า 
1. ขยะมูลฝอยจากถนน ( Street Refuse ) ไดแ้ก่ เศษส่ิงของต่าง ๆ ท่ีปรากฏและกวาดจาก

ถนน ตรอก ซอย เช่นเศษกระดาษ ผง ฝุ่ น ใบไม ้พลาสติก อิฐ หิน ทราย กรวด 
2. ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเหลือจากการเผาไหมท่ี้เรียกวา่ ข้ีเถา้ ( Ashes ) เช่น เถา้ท่ีเกิด

จาก เตาไฟ, การเผาถ่าน ฯลฯ 
3. ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง ( Contruction Refuse ) ไดแ้ก่ เศษวสัดุก่อสร้าง เช่น เศษ

ไม ้เศษกระเบ้ือง   เศษปูน อิฐหกั ฯลฯ 
4. ขยะมูลฝอยจากการร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง ( Demolition Refuse ) ไดแ้ก่   เศษส่ิงท่ีไม่

ตอ้งการท่ีเกิดจากการร้ือถอนอาคาร บา้นเรือนเก่า ฯลฯ 
5. ซากสัตว ์( Dead Animal ) จากสัตวต์าย เน่าเป่ือย เหม็น  
6. ซากยานพาหนะ ( Abandond Vehicles ) ทุกชนิดท่ีหมดสภาพ ใชง้านไม่ได ้รวมทั้ง

ช้ินส่วนประกอบ เช่น   แบตเตอร่ี ยาง ฯลฯ 
7. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Refuse ) ไดแ้ก่ เศษวตัถุท่ีเกิดจากการ

ผลิต   หรือขั้นตอนการผลิต 
8. ขยะมูลฝอยประเภทท าลายยาก ( Hazardous Refuse ) ไดแ้ก่   ขยะมูลฝอยท่ีตอ้งการใช้

กรรมวธีิท าลายเป็นพิเศษ เช่น พลาสติก ฟิลมถ่์ายรูป กากแร่ธาตุต่าง ๆ 
9. ขยะสด ( Garbage ) 
10. ขยะแหง้ ( Rubbish )  
11. ขยะพิเศษ ( Special Wastes )  
12. ของใชช้ ารุด ( Buldy Wastes ) 
13. ขยะจากการกสิกรรม ( Agricultural Wastes ) 
14. กากตะกอนของน ้าโสโครก ( Sewage treatment residues )  
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ประเภทของขยะมูลฝอย ที่ส านักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร กล่าวไว้มี  3 
ประเภทใหญ่คือ 

1. ขยะมูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ พวกเศษอาหาร เศษพืชผกั เปลือกผลไม ้อินทรียว์ตัถุท่ีสามารถ
ยอ่ยสลายเน่าเป่ือยง่าย   มีความช้ืนสูง และส่งกล่ินเหมน็ไดร้วดเร็ว 

2. ขยะมูลฝอยแหง้ ไดแ้ก่ พวกเศษกระดาษ เศษผา้ แกว้ โลหะ ไม ้พลาสติก ยาง ฯลฯ ขยะ
มูลฝอย  ชนิดน้ีจะมีทั้งท่ีเผาไหมไ้ดแ้ละเผาไหมไ้ม่ได ้ขยะแห้ง เป็นขยะมูลฝอยท่ี
สามารถเลือกวสัดุท่ียงัมีประโยชน์   กลบัมาใชไ้ดอี้ก โดยการท าคดัแยกมูลฝอยก่อนน า
ทิ้งซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปท าลาย ลงได ้และถา้น าส่วน
ท่ีใชป้ระโยชน์ไดน้ี้ไปขายก็จะท ารายไดก้ลบัคืนมา 

3. ขยะมูลฝอยอนัตราย มูลฝอยน้ี ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นพิษ มีฤทธ์ิกดักร่อนและระเบิดได้
ง่าย ตอ้งใชก้รรมวธีิในการท าลายเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีมีอนัตราย เช่น สารฆ่า
แมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี รถยนต ์หลอดไฟ สเปรยฉี์ดผม ฯลฯ  

 

2.2 สาเหตุของการเกดิขยะในชุมชน 
 ขยะเป็นส่ิงท่ีเหลือใช ้หรือส่ิงท่ีไม่ตอ้งการอีกต่อไป สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดไดด้งัน้ี 

1. ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอนัตรายทัว่ประเทศไทย 73 % มาจากระบบ
อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่ยงัไม่มีการจัดการท่ีเหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตาม
ส่ิงแวดลอ้มและทิ้งร่วมกบัมูลฝอย รัฐบาลได ้ก่อตั้งศูนยก์  าจดักากอุตสาหกรรมข้ึนแห่ง
แรกท่ีแขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน เร่ิมเปิดบริการตั้งแต่ 2531 ซ่ึงก็เพียงสามารถก าจดั
ของเสียไดบ้างส่วน 

2. ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานท่ีศึกษาวิจยั  ของเสียจากโรงพยาบาลเป็นของเสีย
อนัตรายอยา่งยิ่ง เช่น ขยะติดเช้ือ เศษอวยัวะจากผูป่้วย และการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ของเสียท่ีปนเป้ือนสารกมัมนัตรังสี สารเคมี ไดทิ้้งสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยปะปนกบัมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกลูเป็นการเพิ่มความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโรคและสารอนัตราย 

3. ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว ์น ้าทิ้งจากการท าปศุสัตว ์ฯลฯ 
4. ของเสียจากบา้นเรือนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี แกว้ เศษ

อาหาร พลาสติก โลหะ หินไม ้กระเบ้ือง หนงั ยาง ฯลฯ 
5. ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น ภตัตาคาร ตลาดสด วดั สถานเริงรมย ์



 10 

ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กดิจากการด ารงชีพหรือมูลฝอยชุมชนน้ัน ขึน้อยู่กบัปัจจัยดังต่อไปนี ้
- ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
- ฤดูกาล 
- รายได ้
- โครงสร้างของครอบครัว 
- อุปนิสัยในการซ้ือสินคา้ 
- พฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
- รูปแบบของการด ารงชีวติ 
- ทศันคติในการด ารงชีวิต 
- กฎหมายขอ้บงัคบั 
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แผนผงัแหล่งก าเนิดและประเภทขยะมูลฝอย 

 
 

รูปท่ี  2.1  แผนผงัแหล่งก าเนิดและประเภทขยะมูลฝอย 
 

2.2.1 สาเหตุที่ท าให้เกดิปัญหาขยะมูลฝอย 
1.  ความมกัง่ายและขาดความส านึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยมาก 

ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการทิ้งขยะลงตามพื้น หรือแหล่งน ้า โดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรับท่ี
จดัไวใ้ห้ และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าส่ิงปฏิกลูไปทิ้งตามท่ีวา่ง
เปล่า 

2.   การผลิตหรือใชส่ิ้งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือ
พลาสติกหุม้หลายชั้น และการซ้ือสินคา้โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง 
ท าใหมี้ขยะปริมาณมาก 

3.  การเก็บและท าลายหรือน าขยะไปใชป้ระโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคา้ง 
กองหมกัหมม และส่งกล่ินเหมน็ไปทัว่บริเวณจนก่อปัญหามลพิษใหก้บั
ส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.2 ผลเสียที่เกดิจากขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดปัญหาต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มหลายประการ คือ 

1. ท าใหเ้กิดทศันะอุจาด คือ แลดูสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นท่ีน่า
รังเกียจแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงรวมทั้งผูพ้บเห็น โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 

2. เป็นแหล่งเพาะ และแพร่เช้ือโรค โดยเฉพาะขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล และ
ขยะเปียกท่ีแบคทีเรียท าหนา้ท่ียอ่ยสลาย เช้ือโรคตามขยะจะแพร่ไปกบัน ้า แมลง 
หนู และสุนขัท่ีมาตอมหรือคุย้เข่ีย เช่น เช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคอหิวาต ์ไทฟอยดแ์ละ
โรคบิด 

3. ท าใหดิ้นเส่ือม และเกิดมลพิษ เพราะจะท าใหพ้ื้นดินสกปรกดินมีสภาพเป็นเกลือ 
ด่าง หรือกรดหรือมีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตในดิน ตลอดจนท าใหส้มบติั
ทางกายภาพของดินเปล่ียนแปลงไป เช่น โซเดียมท าใหเ้น้ือดินแตกร่วน 

4. ท าลายแหล่งน ้า 
1) ขยะท่ีตกในแหล่งน ้ าล าคลอง และท่อระบายน ้ า จะท าให้แหล่งน ้ าต้ืนเขิน การ

ไหลของน ้าไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน ้าท่วมไดง่้าย 
2) ท าให้เกิดมลพิษทางน ้ าในลกัษณะต่างๆ เช่น ท าให้น ้ าเน่า น ้ าเป็นพิษ น ้ าท่ีมี

เช้ือโรคและน ้ าท่ีมีคราบน ้ ามัน ซ่ึงไม่เหมาะกับการใช้อุปโภคบริโภค 
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพ เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต
โดยเฉพาะพืชและสัตวน์ ้า 

3) ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะการเผาขยะท าให้เกิดควนัและข้ีเถา้ การ
หมกัหมมและเน่าสลายของขยะ จะก่อใหเ้กิดก๊าซพิษและกล่ินเหมน็ 

4) ก่อความร าคาญและบัน่ทอนสุขภาพของมนุษย์ เป็นผลจากการเกิดทศันะ
อุจาด ก๊าซพิษกล่ินเหม็น เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคตลอดจนการเกิดมลพิษทาง
น ้าและอากาศ 

5) ท าใหเ้กิดอคัคีภยั เน่ืองจากขยะหลายชนิดติดไฟไดง่้าย โดยเฉพาะเม่ือแหง้ 
2.2.3 ปัญหาจากสภาพส่ิงแวดล้อมขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอย เป็นตวัการส าคญัประการหน่ึง ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีขยะมูลฝอย

จ านวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ย่างหมดจดหรือจดัการขยะมูล
ฝอยอยา่งไม่ถูกสุขลกัษณะ ดงันั้นขยะมูลฝอยจึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี คือ 
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1. อากาศเสียเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ ก่อใหเ้กิดควนัและสารพิษทาง
อากาศท าให ้คุณภาพอากาศเส่ือมโทรม 

2. น ้าเสียเกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้น เม่ือฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน ้า
เสีย มีความสกปรกมาก ซ่ึงจะไหลลงสู่แหล่งน ้า ท าให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน ้ า 

3. แหล่งพาหะน าโรคเกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของหนู 
และแมลงวนั เป็นตน้ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคติดต่อท าใหมี้ผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชน 

4. เหตุร าคาญและความไม่น่าดูเกิดจากการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด รวมทั้งการ
กองขยะมูลฝอยบนพื้น ซ่ึงจะส่งกล่ินเหมน็รบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่
สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ 

 
2.3 การจัดการขยะในชุมชน 

2.3.1 ความหมายของการจัดการขยะในชุมชน 
 การจดัการขยะ  หมายถึง    หลกัการในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการทิ้งขยะ
มูลฝอย การเก็บขยะชัว่คราวไวใ้นภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายและการขนส่ง การ
แปลงรูปของขยะมูลฝอย โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์สู งสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ 
เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการยอมรับของสังคม   

ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบลโนนเมืองพฒันา  อ าเภอด่านขุนทด   จงัหวดั
นครราชสีมา  โดยมีรายช่ือหมู่บา้นและประชากรดงัน้ี 
 
ตารางท่ี  2.1  รายช่ือหมู่บา้นและจ านวนครัวเรือน 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
1 บา้นโนนเมือง 129 
2 บา้นโนนเตง็ 144 
3 บา้นคลองแคใต ้ 114 
4 บา้นคลองแคเหนือ 151 
5 บา้นหว้ยดินด า 57 
6 บา้นดงมะเกลือ 91 
7 บา้นโนนสายทอง 41 
8 บา้นหวัท านบ 88 
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ตารางท่ี  2.1  (ต่อ) 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
9 บา้นสระส่ีเหล่ียม 65 
10 บา้นใหม่ทรายทอง 150 
11 บา้นคลองแคกลาง 107 

 รวมทั้งส้ิน 1.137   

ทีม่า : อบต.โนนเมืองพฒันา  อ.ด่านขุนทด  จ. นครราชสีมา 
 

2.3.2 ปัญหาจากขยะ 
            ขยะมูลฝอยนั้น นบัวนัจะเพิ่มมากข้ึนตามจ านวนของประชากร ถา้หากไม่มีการก าจดัขยะ
มูลฝอยใหถู้กตอ้งและเหมาะสมแลว้ ปัญหาความสกปรกต่างๆ ท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย จะตอ้งเกิดข้ึน
อยา่งแน่นอน ถา้มองกนัอยา่งผวิเผนิแลว้ ขยะมูลฝอยนั้นไม่ไดมี้ผลกระทบต่อมนุษยม์ากนกั ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อมนุษย ์ยงัอยูใ่นขั้นท่ีไม่รุนแรงมากนกั ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจึงไม่ชดัเจนเท่าไร แต่ในความเป็นจริงแลว้ ขยะมูลฝอยจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสภาพแวดลอ้ม
เป็นอยา่งมากและจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยด์ว้ย ทั้งโดยทางตรงและ
ทางออ้ม ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

1. ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลงน าโรค เช่น แมลงวนั 
แมลงสาบ ยงุ ฯลฯ และเป็นท่ีซุกซ่อนของหนูและสัตวอ่ื์น ๆ 

2. ขยะมูลฝอย ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็และก่อใหเ้กิดความร าคาญ 
3. ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งเกล่ือนกลาด ถูกลมพดักระจดักระจายไปตกอยู่ตามพื้น ท าให้พื้นท่ี

บริเวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นท่ีรังเกียจแก่ผูพ้บเห็น และผูท่ี้อาศยับริเวณ
ใกลเ้คียง นอกจากน้ี ขยะมูลฝอยท่ีตกอยูห่รือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน ้ า จะ
ไปสกดักั้นการไหลของน ้า ท าใหแ้หล่งน ้าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย 

4. น ้าเสียท่ีเกิดจากกองขยะมูลฝอยท่ีกองทิ้งไว ้เป็นน ้าเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก ซ่ึงมีทั้ง
สารอินทรีย  ์สารอนินทรีย ์เช้ือโรค และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ เม่ือน ้ าเสียจากกอง
ขยะมูลฝอยไหลไปตามพื้นดินบริเวณใด ก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก และ
ความเส่ือมโทรมของพื้นดินและอาจเปล่ียนสภาพ ท าให้ดินมีคุณสมบติัเป็นดินด่าง
หรือดินกรดได้ ในกรณีท่ีน ้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน ้ าก็จะท าให้
คุณภาพน ้ าเสียไป ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นแหล่งน ้ าผิวดินหรือแหล่งน ้ าใตดิ้นก็ตาม ลว้นเป็น
อนัตรายต่อผูใ้ช้น ้ าและส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีอาศยัในแหล่งน ้ า น ้ าท่ีสกปรกมากหรือมีสารพิษ
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เจือปนอยู ่ก็อาจท าใหส้ัตวน์ ้าตายในเวลาอนัสั้น นอกจากนั้นส่ิงสกปรกต่าง ๆ ท่ีเจือปน
ในน ้ า ก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศของน ้ าท าให้สัตว์น ้ าท่ีมีค่าบางชนิดสูญพันธ์ุไป 
นอกจากน้ีน ้ าท่ีมีส่ิงสกปรกเจือปนยอ่มไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค  แมจ้ะน าไป
ปรับปรุงคุณภาพแลว้ก็ตาม เช่น การท าระบบน ้ าประปา ซ่ึงก็ตอ้งส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 
ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ามากข้ึน 

5. ขยะมูลฝอยท าใหเ้กิดมลพิษแก่อากาศ ขยะมูลฝอยท่ีกองทิ้งไวใ้นเขตชุมชน หรือท่ีกอง
ทิ้งไวใ้นแหล่งก าจดัซ่ึงไม่มีการฝังกลบ หรือขณะท่ีท าการเก็บขนโดยพาหนะ ท่ีไม่มี
การปกปิดอยา่งมิดชิด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกล่ินเหมน็น่ารังเกียจออกมา เศษช้ินส่วน
ของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ท าให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ ซ่ึง
มีผลต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละความสกปรกใหก้บับริเวณขา้งเคียงไดน้อกจากน้ีขยะมูล
ฝอยท่ีกองทิ้งไวน้าน ๆ จะมีก๊าซท่ีเกิดจากการหมกัข้ึน ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ ซ่ึงติดไฟ
หรือเกิดระเบิดข้ึนได ้และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด)์ ซ่ึงมีกล่ินเหมน็ 

2.3.3  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ท าให้เกิดการปนเป้ือนของพื้นดิน แหล่งน ้ าและ

อากาศ ท าให้บา้นเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นท่ีเจริญของผูท่ี้ไดพ้บเห็น ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยทัว่ไป การแกไ้ขปัญหาของขยะมูลฝอย จึงควรปฏิบติัเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน ส าหรับการป้องกนัและแกไ้ขท่ีดีควรพิจารณา ถึงตน้เหตุท่ีก่อใหเ้กิดขยะมูล
ฝอยข้ึนมา ซ่ึงก็คงจะหมายถึง มนุษย ์ หรือผูส้ร้างขยะมูลฝอย นั้นเอง การป้องกนัและการแกไ้ข
ปัญหาของขยะมูลฝอย เร่ิมตน้ดว้ย การสร้างจิตส านึกแก่มนุษยใ์ห้รู้จกัรับผิดชอบในการรักษาความ
สะอาด ทั้งในบา้นเรือนของตวัเอง และภายนอกบา้น ไม่วา่จะเป็นถนนหนทาง สถานท่ีท างาน หรือ
ท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ ให้รู้จกัทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะให้เป็นท่ีเป็นทาง ไม่มกัง่ายทิ้งขยะเกล่ือน
กลาด ทั้งน้ีเป็นการช่วยใหพ้นกังานเก็บขยะน าไปยงั สถานท่ีก าจดัไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

วิธีการก าจดัมูลฝอย   หลกัการจดัการมูลฝอย  หมายถึง  แนวทางท่ียึดถือในการปฏิบติัใน
จดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเพื่อไม่ให้เป็นตน้เหตุของการแพร่กระจายของโรคต่าง ๆ  โดยอาจจะมี
การปลูกฟังนิสัยของประชาชนในพื้นท่ี  ให้มีการสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดีในการจดัการขยะ  และให้
รู้จกัท่ีจะใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยรู้จกัการแยกขยะ  ทิ้งอย่างถูกวิธี  และการน าขยะไปสร้าง
ประโยชน์ใหม่  การก าจดัขยะมูลฝอย ถา้ไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการจะก่อใหเ้กิดผลกระทบ เสียหาย
ต่อส่ิงแวดล้อม เกิดผลร้ายต่อชีวิต เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูก
สุขลกัษณะจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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- ตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ เสียหายต่อการด ารงชีวิตอยา่งปกติสุข และวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
ตลอดจนองคป์ระกอบของสังคมดา้นใด ๆ 

- ตอ้งไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวห์รือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค เช่น แมลงวนั 
แมลงสาบ หนู ยงุ สัตวพ์ิษ ท่ีกดัต่อยมนุษย ์สัตวเ์ล้ียง เช่น ตะขาบ งู 

- ตอ้งไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญ ขดัประโยชน์ ต่อประชาชนในอาณาบริเวณ
ใกล้เคียงกนั อนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละออง เสียงดงั กล่ินเหม็น อุจจาดตา เศษขยะปลิว
กระจายเกะกะ ฯลฯ ตอ้งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน ้า มลพิษทางดิน มลพิษทางทศันียภาพ  

วิธีการก าจดัขยะมูลฝอย ( Method of Refuse Disposal ) มีหลายวิธีดว้ยกนั เป็นวิธีท่ีดีถูก
สุขลกัษณะบา้งไม่ถูกสุขลกัษณะบา้ง เช่น น าไปกองไวบ้นพื้นดิน, น าไปทิ้งทะเล, น าไปฝังกลบ, ใช้
ปรับปรุงพื้นท่ี, เผา, หมกัท าปุ๋ย, ใชเ้ล้ียงสัตว ์ฯลฯ การจดัการและการก าจดัขยะ แต่ละวิธีต่างมีขอ้ดี
ขอ้เสียต่างกนั การพิจารณาวา่จะเลือกใชว้ิธีใดตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีส าคญั คือ 
ปริมาณของขยะท่ีเกิดข้ึน รูปแบบการบริหารของทอ้งถ่ิน, งบประมาณ, ชนิด – ลกัษณะสมบติัของ
ขยะมูลฝอย, ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีจะใชก้ าจดัขยะมูลฝอย, เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, อาคาร
สถานท่ี, ความร่วมมือของประชาชน, ประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ, คุณสมบติัของขยะ เช่น ปริมาณ
ของอินทรีย ์อนินทรียส์าร การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีพิษและเช้ือโรค ปริมาณของของแข็งชนิด
ต่าง ๆ ความหนาแน่น ความช้ืน  ขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมืองมีแหล่งท่ีมาจาก อาคาร บา้นเรือน 
บริษทั หา้งร้าน โรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด และสถานท่ีราชการ ขยะท่ีทิ้งในแต่ละวนั
จะประกอบดว้ยเศษอาหาร กระดาษ เศษแกว้ เศษไม ้พลาสติก เศษดิน เศษหิน ข้ีเถา้ เศษผา้ และ
ใบไม ้ก่ิงไม ้โดยมีปริมาณของส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั  

วธีิการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีนิยมใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีอยู ่3 วธีิหลกัๆ ดว้ยกนั คือ 
- การฝังกลบขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary landfill)   เป็นการน าขยะมูล

ฝอยฝังลงในบ่อหรือหลุมดินท่ีเตรียมไว  ้ จากนั้นจึงบดอดัขยะมูลฝอยให้แน่นตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ แลว้จึงน าดินท่ีเหมาะสมกลบทบัหนา้ขยะมูลฝอย บดอดัจนแน่น 
การฝังกลบมีอยู ่ 2  แบบท่ีนิยมใช ้คือ แบบท่ี  1  เป็นแบบขุดร่อง ( Trench Method ) 
เป็นการฝังกลบขยะมูลฝอยในกรณีท่ีพื้นท่ีท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ีราบ มีระดบัดินสม ่าเสมอ การ
ฝังกลบจึงตอ้งท าโดยการขุดเป็นร่อง แลว้จึงด าเนินการฝัง บดอดั กลบ แลว้บดอดัอีก
คร้ัง ตามเกณฑท่ี์ถูกตอ้ง ส่วนแบบท่ี  2  เป็นแบบกลบบนพื้นท่ี ( Area Method ) ใชใ้น
กรณีท่ีพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีมีสภาพเป็นพื้นท่ีลุ่มหรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียง จึง
ไม่จ  าเป็นตอ้งขดุเป็นร่องเหมือนแบบแรก ท าโดยการน าขยะมูลฝอยมาเทลงในส่วนท่ีมี
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ระดบัต ่าท่ีสุดก่อน ท าจนกระทัง่เต็มพื้นท่ี ซ่ึงผลดีของวิธีน้ีคือเม่ือด าเนินการเสร็จทั้ง
พื้นท่ีแลว้ เท่ากบัเป็นการปรับสภาพพื้นท่ีให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น การ
น าไปท าสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

- การเผาโดยใชเ้ตาเผา (Incineration)   เป็นวิธีการท่ีใชเ้ผาขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ด้ โดย
ใช้เตาเผาท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างถูกตอ้ง และโดยทัว่ไปเพื่อให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ มกัจะท าให้เตามี  2  ส่วน คือส่วนเผาขยะมูลฝอยซ่ึงตอ้งควบคุมอุณหภูมิการ
เผาใหไ้ม่ต ่ากวา่   800   องศาเซลเซียส ควนัท่ีเกิดข้ึนผา่นเขา้สู่ส่วนเผาควนั ซ่ึงควบคุม
ใหอุ้ณหภูมิการเผาใหไ้ม่ต ่ากวา่   1,000   องศาเซลเซียส กากท่ีเหลือจากการเผาไหมจ้ะ
มีประมาณ  15  % สามารถน าไปฝังในหลุมหรือบ่อท่ีเตรียมไวห้รือน าไปฝังรวมกบั
ขยะมูลฝอยธรรมดาก็ได ้ ขอ้ควรระวงัของการเผาคือ ตอ้งป้องกนัไม่ให้เกิดมลพิษ
อากาศจาการเผาไหม้ แต่การเผาก็มีขอ้ดีตรงท่ีสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้
จ  านวนมาก และยงัเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชก้ าจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือและ
ขยะมูลฝอยอนัตรายบางประเภทได ้

- การหมกัเป็นปุ๋ย ( Composting )  เป็นวธีิการน าขยะมูลฝอยพวกอินทรียวตัถุซ่ึงสามารถ
ยอ่ยสลายได ้น ามาหมกัทั้งดว้ยวิธีการท่ีใชอ้ากาศ ( Aerobic composting ) และไม่ใช้
อากาศ ( Anerobic composting ) ในระยะเวลาหน่ึงของแต่ละวิธี เม่ือขยะมูลฝอยยอ่ย
สลายสมบูรณ์แล้วจะได้สารปรับปรุงสภาพดิน ( Compost )สามารถน าไปใช้ใน
เกษตรกรรม หรือน าไปใช้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านเรือนได้  วิธีการน้ี
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรม ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
มีส่วนท่ีเป็น อินทรียวตัถุมากถึง   50  % แต่ขยะมูลฝอยท่ีน ามาหมกัจะตอ้งคดัแยกขยะ
มูลฝอยประเภทท่ีไม่ยอ่ยสลายออกก่อน ขอ้ดอ้ยของการใชก้ารหมกัท าปุ๋ยอีกประการ
หน่ึงคือ สารปรับปรุงสภาพดินท่ีไดจ้ะมีปริมาณมากและหากจะน าไปใชใ้นการเกษตร 
ตอ้งปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะแก่การน าไปใชใ้นแต่ละกรณีดว้ย  ในการก าจดัขยะมูล
ฝอยจากบา้นเรือนหรือชุมชนขนาดเล็ก สามารถใช้วิธีการก าจดัไดท้ั้ง  3  วิธีดงักล่าว
มาแลว้ แต่เทคโนโลยีท่ีน ามาใช ้อาจดดัแปลงเอาแบบง่ายๆ และสะดวก ซ่ึงเหมาะสม
กบับา้นเรือนหรือชุมชนนั้น ผลดีท่ีเกิดข้ึน นอกจากจะลดปริมาณขยะมูลฝอยบางส่วน
ไดแ้ลว้ ยงัไดรั้บประโยชน์จากขยะมูลฝอยนั้นดว้ย สุดทา้ยยงัเป็นผลดีแก่ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีสามารถลดภาระในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีประชาชนทิ้งให้ก าจดัอีกเป็น
จ านวนมาก ท าให้งบประมาณท่ีจะใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยลดลง ส่งผลให้สามารถ
น างบประมาณท่ีเหลือไปพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนได ้ 
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การก าจดัขยะมูลฝอยตามแผนหรือแนวคิด 5 R. และการน ากลบัมาใชใ้หม่  การก าจดัขยะ
มูลฝอย ส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ในปัจจุบนั คือ การลดปริมาณขยะ ซ่ึง
มีแผนหรือแนวคิด 5 R. 

R. 1 ( Reduce ) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ใช้ตะกร้าใส่ของแทน
ถุงพลาสติก การลดปริมาณวสัดุ ( Reduce material volume ) เป็นการพยายามเลือกใชสิ้นคา้ท่ีบรรจุ
ในบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่แทนบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณของบรรจุภณัฑ์ท่ีจะกลายเป็น
ขยะมูลฝอย การลดความเป็นพิษ ( Reduced toxicit ) เป็นการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

R. 2 ( Reuse ) น าขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใชใ้หม่อีกหรือเป็นการใชซ้ ้ า ใชแ้ลว้ใชอี้ก ๆ เช่น 
ขวดน ้ าหวาน น ามาบรรจุน ้ าด่ืม ขวดกาแฟท่ีหมดแลว้ น ามาใส่น ้ าตาล การน าผลิตภณัฑ์กลบัมาใช้
ใหม่ ( Product reuse ) เป็นการพยายามใชส่ิ้งของต่าง ๆ หลาย ๆ คร้ังก่อนท่ีจะทิ้งหรือเลือกใช้
ของใหม่ 

R. 3 ( Repair ) การน ามาแกไ้ข น าวสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย ซ่ึงจะทิ้งเป็นมูลฝอยมา
ซ่อมแซมใชใ้หม่ เช่น เกา้อ้ี 

R. 4 ( Recycle ) การหมุนเวียนกลบัมาใช้ น าขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละ
ประเภท เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือเปล่ียนแปลงสภาพจากเดิมแลว้น ามาใชใ้หม่ เช่น 
พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะต่าง ๆ ฯลฯ น ามาหลอมใหม่ น ายางรถยนตท่ี์ใชไ้ม่ไดแ้ลว้มาท า
รองเทา้ น าแกว้แตกมาหลอมผลิตเป็นแกว้หรือกระจกใหม่การน าวสัดุกลบัมาใช้ใหม่ ( Material 
recycling ) เป็นการน าวสัดุมาผา่นกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินคา้ใหม่ 

R. 5 ( Reject ) การหลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีท าลายยาก หรือวสัดุท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้ง เช่น 
โฟม ปฏิเสธการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายยาก หลีกเล่ียงการใชท่ี้ผดิวตัถุประสงค ์

2.3.4 การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 
การใช้ ประโยชน์จากขยะ หรือมูลฝอย จะช่วยลดปริมาณขยะ หรือมูลฝอยท่ีก่อปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. การคัดแยกของเสียจากแหล่งก าเนิดมาหมุนเวียนใช้ใหม่การคัดแยกของเสียจาก

แหล่งก าเนิด คือ ของเสียจากอาคารบา้นเรือนท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ เช่น ขวด 
กระดาษ พลาสติก ยาง โลหะ ฯลฯ ซ่ึงจะน าของเสียดงักล่าวไปขายต่อ ๆ ไปจนถึง
โรงงานเพื่อผลิตเป็นสินคา้ได ้

2. การน ามูลฝอยหรือของเสียมาใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังานของเสียมีสารประกอบจ านวน
มาก ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นผลผลิตทางพลงังาน  โดยขบวนการเผาไหมจ้ากมูลฝอย
สามารถใชป้ระโยชน์ในดา้นพาณิชย ์และอุตสาหกรรมทั้งสามารถเก็บเป็นพลงังานไดอี้ก 
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3. การน ากากของเสียไปเป็นอาหารสัตว์ และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกากของเสีย
ชนิดมูลฝอยสดมีคุณค่าทางอาหารสัตว ์ และพืช จากผลการศึกษาพบว่ามูลฝอยสด
ประเภทอาหารจ านวน 2.5 – 3 กิโลกรัม มีคุณค่าเทียบเท่าขา้วบาเลยคุ์ณภาพดีจ านวน 1 
กิโลกรัม สามารถน าไปเล้ียงสัตวไ์ด ้ และขยะหรือของเสียยงัผลิตเป็นโปรตีนโดย
เทคโนโลยีใหม่ เรียกวา่ ไบโอเวสเทค ( Biowastech ) หมายถึง การแปรรูปขยะโดยชีว
วธีิ สามารถเปล่ียนขยะหรือกากของเสียทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากบา้นเรือน
ให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ป็นอาหารสัตว์ นอกจากน้ีสามารถใชมู้ลฝอยสดเป็นประโยชน์
ทางการเกษตร คือ ใชเ้ป็นอาหารของพืชได ้เพราะมูลฝอยสดมีคาร์บอนและไนโตรเจน
สูงมูลฝอยสดยงัมีคุณสมบติัปรับดินให้ร่วนซุยดว้ย ทั้งน้ีการน ากากของเสียไปเป็น
อาหารสัตวแ์ละพืชจะตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพของเสีย บดอดั และฆ่าเช้ือโรคในกาก
ของเสียก่อนเพื่อมิให้เป็นอนัตรายต่อสัตวแ์ละพืช และให้ไดป้ระโยชน์จากอาหารใน
กากของเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การน ามูลฝอยมาหมกัท าปุ๋ยการหมกัท าปุ๋ยเป็นขบวนการทางชีวเคมีท่ีเปล่ียนแปลง  
หรือยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นของเสีย เพื่อไดปุ๋้ยเป็นอาหารของพืช หรือใชดิ้นกลบฝัง
มูลฝอยในขบวนการฝังกลบมูลฝอย กากของเสียหรือมูลฝอยท่ี เหมาะสมส าหรับการ
หมกัปุ๋ย ไดแ้ก่ มูลฝอยสด พืช ผกัผลไม ้กระดาษ เป็นตน้ 

5. การน าขยะหรือมูลฝอยมาแปรสภาพให้เป็นวตัถุก่อสร้างในประเทศญ่ีปุ่นมีโรงงานอดั
ขยะหรือของเสียให้เป็นแท่ง แท่งขยะท่ีไดน้ าไปชุบยางและแอสฟัลด์หรือเทคอนกรีต 
จากนั้นน าไปใชใ้นการก่อสร้างแทนอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก 

6. การน ากากของเสียมาปรับปรุงพื้นท่ีกากของเสียสามารถน าไปใชป้รับปรุงพื้นท่ี โดย
ถมพื้นท่ีท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นท่ีท่ีตอ้งการยกระดบัความสูง เม่ือถมกากของเสียใน
พื้นท่ีดงักล่าวแลว้ สามารถน าพื้นท่ีนั้น ๆไปใชป้ระโยชน์ เช่น ปลูกพืช สร้างอาคาร 
สร้างสวนสาธารณะ เป็นตน้ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดัการขยะในชุมชนของเขต
พื้นท่ีต าบลโนนเมืองพฒันา   อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา   เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้
ทิ้งขยะและก าจดัขยะใหถู้กท่ี  ถูกวธีิ  เพื่อลดปัญหามลภาวะทางสภาพแวดลอ้ม 
   
2.4 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

ชูชีพ   แก้วคุม้ (2550)  ไดส้รุปปัญหาการจดัการขยะในชุมชน  ดงัน้ี  1. ประชาชนขาด
ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ  2. ประชาชนไม่มีความรู้ในเร่ืองของหารท าปุ๋ยหมกั 3.สถานท่ีใน
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การทิ้งขยะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  การแกไ้ขปัญหา  ทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนเมืองพฒันาตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีออกมาให้ความรู้เก่ียวกบัการทิ้งขยะให้กบัประชาชน  และ
การท าปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน  และหาสถานท่ีในการทิ้งขยะให้กับ
ประชาชน  จดัหาถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ ใหมี้ความเพียงพอ 

พระราชบญัญติั รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535   
ไดใ้หค้วามหมายของขยะ  ประเภทของขยะ  การคดัแยกขยะ  การรักษาความสะอาดของบา้นเมือง   
การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 
 พระราชบัญญัติ ส่ิงแวดล้อม(2540-2559 )มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติให้ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม อนัจะยงัผลให้การพฒันาประเทศเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเสริมสร้าง
คุณภาพแห่งชีวิตของประชาชน  โดยได้ก าหนดแนวทางท่ีจ าเป็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได ้ ให้เขา้สู่สภาพสมดุลของการใช้และการเกิดทดแทน และ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขขจดัภาวะมลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือนมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สารอนัตราย และของเสียอนัตราย ตลอดจนการก าหนดแนวทาง
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติในอนาคต 
 
2.5 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังท่ีกล่าวมา   ผูท้  าการศึกษาจึงได้
กรอบแนวคิดของการจดัการจดัเก็บขยะชุมชน   กรณีศึกษา :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมือง
พฒันา   อ าเภอด่านขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา   ดงัน้ี 
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ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมของประชาชนในการ
จัดการมูลฝอย 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 

รายได ้
จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย 
การปฏิบติัตวัในการจดัการมูลฝอย 
สภาพปัญหาในการจดัการมูลฝอย 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
3.1 รูปแบบการศึกษา  (Study design) 

การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการการศึกษารูปแบบการจดัการการจดัเก็บขยะชุมชน   กรณีศึกษา :  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา   อ าเภอด่านขนุทด   จงัหวดันครราชสีมา 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample size) 

         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น เขตต าบลโนนเมืองพฒันา  
อ าเภอด่านขนุทด  จงัหวดันครราชสีมา โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)   
จ  านวน  11 หมู่บา้นๆละ  20 คน  รวมทั้งหมด 220 คน  โดยมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

3.2.1 เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) 
- เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลโนนเมืองพฒันา อ าเภอด่านขุนทด  

จงัหวดันครราชสีมา 
- มีการรับรู้ สติสัมปชญัญะดี สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจ 
- ไม่เป็นโรคหรือความผดิปกติทางดา้นจิตใจ 
-  ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษา 

3.2.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) จะใชว้ิธีการเลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก 11 หมู่บา้นๆละ 20 คน รวม 220 คน และด าเนินการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) โดยน าหมายเลขทะเบียนบา้นในแต่ละ
หมู่บา้นมาเขียนลงในกระดาษ แล้วพบัใส่ลงในกล่อง หลงัจากนั้นท าการสุ่มหยิบ
หมายเลขทะเบียนบา้นข้ึนมาท่ีละใบจนครบ หมู่บา้นละ 20 หลงัคาเรือน  จ านวน 11 
หมู่บา้น รวม 220 หลงัคาเรือน แล้วเลือกตวัแทนในแต่ละหลงัคาเรือนเพื่อเป็นผูท่ี้
ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตวัแทนจากครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตต าบลโนนเมือง
พฒันาเพื่อตอบแบบสอบถาม 
 

3.3 ตัวแปรทีศึ่กษา (Variables) 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   ไดแ้ก่  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล  ประกอบดว้ย   
1) เพศ 
2) อาย ุ
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3) สถานภาพ 
4) ระดบัการศึกษา 
5) อาชีพ   
6) รายได ้
7) จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ ขอ้มูลพฤติกรรมของประชาชนในการ

จดัการขยะมูลฝอย  ประกอบดว้ย 
1)  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
2) การปฏิบติัตวัในการจดัการขยะมูลฝอย 
3) สภาพปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย 

 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คร้ังน้ี  เป็นแบบสัมภาษณ์  และแบบสอบถาม    การจดัการขยะ
มูลฝอยของชาวต าบลโนนเมืองพฒันา  อ าเภอด่านขุนทด   จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงประกอบดว้ย  2  
ส่วน  ดงัน้ี   

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป    แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปในการส ารวจพฤติกรรมการจดัการ
ขยะของชาวต าบลโนนเมืองพฒันา   ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
รายได ้ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน   

ส่วนที่  2  ข้อมูลพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  เป็นแบบสอบถาม
พฤติกรรมการจดัการขยะ  แบ่งออกเป็น  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่   

1) ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
2) การปฏิบติัตวัในการจดัการขยะมูลฝอย 
3) สภาพปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย  
ลกัษณะค าถามเป็นขอ้ค าถามแบบเลือกตอบและอธิบาย  โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม

เลือกตอบให้ตรงกบัท่ีปฏิบติัจริงมากท่ีสุด 
               ส่วนที ่ 3  ข้อเสนอแนะ 

 
3.5 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

3.5.1 ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
3.5.2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจากเอกสารต่าง ๆ  
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3.5.3 ก าหนดขอบเขตโครงร่างของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา 

3.5.4 สร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  โดยปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา 
3.5.5 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
3.5.6 น าแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามไปใชใ้นการศึกษา 

 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.6.1 ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรบรวมขอ้มูลเดินทางไปยงัพื้นท่ีในเขตต าบลโนนเมืองพฒันา  
อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดย
เร่ิมตน้ดว้ยการแนะน าตนเอง  สร้างสัมพนัธภาพ  ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารท าวิจยัและ
ขอความร่วมมือในการวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่ง  

3.6.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบักลุ่มประชากร  จ  านวน 220   คน    
3.6.3 ระหว่าง เก็บรวบรวมข้อมูล   ผู ้วิจ ัยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามความเรียบร้อยของแบบสอบถามทั้งหมดอีกคร้ัง  และเก็บรวบรวมเพื่อ
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป   

 
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูคอมพิวเตอร์( SPSS )  ดงัน้ี  
3.7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  จะวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยใชแ้จกแจงความถ่ี  ค  านวณค่า

ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
3.7.2 ขอ้มูลพฤติกรรมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย   จะวิเคราะห์แยกเป็นใน

ด้านของพฤติกรรม  วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายขอ้โดยใช้การแจกแจงความถ่ี  และ
ค านวณค่าร้อยละ   
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บทที ่4 
ผลของการศึกษา 

 
 ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตต าบลโนน
เมืองพฒันาอ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา จ านวน 220 คน และได้รับแบบสอบถาม
คืนกลบัมา จ านวน 174 ชุด คิดเป็นร้อยละ 79.09  จึงไดร้วบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลดังกล่าว โดยจะ
เสนอออกเป็นตอน ๆ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย 
 ตอนท่ี 3  การปฏิบติัตวัในการจดัการขยะมูลฝอย 
 ตอนท่ี 4  สภาพปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การตอบแบบสอบถามท่ีไดต้อบกลบัมายงัผูว้จิยั  โดยไดแ้ยกค าถาออกเป็นตารางไดด้งัน้ี 

 ตางรางท่ี  4.1 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละประเภทของครอบครัว 

จากตารางท่ี 4.1 – ตารางท่ี  4.7  เม่ือน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   
SPSS  For  Window   ไดผ้ลสรุปและผลการศึกษาดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1  จ  านวนและร้อยละ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 88 50.57 

หญิง 86 49.43 

รวม 174 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 ปรากฏวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 88 คน   คิด

เป็นร้อยละ 50.57  และเพศหญิง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 49.43 
 
ตารางท่ี 4.2  จ  านวนและร้อยละ จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

15-25 43 24.72 

26-35 72 41.38 

36-45 30 17.24 

46-55 14 8.04 

56 ปีข้ึนไป 15 8.62 

รวม 174 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 ปรากฏวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 26-35 

ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38  รองลงมาอายรุะหวา่ง 15-25 ปี จ  านวน 43 คนคิดเป็นร้อยละ 
24.72อายุระหวา่ง36-45 ปี จ  านวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ17.24  อายุระหว่าง 56 ปีข้ึนไป  จ  านวน  
15 คน คิดเป็นร้อยละ  8.62  และสุดทา้ยอายรุะหวา่ง  46-55 ปี จ  านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ  8.04  
 
ตารางท่ี 4.3 จ  านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 96 55.17 

มธัยมศึกษา 56 32.19 

ปวช/ปวส/อนุปริญญา 12 6.90 

ปริญญาตรี 10 5.74 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 174 100.00 
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จากตารางท่ี 4.3 ปรากฏว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ  
ประถมศึกษา  จ านวน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.17  รองลงมาในระดบัมธัยมศึกษา  จ านวน  56 
คน  คิดเป็นร้อยละ  32.19  ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา  จ  านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ  6.90  และ
ล าดบัสุดทา้ยระดบัปริญญาตรี  จ  านวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.74 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คา้ขาย 13 7.47 

เกษตรกรรม 77 44.27 

รับจา้ง 74 42.52 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 10 5.74 

อ่ืน ๆ - - 

รวม 174 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.4  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 77 คน 

คิดเป็นร้อยละ  44.27  รองลงมาอาชีพรับจา้ง  จ  านวน  74 คน คิดเป็นร้อยละ  42.52  อาชพั  คา้ขาย  
จ  านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ  7.47  และอาชีพสุดทา้ยอาชพัรับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 
ตารางท่ี 4.5 จ  านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ีย จ านวน (คน) ร้อยละ 

5,000 บาทและนอ้ยกวา่ 107 61.50 

5,001-10,000  บาท 46 26.43 

10,001-15,000 บาท 17 9.77 

มากกวา่  15,000 บาท 4 2.30 

รวม 174 100.00 
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จากตารางท่ี  4.5  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ีย 5,000 บาทหรือน้อยกว่า  
จ  านวน  107 คน คิดเป็นร้อย  61.50  รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ  5,001-10,000 บาท จ านวน  
46 คน คิดเป็นร้อยละ  26.43  รายได ้ 10,0001 -15,000 บาท จ านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  9.77  
รายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
 
ตารางท่ี 4.6 จ  านวนและร้อยละจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวนสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 – 2 คน 15 8.62 

3 – 4 คน 96 55.17 

5 – 6 คน 52 29.89 

7 คนข้ึนไป 11 6.32 

รวม 174 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 3 -4 

คน  จ านวน  96 คน คิดเป็นร้อยละ  55.17  รองลงมาสมาชิกในครัวเรือน 5 – 6 คน  จ านวน  52  คน  
คิดเป็นร้อยละ  29.89  สมาชิกในครัวเรือนจ านวน  1 -2   จ  านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ  8.62  และ
ล าดบัสุดทา้ยมีสมาชิกมากกวา่ 7 คนข้ึนไป  จ  านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.32 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละประเภทของครอบครัว 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

บา้นพกัอาศยั 168 96.55 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจ 6 3.45 

บา้นพกัและประกอบธุรกิจ - - 

รวม 174 100.00 
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จากตารางท่ี  4.7  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทครัวเรือนเป็นบ้านพกัอาศัย  
จ  านวน  168 คน  คิดเป็นร้อยละ  96.55  ประเภทคา้ขาย/ประกอบธุรกิจ  จ  านวน  6  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  3.45  
 
4.2 ความรู้เกีย่วกบัขยะมูลฝอย 

ในส่วนของตอนท่ี  4.2  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ส่เคร่ืองหมายในขอ้ท่ีคิดว่าถูกตอ้งท่ีสุด  
ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100    สามารถสามารถ
จ าแนกลกัษณะของขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ขอ้ 2. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100   สามารถตอบไดว้า่
ขยะแหง้คืออะไรและมีลกัษณะอยา่งไร 

ขอ้ 3. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100   สามารถตอบไดว้า่
ขยะเปียกหรือขยะสดคืออะไรและมีลกัษณะอยา่งไร 

 ขอ้ 4. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  171  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  98.27   สามารถบอกได้
วา่อะไรเป็นมูลฝอยอนัตราย  และมีผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน 3  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  1.73   ท่ี
ไม่รู้วา่ขยะมูลฝอยอะไรท่ีเป็นขยะมูลฝอยอนัตราย 

ขอ้ 5. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100   สามารถตอบไดว้า่
ขยะมูลฝอยติดเช้ือคืออะไรบา้ง 

ขอ้ 6. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100   สามารถตอบไดว้า่
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยมาจากแหล่งใดบา้ง 

ขอ้ 7. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100   สามารถตอบไดว้า่
ขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 

ขอ้ 8. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100    สามารถบอกวธีิ
ก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งได ้

ขอ้ 9. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  174  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  100   สามารถตอบไดว้า่
กิจกรรมใดบา้งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้ าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม(่Recycle) 

ขอ้ 10. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  161  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  92.52   สามารถบอกได้
วา่อะไรจดัเป็นปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย  และมีผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  13  คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.48   ท่ีไม่รู้วา่อะไรจดัเป็นปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย   
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4.3 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย   
ในส่วนของตอนท่ี  3  ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ส่เคร่ืองหมายในขอ้ท่ีคิดวา่ถูกตอ้งท่ีสุด  ดงัน้ี 
ขอ้ 1. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  122  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  70.13    คิดวา่ก าจดัขยะ

มูลฝอยเอง  แต่อีกจ านวน  40  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  22.98    เลือกวิธีการก าจดัเองและให้  อบต.
ก าจดัให ้ และผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  12  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  6.89    ให ้ อบต.ก าจดัให ้

ขอ้ 2. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  102  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  58.62    ทิ้งขยะมูลฝอย
โดยการใส่ถงัขยะท่ี อบต.จดัให ้   แต่อีกจ านวน  53  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  30.45    เลือกวธีิการ
น าไปใส่รถเก็บขยะเม่ือมีรถมาเก็บขยะ   และผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  19  คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ  10.96     เลือกวธีิใส่ภาชนะวางไวห้นา้บา้น 

ขอ้ 3. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  124  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  71.26     ไม่มีการคดัแยก
ขยะก่อนน าไปทิ้ง    แต่อีกจ านวน  37  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  21.26   มีการคดัแยกเพื่อน าไปขาย   
ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  12  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  6.89   มีการคดัแยกเพื่อไวเ้ผาท าลาย     
และผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  1  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  0.59    เลือกวธีิคดัแยกไวท้  าปุ๋ยหมกั  

ขอ้ 4. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  85  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  48.85    แม่บา้นเป็นผูค้ดั
แยกขยะ    แต่อีกจ านวน  51  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  29.31        หวัหนา้ครอบครัวเป็นผูค้ดัแยกขยะ   
และผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  38  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  21.84   บุตรเป็นผูค้ดัแยกขยะ 

ขอ้ 5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่    แนะน าคนในครอบครัวเป็นบางคร้ังให้รู้จกัการคดั
แยกขยะมูลฝอย  จ านวน  164  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.25     รองลงมาแนะน าบ่อยคร้ัง  จ  านวน  10  
คน    คิดเป็นร้อยละ  5.75 

ขอ้ 6. ผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  155  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  89.09  ขายของเก่าใหก้บั
รถรับซ้ือท่ีวิง่ผา่น    และผูต้อบแบบสอบถาม  จ  านวน  19  คน         หรือคิดเป็นร้อยละ  21.84    
ขายของเก่าใหก้บัร้านรับซ้ือของเก่า    

ขอ้ 7.ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  101  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  58.04  จะน าขยะประเภท
ขวด แกว้  ไปขาย  รองลงมาคือขยะประเภท กระดาษหนงัสือพิมพ ์ จ  านวน  47  คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ  27.01   แต่อีก  จ  านวน 13  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  7.47    ไดน้ าขยะประเภทกระดาษทัว่ไป
ไปขาย    กบัอีกจ านวน 7  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  4.04  น าขยะจ าพวกอลูมิเนียม-พลาสติกไปขาย    
และผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  3  คน         หรือคิดเป็นร้อยละ  1.72    ขายพวกเศษเหล็กและ
กล่องกระดาษ 

ขอ้ 8.  ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  142  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  81.60   ไม่เคยใชข้องท่ี
ใชแ้ลว้หรือของ Recycle    แต่อีกจ านวน  21  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  12.06    เคยใชข้อง  Recycle   
และผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  11  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  6.34    ไม่รู้จกัของ Recycle วา่คือ
อะไร 
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4.4 สภาพปัญหาในการก าจัดขยะ   
 

 

สภาพปัญหา มาก ปานกลาง น้อย 

1.ปัญหาจาก  อบต. 
1.1  อบต.ก าจดัขยะมูลฝอยถูกตอ้งและ

เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 
1.2  จ  านวนรถเก็บขยะ อบต. มีเพียงพอมาก

นอ้ยเพียงใด 
1.3  ความถ่ีของ อบต.ในการเก็บขยะมูลฝอยมี

มากนอ้ยเพียงใด 
1.4  สภาพรถเก็บขยะ อบต.อยูใ่นสภาพดีมาก

นอ้ยเพียงใด 
1.5  มีขยะตกคา้งในชุมชนท่ี  อบต.เก็บขยะไม่

หมดในแต่ละวนัมากนอ้ยเพียงใด 
1.6  อบต. มีการสนบัสนุนงบประมาณในการ

จดัการขยะมูลฝอยมากนอ้ยเพียงใด 

 
160 คน 
(91.95) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 คน 
(1.16) 

- 
 

167 คน 
(95.96) 
171 คน 
(98.28) 
151 คน 
(86.78) 
86 คน 
(49.42) 

 
12 คน 
(6.89) 
174 คน 
(100) 
7 คน 
(4.04) 
3 คน 
(1.72) 
23 คน 
(13.22) 
88 คน 
(50.58) 

2.ปัญหาจากประชาชน 
  2.1  ประชานไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการ

จดัการขยะมูลฝอย 
  2.2  ประชาชนไม่เห็นความส าคญัของปัญหา

ขยะมูลฝอย 
2.3  ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการ

ก าจดัมูลฝอย 
2.4  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าจดั

มูลฝอย 
2.5 ประชาชนในชุมชนมีการทิ้งขยะถูกท่ีมาก

นอ้ยเพียงใด 
2.6  ประชาชนไดมี้การคดัแยกขยะเพื่อลด

ปริมาณขยะมากนอ้ยเพียงใด 

 
9 คน 
(5.17) 
11 คน 
(6.32) 

 
5 คน 
(2.87) 
2 คน 
(1.16) 
1 คน 
(0.59) 
43 คน 
(24.71) 

 
114 คน 
(65.51) 
109 คน 
(62.65) 

 
58 คน 
(33.34) 
165 คน 
(94.80) 
153 คน 
(87.93) 
79 คน 
(45.40) 

 
51 คน 
(29.34) 
54 คน 
(31.03) 

 
111 คน 
(63.79) 
7 คน 
(4.04) 
20 คน 
(11.48) 
52 คน 
(29.89) 
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สภาพปัญหา มาก ปานกลาง น้อย 

3.ปัญหาจากชุมชน 
   3.1 ผูน้  าชุมชนไม่เอาใจใส่ในการควบคุมการ
ก าจดัขยะมูลฝอย 
   3.2  ชุมชนไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในการก าจดั
มูลขยะมูลฝอย    
   3.3 ชุมชนไม่ไดมี้การก าหนดสถานท่ีในการ
ก าจดัขยะมูลฝอย          
3.4  ชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมแกไ้ข
ปัญหา   
3.5  ปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยมากนอ้ย
เพียงใด 

 
71 คน 
(40.80) 
41 คน 
(23.56) 
3 คน 
(1.73) 
3 คน 
(1.73) 
91 คน 
(52.29) 

 
84 คน 
(48.29) 
113 คน 
(64.95) 
41 คน 
(23.56) 
151 คน 
(86.78) 
73คน 
(41.95) 

 

 
19 คน 
(10.91) 
20 คน 
(11.49) 
130คน 
(74.71) 
20 คน 
(11.49) 
10 คน 
(5.76) 

 
จากตารางขอ้ท่ี 4.4 เม่ือน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมประมวล 

ผล  SPSS  For  Window  ไดผ้ลสรุปและสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
ข้อ 1. ปัญหาจาก  อบต.     
ขอ้  1.1  อบต.ก าจดัขยะมูลฝอยถูกตอ้งและเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด  ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ตอบมาก  จ  านวน  160  คน  คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาตอบนอ้ย  จ านวน  12  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  6.89   ตอบปานกลาง  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.16       สรุปไดว้า่  อบต.มีการก าจดั
ขยะไดถู้กตอ้งและเหมาะสม      

ขอ้  1.2  จ  านวนรถเก็บขยะอบต.    มีเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอบนอ้ย  จ  านวน  174  คน  คิดเป็นร้อยละ  100    สรุปไดว้า่  อบต.มีรถเก็บขยะมูลฝอยนอ้ย
ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

ขอ้  1.3  ความถ่ีของ  อบต.ในการเก็บขยะมูลฝอยมีมากนอ้ยเพียงใดผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอบ  ปานกลาง  จ  านวน  167  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.96  รองลงมาตอบนอ้ย  จ  านวน  7  
คน  คิดเป็นร้อยละ  4.04  สรุปไดว้า่ อบต.จดัเก็บขยะมูลฝอยโดยใชร้ะยะเวลาห่างกนัเกินไป ท าให้
ปริมาณขยะตกคา้งมีมาก    
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ขอ้  1.4   สภาพรถเก็บขยะ  อบต.อยูใ่นสภาพดีมากนอ้ยเพียงใด  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  171  คน  คิดเป็นร้อยละ  98.28  ตอบนอ้ย  จ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  1.72   สรุปไดว้า่  อบต.มีรถเก็บขยะสภาพรถปานกลางไปทางสภาพไม่ดี 

ขอ้ 1.5 มีขยะตกคา้งในชุมชนท่ี  อบต. เก็บขยะไม่หมดในแต่ละวนัมากนอ้ยเพียงใด  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  151  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.78  รองลงมาตอบนอ้ย  
จ านวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.22   สรุปไดว้า่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งในพื้นท่ีปริมาณปาน
กลางถึงนอ้ย 

ขอ้ 1.6 อบต.มีการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัการมูลฝอยมากนอ้ยเพียงใด  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบนอ้ย  จ  านวน  88  คน  คิดเป็นร้อยละ  50.56  รองลงมาตอบปานกลาง 
จ านวน  86  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.42  สรุปไดว้า่  อบต.ไดจ้ดัสรรงบประมาณส าหรับการจดัการ
ขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงนอ้ยมาก 

 
ข้อ  2  ปัญหาจากประชาชน   
ขอ้  2.1  ประชาชนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการมูลฝอย   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบปานกลาง  จ  านวน  114  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.51  

รองลงมาตอบนอ้ย  จ านวน  51 คน  คิดเป็นร้อยละ  29.32  ตอบมาก  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  
5.17   สรุปไดว้า่ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ขอ้  2.2  ประชาชนไม่เห็นความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  109 คน คิดเป็นร้อยละ  62.65  

รองลงมาตอบนอ้ย  จ านวน  54  คน คิดเป็นร้อยละ  31.03  ตอบมาก  จ านวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ  
5.17    สรุปไดว้า่ประชาชนเห็นความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงนอ้ย 

ขอ้  2.3  ประชาชนขาดความรับผดิชอบในการก าจดัมูลฝอย   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบนอ้ย  จ  านวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.79  รองลงมา

ตอบปานกลาง  จ านวน  58  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.34  ตอบมาก  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  
2.87  สรุปไดว้า่มีความรับผดิชอบดีต่อการก าจดัขยะมูลฝอยในชุมชน 

ขอ้  2.4  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าจดัมูลฝอย   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน 165  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.80  

รองลงมาตอบน้อย  จ  านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.04  ตอบมาก  จ านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  
1.16   สรุปไดว้า่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 

ขอ้  2.5  ประชาชนในชุมชนมีการทิ้งขยะถูกท่ีมากนอ้ยเพียงใด   
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  153  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.93  
รองลงมาตอบนอ้ย  จ านวน  20 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.48  ตอบมาก  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  
0.59   สรุปไดว้า่ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีการทิ้งขยะไม่ถูกท่ีปานกลางถึงนอ้ย 

ขอ้ 2.6 ประชาชนไดมี้การคดัแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะมากนอ้ยเพียงใด ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ านวน  79  คน  คิดเป็นร้อยละ  45.4.  รองลงมาตอบนอ้ย  
จ านวน  52  คน  คิดเป็นร้อยละ  29.89  ตอบมาก  จ านวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.71    สรุปได้
วา่ประชาชนมีการคดัแยกขยะอยูใ่นระดบัปานกลางถึงนอ้ย 

 
ข้อ  3  ปัญหาจากผู้น าชุมชน       
ขอ้ 3.1 ผูน้  าชุมชนไม่เอาใจใส่ในการควบคุมการก าจดัขยะมูลฝอย    
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  84  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.29  

รองลงมาตอบมาก  จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.80  ตอบนอ้ย  จ านวน  19  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  10.91  สรุปไดว้า่ผูน้  าชุมชนเอาใจใส่ต่อการควบคุมก าจดัขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลางค่อน
ไปทางมาก   

ขอ้  3.2  ชุมชนไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในการก าจดัมูลขยะมูลฝอย    
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.95  

รองลงมาตอบมาก  จ านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  23.56  ตอบนอ้ย  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 11.49 สรุปไดว้า่ชุมชนมีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองการก าจดัขยะมูลฝอยในระดบัปานกลางถึงมาก 

ขอ้  3.3  ชุมชนไม่ไดมี้การก าหนดสถานท่ีในการก าจดัขยะมูลฝอย    ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอบนอ้ย  จ  านวน  130  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.71  รองลงมาตอบปานกลาง  จ านวน  41  
คน  คิดเป็นร้อยละ  23.56  ตอบมาก  จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.73    สรุปไดว้า่ชุมชนไม่มี
การก าหนดท่ีทิ้งขยะใหก้บัชุมชน 

ขอ้ 3.4  ชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมแกไ้ขปัญหา   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบปานกลาง  จ  านวน  151  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.78  

รองลงมาตอบนอ้ย  จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.49  ตอบนอ้ย  จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 1.73 สรุปไดว้า่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะชุมชนในระดบัปานกลาง 

ขอ้  3.5  ปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยมากนอ้ยเพียงใด 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบมาก  จ  านวน  91  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.29   รองลงมา

ตอบปานกลาง  จ านวน  73  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.95  ตอบนอ้ย  จ านวน   10  คน  คิดเป็นร้อยละ  
5.76   สรุปไดว้า่ปัญหากรก าจดัขยะเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการทราบพฤติกรรมและสภาพปัญหาของ

ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  
อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน  220  คน  และไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืน จ านวน  174  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 79.09   รูปแบบการศึกษาเป็นเป็นการศึกษา
เชิงพรรณนา (Descriptive study)  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง  วิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  For Window  สถิติท่ีใช้เป็นสถิติ
พรรณนาไดแ้ก่  ค่าร้อยละ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบสอบถามส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย  จ  านวน  88  คน  คิด
เป็นร้อยละ  50.57  มีอายุระหว่าง  26 – 35 ปี จ  านวน  72  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.38  ระดับ
การศึกษา  ประถมศึกษา  จ านวน  96  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.17  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  
จ านวน  77  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.27          มีสถานภาพแต่งงานและอยูด่ว้ยกนั  จ  านวน  128 คน  
คิดเป็นร้อยละ  73.56  รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน  131  คน  คิด
เป็นร้อยละ  75.28  รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว  ประมาณ  5,000  บาท หรือนอ้ยกวา่  จ  านวน  107  
คน   คิดเป็นร้อยละ  61.50    จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวน  3-4 คน  จ านวน  96  
คน  คิดเป็นร้อยละ  55.17     ประเภทของครอบครัวอยู่บา้นพกัอาศยัของตนเอง  จ านวน  168  คน  
คิดเป็นร้อยละ  96.55 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

5.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถจ าแนกขยะได ้ เช่น  ขยะเปียก  ขยะ

แหง้  ขยะมูลฝอยท่ีเป็นอนัตราย  ขยะติดเช้ือ  และรับรู้ถึงแหล่งท่ีมาของขยะต่าง ๆ  และรู้จกัวธีิการ
ก าจดัขยะท่ีสามารถท าไดง่้ายและไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนท่ีไดส้อบถามจากกลุ่มตวัอยา่งคือ  บางรายไม่รู้จกัวธีิการก าจดัขยะท่ีถูกวธีิ  ขาด
บุคลากรท่ีมีความรู้มาแนะน า   
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5.2.2 การปฏิบัติตัวในการจัดการขยะ 
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองของการปฏิบติัตวัใน
การจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือในชุมชน  ส่วนใหญ่จะก าจดัเอง  ใส่ถงัท่ีทาง  อบต.จดัให้  โดย
การทิ้งในแต่ละคร้ังไม่มีการคดัแยก  ผูท่ี้น าไปทิ้งส่วนใหญ่จะเป็นแม่บา้น ในครัวเรือนส่วนใหญ่จะ
ไม่มีการแนะน าการทิ้งขยะใหถู้กวธีิ 

5.2.3 สภาพปัญหาในการก าจัดมูลฝอย 
 ปัญหาจาก อบต. การก าจดัขยะมูลฝอยของ อบต.โนนเมืองพฒันามีความถูกต้องและ
เหมาะสม  แต่รถเก็บขยะมีนอ้ยเกินไปจากจ านวนประชากรท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี  ท าให้มีขยะตกคา้งใน
แต่ละวนัมาก ปัญหาจากประชาชน ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย  และ
ไม่เห็นความส าคญัของปัญหาการจดัเก็บขยะ  ขาดการมีส่วนร่วม  และทิ้งขยะไม่ถูกวิธี  ปัญหาจาก
ชุมชน  ส่วนใหญ่ไม่มีการควบคุมดูแลในการจดัเก็บขยะมูลฝอย  ขาดการประชาสัมพนัธ์ในการทิ้ง
ขยะใหถู้กท่ี  ชุมชนไม่มีการก าหนดสถานท่ีทิ้งขยะ  และขาดการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถแยกเป็น 3 ดา้น คือ ขอ้เสนอแนะเชิง
พฒันา   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย    และขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงพฒันา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เห็นวา่ เพื่อป้องกนัปัญหาอนัเกิดจากการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา  จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินการพร้อมขบวนการจดัการขยะดงัน้ี 

1. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนทุกระดบั  รวมทั้งผูน้  าทอ้งถ่ิน โดยใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองของความส าคญัท่ีตอ้งมีการจดัการขยะมูลฝอย ปัญหาและผล 
กระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชน  การ
เขา้ถึงความรู้ดงักล่าวโดยผา่นขบวนการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัหน่วยงานหรือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

2. การประชาสัมพนัธ์  ประชาสัมพนัธ์และรณรงคด์า้นการจดัการขยะมูลฝอยทั้งการคดั
แยกขยะและลดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  โครงการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ  โครงการ
ท าปุ๋ยน ้าชีวภาพ  เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่ขยะมูลฝอยอินทรียส์ามารถน ้ามาใชป้ระโยชน์ได ้

3. การจดักิจกรรมส่งเสริม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันาควรริเร่ิมท าโครง 
การเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการกระตุน้
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ชุมชนอยู่เสมอ โดยให้ความส าคญักบักลุ่มเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ  เช่นจดัท า
โครงการขยะ Recycle  และควรประสานความร่วมมือกบัทางโรงเรียนในพื้นท่ี 

4. ส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน   การคดัแยกขยะจากครัวเรือนหรือจาก
แหล่งก าเนิด  เป็นอีกทางหน่ึงท่ีท าให้ท้องถ่ินสามารถบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน  เพื่อน าไปก าจดัได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนัต่อเวลา  ไม่มีขยะมูลฝอย
ตกคา้งเกิดข้ึน 

5. ธนาคารขยะ  วิธีการน้ีถือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน เยาวชน  หรือ
นักเรียนในสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชนหรือ
สถานศึกษา  เพื่อจ าหน่ายใหร้้านรับซ้ือต่อไป  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี เห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา  จ  าเป็นตอ้งพฒันา
บุคลากรในสังกดัใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของขยะมูลฝอย  เพื่อท่ีจะน าความรู้ไปอธิบาย
ใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ใจ 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพหรือการศึกษาเจาะลึก  ในกลุ่มท่ีมีการปฏิบติัตัวท่ีไม่

เหมาะสม  เช่น  กลุ่มท่ีทิ้งขยะไปทัว่  ไม่ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้มในส่วนรวม   
2. ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง  เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บความรู้ 

มีการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  ย ัง่ยนื    
3. ควรศึกษาถึงวธีิการก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละวิธี   พื้นท่ีหรือสถานท่ีทิ้งขยะของชุมชน  

รวมถึงประมาณราคาค่าก่อสร้างหรือค่าก าจดัขยะในแต่ละวธีิ 
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เอกสารอ้างองิ 
 

คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้นการลดและการใช้ประโยชน์ขยะ. กรมควบคุมมลพิษ . 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

เกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชน. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. พิมพค์ร้ังท่ี 6 พ.ศ.2547 

คู่มือหน่วยงานท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย. กรมควบคุมมลพิษ.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. พิมพค์ร้ังท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2545 

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  กรมควบคุมมลพิษ. 6 ตุลาคม พ.ศ. 
2546 

คู่มือการตรวจสอบการปนเป้ือนน า้ใต้ดินจากสถานทีก่ าจัดมูลฝอย. กรมควบคุมมลพิษ. 
คู่มือส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร” 

กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. พ.ศ.2543 
รายงานผลการศึกษาวจัิย เร่ือง “คู่มือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ผสมผสานในพืน้ทีร่ะดับต าบล”, กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์มหาดไทย สถาบนัด ารงรา
ชานุภาพ ส านกังานปลดั กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2543 

 จรัส สุวรรณมาลา และคณะ “นามานุกรมนวตักรรมท้องถิ่นไทยประจ าปี พ.ศ.2547”, โครงการวถิี
ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ตุลาคม พ.ศ. 2547  

ชูชีพ  แกว้คุม้  การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลบ้านแยง ,  มหาวทิยาลยัราชภฎัพิบูล
สงคราม,2551 

แผนพฒันาสามปี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา ,2553 
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                                                                    เลขที่แบบสอบถาม ............... 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

แบบสอบถาม  
การจดัการการจดัเก็บขยะชุมชน   
กรณีศึกษา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา   
อ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีใชเ้ก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั  ขอ้มูลทุกอยา่งขอรับรองวา่จะเก็บไวเ้ป็น
ความลบั  และจะไม่มีผลใด ๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบดว้ย
ขอ้มูล  4  ส่วน 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี  2  ความรู้เก่ียวกบัมูลฝอย   
              ตอนท่ี 3  การปฏิบติัตวัในการจดัขยะมูลฝอย   
 ตอนท่ี  4  สภาพปัญหาในการก าจดัมูลฝอย 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  /  ในช่อง (  )  หนา้ขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูก  และตรงกบัความเป็นจริง
ของท่าน 

1.1  เพศ 
 (  )  1.  ชาย  (  )  2.  หญิง   
1.2  ปัจจุบนัอาย ุ....................ปี    
1.3  ระดบัการศึกษา 

 (  )  1.  ประถมศึกษา  (  )  2.  มธัยมศึกษา  
(  )  3.  ปวช./ปวส./อนุปริญญา   (  )  4.  ปริญญาตรี  
(  )  5.  อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................. 

1.4  อาชีพ 

 (  )  1.  คา้ขาย                (  )  2.  เกษตรกรรม  
(  )  3.  รับจา้ง   (  )  4.  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   
(  )  5.  อ่ืน ๆ ระบุ..................................................................................................................  

1.5  สถานภาพสมรส 
(  )  1.  โสด   (  )  2.  แต่งงานและอยูด่ว้ยกนั 

(  )  3. หยา่/ม่าย  
1.6  สถานภาพในครอบครัว 

(  )  1. หวัหนา้ครอบครัว  (  )  2.  คู่สมรส  

(  )  3.  บุตร   (  )  4. ญาติ 

1.7  รายไดห้ลกัของครอบครัวจาก 
(  )  1. คา้ขาย   (  )  2. เกษตรกรรม 

(  )  3. รับจา้ง   (  )  4. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
(  )  5.  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................... 

1.8  รายไดเ้ฉล่ียกรอบประมาณ (บาท/เดือน)   
  (  )  1.  5,000  บาท และนอ้ยกวา่  (  )  2. 5,001-10,000  บาท 

  (  )  3.  10,001-15,000  บาท       (  )  4. มากกวา่  15,000  บาท 

1.9  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว..................................คน  

1.10  ประเภทของครอบครัว 
  (  )  1.  บา้นพกัอาศยั   
  (  )  2.  คา้ขาย/ประกอบธุรกิจ  
  (  )  3.  บา้นพกัและประกอบธุรกิจ 
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ส่วนที ่ 2  ความรู้เกีย่วกบัขยะมูลฝอย 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    ในหนา้ขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งมากท่ีสุด 
1.ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งท่ีสุด 

  ก.  ขยะไม่สามารถจ าแนกลกัษณะได ้
  ข.  ขยะจ าแนกตามลกัษณะของขยะได ้ 2  ลกัษณะ คือ ขยะเปียกหรือขยะสด  และขยะแหง้ 
  ค.  ถูกทั้ง  ขอ้  ก.  และ ขอ้  ข.  
  ง.  ผดิหมดทุกขอ้ 
2.  ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัวา่เป็นขยะแหง้ 
  ก.  ภาชนะแตก ข. เศษอาหาร  ค.  เศษผกั  ง. เศษผลไม ้

3.  ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัวา่เป็นขยะเปียกหรือขยะสด 

  ก.  เศษผา้  ข. เศษรองเทา้  ค.  เศษเน้ือ  ง. เศษยาง 
4.  ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัวา่เป็นขยะมูลฝอยอนัตราย 
  ก. กระป๋องทินเนอร์ ข. เศษไม ้  ค. เศษหญา้  ง. ผดิทุกขอ้ 
5.  ทุกขอ้ต่อไปน้ีจดัวา่เป็นขยะมูลฝอยติดเช้ือ  ยกเวน้  ขอ้ใด 
  ก.  ซากสัตวท์ดลองวนิิจฉยัเก่ียวกบัโรค ข.  เศษหญา้ตามริมถนนและฟุตบาททางเดิน 

  ค.  วสัดุท่ีสัมผสัเลือด   ง.  ขยะมูลฝอยทุกชนิดท่ีออกจากหอ้งผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรง 
6.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  ก.  ของเสียจากอุตสาหกรรม ข.  ของเสียจากโรงพยาบาล 

  ค.  ของเสียจากการเกษตรกรรม ง.  ถูกทุกขอ้ 
7.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  ก.  เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค ข.  ท าใหเ้กิดทศันอุจาด 

   ค.  ท าใหเ้กิดมลพิษ  ง.  ถูกทุกขอ้ 
 8.  ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวธีิการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง 
  ก.  กองทิ้งหนา้บา้น     ข.  โยนทิ้งทะเล 

  ค.  ทิ้งในภาชนะรองรับขยะเพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกวธีิ ง.  ผดิทุกขอ้ 
9.  ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้ าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 
  ก.  โครงการท าปุ๋ยชีวภาพ ข. โครงการธนาคารวสัดุเหลือใช ้

  ค.  โครงการร้านสินคา้รีไซเคิล ง.  ถูกทุกขอ้ 
10.  ขอ้ใดต่อไปน้ีจดัเป็นปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย 
  ก.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ ข.  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการ 
  ค.  ถูกทั้งขอ้  ก. และ ข.   ง. ผดิทุกขอ้ 
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ส่วนที ่ 3  การปฏิบัติตัวในการจัดการขยะมูลฝอย 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (  )  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีท่านไดป้ฏิบติัหรือเติมค าใน
ช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 

1.ท่านมีวธีิก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งไร 
   (  )  1.  ก าจดัเอง       (  )  2.  อบต.ก าจดัให ้       (  )  3.  ก าจดัเองและใหอ้บต.ก าจดัให้ 

2.ท่านมีวธีิการทิ้งขยะมูลฝอยอยา่งไร 
         (  )  1. ใส่ภาชนะวางไวห้นา้บา้น           (  )  2.  ใส่ถงัขยะท่ีอบต.จดัให้ 
         (  )  3.  น าไปใส่รถเก็บขยะเม่ือมีรถมาเก็บขยะ 

                (  )  4.  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................ 
3.ก่อนน าขยะมูลฝอยในบา้นไปทิ้ง  ท่านมีการคดัแยกขยะมูลฝอยหรือไม่ 

 (  )  1. ไม่มีการคดัแยก         (  )  2.  มีการคดัแยกเพื่อน าไปขาย 
       (  )  3. มีการคดัแยกเพื่อเล้ียงสัตว ์        (  )  4. มีการคดัแยกไวเ้ผา 

(  )  5.มีการคดัแยกไวท้  าปุ๋ยหมกั      (   )  6. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 
4.การคดัแยกขยะในบา้นของท่านคือใคร 

         (  )  1. หวัหนา้ครอบครัว        (  )  2.  แม่บา้น 
         (  )  3.  คนใช ้          (  )  4.  บุตร  
5.ท่านเคยแนะน าคนในครอบครัวของท่าน คดัแยกขยะหรือไม่  อยา่งไร 

          (  )  1. บ่อยคร้ัง  (  )  2.  บางคร้ัง            (  )  3.  ไม่เคย 
6.ท่านมีวธีิขายของเก่าอยา่งไร 

          (  )  1. ขายใหร้้านรับซ้ือของเก่า   (  )  2.  ขายใหร้ถรับซ้ือท่ีผา่นหนา้บา้น          (  )  3.  
อ่ืน ๆ  

7.ประเภทใดบา้งท่ีท่านน าไปขาย 
           (  )  1. กระดาษหนงัสือพิมพ ์     (  )  2.  การดาษทัว่ไป 
           (  )  3. กระดาษกล่อง                  (  )  4. เหล็ก 

    (  )  5.ขวด  แกว้                  (   )  6. อลูมิเนียม  - พลาสติก 
    (  )  7.  ไม่มีการน าไปขาย 

8.ในครอบครัวของท่านเคยใชข้อง  Recycle  หรือไม่ 
          (  )  1.  เคย 
          (  )  2. ไม่เคย 
          (  )  3. ไม่รู้ 
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ส่วนที ่ 4  สภาพปัญหาในการก าจัดขยะมูลฝอย 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความ

เป็นจริง 
สภาพปัญหา มาก ปานกลาง นอ้ย 

1.ปัญหาจาก  อบต. 
1.1  อบต.ก าจดัขยะมูลฝอยถูกตอ้งและเหมาะสม

มากนอ้ยเพียงใด 

1.2  จ  านวนรถเก็บขยะ  อบต.มีเพียงพอมากนอ้ย
เพียงใด 

1.3  ความถ่ีของ อบต.ในการเก็บขยะมูลฝอยมี
มากนอ้ยเพียงใด 

1.4  สภาพรถเก็บขยะ อบต.อยูใ่นสภาพดีมาก
นอ้ยเพียงใด 

1.5  มีขยะตกคา้งในชุมชนท่ี  อบต.เก็บขยะไม่
หมดในแต่ละวนัมากนอ้ยเพียงใด 

1.6  อบต.มีการสนบัสนุนงบประมาณในการ
จดัการขยะมูลฝอยมากนอ้ยเพียงใด 

 
 

 
 

 
 

 2. ปัญหาจากประชาชน 

  2.1  ประชานไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการมูลฝอย 

  2.2  ประชาชนไม่เห็นความส าคญัของปัญหา
ขยะมูลฝอย 

2.3  ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการก าจดั
มูลฝอย 

2.4  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าจดั
มูลฝอย 

2.5 ประชาชนในชุมชนมีการทิ้งขยะถูกท่ีมาก
นอ้ยเพียงใด 

2.6  ประชาชนไดมี้การคดัแยกขยะเพื่อลด
ปริมาณขยะมากนอ้ยเพียงใด 
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สภาพปัญหา มาก ปานกลาง นอ้ย 
 3. ปัญหาจากชุมชน 

   3.1 ผูน้  าชุมชนไม่เอาใจใส่ในการควบคุมการ
ก าจดัมูลฝอย 

   3.2  ชุมชนไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในการ
ก าจดัมูลฝอย 

   3.3 ชุมชนไม่ไดมี้การก าหนดสถานท่ีในการ
ก าจดัมูลฝอย 

3.4  ชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อร่วมแกไ้ข
ปัญหา            

3.5  ปัญหาการก าจดัมูลฝอยมากนอ้ยเพียงใด 
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1.  เพศ  วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 
 
 

เพศ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 88 50.6 50.6 50.6 

หญิง 86 49.4 49.4 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
2.  อายุ  วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

 

อายุ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 26-35 ปี 43 24.7 24.7 24.7 

36-45 ปี 73 42.0 42.0 66.7 

46-55  ปี 30 17.2 17.2 83.9 

56 ปีข้ึนไป 14 8.0 8.0 92.0 

5 14 8.0 8.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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3.  ระดับการศึกษา   วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 
 

ระดบัการศึกษา 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ประถมศึกษา 96 55.2 55.2 55.2 

มธัยมศึกษา 56 32.2 32.2 87.4 

ปวช./ปวส./อนุปริญญา 12 6.9 6.9 94.3 

ปริญญาตรี 10 5.7 5.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 

4.  อาชีพ    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 
 

อาชีพ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid คา้ขาย 13 7.5 7.5 7.5 

เกษตรกรรม 77 44.3 44.3 51.7 

รับจา้ง 74 42.5 42.5 94.3 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 5.7 5.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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5.  สถานภาพ    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 
 

สถานภาพ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid โสด 41 23.6 23.6 23.6 

แต่งงานและอยูด่ว้ยกนั 128 73.6 73.6 97.1 

หยา่/ม่าย 5 2.9 2.9 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
6. สถานภาพในครอบครัว    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 
 

สถานภาพในครอบครัว 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid หวัหนา้ครอบครัว 51 29.3 29.3 29.3 

คู่สมรส 81 46.6 46.6 75.9 

บุตร 38 21.8 21.8 97.7 

ญาติ 4 2.3 2.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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7. รายได้หลกัของครอบครัว    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 
 

รายได้หลกัของครอบครัว 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid คา้ขาย 9 5.2 5.2 5.2 

เกษตรกรรม 131 75.3 75.3 80.5 

รับจา้ง 31 17.8 17.8 98.3 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 1.7 1.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 

8. รายได้เฉลีย่ประมาณ    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

รายได้เฉลีย่ประมาณ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5,000 บาทและนอ้ยกว่า 107 61.5 61.5 61.5 

5,001-10,000 บาท 46 26.4 26.4 87.9 

10,001-15,000 18 10.3 10.3 98.3 

มากกว่า 15,000 3 1.7 1.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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9. จ านวนสมาชิกในครอบครัว    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-2 คน 15 8.6 8.6 8.6 

3-4 คน 96 55.2 55.2 63.8 

5-6 คน 52 29.9 29.9 93.7 

7 คนข้ึนไป 11 6.3 6.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
10. ประเภทครอบครัว    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

 

ประเภทครอบครัว 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid บา้นพกัอาศยั 168 96.6 96.6 96.6 

คา้ขาย/ประกอบธุรกิจ 6 3.4 3.4 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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11. ข้อใดต่อไปนีจั้ดเป็นมูลฝอยอนัตราย    วิเคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

 

ข้อใดต่อไปนีจ้ดัเป็นมูลฝอยอนัตราย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ก.กระป่องทินเนอร์ 171 98.3 98.3 98.3 

ข.เศษไม ้ 3 1.7 1.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
12. ทุกข้อต่อไปนีจั้ดเป็นมูลฝอยติดเช้ือ  ยกเว้นข้อใด      
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ทุกข้อต่อไปนีจ้ดัเป็นมูลฝอยตดิเช้ือ  ยกเว้นข้อใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ข.เศษหญา้ตามริมถนนและฟุตบาททางเดิน 174 100.0 100.0 100.0 

 

 
13. ข้อใดต่อไปนีจั้ดเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ง.ถูกทุกขอ้ 174 100.0 100.0 100.0 
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14. ข้อใดต่อไปนีผ้ลกระทบของขยะมูลฝอยต่อส่ิงแวดล้อม 
    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อส้ิงแวดล้อม 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ง.ถูกทุกขอ้ 174 100.0 100.0 100.0 

 

15. ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นวธีิการจัดการมูลฝอยทีถู่กต้อง 
    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีเ้ป็นวธีิการจดัการมูลฝอยทีถู่กต้อง 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ค.ท้ิงในภาชนะรองรับขยะเพ่ือน าไปก าจดัอยา่ง

ถูกวิธี 
174 100.0 100.0 100.0 

 

 
16. ข้อใดต่อไปนีจั้ดเป็นกจิกรรมทีส่่งเสริมให้น ามูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 
    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

 

ข้อใดต่อไปนีจ้ดัเป็นกจิกรรมทีส่่งเสริมให้น ามูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ง.ถูกทุกขอ้ 174 100.0 100.0 100.0 
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17. ข้อใดต่อไปนีจั้ดเป็นปัญหาในการจัดการมูลฝอย 
    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีจ้ดัเป็นปัญหาในการจดัการมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ก.ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ 12 6.9 6.9 6.9 

ข.กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการ 1 .6 .6 7.5 

ค.ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 161 92.5 92.5 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
18. ท่านมีวธีิก าจัดมูลฝอยอย่างไร    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ท่านมวีธีิก าจดัมูลฝอยอย่างไร 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ก าจดัเอง 122 70.1 70.1 70.1 

อบต.ก าจดัให้ 12 6.9 6.9 77.0 

ก าจดัเองและให้ อบต.ก าจดัให้ 40 23.0 23.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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19. ก่อนน ามูลฝอยในบ้านไปทิง้ท่านมีการคัดแยกมูลฝอยหรือไม่ 
    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ก่อนน ามูลฝอยในบ้านไปทิง้ท่านมกีารคดัแยกมูลฝอยหรือไม่ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ไม่มีการคดัแยก 124 71.3 71.3 71.3 

มีการคดัแยกเพ่ือน าไปขาย 37 21.3 21.3 92.5 

มีการคดัแยกไวเ้ผา 12 6.9 6.9 99.4 

มีการคดัแยกไวท้ าปุ๋ ย 1 .6 .6 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
20. คัดแยกขยะในบ้านของท่านคือใคร    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

คดัแยกขยะในบ้านของท่านคอืใคร 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid หวัหนา้ครอบครัว 51 29.3 29.3 29.3 

แม่บา้น 85 48.9 48.9 78.2 

บุตร 38 21.8 21.8 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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21. ท่านเคยแนะน าคนในครอบครัวของท่านคัดแยกขยะหรือไม่อย่างไร 
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ท่านเคยแนะน าคนในครอบครัวของท่านคดัแยกขยะหรือไม่อย่างไร 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid บ่อยคร้ัง 10 5.7 5.7 5.7 

บางคร้ัง 164 94.3 94.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
22.  ท่านมีวธีิขายของเก่าอย่างไร  วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ท่านมวีธีิขายของเก่าอย่างไร 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า 19 10.9 10.9 10.9 

ขายให้รถรับซ้ือท่ีผา่นหนา้บา้น 155 89.1 89.1 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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23.  ประเภทใดบ้างที่ท่านน าไปขาย    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประเภทใดบ้างทีท่่านน าไปขาย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid กระดาษหนงัสือพิมพ ์ 47 27.0 27.0 27.0 

กระดาษทัว่ไป 13 7.5 7.5 34.5 

กระดาษกล่อง 3 1.7 1.7 36.2 

เหลก็ 3 1.7 1.7 37.9 

ขวด แกว้ 101 58.0 58.0 96.0 

อลูมิเนียม พลาสติก 7 4.0 4.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
24. ในครอบครัวของท่านเคยใช้ของ recycle  หรือไม่ 

    วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ในครอบครัวของท่านเคยใช้ของ recycle  หรือไม่ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid เคย 21 12.1 12.1 12.1 

ไม่เคย 143 82.2 82.2 94.3 

ไม่รู้ 10 5.7 5.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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25. อบต.ก าจัดมูลฝอยถูกต้องและเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

อบต.ก าจดัมูลฝอยถูกต้องและเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 12 6.9 6.9 6.9 

ปานกลาง 2 1.1 1.1 8.0 

มาก 160 92.0 92.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
 
26. จ านวนรถเกบ็ขยะในการเกบ็ขยะมีเพยีงพอมากน้อยเพยีงใด 

วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

จ านวนรถเกบ็ขยะในการเกบ็ขยะมเีพยีงพอมากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 174 100.0 100.0 100.0 
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27. ความถี่ของ อบต.ในการเกบ็ขยะมีมากน้อยเพียงใด    
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ความถี่ของ อบต.ในการเกบ็ขยะมมีากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 7 4.0 4.0 4.0 

ปานกลาง 167 96.0 96.0 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
28. สภาพรถเกบ็ขยะ ของ อบต.อยู่ในสภาพดีมากน้อยเพยีงใด    
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

สภาพรถเกบ็ขยะ ของ อบต.อยู่ในสภาพดมีากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 3 1.7 1.7 1.7 

ปานกลาง 171 98.3 98.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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29. มีขยะตกค้างในชุมชนที่ อบต.เกบ็ขยะไม่หมดในแต่ละวนัมากน้อยเพยีงใด    
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

มขียะตกค้างในชุมชนที ่อบต.เกบ็ขยะไม่หมดในแต่ละวนัมากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 23 13.2 13.2 13.2 

ปานกลาง 151 86.8 86.8 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
30. อบต.มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยมากน้อยเพยีงใด 
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

อบต.มกีารสนับสนุนงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยมากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 88 50.6 50.6 50.6 

ปานกลาง 86 49.4 49.4 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
 
 
 



 61 

31. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ 
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประชาชนไม่มคีวามรู้ความเข้าใจในการจดัการ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 51 29.3 29.3 29.3 

ปานกลาง 114 65.5 65.5 94.8 

มาก 9 5.2 5.2 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

32.  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย 
       วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประชาชนไม่เห็นความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 54 31.0 31.0 31.0 

ปานกลาง 109 62.6 62.6 93.7 

มาก 11 6.3 6.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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33.  ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการก าจัดมูลฝอย 
       วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประชาชนขาดความรับผดิชอบในการก าจดัมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 111 63.8 63.8 63.8 

ปานกลาง 58 33.3 33.3 97.1 

มาก 5 2.9 2.9 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
34.ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการก าจัดมูลฝอย    
     วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประชาชนขาดการมส่ีวนร่วมในการก าจดัมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 7 4.0 4.0 4.0 

ปานกลาง 165 94.8 94.8 98.9 

มาก 2 1.1 1.1 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 
 
 
 
 



 63 

35. ประชาชนในชุมชนมีการทิง้ขยะถูกทีม่ากน้อยเพยีงใด 
     วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

 

ประชาชนในชุมชนมกีารทิง้ขยะถูกทีม่ากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 20 11.5 11.5 11.5 

ปานกลาง 153 87.9 87.9 99.4 

มาก 1 .6 .6 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
36. ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะเพือ่ลดปริมาณขยะมากน้อยเพยีงใด 
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประชาชนได้มกีารคดัแยกขยะเพือ่ลดปริมาณขยะมากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 52 29.9 29.9 29.9 

ปานกลาง 79 45.4 45.4 75.3 

มาก 43 24.7 24.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 64 

37. ผู้น าชุมชนไม่เอาใจใส่ในการควบคุมการก าจัดขยะ 
      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ผู้น าชุมชนไม่เอาใจใส่ในการควบคุมการก าจดัขยะ 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 19 10.9 10.9 10.9 

ปานกลาง 84 48.3 48.3 59.2 

มาก 71 40.8 40.8 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

38.ชุมชนไม่มีการประชาสัมพนัธ์ในการก าจัดมูลฝอย      
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ชุมชนไม่มกีารประชาสัมพนัธ์ในการก าจดัมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 20 11.5 11.5 11.5 

ปานกลาง 113 64.9 64.9 76.4 

มาก 41 23.6 23.6 100.0 

Total 174 100.0 100.0  
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39.  ประชาชนไม่ได้มีการก าหนดสถานทีใ่นการก าจัดมูลฝอย 
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ประชาชนไม่ได้มกีารก าหนดสถานทีใ่นการก าจดัมูลฝอย 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 130 74.7 74.7 74.7 

ปานกลาง 41 23.6 23.6 98.3 

มาก 3 1.7 1.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 

 

40.  ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหา 
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ชุมชนมกีารรวมกลุ่มกนัเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหา 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 20 11.5 11.5 11.5 

ปานกลาง 151 86.8 86.8 98.3 

มาก 3 1.7 1.7 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 
 
 
 



 66 

41.  ปัญหาการก าจัดมูลฝอยมากน้อยเพยีงใด 
วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ปัญหาการก าจดัมูลฝอยมากน้อยเพยีงใด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอ้ย 10 5.7 5.7 5.7 

ปานกลาง 73 42.0 42.0 47.7 

มาก 91 52.3 52.3 100.0 

Total 174 100.0 100.0  

 

 

 

 
42.  ข้อใดต่อไปนีถู้กต้องทีสุ่ด      วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีถู้กต้องทีสุ่ด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ถูกทั้งขอ้ ก  และขอ้  ข 174 100.0 100.0 100.0 
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43.  ข้อใดต่อไปนีจั้ดว่าเป็นขยะแห้ง   วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีจ้ดัว่าเป็นขยะแห้ง 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ก.ภาชนะแตก 174 100.0 100.0 100.0 

 

 

 

44.  ข้อใดต่อไปนีจั้ดเป็นขยะเปียกหรือขยะสด   วเิคราะห์ผลโดย  Frequency Table 

 

ข้อใดต่อไปนีจ้ดัเป็นขยะเปียกหรือขยะสด 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ค.เศษเน้ือ 174 100.0 100.0 100.0 
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