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  องค์การบริหารส่วนต าบล สวนหลวง   อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีนโยบายให้
ชุมชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดในแต่ละครัวเรือน การศึกษา การใช้ประโยชน์และการ
จัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนประชาชน   ครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล  จากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน  จ านวน  375  ครัวเรือน   โดยผู้ตอบแบบสอบถามของครัวเรือน   
เป็นหญิง มากกว่าชายเล็กน้อย  มีอายุโดยเฉลี่ย  48.76  ปี   ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา  ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  ผลการศึกษาที่ส าคัญพบว่า    ในแต่ละครัวเรือนมีกิจกรรม
ท าให้เกิดขยะทุกชนิดมีน้ าหนักรวมกันโดยเฉลี่ย  1.98  ก.ก./ครัวเรือน/วัน   ขยะเปียกที่พบมากที่สุด  
ได้แก่  เศษอาหาร   เศษข้าว   เศษขนม   ขยะรีไซเคิลที่พบมากท่ีสุด  ได้แก่  ขวดพลาสติก   ขวด
แก้ว  กล่อง/ลัง  กระดาษ   ขยะทั่วไปพบมากที่สุด ได้แก่   ถุงพลาสติก   ถุงก๊อบแก๊บ   ส าหรับขยะ
อันตรายที่พบมากที่สุด  ได้แก่  บรรจุภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆ  ในส่วนของกิจกรรมที่
ท าให้เกิดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือนนั้น    พบว่าเป็นกิจกรรม   การหุงต้มประกอบอาหาร  การ
ซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า   การล้างถ้วยชามและใช้ในห้องน้ าห้องส้วม  มีจ านวนใกล้เคียงกันทุก
กิจกรรม   ในด้านการจัดการขยะของครัวเรือนนั้น พบว่า  ครัวเรือนร้อยละ  92.8  ได้ด าเนินการลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน  เช่น  ใช้วัสดุหลายๆครั้งก่อนทิ้ง   ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก   ใช้ปุ๋ยคอกแทน
ปุ๋ยเคมี   ครัวเรือนร้อยละ  81.6  มีถังขยะประจ าบ้านและร้อยละ  85.3  ท าการคัดแยกขยะ น าขยะ
ไปใช้ประโยชน์  เช่น  น าขยะรีไซเคิลไปขาย  น าขยะเปียกไปท าปุ๋ยหมัก   ส าหรับขยะอ่ืนๆที่เหลือนั้น 
ครัวเรือนร้อยละ  45.6  น าไปก าจัดโดยการเผาไฟ  ร้อยละ  41.3  น าไปท้ิงถังขยะของ  อบต.ที่อยู่
ใกล้บ้านและร้อยละ  5.6 น าไปฝังกลบตามล าดับ  ส าหรับน้ าเสียหรือน้ าทิ้งนั้นครัวเรือน  ประมาณ
ร้อยละ   38.4  ทิ้งลงในท่อระบายน้ าทิ้งของครัวเรือนและอีกประมาณร้อยละ  27.2  ทิ้งลงใต้ถุนบ้าน
ของตนเอง  ส าหรับปัญหาจากขยะของครัวเรือนนั้น   พบปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์ที่เป็นพาหะ
น าโรค  เช่น  แมลงวัน  แมลงสาบและหนู  มากที่สุด  รองลงมาเป็นปัญหา   กลิ่นเหม็นรบกวนและ
สกปรก  เลอะเทอะ  ตามล าดับ  ส่วนปัญหาที่เกิดจาก  น้ าทิ้งของครัวเรือน  พบปัญหาการแพร่
ระบาดของยุงมากที่สุด  รองลงมาเป็นปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและปัญหาน้ าขังแฉะ  สกปรก  เลอะ
เทอะ  ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ :  ขยะชุมชน/การจัดการขยะในครัวเรือน/การจัดการน้ าเสียในครัวเรือน 

www.ssru.ac.th



Abstract 

Research Title  :   The  Study  of Solid Waste Utility and Household Management 
at Suanluang Sub-Distriet, Amphawa Disstrict  ,  Samut  
Songkram  Province. 

Researcher : Assistant  Professor  Dr.Paiboon   Jeamponk   
Year  : 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  The Suanluang Sub-District Administrative Office, Amphawa District, 
Samut Songkram Province, had initiated a policy encouraging household waste 
management in order to promote civil responsibility for domestic hygienic. This  
study of the household behavior on solid waste and wastewater management in 
Suanluang sub-district. A sample population of 375 families answered a 
questionnaires. There were female more than a little men , being 48.76 years old on 
average. Most of them have completed elementary education. All families are 
Buddhist.  
  
                The study showed that, on average, domestic activities had produced 
1.98 kgs. of waste per house per day. Most of garbage was found to be food 
leftovers, rice and snacks. Most of recyclable waste was found to be plastic bottles, 
glass bottles, cardboard boxes and paper. Overall plastic bags were the top type of 
households waste. As for hazardous waste, packages of detergent were mostly 
found.  
  
                In terms of the activities causing wastewater from households, the study 
showed that they consisted of cooking, laundry, washing and sanitary. It has also 
been found that 92.8 % of the households made several attempts to reduce their 
own amount of waste, such as reusing products before disposal, using fabric bags 
instead of plastic ones and replacing chemical fertilizer with organic fertilizer. 81.6 % 
of the households stationed their own garbage bins. 85.3 % managed and utilized 
their waste by selling recyclable products, or turning their garbage into organic 
fertilizer. As for the rest of the waste, 45.6 % burned them, while 41.3 % disposed 
their waste in the nearby public trashcans and other 5.6 % have them buried. As for 
wastewater, 38.4 % of the households disposed it into the sewage or their own 
wastewater tanks, whereas 27.2% disposed them right from their elevated house. 
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(5) 

 

The study also revealed that of all the problems caused by waste, people were 
most disturbed by  the reproduction of animals with contagious diseases e.g. flies, 
cockroaches and rats. Other than that, there are also problems of unpleasant smell 
and dirty scenario. As for the problems cause by wastewater, most are disturbed by 
the spread of mosquitoes, bad smells and water clogging in the area.               
  
Keyword: community waste, household waste management, household wastewater 
management 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่อง “ การใช้ประโยชน์และการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ประชาชน ต าบล
สวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” นี้ข้อค้นพบจากการศึกษาสะท้อนว่า การ ลดปริมาณ
ขยะของครัวเรือน การคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยของประชาชน เป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้ปริมาณขยะในชุมชนลดน้อยลง เหลือจ านวนไม่มากนักที่จะน าไปก าจัดซึ่งจะเป็นการช่วย
ท าให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นท่ีจะใช้ในการรักษาความสะอาดในชุมชน 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างความตระหนัก ต่อปัญหาขยะมูลฝอยของประชาชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซ่ึง
องค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ สามารถน าแนวทางที่ได้จากการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการขยะ
ชุมชนได้ ผลส าเร็จ จากการศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งผู้วิจัยต้องขอบคุณดังนี้  
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน 
โครงการวิจัย 
 ขอขอบคุณก านัน ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มครัวเรือนประชาชนตัวอย่างในต าบล สวนหลวง  ที่ได้
กรุณาตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบคุณ นาย ไพฑูรย์  นิยมเวช  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สวนหลวง   น.ส.ภควดี  
แพนชัยสง พัฒนากรชุมชน อบต.สวนหลวง และคุณประสิทธิ์  เผยพจน์ สมาชิกสภา อบต.สวนหลวง 
ที่อ านวยความสะดวกอย่างดียิ่งในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ท้ายที่สุด ขอขอบคุณ น.ส.ทัศนีย์  พลกล้า 
นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ช่วยจัดพิมพ์
เอกสารรายงานการวิจัยนี้ จนส าเร็จด้วยดี 
 

 

                                                                           ผศ.ดร.ไพบูลย์   แจ่มพงษ ์
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญปัญหาหนึ่งในชุมชนต่าง  ๆ จากการส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจ านวนประมาณ  15.16 ล้าน
ตัน หรือวันละ 41,532ตัน เป็นขยะในเขต กทม. วันละประมาณ 8,766ตัน เป็นขยะในเขตเทศบาลวัน
ละ 16,620ตัน และเป็นขยะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั่วประเทศ  วันละ 16,146ตัน  และมี
แนวโน้มว่าจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุก  ๆ ปีเนื่องจากจ านวนประชากรที่มากขึ้น   รวมทั้งสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการบริโภคในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ิมมากข้ึน   โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง  ๆ จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนทั่วไปเป็นเท่าตัว   กล่าวคือ ปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอยในชุมชนทั่วไปจะมีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ   0.6 – 0.8  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน   ในขณะที่พ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ   เช่น  เมืองพัทยา   เมืองภูเก็ต   พบว่ามีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน
เป็น  1.5  เท่าต่อคนต่อวัน  (อาณัติ  ต๊ะปินตา ,2553)  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง  ๆ ต้องหันมาให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็น
รูปธรรม  และก าหนดแนวทางหรือรูปแบบการแก้ปัญหาที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทาง
ปฏิบัติต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม  มีพ้ืนที่ประมาณ  6.5 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่ว
พ้ืนที่ ประชากรทั้งหมด  5,359 คน จาก 1,258 ครัวเรือน  ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น   
ท าสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ท าน้ าตาลมะพร้าว  ประชาชน
บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป    และท างานในโรงงานต่าง  ๆ จากการส ารวจบริเวณพ้ืนที่ทั่วไป
ของต าบลสวนหลวง พบว่ามีถังขยะจ านวนมาก ซึ่งเป็นทั้งถังขยะของครัวเรือน  และถังขยะของ  อบต.
สวนหลวง ที่น าไปจัดตั้งไว้ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลสวนหลวงมีโฮมสเตย์และรีสอร์ท
เกิดข้ึนจ านวนมาก  ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยของครัวเรือนมีมากด้วย  ซึ่งอบต .สวนหลวงต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทเอกชนขนย้ายขยะไปทิ้งนอกพ้ืนที่เดือนละประมาณ  30,000 บาท จาก
สภาพปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าวนี้    ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญท่ีจะต้องศึกษาถึงการใช้ประโยชน์และ
การจัดการขยะของครัวเรือน  ประชาชนในต าบลสวนหลวง   อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม   
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าข้อมูลไปวางแผนด าเนินงานบริหารจัดการขยะของ  อบต.สวน
หลวงให้เป็นชุมชนที่ สะอาด และน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
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1.2  ปัญหาการวิจัย 
1.2.1 ครัวเรือนของประชาชน  ต าบล สวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  น า

ขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
1.2.2 ครัวเรือนของประชาชน  ต าบล สวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มี

พฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียอย่างไร 
1.2.3 ครัวเรือนของประชาชน  ต าบล สวนหลวง   อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม    

พบปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียอย่างไรบ้าง 
 

1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.3.1   ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนต าบล สวน

หลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.3.2   ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือนของประชาชนในต าบล สวน

หลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
1.3.3   ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือนของประชาชน

ต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

            การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาการศึกษาครอบคลุม  1.)  การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ของครัวเรือน   2.) พฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน  3.) ปัญหาที่เกิดจากการ
จัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน 
  1.4.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
                          การวิจัยครั้งนี้มุ่งท าการศึกษาครัวเรือนของประชาชนในต าบล สวนหลวง  
อ าเภออัมพวา    จังหวัดสมุทรสงคราม 
   1.4.3  ขอบเขตด้านเวลา 
              การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
          การใช้ประโยชนจ์ากขยะมูลฝอย หมายถึงการน าขยะมูลฝอยชนิดต่างๆไปใช้ประโยชนใ์น
รูปแบบต่างๆของประชาชน  ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
  การจัดการขยะ หมายถึง  การด าเนินการเก็บกวาด  รวบรวม  ขนย้าย  และก าจัดมิให้ขยะ
มูลฝอยเหลือตกค้าง  ณ  บริเวณครัวเรือนของประชาชน  ต าบล สวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 
  การจัดการน้ าเสีย  หมายถึง  การจัดการน้ าทิ้งด้วยวิธีการต่างๆของครัวเรือนประชาชน  
ต าบลสวนหลวง   อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
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  ครัวเรือน  หมายถึง   ครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน  ต าบลบาง สวนหลวง  อ าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
       1.6.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
          ไดรู้ปแบบการบริหารจัดการขยะและน้ าเสยีของครัวเรือน  (best practice) ด้วยการ
ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง  และยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษา  และอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท าการวิจัย  นอกจากนั้นยังเป็น
โอกาสที่มหาวิทยาลัยจะได้ท าหน้าที่บริการวิชาการให้สังคม  ชุมชน  และยังเป็นการสร้างเครือข่าย
แหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไปอีก
ด้วย 

 1.6.2  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง 
         องค์การบริหารสว่นต าบล สวนหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน

เขตพ้ืนที่ท าการวิจัย  จะรับทราบปัญหาและความต้องการของครัวเรือนในการบริหารจัดการขยะและ
น้ าเสียอันจะเป็นการด าเนินงาน ตรงความต้องการของชุมชนจะท าให้พื้นที่ หรือ อบต. สวนหลวง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางล าคลองบรรลุตามยุทธศาสตร์  และเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
  1.6.3  จังหวัดสมุทรสงคราม 

         จังหวัดสมุทรสงครามจะไดรู้ปแบบการบริหารจัดการขยะและน้ าทิง้ของครัวเรือน
ต้นแบบ (best practice) ซึ่งสามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการขยะและน้ าเสียดังกล่าวไปเผยแพร่
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.6.4  ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลสวนหลวง 
                 ชุมชนในต าบล สวนหลวงนอกจากจะเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย
ชุมชนที่เหมาะสมแล้วยังจะเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง  
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน  มีการรวมตัว  ร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ  อย่าง
หลากหลาย  ต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน  มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการ
เรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งกิจกรรมและวิธีการดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนในการพึ่งตนเอง  รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน  พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
    การศึกษาพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนประชาชน 
ต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา   จังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวความคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ต าบลสวนหลวง 
2. ภารกิจการพัฒนาของ อบต.สวนหลวง 
3. แนวคิดเก่ียวกับขยะมูลฝอย 
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ต าบลสวนหลวง 
 สภาพทั่วไป ต าบลสวนหลวง มีเนื้อท่ีประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,026.5 
ไร่ อยู่ห่างจากอ าเภออัมพวา 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงคราม 8 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางด้วยรถยนต์จากต าบลสวนหลวงถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 15 นาที มีอาณาเขตดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบางแค และต าบลบางแควอ้อม  
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลบางนางลี่  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ าแม่กลอง  
  ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลบางโพงพาง และต าบลบางขันแตก  
 ภูมิประเทศของต าบลสวนหลวง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลอง กระจายทั่วพ้ืนที่ท าให้
เหมาะแก่การเกษตร เนื่องจากมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จาก
อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไม่หนาว ในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนมาก 
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ภาพ  แผนที่บริเวณต าบลสวนหลวง 
ที่มา : google earth.com  
 
 ต าบลสวนหลวง มีประชากร 5,359 คน จาก 1,258 ครัวเรือน แบ่งการปกครองเป็น 15 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นสวน
ผลไม้ทั้งหมด เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าว กล้วย เป็นต้น 
 
2.2 ภารกิจการพัฒนาของ อบต.สวนหลวง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.  2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง 
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจ
ที่ส าคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดท า
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนหลวง ให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวงจะสมบูรณ์ได้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่ให้เกิดความตระหนักร่วมแก้ไขปัญหาและความ
เข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารต าบลสวนหลวง ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านการ
พัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วน

www.ssru.ac.th



6 

 

ต าบลสวนหลวงยังมุ่งเน้นให้เป็นต าบลศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสรุปภารกิจที่ส าคัญของ 
อบต.สวนหลวงได้ดังนี้ 

2.2.1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1) จัดให้มีการบ ารุงทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
   2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
   3) ให้มีการบ ารุงรักษาการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
   4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 
   5) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))  

2.2.2 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลุงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   1) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจกรรมออมทรัพย์ (มาตรา 68 (5)) 
   2) บ ารุงและการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7)) 
   3) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12) 2) 
   4) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11)) 
   5) การส่งเสริม การฝึกฝนและการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6)) 
   6) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7)) 

2.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
   1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4)) 
   2) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 
68 (8)) 
   3) การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
   4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 
126 (17)) 
   5) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 

2.2.4 นโยบายด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
 1) บ ารุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(มาตรา 67 (8)) 
   2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
   3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
   4) การส่งเสริมการกีฬา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18)) 

2.2.5 ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจ ที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
   1) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 
(7)) 
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 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2)) 

    3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 
2.2.6 ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

(มาตรา   45 (3)) 
              2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67 (9)) 
   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16 (16)) 
              4) การประสารและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น      (มาตรา 45 (3)) 
                   5) การสร้างบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ (มาตรา 17 (16)) 
    2.2.7 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
   1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
   2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 

      3) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 

   4) ให้มีบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา (มาตรา 16 (10)) 
                   5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 67 (4)) 
               6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16 (2)) 
   7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 68 (8)) 

 2.2.8 ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
      1) ภารกิจหลัก 

ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเมืองและการบริหาร 
ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านการท่องเที่ยว 
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    2) ภารกิจรอง 
การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

2.3.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 
                   ขยะหรอืขยะมูลฝอย  เปน็ค าทีมั่กจะใช้ในความหมายเดียวกัน  ซึ่งมีนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ดังเช่น   Shah ( 2000 )  ได้ให้ความหมายของค าว่า “ ขยะมูลฝอย    
( Solid Waste ) ” หมายถึงสิ่งต่างๆท่ีใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูกทิ้งขว้าง
เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรืออาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้หรืออาจด้วยเหตุผลอื่นๆที่
ท าให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ในท านอง
เดียวกัน ยุพดี เสตพรรณ (2544) ได้กล่าวถึงขยะมูลฝอยว่าหมายถึงเศษสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว 
สิ่งของที่ช ารุดเสียหายใช้ไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพ ต้องก าจัดท าลายหรือสิ่งของที่ต้องทิ้งหรือแจกจ่าย
ให้แก่ผู้อื่น เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสติก ซากสัตว์ ซากรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับ สุธี
รา ตุลยะเสถียร และคณะ( 2544 ) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยไว้ว่าหมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง อาจเน่าเปื่อยได้หรือไม่ก็ตาม รวมไปถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุที่
ทิ้งแล้วจากอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่อ่ืนๆเช่นตลาดสด โรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในขณะที่กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม( 2545 ) ได้ให้ความหมายของ “ขยะ” ว่า เป็นของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์อนึ่งส าหรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้
ให้นิยามของค าว่า “ มูลฝอย ’ หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนๆ    จากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า “ขยะ” หรือ “ขยะมูลฝอย” 
หมายถึงสิ่งต่างๆท่ีใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้ง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุที่ทิ้ง
แล้วจากอาคารบ้านเรือนหรือ สถานที่อ่ืนๆและไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ท าให้สิ่งเหล่านั้นหมด
คุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
 
  2.3.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
      ขยะมูลฝอยจ าแนกได้หลายประเภท  เช่น  ส านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                   
( 2533 )ได้จ าแนก  ขยะออกเป็น  2 ประเภท  คือ 

      1. ขยะมูลฝอย  (  General   Waste ) เกิดจากกิจกรรมต่างๆในการด ารงชีพ  และ
กิจกรรมบางส่วนของการด าเนินธุรกิจของมนุษย์  มูลฝอยเหล่านี้เกิดจากบ้านเรือนที่พักอาศัย   
ร้านอาหาร   ตลาด   อาคารพาณิชย์  โรงพยาบาล  โรงแรม  สถานที่ท างาน  สถานที่สาธารณะ   เช่น  
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ถนน  ตรอก  ซอย  และอ่ืนๆประกอบด้วยมูลฝอยที่เหลือจากการบริโภค  
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เช่น  เศษอาหาร  ผลไม้ผัก  และจากการอุปโภค  เช่น  กระดาษ  พลาสติก  ผ้า  โลหะ  แก้ว  ไม้  
หนัง  ยาง  หินกรวดทราย  เป็นต้น 

2. มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industril  Waste )  มูลฝอยเหล่านี้จะมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม   องค์ประกอบส าคัญท่ีเป็นตัวก าหนดลักษณะ  
และองค์ประกอบของมูลฝอยประเภทนี้  ได้แก่  วัตถุดิบ  กรรมวิธีการผลิต   ผลผลิต   และผลพลอย
ได้จากการผลิต   โดยทั่วไปแล้วมูลฝอยประเภทนี้มักจะมีสารที่เป็นอันตราย 

ส านักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร ( 2533 )  ได้จ าแนกของมูลฝอยไว้ดังนี้ 
1.ขยะมูลฝอยที่เน่าเปื่อยง่าย ( Garbage ) ได้แก่  พวกเศษอาหาร  เศษเนื้อ  เศษผักที่ได้จาก

การเตรียมและการปรุงอาหาร   ขยะมูลฝอยชนิดนี้จะเป็นพวกที่ย่อยสลาย  และเน่าเปื่อยง่าย  มี
ความชื้นสูง 

2.ขยะมูลฝอยที่ไม่เน่าเปื่อย   หรือเน่าเปื่อยได้ยาก (  Rubbish )  ได้แก่  พวกเศษอาหาร  
เศษผ้า      เศษไม้  กิ่งไม้  หญ้า  ฟางข้าว  แก้ว  กระเบื้อง  ยาง  เศษโลหะต่างๆ ฯลฯ  ขยะมูลฝอย
ชนิดนี้จะมีทั้งชนิดที่เผาไหม้ได้  และเผาไหม้ไม่ได้ 

3.ขี้เถ้า ( Ashes ) เป็นมูลฝอยที่เกิดจากการเผาไหม้  เช่น  เถ้าที่เกิดจากเตาไฟที่ใช้หุงอาหาร  
หรือเถ้าท่ีเกิดจากการเผาไหม้ถ่าน  ถ่านหิน  หรือวัตถุติดไฟอ่ืนๆ 

4.ขยะมูลฝอยจากถนน ( Street  Refuse ) ได้แก่  สิ่งต่างๆที่กวาดจากถนน  ตรอก  ซอย   
และท่ีอ่ืนๆ เช่น  เศษผลไม้  ใบไม้  เศษอิฐ  กรวด  ทราย  กระดาษ  ถุงพลาสติก 

5.ซากสัตว์ ( Dead   Animal ) ซากสัตว์ที่ตายแล้วทุกชนิด  เช่น  สุนัข  แมว  หนู  ขยะมูล
ฝอยชนิดนี้เน่าเปื่อยเร็ว  และมีกลิ่นเหม็น 

6.ซากยานพาหนะ ( Abandoned  Vehicles )  ได้แก่  ยานพาหนะทุกชนิดที่หมดสภาพการ
ใช้งาน  หรือใช้งานไมได้แล้ว   รวมตลอดท้ังชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะด้วย  เช่น  ยางแบตเตอรี่  
และอ่ืนๆ 

7.มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industril   Refuse ) ได้แก่  เศษวัสดุที่เกิดจากการผลิต  
หรือขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นเศษวัสดุชนิดใดก็ได้แล้วแต่ชนิดของโรงงาน
นั้นๆและวัสดุจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน 

8.ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง ( Construction  Refuse )  ได้แก่  เศษวัสดุก่อสร้าง   เช่น  
เศษไม้  เศษปูน  อิฐหัก  หิน  ทราย  เป็นต้น 

9.ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ( Demolition  Refuse )  ได้แก่  เศษที่เกิดจาก
การรื้อถอน  หรือท าลายสิ่งปรักหักพัง  เช่น  การรื้อถอนตึกเก่า  อาคารเก่า  บ้านเรือน  เป็นต้น 

10.มูลฝอยที่ท าลายยาก ( Hazardous  Refuse ) ขยะมูลฝอยที่ต้องใช้กรรมวิธีในการท าลาย
เป็นพิเศษจึงท าลายได้  เช่น  พลาสติก  ฟิล์มถ่ายรูป  กากแร่ต่างๆ 

อาณัติ  ต๊ะปินตา ( 2553 ) ได้จ าแนกประเภทของขยะตามคุณลักษณะและองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

 1. การจ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ  เป็นการจ าแนกขยะมูลฝอยตามลักษณะที่
ปรากฏและมองเห็นจากภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 
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 1.1 ขยะเปียก ( garbage ) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดต่างๆและมี
ความชื้นสูงสามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยกระบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและ
ผลไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการเก็บขนและน าไปก าจัดท าลายหลายอย่างรวดเร็ว
เพ่ือปูองกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียของขยะประเภทนี้ 

 1.2 ขยะแห้ง( rubbish and trash ) หมายถึงขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในรูปของ
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีความชื้นต่ าย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ยาก เช่น 
กระดาษ กล่องกระดาษ เศษก่ิงไม้ใบไม้ เศษยาง เศษผ้า เศษแก้วหรือขวดแก้ว เศษหนังหรือ
ผลิตภัณฑ์หนัง เศษกระป๋องโลหะ เศษพลาสติก เป็นต้น 

 1.3  เถ้า ( ash ) หมายถึง ซากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภท
ฟืนหรือถ่านหินที่ให้พลังงานความร้อนทั้งในบ้านพักอาศัย ในอาคาร หรือในโรงงานต่างๆ ฯลฯ 

 1.4  เศษสิ่งก่อสร้าง ( demolition and construction waste ) หมายถึง ขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอน อาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูนซีเมนต์ เศษ
กระเบื้องเซรามิก เศษท่อพีวีซี เศษสายไฟ เศษหินและเศษไม้ เป็นต้น 

 1.5 ซากสัตว์ต่างๆ ( dead  animal) หมายถึงซากสัตว์ต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เช่น สัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนที่ตายลงจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ ที่อาจ
ตายลงจากการเกิดโรคระบาดและจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษชิ้นส่วนของสัตว์ที่เหลือจาก
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง เป็นต้น  

 1.6 ตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ( sludge ) หมายถึงกากตะกอนที่เกิดจากการ
บ าบัดน้ าเสียในระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานทั้งหลาย โดยอาจมีลักษณะเป็น
ของแข็งหรือก่ึงของแข็งมีท้ังส่วนที่สามารถย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ด้วยขบวนการทางชีวภาพ 
กากตะกอนเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ก าจัดอาจถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ าหรือไหลซึมลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน
ได ้

 1.7 ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( Waste from 
Electronic Equipment, WFEE ) หมายถึงขยะท่ีเกิดข้ึนจากภาคธุรกิจซึ่งผลิตสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจ าหน่ายในตลาด และเม่ือสินค้าเหล่านั้น
เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานลงก็กลายเป็นขยะท่ีต้องน าไปก าจัดท าลาย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมี
ขนาดใหญ่ละมีน้ าหนักมากขยะประเภทนี้ได้แก่ ซากตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องเสียง เครื่องซัก
ผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นต้น 

 2 . การจ าแนกตามองค์ประกอบ   เป็นการจ าแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอยว่า
ประกอบไปด้วยวัตถุใดบ้าง และวัตถุนั้นมีประโยชน์ที่จ าน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหรือไม่โดยอาจจ าแนก
ออกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้คือ 

 2.1 ขยะอินทรีย์( Organic Waste ) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ด้วย
ขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์ท าหน้าที่ย่อยสลาย  เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ เศษ
หญ้า เศษใบไม้และกิ่งไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆเป็นต้น ขยะประเภทนี้สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ในรูปของการน ามาท าปุ๋ยหมัก 
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 2.2 ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ( recycle  waste)  ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มี
ศักยภาพในการน ามาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก 
อะลูมิเนียม หนังและยาง เป็นต้น ขยะประเภทนี้เมื่อน ามาท าการคัดแยกผ่านกระบวนการแปรรูป
แล้วสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า หรืออาจน าไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่เพ่ือ
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้ 

 2.3 ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ( non recycle  waste ) ได้แก่ ขยะมูลฝอย
ที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผ้า เศษอิฐและเศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวัสดุ
ต่างๆจากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงตลอดจนเศษชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟฟูา
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เป็นต้น ขยะเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ได้อีกจึงต้อง
น าไปฝังกลบท าลายยังสถานที่ฝังกลบเท่านั้น 

 2.4 ขยะติดเชื้อ ( infectious waste)  ได้แก่ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะ
ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น เนื้อเยื่อหรือชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆรวมทั้งวัสดุที่
สัมผัสกับผู้ปุวย เช่น ส าลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด และเสื้อผ้าผู้ปุวย เป็นต้น 

 
  2.3.3 แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 

     ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ( 2533 ) ได้จ าแนกแหล่งก าเนิดขยะ
โดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น 

1.แหล่งชุมชน  เป็นแหล่งก าเนิดขยะที่ใหญ่ที่สุด  โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยจะมี
ปริมาณขยะมากกว่าแหล่งอื่นๆ 

2.แหล่งอุตสาหกรรม  ขยะจากโรงงานมักจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะจุดเท่านั้น  
เมื่อได้รับการจัดการแล้วปัญหาจะหมดไป  จึงเป็นแหล่งที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่ง
ชุมชน 

3.แหล่งเกษตรกรรม   เป็นแหล่งที่ไม่สร้างปัญหามากนัก  เนื่องจากเกษตรกร   มักจะก าจัด
ได้เอง  ซึ่งถือได้ว่าสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่งอ่ืนๆมาก 

อาณัติ  ต๊ะปินตา ( 2553 ) ได้จ าแนกแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย  เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ขยะจากชุมชน (  municipal waste ) ได้แก่ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตร

ประจ าวันของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบทประกอบด้วยขยะจากบ้านเรือน 
อาคารส านักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาด
นัดและแหล่งชุมชนอ่ืนๆเช่น สวนสาธารณะและชายหาด เป็นต้น 

 2. ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ( industrial waste ) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
จากภาคการผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วขยะที่เกิดขึ้น
จากภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะท่ัวไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง  เช่น ขยะที่เกิดจากส านักงานและโรงอาหารภายในโรงงาน เป็นต้น 
ขยะส่วนนี้จะถือว่าเป็นขยะจากชุมชน(  municipal waste ) ประเภทหนึ่งเช่นกัน ส าหรับอีกส่วน
หนึ่งก็คือขยะที่เกิดขึ้นในข้ันตอนของกระบวนการผลิตสินค้า( process waste ) ซึ่งในขยะส่วนนี้จะมี
ทั้งในส่วนที่ไม่เป็นอันตราย( industrial non-hazardous waste ) เช่น วัตถุดิบจ าพวกเศษผ้า เศษ
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ไม้ เศษหนัง และเศษพลาสติกฯลฯ กับขยะที่เป็นอันตราย( industrial hazardous waste ) เช่น 
ตะกอน โลหะหนัก กากตะกอนน้ ามัน กรด ด่าง ตัวท าละลาย และกากสี เป็นต้น โดยขยะในส่วนหลัง
นี้ก็คือของเสียอันตรายประเภทหนึ่งนั่นเอง 

 3. ขยะจากภาคเกษตรกรรม ( agricultural waste ) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆในภาคการเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเลี้ยงสัตว์ 
ประกอบด้วย ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ตอซัง ชานอ้อย  เศษหญ้าและเศษใบไม้ รวมไปถึงภาชนะ
บรรจุสารเคมีภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพแล้ว เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ี
เสื่อมสภาพก็จะจัดอยู่ในจ าพวกของเสียอันตรายเช่นเดียวกัน 

 4. ขยะจากสถานพยาบาล ( hospital waste ) ได้แก่ ขยะท่ีมีแหล่งก าเนิดจาก
โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งจะเป็นขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณ
ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัมผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นส่วนของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังหมายถึงขยะท่ีเกิดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม( 2534 ) ได้ระบุแหล่งที่ท าให้เกิดขยะมูลฝอยจากสถานที่
ท่องเที่ยวห่างไกลชุมชนไว้  ดังนี้ 

1.นักท่องเที่ยว  ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวทุก
ประเภท  ปริมาณ  และลักษณะของขยะมูลฝอยในแต่ละแห่งจะแปรผันตามจ านวนและลักษณะของ
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

2.ประชากรท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว  จะมีความส าคัญของต่อปริมาณและลักษณะของขยะ
มูลฝอยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของจ านวนประชากรท้องถิ่นมีมาก  ปริมาณและลักษณะของ
ขยะมูลฝอยก็จะมีสภาพที่คล้ายคลึงกับแหล่งชุมชนทั่วไป  แต่ถ้าจ านวนประชากรท้องถิ่นมีน้อยขยะ
มูลฝอยก็จะมีสภาพเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง 

3.โรงแรมหรือที่พัก  ซึ่งจ านวนและขนาดของโรงแรมหรือท่ีพักแรมประเภทต่างๆเป็นตัวแปร
ที่ส าคัญต่อการเกิดขยะมูลฝอยอย่างหนึ่ง  ถ้าแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนโรงแรมหรือที่พักแรมมาก  
และเป็นโรงแรมหรือที่พักขนาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความนิยมในการพักค้างคืนใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นมาก  ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมพักแรมนี้จะมีผลโดยตรงต่อปริมาณและ
ลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

4.ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว   มีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยถ้า
แหล่งท่องเที่ยวใดมีร้านอาหารจ านวนมาก  ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร
ก็จะมีมากข้ึนตามไปด้วย 

5.จากธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  จะมีปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยจาก
ธรรมชาติแตกต่างกันไป  ซึ่งได้แก่ขยะมูลฝอยจากธรรมชาติที่เกิดจากก่ิงไม้   ใบไม้แห้งร่วงหล่น  การ
ตัดแต่งก่ิงไม้  ใบไม้  ขยะมูลฝอยที่ถูกพัดจากทะเลที่ติดอยู่บริเวณหาดทราย  เป็นต้น 

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ( 2539) ได้รายงานอัตราการเกิดมูลฝอย  จ าแนกตาม
แหล่งก าเนิดที่ส าคัญ  ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตามแหล่งก าเนิด 
 

                      แหล่งก าเนิด                 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
ชุมชนที่พักอาศัย(รวมทุกกิจกรรม)                             

- ชุมชนระดับเทศบาล      
-ชุมชนระดับสุขาภิบาล               
-นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล      

บ้านพักอาศัย 
สถานพยาบาล 1/         
โรงงานอุตสาหกรรม            
แหล่งท่องเที่ยว 

-กลุ่มท่ีไม่มีที่พักอาศัย2/                
-กลุ่มท่ีมีที่พักค้างคืน3/                                                                                                     

 
0.8 กก./คน/วัน 
0.6 กก./คน/วัน 
0.4 กก./คน/วัน 
0.20-3.0 กก./คน/วัน 
0.24-0.46 กก./คน/วัน 
18 กก./พ้ืนที่ประกอบการ  1  ไร่ 
 
0.02-0.66 กก./คน/วัน 
0.06-0.45 กก./คน/วัน 

 
หมายเหตุ  1/  ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาลที่นี้  หมายถึง  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ได้แก่   

สิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ  ที่สัมผัสกับผลิตผลของไข้โรคติดเชื้ออันตราย  ได้แก่  เลือด  น้ าเหลือง  
หนอง  เสมหะ  น้ าลาย  ปัสสาวะ  อุจจาระ  และอ่ืนๆ (น้ าอสุจิ  น้ าในข้อเข่า )  ทั้งท่ีเป็นของเหลว
และแห้ง 

            2/  ไม่มีที่พักค้างคืน  หมายถึง  แหล่งท่องเที่ยวประเภท  วัด  โบราณ  อุทยาน
ประวัติศาสตร์ 
            3/ มีที่พักค้างคืน  หมายถึง  สถานที่ท่องเที่ยวประเภท  ถ้ า  น้ าตก  อุทยาน
แห่งชาติ  หาดทราย  เกาะ  เป็นต้น 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ( 2539 ) 
 
  2.3.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 
                  ปจัจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปรมิาณขยะมูลฝอย   มีหลายปจัจยัซึง่                    
ศิริกัลยาและคณะ ( 2541 ) ได้ระบุไว้ดังนี้ 
 1. ลักษณะอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น ( characteristic  of  population ) โดยหาก
ประชาชนในท้องถิ่นมีความรักสะอาด  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มักจะมีการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งเกลื่อนกาลาด  ซึ่งอาจท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้น  รวมถึงการรู้จัก
ประหยัดมัธยัสถ์  การได้รับการอบรมให้มีการรู้จักแยกประเภทของขยะมูลฝอย  เพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์  จะท าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยลดน้อยลง  เช่น  การน ากระดาษขวดแก้วที่ใช้แล้ว  มา
ล้างให้สะอาดเพ่ือบรรจุน้ าดื่มไว้ใช้ภายในบ้าน  เป็นต้น  ซึ่งลักษณะอุปนิสัยดังกล่าวจะท าให้ปริมาณ
ของขยะมูลฝอยน้อยลงและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยก็เปลี่ยนแปลง  ส่งผลถึงการก าจัดที่ลดลง
ด้วย 
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 2. ลักษณะการด ารงชีพของประชาชน ( standard  of  living ) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
เกิดขยะมูลฝอยทั้งในด้านปริมาณและองค์ประกอบ  เนื่องจากถ้ากลุ่มประชาชนที่มีก าลังทรัพย์มาก
พอที่จะจับจ่ายสิ่งของได้มากก็ย่อมเป็นผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมาก  องค์ประกอบของมูลฝอยก็มี
ความแตกต่างกันได้มากมาย  อาจมีทั้งมูลฝอยที่เป็นชิ้นใหญ่  เช่น  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องเสียง  
อุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ในบางชุมชนที่มีรายได้ต่ าอาจน ากลับไปซ่อมแซมแล้วน ามาใช้
ประโยชน์ได ้
 3. ความถี่ของการบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ( frequency  of  collection ) มีส่วนท า
ให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยมากหรือน้อยได้อย่างมากทีเดียว  เพราะถ้าหากมีการบริการเก็บขยะมูล
ฝอยถี่ก็ย่อมท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมาก   เพราะภาชนะเก็บกักมักมีที่เหลือมากพอที่จะให้ทิ้งขยะ
มูลฝอยได้โดยไม่ต้องกลังล้นภาชนะ  แต่ถ้ามีการบริการเก็บรวบรวมไม่บ่อยท าให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เก็บรวบรวมไว้ตกค้างอยู่มากท าให้มีความพยายามที่จะน าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นยังไม่มีที่  เก็บกัก
พอเพียง  กลับไปใช้ประโยชน์อื่น  เช่น  การน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 
 4. กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ( legislation ) ที่รัฐหรืองค์กรท้องถิ่นก าหนดขึ้นเพื่อ
บังคับใช้กับชุมชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  มีบทบาทส าคัญต่อทั้งปริมาณและองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอย  เช่น  ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ า
สาระส าคัญก็จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้มีปริมาณมากขึ้น 
 
  2.3.5 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
               ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการมีปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมากข้ึนในชุมชนและ
ไม่สามารถเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในด้านต่างๆตามมามากมายดังต่อไปนี้ 
             1. ผลกระทบต่อแหล่งน้ า 
    1.1  ท าให้น้ าในแหล่งน้ าต่างๆเกิดการเน่าเสียจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์อันได้แก่ 
เศษอาหาร เศษหญ้าและใบไม้ ซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆ  เป็นต้น 
   1.2 ท าให้แม่น้ าล าคลองต่างๆเป็นแหล่งสะสมของขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  เช่น 
ถุงพลาสติก โฟม เศษแก้ว และกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเป็นต้น 
   1.3 ท าให้แหล่งน้ ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอันเนื่องมาจากการสะสมและการ
เน่าเสียของขยะมูลฝอยและอาจเกิดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดทางน้ าได้ 
   1.4 ท าให้แหล่งน้ าเกิดการสะสมของสารพิษท่ีปะปนมากับขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย
จากชุมชนหรือจากการเกษตร เช่น กระป๋องฉีดยากันยุง มด แมลงสาป และกระป๋องบรรจุสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
   1.5 ท าให้แหล่งน้ ามีค่าสกปรกและสารเจือปนสูงจนไม่ปลอดภัยในการน ามาใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค 
   1.6 ท าให้รางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในเขตชุมชนเมืองเกิดการอุดตันและเป็นสาเหตุ
ของการเกิดน้ าท่วมได้ เนื่องจากมีเศษขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ า 
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   1.7 ท าให้สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งน้ าขาดความสวยงามและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 
           2. ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 
          2.1 ท าให้เกิดควันเสียอันเนื่องมาจากการเผาขยะที่กองทิ้งไว้ในที่โล่ง หรือเกิดจากการเผาขยะ
ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ต่างๆทางการเกษตร( Open burning )  
 2.2 ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะที่เทท้ิงไว้บนพื้นหรือสถานที่ฝังกลบขยะที่ไม่ได้
มาตรฐานซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง 
 2.3  ท าให้เกิดก๊าซต่างๆจากการเผาขยะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมหากขาด
การจัดการที่เหมาะสม เช่น CO2 , CH4 และ H2S เป็นต้น 
 2.4 ท าให้เกิดข้ีเถ้า ( Ash ) ที่เกิดจากเตาเผาในสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายซึ่งขี้เถ้าที่ฟูุง
กระจายไปในอากาศอาจจะมีสารพิษจ าพวกโลหะหนัก( Heavy metal ) และไดออกซิน( Dioxin) 
เจือปนอยู่ด้วย 
 2.5  ฝุุนละอองที่ฟูุงกระจายจากกองขยะท าให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
             3. ผลกระทบต่อดิน 
   3.1 ท าให้พื้นท่ีดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร 
   3.2 ท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่พื้นดิน ซึ่งอาจมีสารพิษต่างๆจากกองขยะ
เจือปนไปด้วย หรืออาจท าให้สภาพความเป็นกรดด่างของดินเปลี่ยนแปลงไป 
   3.3 ขยะท่ีมีของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ฯลฯ เมื่อน าไปฝังกลบในดินก็จะท าให้มีโลหะหนักในดินมากขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน 
             4. ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 
    4.1 เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่ชั้นใต้ดิน ท าให้น้ าใต้ดินในบริเวณท่ีมีกองขยะ
หรือสถานที่ฝังกลบตั้งอยู่มีคุณภาพด้อยลงและเสี่ยงต่อการน ามาเป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
    4.2 ขยะท่ีมีของเสียอันตรายปะปนอยู่ เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ฯลฯ อาจเป็นแหล่งของโลหะหนักท่ีปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดินได้ นอกจากนี้  สุกาญจน์  รัตนเลิศ
นุสรณ์ (2546 ) ยังได้ระบุถึงผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย  ขยะมูลฝอยที่ขาดการจัดการที่เหมาะสม  ย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชนได้ง่าย  เช่น  โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีแมลงวัน
เป็นพาหะหรือได้รับสารพิษที่มากับของเสียอันตรายหรือขยะมูลฝอยโดยตรง  รวมถึงการเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแลงและพาหะน าโรค  เนื่องจากขยะพวกอินทรียสารที่ทิ้งไว้เกิดการเน่าเปื่อยกลายเป็น
แหล่งอาหารและที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน 

2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดมลพิษทางน้ า  มลพิษทาง
ดิน  และมลพิษทางอากาศ   เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ขาดการเก็บรวบรวมหรือไม่น ามาก าจัดให้ถูกวิธี 
และปล่อยท้ิงค้างไว้ในพ้ืนที่ในชุมชน  เมื่อมีฝนตกลงมาชะเอาความสกปรก  เชื้อโรค และสารพิษจาก
ขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ า   ท าให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อสุขภาพดินจะท าให้
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เกิดสภาพความเป็นกรดในดินท าให้เกิดมลพิษได้  การปนเปื้อนของดินยังเกิดจากการน าขยะมูลฝอย
ไปฝังกลบหรือการน าไปทิ้งด้วย  และถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งก็จะท าให้เกิดควันและสารพิษ  
ท าให้คุณภาพอากาศเสีย  ซึ่งมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น  อาจเกิดข้ึนได้ท้ังมลสารที่มีอยู่ใน
ขยะและพวกก๊าซหรือไอระเหย  ที่ส าคัญ  คือ  กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อยและการสลายตัวของ
อินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม  การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยและไม่สามารถก าจัด
ได้ทันกลายเป็นขยะมูลฝอยตกค้างที่ต้องหาสถานที่ท้ิงขยะมูลฝอยมารองรับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ขนาด
ใหญ่  ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนมักมีราคาสูง  และได้รับการต่อต้านจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง  ส่วนที่ดินที่ห่างไกลชุมชนออกไปก็ต้องเสียลบประมาณค่าขนส่ง   ท าให้เกิดปัญหาด้าน
งบประมาณ  อีกทั้งยังส่งผลเสียแก่สภาพแวดล้อม  ท าให้บ้านเมืองขาดความสะอาดและความ
สวยงาม  จนอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงในด้านการรักษาความสะอาดของประเทศชาติ  ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
       การจัดการขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการ   โดยเริ่มตั้งแต่แหล่งก าเนิด
จนกระท่ังถึงกระบวนการก าจัดขั้นสุดท้าย  ซึ่งได้แก่  การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย  การเก็บ
รวบรวมคัดแยก  แปรรูป  การขนส่งและการขนถ่าย  รวมถึงการก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล
และการน ากลับมาใช้ประโยชน์  ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการภายใต้เงื่อนไขของกฎ  ระเบียบทาง
กฎหมายทางสังคม  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามัยของมนุษย์  ทัศนียภาพ  และ
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์  การก าจัดขยะมูลฝอย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
การยอมรับของสังคม ( พัฒนา,2539) 
 ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายส่วน  
ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการ  ทั้งจากประชาชนที่มีหน้าที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากท่ีพักของตนไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้  เพ่ือลด
ภาระหน้าที่การจัดเก็บของเจ้าหน้าที่  รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าจัดให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การจัดการขยะมูลฝอยมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 พัชรี   หอวิจิตร(2529: 13) ได้จ าแนกระบบการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับชุมชนทั่วๆไป
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. การทิ้งขยะมูลฝอย  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ทิ้งเห็นว่าวัสดุนั้นๆ ไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วจึงทิ้งหรือรวบรวมไว้เพ่ือก าจัดต่อไป  การทิ้งขยะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน
หรือไม่  ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใช้วัสดุนั้นๆว่าจะยังใช้ประโยชน์จากวัสดุนั้นหรือไม่  ซึ่งกิจกรรมนี้นับว่าเป็น
ส่วนส าคัญยิ่งของระบบการจัดการขยะมูลฝอย  เพราะปริมาณของขยะมูลฝอยที่ต้องการก าจัดอันรวม
หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยนั้น  จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
ควบคุมกิจกรรมนั้น 
 2.การจัดการขยะมูลฝอย  ณ  แหล่งก าเนิด  ในส่วนนี้มุ่งสนใจขยะมูลฝอยที่มาจากชุมชน
มากกว่าแหล่งอ่ืนๆเพราะขยะชุมชนมีส่วนประกอบหลากหลาย  และเกิดข้ึนในแหล่งที่อยู่อาศัยของ
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คน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตท่ีผู้คนอยู่กันอย่างแออัด  ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะเก็บขยะท่ีเกิดข้ึนได้และ
ถึงจะมีพ้ืนที่เพียงพอจะเก็บ  ก็ต้องมีการเก็บขนย้าย  หรือก าจัดไปในเวลาอันควรมิฉะนั้นจะเกิดการ
เน่าเหม็นที่ไม่น่าดู  และอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้  ดังนั้นต้องการมีออกแบบถังขยะ
ให้มีขนาดและรูปที่เหมาะสมในการด าเนินงานจะเชื่อมโยงต่อส่วนอื่นๆของการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.การรวบรวม  หมายถึง  กิจกรรมตั้งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังขยะไปจนถึงการขน
ขยะไปถ่ายไว้ที่จุดหมายปลายทาง  การจัดระบบการรวบรวมขนส่งที่เหมาะสมส าหรับเมืองใหญ่จะมี
ความยุ่งยาก  เช่น  การเลือกชนิดของรถขยะ  การจัดเส้นทางเดินรถ  การพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอย ฯลฯ 
 4.การก าจัดขั้นสุดท้าย  ที่นิยมมากที่สุดเพราะมีราคาต้นทุนในการด าเนินการน้อยท่ีสุด ได้แก่  
วิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  วิธีนี้สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้  100%  และสามารถรองรับของ
เหลือจากการก าจัดด้วยวิธีอ่ืนได้  แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ  ใช้เนื้อที่ในการด าเนินการมาก  อาจถูกต่อต้าน
จากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหลุมฝังกลบ  และถ้าด าเนินการไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อ
มลพิษทางดิน  ทางน้ า  จากการรั่วซึมของน้ าชะขยะ  และถ้ากลบทับด้วยดินไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหา
กลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคได้  ธเรศ   ศรีสถิตย์ (2553 ) และอาณัติ  ต๊ะปินตา 
(2553 )  ได้เสนอแนวคิดทางการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญหลายขั้นตอน 
ดังนี้ 
             1. การลดและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  เป็นการด าเนินการกับขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดต่างๆอันได้แก่ บ้านเรือน อาคารส านักงาน สถานศึกษา ตลอดจนสถานที่
สาธารณะทั่วไปเพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวมและน าไปก าจัดท าลายซึ่งการด าเนินการกับขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งก าเนิดนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของบุคคลหรือเจ้าของบ้านเรือนอาคาร
สถานที่ต่างๆท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขใน 2 ลักษณะ คือการลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดและการคัดแยก
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
 1.1 การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด ซึ่งด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น  
 1.1.1  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ
(refuse)แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบได้แก่ 
     1. หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น  
     2. หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ า  
     3. ในการเลือกสินค้าต่างๆท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้ ายาท าความ
สะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเที่ยบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 
     4. หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของขยะที่เป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น 
  1.1.2  การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งบรรจุภัณฑ์คืนแก่ผู้ผลิตได้( return) แนวทางนี้
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
   1.เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลังการ
บริโภคของประชาชน 
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   2. เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ าและคืนเงิน( deposit refund 
system) เช่น สินค้าประเภทขวดน้ าอัดลมหรือน้ าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น 
   3. เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้ 
หรือมีส่วนประกอบวัสดุรีไซเคิลต่างๆ 
 1.1.3  การใช้ซ้ า( reuse )  หมายถึง การน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้ว
กลับมาใช้งานอีก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใดๆ เช่น 
   1. เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น 
แบตเตอรี่ชนิดเติมประจุไฟฟูาใหม่ได้( rechargeable battery ) เป็นต้น 
   2. เลือกสินค้าชนิดเติม( refill ) เช่นผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความสะอาด 
เป็นต้น 
   3. ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ( repair ) ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอีก 
หรือบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 
   4. น าบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น การใช้ซ้ าถุงผ้า 
ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ และขวดแก้วต่างๆ ฯลฯ 
   5. ยืมหรือเช่าหรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น เครื่องดูดฝุุน 
อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้านต่างๆ เป็นต้น 
 1.2 การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  
       เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานภายหลังจากทีมี่ขยะมูลฝอยเกิดขึน้แล้วซึ่งถือไดว้่าเป็น
กิจกรรมเริ่มต้นที่ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าขยะกลับมาใช้ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ใหม่ไม่ถูก
ปนเปื้อนด้วยขยะอ่ืนๆที่มีความสกปรกหรือขยะปียกต่างๆจนท าให้คุณภาพต่างๆจนท าให้คุณภาพของ
ขยะที่จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ด้อยลงไปหรืออาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการล้างความสะอาดหรือท า
การคัดแยกเพ่ิมเติมก่อนที่จะส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่อไป ข้อดีอีกประการหนึ่งของการคัดแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิดก็คือ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบ
ขยะให้เหลือน้อยลง อันเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบให้สามารถใช้งาน
ได้นานมากกว่าเดิมและยังเป็นการประหยัดงบประมาณจ านวนมหาศาลของรัฐที่จะต้องลงทุนเพื่อ
ก าจัดขยะอีกด้วย 
 2. การเก็บรวบรวมและเก็บกัก  เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะ
ซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่ บริเวณท่ีพักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด ปูายรถโดยสาร
ประจ าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯเพ่ือน ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงท าการขนถ่ายใส่รถ
เก็บขยะ เพ่ือที่จะได้ขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบส าหรับขยะท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่
หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะตามท่ีกล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูก
รวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป 
 อนึ่ง ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับขยะที่อยู่ตามแหล่งก าเนิดต่างๆแล้ว
จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพ่ือน าไปก าจัดท าลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อปูองกัน
การเน่าเหม็นของขยะรวมทั้งเพ่ือให้มีขยะตกค้างยังสถานที่ต่างๆให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้นขยะมูลฝอย
เหล่านี้จึงไม่จ าเป็นต้องมีการเก็บกัก( storage) ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน าไปก าจัดหรือท าลาย ยกเว้นใน
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ส่วนของขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายต่างๆเท่านั้นที่จะต้องท าการเก็บกับให้มีจ านวนมากพอ
ก่อนที่จะส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)เป็น
ผู้รับผิดชอบ ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวันอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือมิให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆในปริมาณมากและ
นานเกินไป 
 3. การขนส่ง   เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆภายในชุมชนขน
ถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่กระบวนการ
แปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นจะ
เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว 
 4. การแปรสภาพ   เป็นวิธีการที่จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่
เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไปก าจัดหรือท าลายหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้คือ 
  1 ). เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟุอนหรือเป็น
ก้อนๆซึ่งจะช่วยลดพพ้ืนที่การเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง 
นอกจากนี้การอัดขยะก่อนท าการฝังกลบจะช่วยท าให้สถานที่ฝังกลบมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
กล่าวคือ ขยะท่ีอัดแน่นโดยการมัดเป็นฟุอนหรือเป็นก้อนจะมีปริมาตรลดลงเมื่อเทียบกับขยะท่ีเป็น
ขยะธรรมดา ด้วยเหตุนี้เมื่อน าไปฝังกลบสามารรองรับปริมาณขยะได้มากขึ้นและนานขึ้นนั่นเอง 
  2 ). เพ่ือน าวัสดุที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กล่าวคือ ในกระบวนการแปร
สภาพจะมีการแยกส่วนประกอบหรือคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ เหล็ก ฯลฯซึ่งขยะเหล่านี้สามารถน าส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับ
ผลิตสินค้าใหม่ได้ ส่วนขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เมื่อถูกคัดแยกออกมาแล้วก็จะท าการขนส่งไปก าจัดหรือ
ท าลายยังสถานที่ฝังกลบต่อไป 
  3 ). เพ่ือน าผลผลิตที่เกิดจากขบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อท าการแปนสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก หรือท าการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพ่ือให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟูา เป็นต้น 
 การแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถกระท าได้หลายวิธีด้วยกัน คือ การแปรสภาพด้วยการบด 
(grinding) การอัดให้แน่น(compaction) การแยกส่วนประกอบ( separation) และการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ ( biodegradation) 
 5. การก าจัดหรือท าลาย  ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อ
มีการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆตามท่ีได้กล่าวมาป็นล าดับแล้ว ในที่สุดขยะท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีกก็จะถูกขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม การก าจัดขยะ
มูลฝอยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มิได้มีการฝังกลบเพียงวิธีเดียวแต่ยังมีวิธีการอ่ืนๆที่สามารถกระท าได้โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งในเรื่องคุณสมบัติของตัวขยะเองว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ รวมไปถึง
ข้อก าจัดในเรื่องของการจัดหาพ้ืนที่ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบและงบประมาณที่จะใช้ในการบริหาร
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จัดการด้วย ในปัจจุบันวิธีก าจัดหรือท าลายขยะมีหลายวิธีทั้งเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือไม่
ก็ตาม วิธีการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การเทกองบนพื้น ( open dumping) การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล(sanitary landfill ) การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ( secure landfill ) และการเผาในเตาเผา 
(incineration)เป็นต้น 
 
2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ปาริชาติ  ทองบัวร่วง( 2546) ได้ท าการศึกษา “ การจัดการขยะ:ของที่พักโรงแรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา หมู่บ้านร่มฟูาไทย ต าบลตับเต่า อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ” พบว่าในฤดู
ท่องเที่ยวแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจ านวน 2000-3000 คนข้ึนไปเท่ียวบนวนอุทยานภูชี้ฟูา โดยที่พัก
แรมและร้านอาหารมีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ย 0.6 , 0.4 กก./คน/วัน ตามล าดับและตลอดท้ังปีจะมี
ปริมาณขยะถึง 7537.21 กก.โดย  1)เป็นขยะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ร้อยละ 44.7 คิดเป็น 
3371.36 กก./ปี   2) เป็นเศษอาหารร้อยละ 39.53 คิดเป็น 2979.22กก./ปี  3) เป็นเศษไม้ใบไม้
ต่างๆร้อยละ 2.22 คิดเป็น 1670.40 กก./ปี และ  4) เป็นขยะอ่ืนๆที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ร้อยละ 
13.51 คิดเป็น 1018.62 กก./ปี 

 รายงานของธนาคารโลก( 1994) เรื่อง “ Solid Waste Management at Community 
Level” ระบุว่าปริมาณขยะในเขตเทศบาล ขึ้นอยู่กับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมและระดับของรายได้
เทศบาล โดยขยะในเทศบาลหรือเขตเมืองจะประกอบด้วยวัสดุต่างๆหลากหลายทั้ง กระดาษ 
พลาสติก เศษผ้า โลหะ แก้ว และอินทรีย์วัตถุต่างๆซึ่งเกิดจากครัวเรือน ร้านค้า ตลาดและจะมีความ
แตกต่างกันไปตามฤดูกาล  สถานที่  วิถีชีวิตของชุมชน  อาหารการกิน คุณภาพชีวิตของประชาชน 
กิจกรรมการค้าขาย ทั้งนี้ขยะที่เกิดจากวัสดุภัณฑ์ห่อสิ่งของกินของใช้ต่างๆซึ่งมีแนวโน้มจะเพ่ิมปริมาณ
สูงขึ้นในชุมชนที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งขยะดังกล่าวมีประมาณ 30% ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Thaniya Kaosol (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “Sustainable Solutions for Municipal 
Solid Waste Management in Thailand” รายงานว่า ปริมาณขยะในเขตเทศบาลของไทยซึ่งเป็น
ประเทศก าลังพัฒนามีอัตราขยะอยู่ระหว่าง 0.3-1.44 กก./คน/วัน ซึ่งปริมาณขยะในเขตเทศบาลนั้น
จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาคภูมิศาสตร์  ฤดูกาล  รายได้  ขนาดของครัวเรือน รูปแบบการด ารงชีวิต 
รูปแบบของสินค้าที่บริโภค  ทัศนในการด ารงชีพและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งอัตราส่วนของขยะ
ในเขตเทศบาลนั้นเป็นขยะอินทรีย์ 48%   กระดาษต่างๆ 15%  พลาสติก 14%  แก้ว 5%  โลหะ
ต่างๆ 4% และอ่ืนๆ 14% โดยขยะในเขตเมืองและขยะนอกเขตเมืองจะแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความ
แตกต่างของรายได้  วิถีชีวิตและจ านวนประชากร 

 Jagdish C.Kuniyal ,Arun P. Jain and Ardhendu S. Shannigrahi (2003) ได้
ท าการศึกษา “Solid Waste Management in Indian Himalayan Tourists Treks: a case 
study in and around Valley of Flowers and Hemkund Sahib” พบว่าขยะที่เกิดจาก
นักท่องเที่ยวนั้น 96.3%เป็นขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือรีไซเคิลได้ซ่ึงประกอบไปด้วย ขวด
น้ าดื่ม 68% พลาสติก 26% และโลหะ 2% ซึ่งการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าต่อนักท่องเที่ยวก่อน
เข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ปราณ(ี 2546) ได้ท าการศึกษาชนิด  ปริมาณขยะ  และพฤติกรรมการทิ้งของนักท่องเที่ยว
และผู้ประกอบการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ผลการศึกษาพบว่า  ชนิดของขยะที่นักท่องเที่ยวมีมาก
ที่สุด  คือ  เศษอาหาร  รองลงมา คือ  ขวดแก้ว/เศษแก้ว  และถุงพลาสติก/เศษพลาสติก  ส าหรับ
ปริมาณขยะในพื้นที่เกิดขึ้นมากที่สุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ของฤดูฝน  2,103.13 กก./วัน  และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์ช่วงกลางคืน  พ้ืนที่กางเต็นท์ ของฤดูหนาวมีขยะมากที่สุด 1,415 กก./วัน  และมีอัตราการ
เกิดขยะสูงสุดในพื้นที่ใช้ประโยชน์กลางคืน  ส าหรับผู้ประกอบการท าการแยกชนิดเฉพาะฤดูฝน  ชนิด
ขยะที่มีมากท่ีสุดคือ เศษอาหาร  รองลงมาคือ  ขวดแก้ว/เศษแก้ว  และถุงพลาสติก/เศษพลาสติก   

บัณฑูร   อุทัยวัฒน์( 2536) ศึกษาการคัดแยกมูลฝอยก่อนก าจัดครั้งสุดท้ายเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์  ณ  โรงงานก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  พบว่า การคัดแยกมูลฝอยก่อนก าจัดครั้งสุดท้าย  เพ่ือ
น ากลับไปใช้ประโยชน์เป็นหาทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาในการก าจัดครั้งสุดท้ายและลดปัญหามลภาวะ
ด้านมูลฝอยให้เบาบางลง  แต่การคัดแยกประเภทมูลฝอย  ณ  แหล่งก าเนิดของมูลฝอยนั้นๆหรือการ
คัดแยกประเภทมูลฝอยก่อนน าทิ้ง 
 วิภาเพ็ญ  เจียสกุล( 2536)  ศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชนในเขตพ้ืนที่ชั้น
กลางของกรุงเทพมหานคร  พบว่า  พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ชั้นกลางของ
กรุงเทพมหานคร  มีการจัดการมูลฝอยแบบแยกประเภท  คือ  มูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียกสูงถึง
ร้อยละ  39.5  ของทั้งหมด  และร้อยละ  78  ของกลุ่มตัวอย่างจะมีการแยกประเภทกระดาษออก
จากมูลฝอยอ่ืนๆเพื่อไว้จ าหน่ายและน ากลับมาใช้อีก 

รัฐกานต์  สุขสว่าง(2537)  ศึกษาความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี  และปลัดเทศบาลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล  พบว่า  การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยนั้น
ในความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี   และปลัดเทศบาลมีการปฏิบัติการน้อย  ส่วนการแนะน า
ประชาชนให้ทิ้งมูลฝอยในภาชนะท่ีเตรียมไว้มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

สมชาย   สหนิบุตร( 2537)  ได้ศึกษาทดลองใช้ระบบถังขยะ 2 ใบ  เพ่ือแยกประเภทมูลฝอย
จากบ้านเรือน  พบว่า ครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับสื่อโฆษณา  เอกสารเย็บเล่ม   และครัวเรือนตัวอย่างที่
ได้รับสื่อภาพโฆษณา  เอกสารเย็บเล่ม  และถังมูลฝอย  มีการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบมูลฝอย
ลดลง  ท าให้สามารถสรุปได้ว่า  สื่อที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งมูล
ฝอยของครัวเรือนได ้

ธนพร   พนาคุปต์( 2538)   ศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนที่
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี  พบว่า  เพศหญิงมีพฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยและก าจัดมูลฝอย
ถูกต้องมากกว่าเพศชาย  นอกจากนี้อายุ  ที่อยู่อาศัย  และระดับการศึกษายังมีผลต่อพฤติกรรมการ
คัดแยกมูลฝอยและการก าจัดมูลฝอย  โดยผู้ที่มีอายุน้อย  ผู้ที่อาศัยในบ้านเดี่ยวและระดับการศึกษา
สูงจะมีพฤติกรรมการคัดแยกและการก าจัดที่ถูกต้องมากกว่า  ส่วนอาชีพท่ีมีพฤติกรรมการคัดแยก
และก าจัดมูลฝอยถูกต้องมากที่สุด  ได้แก่  อาชีพค้าขาย 

นวลพรรณ   ปิติธรรม( 2538) ได้ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการจัดการมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครระหว่างกรณีที่มีการคัดแยกกับกรณีท่ีไม่มีการคัดแยก  พบว่า  หมู่บ้านที่มีการคัด
แยกมูลฝอยก่อนทิ้งมีปริมาณมูลฝอยตกค้างน้อยกว่าหมู่บ้านที่ไม่มีการคัดแยก  และผลเปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายในเก็บขนและท าลายมูลฝอยเฉลี่ยต่อกิโลกรัม  โดยใช้หลักต้นทุนและประสิทธิภาพระหว่าง
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หมู่บ้านที่คัดแยกกับไม่คัดแยก  พบว่า  หมู่บ้านที่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้งมีค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ขนและท าลายมูลฝอยเฉลี่ยต่อกิโลกรัมน้อยกว่า 

ปวี  จ าปาทอง( 2538) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
แยกท้ิงมูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีการแยกทิ้งมูล
ฝอยไม่ถูกต้อง  ทั้งนี้เพราะเห็นบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไม่แยกทิ้งมูลฝอย  รวมทั้งการ
ทิ้งมูลฝอยในถังรองรับผิดประเภท  ท าให้การน าถึงรองรับมูลฝอยแยกประเภทมาใช้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังพบว่าอุปนิสัยในการซื้อสินค้า  และการรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกมูลฝอย 

เทวัญ  พัฒนาพงศ์ศักดิ์(2540)  ศึกษาการแยกมูลฝอย  และการจัดการมูลฝอยที่แยกแล้วใน
แหล่งก าเนิดต่างๆของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่   พบว่า  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการแยก
มูลฝอย  ทั้งนี้เพราะมูลฝอยในถังรองรับแบบแยกประเภทมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้งไม่มีความ
แตกต่างกัน  และจากการประเมินความเป็นไปได้ในการแยกมูลฝอยและรูปแบบการแยกมูลฝอยที่
เหมาะสม  พบว่า  โรงเรียนควรมีการแยกมูลฝอย ออกเป็น  3  ประเภท  คือ  กระดาษ  แก้ว  
พลาสติก  โลหะ  และมูลฝอยทั่วไป  ส่วนตลาด  และชุมชนควรแยกมูลฝอยออกเป็น  2 ประเภท  คือ 
มูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง 

พัตสร   พรหมทอง(2540) ศึกษาศักยภาพของการคัดแยกมูลฝอยเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์  
พบว่า  องค์ประกอยของมูลฝอยในเขตเทศบาลนครราชสีมาประกอบด้วยสารอินทรีย์ร้อยละ 44 
พลาสติกร้อยละ  21  กระดาษร้อยละ  20  แก้วร้อยละ 6 โลหะร้อยละ  2.6 และยังมีวัสดุที่สามารถ
คัดแยกและน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกร้อยละ  27.3  ประกอบด้วยกระดาษ  แก้ว  โลหะ  
อลูมิเนียม  และพลาสติก  โดยมีปริมาณมูลฝอยทั้งสิ้นวันละ  248 ตัน  เทศบาลก าจัดได้วันละ  150 
ตัน  และมีการคัดแยกมูลฝอยเอน ากลับมาใช้ประโยชน์วันละ 36 ตัน  คิดเป็นร้อยละ  14.4 ของ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ส่วนการศึกษาระบบคัดแยกที่สถานที่ก าจัดเลือกวิธีการแยกวัสดุ
แบบง่าย  ปริมาณวัสดุที่คัดแยกเพ่ือน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้รวม  294,950  ตัน  คิดเป็นการ
ประหยัดพลังงานเท่ากับน้ ามันดิบ  596,900   บาเรล 

อัชรี  เอกโทชุน( 2540 )  ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  พบว่า  ประชาชนที่มีอายุและเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยที่ไม่
แตกต่างกัน  นอกจากนี้ระดับการศึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากมูลฝอยที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย  ส่วนเรื่องอาชีพและความรู้เรื่องกฎระเบียบทางสังคมมีผลต่อ
พฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย 
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จากการศึกษาเอกสาร  แนวความคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดผู้วิจัยน ามาประมวลและ
ก าหนด  กรอบแนวความคิดของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
 
 กรอบแนวความคิดของการวิจัย                                                              
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

การใช้ประโยชน์จากขยะ 

การจัดการขยะและน้ าเสีย 

สภาพปัญหาจากขยะและน้ าเสีย 

แนวทางการจัดการขยะและน้ าเสีย 

คุณลักษณะและ

องค์ประกอบของ

สมาชิกในครัวเรือน 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน  เพื่อศึกษาการ ใช้ประโยชน์และการ จัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนประชาชนในต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม    เพ่ือให้ได้ค าตอบ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 
3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ 
  การศึกษาเชิงปริมาณนี้เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการศึกษาการ ใช้ประโยชน์และการ จัดการขยะ
มูลฝอยของครัวเรือนประชาชน  รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะและน้ าเสียของ
ครัวเรือนประชาชน  ต าบล สวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

3.1.1  ประชากร 
          ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยครัวเรือนประชาชน  ต าบลสวนหลวง  
อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งมีท้ังหมด  1258  ครัวเรือน  จาก  15  หมู่บ้าน  
ประกอบด้วย 
 หมู่ที ่ 1   บ้านแหลมสวนหลวง   1  
 หมู่ที่  2   บ้านแหลมสวนหลวง    2 
 หมู่ที ่ 3   บ้านโรงหม้อ 
 หมู่ที ่ 4   บ้านเตาปูน 
 หมู่ที ่ 5   บ้านคลองชุมปุก 
 หมู่ที ่ 6   บ้านปากคลองสวนหลวง 
 หมู่ที ่ 7   บ้านคลองโพงพางล่าง 
 หมู่ที ่ 8   บ้านวัดท้องคุ้ง   1 
 หมู่ที ่ 9   บ้านคลองชมพู่ 
 หมู่ที ่ 10   บ้านวัดท้องคุ้ง  2 
 หมู่ที ่ 11   บ้านคลองประชาชมชื่น   1 
 หมู่ที ่ 12   บ้านคลองประชาชมชื่น   2 
 หมู่ที ่ 13   บ้านคุ้งจ าปี 
 หมู่ที ่ 14   บ้านวัดวรภูมิ 
 หมู่ที ่ 15   บ้านสามแยกคลองบางนางลี่ 
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3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  ครัวเรือนประชาชน  ต าบล สวนหลวง   

ซึ่งผู้วิจัยค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนของประชากร  ตามแนวทางของ 
 ยามาเน (Taro Yamane,1976 อ้างถึงในสุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธิ์,2545:141) ดังนี้ 

 
                              n      =       N 
                                            1+Ne2 
 
เมื่อ   n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N =  ขนาดของประชากร  1258  ครัวเรือน 
 e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  ซึ่งก าหนดให้มีค่า = 0.05 
การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
                  n      =        N 
                                            1+Ne2 
                          n      =        1258 
                                        1+1258(0.05)2 
         n      =    1258 
                                        4.145 
                 =   303.498 
 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนน้อยที่สุดในการเป็นตัวแทน ของประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ง

นี้  คือ  303.498  ครัวเรือน แต่ในการศึกษาจริงผู้วิจัยท าการศึกษาครัวเรือนทั้งหมด จ านวน  375  
ครัวเรือน  ซึ่งมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่ค านวณได้  71  ครัวเรือน 

3.1.3  การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนจาก 15  หมู่บ้านครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุม

ทั้ง  15 หมู่บ้าน  ผู้วิจัยจึงก าหนดสัดส่วน กลุ่มตัวอย่างของ แต่ละหมู่บ้าน ให้มีกลุ่มตัวอย่างครัวเรือน
หมู่บ้านละ 25  ครัวเรีอน  ดังนี้ 
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หมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 
หมู่ 1บ้านแหลมสวนหลวง 1 
หมู่ 2 บ้านแหลมสวนหลวง 2 
หมู่ 3 บ้านโรงหม้อ 
หมู่ 4 บ้านเตาปูน 
หมู่ 5 บ้านคลองชุมปุก 
หมู่ 6 บ้านปากคลองสวนหลวง 
หมู่ 7 บ้านคลองโพงพางล่าง 
หมู่ 8 บ้านวัดท้องคุ้ง 1 
หมู่ 9 บ้านคลองชมพู่ 
หมู่ 10 บ้านวัดท้องคุ้ง 2 
หมู่ 11 บ้านคลองประชาชมชื่น 1 
หมู่ 12 บ้านคลองประชาชมชื่น 2 
หมู่ 13 บ้านคุ้งจ าปี 
หมู่ 14 บ้านวัดวรภูมิ 
หมู่ 15 บ้านสามแยกคลองบางนางลี่ 

79 
59 
72 
62 
52 
58 
65 
133 
78 
123 
50 
81 
134 
93 
119 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

รวม 1,258 375 
 

การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Simple  random  
sampling) โดยการท าสลากชื่อครัวเรือนแต่ละหลังแล้วสุ่มครัวเรือนมาตามจ านวนที่ก าหนด  จากนั้น
จึงไปเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่ถูกสุ่มได้ 
 3.1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ หลัก
ในการรวบรวมข้อมูล  โดยมีวิธีการสร้างและการหาคุณภาพแบบสอบถามดังนี้ 

3.1.4.1 ศึกษาเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหลวง (2554-2556) เอกสารต าราและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย
ในครัวเรือน  เป็นต้น 

3.1.4.2 ยกร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดผสมทั้ง มีข้อค าถามท่ีก าหนดตัวเลือกให้ตอบและค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบมีอิสระ
ในการตอบ ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด  6  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 
 ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับขยะและน้ าเสียของครัวเรือนในแต่ละวัน 
 ตอนที่  3  ข้อมูลการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน 
 ตอนที่  4  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ าเสียของครัวเรือน 
 ตอนที่  5  ปัญหาที่เกิดจากขยะและน้ าเสียของครัวเรือน 
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 ตอนที่  6  ความปรารถนาในการก าจัดขยะชุมชนในเขตอบต.บางนางลี่ 
3.1.4.3 น าร่างแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน  พิจารณาความ

เหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( Content  Validity ) และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( 
Index  of  Congruence : IOC ) โดยมีหลักสูตรการค านวณดังนี้ 
    IOC = Σ R/N 
   เมื่อ IOC หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   R  หมายถึง  ค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยที่ค่า +1 หมายถึง  ข้อ
ค าถามท่ีสามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน   

ค่า o  หมายถึง  ข้อค าถามนั้นไม่แน่ใจว่าจะน าไปวัดได้และค่า  - 1  
หมายถึง  ข้อค าถามท่ีไม่สามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน  

 N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกค าถามที่มีค่า  IOC  
มากกว่า 0.5  มาใช้เป็นข้อค าถามของเครื่องมือในการวิจัยนี้   ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมนั้น  ผู้วิจัยก็น ามาปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.1.4.4  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนประชาชน  ต าบลสวน
หลวง  จ านวน 50  ครัวเรือน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและน ามาทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น ( Reliability) ในข้อค าถามท่ีสร้างมาตรวัดเป็นระดับ  โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค -
อัลฟ่า ( Cronbach’s  alpha  Coefficient )  ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า = 0.89 ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้ในระดับสูง  สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 

 
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนซึ่งให้หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 ฉบับ  ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล สวนหลวง  พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่ง  ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนมาท าการศึกษาครบถ้วนตามจ านวนที่
ก าหนด 

3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามทั้งหมด  ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมส าเร็จรูป  ทั้งนี้สถิติท่ีใช้ในการประมวลผล  ประกอบด้วย  จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิดน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา 
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3.2  การศึกษาเชิงคุณภาพ 
         การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าครัวเรือน  รวมทั้งใช้ วิธีสังเกตสภาพ
จริงการบริหารจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือนต่างๆเพ่ือน าข้อมูลมาใช้อธิบายเสริมการศึกษาเชิง
ปริมาณให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น  มีวิธีการศึกษาที่ส าคัญดังนี้ 
 3.2.1  กลุ่มเป้าหมาย 
         กลุม่เป้าหมายในการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกต
สภาพจริงของครัวเรือน  ได้แก่  หัวหน้าครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง  หมู่บ้านละ  2  ครัวเรือน 
 3.2.2 การสุ่มตัวอย่าง 
          การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตสภาพการจัดการขยะ
และน้ าเสียของครัวเรือนนั้น  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง( purposive  sampling) หมู่บ้านละ 2 
ครัวเรือน โดยเลือกครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน  อยู่บ้านในวันที่ไปสัมภาษณ์
และยินดีให้ข้อมูลพาไปสังเกตสภาพจริงการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน 
 3.2.3  เครื่องมือการศึกษาเชิงคุณภาพ 
            การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และกล้องบันทึกภาพเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล  ส าหรับแบบสัมภาษณ์มีแนวทางการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

3.2.3.1  ก าหนดประเด็นค าถามหลักเพ่ือการสสัมภาษณ์  ซึ่งประกอบด้วยค าถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน  การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยและ
สภาพปัญหาขยะและน้ าเสียที่พบของครัวเรือน 

3.2.3.2  การหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม  โดยใช้
วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือนต่างๆ 

3.2.3.3  น าค าถามไปทดลองสัมภาษณ์  หัวหน้าครัวเรือนในต าบลสวนหลวง  จ านวน  
5  ครัวเรือนและน ามาปรับปรุงข้อค าถามให้มีความเหมาะสม  ชัดเจน  เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก  
หัวหน้าครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ 

 
3.2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                    การสมัภาษณ์เชิงลึก  หัวหนา้ครัวเรือนหมู่บา้นละ  2  ครัวเรือนนี้  ผู้วิจัยด าเนินการ
ดังนี้  
                  1) ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์  บันทึกข้อมูลและสังเกตสภาพจริงการจัดการขยะ
และน้ าเสียของครัวเรือนด้วยตนเอง 
         2) นัดหมายหัวหน้าครัวเรือนล่วงหน้าและเลือกเวลาที่เหมาะสม  ที่หัวหน้าครัวเรือน
สะดวกและพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์โดยนัดหมายที่บ้านของหัวหน้าครัวเรือนนั้น 
        3) เตรียมผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่  จดบันทึกและบันทึกภาพ 
        4) การด าเนินงานสัมภาษณ์นั้น  ผู้วิจัยแนะน าตนเองและผู้ช่วยนักวิจัยพร้อมทั้งสร้าง
บรรยากาศให้ความรู้สึกเป็นกันเองและบอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์  พร้อมทั้งให้ค ามั่นว่าจะ
เก็บข้อมูลที่ได้เป็นความลับ  รวมทั้งขออนุญาตจดบันทึกข้อมูลและบันทึกภาพ  จากนั้นได้ด าเนินการ
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สัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามท่ีเตรียมไว้  เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่
ระลึก 

3.2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content  

validity ) โดยน าข้อมูลจากการบันทึกขณะสัมภาษณ์ ( Field  notes) มาวิเคราะห์  โดยการจัดกลุ่ม
ข้อมูลเชื่อมโยงแนวคิด  หาความหมายและหาข้อสรุปและน าไปอธิบายเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มี
ความละเอียดลึกซ้ึงชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย รวมทั้ง
ศึกษาวิธีการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือนประชาชน ในพ้ืนที่ ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผู้วิจัยของน าเสนอผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 
4.1  คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามจากครัวเรือน 
 ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นผู้หญิง ร้อยละ 58.9 เป็นชาย ร้อยละ 41 มี
อายุระหว่าง 16-85 ปี โดยเฉลี่ย 48.76 ปี มีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 45.3) 
รองลงมา ผู้ให้ข้อมูลมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาตรี
ตามล าดับ (ร้อยละ 18.4 , 15.2 และ 13.1) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
หัวหน้าครอบครัวมากที่สุด (ร้อยละ 48.8) รองลงมาเป็นสมาชิกของครัวเรือน และเป็นผู้อาศัย
ตามล าดับ (ร้อยละ 28.5 และ 22.7) ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด (ร้อย
ละ 46.4) รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม-ท าสวน ค้าขาย-ท าธุรกิจสวนตัว และรับราชการ 
ตามล าดับ (ร้อยละ 21.1 , 15.7 และ 6.4) โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 92 อยู่อาศัยในพื้นท่ี 
ต าบลสวนหลวง นานเกินกว่า 10 ปี (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่  2 คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
                    คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
                    ชาย                                                                                  

หญิง                                                   
                                               รวม                        
อายุ (ปี) 

     ค่าต่ าสุด               
     ค่าสูงสุด              
     ค่าเฉลี่ย                                             

      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน                          
ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ประถมศึกษา                                        

มัธยมศึกษาตอนต้น                                    
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า          

       อนุปริญญา/เทียบเท่า                                             

 
154 
221 
375 
 
16 
85 
48.76 
14.89 
 
170 
57 
69 
21 

 
41.0 
58.9 
100.0 
 
 
 
 
 
 
45.3 
15.2 
18.4 
5.6 
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 ตารางที่ 2 (ต่อ) 
                                                                                         
             คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

 ปริญญาตรี                                                                  
      สูงกว่าปรญิญาตรี                                  
                                              รวม                           
ศาสนา 
       พุทธ                                                  
สถานภาพในครัวเรือน 
       หัวหนา้ครัวเรือน                                 
                 สมาชิกครัวเรือน (บุตร/หลาน)           
       ผูอ้าศัย                                                  
                                           รวม                               
อาชีพหลัก 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                                               
รับจ้าง                                                  
เกษตรกรรม/ท าสวน   
ค้าขาย/ท าธุรกิจส่วนตัว    
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ
นักเรียน/นักศึกษา   
                                  รวม 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยใน ต.สวนหลวง 
 ไม่เกิน  5  ปี    
 6-10  ปี     
 เกินกว่า   10  ปี   

           รวม  

49 
9 
375 
 
375 
 
183 
107 
85 
375 
 
24 
174 
79 
59 
24 
15 
375 
 
13 
15 
347 
375 

13.1 
2.4 
100.0 
 
100.0 
 
48.8 
28.5 
22.7 
100.0 
 
6.4 
46.4 
21.1 
15.7 
6.4 
4.0 
100.0 
 
3.5 
4.0 
92.5 
100.0 

 
4.2   คุณลักษณะของครัวเรือน 
 ครัวเรือนประชาชนต าบลสวนหลวงนี้   อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ  48.8  
ประกอบอาชีพรับจ้าง   รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนผลไม้และค้าขายหรือท าธุรกิจ
ส่วนตัวตามล าดับ  (ร้อยละ   24.3 และ 14.9 ) โดยครัวเรือนประชาชนมีระยะเวลาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน  
ต าบลสวนหลวงนี้โดยเฉลี่ย  44.74 ปี  มีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย  5.24 คน/ครัวเรือน แต่ละ
ครัวเรือน  มีจ านวนบุคคลที่ท างานมีรายได้โดยเฉลี่ย  3.22  คน/ครัวเรือน และมีจ านวนบุคคลที่ยังไม่
มีงานท าโดยเฉลี่ย  2.01 คน/ครัวเรือน 
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 เมื่อสอบถามถึง ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าน้ าประปาและค่าไฟฟ้า ของแต่ละครัวเรือน พบว่า โดย
เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนเสียค่าใช้จ่าย เดือนละ  584.73  บาท/ครัวเรือน  ทั้งนี้แต่ละครัวเรือนประกอบ
อาหารรับประทานโดยเฉลี่ยวันละ  2.04  ครั้ง  (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ลักษณะของครัวเรือน 
 
           คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน 
 รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ                                                         
 รับจ้าง               
 เกษตรกรรม/ท าสวน    
 ค้าขาย/ท าธุรกิจส่วนตัว                                       
 พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ  
    รวม  
ระยะเวลาที่ครัวเรือนอาศัยอยู่ใน  ต.บางนางลี่ (ปี) 

 ค่าต่ าสุด    
 ค่าสูงสุด    
 ค่าเฉลี่ย    
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

จ านวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน (คน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
จ านวนบุคคลในครัวเรือนที่ยังไม่มีงานท า (คน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
จ านวนบุคคลในครัวเรือนที่ท างานแล้ว (คน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 
21 
183 
91 
56 
21 
375 
 
2 
100 
44.74 
23.71 
 
1 
18 
5.24 
2.69 
 
0 
15 
2.01 
1.84 
 
0 
10 
3.22 
1.79 

 
5.6 
48.8 
24.3 
14.9 
5.6 
100.0 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 
            คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
ครัวเรือนเสียค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา/เดือน (บาท) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
จ านวนครั้งที่ครัวเรือนประกอบอาหารรับประทาน/วัน 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 
0 
2,000 
 584.73 
367.31 
 
1 
3 
2.04 
0.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับขยะของครัวเรือน 
           จากข้อมูลการศึกษาเก่ียวกับสภาพขยะมูลฝอยของครัวเรือนประชาชน  ต าบลสวนหลวง 
พบว่า  แต่ละครัวเรือนมีขยะมูลฝอยทุกชนิดรวมกันโดยเฉลี่ย  1.98 ก.ก/ครัวเรือน/วัน โดยขยะแต่ละ
ประเภทที่พบในครัวเรือนนั้น  มีดังนี้ (ตารางที่ 4) 

ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ที่ส าคัญพบมากท่ีสุด  ตามล าดับดังนี้ 
  1) เศษอาหาร   เศษข้าว  เศษขนม  ค่าเฉลี่ย  0.23  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
  2) เศษเนื้อสัตว์/หมู/ปลา/กุ้ง/หอย/ปู/ไข่  ค่าเฉลี่ย  0.15  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
  3) เศษพืช  ผัก  ผลไม้   ค่าเฉลี่ย  0.14  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
  4) เศษใบไม้  ใบตองห่ออาหาร  ค่าเฉลี่ย  0.08  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 

ขยะรีไซเคิลหรือขยะแห้งที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือน าไปขายได้ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละครัวเรือนที่ส าคัญพบมากที่สุด  ตามล าดับดังนี้ 

 1) ขวดพลาสติกต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.17 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 2) ขวดแก้วต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.14  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 3) กล่อง/ลังกระดาษ  ค่าเฉลี่ย  0.11  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 4) กระดาษหนังสือพิมพ์/กระดาษต่างๆ  ค่าเฉลี่ย   0.084 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 5) กระป๋องใส่เครื่องดื่มต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.07 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 6) กล่องนม/กล่องบรรจุน้ าผลไม้ต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.05 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 7) เศษโลหะต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.01  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
ขยะทั่วไปหรือขยะแห้งที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก

ไม่คุ้มค่ากับการน าไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่  ที่เกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือนที่ส าคัญ  พบมากที่สุด
ตามล าดับดังนี้ 

 1) ถุงพลาสติก/ถุงก๊อบแก๊บ  ค่าเฉลี่ย  0.15  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
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 2) กล่องโฟมบรรจุอาหาร  ค่าเฉลี่ย  0.07 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 3) กระป๋องสังกะสีเคลือบ   ค่าเฉลี่ย  0.04 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 4) กระดาษเคลือบมัน/กระดาษสกปรก  ค่าเฉลี่ย  0.039 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 5) ไม้เสียบอาหารต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.01 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
ขยะอันตรายหรือขยะพิษซึ่งเป็นขยะหากทิ้งไม่ระมัดระวังจะเป็นอันตรายต่อคน  สัตว์และ

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งขยะเหล่านี้เกิดข้ึนในครัวเรือนที่ส าคัญ  พบมากท่ีสุดตามล าดับ ดังนี้ 
 1) น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ในครัวเรือน  ค่าเฉลี่ย  0.06 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 2) หลอดไฟ/หลอดฟลูออเรสเซนส์  ค่าเฉลี่ย  0.04 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 3) น้ ามันเครื่อง/น้ ามันหล่อลื่น  ค่าเฉลี่ย  0.04  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 4) กระป๋องสเปรย์ยาฆ่าแมลง/ยุง  ค่าเฉลี่ย  0.03 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 5) เครื่องส าอาง/น้ ายาย้อมผม/น้ ายาล้างเล็บ  ค่าเฉลี่ย  0.02 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 6) บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.01  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 7) แบตเตอรี่เก่า  ค่าเฉลี่ย  0.01  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 8) ยาต่างๆที่หมดอายุ  ค่าเฉลี่ย  0.007 ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
ขยะอ่ืนๆที่ส าคัญพบในครัวเรือนมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ 
 1) เศษผ้า  ค่าเฉลี่ย  0.03  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 2) เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ  ค่าเฉลี่ย  0.01  ก.ก/ครัวเรือน/วัน 
 

ตารางที่  4 ข้อมูลเกี่ยวกับขยะของครัวเรือน 
 
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน ร้อยละ 
ปริมาณขยะทุกชนิดรวมกันในแต่ละวัน (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ขยะเปียกที่พบ 
 เศษอาหาร /เศษข้าว/ขนม    
 เศษพืชผัก  ผลไม้    
 เศษใบไม/้ใบตองห่ออาหาร   
 ซากสัตว์/เนื้อ/หมู/ปลา/กุ้ง/ไก/่หอย/ไข ่  
 อินทรียวัตถุอ่ืนๆ     
ปริมาณ เศษอาหาร/เศษข้าว/ขนม (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      

 
1.00 
5.00 
1.984 
0.125 
 
369 
286 
230 
329 
97 
 
0 
1.00 
0.23 

 
 
 
 
 
 
28.1 
21.8 
17.5 
25.1 
7.4 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน    ร้อยละ                  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณเศษ พืช  ผัก  ผลไม้  (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ปริมาณเศษใบไม้/ใบตองห่ออาหาร (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ปริมาณซากสัตว์/เนื้อ/หมู/ปลา/กุ้ง/ไก่/หอย/ไข่ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ขยะรีไซเคิลที่พบ 
 กล่อง /ลังกระดาษ   
 กระดาษ/หนังสือพิมพ์   
 ขวดแก้วต่างๆ    
 กล่องนม /กล่องน้ าผลไม้ต่างๆ  
 ขวดพลาสติกต่างๆ   
 กระป๋องใส่เครื่องดื่มต่างๆ   

เศษโลหะชนิดต่างๆ    
 เศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
 ยางต่างๆ     
ปริมาณ  กล่อง/ลังกระดาษ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด     
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

174.71 
 
0 
1.00 
0.14 
153.18 
 
0 
0.50 
0.083 
111.10 
 
0 
0.70 
0.15 
127.31 
 
257 
249 
300 
170 
338 
161 
63 
12 
6 
 
0 
1.00 
0.11 
147.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.5 
16.0 
19.3 
10.9 
21.7 
10.3 
4.0 
0.8 
0.4 
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ตารางที่ 4 (ต่อ)  
  
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน    ร้อยละ                  
ปริมาณ กระดาษ/หนังสือพิมพ์ (ก.ก/วัน)  

ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย     
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปริมาณขวดแก้วต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณกล่องนม/กล่องบรรจุน้ าผลไม้ต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ปริมาณขวดพลาสติกต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณกระป๋องใส่เครื่องดื่มต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ปริมาณเศษโลหะต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

 
0 
0.50 
0.08 
78.60 
 
0 
1.00 
0.14 
172.35 
 
0 
0.50 
0.05 
107.92 
 
0 
1.00 
0.17 
133.23 
 
0 
0.80 
0.07 
135.56 
 
0 
0.30 
0.01 
43.70 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน    ร้อยละ                  
ปริมาณเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณยางต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ขยะทั่วไป 
 กล่องโฟม /ฟอยล์บรรจุอาหาร  
 ถุงพลาสติก/ถุงก๊อบแก๊บ   
 กระดาษเคลือบมัน /กระดาษสกปรก 
 โลหะกระป๋องสังกะสีเคลือบ  
 เศษเซรามิก /เศษกระเบื้อง   
 ไม้เสียบอาหารต่างๆ    
ปริมาณกล่องโฟม/ฟอยล์บรรจุอาหาร (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณถุงพลาสติก/ถุงก๊อบแก๊บ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ปริมาณกระดาษเคลือบมัน/กระดาษสกปรก (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
0 
0.20 
0.01 
17.88 
 
0 
0.20 
0.002 
1.83 
 
252 
346 
134 
151 
15 
87 
 
0 
0.50 
0.07 
87.27 
 
0 
2.50 
0.15 
227.22 
 
0 
0.50 
0.039 
79.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.6 
35.1 
13.6 
15.3 
1.5 
8.8 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน    ร้อยละ                  
ปริมาณโลหะกระป๋องสังกะสีเคลือบ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณเศษเซรามิก/เศษกระเบื้อง (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณไม้เสียบอาหารประเภทต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ขยะอันตราย 
 หลอดไฟ /หลอดฟลูออเรสเซนส์  
 กระป๋องสเปรย์ฉีดผม/ยาฆ่าแมลง  
 แบตเตอรี่ต่างๆ    
 ยาหมดอายุ    
 เครื่องส าอาง /ยาล้างเล็บ/ยาย้อมผม 
 น้ ายาขัดเงาไม้ /ขัดโลหะ/ทินเนอร์  
 น้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์  

สารก าจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยเคมี    
 น้ ามันหล่อรื่นต่างๆ   
 บรรจุภัณฑ์สารเคมี  สารพิษต่างๆ  
ปริมาณหลอดไฟ/หลอดฟลูออเรสเซนส์ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
0 
0.20 
0.04 
54.71 
 
0 
0.15 
0.02 
16.06 
 
0 
0.20 
0.01 
27.06 
 
151 
101 
35 
60 
92 
20 
232 
69 
102 
83 
 
0 
0.30 
0.04 
67.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.3 
10.2 
3.5 
6.1 
9.3 
2.0 
23.5 
7.0 
10.3 
8.4 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน    ร้อยละ                  
ปริมาณกระป๋องสเปรย์/ยาฆ่าแมลง (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณแบตเตอรี่ต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณยาต่างๆท่ีหมดอายุ (ก.ก/วัน) 

ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณเครื่องส าอาง/ยาล้างเล็บ/ยาย้อมผม (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ปริมาณน้ ายาขัดเงาไม้/ขัดเงาโลหะ/แล็กเกอร์/ทินเนอร์ 
(ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ปริมาณน้ ายาท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
0 
0.50 
0.03 
81.25 
 
0 
0.50 
0.01 
53.21 
 
0 
0.10 
0.007 
23.68 
 
0 
0.20 
0.02 
43.82 
 
 
0 
0.20 
0.004 
22.87 
 
0 
0.50 
0.06 
72.09 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 
ชนิดและปริมาณขยะ                                                      จ านวน    ร้อยละ                  
ปริมาณสารฆ่าแมลง/สารก าจัดศัตรูพืช/ปุ๋ยเคมี (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณน้ ามันเครื่อง/น้ ามันหล่อลื่นต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณบรรจุภัณฑ์สารเคมี/สารพิษต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด     
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ขยะอ่ืนๆ 
 เศษผ้า     
 เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ   
 ไม่พบขยะอ่ืนๆ  
ปริมาณเศษผ้า (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด     
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย      
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ (ก.ก/วัน) 
 ค่าต่ าสุด      
 ค่าสูงสุด   

ค่าเฉลี่ย     
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
0 
0.50 
0.01 
54.25 
 
0 
0.80 
0.04 
98.67 
 
0 
0.10 
0.01 
39.27 
 
94 
36 
245 
 
0 
0.50 
0.03 
80.66 
 
0 
0.30 
0.01 
56.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.1 
9.6 
63.5 
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4.4 ข้อมูลน ้าเสีย/น ้าทิ งของครัวเรือน 
 จากการศึกษากิจกรรมที่ท าให้เกิดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือนพบว่า  ในแต่ละ

ครัวเรือน  มีกิจกรรมต่างๆที่ท าให้เกิดน้ าเสีย/น้ าทิ้งมากท่ีสุดตามล าดับ ดังนี้ (ตารางที่ 4) 
 1) อาบน้ า  ค่าเฉลี่ย  26.47  ลิตร/ครัวเรือน/วัน 
 2) ซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า  ค่าเฉลี่ย  19.73 ลิตร/ครัวเรือน/วัน 
 3) ห้องน้ า/ห้องส้วม  ค่าเฉลี่ย  15.85  ลิตร/ครัวเรือน/วัน 
 4) ล้างถ้วยชาม  ค่าเฉลี่ย  10.39  ลิตร/ครัวเรือน/วัน 
 5) รดน้ าต้นไม้  ค่าเฉลี่ย  7.53  ลิตร/ครัวเรือน/วัน 
 6) หุงต้มประกอบอาหาร  ค่าเฉลี่ย  7.36  ลิตร/ครัวเรือน/วัน 

 
ตารางที่ 5 ข้อมูลน้ าเสีย/น้ าทิ้งของครัวเรือน 
 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง จ านวน ร้อยละ                              
การหุงต้ม/ประกอบอาหาร   ‘ 
การซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า     
การอาบน้ า       
การล้างถ้วย/ชาม       
ห้องน้ า/ห้องส้วม       
รดน้ าต้นไม้      
ปริมาณน้ าใช้เพื่อหุงต้ม/ประกอบอาหาร (ลิตร/วัน) 
 ค่าต่ าสุด       
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย       
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ปริมาณน้ าใช้เพื่อซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า (ลิตร/วัน) 
 ค่าต่ าสุด       
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย       
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ปริมาณน้ าใช้เพื่ออาบน้ า (ลิตร/วัน) 
 ค่าต่ าสุด       
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย       
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

375 
375 
390 
375 
369 
232 
 
1 
50 
7.36 
8.46 
 
2 
60 
19.73 
14.37 
 
0 
80 
26.47 
16.93 

18.0 
18.0 
18.43 
18.0 
17.7 
11.1 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 
กิจกรรมที่ท าให้เกิดน้ าเสีย/น้ าทิ้ง                                      จ านวน ร้อยละ   
ปริมาณน้ าใช้เพื่อล้างถ้วย/ชามในครัวเรือน (ลิตร/วัน) 
 ค่าต่ าสุด       
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย       
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปริมาณน้ าใช้เพื่อห้องน้ า/ห้องส้วม (ลิตร/วัน) 
 ค่าต่ าสุด       
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย       
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ปริมาณน้ าใช้เพื่อรดน้ าต้นไม้ 
 ค่าต่ าสุด       
 ค่าสูงสุด      
 ค่าเฉลี่ย       
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

 
1 
50 
10.39 
9.73 
 
0 
60.0 
15.85 
11.35 
 
0 
50 
7.53 
11.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5 การใช้ประโยชน์จากขยะและน ้าทิ งของครัวเรือน 
 เมื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากขยะของครัวเรือน (ตารางที่ 6) ข้อมูลได้แสดงให้

เห็นว่า  ครัวเรือนร้อยละ  85.3  ได้ด าเนินการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพ่ือน าขยะมาใช้ประโยชน์  
โดยในส่วนของขยะเปียกหรืขยะอินทรีย์  พบว่าครัวเรือนร้อยละ  58.4  เคยน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับ
การใช้ประโยชน์จากขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์นี้พบว่า  ครัวเรือนร้อยละ  55.4  น าไปใช้ท าปุ๋ยหมัก  
รองลงมาร้อยละ  42.6  น าไปขายและครัวเรือนร้อยละ  2.0  น าขยะเปียกไปท าแก๊สชีวภาพ  ในส่วน
ของขยะรีไซเคิลนั้น พบว่าครัวเรือนร้อยละ  89.1  เคยน าขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์  ซึ่งเมื่อศึกษาถึง
การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลของครัวเรือน พบว่าร้อยละ  48.4  น าขยะรีไซเคิลไปขาย  รองลงมา
ครัวเรือนร้อยละ  28.8 และ 22.9  น าขยะรีไซเคิลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อื่นๆและน ามาซ่อมแซมใช้
ใหม่ตามล าดับ  
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ตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์จากขยะของครัวเรือน 
 

การใช้ประโยชน์                                                            จ านวน   ร้อยละ                              
การคัดแยกขยะ 
 ไม่เคย       
 เคย      
    รวม    
การน าขยะเปียกมาใช้ประโยชน์ 
 ไม่เคย       
 เคย       
    รวม    
วิธีการใช้ประโยชน์จากขยะเปียก 
 น าปุ๋ยหมัก      
 น าไปขาย      
 น าแก๊สชีวภาพ      
การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ 
 ไม่เคย       
 เคย       
    รวม               
วิธีการใช้ประโยชน์ขากขยะรีไซเคิล 
 น าไปขาย      
 น ามาซ่อมแซมใช้ใหม่     
 น ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์อื่นๆ    

 
55 
320 
375 
 
156 
219 
375 
 
168 
129 
6 
 
41 
334 
375 
 
279 
132 
166 

 
14.7 
85.3 
100.0 
 
41.6 
58.4 
100.0 
 
55.4 
42.6 
2.0 
 
10.9 
89.1 
100.0 
 
48.4 
22.9 
28.8 

  

 ในด้านการใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้งหรือน้ าเสียของครัวเรือนนั้น (ตารางที่ 7) ข้อมูลจาก
การศึกษาพบว่า ครัวเรือนร้อยละ 75.2 เคยใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้งของครัวเรือน โดยครัวเรือนร้อยละ 
92.6 น าน้ าทิ้งมารดน้ าต้นไม้ 
 

ตารางที่  7  การใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้ง/น้ าเสียของครัวเรือน 
 

การใช้ประโยชน์                                                             จ านวน ร้อยละ 
การใช้ประโยชน์จากน้ าทิ้ง/น ้าเสีย 
 ไม่เคย       
 เคย      
    รวม    
วิธีการใช้ประโยชน์ 
 น ามารดน้ าต้นไม้     
 น ามาเลี้ยงสัตว์      

 
93 
282 
375 
 
275 
22 

 
24.8 
75.2 
100.0 
 
92.6 
7.4 
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4.6 การจัดการขยะของครัวเรือน 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนประชาชน  ต าบลสวนหลวง  จากข้อมูล
ที่ศึกษาพบว่า (ตารางที่ 8) พบว่า ครัวเรือนร้อยละ  92.8  ได้ด าเนินการลดปริมาณขยะในครัวเรือน
ของตนเอง  ซึ่งวิธีการลดปริมาณขยะของครัวเรือนประชาชน  พบมากที่สุดตามล าดับ ดังนี้ 
 1) ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อสินค้า  ร้อยละ  11.2 
 2) ใช้วัสดุหลายๆครั้งก่อนทิ้ง  ร้อยละ  10.0 
 3) น าวัสดุที่ช ารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่  ร้อยละ  10.0 
 4) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  ใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี  ร้อยละ  9.0 
 5) เลือกใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ (Refill) ร้อยละ  9.0 
 6) เลือกใช้สินค้าที่ใช้ประจ าวันที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า  ร้อยละ  7.8 
 7) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น  ร้อยละ  6.9 
 8) เลือกซื้อสินค้าท่ีสามารถน ามารีไซเคิลได้  ร้อยละ  6.6 
 9) เลือกใช้สินค้าที่มีการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์  ร้อยละ  6.3 
 10) หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานต่ า  ร้อยละ  5.3 
  
ตารางที่ 8 ข้อมูลการลดขยะของครัวเรือน 
 
กิจกรรมการลดขยะ จ านวน ร้อยละ                              
การลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
 ด าเนินการ      
 ไม่ได้ด าเนินการ      
    รวม    
กรรมวิธีการลดปริมาณขยะของครัวเรือน 
 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก /ถุงก๊อบแก๊บ  
 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            เช่น    ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยคอก                
 ใช้วัสดุหลายๆครั้งก่อนทิ้ง    
 น าวัสดุที่ช ารุดเสียหายมาซ่อมแซมใช้ใหม่   

น าขยะมาแปรรูปตามกระบวนการเพื่อใช้ใหม่ 
 หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าท่ีมีบรรจุภัณฑ์ห่อหลายชิ้น 
 หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าท่ีมีอายุการใช้งานต่ า  
 เลือกใช้สินค้าประจ าวันที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า 
 เลือกซ้ือสินค้าท่ีมีการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ 
 เลือกใช้สินค้าท่ีมีระบบมัดจ าและคืนเงินเมื่อน า  

   บรรจุภัณฑ์มาคืน 

 
384 
27 
375 
 
273 
 
220 
244 
244 
144 
168 
128 
190 
154 
 
134 

 
92.8 
7.2 
100.0 
 
11.2 
 
9.0 
10.0 
10.0 
5.9 
6.9 
5.3 
7.8 
6.3 
 
5.5 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
 
กิจกรรมการลดขยะ จ านวน ร้อยละ                              

เลือกซื้อสินค้าท่ีมารถน ามารีไซเคิลได้   
เลือกซื้อสินค้าท่ีสามารถใช้ได้มากกว่า 1 ครั ง 

 เลือกใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ ( Refill)   
ยืมหรือใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ท า- 

            ความสะอาดบ้าน   

160 
90 
219 
 
69 

6.6 
3.7 
9.0 
 
2.8 

 

ในด้านการจัดการขยะของครัวเรือนนั้น (ตารางที่ 9) จากข้อมูลพบว่าครัวเรือนร้อยละ  81.6  
มีภาชนะรองรับขยะประจ าครัวเรือน และครัวเรือนร้อยละ  61.3  มีถังขยะหลายใบเพ่ือแยกท้ิงขยะ
แต่ละประเภท  ส าหรับวิธีการก าจัดขยะของแต่ละครัวเรือนนั้น  จากข้อมูลพบว่า  ครัวเรือนจ านวน
มากที่สุด (ร้อยละ 45.6) น าขยะไปก าจัดด้วยวิธีการเผาไฟ  รองลงมาน าขยะไปทิ้งในถังขยะของ อบต .
ที่อยู่ใกล้ๆบ้าน และ น าไปฝังกลบ(ร้อยละ 41.3 และ 5.6 ตามล าดับ) ทั้งนี้ข้อมูลพบว่ามีครัวเรือนร้อย
ละ  3.5 น าขยะไปก าจัดโดยการทิ้งลงในแม่น้ า  ล าคลองในบริเวณใกล้ๆบ้านของตนเอง 
 
ตารางที่ 9 การจัดการขยะของครัวเรือน 
 
กิจกรรมการลดขยะ จ านวน ร้อยละ                              
ภาชนะเก็บรวบรวมขยะของครัวเรือน 

มีภาชนะรองรับถังขยะ(ถังขยะ)    
ไม่มีถังขยะแต่มีสถานที่ท้ิงขยะที่ชัดเจน  

               รวม    
วิธีการเก็บรวบรวมขยะของครัวเรือน 
 มีถังขยะหลายใบแยกใส่ขยะแต่ละประเภท  
 มีถังขยะใบเดียวทิ้งขยะทุกประเภทรวมๆกัน  
    รวม    
การก าจัด/ท้าลายขยะของครัวเรือน 
 ทิ้งในถังขยะใกล้ๆบ้าน     
 ฝังกลบ       
 เผาไฟ       
 ทิ้งแม่น้ า/ลำคลอง     
    รวม    

 
306 
69 
375 
 
230 
145 
375 
 
155 
21 
171 
13 
375 

 
81.6 
18.4 
100.0 
 
61.3 
38.7 
100.0 
 
41.3 
5.6 
45.6 
3.5 
100.0 
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อนึ่งเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะของสมาชิกในครัวเรือนเมื่ออาศัยอยู่ในบริเวณ
บ้านพัก (ตารางที่ 10) ข้อมูลพบว่าสมาชิกในครัวเรือน  ร้อยละ  90.1  ทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับ
ของครัวเรือนที่จัดไว้  รองลงมาร้อยละ 7.7  และ  2.1  ทิ้งขยะเลอะเทอะทั่วไปและทิ้งขยะริมรั้วบ้าน
หรือใต้ถุนบ้าน ตามล าดับ  ทั้งนี้เมื่อสมาชิกของครัวเรือนอยู่นอกบ้านพัก ข้อมูลพบว่าสมาชิกครัวเรือน
ร้อยละ 78.7  ทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับขยะที่ตั้งอยู่แต่เมื่อในบริเวณนั้นไม่มีภาชนะรองรับขยะ
สมาชิกของครัวเรือนร้อยละ  12.8 จะเก็บขยะไว้กับตนเองก่อนจะรอทิ้งเม่ือพบถังขยะและที่น่าสังเกต
คือ พบว่าสมาชิกครัวเรือนร้อยละ 8.5  จะท้ิงขยะเลอะเทอะทั่วไปตามความสะดวกท่ีจะท้ิงในบริเวณ
นั้นๆ 
 
ตารางที่ 10 ภาพรวมการทิ้งขยะของสมาชิกในครัวเรือน 
 
พฤติกรรมการทิ้งขยะ จ านวน ร้อยละ                              
เมื่ออาศัยอยู่ในบริเวณบ้านพัก 
 ทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่จัดไว้  
 ทิ้งเลอะเทอะทั่วไป   
 ทิ้งขยะริมรั้วบ้าน /ใต้ถุนบ้าน   

   รวม   
เมื่ออยู่นอกบ้านพัก 
 ทิ้งขยะลงในภาชนะรองรับ(ถ้ามี)   
 ทิ้งขยะตามความสะดวกในบริเวณนั้นๆ 
 เก็บขยะไว้กับตัวเองก่อน  รอทิ้งเม่ือพบถังขยะ 
    รวม   

 
338 
29 
8 
375 
 
295 
32 
48 
375 

 
90.1 
7.7 
2.1 
100.0 
 
78.7 
8.5 
12.8 
100.0 

 
4.7 การจัดการน ้าเสีย/หรือน ้าทิ งของครัวเรือน 

จากการศึกษาการจัดการน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือนประชาชนในต าบลสวนหลวง (ตาราง
ที่ 11) พบว่า ครัวเรือนร้อยละ  47.7  ได้ด าเนินการลดปริมาณน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือนและเมื่อ
ศึกษาถึงวิธีการก าจัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือน   พบว่า  ครัวเรือนร้อยละ  38.4  ก าจัดน้ าทิ้ง
ของครัวเรือนโดยการทิ้งลงในท่อระบายน้ าทิ้งของครัวเรือน  รองลงมาครัวเรือนร้อยละ  27.5 และ 
27.2  ก าจัดน้ าทิ้งโดยทิ้งลงในถังพักน้ าท้ิงและท้ิงลงใต้ถุนบ้านของตนเอง ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11 การจัดการน้ าเสีย/น้ าทิ้งของครัวเรือน 
 
กิจกรรมการจัดการ จ านวน ร้อยละ                              
การลดปริมาณน้ าเสีย/น ้าทิ งของครัวเรือน 
 ด าเนินการ      
 ไม่ได้ด าเนินการ      
    รวม    
วิธีการก าจัดน้ าเสีย/น้ าทิ้งของครัวเรือน 
 ทิ้งลงใต้ถุนบ้านทั่วๆไป     
 ทิ้งลงในท่อระบายน้ าทิ้งของครัวเรือน   
 ทิ้งลงในบ่อน้ าทิ้งครัวเรือน    
 ทิ้งลงในถังพักน้ าท้ิง     
    รวม   

 
179 
196 
375 
 
102 
144 
26 
103 
375 

 
47.7 
52.3 
100.0 
 
27.2 
38.4 
6.9 
27.5 
100.0 

 
4.8  ปัญหาจากขยะและน ้าเสียในครัวเรือน 
 ข้อมูลด้านปัญหาจากขยะของครัวเรือนนี้ (ตารางที่ 12) พบว่าครัวเรือนพบปัญหาด้านต่างๆ
มากสุดตามล าดับ  ดังนี้ 
 1) ปัญหาแมลงวัน/แมลงสาบรบกวน   ร้อยละ   24.1 
 2) ปัญหาหนูรบกวน      ร้อยละ  19.1 
 3) ปัญหากลิ่นเหม็น   ร้อยละ  17.1 
 4) สกปรกเลอะเทอะ   ร้อยละ  10.2 
 ทั้งนี้ครัวเรือนร้อยละ 13.3  สะท้อนข้อมูลว่าไม่มีปัญหาใดๆจากขยะมูลฝอยของครัวเรือน   
 
ตารางที่ 12  ปัญหาจากขยะและน้ าเสียในครัวเรือน 
 
สภาพปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาที่เกิดจากขยะ 
 กลิ่นเหม็นรบกวน     
 แมลงวัน/แมลงสาบรบกวน    
 หนูรบกวน      
 สกปรก/เลอะเทอะ     
 ท่อระบายน้ าอุดตัน     
 ควัน/ฝุ่น/จากการเผาขยะ    
 ไม่มีปัญหาใดๆ  

 
144 
203 
161 
86 
35 
101 
112 

 
17.1 
24.1 
19.1 
10.2 
4.2 
12.0 
13.3 
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ตารางที่ 12 (ต่อ) 
 
กิจกรรมการลดขยะ จ านวน ร้อยละ                              
ปัญหาที่เกิดจากน้ าทิ้ง/น ้าเสีย 
 กลิ่นเหม็นรบกวน  

แหล่งเพาะพันธุ์ยุง     
 น้ าขังแฉะ      
 สกปรก/เลอะเทอะ     
 ไม่มีปัญหาใดๆ  

 
207 
219 
120 
89 
127 
 

 
27.2 
28.7 
15.7 
11.7 
16.7 
 

 
 ในด้านปัญหาที่เกิดจากน้ าทิ้งในครัวเรือน พบปัญหาต่างๆ มากที่สุดตามล าดับดังนี้  
 1) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 2) กลิ่นเหม็นรบกวน 
 3) น้ าขังแฉะ 
 4) สกปรกเละเทอะ 
 ทั้งนี้ครัวเรือนร้อยละ 16.7 สะท้อนว่าไม่พบว่าปัญหาจากน้ าทิ้งของครัวเรือน 
 
4.9  ปัญหาจากขยะและน ้าเสียในชุมชน 
 ในการศึกษาถึงปัญหาจากขยะและน้ าเสียของครัวเรือนที่มีผลกระทบต่อชุมชน ต าบลสวน
หลวงนี้ (ตารางที่ 13) ข้อมูลจากครัวเรือนได้สะท้อนปัญหาต่างๆที่พบ  ดังนี้ 
 ปัญหาขยะล้นเมือง  ครัวเรือนร้อยละ  14.4  สะท้อนว่ามีปัญหาเป็นประจ า  ครัวเรือนร้อย
ละ  56.0  แจ้งว่ามีปัญหาบ้างเป็นบางครั้งและครัวเรือนร้อยละ  29.6  แจ้งว่าไม่เคยมีปัญหาขยะล้น
เมืองเลยในด้านปัญหาการก าจัดหรือท าลายขยะของชุมชนนั้น  ข้อมูลจากครัวเรือนร้อยละ  30.4  
แจ้งว่าไม่เคยมีปัญหาเลย  แต่ครัวเรือนร้อยละ  14.4  แจ้งว่ามีปัญหาเป็นประจ า  ในด้านปัญหากลิ่น
เหม็นจากขยะนั้น  ครัวเรือนร้อยละ  37.6  สะท้อนว่าไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ครัวเรือนร้อยละ  54.1   
แจ้งว่ามีปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะบ้างเป็นบางครั้ง 
 ส าหรับปัญหาน้ าในคู /คลอง/ล าปะโดงเน่าเสียอันเกิดจากขยะนั้น  ครัวเรือนร้อยละ  59.7  
สะท้อนว่าไม่เคยมีปัญหาเลย  แต่ก็มีครัวเรือนอีกร้อยละ  38.7  สะท้อนว่ามีปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง  
ส่วนปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ าอันเนื่องจากขยะนั้น  ครัวเรือนร้อยละ  74.9  แจ้งว่าไม่เคยมี
ปัญหาเลย  โดยครัวเรือนร้อยละ  23.5  แจ้งว่ามีปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง  ทั้งนี้ในด้านปัญหาสภาพภูมิ
ทัศน์ของแหล่งน้ า/คูคลองไม่สวยงามนั้น  ครัวเรือนร้อยละ  60.0  สะท้อนว่ามีปัญหาบ้างเป็นบางครั้ง   
ส่วนปัญหาหมอกควันและฝุ่นอันเนื่องจากการเผาขยะนั้น  ครัวเรือนร้อยละ  49.9  สะท้อนว่าไม่เคยมี
ปัญหาเลย  ประการสุดท้ายปัญหาสถานที่ฝังกลบขยะไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  
ข้อมูลจากครัวเรือนร้อยละ  82.9  สะท้อนว่าไม่เคยมีปัญหาแต่อย่างใด 
 

www.ssru.ac.th



49 

 

ตารางที่ 13  ปัญหาจากขยะและน้ าเสียในชุมชน 
สภาพปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาขยะล้นเมือง 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม    
ปัญหาการก าจัด/ทำลายขยะ 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม    
ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม    
ปัญหาน้ าในคู/คลอง/ล าปะโดงเน่าเสียจากขยะ 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      

 รวม    
ปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ าอันเนื่องจากขยะ 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม  
ปัญหาสภาพภูมิทัศน์  แหล่งน้ า/คู/คลองไม่สวยงาม 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม  

 
111 
210 
54 
375 
 
114 
207 
54 
375 
 
141 
203 
31 
375 
 
224 
145 
6 
375 
 
281 
88 
6 
375 
 
109 
225 
41 
375 

 
29.6 
56.0 
14.4 
100.0 
 
30.4 
55.2 
14.4 
100.0 
 
37.6 
54.1 
8.3 
100.0 
 
59.7 
38.7 
1.6 
100.0 
 
74.9 
23.5 
1.6 
100.0 
 
29.1 
60.0 
10.9 
100.0 
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ตารางที่ 13  (ต่อ) 
 
สภาพปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ปัญหาหมอกควัน  อันเนื่องจากการเผาขยะ 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม    
ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาขยะ 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม    
ปัญหาสถานที่ฝังกลบขยะไม่สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 
 ไม่เคยมี       
 มีบ้างเป็นบางครั้ง     
 มีเป็นประจ า      
    รวม    

 
187 
175 
13 
375 
 
207 
151 
17 
375 
 
 
311 
45 
19 
375 

 
49.9 
46.7 
3.5 
100.0 
 
55.2 
40.3 
4.5 
100.0 
 
 
82.9 
12.0 
5.1 
100.0 

 
4.10 ความปรารถนาต่อการจัดการขยะในชุมชนสวนหลวง 
 ในการศึกษาความปรารถนาต่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ต าบลสวนหลวง พบความ
ปรารถนาของครัวเรือนในประเด็นต่างๆ ดังนี้ (ตารางที่ 14) 
 วิธีการรวบรวมขยะของแต่ละครัวเรือน  พบว่า ครัวเรือนร้อยละ  67.2  ปรารถนาให้แต่ละ
ครัวเรือนมีถังขยะประจ าบ้าน  ในด้านการก าจัดหรือท าลายขยะของครัวเรือน  ข้อมูลจากครัวเรือน
ร้อยละ  56.8  ปรารถนาให้แต่ละครัวเรือนน าขยะไปใส่ถังขยะท่ี อบต.จั ดเตรียมไว้เพื่อรอการขนย้าย
ไปก าจัด ส่วนวิธีก าจัดขยะใน ชุมชนสวนหลวงนั้น พบว่าครัวเรือนร้อยละ  56.3  ปรารถนาให้ก าจัด
ขยะโดยการเผาในเตาเผาขยะ  รองลงมาร้อยละ  20.3 และ 13.9  ปรารถนาให้ก าจัดขยะโดยการ
น าไปท าเป็นปุ๋ยหมัก  และน าขยะไปก าจัดโดยการฝังกลบตามล าดับ  ส าหรับหน่วยงานที่ ควร
รับผิดชอบในการก าจัดขยะในชุมชนสวนหลวงนั้น  ข้อมูลจากครัวเรือนร้อยละ  50.1  ปรารถนาให้
ชุมชนร่วมกับ อบต .สวนหลวง  รับผิดชอบการจัดการขยะในชุมชน  ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะในต าบลสวนหลวง ซึ่งข้อมูลจากครัวเรือนสะท้อนล าดับ
ความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ตามล าดับดังนี้ 

1) ร่วมลดปริมาณขยะในครัวเรือน  ร้อยละ 18.7 
2) ร่วมทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่ชุมชนจัดไว้  ร้อยละ 16.5 
3) ร่วมปฏิบัติการจัดการขยะตามแผนของชุมชน  ร้อยละ 13.0 
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4) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 10.4 
5) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ  ร้อยละ  10.0 
6) ร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ 9.3 
7) ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแผนหรือกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชน           

ร้อยละ 8.5 
8) ร่วมได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน                        

ร้อยละ 6.9 
9) ร่วมวางแผนประเมินผลการด าเนินงานจัดการขยะตามแผนของชุมชน ร้อยละ 5.7 

 
ตารางที่ 14 ความปรารถนาต่อการจัดการขยะในชุมชนสวนหลวง 
 
ความปรารถนา จ านวน ร้อยละ 
วิธีการรวบรวมของแต่ละครัวเรือน 
 มีถังขยะประจ าบ้าน     
 ใช้ถุงด าใส่ขยะแล้วมัดรอให้ อบต.มาจัดเก็บ  
 ก าหนดให้มีสถานที่ท้ิงขยะชัดเจน 
         ทุกคนรบัรู้รว่มกัน    

   รวม    
การก าจัด/ท าลายขยะของครวัเรือน 
 แต่ละครัวเรือนน าขยะไปใส่  ถังขยะที่  
        อบต . จัดเตรียมไว้  รอการขนย้าย  
 แต่ละครัวเรือนน าถังขยะไปตั้งไว้ที่รั้วบ้าน 
        รอให้  อบต .มาเก็บขน    
 แต่ละครัวเรือน  ก าจัด/ท าลายขยะภายในบ้าน  
    รวม   
วิธีการก าจัด/ท าลายขยะในชุมชนสวนหลวง 
 ฝังกลบ       
 เผาในเตาเผา      
 กองบนพื้นแล้วเผาไฟ     
 ท าปุ๋ยหมัก      

รวม    
หน่วยที่รับผิดชอบการจัดการขยะในชุมชน 
 อบต .สวนหลวง     
 บริษัทเอกชน      
 ชุมชนร่วมกับ อบต.     

 
252 
58 
 
65 
375 
 
 
213 
 
42 
120 
375 
 
52 
211 
36 
76 
375 
 
104 
63 
188 

 
67.2 
15.5 
 
17.3 
100.0 
 
 
56.8 
 
11.2 
32.0 
100.0 
 
13.9 
56.3 
9.6 
20.3 
100.0 
 
27.7 
16.8 
50.1 
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 
 
สภาพปัญหา จ านวน ร้อยละ 

ชุมชนด าเนินการเอง     
รวม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 
 ลดปริมาณขยะ      
 ทิ้งขยะในภาชนะรองรับที่ชุมชนจัดไว้   

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา   
       และความตอ้งการแก้ไขปญัหา   
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแผน 
       หรอืกิจกกรรมการจัดการขยะชุมชน   
ร่วมตัดสินใจใช้ทรัพยากรในชุมชน 
       แก้ไขปญัหาขยะ     
ร่วมปฏิบัติตามแผนของชุมชน    
ร่วมวางแผนประเมินผลการด าเนินงาน 
       ตามแผนของชมุชน     
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุง 
       ระบบการบริหารจัดการขยะชุมชน 
       ให้มีประสิทธิภาพ     
ร่วมได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหา 
       ขยะอยา่งเท่าเทียมกัน    

20 
375 
 
308 
271 
 
171 
 
140 
 
152 
231 
 
93 
 
 
164 
 
113 

5.3 
100.0 
 
18.7 
16.5 
 
10.4 
 
8.5 
 
9.3 
14.1 
 
5.7 
 
 
10.0 
 
6.9 

 
 
 

 

www.ssru.ac.th



บทท่ี 5 
สรุป   อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
องค์การบริหาร ส่วนต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีนโยบายให้ชุมชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาความ
สะอาดในแต่ละครัวเรือน  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากขยะ
มูลฝอย รวมทั้งศึกษาวิธีการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือนประชาชน  ต าบลสวนหลวง อ าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างครัวเรือน  ประชาชนในต าบลสวนหลวง  ระหว่างเดือนมีนาคม -เมษายน  2555  จ านวน  
375  ครัวเรือน  อีกทั้งท าการสังเกตสภาพจริงและสัมภาษณ์เชิงลึก หัวหน้าครัวเรือนเพ่ือน าข้อมูล
ปรากฏการณ์มาอธิบายรายละเอียดเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้
ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรม 
SPSS 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามของครัวเรือนร้อยละ 58.9  เป็น
หญิงที่เหลือเป็นชาย  มีอายุโดยเฉลี่ย  48.76  ปี  ส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  ประกอบ
อาชีพรับจ้าง  เกษตรกรรม  ท าสวนโดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครัวเรือนถึงร้อยละ  48.8  
ผลการศึกษาที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1)ในแต่ละครัวเรือน  มีกิจกรรมต่างๆก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทุกชนิดโดยเฉลี่ย  1.98  ก.ก/
ครัวเรือน /วัน  โดยขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในครัวเรือนนั้น  ขยะเปียกที่พบมากที่สุดเป็น เศษ
อาหาร  เศษข้าว  เศษขนมและเศษเนื้อสัตว์ ปลา กุ้ง หอย  ขยะรีไซเคิลที่พบมากท่ีสุด เป็นขวด
พลาสติก  ขวดแก้ว  กล่อง /ลัง  กระดาษ  ขยะท่ัวไปที่พบมากที่สุด  ได้แก่  ถุงพลาสติก /ถุงก๊อบแก๊บ
และ  กล่องโฟมบรรจุอาหาร  ส าหรับขยะอันตรายที่พบมากที่สุด ได้แก่  กล่อง /บรรจุภัณฑ์น้ ายาท า
ความสะอาดสุขภัณฑ์  หลอดไฟและน้ ามันหล่อลื่นต่างๆในส่วนของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือนนั้น  
เป็นน้ าทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของครัวเรือน  ดังนี้  การหุงต้ม -ประกอบอาหาร  การล้างถ้วยชาม  
การซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า  ห้องน้ าห้องส้วมและอาบน้ า 
 2)การใช้ประโยชน์จากขยะและน้ าทิ้งของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนร้อยละ  85.3  ได้
ด าเนินการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเพ่ือน าขยะมาใช้ประโยชน์  โดยครัวเรือนร้อยละ  58.4  น าขยะ
เปียกหรือขยะอินทรีย์  มาใช้ประโยชน์  เช่น  ท าปุ๋ยหมัก  น าไปขายและน าไปท าแก๊สชีวภาพ  ในส่วน
ของขยะรีไซเคิล พบว่า  ครัวเรือนร้อยละ  89.1  น าขยะรีไซเคิลไปขายมากท่ีสุด  รองลงมาน าขยะรี
ไซเคิลไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อื่นๆและน ามาซ่อมแซมใช้ใหม่ตามล าดับ  อนึ่งส าหรับการใช้ประโยชน์
จากน้ าทิ้งของครัวเรือนนั้น  พบว่าครัวเรือนเกือบทั้งหมดน าน้ าทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ าต้นไม้ใน
บริเวณบ้านของตนเอง 
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 3)พฤติกรรมการจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 81.6 มีภาชนะ
รองรับขยะ(ถังขยะ)ประจ าบ้าน  โดยครัวเรือนร้อยละ  92.8  ได้มีกิจกรรมด าเนินการลดปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน  เช่น  ใช้วัสดุหลายๆครั้งก่อนทิ้ง  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  ใช้ปุ๋ยคอกแทน
ปุ๋ยเคมี  เป็นต้น  นอกจากนั้นครัวเรือนร้อยละ  61.3  มีถังขยะหลายใบเพ่ือแยกท้ิงขยะแต่ละ
ประเภท  ส าหรับวิธีการก าจัดขยะหรือการท าลายขยะของครัวเรือน  พบว่า  ครัวเรือนน าขยะไป
ก าจัดโดยการเผาไฟมากที่สุด  รองลงมาน าขยะไปก าจัดโดยการทิ้งในถังขยะของ อบต .ที่อยู่ใกล้ๆบ้าน
และ  น าไปฝังกลบ ตามล าดับทั้งนี้  มีครัวเรือนร้อยละ  3.5 น าขยะไปก าจัดโดยการทิ้งลงในแม่น้ า ล า
คลองหรือล าปะโดงที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน 
 ในส่วนของน้ าเสียหรือน้ าทิ้งของครัวเรือน  พบว่าครัวเรือนร้อยละ  47.7  ได้ด าเนินการลด
ปริมาณน้ าเพ่ือจะท าให้เกิดน้ าท้ิงของครัวเรือนน้อยลง  โดยวิธีการก าจัดน้ าทิ้งของครัวเรือนพบว่า  
ครัวเรือนเทน้ าทิ้งในท่อระบายน้ าของครัวเรือนมากที่สุด  รองลงมาเทน้ าทิ้งลงใต้ถุนบ้านและเทน้ าท้ิง
ลงในถังพักน้ าท้ิงของครัวเรือน  ตามล าดับ 
 4)ปัญหาจากขยะและน้ าเสียของครัวเรือน พบว่า  ในระดับครัวเรือนพบปัญหาที่ส าคัญ คือ  
ปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคต่างๆ  เช่น  หนู  แมลงวัน  แมลงสาบและยุง  
รองลงมาเป็นปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนและปัญหาสกปรก  เลอะเทอะตามล าดับ  ในส่วนของปัญหา
การจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือนที่มีผลกระทบต่อชุมชนสวนหลวงนั้น พบว่า   เกิดปัญหาใน
ระดับชุมชนบ้างในเฉพาะบางพ้ืนที่แต่ไม่มากนัก  เช่น   ปัญหาขยะล้นเมือง  ปัญหาการก าจัดขยะ  
ปัญหากลิ่นเหม็น  ปัญหาน้ าในล าปะโดงเน่าเสีย  ปัญหาสภาพภูมิทัศน์แหล่งน้ าคูคลองไม่สวยงาม  
ปัญหาหมอก  ฝุ่น  ควัน  อันเนื่องจากการเผาขยะ เป็นต้น 
 5)ความปรารถนาต่อการก าจัดขยะในต าบลสวนหลวง  ข้อมูลพบว่า  ครัวเรือนร้อยละ 56.8  
ปรารถนาให้ อบต.สวนหลวง จัดหาถังขยะรองรับขยะจากครัวเรือนให้เพียงพอ ทั้งนี้มีครัวเรือน
ประมาณร้อยละ  50.1  ต้องการให้ชุมชนร่วมกับ อบต.สวนหลวง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการ  บริหารจัดการขยะให้สะอาด  เป็นระเบียบและให้สวนหลวงเป็นชุมชนน่าอยู่ของจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 
5.2   อภิปรายผล 
 1) จากการศึกษาพบว่า ครัวเรือนประชาชนกว่าร้อยละ 85 ได้ด าเนินการคัดแยกขยะและน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องดีท่ีจะท าให้แต่ละครัวเรือน เหลือปริมาณขยะท่ีจะ
น าไปก าจัดน้อยลง อันจะท าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวดังนี้อบต.
สวนหลวงควรจะได้ รณรงค์ให้ประชาชนในทุกครัวเรือนได้เห็นความส าคัญของการใช้ประโยชน์จาก
ขยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะของ อบต.สวนหลวงด้วย  
 2) การบริหารจัดการขยะและน้ าเสียในครัวเรือนของประชาชน  ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพ
วา  จังหวัดสมุทรสงคราม  จากผลการศึกษาในภาพรวมไม่พบว่ามีปัญหาจากขยะมูลฝอยต่อชุมชน  
อย่างไรก็ตามในระดับครัวเรือน  พบปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยและน้ าทิ้งของครัวเรือนที่ส าคัญคือ
ปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค  เช่น  ยุง  หนู  แมลงสาบ  แมลงวัน  ปัญหากลิ่น
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เหม็นรบกวน  รวมทั้งปัญหาความสกปรก  เลอะเทอะ  ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ควรจะได้วางแผนแนะน าให้ความรู้ประชาชนถึงแนว
ทางการป้องกันหรือก าจัดสัตว์พาหะน าโรคต่างๆ  อันจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ในชุมชนด้วย   

3) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการก าจัดขยะในครัวเรือนของประชาชนต าบลสวนหลวง 
พบว่า  ครัวเรือนกว่าร้อยละ 85.3  ได้ด าเนินการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและคัดแยกขยะเอาไปใช้
ประโยชน์  ท าให้เหลือปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัดหรือท าลายไม่มากนัก   อันเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้ประชาชน  ในเขตต าบลสวนหลวง  ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือนของตนเอง  ไม่ท าให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในชุมชนสวนหลวง ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนี้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจเป็น อบต .อ่ืนๆ หรือเทศบาลอื่นๆ  จะน าไปพิจารณารณรงค์ให้
ประชาชนลดขยะในครัวเรือน  รวมทั้งรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์  ก็จะท าให้
หน่วยงานต่างๆลดภาระและประหยัดงบประมาณ  ในการจัดการขยะมูลฝอย  ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายปี
ละหลายล้านบาทได้ 

4) การด าเนินงานจัดการขยะและน้ าเสียของประชาชนในแต่ละครัวเรือนนี้  ความส าเร็จจะ
เกิดข้ึนได้ อบต .หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวางแผนรณรงค์  สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  ใน
พ้ืนที่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อชุมชน  รวมทั้งการ
รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักว่า  ขยะทุกชนิดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ถ้ามีการคัดแยกและ มี
การจัดการอย่างเหมาะสม 

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมควบคุมมลพิษ  หรือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ควรจะได้จัดท าสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่กิจกรรมการด าเนินงานจัดการขยะและน้ าเสียของครัวเรือน  
ประชาชนต าบลสวนหลวง ( Best  Practice )ถึงแนวความคิดและนโยบายการด าเนินงานบริหาร
จัดการขยะของ ครัวเรือน ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์มากมายในการก าจัดขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพบว่า  การลดปริมาณขยะในครัวเรือนและการคัดแยกขยะของครัวเรือน
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้  การด าเนินงานจัดการขยะของครัวเรือนประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
อบต.สวนหลวง ประสบความส าเร็จ  ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1) ศึกษารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนและการคัดแยกขยะในครัวเรือน  เพื่อการลดปริมาณขยะของแต่ละครัวเรือนในชุมชน 
 2) ศึกษานวัตกรรมการก าจัดขยะที่เหมาะสมของครัวเรือน  
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 3) ศึกษารูปแบบแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด  เป็น
ระเบียบเพ่ือความเป็นเมืองสะอาดน่าอยู่ของอัมพวา 
 4) ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยของประชาชน 
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แบบสอบถามการจัดการขยะและน ้าเสียในครัวเรือน 
โครงการศึกษา เรื่อง “การจัดการขยะและน้้าเสียของครัวเรือนในเขต ต้าบลสวนหลวง 
                                 อา้เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ” 
ค้าชี แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ การใช้ประโยชน์และการ
จัดการขยะและน้้าเสียของครัวเรือนประชาชนในเขตต้าบลสวนหลวง  เพื่อน้าไปใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการขยะ มิให้เป็นผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ในเขตพื้นท่ี ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ด้าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา และ อบต.
สวนหลวง 

3. ข้อมูลเก่ียวกับ ชนิดและปริมาณขยะท่ีได้นี้ จะน้าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพื่อวางแผน
คัดแยก และบริหารจัดการขยะ ตามโครงการวิจัยนี้ เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่าง
ใด 

4. แบบสอบถามมีท้ังหมด 6 ตอน เพื่อความสมบูรณ์ของการวางแผนบริหารจัดการขยะ 
โปรดตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ เป็นสมาชิกหรือหัวหน้าครัวเรือน โดยท้าเครื่องหมาย  √ ลงใน
ช่อง          หรือตอบค้าถามตามความเป็นจริงเก่ียวกับครัวเรือนของท่าน 
 
 

ขอขอบคุณยิ่ง 
คณะนักวิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 
1    เพศ 1. ชาย   2. หญิง  
2    ปัจจุบันท่านอายุ (ระบุ)..................................ปี 
3    ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ประถมศึกษา     4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
2. มัธยมศึกษาตอนต้น    5. ปริญญาตรี  
3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  6. สูงกว่าปริญญาตรี  
7. อื่นๆ (ระบุ)................................................... ............................................. 

4.   ศาสนา 
  1.          พุทธ     4.          อิสลาม 
  2.         คริสต์     5. อื่น ๆ (ระบุ) ...................... 
5    อาชีพหลักของท่าน 
  1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   4. ค้าขาย/ท้าธุรกิจส่วนตัว  
  2. รับจ้าง      5. พ่อบ้าน/แม่บ้าน  
  3. เกษตรกรรม/ท้าสวน    6. นักเรียน/นักศึกษา  
  7. ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ  8. อื่น ๆ(ระบุ)........................ 
6    ระยะเวลาท่ีตัวท่านอาศัยอยู่ในชุมชนต้าบลสวนหลวง 
  1. ไม่เกิน 5 ป ี   2. 6-10 ป ี
  3. เกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
7    สถานภาพในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. หัวหน้าครัวเรือน    2. สมาชิกครั วเรือน 
  3. ผู้อาศัย     4. อื่น ๆ(ระบุ)........................ 
8    จ้านวนปีท่ีครัวเรือนของท่านมาอยู่อาศัยในต้าบลสวนหลวง นับถึงปัจจุบัน (ระบุ).............. ปี 
9    จ้านวนบุคคล รวมท้ังหมดท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนของท่าน (ระบุ)..................................... คน                                                                                                                            
10   จ้านวนบุคคลท่ีท้างานแล้ว (ประกอบอาชีพ/มีรายได้) ท่ีอาศัยอยู่ในครัวเรือนของท่าน  
      (ระบุ)  ...............................  คน 
11   ครัวเรือนของท่านมีรายได้จากสมาชิกทุกคน ที่ท้างานแล้วรวมกัน โดยเฉล่ีย/เดือน  
      (ระบุ)  ..............................  บาท 
 

www.ssru.ac.th



 63 

 

 

 

 

 

12   ครัวเรือนของท่านมีสมาชิกท่ียังไม่ได้ท้างานและเด็กเยาวชนรวมท้ังหมดก่ีคน  
       (ระบุ).....................  คน 
13   ครัวเรือนของท่านเสียค่าไฟฟ้าและน้้าปะปาเดือนละกี่บาท  (ระบุ) ..........................  บาท 
14  โดยปกติแล้วครัวเรือนของท่านท้ากับข้าวประกอบอาหารวันละกี่ครั้ง (ระบุ) ..............ครั้ง 
15   หัวหน้าครัวเรือนนี้ประกอบอาชีพหลักอาชีพใด 
  1. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
  2. รับจ้างท่ัวไป  
  3. ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว  
  4. เกษตรกรรม / หรือท ำสวน 
  5. ประมง / จับสัตว์น้้า 
  6. ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ 
  7. อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................ 
16    ครัวเรือนของท่านตั้งอยู่หมู่ท่ีเท่าใด 
 1. หมู่ 1   ชือ่หมู่บ้ำน (ระบุ) ..................................................................................... 
 2. หมู่ 2   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 3. หมู่ 3   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 4. หมู่ 4   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 5. หมู่ 5   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 6. หมู่ 6   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 7. หมู่ 7   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 8. หมู่ 8   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 9. หมู่ 9   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 

10. หมู่ 10   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) .................................................................................... 
11        หมู่ 11   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 

 12. หมู่ 12   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 13. หมู่ 13   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 
 14. หมู่ 14   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) ..................................................................................... 

15. หมู่ 15   ชื่อหมู่บ้าน (ระบุ) .................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับขยะและน ้าเสียของครัวเรือนในแต่ละวัน  
 

1 กิโลกรัม    =    1000   กรัม  (หรือชาวบ้านเรียกว่า   10  ขีด) 
1  ขีด            =     100    กรัม 

 
17   โดยทั่วไปแล้วในแต่ละวัน ครัวเรือนของท่านมีขยะ (ทุกชนิดรวมกัน) มีน้้าหนักเท่าใด 
       (ระบุ) .................................................  กรัม 
 ท่านระบุปริมาณน้้าหนักขยะโดยวิธีใด  
  1. โดยการชั่งน้้าหนัก 
  2. โดยการ กะ / ประมาณ / คาดการณ ์
18   โปรดระบุชนิดและปริมาณของ ขยะเปียก ท่ีเกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในแต่ละวัน ตามที่
พบจริง (ตอบได้หลายข้อ) 

1. เศษอาหาร/เศษข้าว/เศษขนม น้้าหนักประมาณ(ระบุ)...................กรัม/ขีด 
  2. เศษพืชผัก/ผลไม ้น้้าหนักประมาณ(ระบุ).....................................กรัม/ขีด 
  3. เศษใบไม้/ใบตองห่ออาหาร น้้าหนักประมาณ(ระบุ)....................กรัม/ขีด 
  4. ซากสัตว/์เนื้อ/หมู/ปลา/กุ้ง/กระดองปู/ก้างปลา/ไก่/เปลือกไข่ ฯลฯ  

น้้าหนักประมาณ(ระบุ).................................................................กรัม/ขีด 
5. อินทรีย์วัตถุอื่นๆที่สามารถย่อยสลายเน่าเป่ือยง่าย น้้าหนักประมาณ

(ระบุ).......................กรัม/ขีด 
  6. ไม่มีขยะเปียกใดๆ 
  7.  อื่นๆ (ระบุ).................................................................................. กรัม/ขีด 
19   โปรดระบุชนิดและปริมาณของขยะแห้งที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รีไซเคิลหรือ
ขายได ้ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในแต่ละวัน ตามที่พบจริง (ตอบได้หลายข้อ) 

1.  กล่องกระดาษ/ลังกระดาษน้้าหนักประมาณ(ระบุ).......................กรัม/ขีด 
2. หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/รูปภาพ/เอกสารต่างๆ/กระดาษต่างๆ น้้าหนัก

ประมาณ(ระบุ)..........................กรัม/ขีด 
3. ขวดแก้ว/ภาชนะแก้วใส่อาหาร หรือเครื่องดื่มขวดแก้วสีต่างๆ น้้าหนัก

ประมาณ(ระบุ)..........................กรัม/ขีด 
  4. กล่องนม/กล่องบรรจุน้้าผลไม้ต่างๆ น้้าหนักประมาณ(ระบุ)........กรัม/ขีด 
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5. ขวดพลาสติก/ภาชนะพลาสติก/ของเล่นพลาสติก ฯลฯ น้้าหนักประมาณ
(ระบุ)..........................กรัม/ขีด 

6. กระป๋องเบียร์/กระป๋องนม/กระป๋องใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆน้้าหนัก
ประมาณ (ระบุ)..........................กรัม/ขีด 

7. เศษโลหะต่างๆ เศษเหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก 
ลวด ตะปู ฯลฯ น้้าหนักประมาณ (ระบุ)..........................กรัม/ขีด 

8. ขยะอิเล็กทรอนิคส์/จอคอมพิวเตอร์ ฯลฯ น้้าหนักประมาณ (ระบุ).......................
กรัม/ขีด 

  9. ยาง/แผ่นยาง น้้าหนักประมาณ(ระบุ)..........................กรัม/ขีด  
  10 .  อื่นๆ(ระบุ)................................................................  
  11. ไม่มีขยะแห้งท่ีน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
20   โปรดระบุชนิดและปริมาณของขยะแห้ง ที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือย่อยสลายยาก 
ไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในแต่ละวัน ตามที่พบจริง (ตอบได้หลายข้อ) 

1. กล่องโฟม ฟอยล์ บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารน้้าหนักประมาณ (ระบุ).......................
กรัม/ขีด 

2. ถุงพลาสติกใส่อาหาร/ถุงก๊อบแก๊บ/ซองบะหมี่ส้าเร็จรูป/พลาสติกห่อหุ้ม
อาหารประเภทต่างๆน้้าหนักประมาณ (ระบุ)................................กรัม/ขีด 

3. กระดาษช้าระ/กระดาษเคลือบมัน/กระดาษเป้ือนสิ่งสกปรกน้้าหนัก
ประมาณ (ระบุ)..........................กรัม/ขีด 

4. โลหะกระป๋องเหล็กเคลือบดีบุก เช่น กระป๋องบรรจุอาหารบางชนิด (ปลา
กระป๋อง)น้้าหนักประมาณ (ระบุ).................................................กรัม/ขีด 

5. เซรามิก /กระเบื้องน้้าหนักประมาณ (ระบุ)..................................กรัม/ขีด 
6. ไม้เสียบอาหารชนิดต่างๆ น้้าหนักประมาณ (ระบุ).................... กรัม/ขีด 

  7. อื่นๆ(ระบุ)..................................................................................  
  8. ไม่มีขยะแห้งประเภทนี้เลย 
21  โปรดระบุชนิดของขยะพิษหรือขยะที่มีสารพิษ หากทิ งไม่ระวังจะเป็นอันตรายต่อคน สัตว์
และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในแต่ละวันตามท่ีพบเห็นจริง (ตอบได้หลายข้อ) 

1. หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนส์ (หลอดนีออน) น้้าหนักประมาณ 
(ระบุ).................... กรัม/ขีด 
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2. กระป๋องสเปรย์ฉีดผม สเปรย์ยาฆ่าแมลง สเปรย์ท้าความสะอาดต่างๆ
น้้าหนักประมาณ (ระบุ).................... กรัม/ขีด  

 3. แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ ที่หมดอายุแล้ว  น้้าหนักประมาณ  
(ระบุ).................... กรัม/ขีด 

 4. ยาต่างๆท่ีหมดอายุแล้ว น้้าหนักประมาณ (ระบุ)......................... กรัม/ขีด 
5. เครื่องส้าอาง น้้ายาล้างเล็บ น้้ายาย้อมผม น้้ายากัดสีผม น้้าหนักประมาณ 

(ระบุ).................... กรัม/ขีด 
6. น้้ายาขัดเงาไม้ ขัดเงาโลหะ แล็กเกอร์ ทินเนอร์ ชะแล็ก กาว สีทาบ้าน  

น้้าหนักประมาณ (ระบุ).................... กรัม/ขีด 
 7. น้้ายาท้าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์  น้้าหนักประมาณ  

(ระบุ).................... กรัม/ขีด 
8. สารฆ่าแมลง สารก้าจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี  น้้าหนักประมาณ 

(ระบุ).................... กรัม/ขีด 
9. น้้ามันเครื่อง น้้ามันเบรค น้้ามันหล่อล่ืนต่างๆ  น้้าหนักประมาณ 

(ระบุ).................... กรัม/ขีด 
 10. บรรจุภัณฑ์สารเคมี สารพิษต่างๆ  น้้าหนักประมาณ  

(ระบุ).................... กรัม/ขีด 
 11.  อื่นๆ(ระบุ)............................................................................................  
 12.  ไม่มีขยะพิษเลย  

22   โปรดระบุ ชนิดและปริมาณของขยะอื่นๆที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของท่านในแต่ละวัน ตามที่
พบเห็นจริง (ตอบได้หลายข้อ) 

1.  เศษผ้า จ้านวนประมาณ (ระบุ)....................กรัม/ขีด 
2.  เศษวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆจ้านวนประมาณ (ระบุ).................... กรัม/ขีด 

 3.  อื่นๆ(ระบุ).........................................................................................   
4.  ไม่พบขยะอื่นๆเลย  

23   ในวันหนึ่ง ๆโดยรวม ครัวเรือนของท่าน มีน้้าเสีย / น้้าทิ้ง จากกิจกรรมใดบ้าง (ตอบได้
หลายข้อ)   
 1. การหุงต้ม / ประกอบอาหารประจ้าวัน จ้านวน (ระบุ) ..........................ลิตร 
 2. การซักล้างท้าความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ จ้านวน (ระบุ) ........................ลิตร 
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 3. การอาบน้้า จ้านวน (ระบุ) ......................ลิตร 
 4. การล้างถ้วยชาม จ้านวน (ระบุ) ...................ลิตร 
 5. ห้องน้้า / ห้องส้วม จ้านวน (ระบุ) ....................ลิตร 
 6. รดน้้าต้นไม้ จ้านวน (ระบุ) .......................ลิตร 
 7. อื่นๆ(ระบุ)............................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลการจัดการขยะและน ้าเสียของครัวเรือน 
24   ครัวเรือนของท่านได้ ด้าเนินการลดปริมาณขยะในแต่ละวันบ้างหรือไม่ 
 1. ไม่ได้ด้าเนินการ (ข้ามไปตอบข้อ 26)  2. ด้าเนินการ   
25   ครัวเรือนของท่านด้าเนินการลดปริมาณขยะอย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อตามการปฏิบัติ
จริง) 
 1. ลดปริมาณขยะท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติก/ถุงก๊อบแก๊บ 

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
เช่น ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

3. น้าขยะท่ีเป็นวัสดุมาใช้ใหม่ หรือใช้ซ้้าหลายๆครั้ง ก่อนท่ีจะทิ้ง เช่น ใช้ขวด
กาแฟ ขวดน้้าหวาน ใส่น้้าดื่ม 

 4. น้าขยะท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีช้ารุด เสียหาย มาซ่อมแซมใช้ใหม่ เช่น เก้าอี้,โต๊ะ, 
  ตู้ใส่กับข้าว 
 5. น้าขยะมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน้ากลับมาใช้  

ประโยชน์ใหม่ เช่น น้าขยะเปียกมาท้าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
 6. หลีกเล่ียงการซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น  

7. หลีกเล่ียงการใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานต่้า  เช่น เลือกซื้อหลอดไฟฟ้าท่ีมีอายุ
ใช้งาน 12000 ชั่วโมงแทนหลอดไฟอายุการใช้งาน 8000 ชั่วโมง 

8. ในการเลือกซื้อสินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ 
เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อย
กว่า 

9. เลือกซื้อสินค้าท่ีผู้ผลิตมีการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์ หลังการบริโภค เช่น 
น้้าอัดลมบางชนิดที่บรรจุขวดแก้วเรียกคืนขวด 
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10. เลือกซื้อสินค้าท่ีมีระบบมัดจ้าและคืนเงิน เมื่อน้าบรรจุภัณฑ์มาคืน  เช่น น้้าปลา
บางชนิดเรียกคืนขวด ฯลฯ 

11. เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่สามารถน้ากลับมารีไซเคิลได้  
12. เลือกซื้อสินค้าท่ีมีการออกแบบให้ใช้ได้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น แบตเตอรี่ชนิด

เติมประจุไฟฟ้าใหม่ได ้
13. เลือกใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ (refill) เช่น น้้ายาล้างจาน  
14. ยืม หรือใช้สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ท้าความ

สะอาดบ้าน ฯลฯ 
15. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………… 

26   ครัวเรือนของท่านมีวิธีการเก็บรวบรวมขยะอย่างไร 
1. มีถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะประจ้าบ้าน 
2. ไม่มีถังขยะ แต่มีสถานท่ีหรือบริเวณท่ีท้ิงขยะประจ้าบ้านที่ชัดเจน/ทุกคนใน

บ้านรับรู้ร่วมกัน 
3. อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………. 

27   การเก็บรวบรวมขยะในครัวเรือนของท่าน ได้ด้าเนินการอย่างไร 
1. แยกขยะเปียก/ขยะแห้งในแต่ละภาชนะรองรับ 
2. ไม่แยกประเภทของขยะ/ท้ิงรวมๆกันในภาชนะเดียวกัน หรือสถานที่เดียวกัน 
3. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 

28  โดยปกติแล้ว เมื่ออาศัยอยู่ในบริเวณบ้านพัก ท่านมักจะพบว่าสมาชิกในครัวเรือนของท่าน 
ส่วนมากมีพฤติกรรมการท้ิงขยะอย่างไร 

1. ท้ิงขยะในภาชนะ หรือสถานที่ท่ีครัวเรือนจัดไว้ 
2. ทิ้งขยะเลอะเทอะทั่วไปในบริเวณบ้าน  
3. ท้ิงขยะริมร้ัวบ้าน รอการเก็บไปฝังหรือท้าลาย 
4. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 

29   โดยปกติแล้ว เมื่ออาศัยอยู่นอกบ้านพัก เช่น อยู่ท่ีตลาด อยู่ท่ีวัด อยู่ท่ีโรงเรียน ท่านมักจะ
พบว่าสมาชิกในครัวเรือนของท่านส่วนมากมีพฤติกรรมการท้ิงขยะอย่างไร 

1. ทิ้งขยะในภาชนะรองรับท่ีจัดไว้ (ถ้ามี)  
2. ท้ิงขยะตามความสะดวก ในบริเวณนั้นๆ 
3. เก็บขยะไว้กับตัวเองก่อน รอท้ิงเม่ือพบภาชนะรองรับ  
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4. อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................  
30   ครัวเรือนของท่านน้าขยะไปท้ิง/ก้าจัด//ท้าลายโดยวิธีใด 

1. น้าไปท้ิงในถังขยะของอบต. ท่ีอยู่ใกล้ๆบ้าน  
2. น้าถังขยะของครัวเรือนไปตั้งไว้ ณ บริเวณท่ีก้าหนดเพื่อรอให้เจ้าหน้าท่ีอบต.

มาเก็บ/รวบรวมไปก้าจัด 
3. น้าขยะไปฝังกลบ  
4. น้าขยะไปเผาไฟ  
5. น้าขยะไปท้ิงแม่น้้า/ล้าคลอง  
6. น้าขยะไปกองท้ิงไว้ตามธรรมชาติให้ย่อยสลายเอง  
7. อื่นๆ(ระบุ).........................................................................................................  

31   ครัวเรือนของท่านได้ด้าเนินการลดปริมาณน้้าเสีย / น้้าทิ้งในแต่ละวันบ้างหรือไม่ 
 1. ไม่ได้ด้าเนินการ   

2. ด้าเนินการ (ระบุ) วิธีการลดปริมาณน้้าเสีย.......................................................         
32   ครัวเรือนของท่านมีวิธีการก้าจัดน้้าเสีย / น้้าทิ้งของครัวเรือนอย่างไร 
 1. ท้ิงลงใต้ถุนบ้านทั่วๆไป 
 2. ท้ิงลงในท่อน้้าระบายน้้าทิ้งของครัวเรือน 
 3. ท้ิงลงในบ่อบ้าบัดน้้าเสียของครัวเรือน             
 4.  ทิ้งลงในบ่อน้้าทิ้งของครัวเรือน 
 5. ทิ้งลงในถงัพักน้ ำทิ้ง เพ่ือเอำไปรดน้ ำต้นไม ้
 6. อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................................ 
 
ตอนที่ 4  ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากขยะและน ้าเสียของครัวเรือน 
33   ครัวเรือนของท่าน เคยคัดแยกขยะเพื่อการจ้าหน่ายหรือน้ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ อีก
หรือไม่ 
 1. ไม่เคย  
 2. เคย  
34   ครัวเรือนของท่านเคยน้า ขยะเปียก มาใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่    
 1. ไม่เคย  
 2. เคย โปรดระบุ (ตอบได้หลายข้อตามความจริง)  
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2.1   ท้าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยอินทรีย์ 
2.2   น้าไปขาย 

  2.3   ท้าแก๊สชีวภาพ 
  2.4    อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................... 
35   ครัวเรือนของท่านเคยน้า ขยะรีไซเคิล มาใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่    
 1. ไม่เคย  
 2. เคย โปรดระบุ (ตอบได้หลายข้อตามความจริง)  
  2.1   น้าไปขาย 
  2.2   น้ามาซ่อมแซมใช้ใหม ่
  2.3   น้ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น น้าขวดมาใส่น้้าตาลทราย 
  2.4    อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................... 
36   ครัวเรือนของท่านเคยน้า น ้าเสีย / น ้าทิ ง ของครัวเรือนมาใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่    
 1. ไม่เคย  
 2. เคย โปรดระบุ (ตอบได้หลายข้อตามความจริง)  
  2.1   น้ามารดต้นไม ้
  2.2   น้ามาเล้ียงสัตว์ 
  2.3    อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................... 
 
ตอนที่ 5 ปัญหาที่เกิดจากขยะและน ้าเสียของครัวเรือน 
37   ในชุมชนของท่านมีถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะเพียงพอหรือไม่ 
 1. เพียงพอ   2. ไม่เพียงพอ  
38   ชุมชนของท่าน มีปัญหาขยะล้นเมืองหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
39   ชุมชนของท่านมีปัญหาการจัดวางถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะในต้าแหน่งท่ีไม่
เหมาะสมหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
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 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................
40   ชุมชนของท่านมีปัญหาในการคัดแยกขยะหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
41   ชุมชนของท่านมีปัญหาการเก็บขนย้ายขยะหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
42   ชุมชนของท่านมีปัญหาการก้าจัด/ท้าลายขยะหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
43   ชุมชนของท่านมีปัญหากล่ินเหม็นจากขยะหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
44   ชุมชนของท่านมีปัญหาน้้าในแหล่งน้้า คู/คลอง เกิดการเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น อัน
เนื่องมาจากขยะหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
45   ชุมชนของท่านเกิดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้้า อันเนื่องมาจากขยะ ท้าให้เกิด         
น้้าท่วมบ้างหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
46   ชุมชนของท่านเกิดปัญหาสภาพภูมิทัศน์แหล่งน้้า/คู/คลอง ไม่สวยงาม อันเนื่องมาจาก
ปัญหาขยะหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
47   ชุมชนของท่านเกิดปัญหาควันพิษ/หมอกควัน อันเนื่องมาจากการเผาขยะ หรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
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48   ชุมชนของท่านเกิดปัญหาฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาขยะ หรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)...........................................
49   ชุมชนของท่านเกิดปัญหาพื้นดินที่เป็นสถานท่ีฝังกลบขยะ ไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตรหรือไม่ 

1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)............................................  
50   ชุมชนของท่านเกิดการปนเป้ือนของน้้าชะขยะไหลลงสู่ชั้นน้้าใต้ดิน เสี่ยงต่อการน้ามาใช้
บริโภคหรือไม่ 
 1. ไม่เคยมี   2. มีบ้างเป็นบางครั้ง  
 3. มีเป็นประจ้า   4. อื่นๆ (ระบุ)...........................................  
51   ในครัวเรือนของท่านมีปัญหาที่เกิดจากขยะอย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อตามความจริง) 
 1. กล่ินเหม็นรบกวน 
 2. แมลงวัน / แมลงสาบ รบกวน 
 3. หนูรบกวน 
 4. สกปรก / เลอะเทอะ 
 5. ท่อระบายน้้าอุดตันจากขยะ 
 6. ฝุ่น / ควัน / ละออง จากการเผาขยะ 
 7. ไม่มีปัญหาใดๆ  
 8. อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................... 
52   ครัวเรือนของท่านมีปัญหาที่เกิดจากน้้าเสีย / น้้าทิ้งของครัวเรือนอย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อตาม
ความจริง)    
 1. กล่ินเหม็นรบกวน 
 2. แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
 3. น้้าขังแฉะ 
 4. สกปรก / เลอะเทอะ 
 5. ไม่มีปัญหาใด ๆ 
 6. อื่นๆ(ระบุ)........................................................................................... 
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ตอนที่ 6  ความปรารถนาในการจัดการขยะชุมชนในเขต อบต.สวนหลวง 
    ท่านมีความปรารถนาหรือมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการขยะของชุมชนอย่างไร  
53   ในแตล่ะครัวเรือน ควรมีวิธีการรวบรวมขยะอย่างไร 

1.       มีถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะประจ้าบ้าน 
2.       ใช้ถุงด้าใส่ขยะแล้วมัดรอให้อบต.มาเก็บ 
3.       ก้าหนดให้มีสถานท่ีท้ิงขยะท่ีชัดเจนทุกคนรับรู้ร่วมกันในบริเวณบ้าน 
4.       อื่น(ระบุ)..................................................................................................................... 

54    การเก็บรวบรวมขยะ จากครัวเรือน  ไปก้าจัด /ท้าลาย ควรท้าอย่างไร 
1.       แต่ละครัวเรือนน้าขยะไปใส่ถังท่ีอบต.จัดเตรียมไว้เป็นจุดๆรอการขนย้าย 
2.       แต่ละครัวเรือนน้าถังขยะไปตั้งไว้ท่ีรั้วบ้านรอให้เจ้าหน้าท่ีอบต.มาเก็บรวบรวม 
3.       แต่ละครัวเรือนก้าจัดขยะเองภายในบ้าน 
4.       อื่นๆ(ระบุ)................................................................................................................ 

55    ช่วงเวลาที่เหมาะสมส้าหรับเจ้าหน้าท่ีอบต.มาเก็บรวบรวมขยะ / ขนย้ายขยะจากครัวเรือน
ไปก้าจัดควรเป็นเวลาใด 

1.        เวลา 04.30 – 05.30 
2.        เวลา 05.30 – 06.30 
3.        เวลา 06.30 – 07.30 
4.        เวลา 07.30 – 08.30 
5.        เวลา 17.30 – 18.30 
6.        เวลา 18.30 - 19.30 
7.        เวลา 19.30 – 20.30 
8.        อื่นๆ(ระบุ)............................................................................................................ 

56   การก้าจัดขยะ/ท้าลายขยะของชุมชนในเขต อบต.สวนหลวง ควรด้าเนินการด้วยวิธีใด 
1.        ฝังกลบ 
2.        เผาในเตาเผา 
3.        กองบนพืน้แล้วเผาไฟ 
4.        กองบนพืน้ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ 
5.        ท้าปุ๋ยหมัก 
6.        อื่นๆ(ระบุ)……………………………………………………………………… 
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57   การจัดการขยะของชุมชนในเขต อบต.สวนหลวง ควรด้าเนินการโดยหน่วยงานใด 
1.        อบต.สวนหลวง รับผิดชอบด้าเนินการเอง 
2.        จ้างบริษัทเอกชนรับผิดชอบดา้เนนิการ 
3.        ให้ประชาชน / ชุมชนร่วมกับอบต.ด้าเนินการ 
4.        ให้ประชาชน / ชุมชนด้าเนินการเอง 
5.        อื่นๆ(ระบุ)..................................................................................................................... 

58   ประชาชน / สมาชิกครัวเรือน ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของชุมชนอย่างไร (ตอบ
ได้หลายข้อ) 

1.         ลดปริมาณขยะ เชน่ใชถุ้งผ้าใส่ของแทนถุงพลาสตกิ 
2.         ท้ิงขยะในภาชนะรองรับท่ีชุมชน/อบต.จัดไว ้
3.         ร่วมแสดงความคิดเห็นในการวเิคราะหปั์ญหาขยะและความต้องการ แกปั้ญหาของ

ชุมชน 
4.        ร่วมแสดงความคิดเห็นในการก้าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา

ขยะของชุมชน 
5.        ร่วมแสดงความคิดเห็นในการตดัสินใจ การใช้ทรัพยากรของชุมชน 
6.        ร่วมปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของชุมชน 
7.        ร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนประเมินผลการดา้เนนิงานตามแผน/กิจกรรม

ของชุมชน 
8.        ร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงระบบการบริหารงานการจัดการขยะของชุมชน

ให้มีประสิทธิภาพ 
9.        ร่วมไดรั้บประโยชนจ์ากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน

อย่างเท่าเทียมกัน 
 

 
 

 
ค้าถามหมดแล้ว 
ขอบคุณมากค่ะ 
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