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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมา

ใชใ้หม่ได ้(Recyclable Waste) ของเทศบาลนครนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รวมถึงเสนอแนวทางการจดัการ
ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณร่วมกบัการ
วจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงท าการศึกษาโดยใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการจดัการขยะภายในครัวเรือนของ
กลุ่มตวัอยา่งครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือน ดว้ยวธีิการสุ่มแบบมี
ระบบ วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูปท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ร่วมกบัการศึกษาบทบาทของเทศบาลนครนนทบุรีและสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีต่อการจดัการขยะ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ร่วมกบัแบบสังเกตการณ์ ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ t-test และ F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ กลุ่มครัวเรือนตวัอยา่งเกินกวา่ก่ึงหน่ึง
มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.86) และมี
พฤติกรรมในการจดัการขยะอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98) ครัวเรือนมีการคดัแยกขยะ
ประเภทขวดพลาสติก กระดาษ ลงักระดาษ และขวดแกว้ คิดเป็นร้อยละ 70.3, 60.8, 60.5 และ 60.1 
ตามล าดบั ของการคดัแยกขยะทั้งหมด ซ่ึงขยะดงักล่าวเป็นขยะท่ีสามารถจ าหน่ายไดง่้าย มีรถรับซ้ือ
ถึงท่ี  ขณะท่ีขยะประเภทอ่ืนๆท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดน้ั้นไม่มีสถานท่ีรับซ้ือ ครัวเรือนส่วน
ใหญ่จึงใช้วิธีการทิ้งรวมกบัขยะอ่ืนๆ โดยไม่มีการคดัแยก เน่ืองจากครัวเรือนไม่มีแรงจูงใจในการ
คดัแยกและจากการสังเกตการณ์ พบวา่ วิธีการจดัเก็บขยะของทางเทศบาลเป็นวิธีการเก็บขนแบบ
รวม จึงไม่มีความจ าเป็นในการคดัแยก ซ่ึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคดัแยกขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ของครัวเรือนนั้น คือ ระดบัการศึกษา รายได ้และความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ
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ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ในส่วนของปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลต่อการคดัแยกขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ของครัวเรือน ไดแ้ก่ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ขอ้จ ากดัของพื้นท่ีท่ีใช้ในการจดัเก็บขยะ
เพื่อรอการจ าหน่าย และช่องทางการจ าหน่ายท่ีสะดวก มีรถรับซ้ือถึงท่ี ดงันั้นแนวทางการส่งเสริม
การจดัการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ จึงควรสร้างความร่วมมือ ระหว่าง 3 ภาคส่วน โดย
เทศบาลฯควรมีการรณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะท่ีถูกวธีิ  เปล่ียนรูปแบบการจดัเก็บขยะ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนกัในการคดัแยก รวมถึงเป็นศูนยก์ลางในการสร้างความร่วมมือ
กบัภาคเอกชน (สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล) ในการเพิ่มช่องทางและประเภทของขยะท่ี
รับซ้ือ เพื่อสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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The objectives of this research are to study factors relating to recyclable waste 

management of households in Nonthaburi Municipality, Nonthaburi province and to propose 
guidelines to encourage recyclable waste management of households. Questionnaires were used 
to collect data from 306 households in Nonthaburi Municipality about their behaviors in 
managing recyclable waste. Interviews with Nonthaburi Municipality’s officers and recycle shop 
were also carried out. Data analysis was done by using the Social Sciences Statistics program 
(SPSS) at the confident level of 95%. Descriptive statistics e.g. frequency, percentage and 
inferential statistics e.g. t-test and F-test were used to analyze data at significance level of 0.05. 
Most of households about 61.56 percent have knowledge on the recyclable waste management at a 
high level (mean 0 .86). Most of them usually separate recyclable waste, such as plastic bottles, paper, 
card box and glass bottles at 70.3 60.8 60.5 and 60.1 percent, respectively. The recyclable waste 
mentioned, could be sold easily to a purchasing at truck the certain places. The other recyclable 
waste is not easily to be separated and sold as there is no purchasing place, so most people leave 
them in their rubbish with the other waste without separation. Households didn’t have a 
motivation in the waste separation and were not aware of how to manage the waste. The 
municipality collect waste at the waste storage and they does not sort waste. It could be concluded 
that factors relating to the recyclable waste separation involve benefits of recyclable waste 
management, convenient selling places of recyclable waste, level of education, salary and 
knowledge on recyclable waste management. So, guideline to boost recyclable waste management and 
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separation include cooperation of three sections; local government, private organization and 
households in the area. Projects and activities to give knowledge on recyclable waste separation and 
improving means to manage the recyclable waste should be undertaken. In addition there is a center in 
cooperating with a private sector (Junk Shop) in order to increase ways and types of recyclable 
waste selling. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

ประเทศไทยมีแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยตวัเลขแสดง
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉล่ียในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2557 อยู่ท่ี ร้อยละ 3.7 ต่อปี 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) รวมถึงการเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชากร โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีประชากรรวม 65,124,716 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2558) เพิ่มจากปี 2556 ท่ีมีประชากรรวม 64,785,909 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) 
ถึง 338,807 คน จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มข้ึนของประชากรได้ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยซ่ึงนับวนัจะรุนแรง
กวา้งขวางมากยิ่งข้ึนทั้งในระดบัชุมชน เขตเมือง และระดบัประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558ข)
โดยตวัเลขแสดงปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 สูงถึง 26.17 ลา้นตนัต่อปี โดยมีขยะท่ีถูกน ากลบัมา
ใช้ประโยชน์เพียง 4.82 ล้านตนัต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2558ก) จากตวัเลขแสดงการน าขยะ
กลบัมาใชป้ระโยชน์นั้นคิดเป็นร้อยละ 18.42 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีนอ้ย
มากเม่ือเทียบกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  

เทศบาลนครนนทบุรี มีการเจริญเติบโตทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากรวมทั้ งมี
ประชากรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะปัญหาขยะมูล
ฝอย ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี จากขอ้มูลปริมาณขยะของทางเทศบาลในปี 2554 ถึง ปี 2556 พบว่า
ในปี 2554 มีปริมาณขยะมูลฝอย 369 ตนัต่อวนั ปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 386.3 ตนัต่อวนั และปี 
2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 412.31 ตนัต่อวนั หรือ 150,493.15 ตนัต่อปี โดยในปี 2556 มีการคดัแยก
ขยะคิดเป็นเพียงร้อยละ 28.01 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี มีปริมาณขยะเกิดข้ึนเฉล่ียประมาณวนัละ 412.31 ตนัต่อวนั หรือ 
150,493.15 ตนัต่อปี (เทศบาลนครนนทบุรี, 2558)  

ในการจดัการขยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น มีหลายปัจจยัดว้ยกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง คือ การคดัแยกขยะจากครัวเรือน ก่อนน าไปก าจดัในขั้นตอนต่อไป ซ่ึง
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นอกจากจะช่วยลดภาระและค่าใชจ่้ายของทางหน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีในการก าจดัขยะแลว้ ยงั
เป็นการน าขยะมาสร้างรายได ้โดยการจ าหน่าย หรือน ามาประยุกตเ์ป็นของใช้ ของประดบัตกแต่ง 
ทั้งใชเ้องในครัวเรือนและอาจผลิตเพื่อจ าหน่าย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ขยะอีกทางหน่ึงดว้ย ซ่ึงการคดั
แยกขยะจากครัวเรือน นอกจากจะเป็นการจดัการขยะโดยตรงแล้ว ยงัช่วยลดปริมาณขยะท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน และส่งเสริมพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนให้ถูกตอ้ง จากดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึง
มีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้เพื่อน ามาใช้ในการหาแนวทางลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน และน าขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และยงัเป็นการเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องเทศบาล
นครนนทบุรี 
 

1.3 ค าถามการวจิัย 
 
 1. ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีเป็นอยา่งไร 
 2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือนใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรีมีอะไรบา้ง 
 3. ความรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้อง
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี สามารถน ามาหาแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งไร 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 1. ดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือน โดยศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ รวมถึงเสนอแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
 2. ดา้นประชากร 
 ตวัแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 
133,976  ครัวเรือน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 (เทศบาลนครนนทบุรี, 2558) 
 3. ดา้นพื้นท่ี 
 เขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 4. ดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การจัดการขยะ หมายถึง วิธีการลดปริมาณขยะ ดว้ยวิธีการคดัแยกขยะ การเผา การฝังกลบ 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ เพื่อท าใหป้ริมาณขยะมีปริมาณลดลงหรือไม่มีเลย 
 การคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล หมายถึง การคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดย
น าไปผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม สามารถแบ่งประเภทหลกัๆไดเ้ป็น กระดาษ 
แกว้ พลาสติก โลหะ และอโลหะ โดยเราสามารถคดัแยกและน ากลบัมาใชไ้ดอี้กคร้ังหน่ึง  
 ผู้ประกอบการรับซ้ือของเก่า หมายถึง เจ้าของกิจการร้านรับซ้ือของเก่าท่ีมีการบริหาร
จดัการธุรกิจของตนเอง 
 ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจท่ีครัวเรือนมีต่อการ
จดัการขยะในภาพรวม เช่น การลดการใชถุ้งพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะได ้
 พฤติกรรมในการจัดการขยะ หมายถึง พฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนท่ีเกิดข้ึน
ก่อนท่ีจะส่งต่อใหท้างเทศบาลเก็บขนหรือก าจดั  
 ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวสัดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้แบ่งประเภทหลกัๆไดเ้ป็น กระดาษ แกว้ พลาสติก โลหะ และอโลหะ



บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมา
ใช้ใหม่ได ้กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึงท าการศึกษาหลกัการและแนวคิด เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวจิยัโดยมีหวัขอ้ ดงัน้ี 

 2.1 ขยะหรือขยะมูลฝอย 
 2.2 นโยบาย กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะรีไซเคิล 
 2.3 การจดัการขยะในต่างประเทศ 
 2.4 ขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาลนครนนทบุรี 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ขยะหรือขยะมูลฝอย 
 

2.1.1 ความหมายของขยะ 
ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานปี พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ขยะไวว้่า 

หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย ส่วนค าวา่มูลฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ หยากเยื่อ ซ่ึงทั้งสองค า
นั้น มีความหมายเหมือนกนัสามารถใชท้ดแทนกนัได ้แต่ส่วนใหญ่นิยมใชร่้วมกนั เป็นค าว่า “ขยะ
มูลฝอย” 

พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ มูลฝอยไวว้่า มูลฝอย 
หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งการ ท่ีมีลกัษณะเป็นของแข็งหรืออ่อน มีความช้ืน ไดแ้ก่ เศษกระดาษ 
เศษผา้ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตวร์วมตลอดถึงวตัถุ
อ่ืน ส่ิงใดท่ีเก็บกวาดไดจ้ากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนๆ 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ
ค าวา่ ของเสียนั้นหมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มวลสารหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด 
ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น 
ท่ีอยูใ่นสภาพของแข็งของเหลวหรือก๊าซ โดยในทางวชิาการจะใชค้  าวา่ ขยะมูลฝอย ซ่ึงหมายรวมถึง 
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ส่ิงของท่ีไม่ตอ้งการใช้แลว้ส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งอาจเน่าเป่ือยหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึง เถา้ ซาก
สัตว ์มูลสัตว ์ฝุ่ นละออง และเศษวตัถุท่ีทิ้งจากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงสถานท่ี
สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ยกเวน้ อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย์ ซ่ึง
นบัเป็นส่ิงปฏิกลู  

กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548 ให้ค  าจ  ากดัความของขยะมูลฝอยไวว้า่ ขยะมูลฝอย หมายถึง 
เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซาก
สัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด สถานท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนๆ หมายความรวมถึงมูล
ฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรือมูลฝอยอนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือนทั้งหมด ยกเวน้วสัดุท่ีไม่
ใชแ้ลว้ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

 
2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
การจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย ได้มีนักวิชาการท าการแบ่งประเภทของขยะมูลฝอย 

ออกเป็น 7 ประเภท หลกัๆ ไดแ้ก่ 
2.1.2.1 แบ่งตามแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 

          สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ (2550) ไดแ้บ่งประเภทขยะตามแหล่งก าเนิดวา่ ไดแ้ก่ ขยะ
มูลฝอยจากชุมชน เช่น ธุรกิจ การพาณิชยกรรม ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีราชการ และ
ระบบสาธารณูปโภค เป็นตน้ ซ่ึงมีขยะมูลฝอยแห้ง เช่น แกว้พลาสติก โลหะ กระดาษ และขยะสด
หรือขยะมูลฝอยเปียก เช่น เศษผกัผลไม้ เศษอาหาร และส่ิงขบัถ่ายของมนุษย์ขยะมูลฝอยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มีขยะท่ีเป็นของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย และขยะท่ีเป็นของเสีย เป็นอนัตรายต่อ
ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยทัว่ไป (General Waste) กบัขยะมูลฝอยอนัตราย (Hazardous 
Waste) เช่น ซากรถยนต์ ของเสียท่ีเป็นพิษ ของเสียติดไฟ ของเสียท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน ส่วนกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกล่าวว่า ขยะจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวสัดุท่ีเกิด
จากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็นสารอินทรีย์ท่ี เน่าเป่ือย ข้ึนอยู่กับชนิดของ
อุตสาหกรรม ซากและส่วนประกอบของยานพาหนะท่ีหมดสภาพการใชง้านหรือใชง้านไม่ไดแ้ลว้ 
เช่น ยาง แบตเตอร่ี เป็นตน้ ควรแยกช้ินส่วนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดก่้อนน าไปก าจดั และขยะมูลฝอย
จากการเกษตรกรรม มีขยะมูลฝอยเปียก เช่นชานออ้ย ซงัขา้วโพด ซากพืชซากสัตว ์มูลสัตว ์เถา้ถ่าน 
และขยะท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมี ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศตัรูพืช 

2.1.2.2 แบ่งตามลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอย 
           สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ (2550) กล่าวว่า ขยะมูลฝอยแห้ง (Refuse) ไดแ้ก่ กระดาษ 
พลาสติก แกว้ ผา้ โลหะ แต่ วนัชยั นิลพฒัน์ (2546) กล่าวว่าขยะแห้ง (Rubbish Waste) เป็นขยะท่ี
ไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก หรือถา้น ากลบัมาใชจ้ะไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่า ไดแ้ก่ กล่องนม 
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เศษกระดาษ กระดาษช าระ ถุงพลาสติก ไม้เสียบลูกช้ินและไม้จ้ิมขนม และขยะแห้งท าลาย
ทศันียภาพของสถานท่ี ถา้มีจ านวนมากจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสัตวมี์พิษและสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค 
ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) เช่น เศษผกัผลไม ้เศษอาหาร ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ด ้(Combustible 
Waste) เช่น กระดาษ ผา้หรือส่ิงทอ ผกัผลไม ้เศษอาหาร หญา้และไม ้ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้
(Non-combustible Waste) เช่น เหล็กหรือโลหะอ่ืน แกว้ หิน กระเบ้ือง เปลือกหอย และขยะมูลฝอย
หรือของเสียอนัตรายหรือขยะมีพิษ (Hazardous Waste) ไดแ้ก่ ผา้อนามยั หลอดไฟ แบตเตอร่ีแห้ง 
กระป๋องสี ขวด น ้ ายาลา้งห้องน ้ า หลอดหมึกคอมพิวเตอร์ บรรจุภณัฑ์ส าหรับใส่ปุ๋ยหรือใส่ยาปราบ
ศตัรูพืช และใส่ยาฆ่าแมลง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กล่าววา่ ขยะติดเช้ือและขยะอนัตราย 
(Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาล หรือ สถานท่ีอ่ืนๆท่ีต้องใช้กรรมวิธีท าลาย เป็น
พิเศษ ได้แก่ แบตเตอร่ี กระป๋องสี พลาสติก ถ่านไฟฉาย ฟิล์มถ่ายรูป วสัดุท่ีผ่านการใช้ใน
โรงพยาบาล เป็นตน้ การก าจดัขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาลจะท าลายโดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะ
อนัตรายอ่ืนๆ ตอ้งด าเนินการอยา่งระมดัระวงั 

2.1.2.3 แบ่งตามลกัษณะของส่วนประกอบของขยะมูลฝอย 
            อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) กล่าววา่ การจ าแนกขยะมูลฝอยตามลกัษณะของขยะมูลฝอย
วา่ประกอบไปดว้ยวตัถุใดบา้ง และวตัถุนั้นมีประโยชน์ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดอี้กหรือไม่
โดยอาจจ าแนกออกเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 
   1) ขยะอินทรีย ์(Organic Waste) ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยท่ีสามารถยอ่ยสลายได้
ดว้ยขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรียท์  าหนา้ท่ีในการยอ่ยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผกัและ
ผลไม้ เศษหญ้า เศษใบไม้และก่ิงไม้ รวมทั้งซากสัตวแ์ละมูลสัตว์ต่างๆ เป็นต้น ขยะประเภทน้ี
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นรูปของการน ามาท าปุ๋ยหมกั 
   2) ขยะท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได ้(Recyclable Waste) ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอย
ท่ีมีศกัยภาพในการน ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ไดอี้ก เช่น แกว้ กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก
อะลูมิเนียม หนงัและยาง เป็นตน้ ขยะประเภทน้ีเม่ือน ามาท าการคดัแยกผ่านกระบวนการแปรรูป
แลว้สามารถน ามาเป็นวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ หรืออาจน าไปเป็นส่วนผสมกบัวตัถุดิบใหม่
เพื่อลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติลงได ้
   3) ขยะท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (Non-Recyclable Waste) ได้แก่ 
ขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผา้ เศษอิฐและเศษปูนจากการ
ก่อสร้าง เศษวสัดุต่างๆจากการร้ือถอนอาคาร เถา้จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงตลอดจนเศษช้ินส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เป็นตน้ ขยะเหล่าน้ีไม่มีศกัยภาพในการน า
กลบัมาใชไ้ดอี้กจึงตอ้งน าไปฝังกลบท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบเท่านั้น 
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   4) ขยะติดเช้ือ (Infectious Waste) ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปนเป้ือน
อยู่ซ่ึงจะท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยไ์ด้ เช่น เน้ือเยื่อหรือช้ินส่วนอวยัวะต่างๆ
รวมทั้งวสัดุท่ีสัมผสักบัผูป่้วย เช่น ส าลี ผา้พนัแผล เขม็ฉีดยา มีดผา่ตดั และเส้ือผา้ผูป่้วย เป็นตน้ 

2.1.2.4 แบ่งตามลกัษณะของการยอ่ยสลายของขยะมูลฝอย  
  วินัย วีระวฒันานนท์ (2545) และ วุฒิวงศ์ โต๊ะทอง (2548) กล่าวว่า ขยะชนิดท่ี
สามารถย่อยสลายได ้ ไดแ้ก่ เศษอาหาร ใบไม ้เศษไม ้ท่ีน ามาท าเป็นปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพไดร้วมถึง
กระดาษทุกชนิด ส่วนขยะชนิดยอ่ยสลายไม่ได ้ไดแ้ก่ เศษแกว้เศษกระจก เศษหนงัและยางรถยนต ์
เป็นตน้ 

2.1.2.5 แบ่งตามลกัษณะของภาชนะรองรับของขยะมูลฝอย 
            ส าหรับภาชนะรองรับขยะนั้นโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภทสามารถเป็นภาชนะ
รองรับขยะไดค้รบชนิด ดงัน้ี 
   1) ภาชนะถงัสีเขียว ใชส้ าหรับรองรับขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายหรือ
เน่าเป่ือยได้ได้แก่เศษผกัเศษผลไม้เปลือกผลไม้ เป็นต้น ขยะเหล่าน้ีพบว่ามีสารอินทรียว์ตัถุท่ีมี
ความช้ืนสูงสามารถน าไปท าหมกัปุ๋ยได ้
   2) ภาชนะถงัสีเหลือง ใช้ส าหรับรองรับขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่
ไดอี้กหรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแกว้ กระดาษ โลหะ เป็นตน้ เป็นขยะท่ีน าไปซ้ือขายท ารายไดก่้อน
จะป้อนสู่โรงงานแปรรูปขยะ 
   3) ภาชนะถงัสีส้ม ใชร้องรับขยะอนัตรายหรือขยะท่ีมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย
ซากแบตเตอร่ี หลอดฟลูออเรสเซ้นต ์เป็นตน้ ขยะประเภทน้ีจ าเป็นตอ้งมีการคดัแยกไวต่้างหากโดย
น าไปก าจดัดว้ยวธีิการพิเศษท่ีเหมาะสมต่อไป 
   4) ภาชนะถงัสีน ้าเงิน ใชส้ าหรับรองรับขยะทัว่ไปท่ียอ่ยสลายยากหรือยอ่ย
สลายไม่ได้ไม่มีพิษและไม่คุ ้มค่าในการน าไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหม่ี พลาสติก ห่อลูกอม             
โฟมเป้ือนอาหาร ซองขนม เป็นตน้ 

2.1.2.6 แบ่งตามลกัษณะทางกายภาพของขยะมูลฝอย  
           อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ได้ท าการจ าแนกขยะมูลฝอยตามลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึง
เป็นการจ าแนกขยะมูลฝอยตามลกัษณะท่ีปรากฏและมองเห็นจากภายนอก ซ่ึงสามารถจ าแนกออกได ้
ดงัน้ี 
   1) ขยะเปียก (Garbage) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเป็นสารอินทรียช์นิดต่างๆ
และมีความช้ืนสูงสามารถยอ่ยสลายไดง่้ายโดยกระบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผกั
และผลไม ้เศษหญา้ เป็นตน้ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งท าการเก็บขนและน าไปก าจดัท าลายหลายอย่าง
รวดเร็วเพื่อป้องกนักล่ินเหมน็จากการเน่าเสียของขยะประเภทน้ี 
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   2) ขยะแห้ง (Rubbish and Trash) หมายถึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในรูปของ
สารอินทรียแ์ละสารอนินทรีย ์ซ่ึงมีความช้ืนต ่าย่อยสลายดว้ยกระบวนการทางชีวภาพไดย้าก เช่น
กระดาษ กล่องกระดาษ เศษก่ิงไม้ใบไม้ เศษยาง เศษผ้า เศษแก้วหรือขวดแก้ว เศษหนังหรือ
ผลิตภณัฑห์นงั เศษกระป๋องโลหะ เศษพลาสติก เป็นตน้ 
   3) เถ้า (Ash) หมายถึง ซากของแข็งท่ีเหลือจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
ประเภทฟืนหรือถ่านหินท่ีใหพ้ลงังานความร้อนทั้งในบา้นพกัอาศยั ในอาคาร หรือในโรงงานต่างๆ ฯลฯ 
   4) เศษส่ิงก่อสร้าง (Demolition and Construction Waste) หมายถึง ขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้างหรือการร้ือถอนอาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูนซีเมนต ์เศษกระเบ้ือง
เซรามิก เศษท่อพีวซีี เศษสายไฟ เศษหินและเศษไม ้เป็นตน้ 
   5) ซากสัตวต่์างๆ (Dead animal) หมายถึง ซากสัตวต่์างๆทั้งท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน เช่น สัตวเ์ล้ียงตามบา้นเรือนท่ีตายลงจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตวใ์นฟาร์มปศุสัตว์
ต่างๆ ท่ีอาจตายลงจากการเกิดโรคระบาดและจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษช้ินส่วนของสัตวท่ี์
เหลือจากโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง เป็นตน้ 
   6) ตะกอนจากระบบบ าบดันา้เสีย (Sludge) หมายถึง กากตะกอนท่ีเกิดจาก
การบ าบดัน ้ าเสียในระบบบ าบดัน ้ าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานทั้งหลาย โดยอาจมีลกัษณะ
เป็นของแขง็หรือก่ึงของแขง็มีทั้งส่วนท่ีสามารถยอ่ยสลายไดแ้ละยอ่ยสลายไม่ไดด้ว้ยขบวนการทาง
ชีวภาพ กากตะกอนเหล่าน้ีหากปล่อยทิ้งไวโ้ดยไม่ก าจดัอาจถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้าหรือไหลซึมลงสู่
ชั้นน ้าใตดิ้นได ้
   7) ซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from 
Electronic Equipment; WFEE) หมายถึง ขยะท่ี เกิด ข้ึนจากภาคธุรกิจซ่ึงผลิตสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจ าหน่ายในตลาด และเม่ือสินค้า
เหล่านั้นเส่ือมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานลงก็กลายเป็นขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัท าลาย ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัจะมีขนาดใหญ่และมีน ้ าหนักมากขยะประเภทน้ี ได้แก่ ซากตูเ้ย็น เคร่ืองรับโทรทศัน์ เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

2.1.2.7 แบ่งตามลกัษณะและประเภทของขยะมูลฝอย 
            ระเบียบ ชาญช่าง (2541) และ ชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล (2547) ไดแ้บ่งตามลกัษณะ
และประเภทของขยะมูลฝอยไว ้ดงัน้ี 
   1) ขยะสด (Garbage)ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษพืชผกั เศษเน้ือสัตว ์เศษผลไม ้
กระดูกและก้าง ฯลฯ ส่วนมากจะเกิดจากกิจกรรมการปรุงอาหาร การรับประทานอาหารจาก
ครัวเรือน ตลาดสดสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร โรงอาหาร สถานท่ีจดัเล้ียงอาหาร ฯ ลฯ ขยะสดมี
ส่วนประกอบเป็นอินทรียสาร (Organic Matter) ท่ีสลายตวัไดเ้ป็นส่วนใหญ่ มีความช้ืนปะปนอยู ่



9 

ประมาณร้อยละ 40 - 70 ถา้ปล่อยทิ้งไวน้านเกินไปโดยไม่น าไปก าจดัจะเกิดการสลายตวัเน่าเป่ือย
จากปฏิกิริยาของจุลินทรียท์  าให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคได ้ขยะสดชนิด
ต่างๆ เม่ือปล่อยทิ้งคา้งไวร้ะยะหน่ึงจะมีน ้ าสีเหลืองกลายเป็นน ้ าโสโครกท่ีส่งกล่ินเหม็นรุนแรงและ
เป็นท่ีน่ารังเกียจ น ้ าสีเหลือง (Leachate) จากขยะจะมีค่าบีโอดีค่อนขา้งสูงมาก ถา้ไหลลงสู่แหล่งน ้ า
ในปริมาณมากๆ อาจท าให้ เกิดมลภาวะทางน ้ าได ้ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กล่าวว่า
ขยะอินทรีย ์(Organic Waste) เป็นขยะจากครัวเรือนภตัตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด เกษตรกรรม 
ได้แก่ เศษผลไม ้เศษอาหาร เศษผกั เศษเน้ือ ซากสัตว ์มูลสัตวข์ยะประเภทน้ีเป็นพวกท่ียอ่ยสลาย
และเน่าเป่ือยไดง่้าย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย ์ท่ีมีความช้ืนค่อนขา้งสูงมีกล่ินเหม็น ก าจดั
โดยการน ามาท าเป็นปุ๋ยหมกั และวนัชยั นิลพฒัน์ (2546) กล่าวว่า ขยะเปียก (Garbage Waste) เป็น
ขยะท่ีมีความช้ืนสูง สามารถย่อยสลายได้ง่าย ใช้เวลาย่อยสลายสั้ น จึงเป็นตวัการท่ีส าคญัในการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคชนิดต่างๆ ส่งกล่ินเน่าเหม็นรบกวนเป็นบ่อเกิดของแมลงและสัตวมี์พิษ
ต่างๆเน่ืองจากขยะเปียกประกอบดว้ยสารอินทรีย ์(Organic Matter) จึงท าใหเ้กิดการยอ่ยสลายไดใ้น
ระยะเวลาสั้นสัตวท่ี์เป็นพาหะในการน าเช้ือโรคไดแ้ก่ สุนขั แมลงวนั แมลงสาบ หนูและสัตวมี์พิษ 
จึงชอบเขา้ไปอยูอ่าศยัท ารังและหากินในแหล่งท่ีมีขยะเปียกสะสมอยู ่
   2) ขยะแห้ง (Rubbish) ไดแ้ก่ เศษวสัดุท่ีย่อยสลายยากหรือบางชนิดย่อย
สลายไม่ไดเ้ลย (Nonputresible Materials) ถา้แบ่งตามคุณลกัษณะของการเผาไหม ้สามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ ขยะแห้งท่ีเผาไหม้ได้ (Combustible Materials) ได้แก่ กระดาษ เศษไม้ กล่องไม ้
ผา้ข้ีร้ิว ส่ิงทอ เส้ือผา้เก่าหรือช ารุดพลาสติก เศษหญ้า ใบไม ้และขยะแห้งท่ีเผาไหมไ้ม่ได้ (Non-
Combustible Materials) ไดแ้ก่ เศษแกว้ เศษชามโอ่งแตก ขวดเปล่า กระป๋องบรรจุอาหาร เศษโลหะ 
กระเบ้ือง เศษหิน เคร่ืองป้ันดินเผา เหล็ก เป็นตน้ 
   3) เถา้ (Ashes) เป็นเศษหรือกากท่ีเหลืออยู่หลงัจากการเผาไหมแ้ล้ว เช่น 
การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงแขง็ พวกไมฟื้น การเผาไหมจ้ากไฟป่า ถ่านไม ้ถ่านหิน แกลบ ซากของพืช
และเถ้าถ่านจากการเผาขยะมูลฝอยต่างๆ เป็นตน้ จะเกิดเป็นเถ้าเหลือตอ้งน าไปก าจดัต่อไป เช่น 
น าไปถมท่ีลุ่ม มิฉะนั้นจะเกิดปัญหารบกวนเช่นเดียวกบัฝุ่ น 
   4) ขยะจากอุตสาหกรรม (Industrial Refuse) หมายถึง เศษวสัดุท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงต้องใช้วตัถุดิบต่างๆ มาท าการผลิต เช่น โรงงาน
ผลไมก้ระป๋อง ขยะท่ีเกิดข้ึนจะเป็นพวกเปลือกเมล็ด และเศษเน้ือของผลไม ้ซ่ึงเป็นพวกอินทรียสาร
ท่ีสลายตวัไดง่้าย ถา้ปล่อยทิ้งไวน้านๆจะเกิดกล่ินเหม็นรบกวน และอาจจะเกิดผลกระทบต่อดินและ
แหล่งน ้าได ้ส่วนขยะจากเคร่ืองป้ันดินเผาจากโรงแกว้จะมีพวกเศษแกว้และเศษเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึง
เป็นขยะท่ีไม่สลายตวั 
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   5) ซากสัตว ์(Dead animals) ได้แก่ สัตวท่ี์เกิดจากการถูกยานพาหนะชน
หรือทบัตายหรือเป็นโรคตาย (ไม่นับส่วนท่ีมนุษยฆ่์าเพื่อเป็นอาหาร เพราะเศษท่ีเหลือจากการใช้
เป็นอาหาร ถือว่าเป็นขยะสด)ไดแ้ก่ สุนขั แมว หมู ววั ควาย เศษเน้ือจากตลาดสด ซากสัตวเ์หล่าน้ี
ตอ้งรีบน าไปก าจดัโดยเร็ว เช่น การฝังการเผาท าลาย มิฉะนั้นจะเกิดการเน่าเหม็นส่งกล่ินรบกวน 
สร้างทัศนะอุจาด และน่าสมเพชแก่ผู ้พบเห็นนอกจากน้ีถ้าสัตว์ตายเน่ืองจากโรคต่างๆ เช่น          
แอนแทรกซ์ (Anthrax) โรคกลวัน ้าจะอนัตรายมากเพราะเช้ือจะเขา้สู่คนได ้
   6) ขยะจากถนน (Street Refuse) ได้แก่ เศษดิน ฝุ่ นละออง มูลสัตว์ เศษ
กระดาษเศษใบไม ้เศษหญา้แห้งท่ีทิ้งตามถนน และเศษขยะท่ีผูเ้ดินเทา้หรือผูท่ี้อยูบ่นพาหนะทิ้งลง
บนถนนหรือขา้งถนนเช่น เศษแกว้ ถุงพลาสติก เศษกระเบ้ือง เปลือกผลไม ้ฯลฯ ขยะจากถนนควร
ไดรั้บการรวบรวมและน าไปก าจดัเป็นประจ า มิฉะนั้นจะเกิดการฟุ้งกระจายและเปรอะเป้ือนไดง่้าย 
ในขณะท่ีฝนตกลงมาน ้าฝนจะไหลชะลา้งขยะต่างๆ จากถนนลงสู่ท่อระบายน ้าท าใหเ้กิดการอุดตนัได ้
   7) ขยะจากการเกษตรกรรม (Agricultural Refuse) ได้แก่ ขยะท่ีเกิดจาก
กิจกรรมดา้นการเกษตร เช่น ฟาง เศษหญา้ แกลบ เศษใบพืช เศษอาหารสัตว ์มูลสัตว ์ฯลฯ ส่วนมาก
เป็นอินทรียวตัถุท่ีสลายตวัได ้หากปล่อยทิ้งไวจ้ะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงและสัตวน์ าโรคบางชนิด
ได ้เช่นแมลงวนั หนู เกิดกล่ินเหมน็ร าคาญ 
   8) ของใชท่ี้ช ารุด (Bulky Waste) หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้มีขนาดใหญ่ 
แต่มีสภาพช ารุดเส่ือมสภาพหรือหมดอายุการใชง้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์เก่าท่ีช ารุด เตาหุงตม้ท่ีช ารุด 
ยางรถยนตเ์ก่า ฯลฯ 
   9) ซากรถยนต ์(Abandoned Vehicles) หมายถึง ยานพาหนะเก่าท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
รถยนตน์ัง่และรถบรรทุก ท าใหไ้ม่น่าดู รกรุงรัง ส้ินเปลืองพื้นท่ี เป็นท่ีอยูอ่าศยัของหนูและแมลง 
   10) เศษส่ิงปลูกสร้าง (Construction & Demolition Wastes) หมายถึง เศษ
วสัดุส่ิงของท่ีเกิดจากการก่อสร้าง และการร้ือถอนอาคารส่ิงก่อสร้างต่างๆ เช่น ข้ีเล่ือย เศษไม ้เศษ
กระเบ้ือง เศษหิน ทรายปูนซีเมนต ์เศษโลหะ เสาคอนกรีต ฯลฯ 
   11) ขยะพิเศษ (Special Wastes) หมายถึง เศษส่ิงของท่ีมีอนัตราย มีการ
ปนเป้ือนของเช้ือโรค วตัถุท่ีระเบิดได ้เศษส่ิงของท่ีปนเป้ือนดว้ยสารกมัมนัตรังสี เช่น กระป๋องสี 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีรถยนต ์ฯลฯ 
   12) กากตะกอนของน ้ าโสโครก (Sewage Treatment Residues) หมายถึง 
เศษดินกรวด ทราย และวตัถุอ่ืนท่ี มีอนุภาคเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นพวกกากตะกอนและโคลนตม ซ่ึง
เหลือค้างจากการบ าบัดคุณภาพของน ้ าดิบให้เป็นน ้ าประปาและการบ าบดัคุณภาพน ้ าโสโครก 
รวมถึงกากตะกอนท่ีสูบถ่ายจากถงัเกรอะและหลุมส้วมดว้ย 
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2.1.3 แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 
ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (2533) ไดจ้  าแนกแหล่งก าเนิดขยะโดยทัว่ไป 

แบ่งออกเป็น 3 แหล่ง คือ 
1) แหล่งชุมชน เป็นแหล่งก าเนิดขยะท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยเฉพาะอาคารบา้นเรือนท่ีพกั

อาศยัจะมีปริมาณขยะมากกวา่แหล่งอ่ืนๆ 
2) แหล่งอุตสาหกรรม ขยะจากโรงงานมกัจะก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มเฉพาะจุด

เท่านั้นเม่ือไดรั้บการจดัการแลว้ปัญหาจะหมดไป จึงเป็นแหล่งท่ีสร้างปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่
แหล่งชุมชน 

3) แหล่งเกษตรกรรม เป็นแหล่งท่ีไม่สร้างปัญหามากนกั เน่ืองจากเกษตรกรมกัจะ
ก าจดัไดเ้อง ซ่ึงถือไดว้า่สร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่แหล่งอ่ืนๆมาก 

อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ไดท้  าการจ าแนกแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท 
ดงัน้ี 

1) ขยะจากชุมชน (Municipal Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจวตัรประจ าวนั
ของประชากรท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบทประกอบด้วยขยะจากบ้านเรือนอาคาร
ส านกังาน โรงเรียน สถาบนัการศึกษา อาคารพาณิชย ์โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนัด
และแหล่งชุมชนอ่ืนๆเช่น สวนสาธารณะและชายหาด เป็นตน้ 

2) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
จากภาคการผลิตสินคา้โรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆซ่ึงโดยปกติแล้วขยะท่ี
เกิดข้ึนจากภาคอุตสาหกรรมน้ีจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ขยะทัว่ไปท่ีเกิดจากกิจกรรมซ่ึงไม่
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตสินคา้โดยตรง เช่น ขยะท่ีเกิดจากส านักงานและโรงอาหารภายใน
โรงงาน เป็นต้นขยะส่วนน้ีจะถือว่าเป็นขยะจากชุมชน (Municipal Waste) ประเภทหน่ึงเช่นกัน 
ส าหรับอีกส่วนหน่ึงก็คือขยะท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินคา้ (Process Waste) ซ่ึง
ในขยะส่วนน้ีจะมีทั้ งในส่วนท่ีไม่เป็นอันตราย (Industrial Non-hazardous Waste) เช่น วตัถุดิบ
จ าพวกเศษผา้ เศษไม ้เศษหนงั และเศษพลาสติกฯลฯ กบัขยะท่ีเป็นอนัตราย (Industrial Hazardous 
Waste) เช่น ตะกอน โลหะหนกั กากตะกอนน ้ ามนั กรด ด่าง ตวัท าละลาย และกากสี เป็นตน้ โดย
ขยะในส่วนหลงัน้ีก็คือของเสียอนัตรายประเภทหน่ึงนัน่เอง 

3) ขยะจากภาคเกษตรกรรม (Agricultural Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆในภาคการเกษตรทั้ งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเล้ียงสัตว์
ประกอบดว้ย ซากพืช ซากสัตว ์มูลสัตว ์ตอซัง ชานออ้ย เศษหญา้และเศษใบไม ้รวมไปถึงภาชนะ
บรรจุสารเคมีภณัฑ์ท่ีเส่ือมสภาพแลว้ เป็นตน้ ซ่ึงในส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ี
เส่ือมสภาพก็จะจดัอยูใ่นจ าพวกของเสียอนัตรายเช่นเดียวกนั 
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4) ขยะจากสถานพยาบาล (Hospital Waste) ได้แก่  ขยะท่ี มีแหล่งก าเนิดจาก
โรงพยาบาล สถานีอนามยั คลินิกรักษาโรคคนและสัตว ์ซ่ึงจะเป็นขยะท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ใน
ปริมาณท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูท่ี้สัมผสัได ้เช่น ผา้พนัแผล เข็มฉีดยา ช้ินส่วนของอวยัวะต่างๆ 
เป็นตน้นอกจากน้ียงัหมายถึงขยะท่ีเกิดจากหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์อีกดว้ย 

สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม (2534) ไดร้ะบุถึงแหล่งเกิดขยะมูลฝอยจากสถานท่ีท่องเท่ียว
ห่างไกลชุมชนไว ้ดงัน้ี 

1) นักท่องเท่ียว ซ่ึงจัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยท่ีส าคัญท่ีสุดในแหล่ง
ท่องเท่ียวทุกประเภท ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยในแต่ละแห่งจะแปรผนัตามจ านวนและ
ลกัษณะของกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 

2) ประชากรท้องถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว จะมีความส าคัญของต่อปริมาณและ
ลกัษณะของขยะมูลฝอยมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัสัดส่วนของจ านวนประชากรทอ้งถ่ิน หากสัดส่วน
ประชากรทอ้งถ่ินมีมาก ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยก็จะมีสภาพท่ีคลา้ยคลึงกบัแหล่งชุมชน
ทัว่ไป แต่ถา้จ านวนประชากรทอ้งถ่ินมีนอ้ยขยะมูลฝอยก็จะมีสภาพเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยตรง 

3) โรงแรมหรือท่ีพกั ซ่ึงจ านวนและขนาดของโรงแรมหรือท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อการเกิดขยะมูลฝอยอย่างหน่ึง ถา้แหล่งท่องเท่ียวมีจ านวนโรงแรมหรือท่ีพกั
แรมมากและเป็นโรงแรมหรือท่ีพกัขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่ามีนกัท่องเท่ียวให้ความนิยมในการ
พกัคา้งคืนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นมาก ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมพกัแรมน้ีจะมีผลโดยตรงต่อ
ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

4) ร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียว มีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณและลกัษณะของ
ขยะมูลฝอยถ้าแหล่งท่องเท่ียวใดมีร้านอาหารจ านวนมาก ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ
ภาชนะบรรจุอาหารก็จะมีมากข้ึนตามไปดว้ย 

5) จากธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง จะมีปริมาณและลกัษณะของขยะ
มูลฝอยจากธรรมชาติแตกต่างกนัไป ซ่ึงไดแ้ก่ขยะมูลฝอยจากธรรมชาติท่ีเกิดจากก่ิงไม ้ใบไมแ้ห้ง
ร่วงหล่น การตดัแต่งก่ิงไม ้ใบไม ้ขยะมูลฝอยท่ีถูกพดัจากทะเลท่ีติดอยูบ่ริเวณหาดทราย เป็นตน้ 
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ภาพที ่2.1 แสดงลกัษณะขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ 
แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2553. 
 

2.1.4 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย 
การจดัการขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการ โดยเร่ิมตั้งแต่แหล่งก าเนิด

จนกระทัง่ถึงกระบวนการก าจดัขั้นสุดทา้ย ซ่ึงไดแ้ก่ การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวม
คดัแยก แปรรูป การขนส่งและการขนถ่าย รวมถึงการก าจดัดว้ยวธีิการท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลและการน า
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กลบัมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงตอ้งเป็นการด าเนินการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎระเบียบทางกฎหมายทางสังคม 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามยัของมนุษย ์ทศันียภาพ และส่ิงแวดลอ้ม มีความ
เหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ การก าจดัขยะมูลฝอย การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการยอมรับของสังคม  

ดงันั้นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพจึงตอ้งได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ส่วนท่ีมีส่วนรับผิดชอบในการจดัการ ทั้งจากประชาชนท่ีมีหนา้ท่ีในการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง
และเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากท่ีพกัของตนไวใ้นสถานท่ีท่ีหน่วยงานไดจ้ดัเตรียมไว ้เพื่อ
ลดภาระหนา้ท่ีการจดัเก็บของเจา้หนา้ท่ี รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าจดั
ให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ การจดัการขยะมูลฝอยมีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

พัชรี หอวิจิตร (2529) ได้จ  าแนกระบบการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับชุมชนทั่วๆไป
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) การทิ้งขยะมูลฝอย เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูทิ้้งเห็นว่าวสัดุนั้ นๆ ไม่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอี้กแลว้จึงทิ้งหรือรวบรวมไวเ้พื่อก าจดัต่อไป การทิ้งขยะเป็นกิจกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่ ข้ึนอยู่กับบุคคลผูใ้ช้วสัดุนั้ นๆว่าจะยงัใช้ประโยชน์จากวสัดุนั้นหรือไม่ ซ่ึง
กิจกรรมน้ีนบัวา่เป็นส่วนส าคญัยิง่ของระบบการจดัการขยะมูลฝอย เพราะปริมาณของขยะมูลฝอยท่ี
ตอ้งการก าจดัอนัรวมหมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการขยะมูลฝอยนั้น จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบั
ความสามารถในการควบคุมกิจกรรมนั้น 

2) การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด ในส่วนน้ีมุ่งสนใจขยะมูลฝอยท่ีมาจาก
ชุมชนมากกว่าแหล่งอ่ืนๆเพราะขยะชุมชนมีส่วนประกอบหลากหลาย และเกิดข้ึนในแหล่งท่ีอยู่
อาศยัของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตท่ีผูค้นอยู่กนัอย่างแออดั ไม่มีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บขยะท่ี
เกิดข้ึนได้และถึงจะมีพื้นท่ีเพียงพอจะเก็บ ก็ต้องมีการเก็บขนยา้ย หรือก าจดัไปในเวลาอนัควร
มิฉะนั้นจะเกิดการเน่าเหม็นท่ีไม่น่าดู และอาจมีผลต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได้ ดังนั้ น
ตอ้งการมีออกแบบถงัขยะให้มีขนาดและรูปท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานจะเช่ือมโยงต่อส่วนอ่ืนๆ
ของการจดัการขยะมูลฝอย 

3) การรวบรวม หมายถึง กิจกรรมตั้งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถงัขยะไปจนถึง
การขนขยะไปถ่ายไวท่ี้จุดหมายปลายทาง การจดัระบบการรวบรวมขนส่งท่ีเหมาะสมส าหรับเมือง
ใหญ่จะมีความยุ่งยาก เช่น การเลือกชนิดของรถขยะ การจดัเส้นทางเดินรถ การพิจารณาความ
เหมาะสมในการจดัตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอย ฯลฯ 

4) การก าจดัขั้นสุดทา้ย ท่ีนิยมมากท่ีสุดเพราะมีราคาตน้ทุนในการด าเนินการนอ้ย
ท่ีสุด ได้แก่วิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ วิธีน้ีสามารถก าจดัขยะมูลฝอยได้ 100% และสามารถ
รองรับของเหลือจากการก าจดัดว้ยวิธีอ่ืนได ้แต่วธีิน้ีมีขอ้เสียคือ ใชเ้น้ือท่ีในการด าเนินการมาก อาจ
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ถูกต่อตา้นจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงกบับริเวณหลุมฝังกลบ และถา้ด าเนินการไม่ดีอาจส่งผล
กระทบต่อมลพิษทางดิน ทางน ้ า จากการร่ัวซึมของน ้ าชะขยะ และถ้ากลบทับด้วยดินไม่ดีอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหากล่ินเหมน็และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตวน์ าโรคได ้ 

ธเรศ ศรีสถิต (2553) และ อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ไดเ้สนอแนวคิดทางการจดัการขยะมูล
ฝอยประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆท่ีส าคญัหลายขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การลดและการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  
เป็นการด าเนินการกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดต่างๆอันได้แก่ 

บา้นเรือน อาคารส านกังาน สถานศึกษา ตลอดจนสถานท่ีสาธารณะทัว่ไปเพื่อรอการเก็บขน การ
รวบรวมและน าไปก าจดัท าลายซ่ึงการด าเนินการกบัขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดน้ีเป็นหน้าท่ีความ
รับผดิชอบโดยตรงของบุคคลหรือเจา้ของบา้นเรือนอาคารสถานท่ีต่างๆท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใน 
2 ลกัษณะ คือ การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดและการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 

การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงด าเนินการไดห้ลายลกัษณะ เช่น การปฏิเสธหรือ
หลีกเล่ียงสินคา้หรือบรรจุภณัฑท่ี์จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse)แนวทางน้ีสามารถด าเนินการไดห้ลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่ หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีใชบ้รรจุภณัฑ์ห่อหลายชั้นหลีกเล่ียงการซ้ือ
สินค้าชนิดใช้คร้ังเดียวหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีมีอายุการใช้งานต ่ าในการเลือกสินค้าต่างๆท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน น ้ ายาท าความสะอาด ผงซกัฟอก ฯลฯ ให้เลือกซ้ือเฉพาะผลิตภณัฑ์
ท่ีมีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยน ้ าหนักของ
ผลิตภณัฑ์ และหลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ซ่ึงมีส่วนประกอบของขยะท่ีเป็นมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นตน้เลือกใชสิ้นคา้ท่ีสามารถส่งบรรจุภณัฑ์คืนแก่ผูผ้ลิต
ได ้(Return) แนวทางน้ีสามารถด าเนินการได ้คือ เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิตมีการเรียก
คืนซากบรรจุภณัฑ์หลงัการบริโภคของประชาชนเลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีระบบมดัจ าและ
คืนเงิน (Deposit Refund System) เช่น สินคา้ประเภทขวดน ้ าอดัลมหรือน ้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นต้น
เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์หรือรีไซเคิลไดห้รือมีส่วนประกอบ
วสัดุรีไซเคิลต่างๆการใชซ้ ้ า (Reuse) หมายถึง การน าสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์มีการใชง้านแลว้กลบัมา
ใช้งานอีก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปล่ียนแปลงหรือรูปแบบใดๆ เช่น เลือกซ้ือหรือใช้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบมาให้ใชไ้ดม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง เช่น แบตเตอร่ีชนิดเติมประจุไฟฟ้าใหม่ได้
(Rechargeable Battery) เป็นตน้เลือกสินคา้ชนิดเติม (Refill) เช่นผงซักฟอก น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาท า
ความสะอาดเป็นตน้ซ่อมแซมเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆ (Repair) ให้สามารถใช้งานไดต่้อไปอีก
หรือบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานข้ึนน าบรรจุภัณฑ์หรือวสัดุเหลือใช้อ่ืนๆกลับมาใช้
ประโยชน์อีก เช่น การใชซ้ ้ า ถุงผา้ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ และขวดแกว้ต่างๆ ฯลฯ
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ยืมหรือเช่าหรือใช้ส่ิงของหรือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้บ่อยคร้ังร่วมกนั เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ นอุปกรณ์ท าความ
สะอาดบา้นต่างๆ เป็นตน้ 

การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดเป็นขั้นตอนการด าเนินงานภายหลงัจากท่ีมีขยะมูลฝอย
เกิดข้ึนแล้วซ่ึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเร่ิมต้นท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการน าขยะกลับมาใช้ท่ีมี
ศกัยภาพ ขยะท่ีน ามาใชใ้หม่ไม่ถูกปนเป้ือนดว้ยขยะอ่ืนๆท่ีมีความสกปรกหรือขยะเปียกต่างๆจนท า
ให้คุณภาพของขยะท่ีจะน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ดอ้ยลงไปหรืออาจท าให้เสียค่าใชจ่้ายในการลา้งท า
ความสะอาดหรือท าการคดัแยกเพิ่มเติมก่อนท่ีจะส่งเขา้สู่โรงงานแปรรูปต่อไป ขอ้ดีอีกประการหน่ึง
ของการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดก็คือ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัขั้น
สุดท้ายยงัสถานท่ีฝังกลบขยะให้เหลือน้อยลง อนัเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายุการใช้งานของ
สถานท่ีฝังกลบให้สามารถใช้งานไดน้านมากกว่าเดิมและยงัเป็นการประหยดังบประมาณจ านวน
มหาศาลของรัฐท่ีจะตอ้งลงทุนเพื่อก าจดัขยะอีกดว้ย 

2) การเก็บรวบรวมและเก็บขน 
เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไวใ้นภาชนะรองรับขยะซ่ึงวางไวต้ามสถานท่ี

ต่างๆ อนัได้แก่ บริเวณท่ีพกัอาศยั สถาบันการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจ าทาง และ
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อน ามารวบรวมไวย้งัจุดพกัขยะก่อน แล้วจึงท าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ 
เพื่อท่ีจะไดข้นส่งต่อไปยงัสถานท่ีฝังกลบส าหรับขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก แต่หาก
เป็นขยะรีไซเคิลท่ีได้มีการคดัแยกไวใ้นภาชนะรองรับขยะตามท่ีกล่าวมาแล้ว ขยะเหล่าน้ีก็จะถูก
รวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ต่อไป อน่ึง ขยะมูลฝอยเม่ือถูกเก็บรวบรวมจาก
ภาชนะรองรับขยะท่ีอยูต่ามแหล่งก าเนิดต่างๆแลว้จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อน าไปก าจดั
ท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบให้เร็วท่ีสุด ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัการเน่าเหม็นของขยะรวมทั้งเพื่อให้มีขยะ
ตกคา้งยงัสถานท่ีต่างๆให้น้อยท่ีสุดด้วย ดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่าน้ีจึงไม่จ  าเป็นต้องมีการเก็บกัก
(Storage) ณ จุดใดจุดหน่ึงก่อนน าไปก าจดัหรือท าลาย ยกเวน้ในส่วนของขยะอนัตรายหรือของเสีย
อนัตรายต่างๆเท่านั้นท่ีจะตอ้งท าการเก็บกบัให้มีจ  านวนมากพอก่อนท่ีจะส่งไปก าจดัอยา่งถูกวธีิและ
ปลอดภยั ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าท่ีตามบทบญัญติัของกฎหมายซ่ึงก าหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผูรั้บผิดชอบ ดังนั้นหน่วยงานดงักล่าว
จะตอ้งมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัอย่างเหมาะสม
ทั้งน้ีเพื่อมิใหมี้ขยะตกคา้งอยูต่ามสถานท่ีต่างๆในปริมาณมากและนานเกินไป 

3) การขนส่ง  
เป็นการน าขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆภายในชุมชนขนถ่าย

ไปยงัสถานท่ีฝังกลบซ่ึงตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่กระบวนการ
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แปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีฝังกลบนั้นจะ
เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จส้ินแลว้ 

4) การแปรสภาพ  
เป็นวิธีการท่ีจะท าให้ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพท่ีเกิดความ

สะดวกต่อการเก็บขนไปก าจดัหรือท าลายหรือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ซ่ึงวตัถุประสงคข์อง
การแปรสภาพขยะจะมีอยูด่ว้ยกนั 3 ขอ้ ดงัน้ี 

  (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจดัการขยะโดยการอดัขยะให้เป็นฟ่อน
หรือเป็นกอ้นๆซ่ึงจะช่วยลดพื้นท่ีการเก็บขนขยะและลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งไปยงัสถานท่ีฝังกลบให้
น้อยลงนอกจากน้ีการอดัขยะก่อนท าการฝังกลบจะช่วยท าให้สถานท่ีฝังกลบมีอายุการใช้งานได้
นานข้ึนกล่าวคือ ขยะท่ีอดัแน่นโดยการมดัเป็นฟ่อนหรือเป็นกอ้นจะมีปริมาตรลดลงเม่ือเทียบกบั
ขยะท่ีเป็นขยะธรรมดา ด้วยเหตุน้ีเม่ือน าไปฝังกลบจึงสามารถรองรับปริมาณขยะได้มากข้ึนและ
นานข้ึนนัน่เอง 

  (2) เพื่ อน าว ัสดุท่ี ใช้แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  กล่าวคือ ใน
กระบวนการแปรสภาพจะมีการแยกส่วนประกอบหรือคดัแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
แกว้ กระดาษพลาสติก โลหะ เหล็ก ฯลฯ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีสามารถน าส่งไปยงัโรงงานแปรรูปเพื่อใช้
เป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตสินคา้ใหม่ได ้ส่วนขยะท่ีใชป้ระโยชน์ไม่ไดเ้ม่ือถูกคดัแยกออกมาแลว้ก็จะ
ท าการขนส่งไปก าจดัหรือท าลายยงัสถานท่ีฝังกลบต่อไป 

  (3) เพื่อน าผลผลิตท่ีเกิดจากขบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในดา้น
ต่างๆตวัอย่าง เช่น เม่ือท าการแปรสภาพขยะดว้ยการย่อยสลายทางชีวภาพไดผ้ลผลิตเป็นปุ๋ยหมกั
หรือปุ๋ยอินทรียน์ ามาใชใ้นการเพาะปลูก หรือท าการยอ่ยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อให้ไดก้๊าซมีเทน
น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในดา้นต่างๆ เช่น การหุงตม้ การป่ันกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ 

การแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถท าไดห้ลายวิธีด้วยกนั คือ การแปรสภาพดว้ย
การบด (Grinding) การอดัให้แน่น (Compaction) การแยกส่วนประกอบ (Separation) และการย่อย
สลายทางชีวภาพ (Biodegradation)  

5) การก าจดัหรือท าลาย  
ถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ซ่ึงเม่ือมีการด าเนินงาน

ในขั้นตอนต่างๆตามท่ีไดก้ล่าวมาเป็นล าดบัแลว้ ในท่ีสุดขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์
ไดอี้กก็จะถูกขนส่งไปยงัสถานท่ีฝังกลบเพื่อน าไปก าจดัต่อไป อยา่งไรก็ตาม การก าจดัขยะมูลฝอยท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมิไดมี้การฝังกลบเพียงวธีิเดียวแต่ยงัมีวธีิการอ่ืนๆท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยข้ึนอยู่
กบัปัจจยัหลายประการทั้งในเร่ืองคุณสมบติัของตวัขยะเองว่าเป็นขยะอนัตรายหรือไม่ รวมไปถึง
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของการจดัหาพื้นท่ีก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบและงบประมาณท่ีจะใช้ในการบริหาร
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จดัการดว้ย ในปัจจุบนัวธีิกาจดัหรือท าลายขยะมีหลายวธีิทั้งเป็นวธีิท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลและ
ไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล วิธีการเหล่าน้ีประกอบไปด้วย การเทกองบนพื้น (Open Dumping) 
การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill ) การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (Secure Landfill ) 
และการเผาในเตาเผา (Incineration) เป็นตน้ 

 

 
 
หมายเหต*ุ : ปริมาณขยะสะสม หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม ท่ีถูกท้ิงหรือกองไวห้รืออยูใ่นบ่อของ
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกตอ้ง เช่น การเทกอง (Open Dump) หรือ พ้ืนท่ีลกัลอบท้ิง เป็นตน้ 
 

ภาพที ่2.2 แผนภาพแสดงการไหลของขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2556 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2556. 
 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกเก็บขนน าไปก าจดัจ านวน 14.359 ลา้นตนั จะถูกก าจดั ณ สถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยทั้งแบบถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง จ านวน 2,490 แห่ง ทัว่ประเทศ โดยสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง คือเป็นการก าจดัขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม  (Engineer Landfill) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม 
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(Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตนัต่อวนั เตาเผาท่ีมีระบบก าจดัมลพิษทางอากาศ การแปรรูป
เพื่อผลิตพลงังาน (WTE) การหมกัท าปุ๋ย (Compost) และการก าจดัขยะมูลฝอยแบบเชิงกล – ชีวภาพ 
(MBT) จ านวน 466 แห่ง และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกตอ้งคือเป็นการก าจดัขยะมูลฝอย
แบบเทกอง (Open Dump) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 50    
ตนัต่อวนั การเผากลางแจง้ (Open Burning) หรือการก าจดัโดยใช้เตาเผาท่ีไม่มีระบบก าจดัมลพิษ
ทางอากาศ จ านวน 2,024 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2556)  

 
2.1.5 การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน 
จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทัว่ประเทศ ปี 2556 ท่ีเกิดข้ึน 26.774 ลา้นตนัต่อปีมีการน า

ขยะมูลฝอยชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ประมาณ 5.152 ลา้นตนั หรือร้อยละ 19 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการใชป้ระโยชน์มูลฝอยชุมชนมี 3 ลกัษณะ คือ 

  1) การใชป้ระโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยการคดัแยกและน ากลบัคืนสู่วสัดุรีไซเคิล 
ประเภทแกว้ กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียมอ่ืนๆ ผ่านกิจกรรมการซ้ือขายวสัดุรีไซเคิล
โดยผ่านร้านรับซ้ือของเก่า ศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะ และการเรียกคืนบรรจุภณัฑ์จาก
ผูป้ระกอบการ การท าส่ิงประดิษฐ์โดยสามารถรวบรวมไดป้ระมาณ 3.935 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 
76 ของมูลฝอยท่ีถูกน าไปใชป้ระโยชน์ 

  2) การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรียโ์ดยการน าขยะประเภทเศษอาหาร พืช ผกั 
ผลไมต่้างๆน าไปท าปุ๋ยหมกัอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ ส าหรับการใชบ้  ารุงดินเพื่อการเกษตร การผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียเ์พื่อทดแทนพลงังานเช้ือเพลิง สามารถรวบไดป้ระมาณ 1.114 ลา้นตนั 
คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลฝอยท่ีถูกน าไปใชป้ระโยชน์ 

  3) การแปรรูปมูลฝอยให้เป็นพลงังาน โดยการน ามูลฝอยมาผ่านกระบวนการแปร
รูปให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือเช้ือเพลิงทดแทน ในรูปของแท่ง
เช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) สามารถรวบรวมไดป้ระมาณ 0.103 ลา้นตนั (ร้อยละ 0.2) 

 
2.1.6 การจัดการขยะแบบบูรณาการ (Integrated solid waste management : IDWM)  
การจดัการขยะแบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการขยะท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะ 

คุณสมบัติของขยะ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ป้องกันรักษา
ส่ิงแวดลอ้มให้มีคุณภาพท่ีดีอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางเร่ิมจาก 
การลดการเกิดขยะ (Reduce) คัดแยก (Separation) การใช้ซ ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) และการก าจดัในท่ีปลอดภยั (Disposal)  
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1) การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Source Reduction) หมายถึง การลดการเกิดขยะ ณ 
แหล่งท่ีเกิดของขยะ เช่น บ้านเรือน ตลาด เป็นต้น โดยให้ความส าคญัในการลดการผลิตขยะท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่จ  าเป็น เช่น การลดการเกิดขยะประเภทกระดาษท่ีใช้ในส านักงาน โดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน เป็นตน้ ในส่วนของบา้นเรือนประชาชนนั้น การลด
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด ท าไดโ้ดยการลดการผลิตขยะให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และมีการคดัแยกประเภทขยะ 
ไม่ทิ้งรวมทั้งหมดเพื่อให้ทางเทศบาลก าจดั โดยอาจมีการน าขยะท่ีท าการคดัแยกไปใช้ประโยชน์  
เช่น แยกขาย เป็นตน้ ดงันั้น หลกัการลดการเกิดขยะ ณ แหล่งก าเนิด จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานตาม
หลกัการไม่ก่อใหเ้กิดขยะและไม่มีขยะถูกทิ้งออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบ 

2) การคดัแยก (Separation) เป็นการแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้หรือ
ขยะท่ีสามารถน าไปเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตได ้โดยการแยก ณ แหล่งก าเนิดสามารถท าได้
ง่ายกวา่การคดัแยกขยะจากสถานท่ีก าจดั การคดัแยกขยะตามลกัษณะขององคป์ระกอบทางกายภาพ
เป็นการช่วยใหง่้ายในการเก็บขนและรวบรวม เช่น การคดัแยกเศษอาหารเพื่อน าไปท าปุ๋ยหมกั หรือ
อาจน าไปเล้ียงสัตว ์รวมถึงการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไปท าให้สามารถก าจดัขยะ
ทัว่ไปไดอ้ยา่งปลอดภยัและสะดวกข้ึนอีกดว้ย 

3) การใช้ซ ้ า (Reuse) เป็นการน าส่ิงของท่ีสามารถน ากลับมาใช้ซ ้ าได้ มาใช้ซ ้ า
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใชง้าน เช่น ขวดแกว้ พลาสติก เป็นตน้ ซ่ึงการใชซ้ ้ าเป็นกระบวนการน า
กลบัมาใชใ้หม่โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการแปรรูปใหม่ 

4) การน ากลับมาใช้ใหม่  (Recycle) เป็นการเป ล่ียน รูปของขยะโดยผ่าน
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงแลว้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น การหลอมแกว้โดยใชข้วดแกว้เก่า 
เป็นตน้ ทั้งน้ีผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ะมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑ์เก่า นอกจากน้ียงัรวมถึงการเปล่ียน
ขยะใหอ้ยูใ่นรูปแบบของพลงังานความร้อนโดยการเผา หรือการน าขยะอินทรียม์าหมกัเป็นปุ๋ย เป็นตน้ 

5) การก าจดั (Disposal) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจดัการกับขยะท่ีไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอี้ก โดยใชว้ธีิการฝังกลบอยา่งปลอดภยั  

 
2.1.7 การก าหนดรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอย 
รูปแบบในการจดัการขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกนัหลายรูปแบบโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 2543) 
2.1.7.1 แบบ Single Stream Model  

           เป็นรูปแบบท่ีไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเป็นการทิ้งขยะรวมเพื่อน าไปสู่การก าจดัท่ี
อาจจะเป็นการฝังกลบ 
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2.1.7.2 แบบ Two Stream Model  
เป็นรูปแบบท่ีการคดัแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

  1) มีการแยกประเภทขยะเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ขยะเปียกและขยะแห้งกบั
ขยะเผาได้และขยะเผาไม่ได้ซ่ึงรูปแบบการแยกขยะประเภทน้ีกรุงเทพมหานครเคยมีการน ามา
ทดลองใชแ้ต่ไม่ประสบผลส าเร็จเน่ืองจากประเภทขยะท่ีแยกนั้นสร้างความสับสนใหก้บัผูทิ้้งขยะ 

  2) แยกประเภทตามภาชนะท่ีรองรับและตามวิธีการน าขยะมูลฝอยไปใช้
คือถงัสีฟ้าใส่ขยะมูลฝอยมีมูลค่าเพื่อน าไป Reuse หรือ Recycle ถงัสีเขียวใส่ขยะมูลฝอยไม่มีมูลค่า
เพื่อน าไปฝังกลบเผาหรือท าปุ๋ยหมกัซ่ึงรูปแบบน้ีผูทิ้้งขยะไม่เกิดความสับสนแต่จะสร้างความยุง่ยาก
ในการหาภาชนะรองรับขยะ 

2.1.7.3 แบบ Three Stream Model  
เป็นรูปแบบท่ีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 

รูปแบบ คือ 
  1) แยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ตามภาชนะรองรับและการใชป้ระโยชน์ 

คือ ถงัด าใส่ขยะไม่มีมูลค่า เพื่อน าไปฝังกลบหรือเผา ถงัสีฟ้า ใส่ขยะมูลฝอยมีมูลค่าเพื่อน าไป Reuse 
หรือ Recycle ถงัสีเขียวใส่ขยะมูลฝอยไม่มีมูลค่าเพื่อน าไปฝังกลบเผาหรือท าปุ๋ยหมกั 

  2) แยกประเภทตามภาชนะท่ีรองรับและตามวิธีการน าขยะมูลฝอยไปใช้
คือถงัสีฟ้าใส่ขยะมูลฝอยมีมูลค่าเพื่อน าไป Reuse หรือ Recycle ถงัสีเขียวใส่ขยะมูลฝอยไม่มีมูลค่า
เพื่อน าไปฝังกลบเผาในส่วนของขยะอินทรียผ์ูทิ้้งขยะจะมีเคร่ืองท าปุ๋ยหมกัเพื่อใชเ้องในบา้น 

2.1.7.4 แบบ Multi Stream Model  
                        เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานรูปแบบต่างๆเขา้ดว้ยกนัโดยท่ีผูจ้ดัการขยะจะก าหนดการ
บวนการและวธีิการทิ้งใหป้ฏิบติัตาม ดงัน้ี 

1) ขยะคดัแยกและบรรจุในถุงขยะต่างสี 
  2) เก็บขนขยะตามวนัท่ีก าหนด ตามประเภทขยะ 
  3) ขยะพิเศษ เก็บขนตามวนัท่ีก าหนด และจ่ายค่าเก็บขนพิเศษ 
  4) ขยะมีพิษ เก็บตามวนัท่ีก าหนด 
  5) ก าหนดจุดเก็บขยะรวม 
 
2.1.8 ประเภทของขยะมูลฝอยในการน ากลบัมาใช้ใหม่ 

 กลไกหน่ึงส าหรับการส่งเสริมให้น าวสัดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่คือการประทับ
สัญลกัษณ์รูปลูกศร 3 ดอกวนในกรอบสามเหล่ียมท่ีสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์เพื่อแสดงให้ทราบว่า 
ผลิตภณัฑด์งักล่าวสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3 แสดงสัญลกัษณ์ของบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรีไซเคิลได ้
แหล่งทีม่า: ญาณญัฎา ศิรภทัร์ธาดา, 2553. 
 
 จากสัญลักษณ์ รูปลูกศร 3 ดอกวนในกรอบสามเหล่ียมนั้ นต้องการส่ือความหมาย                 
3 ประการ ดงัน้ี 
  1) เป็นการแสดงใหเ้ห็นโดยผูผ้ลิตวา่ สินคา้หรือบรรจุภณัฑน้ี์ ผลิตมาจากวสัดุรีไซเคิล 
  2) เป็นการส่ือให้ผูบ้ริโภคทราบวา่สินคา้หรือบรรจุภณัฑ์นั้นสามารถน ามารีไซเคิล
ได้ เน่ืองจากวสัดุท่ีใช้แล้วยงัมีคุณสมบติัท่ีน าไปแปรรูปน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้เช่น แก้วพลาสติก 
กระดาษ อลูมิเนียม เป็นตน้ 
  3) เป็นการส่ือให้กบัผูค้ดัแยกขยะมูลฝอยไดท้ราบว่า วสัดุใดสามารถรีไซเคิลได ้
ส่งผลใหส้ามารถแยกขยะ ประเภทวสัดุไดถู้กตอ้งชดัเจน 
 บรรจุภณัฑ์ (Packaging) เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อระบบธุรกิจในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการผลิตและจดัจ าหน่ายส่งผลให้รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้
ในธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมมีมากมายหลายชนิด ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทไดต้ามวสัดุท่ีน ามาใช้
ผลิต เช่น บรรจุภณัฑ์ท่ีท ามาจากพลาสติก บรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากโลหะ และบรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากแกว้ 
เป็นตน้ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ต่างๆ เหล่าน้ี หลงัจากการบริโภคแลว้จะกลายเป็นวสัดุเหลือใช ้ซ่ึงส่งผลต่อ
การเพิ่มข้ึนของปริมาณของขยะมูลฝอยโดยตรงโดยประเภทของบรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือใช้ ท่ี
กลายเป็นขยะมูลฝอยแลว้สามารถน ามาใชใ้หม่ และมีความส าคญัในทางธุรกิจ มีดงัน้ี 

2.1.8.1 พลาสติก  
            ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก ถือไดว้า่เป็นขยะมูลฝอยท่ีมีการน ากลบัมาหมุนเวียน
ใช้ใหม่อย่างแพร่หลาย โดยพลาสติกเป็นสารสงเคราะห์ ของโพลิเมอร์ (Polymer) โดยการน าสาร
หลายๆ ชนิด มาผ่านทางกรรมวิธีทางเคมีให้เกิดคุณสมบติั ท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นลกัษณะ
ต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
   1) เทอร์โมเซทต้ิงพลาสติก (Thermosetting) คือ พลาสติกท่ีมีรูปทรงถาวร 
เม่ือผ่านกรมวิธีการผลิตโดยใช้ความร้อนและแรงอัดหรือผ่านกรรมวิธีการผลิตประเภทหล่อ
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พลาสติกเหลว ท่ีใชส้ารเคมีผสมลงไปท าให้เกิดการแข็งตวัและไม่สามารถน าไปหลอมละลายเพื่อ
น ากลบัมาใชใ้หม่อีกได ้ 
   2) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกท่ีใช้แพร่หลายมาก
ท่ีสุด และมีคุณสมบติัพิเศษ คือ เม่ือไดรั้บความร้อนถึงจุดหน่ึงจะหลอมเหลวจึงท าให้พลาสติกชนิดน้ี
สามารถน ากลบัมาหลอมและผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์หรือสินคา้ใหม่ได ้เทอร์โมพลาสติกมีอยู่หลายชนิด
โดยแต่ละชนิดมีคุณสมบติัในการหลอมเหลวท่ีต่างกนั (ธิดาวรรณ พงษเ์จริญ, 2538) ดงัน้ี 
    (1) Polyethylene (PE) เป็นพลาสติกท่ีมีราคาถูก นิยมใชก้นัมากมี
คุณสมบติัพิเศษ คือ ไอน ้ าและก๊าซสามารถซึมผา่นไดเ้ล็กนอ้ย บรรจุภณัฑ์ท่ีผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี
คือ ขวดท่ีได้จากการผลิตแบบเป่า กระปุก หลอดชนิดบีบ ถาด กล่อง กระป๋อง ภาชนะบรรจุ
เคร่ืองด่ืมเป็นตน้ 
    (2) High Density Polyethylene (HDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความ
ยืดหยุ่นสูง สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน ้ าได้ ใช้ในการผลิตถุงห้ิว ขวดส าหรับบรรจุ
ผงซกัฟอก น ้ายาซกัลา้ง ขวดใส่น ้าด่ืม ขวดนม ขวดน ้าผลไม ้ถงัน ้า ฝาจุกขวดเป็นตน้ 
    (3) Low Density Polyethylene (LDPE) เป็นพลาสติกท่ีมีความ
ยืดหยุ่นสูง เหนียว ไม่มีกล่ิน ไม่มีสี ใช้ในการผลิตขวดท่ีบีบได้ ถุงเย็น ถุงใส่อาหารแช่แข็ง โดย
บรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไม่เหมาะแก่การบรรจุอาหารร้อน 
    (4) Polypropylene (PP) เป็นเทอร์โมพลาสติกท่ีเบาท่ีสุด เหนียวทน
ต่อแรงดึง แรงกระแทก และคงตวัดี มีความยืดหยุน่สูง ทนต่อสารเคมี สามารถทนความร้อนไดสู้งถึง 175 
องศาเซลเซียส 
    (5) Polyvinyl Chloride (PVC) เป็นพลาสติกท่ีมีคุณสมบติัแข็งจะ
ท าให้น่ิมและเกิดความยืดหยุน่ตอ้งเติมสารปรุงแต่งลงไป มีความโปร่งใส มีหลายสีและทนต่อด่าง 
ไขมนั แอลกอฮอล ์สามารถทนความร้อนไดสู้ง แต่ไม่ทนแสงแดด 
    (6) Polystyrene (PS) เป็นพลาสติกท่ีมีคุณสมบติัง่ายต่อการข้ึนรูป 
มีลกัษณะโปร่งใส แต่เปราะ สามารถพิมพสี์สันและลวดลายไดส้วยงาม แต่ปิดผนึกดว้ยความร้อน
ไดย้าก ส่วนใหญ่น ามาใชท้  าช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นตน้ 
    (7) Polycarbonate (PC) มีความเหนียว แขง็ยืดหยุน่ดีมาก ไม่แปร
รูปร่าง คงคุณสมบติัในช่วงอุณหภูมิกวา้งมกัน ามาใช้ผลิตบรรจุภณัฑ์ดว้ยวิธีการพิเศษ เช่น ขวด ท่ี
ผลิตดว้ยวธีิการเป่า กล่องและบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตดว้ยกรรมวธีิเทอร์โมฟอร์มม่ิง เป็นตน้ 
    (8) Expandable Polystyrene (EPS) เป็นพลาสติกท่ีมีขั้นตอนการ
ผลิต แยกมาจาก Polystyrene สามารถน ามาใช้ในการผลิตโฟม (Foam) เรียกว่า พีเอสโฟม (PS 
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foam) ซ่ึงใช้ในการผลิตถว้ยไอศกรีม ถว้ยเคร่ืองด่ืม ถาด หรือภาชนะใส่อาหารประเภทฟาสต์ฟู๊ ต 
(Fast food) มีคุณสมบติัพิเศษ คือ สามารถรักษาอุณหภูมิไดดี้ 
    (9) Polyethylene Terephthalate (PET) เ ป็ น พ ล า ส ติ ก ท่ี มี
คุณสมบติัท่ีมีความใส มนัเงาสูง ความเหนียว แขง็แรง และมีความยดืหยุน่สูง  

2.1.8.2 พลาสติกรีไซเคิล 
            ประเภทของพลาสติกรีไซเคิลนั้น ไดมี้การก าหนดสัญลกัษณ์ออกเป็นประเภทต่างๆ 
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)1310-2538 โดยอาศยัแนวทางของ ISO 1043-1:1987 และ
มาตรฐานของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกของอเมริกา เป็นแนวทางซ่ึงใช้ครอบคลุมเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์พลาสติกรีไซเคิลเพื่อการบรรจุภณัฑ์ เช่น ขวด กล่อง ถงั ถาด หรือเป็นพลาสติกแผน่บาง 
(flexible) เช่น ถุง ฟิล์ม ส าหรับบรรจุหรือห่อหุ้มผลิตภณัฑ์ต่างๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2541) โดย
สามารถแบ่งตามสัญลกัษณ์ต่างๆ ไดด้งัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1 แสดงสัญลกัษณ์ของพลาสติกรีไซเคิลแต่ละประเภท 
 

รหัส เรซิน การใช้ประโยชน์ ผลติภัณฑ์รีไซเคลิ 

 โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(Polyethylne terephthalate) 

ภาชนะส าหรับใส่เคร่ืองด่ืม ใส่
อาหารร้อน 

ผลิตภณัฑเ์ส้นใยเอสเตอร์ เช่น 
เส้ือกนัหนาว พรม 

 โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
(High density polyethylene) 

ขวดใส่นม ขวดแชมพ ูขวดน ้ายา
ซกัผา้ 

เฟอร์นิเจอร์ เช่น ศาลา มา้นัง่ 

 โพลีไวนิลคลอไรด์ 
(Polyvinyl chloride) 

แผน่ฟิลม์ถนอมอาหาร ฉนวน
หุ้มสายไฟ สายยางใส ท่อ

น ้าประปา 

กรวยจราจร ท่อน ้ าประปา
ส าหรับการเกษตร 

 โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า 
(Low density polyethylene) 

ฟิลม์ห่ออาหาร ถุงพลาสติก 
แผน่ฟิลม์ 

ถุงด าใส่ขยะ ถงัขยะ ตูจ้ดหมาย 

 โพลีโพรพิลีน 
(Polypropylene) 

ถุงใส่ของช า กล่องบรรจุอาหาร 
ภาชนะห่ออาหาร 

กล่องแบตเตอร่ีรถยนต ์กนัชน
รถยนต ์

 โพลีสไตรีน 
(Polystyrene) 

ชอ้น โฟมกนักระแทก ถว้ย
ไอศกรีม 

ไมแ้ขวนเส้ือ ไมบ้รรทดั 

 อ่ืนๆ 
ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น ขวด

น ้าส้ม ขวดน ้ามะนาว 
ท่อนไม่พลาสติก ผลิตภณัฑ์

พลาสติกอ่ืนๆ 

 
แหล่งทีม่า: กิตติมา วฒันากมลกุล, 2555. 
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   1) พลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) หรือท่ี
เรียกกนัโดยยอ่วา่ เพท (PET) แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีเน้ือใส (A-PET) และกลุ่มท่ีเป็นผลึกสี
ขาว (C-PET) น าไปใช้ในการผลิต ขวดน ้ าด่ืม ขวดน ้ าอดัลม ขวดน ้ ามนัส าหรับปรุงอาหาร ถุงขนม
ขบเค้ียวขอ้ควรระวงัของพลาสติกชนิดน้ี คือ บรรจุภณัฑ์เหล่าน้ีออกแบบมาเพื่อใช้เพียงคร้ังเดียว 
ไม่ไดอ้อกแบบมาส าหรับใหน้ ามาท าความสะอาดใหม่โดยใชค้วามร้อนสูงหรือขดัถูแลว้น ามาใชซ้ ้ า 
ขวดท่ีใชแ้ลว้ควรน าไปผา่นกระบวนการรีไซเคิลเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่มากกวา่การน ากลบัมาใชซ้ ้ า 
แมว้า่การใชซ้ ้ านั้นอาจจะไม่มีอนัตรายจากสารท่ีหลุดออกมา แต่ผูบ้ริโภคอาจไดรั้บอนัตรายจากการ
ปนเป้ือนของจุลินทรียเ์น่ืองจากการท าความสะอาดท่ีไม่ดีพอและสารอะซิทลัดีไฮด์จากผลิตภณัฑย์งั
สามารถแพร่ออกจากผลิตภณัฑ์เขา้ไปปนเป้ือนของท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะได ้ซ่ึงอะซีทลัดีไฮด์เป็น
สารท่ีองค์การพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอเมริการะบุว่า เป็นสารท่ีอาจก่อให้เกิดมะเร็งในคน 
รวมทั้งอาจส่งผลลบต่อพฒันาการทางสมอง 
   2 ) พ ล าส ติก โพ ลี เอ ทิ ลี น ช นิ ดความหน าแ น่ น สู ง  (High density 
polyethylene, HDPE) เน่ืองจากเป็นพลาสติกท่ีทนทานต่อสารท าละลายต่างๆ ท าให้มีการน าไปใช้
ท าผลิตภณัฑจ์ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นภาชนะบรรจุต่างๆ เช่น ทปัเปอร์แวร์ ขวดน ้ ายาซกัผา้ ขวดนม 
ถังน ้ ามันส าหรับยานพาหนะ โต๊ะและเก้าอ้ีแบบพับได้ ถุงพลาสติก เป็นต้นข้อควรระวงัของ
พลาสติกชนิดน้ี คือ การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสีควรระมดัระวงัอนัตรายจากเม็ดสีท่ีเติมเขา้ไป ซ่ึงมี
ส่วนผสมของตะกัว่และแคดเมียม สารทั้งสองตวัน้ีสามารถแพร่ออกมาจากพลาสติกได ้
   3) พลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) หรือท่ีเรียกกันว่า 
พีวีซี (PVC) น าไปใช้ในการผลิตพลาสติกห่ออาหาร ถุงหูห้ิว (ขนาดเล็กนิยมบรรจุอาหารประเภท
ทอด เช่น ปาท่องโก๋ กลว้ยแขก) ขวดบรรจุชนิดบีบ (เช่น น ้ ามนัพืช) กล่องอุปกรณ์ต่างๆ ภาชนะ
บรรจุเคร่ืองด่ืมอาหาร ตะแกรงคว  ่าจานเป็นตน้ ขอ้ควรระวงัของพลาสติกชนิดน้ี คือ สารเติมแต่ง
เพื่อปรับปรุงคุณภาพพีวีซี อาทิเช่น สารพลาสติกไซเซอร์และสารอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พาทาเลท สารแต่งสี
ซ่ึงมีตะกัว่และแคดเมียม สารท าให้คงตวั (stabilizers) เช่น แบเรียม สามารถแพร่กระจายออกมาได ้
จึงควรหลีกเล่ียงการห่ออาหารขณะร้อนดว้ยพลาสติกอุ่นอาหารโดยมีพลาสติกท่ีห่ออาหารอยู ่และ
การใส่อาหารร้อนในถุงหูห้ิวโดยตรง 
   4 ) พ ล าส ติ ก โพ ลี เอ ทิ ลี น ช นิ ดค วามห น าแ น่ น ต ่ า  (Low density 
polyethylene, LDPE) น าไปใชใ้นการผลิตถุงหูห้ิว ขวดพลาสติกบางชนิด และท่ีใชก้นัมากท่ีสุดก็คือ 
ถุงเยน็ส าหรับบรรจุอาหาร โดยถุงเยน็มีลกัษณะขุ่นและยดืหยุน่ไดดี้กวา่ถุงร้อน ทนความเยน็ไดถึ้ง -
70 องศาเซลเซียส แต่ทนความร้อนได้ไม่มากนักข้อควรระวงัของพลาสติกชนิดน้ี คือ การใช้
ถุงพลาสติกท่ีเป็นสีควรระมดัระวงัอนัตรายจากเม็ดสีท่ีเติมเขา้ไป ซ่ึงมีส่วนผสมของตะกั่วและ
แคดเมียม สารทั้งสองตวัน้ีสามารถแพร่ออกมาจากพลาสติกได ้
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   5) พลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP)น าไปใช้ในการผลิตถุง
ร้อนส าหรับบรรจุอาหาร โดยถุงร้อนมีลกัษณะใสกว่าถุงเย็นและไม่มีความยืดหยุ่น สามารถทน
ความร้อนไดสู้งถึง 100 องศาเซลเซียส (จุดเดือดของน ้า) และทนไขมนัไดดี้ แต่สามารถบรรจุอาหาร
เยน็ไดเ้พียง 0 องศาเซลเซียสขวดใส่เคร่ืองด่ืม ซองขนม ภาชนะบรรจุโยเกิร์ต หลอดดูด ขวดนมเด็ก
เป็นตน้ ขอ้ควรระวงัของพลาสติกชนิดน้ี คือ สามารถติดไฟไดง่้าย จึงตอ้งมีการเติมสารหน่วงไฟ
เพื่อป้องกนัการติดไฟในกระบวนการผลิต ซ่ึงสารหน่วงไฟท่ีเติมจะเป็นพวกโบรมิเนเตตและคลอ
ริเนเตต สารกลุ่มน้ีถา้ไหมไ้ฟแลว้จะให้สารไดออกซิน (dioxin) ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง รวมถึงสารเม็ด
สีท่ีมีตะกัว่และแคดเมียม ซ่ึงผสมลงไปเพื่อท าให้พลาสติกมีสีต่าง ๆ ตะกัว่และแคดเมียมสามารถ
แพร่กระจายออกมาจากพลาสติกได ้
   6) พลาสติกโพลีสไตรีน  (Polystyrene, PS) หรือท่ี เรียกกันว่า โฟม
น าไปใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ์ท่ีรองรับการกระแทก กล่องส าหรับบรรจุอาหาร พลาสติกท่ีใชแ้ลว้
ทิ้ง (เช่น ถว้ย ช้อน ส้อม มีด) เป็นตน้ ขอ้ควรระวงัของพลาสติกชนิดน้ี คือ การใช้ภาชนะโฟมใส่
อาหารท่ีร้อนหรือน าไปเขา้ไมโครเวฟ สามารถท าให้สไตรีนโมโนเมอร์ในโฟมละลายออกมาผสม
ในอาหารได ้ซ่ึงมีผลต่อสมอง ระบบประสาท เมด็เลือดแดง ตบั ไต และอาจก่อให้เกิดอาการระคาย
เคืองกบัผิวหนัง ตา ระบบทางเดินหายใจ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย หรือท าให้สภาพการท างานของตบั
ลดลง การเผาโฟมท าให้เกิดก๊าซพิษสไตรีนออกไซด์ ซ่ึงเป็นสาเหตุของของมะเร็งและการรีไซเคิล
โฟมนั้นไม่คุม้ทุน 
   7) พลาสติกชนิดอ่ืนๆ เช่น โพลีคาร์บอนเนต (Polycarbonate, PC) โพลี
คาร์บอเนตเป็นพลาสติกท่ีมีลกัษณะใส แขง็ และทนความร้อนจึงน ามาท าเป็นภาชนะบรรจุอาหารท่ี
สามารถเก็บในตูเ้ยน็และน าเขา้ไมโครเวฟไดด้ว้ย เช่น เหยือกน ้ า ขวดน ้ าขนาดบรรจุ 5 ลิตร ขวดน ้ า
นกักีฬา ขวดนม รวมทั้งจ  าพวกถว้ย ชอ้นส้อม มีดชนิดใส เป็นตน้ขอ้ควรระวงัของพลาสติก ชนิดน้ี 
คือ สารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A, BPA) ออกมามากกวา่ปกติถึง 55 เท่าเม่ือใชบ้รรจุน ้ าร้อน ไม่วา่
จะเป็นขวดเก่าหรือขวดใหม่ก็ตาม ซ่ึงสารน้ีมีโครงสร้างคลา้ยฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ของ
เพศหญิง ส่งผลกระทบท าให้สเปิรม์ลดลง เปล่ียนพฤติกรรมเพศ นอกจากน้ียงัพบว่าเหน่ียวน าให้
เกิดการตา้นทานอินซูลิน (insulin) และเพิ่มความเส่ียงการเกิดมะเร็งเตา้นมอีกดว้ย ในเด็กท าให้เป็น
หนุ่มเป็นสาวเร็วเกินไป มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคอว้น และไฮเปอร์แอคทีฟ 
 วงจรการหมุนเวียนพลาสติกในประเทศ พลาสติกท่ีใช้ในประเทศมีการหมุนเวียนการใช ้
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่ 2.4 แสดงวงจรการหมุนเวยีนของพลาสติก 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก กรมควบคุมมลพิษ, 2541. 
 

2.1.8.3 กระดาษ 
            กระดาษ เยื่อกระดาษและกระดาษสินคา้อุตสาหกรรม สามารถน ากลบัมาแปรรูป
เพื่อเปล่ียนไปเป็นกระดาษในรูปแบบต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัพลาสติก ในประเทศไทยมีการน าเอา
กระดาษท่ีใช้แลว้ไปแปรสภาพให้อยู่ในรูปของเยื่อกระดาษ เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต
กระดาษข้ึนใหม่ ซ่ึงเยื่อกระดาษ (Paper Pulp) ไดม้าจากเส้นใยพืชเส้นใย เช่น สนสองใบ สนสามใบ 
ไมไ้ผ ่ชานออ้ย ไมโ้กงกาง ไมย้คูาลิปตสั ฟางขา้ว ปอแกว้ เป็นตน้ ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตนั 
ใชต้น้ไมถึ้ง 17 ตน้ โดยประเภทของกระดาษสามารถแบ่งไดด้งัน้ี (วมิลรัตน์ ศรีจรัสสิน, 2536) 
   1) กระดาษป รู๊ฟ  (Newsprint) เป็นกระดาษ ท่ีท ามาจาก เยื่อไม้ป่น            
เป็นกระดาษท่ีไม่ตอ้งการความเหนียวหรือความทนทาน ราคาถูก เม่ือเก็บไวน้านจะกรอบและมีสี
เหลือง นิยมใชผ้ลิตหนงัสือพิมพ ์
   2) กระดาษปอนด์ (Bond paper) เป็นกระดาษท่ีมีคุณภาพสูง ท ามาจากเยื่อไม้
ฟอกขาวดว้ยเคมี มีความเหนียว เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
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   3) กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน ้ าตาลส าหรับห่อของ (Kraft paper) ท า
จากเยื่อเส้นใยยาวท่ีผลิตดว้ยวธีิซลัเฟตหรือคราฟทมี์ความเหนียวทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด นิยม
ใชห่้อของหรือน ามาใชท้  าบรรจุภณัฑ ์
   4) กระดาษอาร์ต (Art, Coated paper) มีอยู่ 2 ชนิด คือ กระดาษอาร์ตแท้
และกระดาษอาร์ตเทียม เป็นกระดาษท่ีผา่นเคร่ืองขดัมดั กระดาษท่ีไดจ้ะเรียบมนั สามารถพิมพไ์ดดี้ 
   5) กระดาษลูกฟูก ใช้ส าหรับท ากล่องบรรจุสินค้าต่างๆ ประกอบด้วย
กระดาษอยา่งน้อย 2-3 ชั้น ชั้นนอกจะเป็นกระดาษคราฟท์หนา ชั้นกลางจะเป็นกระดาษลูกฟูกเพื่อ
เพิ่มความแขง็แรง 
   6) กระดาษโปสเตอร์ เป็นกระดาษปอนด าขาวท่ีขดัมนัเรียบหนา้เดียว  
  ชนิดของกระดาษท่ีใชแ้ลว้น ากลบัมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษปอนด์ กระดาษหนงัสือพิมพ ์กระดาษลูกฟูกหรือกระดาษกล่อง ซ่ึงคุณสมบติั
ของกระดาษท่ีจะน ามารีไซเคิลไดต้อ้งเป็นกระดาษท่ีสะอาด ไม่มีส่ิงตกคา้ง ไม่เคลือบดว้ยไขพาราฟิน บิ
ตูเบน หรือสารอ่ืนๆ และส าหรับกระดาษลูกฟูกต้องไม่ปิดเทป PVC (อมรรัตน์ สวสัดิทัติ , 2539)        
โดยวงจรการหมุนเวยีนของกระดาษในประเทศมีวงจรการหมุนเวยีน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.5 
 

 
 
ภาพที ่ 2.5 แสดงวงจรการหมุนเวยีนของกระดาษ 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2541. 
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2.1.8.4 แกว้ 
            แกว้ มีลกัษณะเป็นของแขง็ แต่โดยธรรมชาติจะมีลกัษณะคลา้ยของเหลว สามารถท่ี
จะเปล่ียนรูปร่างไดอ้ย่างช้าๆ โดยใช้ความร้อนเม่ือเยน็ตวัลงจะเปล่ียนรูปเป็นของแข็งท่ีโปร่งแสง 
เป็นวสัดุท่ีรวมตวักนัทางเคมีดว้ยวิธีการท่ีสลบัซับซ้อน ในอุตสาหกรรมผลิตแกว้วตัถุดิบท่ีใชมี้ทั้ง
วตัถุดิบท่ีไดม้าจากธรรมชาติโดยตรงและวตัถุดิบที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ เช่น ทราย หิน
โดโลไมต์ โซดาแอชวอลตเ์คก เป็นตน้ แกว้ นบัเป็นวสัดุท่ีนิยมน ามาใช้ผลิตบรรจุภณัฑ์อยา่งมาก 
เช่น ขวดสุรา ขวดเบียร์ ขวดน ้ าอัดลม เป็นต้น แก้วเป็นวสัดุประเภทท่ีสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ไดท้ั้งการใช้ซ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยสามารถแบ่งประเภท
ของแกว้ ไดด้งัน้ี 
   1) แบ่งตามลกัษณะผลิตภณัฑ์ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 
ประเภท ดงัน้ี  
    (1) ผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองแก้ว (Glass Products) ได้แก่  แก้ว ขวด      
หลอดไฟฟ้า เลนส์ เป็นตน้ 
    (2) ผลิตภณัฑ์กระจกแผ่น (Flat Glass) ได้แก่ กระจกแผ่นเรียบ 
กระจกโฟลต กระจกขดัผวิ กระจกลวด กระจกเงา เป็นตน้  
    (3) ผลิตภณัฑใ์ยแกว้ (Glass Fiber Products)  
   2) แบ่งตามประเภทของสีแกว้ เป็นการแบ่งตามขนาดรูปร่างและกรรมวิธี
ในการผลิต โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
    (1 )  ห ล อ ด แ ก้ ว  เป็ น แ ก้ ว ท่ี มี รู ป ร่ า งท ร งก ร ะ บ อ ก  มี
เส้นผ่าศูนยก์ลางระหว่าง 5 - 35 มิลลิเมตร ยาว 20 - 200 มิลลิเมตร และมีความจุระหว่าง 0.5 - 100 
มิลลิลิตร 
    (2) ขวดแก้ว คือ แก้วท่ีมีลักษณะเป็นขวดแบ่งย่อยออกเป็น          
2 ชนิด ตามลักษณะของปาก เช่น ขวดปากแคบ ขวดปากกวา้ง เป็นต้น และตามลักษณะของ
พื้นท่ีหนา้ตดัของขวด เช่น กลม รี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม เป็นตน้  
    (3) แบ่งตามสีแก้ว ในกระบวนการผลิตแกว้จะมีการเติมสารให้สี
ลงไป (Coloring Agent) โดยจะมีสีต่างๆ ดงัน้ี แกว้สีใส สีเขียวและสีเขียวอ่อน สีชา สีทบัทิม สีโอปอล 
  โดยวงจรการหมุนเวยีนของแกว้ในประเทศมีวงจรการหมุนเวยีน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่ 2.6 แสดงวงจรการหมุนเวยีนของแกว้ 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2541. 
 

2.1.8.5 โลหะ 
           โลหะสามารถแบ่งตามประเภทและคุณสมบติัไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
   1) เหล็ก เป็นโลหะท่ีจากการหลอมละลายแร่เหล็กในเตาถลุงเหล็ก เหล็ก
ท่ีผลิตจากเตาถลุงจะยงัไม่บริสุทธ์ิมากนัก เรียกว่า Pig iron ซ่ึงเหล็กสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 
เหล็กกลา้ คือ เหล็กท่ีน าเอา Pig iron ท่ียงัไม่บริสุทธ์ิมาท าให้บริสุทธ์ิ โดยการผสมคาร์บอนเขา้ไป 
เหล็กหล่อ คือ เหล็กท่ีน าเอา Pig iron มาหลอมอีกคร้ังหน่ึงแลว้เทลงในแม่แบบ เหล็กหล่อ มีหลาย
ประเภท เช่น เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อคุณภาพพิเศษ เหล็กหล่อแกรไฟท์ เหล็กหล่อเย็น เหล็ก
เหนียวหล่อ เป็นตน้ เหล็กหล่อจะมีราคาถูก นิยมมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กอ่อน คือ เหล็ก 
ท่ีไดม้าจากการท าให ้Pig iron บริสุทธ์ิข้ึนบา้ง แต่ยงัคงมีวตัถุอ่ืนปนอยูใ่นเน้ือเหล็ก ปัจจุบนัไม่นิยม
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น ามาใช้กันมากนัก และเหล็กกล้าสแตนเลส เป็นเหล็กกล้าท่ีผสมโครเมียมและนิเกิลท าให้มี
คุณสมบติัพิเศษ คือ ไม่เกิดการสึกกร่อนหรือรอยด่าง มีผวิมนัวาวตลอดเวลา 
   2) โลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก หมายถึง โลหะท่ีไม่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ เช่น 
ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก และโลหะผสม (ทองเหลืองบรอนซ์) และโลหะประเภทมี
ค่าสูง เช่น ทองค า และทองค าขาว เป็นตน้ โดยอลูมิเนียม เป็นโลหะท่ีมีคุณค่า มีน ้ าหนักเบากว่า
เหล็กมาก โลหะผสมของอลูมิเนียมบางชนิดมีความแขง็แรงมากกวา่เหล็ก อลูมิเนียม มีคุณสมบติัไม่
สึกกร่อนเม่ือถูกอากาศ อลูมิเนียมสามารถซึมซบัความเยน็ไดร้วดเร็ว ท าอลูมิเนียม เป็นท่ีนิยมน ามา
เป็นบรรจุภณัฑ์อาหารประเภทเคร่ืองด่ืม ทองเหลือง เป็นโลหะผสมระหวา่งทองแดงกบัสังกะสี ซ่ึง
มีหลายประเภทแบ่งตามสัดส่วนการผสมของทองแดงและ ทองแดง เป็นโลหะท่ีมีสีส้มค่อนขา้งแดง 
สามารถตีให้เป็นแผ่นบางๆได้ง่าย เป็นตวัน าไฟฟ้าไดดี้ตะกัว่ เป็นโลหะท่ีไม่แข็งแรง มีเน้ืออ่อน 
สามารถท าให้เป็นรูปร่างต่างๆ ไดง่้าย ไม่สึกกร่อนเร็วเหมือนเหล็ก สังกะสี เป็นโลหะท่ีใช้มากใน
รูปของโลหะผสม สังกะสีมีความตา้นทานการเกิดสนิม และการสึกกร่อนไดดี้ ดีบุก เป็นโลหะท่ี
นิยมน ามาเคลือบกระป๋องท่ีท ามาจากเหล็กกลา้แผน่บางๆ ซ่ึงท าใหไ้ม่เกิดสนิม 
  โดยประเภทของโลหะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ สามารถแบ่งประเภทได ้           
4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1) บรรจุภัณฑ์โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากเหล็กแผ่น และ
อลูมิเนียม เพื่อน ามาใช้ในการบรรจุผลิตภณัฑ์ต่างๆ สามารถแบ่งเป็นชนิดต่างๆได ้ดงัน้ี กระป๋อง 
เป็นวสัดุท่ีท ามาจากโลหะต่างๆ เช่น แผน่เหล็ก แผน่เหล็กอาบดีบุก อลูมิเนียมและอ่ืนๆ โดยใชเ้ป็น
บรรจุภณัฑ์ เช่น อาหาร ยา น ้ ามนัหล่อล่ืนและเคร่ืองใช้อ่ืนๆ ในปัจจุบนักระป๋องอลูมิเนียมไดรั้บ
ความนิยมมากในการแปรรูปเพื่อน าไปใชใ้นการผลิตกระป๋องมาใช้ใหม่ เพราะกระป๋องอลูมิเนียม 
เม่ือแปรรูปแลว้ยงัมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักระป๋องอลูมิเนียมใหม่ ฝาปิด เป็นโลหะมีหลายประเภท 
ได้แก่ ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝา Maxi ฝาเกลียว และฝา Twist – off  (หทัย สุขยิ่ง, 2533) 
อลูมิเนียมแผน่เปลว คือวสัดุท่ีใชท้  าซอง หรือท าเป็นรูปร่างต่างๆ เพื่อบรรจุอาหาร ยา และอ่ืนๆ 
   2) ช้ินส่วนอุปกรณ์ เคร่ืองจักรกล เช่น ช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ ใบพัดเรือ 
เคร่ืองกลโรงงาน 
   3) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ตูเ้ยน็ กระทะ เป็นตน้ 
   4) โลหะจากการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เหล็กเส้น เศษ
เหล็ก เหล็กแผน่ โครงเหล็ก เป็นตน้ 
  โดยวงจรการหมุนเวยีนของโลหะในประเทศมีวงจรการหมุนเวยีน ดงัแสดงในภาพท่ี 2.7 
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ภาพที ่2.7 แสดงวงจรการหมุนเวยีนของโลหะ 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2541. 
 

2.2 นโยบาย กฎหมาย ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการขยะรีไซเคลิ 
 

2.2.1 นโยบาย 
 การก าหนดนโยบายของภาครัฐนับเป็นส่ิงส าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ใน
ประเทศไทยนโยบายเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีการก าหนดไวห้ลายลกัษณะ เช่น แผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559 แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2542 – 2549 ซ่ึงในแต่ละส่วนไดมี้การกล่าวไวเ้ป็นนโยบายกวา้งๆส าหรับนโยบายเก่ียวกบัการน า
ขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่นั้นปัจจุบนัไดมี้การก าหนดไวใ้นนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
กลบัมาใชใ้หม่มีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 
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  1) ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 
  2)  สนบัสนุนงบประมาณ บุคลากร และนกัวชิาการ แก่ทอ้งถ่ินเพื่อใหมี้การจกัการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ ขนส่ง และก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
  3) ส่งเสริมและสนบัสนุนหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินมีความร่วมมือกนั ในการ
จดัการขยะมูลฝอย โดยมุ่งเนน้รูปแบบศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยชุมชนรวม 
  4)  สนบัสนุนให้มีกฎระเบียบและเกณฑ์การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมเพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 
  5)   ส่งเสริมและสนับสนุนในองค์กรเอกชนและประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยมากข้ึน 
  6)  รณรงคใ์ห้ประชาชนแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่ได ้เช่น ขวด กระดาษ พลาสติก และโลหะ 
  7)  จดัระบบการ Recycle โดยมีภาชนะแยกประเภทขยะมูลฝอย หน่วยงานทอ้งถ่ิน
จดัเก็บเอง โดยจดัเก็บ แบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยกถงัเป็น 2 ถงั ขยะเศษอาหาร กบัขยะ Recycle 
ให้จดัเก็บเศษอาหารทุกวนั ส่วนถงั Recycle อาจจะสัปดาห์ละคร้ัง จดักลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพรับ
ซ้ือของเก่าให้ช่วยเก็บขยะท่ีสามารถแปรรูปได้ Recycle ในรูปของการรับซ้ือ โดยแบ่งพื้นท่ี การ
จดัเก็บและก าหนดเวลาให้เหมาะสม ประสานงานกบัร้านคา้รับซ้ือของเก่าท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหรือพื้นท่ี
ใกล้เคียงในการรับซ้ือสินคา้แปรรูปจากวสัดุเหลือใช้หรือสินคา้ Recycle จดัระบบตามแหล่งเกิด
ขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสด โรงเรียน สถานท่ีราชการ หา้งสรรพสินคา้ 
  8)   จดักลุ่มอาสาสมคัรหรือชมรมหรือนกัเรียนให้มีการน าวสัดุมาแปรสภาพเป็น
สินคา้ Recycle 
  9)   จดัตั้งศูนย ์Recycle ในกรณีพื้นท่ีท่ีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั
เป็นปริมาณมากๆ อาจจะมีการจดัตั้งศูนยค์ดัแยกขยะมูลฝอย ซ่ึงสามารถรองรับจากชุมชนใกลเ้คียง
หรือรับซ้ือจากประชาชนใกลเ้คียงหรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรง ซ่ึงอาจให้เอกชนลงทุน หรือ
อาจใหส้ัมปทานแก่เอกชน 
 

2.2.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ในปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีสนบัสนุนให้มีการน าของเสียมาใช้ประโยชน์อย่างชดัเจน มี
เพียงบทบญัญติัท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปและขยะมูลฝอยอนัตราย ซ่ึงมี
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ท่ีส าคญั (สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 2543) ดงัน้ี 
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2.2.2.1 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ.2535  

            เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการสาธารณะสุข เพื่อการดูแลและติดตามรวมถึงปฏิบติัตาม
กฎหมายอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพของสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนั
เก่ียวกบัอนามยัส่ิงแวดล้อมซ่ึงรวมถึงการจดัการขยะดว้ย กฎหมายก าหนดให้องค์กรบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินในรูปของขอ้บญัญติัจงัหวดั เทศบญัญติั ขอ้บงัคบัต าบล 
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร หรือขอ้บงัคบัเมืองพทัยา เก่ียวกบัรูปแบบของการเก็บ ขน และก าจดั 
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย มาตรา 20 (3) ได้เอง ดังนั้ นองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินจึงอาจออกข้อ
ก าหนดให้ ผูทิ้้งท าการแยะขยะตามประเภทท่ีก าหนดก่อนตลอดจนการทิ้งขยะตามวนัท่ีก าหนดการ
ก าหนดมาตราทางการเศรษฐกิจเพื่อจูงใจให้แยกขยะนั้น องค์กรบริหาร ส่วนท้องถ่ินสามารถใช้
อ านาจมาตรา 20 (4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการการเก็บ และขนมูลฝอยไม่เกินอตัราท่ี
ก าหนดในกฎหมาย โดยหลกัการแลว้องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการก าจดัขยะใน
เขตรับผิดชอบ (มาตรา 18 วรรคหน่ึง) และในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร องค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือ
อาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูด้  าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได ้(มาตรา 18 
วรรคสอง) 

2.2.2.2 พระราชบญัญติัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 

            เป็นกฎหมายท่ีส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมรักษาคุณภาพแวดลอ้มและจดัระบบการบริหารดา้นการส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามหลกัการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน มาตรา 4 “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย 
อากาศเสีย มลสารหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใดซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษรวมทั้ง
กาก ตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ความนิยม
ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ เศษกระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ฯลฯ ซ่ึงเป็นของเสียหรือของเหลือใช ้หาก
ไม่มีการน ากลบัมาหมุนเวยีนใชไ้ดอี้กก็ถือวา่เป็นขยะหรือของเสีย แต่ถา้ไดมี้การน ามารีไซเคิลขยะ
มูลฝอยดงักล่าวก็จะกลายเป็นทรัพยากรทนัที ดงันั้นการน าขยะท่ีมีค่ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์จะเป็น
การลดมลพิษ อันเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมและยงัเป็นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติและ
พลงังานอีกทางหน่ึง กฎหมายก าหนดใหจ้ดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้มข้ึน (มาตรา 22) เพื่อใชใ้นกิจการ 
ดงัท่ีระบุไวใ้น มาตรา 23 ซ่ึงรวมถึง ระบบการจดัของเสียรวมท่ีองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ินลงทุน
และด าเนินงาน หรืออาจให้องค์กรบริหาร ส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจท่ีตอ้งการจดัให้มีระบบ
ก าจดัของเสียส าหรับใช้เฉพาะในกิจการของตนกูย้ืม หรือให้เอกชนให้มีหนา้ท่ีตามกฎหมายตามท่ี
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ตอ้งจดัให้มีระบบการก าจดัของเสียหรือบุคคล ท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผูรั้บจา้ง
ให้บริการก าจดัเสียกูย้ืม นอกจากน้ีมาตรา 23 (4) บญัญติัขอบเขตการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการ
ใดท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 
และโดยความเห็นของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

2.2.2.3 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  
            ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 นั้น เทศบาลมีหน้าท่ีตอ้งจดัการกบัขยะจาก
แหล่งก าเนิดต่างๆ ไม่วา่จะเป็นชุมชน ตลาด หรือห้างสรรพสินคา้ ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนั้น มาตรา 
53 (3) และมาตรา 50 (1) กล่าวคือ เทศบาลตอ้งมีหน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาลของตนนอกจากเทศบาลจะมี
หน้าท่ีในการจดัการขยะตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แล้ว เทศบาลยงัมีอ านาจหน้าท่ี
เดียวกันน้ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18-20 การจัดการขยะ ตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 บญัญติัว่า “ภายใต้
บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีตอ้งท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงัต่อไปน้ี……(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล…..” การท่ีกฎหมายได้บญัญติัไวเ้ช่นน้ี ผลก็คือเป็นหน้าท่ีโดยตรงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นๆ นอกจากน้ีในเร่ืองการจดัการขยะนั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการจดัการขยะตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18-20 

2.2.2.4 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535  
            พระราชบญัญติัโรงงานไดร้ะบุให้มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจ
ออกกฎระทรวง เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงงานและการบ าบดัของเสียจากโรงงาน และ
รัฐมนตรีได้ออกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงงานและ
การบ าบดัหรือก าจดัของเสีย รวมทั้งออกประกาศกระทรวงเพื่อควบคุมเก่ียวกบัการก าจดัส่ิงปฏิกูล
หรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว 2 ฉบบั ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2540) และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ.2541) เพื่อแยกประเภทของขยะออกเป็นขยะท่ีมีพิษ
และขยะท่ีไม่มีพิษ โดยก าหนดให้ผูป้ระกอบการโรงงานมีหน้าท่ีตอ้งจดัเก็บรวบรวมขนถ่าย การ
ท าลายฤทธ์ิ และการก าจดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดไว ้ในประกาศกระทรวงดงักล่าว 

2.2.2.5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540  
            กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ีในการ
จดัการ บ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
ดงัความในมาตรา 290 นั้น ย่อมเป็นพนัธกรณีขององค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งด าเนินการ 
โดยเฉพาะในการจดัการขยะมูลฝอยนั้น ถือว่าเป็นกิจกรรมประการหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัการ แต่อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งค านึงถึงกฎหมาย
อ่ืนท่ีเป็นฐานรองรับการปฏิบติัหน้าท่ีและการใชอ้  านาจดงักล่าวดว้ยวา่มีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีเม่ือ
จากรัฐธรรมนูญไดร้ะบุให้ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีเพียงเท่าท่ีกฎหมายไดบ้ญัญติัไว้
เท่านั้น 
 

2.3 การจัดการขยะในประเทศต่างๆ 
 
 การจดัการการจดัการขยะเพื่อกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อยา่งเป็นระบบ ในต่างประเทศนั้น 
ไดรั้บความสนใจและมีการด าเนินการอยา่งเป็นรูปแบบอยา่งจริงจงัและชดัเจนในรูปของกฎหมาย
ในหลายๆประเทศ ตลอดจนมีการคิดคน้ท่ีจะน าเอาทรัพยากรจากขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของประเทศท่ีส าคญั สามารถสรุปไดด้งั
ตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2 แสดงการจดัการขยะของประเทศต่างๆ 
 

การจัดการขยะ เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น 

นโยบายและ
บทบาทของรัฐ 

- รัฐใหก้ารส่งเสริมมากกวา่
การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
- รัฐโอนภาระความรับผดิชอบ
ใหภ้าคเอกชนเป็นผูก้  ากบัดูแล 
- รัฐมอบหนา้ท่ีใหผู้ผ้ลิต ผูค้า 
ฯลฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
เรียกคืนบรรจุภณัฑจ์ากลูกคา้
เพ่ือน ากลบัไปใชซ้ ้ า หรือ 
recycle  

- รัฐสภาผลกัดนักฎเพื่อ
บงัคบัใหใ้ชบ้รรจุภณัฑท่ี์
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
ในส่วนของบรรจุภณัฑท่ี์ไม่
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้
ใหผู้ผ้ลิตหาวธีิท าให้
สลายตวัโดยวธีิทางชีวภาพ 
 

- ภาครัฐในระดบัภูมิภาคท า
หนา้ท่ีแนะน าและช่วยเหลือ
ดา้นเทคนิคแก่ส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมี
หนา้ท่ีจดัการขยะในเขต
ปกครอง 
- รัฐบาลก าหนดใหท้อ้งถ่ิน
จดัท าแผนงาน 5 ปี เพื่อคดัแยก
ขยะบรรจุภณัฑใ์นเขตการ
ปกครองใหส้อดคลอ้งกบัแผน 
recycle 
- ก าหนดใหผ้ลิตภณัฑจ์ าพวก
กระป๋องเคร่ืองด่ืมท าดว้ยเหลก็ 
อลูมิเนียม และพลาสติก ตอ้ง
ติดฉลากระบุไวเ้พ่ือสะดวกต่อ
การเก็บและคดัแยก 

    

    



37 

ตารางที ่2.2 (ต่อ)  
 

  

การจัดการขยะ เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น 

กฎหมาย - พระราชกฤษฎีกา The 
Ordinance on the Avoidance 
of Packaging Waste โดยใช้
หลกัการขนส่งสินคา้จาก
ผูผ้ลิตไปยงัผูจ้  าหน่ายตอ้งใช้
ซ ้ า หรือ recycle ถา้น าไปฝัง
กลบ 

- กฎหมายบรรจุภณัฑ์
พลาสติก (ปี 1991) 
- รัฐแคลิฟอเนีย มีการออก
กฎหมาย 
the rigid plastic packing 
container act 1993 
- รัฐฟลอริดา มีกฎหมาย the 
Florida advance disposal 
fee 1993 และ waste 
management act 
- รัฐแคลิฟอเนีย มีการออก
กฎหมาย average container 
recycling and litter 
reduction act 1987
ค่าธรรมเนียม recycle บรรจุ
ภณัฑข์วดทั้ง อลูมิเนียมและ
พลาสติก โดยก าหนดศูนย์
น ากลบัมาใชใ้หม่และ the 
recycle content lam 1998 
- รัฐนิวเจอซี มีกฎหมาย the 
ordinance establishing a 
recycled procurement 
policy 1990 

- รัฐบาลออกกฎหมาย the 
containers and packages 
recycling law ก าหนดให้
ผูผ้ลิตสินคา้และบรรจุภณัฑ์
จ่ายค่าธรรมเนียม recycle 
แก่ 
องคก์รท่ีรับผดิชอบ 
- รัฐบาลออกกฎหมาย 
Waste Management And 
Public Cleaning Law 1970 
โดยส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหป้ระชาชนคดัแยกขยะเพื่อ 
recycle  

องคก์ร - DSD (Deales System 
Deutschland) เป็นเอกชนท่ี
ด าเนินการเก็บรวบรวมขยะ 
บรรจุภณัฑ ์ซ่ึงเป็นทางเลือก
ของผูผ้ลิตสินคา้ในการปฏิบติั
ตาม กฎหมายวา่จะด าเนินการ
รวบรวมขยะบรรจุภณัฑด์ว้ย
ตนเองหรืออาจเลือกใชร้ะบบ
อ่ืนท่ีเรียกวา่ Deales System 

ISRI (the lnstitute of scrap 
recycling industries) ของท้ิง
จากขบวนการผลิตและการ
น ากลบัมาใชใ้หม่ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จดัตั้งโดย
บริษทั 1,500 บริษทั 
นายหนา้ซ้ือขาย และ
ผูบ้ริโภคอตุสาหกรรมราย
ยอ่ย ISRI ท าหนา้ท่ี 

- Japan container and 
package recycling 
association เป็นองคก์ร
เอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการ 
recycle ของวตัถุดิบ ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจาก
รัฐบาล 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

   

การจัดการขยะ เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น 

องคก์ร ซ่ึงด าเนินการโดย DSD 
- DKR (Deutsch Gesclschaft 
fur Kunstsoff-Recycle) เป็น
หน่วยงานท่ีดูแลการ recycle 
เพ่ือแน่ใจวา่บรรจุภณัฑ์
พลาสติกท่ีติด Green Dot นั้น
จะถูกน ามา recycle จริงและ
เป็นไปโดยวธีิท่ีเหมาะสม 

สนบัสนุนเคร่ืองมือและ
ใหบ้ริการกบับริษทัท่ีเป็น
สมาชิกของ ISRIโดยมี
จุดประสงคเ์พื่อตระหนกัถึง
บทบาทของอุตสาหกรรม
การน ากลบัมาใชใ้หม่ใน
อนาคตและเพ่ิมการ
สนบัสนุนการออกแบบ 
recycling 
- SWAC (the sold waste 
advisory commission) เป็น
องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 
1988 โดยเมืองออสติน ซ่ึงมี
หนา้ท่ีจดัการขยะ ใหค้  า
คะแนนน าในอนาคต จดัเก็บ
ค่าธรรมเนียม และปรับปรุง
เสน้ทางเก็บขยะ 

- ส านกัรักษาความสะอาด 
(The Bureau of public 
Cleaning) จะรวบรวมขยะ
ตามบา้นและขยะขนาดใหญ่ 

ระบบการจดัการ - ระบบเรียกคืนบรรจุภณัฑ์
หรือระบบมดัจ า 
- ระบบเก็บขนขยะริมทางและ
ตามบา้น 
- ระบบน าส่ง 
- ระบบท่ีมีการตั้งจุดท้ิงขยะ
รวมในท่ีสาธารณะ 

- ระบบมดัจ า 
- ระบบเก็บขนขยะริมทาง
และระบบน ามาใส่ 

- ระบบน ามาใส่ 
- ระบบมดัจ า 

วธีิการจดัการ - DSD ใชเ้คร่ืองหมาย จุดเขียว 
(Green Dot) ประทบับนบรรจุ
ภณัฑเ์พ่ือแสดงวา่ตอ้งน าบรรจุ
ภณัฑน์ั้นไป recycle บรรจุ
ภณัฑท่ี์ก าหนดใหมี้การ 
recycle มี 6 กลุ่ม คือ แกว้ 
โลหะ อลูมิเนียม พลาสติก 
กระดาษ และบรรจุภณัฑ ์ 

- การมดัจ าบรรจุภณัฑ ์
รัฐบาลจะเก็บจากผูจ้  าหน่าย
ซ่ึงก็น าไปเพ่ิมในราคาขาย
สินคา้ เงินไดจ้ะรวบรวม
น าเขา้กองทุนการบริหาร
ของรัฐ เพ่ือใชใ้นการเก็บ
รวบรวมบรรจุภณัฑต์่อไป  
พลาสติกแยกสีตามประเภท 

- อุตสาหกรรมท่ีผลิตวสัดุผล
พลอยไดต้อ้งรับผดิชอบน า
บรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ 
- มีการจดัวางถงัขยะบรรจุ
กล่องนมกระป๋องอลูมิเนียม 
บริเวณทางเขา้ออก 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

   

การจัดการขยะ เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น 

วธีิการจดัการ เคลือบ-ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูน้ าเขา้ 
ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีกตอ้งเรียก
บรรจุภณัฑก์ลบัคืนจากลูกคา้
เพ่ือน าไปใชซ้ ้ าหรือ recycle 
ใหม้ากท่ีสุด โดยรวบรวมแยก
ประเภทและน ามาใชใ้หม่ตาม
รัฐก าหนด 
- ระบบการจดัเก็บตามทางเดิน
หนา้บา้นก าหนดใหมี้การ
รวบรวมบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้
ประเภทกระดาษ พลาสติก 
โลหะ ท่ีแยกจากครัวเรือนใส่
ถุงสีเหลือง แลว้จดัเก็บตาม
บา้นโดยหน่วยงานท่ีร่วมมือ
ในการจดัการขยะกบัระบบ 
DSD 
- ระบบน าส่ง ผูบ้ริโภคน าของ
เหลือใชต้่างๆ รวบรวมไวใ้น
ถงัขยะท่ีจดัไวใ้นชุมชน 
- ระบบตั้งจุดท้ิงขยะไวใ้นท่ี
สาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนน า
บรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ประเภท
แกว้และกระดาษไปท้ิงใน
ภาชนะท่ีจดัเตรียมไว ้และ
เทศบาลหรือผูมี้หนา้ท่ี
รับผิดชอบจะรวบรวมมายงั
ศูนย ์recycle 

- เมืองซีแอตเติล มีถงัขยะ
พลาสติกแยกสีตามประเภท
ของเสียและแยกขยะตาม
ขอบถนน โดยจดัตั้งถงัแยก
ไวต้ามขอบถนนเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ นอกจากน้ียงั
ร่วมมือกบัเอกชนจดัตั้งศูนย์
รับแยกขยะรอบเมือง เพื่อ
ประชาชนท่ีไม่ไดอ้ยูริ่มถนน
สามารถ น าขยะมาท้ิงท่ีศูนย์
ได ้
- เมืองนิวยอร์กและเมือง      
นิวเจอซี มีโครงการแยก
กระดาษในถุงสีน ้ าตาล แยก
ไมแ้ละโลหะ น าไป recycle 
โดยบริษทัเอกชนทอ้งถ่ินรับ
เงินสนบัสนุนจากภาษี
รัฐบาล 
- รวบรวมขอ้มูลขยะ
อุตสาหกรรม โดยผูมี้ของ
เสียแจง้รายละเอียดผา่น
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
- SWAC จดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมและปรับปรุง
เสน้ทางในการเก็บขยะ 

หา้งสรรพสินคา้โดยมี
ขอ้เสนอแนะ เพื่อท าความ
เขา้ใจของประชาชนก่อนท้ิง 
- เม่ือมีการรวบรวมขยะตาม
บา้นเรือนและขยะขนาด
ใหญ่ ประชาชนจะโทรศพัท์
ไปท่ีส านกังานรักษาความ
สะอาด 

เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย ไดแ้ก่ 
ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ คา้ส่งและผูค้า้
ปลีก ผูผ้ลิตสินคา้จะตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด 

- การมดัจ าบรรจุภณัฑรั์ฐจะ
เก็บเงินจากผูจ้  าหน่ายแลว้
น าไปเพ่ิมในราคาสินคา้เงิน
ท่ีไดจ้ะรวบรวมน าเขา้ 

-ส านกัรักษาความสะอาด 
ก าหนดให ้การจดัเก็บขยะ
ขนาดใหญ่จะคิดค่าใชจ่้าย
ของส่ิงของ 1 ช้ิน ถา้เป็นขยะ 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

   

การจัดการขยะ เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น 

เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส าหรับบรรจุภณัฑแ์ต่ละ
ประเภท ปี 1993 DSD มีการ
ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
ตามท่ีก าหนดส าหรับบรรจุ
ภณัฑใ์หม่โดยค านวณตาม
น ้ าหนกั ปริมาณพ้ืนท่ี เพ่ือเป็น
ส่ิงจูงใจใหล้ดปริมาณบรรจุ
ภณัฑแ์ละจ ากดับรรจุภณัฑท่ี์
ไม่จ าเป็นลดลงได ้ 
- ก าหนดใหมี้การมดัจ า บรรจุ
ภณัฑเ์บียร์ ไวน์ เคร่ืองด่ืม 
ผงซกัฟอกและสีทาบา้น โดย
บรรจุภณัฑท่ี์มีปริมาณ 
มากกวา่ 0.2 ลิตร จะตอ้งมีค่า
มดัจ าต ่าสุด 0.5 DM บรรจุ
ภณัฑท่ี์มีปริมาณมากกวา่ 1.5 
ลิตร จะตอ้งมีค่ามดัจ าต ่าสุด 
1.0 DM 

กองทุนการบริหารของรัฐ 
เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวม
บรรจุภณัฑ ์
- รัฐฟอริดา ผูค้า้แต่ละ
ประเภทรวบรวมขยะบรรจุ
ภณัฑ ์กลบัคืนไดร้้อยละ 50 
จึงจะไดรั้บการงดเวน้
ค่าธรรมเนียม ถา้ท าไม่ได้
ตามเป้าหมายจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมในอตัรา
กา้วหนา้รัฐวอชิงตนัมีการ
จดัตั้งโครงการอาสาทอ้งถ่ิน 
โดยการลดการท้ิงของเสีย
น าไปเป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมอ่ืนท่ีอยูใ่น
เมือง 
- ก าหนดใหมี้ระบบมดัจ า 
ส าหรับเบียร์และเคร่ืองด่ืม 
- เก็บค่าขยะตามปริมาณ
โดยรวม-ค่าขนส่งไปก าจดั 
และก าหนดอตัราค่าเก็บขยะ
ท่ีไม่ไดแ้ยกใหมี้ราคาสูง 
- รัฐโรดไอแลนด ์ก าหนด
ค่าธรรมเนียมสนบัสนุน
ส าหรับการก าจดัขยะ 

จากบา้นเรือนจ านวนมากๆ 
จะคิดค่าใชจ่้ายตามน ้ าหนกั
โดยมีการจดัเก็บตามถนน
และซอยในโตเกียว ถา้เป็น
วสัดุใหญ่ เช่น ตูเ้ยน็ เตาแก๊ส 
หรือรถจกัรยาน ตอ้งเสีย
ค่าบริการในการจดัการ 
- มีระบบมดัจ าบรรจุภณัฑ์
และเคร่ืองด่ืม  
- เก็บค่าธรรมเนียมการ 
recycle วตัถุดิบช้ินต่างๆ  

การมีส่วนร่วมของ
สงัคม 

- บริษทัต่างๆ ท่ีเขา้ร่วม
โครงการใหค้วามร่วมมือท่ีจะ
ลดการใชท้รัพยากรมีระบบ 
recycle การแนะน าเขา้
กระบวนการผลิตใหม่ และท า
บรรจุภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ี
สนบัสนุนสินคา้จากวสัดุ 
recycle ดงัน้ี 
-ปี 1995 ถุงใส่ขยะตอ้งมี
ส่วนผสมของวสัดุ recycle 
ร้อยละ 30 
 

-ส่งเสริมใหมี้การ recycle 
ผลิตภณัฑโ์ดยร่วมมือกบั
ภาครัฐทุกระดบั  
-ปลูกฝังความคิดแก่เยาวชน
ในการใชว้สัดุต่างๆ อยา่ง
ประหยดั เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด  
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

   

การจัดการขยะ เยอรมนั สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น 

การมีส่วนร่วมของ
สงัคม 

- DRS มีการบริการให้
ค  าปรึกษาและมีผูเ้ชียวชาญให้
ความรู้กบัโรงงานการคดัแยก
ขยะและโรงงาน recycle และ
การสนบัสนุนใหโ้รงงานได้
ใบรับรอง ISO 9000 

-ปี 2000 กระดาษ
หนงัสือพิมพต์อ้งมีส่วนผสม
ของวสัดุ recycle ร้อยละ 50 
- ปี 2000 ผลิตภณัฑแ์กว้ตอ้ง
มีส่วนผสมของวสัดุ recycle 
ร้อยละ 65 -เมืองออสติน มี
บริษทัรับวสัดุ recycle มา
ประมูลซ้ือวสัดุจากการคดั
แยกริมถนน 

- ภาคเอกชนลงทุกสมัปทาน
จดัตั้งองคก์รเป็นอยา่ง
ทางการในการ recycle โดย
ทอ้งถ่ินรับผิดชอบรวบรวม
ขยะบรรจุภณัฑแ์ลว้คดัแยก 
แลว้ส่งต่อใหห้น่วยงาน 
recycle  
- ส านกัรักษาความสะอาดมี
ขอ้แนะน า 
ประชาชนก่อนท้ิงขยะ เช่น 
ตอ้งลา้งกล่องนมแลว้ตากให้
แหง้ก่อนท้ิงลงในถงัขยะท่ี
จดัเตรียมไว ้ 
 

 
แหล่งทีม่า: สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, 2543. 
 

2.4 ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

2.4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัทีต่ั้ง 
ส านกังานเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งอยูอ่าคารเลขท่ี 139 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 

จงัหวดันนทบุรี บริเวณเดียวกบัศูนยร์าชการจงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ีรับผดิชอบ 38.9 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งพื้นท่ีการพฒันาออกเป็นชุมชน ประกอบดว้ย 5 ต าบล 93 ชุมชน คือ ต าบลสวนใหญ่ 13 ชุมชน 
ต าบลตลาดขวญั 19 ชุมชน ต าบลบางเขน 13 ชุมชน ต าบลท่าทราย 26 ชุมชน และต าบลบางกระสอ 
22 ชุมชน (เทศบาลนครนนทบุรี, 2558) 

 
2.4.2 ลกัษณะภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อ 

 จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา มีแม่น ้ าเจา้พระยาแบ่งพื้นท่ีจงัหวดัออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก โดยมีเทศบาลนครนนทบุรีตั้งอยู่ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ า
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เจา้พระยา พื้นท่ีส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีคูคลองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัใช้
เพื่อการระบายน ้ าเป็นส่วนใหญ่ โดยเทศบาลนครนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีการปกครอง
ต่างๆ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกบัเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี และเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ ่เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และ
เขตเทศบาลต าบลไทรมา้ อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ชุมชน (เทศบาลนครนนทบุรี, 2558) 
 

 
 
ภาพที ่2.8 แสดงอาณาบริเวณของเทศบาลนครนนทบุรี 
แหล่งทีม่า: เทศบาลนครนนทบุรี, 2558. 
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2.4.3 ประชากร 
 เทศบาลนครนนทบุรี มีประชากรทั้งส้ิน 255,616 คน เป็นเพศชาย 120,965 คน และเพศ
หญิง 134,708 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 133,976 ครัวเรือน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
(เทศบาลนครนนทบุรี,2558) แบ่งตามรายต าบลไดด้งัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.3 แสดงจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแยกรายต าบล 
 

ต าบล 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
สวนใหญ่ 13,701 
ตลาดขวญั 26,299 
บางเขน 27,014 

บางกระสอ 36,130 
ท่าทราย 30,832 
รวม        133,976 

 
แหล่งทีม่า: เทศบาลนครนนทบุรี, 2558. 
 

2.4.4 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลนครนนทบุรีประสบกบัปัญหาขยะมูลฝอย โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขต

เทศบาลนครนนทบุรี มีปริมาณเฉล่ียประมาณวนัละ 412.31 ตนัต่อวนั หรือ 150,493.15 ตนัต่อปี 
(เทศบาลนครนนทบุรี, 2558) ซ่ึงปัญหาขยะมูลฝอยนั้นนบัเป็นปัญหาส าคญัของทางเทศบาลฯ จาก
ขอ้มูลปริมาณขยะของทางเทศบาลในปี 2554 ถึง ปี 2556 พบวา่ในปี 2554 มีปริมาณขยะมูลฝอย 369 
ตนัต่อวนั ปี 2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 386.3 ตนัต่อวนั และปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย 412.31 
ตนัต่อวนั หรือ 150,493.15 ตนัต่อปี มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2556 มีการคดัแยกขยะคิดเป็น
เพียงร้อยละ 28.01 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4 ส่งผลให้ทางเทศบาลมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อก าจดัขยะสูง เน่ืองจากต้องใช้พื้นท่ีของทางองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันนทบุรีเป็นพื้นท่ีรองรับขยะ (บ่อขยะไทรนอ้ย) อีกทั้งความสามารถในการรองรับขยะของ
บ่อขยะไทรน้อยลดน้อยลง จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ (ส านักการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี, 2557) 
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ตารางที ่2.4 แสดงปริมาณขยะของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ปี 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/วนั) 
ฝังกลบ 
(ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะทีค่ัดแยก
เพือ่รีไซเคิล 
(ตัน/วนั) 

ร้อยละของการคัดแยก
ขยะรีไซเคิล 

2554 369.00 265.00 104.00 28.18 
2555 386.30 278.90 107.40 27.80 
2556 412.31 296.81 115.50 28.01 

 
แหล่งทีม่า: ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี, 2557 
 

2.4.5 การจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครนนทบุรีใหบ้ริการเก็บขนมูลฝอยทัว่ไปดว้ยรถจดัเก็บมูลฝอยจ านวน 45 คนัต่อ

วนั ให้บริการเก็บขนทุกวนัเฉล่ีย 412 ตนัต่อวนั เพื่อน าไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดัมูลฝอยรวม ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี มีการใชร้ะบบติดตามยาพาหนะเก็บขน
มูลฝอย โดยน าระบบ GPS (Global Position System) เขา้มาประยุกต์ใช้กับกล่องด า โดยสามารถ
ติดตามพฤติกรรมพนกังานขบัรถไดต้ลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัเก็บขนมูลฝอย เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานและลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ 
อาทิ ความเร็ว การใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นต้น ในส่วนของขยะอินทรีย์ ทางเทศบาลได้ขอความ
ร่วมมือจากแม่คา้ในตลาดสดเทศบาลในการคดัแยกมูลฝอยจ าพวกเศษผกั ผลไม ้รวมไปถึงเศษไม ้
ก่ิงไม ้จากการให้บริการตดัและเก็บขนของเทศบาล เพื่อเป็นวตัถุดิบน าเขา้สู่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
นครนนท ์(ประชานิเวศน์) ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีน าเทคโนโลยีการก าจดัขยะประเภทมูลฝอยอินทรีย ์ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มมาใช้และเป็นวิธีท่ีย ัง่ยืน สามารถผลิตปุ๋ยอินทรียน์ครนนท์สูตร 1 ได้
เฉล่ีย 5 ตนัต่อเดือน จ าหน่ายให้เกษตรกรในราคาตันละ 3,000 บาท โดยโครงการน้ีได้รับการ
สนบัสนุนจาก EU ในการด าเนินการ(ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี, 
2557) 
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2.4.6 ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลนครนนทบุรี 
      เทศบาลนครนนทบุรี ไดน้ ากรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในเขตจงัหวดันนทบุรี มาปรับใชใ้นแผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2557 - 2559) โดยน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวดั 
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจงัหวดั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายผูบ้ริหารเทศบาลนคร
นนทบุรีมาใชใ้นการจดัท าแผนพฒันาสามปี โดยจดัล าดบัความส าคญัของยทุธศาสตร์ 5 ยทุธศาสตร์ 
ดงัน้ี 

2.4.6.1 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้าง พฒันาและบริหารจดัการพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีให้เป็น
เมืองท่ีอยูอ่าศยัชั้นดีรองรับการอยูอ่าศยัของประชาชนอยา่งมีความสุข 

แบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
1) พฒันาสภาพสังคมใหเ้ป็นเมืองและชุมชนน่าอยู ่
2) รักษาและพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมืองและชุมชนน่าอยู ่

  3) พฒันาและรักษาสภาพเศรษฐกิจ ให้มีเสถียรภาพเพื่อการครองชีพของ
ประชาชน 
   4) พฒันาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และยึดผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลกั 

2.4.6.2 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างและพฒันาจงัหวดันนทบุรีใหก้ลายเป็นเมืองแห่ง
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาค
ธุรกิจการคา้ และการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม  

แบ่งออกเป็น 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
   1) สร้างและพฒันาการผลิตเชิงสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้และ
บริการ  
   2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  
   3) พฒันาและขยายการตลาดสินคา้และบริการเชิงสร้างสรรคเ์พื่อกระจาย
สินคา้และบริการ  
   4) การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนให้กับเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วสิาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการเพื่อการผลิตสินคา้และบริการเชิงสร้างสรรค ์

2.4.6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้าง พัฒนา และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของจังหวดั
นนทบุรีใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางแห่งการคา้นานาชาติ 

แบ่งออกเป็น 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
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  1) ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการธุรกิจมีความเขม้แข็งและมีเครือข่ายผูล้งทุน
ร่วมในภูมิภาคต่าง ๆ  

  2) สร้างศกัยภาพในการหาโอกาสและการเขา้สู่ตลาดอยา่งเหมาะสม  
  3) ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
2.4.6.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างเสริมสังคมนนทบุรีให้มีความสุขและคุณธรรมน า

ความรู้สู่การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริม
การบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 

แบ่งออกเป็น 5 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 
  1) ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพคนและสังคมเมืองนนทบุรีสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้และอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  
  2) เสริมสร้างสุขภาวะของคนนนทบุรีให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางกายและใจ 

   3) ส่งเสริมการพฒันาอยา่งบูรณาการท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานราก  
  4) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินและประชาสังคม  
  5) พฒันาระบบการบริหารราชการให้มีความทนัสมยัตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.4.6.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวดัรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
แบ่งออกเป็น 3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

   1) สนบัสนุนการพฒันาเพื่อให้เกิดความมัน่คงในภูมิภาคและอยูร่่วมกนั
โดยสันติ 
   2)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภาคการผลิต การคา้ การลงทุน เพื่อ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนใหค้วามเขม้แขง็  
   3) ส่งเสริมและพฒันาสังคม ประเพณี และวฒันธรรมไปสู่ภูมิภาคอาเซียน 
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 นิรมล เทียนชัย (2542) ได้ศึกษา การทิ้ง การเก็บรวบรวม การก าจดัมูลฝอยของครัวเรือน 
และการจดัการมูลฝอยของสุขาภิบาลต าคลองใหญ่ จงัหวดัตราด ผลการศึกษา พบวา่ การเกิดขยะมูล
ฝอย ในครัวเรือนส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาหารร้อยละ 83.40 และมูลฝอยพวกพลาสติกร้อย
ละ 6.50 พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยไม่มีการแยกทิ้งลงในถงัร้อยละ 38.50 ถงัมูลฝอยท่ีใช้ไม่มีฝา
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ปิดมีขนาด 20.50 ลิตร การก าจดัขยะมูลฝอยโดยการน าไปทิ้งในถังขยะมูลฝอยสาธารณะของ
สุขาภิบาล ต าบลคลองใหญ่ร้อยละ 54.30 ถงัขยะมูลฝอยสาธารณะมีไม่เพียงพอและการก าจดัมูล
ฝอยไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล พฤติกรรมการทิ้ง การเก็บรวบรวม และการก าจดัมูลฝอยมีความสัมพนัธ์
กนั และความรู้เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยมีความสัมพนัธ์ กบัพฤติกรรมการทิ้ง การเก็บรวบรวม 
และการก าจดัมูลฝอยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ชัชกูล รัตนวิบูลย ์(2543) ได้ศึกษา พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนในชุมชนเขตสายไหมท่ีมีอาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา ท่ีอยู่อาศัยในชุมชน และรายได้เฉล่ียในครอบครัวต่อเดือน
แตกต่างกนั มีความ สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัดา้นเพศจ าสมาชิกในครัวเรือนของแต่ละครอบครัว ส่ือต่างๆ และ 
ประเภทชุมชนท่ีพกัอาศยัไม่มีความ สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย และประชาชนท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกันมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
จดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ (2543) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะชุมชน ปัญหาขยะน ามาซ่ึง
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยั ความเป็นอยู่ท่ีดี คุณภาพท่ีดีของประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากผลพวงการบริโภคของประชาชน ท าใหป้ริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนจนเกินขีด
ความ สามารถของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะก าจดัให้หมดไปได ้ปัญหาจึงสะสมจนถึงปัจจุบนั แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาน้ีจะ ได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ และหน่ึงในวิธีการนั้นก็คือ การลด
ปริมาณขยะดว้ยการให้ผูทิ้้งขยะคดัแยกขยะก่อนทิ้งขยะส่วนหน่ึงท่ีคดัแยกจะเป็นขยะมีมูลค่าน าไป 
reuse หรือ recycle ได ้ขยะส่วนหน่ึงน าไปท าเป็นปุ๋ยหมกัไดจึ้งคงเหลือส่วนท่ีจะทิ้งนอ้ยลง การคดั
แยกขยะจ าเป็นตอ้งให้ประชาชนผูทิ้้งขยะยอมรับวิธีการคดัแยกและยอมปฏิบติัตาม นั้นคือ การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ซ่ึงการวิจยัน้ี พบวา่มีแนวทางในการด าเนินการได ้
2 แนวทาง คือ การใชก้ลไกทางการศึกษา โดยให้นกัเรียนและครูเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ 
ภายใตโ้ครงการการคดัแยกขยะ ด้วยการให้นักเรียนแยกขยะมาจากบา้นและน าขยะมีมูลค่า เช่น 
กระดาษ ขวดแกว้ มาโรงเรียนเพื่อรวบรวมขายยงัร้านขายของเก่า ขยะมีมูลค่าบางประเภทครูก็จะ
สอนใหน้ ามาแปลงใชใ้หม่ โดยใชว้ธีิการง่ายๆ เช่น กระดาษท าเป็นโคมไฟ พลาสติกท าเป็นดอกไม ้
เป็นต้น ส าหรับขยะท่ีขายนั้น นักเรียน เจ้าของขยะได้รับส่ิงตอบแทนเป็น คะแนนความดี และ
สะสมไวใ้นธนาคารเรียกว่าธนาคารความดี เพื่อจะได้เอาไปแลกเปล่ียนเป็นส่ิงของภายหลัง อีก
ลกัษณะหน่ึงของกลไกทางการศึกษา น่ีคือโครงการ ๓ พลงัรวมใจรีไซเคิลมีวิธีการ คือ ให้นกัเรียน
คดัแยกขยะท่ีบา้นและโรงเรียนตามประเภทท่ีก าหนดให้ และน าขยะมีมูลค่ามามอบให้โรงเรียนเพื่อ
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น าไปขายเอาเงินไวใ้ชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แลว้ขยายผลการคดัแยกขยะไปสู่ชุมชน ดว้ย
การหาสมาชิกคดัแยกขยะเพิ่มโดยเร่ิมจากนักเรียน ครูในโรงเรียน และชุมชน การใช้กลไกทาง
ชุมชน โดยใชก้ารรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้ท าการคดัแยกขยะอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยราชการส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนการคดัแยกขยะดว้ยการจดัหาอุปกรณ์จดัเก็บขยะและ
เก็บขนขยะให้ถูกประเภทท่ีไดค้ดัแยกไว ้จากการวิจยัสรุปผลไดว้า่ การคดัแยกขยะก่อนทิ้งสามารถ
ลดปริมาณขยะลงไปได้ ซ่ึงช่วยแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชน ครูชุมชน 
นกัเรียน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 
 สิรินทรเทพ เตา้ประยรู และคณะ (2543) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ศกัยภาพในการคดัแยกขยะมูล
ฝอยท่ีมีค่าจากมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาจากหมู่บา้นในจงัหวดัประทุมธานี พบวา่ ขยะท่ีถูกคดัแยก
โดยพนกังานเก็บขยะ สามลอ้เก็บขยะ และคนคุย้เข่ียขยะ ณ จุดก าจดัขยะและทิ้งขยะสุดทา้ยหลงัการ
คดัแยก และค านวณรายได้จากการขายวสัดุท่ีคดัแยกได ้มีอตัราการคดัแยกขยะของพนักงานเก็บ
ขยะมากกวา่ สามลอ้เก็บขยะ มากกวา่ คนคุย้ขยะ องคป์ระกอบขยะท่ีมีค่าและถูกคดัแยกมาก ไดแ้ก่  
แกว้ มากกวา่ กระดาษ มากกวา่ พลาสติก มากกวา่ โลหะ มูลค่าขยะมูลมีค่าท่ีขายไดป้ระมาณ 520 -
7,640 บาท ต่อสัปดาห์ส าหรับพนกังานเก็บขน และ 215 - 2760 บาทต่อสัปดาห์ส าหรับสามลอ้เก็บขยะ 
และพบว่า ขยะทิ้งหลงัการคดัแยกยงัมีศกัยภาพเพิ่มข้ึนในการคดัแยกขยะมีค่าไดอี้กหากมีการคดั
แยกประเภทขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
 สุภานี ธงไชย (2543) ไดศึ้กษา การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยประสานความร่วมมือระหวา่งนกัเรียนและศูนยรั์บซ้ือขยะมูลฝอยของโรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมืองชลบุรี ซ่ึงผลการศึกษา ไดส้รุปแนวทางการส่งเสริมไวว้า่ จะตอ้งมีแนวทางส่งเสริมการ
คดัแยกขยะมูลฝอย ทางดา้นการให้ความรู้อยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนให้สะดวกในการน าขยะมูลฝอย
มาโรงเรียน และจดัต้องศูนย์รับซ้ืออย่างถาวร และโรงเรียนควรจดัเป็นวิชาหรือกิจกรรมหน่ึง
หลกัสูตร และเทศบาลควรจดัสรรเงินกองทุนบางส่วนใหโ้รงเรียนเพื่อเป็นทุนในการรับซ้ือ 
 รวิกานต์ แสนไชย (2544) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการแบบยัง่ยืน : 
กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวดักลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบ
การจดัการธนาคารขยะชุมชนวดักลาง เป็นการใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป็นการจดัการแบบยัง่ยืน เพราะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนจะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ 
เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนคิดริเร่ิมคน้หาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชน วางแผนด าเนินกิจกรรม
ลงทุนและปฏิบติังาน และติดตามและประเมิน ผลการด าเนินงานปัจจยัท่ีท าให้สมาชิกในชุมชนวดั
กลางเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของ โครงการ การ
ประชาสัมพันธ์ ส่ือมวลชน ความพร้อมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก 
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ผูบ้ริหารโครงการ ความเขม้แข็งของชุมชน ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ผลประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ ความตอ้งการการยอมรับจากสังคม และความตอ้งการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ไวใ้ห้ชนรุ่นหนา้ ส่วนรูปแบบ การด าเนินงานของธนาคารขยะชุมชนวดักลาง เป็นกลยทุธ์หน่ึงของ
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีดีและเหมาะสม ส าหรับชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจงัหวดั 
 ดวงแข วิไลนิรันดร์ (2545) ไดด้ าเนินการพฒันารูปแบบการลดปริมาณมูลฝอยแบบยัง่ยืน 
ต าบลเกาะชา้ง ก่ิงอ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด ศึกษาถึงความตระหนกัของชุมชนในการลดปริมาณ
มูลฝอยและการแยกมูลฝอยภายหลงัการพฒันา พบวา่การด าเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณมูลฝอยมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมต่อการคดัแยกมูลฝอย กิจกรรมท่ีท า
ให้คะแนนเฉล่ียทศันคติเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ประกอบดว้ย กิจกรรมดา้นเส้ือรณรงค์ ถงัแยกมูล
ฝอยรีไซเคิลและการอบรม/ประชุม พฤติกรรมการลดมูลฝอยของชุมชนมีการคดัแยกมูลฝอยทุก
ประเภทเพิ่มข้ึนทั้งในกลุ่มผูอ้ยู่อาศยั ร้านคา้ และร้านอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบา้นพกัอาศยัมีการ
คดัแยกขยะประเภทเศษอาหารมากกวา่ร้านคา้และร้านอาหารอยา่งเห็นไดช้ดั 
 Armijo de Vega, Ojeda-Benitez and Ramirez-Barreto (2003) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษา
ของชาวเมกซิกันกับโปรแกรมการจดัการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาเป็น มหาวิทยาลัยในเมกซิโก          
ผลการศึกษา สรุปไดว้า่ ประเทศเมกซิโกมีโอกาสในการจดัการขยะมูลฝอยให้มีความย ัง่ยืนได ้ยาก
มาก ส่ิงท่ีสถาบนัการศึกษาควรปฏิบติัคือ การจดัอบรมให้อาจารยมี์ความรู้และวิธีการในการจดัการ
ขยะมูลฝอย และการรีไซเคิล มีการจดักิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในสถาบนั การแยก
ขยะมูลฝอยในสถาบนั มีการรณรงคใ์ห้นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในโครงการท่ีมีกิจกรรมการรีไซเคิล
และการลดปริมาณขยะมูลฝอยสนบัสนุน และจดัให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสเยี่ยมชมศูนยก์ารรีไซเคิล
และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นตน้ 
 Simkins and Noian (2004) ได้ศึกษา ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ผล
การศึกษา สรุปไดว้า่ ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลยัจะ
ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีองค์ประกอบหลายอย่าง ไดแ้ก่ กรอบแนวคิดของระบบ
การจดั การ การตั้งเป้าหมาย การศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน งบประมาณในการจดัการท่ีเพียงพอ การให้
ความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างทศันคติท่ีดี เก่ียวกบัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะ
มูลฝอยภายในมหาวทิยาลยักบันกัศึกษาและบุคลากร 
 ประภาพร แก้วสุกใส (2549) ได้ศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยของ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์ผลการศึกษา สรุปไดว้า่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเฉล่ีย
ใน ช่วง ปิดภาคเรียนเท่ากบั 1,376.66 กิโลกรัมต่อวนั ส่วนในช่วงเปิดภาคเรียนปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนเฉล่ีย ในช่วงวนัท าการ 7,946.66 กิโลกรัมต่อวนั หรือมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งจดัการ
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สูงสุดวนัละประมาณ 8 ตนัต่อวนั คิดเป็นอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 
โดยองคป์ระกอบขยะมูลฝอยท่ีมี ปริมาณมากท่ีสุด ไดแ้ก่ เศษผกัผลไม/้เศษอาหาร ช่วงปิดเทอมพบ
เป็นร้อยละ 30.91 ของปริมาณขยะมูลฝอย ทั้งหมดและช่วงเปิดเทอมพบเป็นร้อยละ46.65 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด องค์ประกอบขยะมูลฝอยท่ีมี ปริมาณรองลงมาใน 4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
พลาสติก กระดาษ โฟมและผา้ ส่วนระบบการจดัการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัย ได้จดัให้มี
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 2 ประเภท ส าหรับขยะเปียกและขยะแห้ง การเก็บขนและ ขนส่งขยะมูล
ฝอยใชร้ถยนต์บรรทุกขยะแบบอดัทา้ยของมหาวิทยาลยั ขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ สถานท่ี เท
กองและฝังกลบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายมูล อ าเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก ประชากร
ร้อยละ 80.30 มีพฤติกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง การพัฒนา
พฤติกรรมในการจดัการ ขยะมูลฝอยควรมีการสร้างและปลูกฝังทศันคติท่ีดี ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
ส าหรับแนวทางในการจดัการ ขยะมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยมีแนวทางในการคดั
แยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงภาชนะ ๔ ประเภท คือ ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตรายและขยะ
ทัว่ไป ภาชนะรองรับมีขอ้ความตามประเภท และสัญลกัษณ์อยา่งชดัเจน มีการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ตามประเภทของขยะ แยกขยะอนัตราย และ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนการลด
และการแยกขยะมูลฝอย 
 นรากร วิสุทธิกาญจญ์ (2550) ไดศึ้กษา ความเป็นไปได้ทางการเงินของศูนยรั์บซ้ือขยะรี
ไซเคิลในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอ านาจในการต่อรองราคาขยะรีไซเคิลนั้น
ข้ึนอยูก่บัปริมาณ ความรู้ในกระบวนการคดัแยก และการรู้ราคาของตลาดเพื่อสามารถเก็งก าไรได้
และต่อรองราคาขยะรีไซเคิลกบัผูซ้ื้อได ้ตลอดจนเขา้ใจในชนิดสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือ
มีแนวโนม้ดี ในตลาดขยะรีไซเคิล แต่ภาครัฐไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุน หรือใส่ใจกบัธุรกิจประเภทน้ี
มากในเร่ืองของ การน าขยะรีไซเคิลไปขายอยา่งไร กบัแหล่งใด มีการควบคุมดูแลการก าหนดราคา
กนัอยา่งไร ตลอดจนการดูแลผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภทน้ีแต่อยา่งใดทั้งๆท่ีธุรกิจขยะรีไซเคิล
ช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มขยะลน้เมือง และการแกไ้ขปัญหาการใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 
 สันต ์ไชยกาล (2550) ท่ีศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอยา่งย ัง่ยนืของเทศบาล 
ต าบลห้วยขะยุง อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบัการจดัการ 
ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลโดยรวมในระดบัปานกลาง และประชาชนเห็นดว้ยมากท่ีสุดเก่ียวกบั 
การประยุกต์ใช้หลกัการ 5R ในการจดัการขยะชุมชน ไดแ้ก่ ดา้นการซ่อมแซมเพื่อกลบัมาใช้ใหม่ 
(Repair) ดว้ยการน าเฟอร์นิเจอร์เก่า เช่น โซฟา ตู ้เตียง ไปซ่อมแซมเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ และการ
น าเส้ือผา้ท่ีขาดมาปะชุนเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่  
 นลินี บึงมุม (2550) ท่ีศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัครัวเรือนบา้นดง ต าบลบา้นดง 
อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่การจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูร่ะดบัมาก 
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ส่วนดา้นการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่อยู่ในระดบัปานกลาง โดยการทิ้งขยะมูลฝอยในระดบั 
ครัวเรือนไดรั้บการปฏิบติัมากท่ีสุดเพราะเป็นการปฏิบติัเป็นประจ าทุกวนั  
 ณัฐพงษ์ ประดิษฐ์ผล (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการน าหลกัการ 5 Rs ไปประยุกต์ใช้ในการ 
จดัการขยะของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย พบวา่ดา้นการลด 
ปริมาณขยะ มีผลการด าเนินงานมากท่ีสุด ได้แก่ ชุมชนและสังคมควรให้ความร่วมมือในการลด 
ปริมาณการใชส่ิ้งของในครัวเรือน รองลงมา ไดแ้ก่ การเลือกซ้ือสินคา้ท่ีใชเ้ป็นประจ า เช่น เจลอาบน ้ า 
น ้ ายาปรับผา้นุ่ม น ้ ายาล้างจาน เป็นบรรจุภณัฑ์ชนิดเติม ด้านการน าวสัดุกลับมาใช้ซ ้ า มีผลการ 
ด าเนินงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การน าขวดพลาสติก ขวดแกว้ ท าเป็นท่ีใส่ของ แจกนัดอกไม ้การน าเศษ
ผา้ มาท าเป็นผา้ถูพื้น รองลงมาไดแ้ก่ การน าน ้ าจากการลา้งจานหรือซกัผา้ไปรดน ้ าตน้ไม ้ดา้นการ
น าวสัดุ ท่ีช ารุดมาซ่อมแซมใช้ใหม่ มีผลการด าเนินงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การน าเฟอร์นิเจอร์เก่า เช่น 
โซฟา ตู ้เตียง ไปซ่อมแซมเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ รองลงมาไดแ้ก่ การน าเส้ือผา้ท่ีขาดมาปะชุนเพื่อ
น ากลบัมาใช ้อีกคร้ัง ดา้นการน าวสัดุหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ มีผลการด าเนินงานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
น ากระดาษท่ีใช้ แลว้ทั้งสองหน้า ขวดแกว้ ขวดพลาสติก เศษเหล็กมาชัง่กิโลขาย รองลงมาไดแ้ก่ 
การน าขยะมูลฝอย จ าพวกเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเล้ียง
สัตว์ และหลีกเล่ียงวสัดุท่ีย่อยสลายยาก มีผลการด าเนินงานมากท่ีสุด ได้แก่ การเลือกใช้จาน
กระเบ้ืองแทนจาน พลาสติก รองลงมาไดแ้ก่ การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ เช่น ใช้ใบตอง
เป็นภาชนะใส่อาหาร แทนกล่องโฟม 
 การทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ท าให้ทราบถึง
ความส าคญัของปัญหาและการจดัการขยะทั้งขยะมูลฝอยชุมชนและขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได ้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมมาใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือเพื่อศึกษาถึงปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดข้องครัวเรือน อนัไดแ้ก่ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และพฤติกรรมการ
จดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดข้องครัวเรือน รวมถึงศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือน เพื่อใชห้าแนวทาง ขอ้เสนอแนะใน
การการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องเทศบาลนครนนทบุรีใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 
 
 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

งานวิจยัเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องเทศบาลนครนนทบุรี การ
จดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นครัวเรือนของภาคประชาชน รวมถึงช่องทางในการรับ
ซ้ือขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recyclable Waste) ของภาคเอกชน (สถานประกอบการรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิลในเขตเทศบาลนครนนทบุรี) การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพร่วมกนั ดงัน้ี 

 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2 สมมติฐาน 
 3.3 การวจิยัเชิงปริมาณ 
 3.4 การวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

3.1.1 ตัวแปรอสิระ 
  1) ขอ้มูลทัว่ไป 
   (1) เพศ 
   (2) อาย ุ
   (3) ระดบัการศึกษา 
   (4) อาชีพ 
   (5) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   (6) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 
  2) ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือน 
  3) การด าเนินงานดา้นการจดัการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี 
  4) การด าเนินงานของสถานประกอบการรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
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3.1.2 ตัวแปรตาม 
  1) พฤติกรรมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือน 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

แนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ 

ข้อมูลทัว่ไป 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดบัการศึกษา 
 - อาชีพ 
 - จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 - รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 

ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการขยะ
ท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

พฤติกรรมการจดัการขยะท่ีสามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

- การด าเนินงานดา้นการจดัการขยะของ  
   เทศบาลนครนนทบุรี 
- การสนบัสนุนกิจกรรมในการคดัแยก 
  ขยะและแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรม 
  การคดัแยกขยะครัวเรือนของทางเทศบาล 
- ความพร้อมในการรองรับปริมาณขยะท่ี 
  เพิ่มสูงข้ึนของทางเทศบาล 
- การประเมินผลการด าเนินงานในดา้นการ  
  จดัการขยะของทางเทศบาล 

- การด าเนินงานของสถานประกอบการ    
  รับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  
  (ปริมาณขยะท่ีรับซ้ือ ช่องทางการรับซ้ือ 
  และช่องทางจ าหน่าย) 
- ความพึงพอใจต่อราคารับซ้ือขยะรีไซเคิล 
  ของสถานประกอบการ 
- แนวโนม้ของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลใน 
  อนาคต 
- แนวทางในการจดัการขยะรีไซเคิลเพื่อให้ 
  เกิดความย ัง่ยนื 
- ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการรับซ้ือ 
  ขยะรีไซเคิล 
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3.2 สมมติฐาน 
 
 1) ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนท่ีแตกต่างมีความรู้ ความ
เขา้ใจในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ตกต่างกนั 
 2) ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนท่ีแตกต่างมีพฤติกรรม
การจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ตกต่างกนั 
 3) ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 

3.3 การวจิัยเชิงปริมาณ 
 

การศึกษาเชิงปริมาณน้ีเป็นวธีิการหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดข้องครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
3.3.1 ประชากร 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร

นนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด 133,976 ครัวเรือน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 (เทศบาลนคร
นนทบุรี, 2558) จาก 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนใหญ่ ต าบลตลาดขวญั ต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ 
และต าบลท่าทราย 

 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ครัวเรือนประชาชนเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึง

ผูว้จิยัค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใหเ้ป็นตวัแทนของครัวเรือน ตามแนวทางของยามาเน (Taro 
Yamane,1976 อา้งถึงใน วสิาขา  ภู่จินดา, 2555) ดงัน้ี 

 
 
เม่ือ n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

n  =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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N   =  ขนาดของประชากร 133,976 ครัวเรือน 
e   =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ซ่ึงก าหนดให้ 

มีค่าเท่ากบั  0.06  
การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งครัวเรือนนอ้ยท่ีสุดในการเป็นตวัแทน ของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี คือ 277.20 ครัวเรือน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน 

 
3.3.3 การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตวัอยา่งครัวเรือนจาก 5 ต าบลคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มแบบโควตา้และแบบบงัเอิญเพื่อหา

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งแยกรายต าบลแสดงในตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที ่3.1 แสดงสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่งแต่ละต าบล 
 

ต าบล 
จ านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(ครัวเรือน) 
สวนใหญ่  13,701 39 

ตลาดขวญั  26,299 78 

บางเขน  27,014 75 

บางกระสอ  36,130 69 

ท่าทราย  30,832 45 

รวม 133,976 306 

n  =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

n  =
133,976

1 + 133,976(0.06)2
 

n  =
133,976

483.31
 

n  = 277.20 
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3.3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลจากครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลกัใน

การรวบรวมขอ้มูล โดยมีวธีิการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ดงัน้ี 
3.3.4.1 ศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนพฒันาของเทศบาลนครนนทบุรี 

เอกสารและรายงานการวจิยัเก่ียวกบัการจดัการขยะในครัวเรือน เป็นตน้ 
3.3.4.2 ออกแบบสอบถามใหค้รอบคลุมประเด็นตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัซ่ึง 

เป็นแบบสอบถามแบบมีขอ้ค าถามท่ีก าหนดตวัเลือกให้ตอบและค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบมีอิสระ
ในการตอบ ซ่ึงแบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและครัวเรือน 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะในครัวเรือน 
ตอนท่ี 3 ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

3.3.4.3 การทดสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  โดยน า ร่าง
แบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา( Content Validity ) และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence : IOC ) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

IOC = ΣR/N 

 
 เม่ือ  IOC  หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  R  หมายถึง  คะแนนของผูท้รงคุณวฒิุ   
  N  หมายถึง  จ านวนผูท้รงคุณวฒิุ  
 เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้ง (Index  of  consistency : IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ  มีดงัน้ี 
 
            ใหค้ะแนนเท่ากบั  + 1    หมายถึง       แน่ใจวา่ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
            ใหค้ะแนนเท่ากบั     0   หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
            ใหค้ะแนนเท่ากบั   - 1  หมายถึง      ยงัไม่ถูกตอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง  ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์
  
 ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเลือกค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็นขอ้ค าถามของเคร่ืองมือในการ
วิจยัน้ี ส าหรับข้อค าถามท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนั้น ผูว้ิจยัได้น ามาปรับปรุงตาม

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
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ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงผลจากการประเมิน พบว่า ข้อค าถามมีค่า IOC 
มากกวา่ 0.5 ทุกขอ้ จึงสามารถน าค าถามทั้งหมดมาใชใ้นแบบสอบถามได ้ดงัภาคผนวก ข 

3.3.4.4 การทดสอบหาความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 30 ครัวเรือน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและน ามาทดสอบค่าความเช่ือมัน่ ( Reliability) ในขอ้ค าถามท่ี
สร้างมาตรวดัเป็นระดับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) มาค านวณหาค่าความเช่ือถือโดยมีสูตรค านวณ ดงัน้ี 
 

∝ =
𝑛

𝑛 − 1
+ [

1 − ∑ Si
2

𝑆𝑡
2 ] 

 

 เม่ือ ∝ = ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
  n = จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
  ∑ Si

2 = ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
  𝑆𝑡

2 = คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.977 ซ่ึงเป็นค่าท่ีมากกวา่ 0.5 แสดงวา่แบบสอบถามน้ี

มีความเช่ือถือ สามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้ดงัภาคผนวก ค 
 

3.3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีซ่ึงใหห้วัหนา้ครัวเรือน

หรือสมาชิกในครัวเรือนเป็นผูต้อบแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 ฉบบั โดยแบง่เก็บแต่ละต าบล ดงัน้ี 
ต าบลสวนใหญ่  จ านวน   39 ครัวเรือน  

 ต าบลตลาดขวญั   จ านวน  78 ครัวเรือน 
 ต าบลบางเขน  จ านวน   75 ครัวเรือน  

 ต าบลบางกระสอ จ านวน   69 ครัวเรือน 
ต าบลท่าทราย  จ านวน   45 ครัวเรือน  

 
3.3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของครัวเรือน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 

เพื่อแสดงภาพรวมของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นครัวเรือน วเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวิธีการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ เพื่อแสดงภาพรวมของวิธีการจดัการขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นครัวเรือน 

ตอนที ่3 แบบสอบถามความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้
โดยวดัจากขอ้ค าถามความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้
จ  านวน 10 ขอ้ เพื่อวดัค าตอบของขอ้ค าถามเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความรู้ ความเขา้ใจหรือไม่ โดยมีเกณฑค์ะแนน ดงัน้ี 

 ค าถามท่ีตอบถูก  1 คะแนน 
 ค าถามท่ีตอบผดิ  0 คะแนน 
การแปลผลค่าเฉล่ียความรู้ ความเขา้ใจรายขอ้ โดยเกณฑก์ารค านวณจากค าตอบ 
 

ค่าเฉล่ีย =    
(จ านวนครัวเรือนท่ีตอบถูก x 1 ) − ( จ านวนครัวเรือนท่ีตอบผิด x 0) 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด
 

คะแนนเฉลีย่ความรู้ ความเข้าใจ (คิดจากการหาค่าพิสัย)  ช่วงคะแนน 
 สูง          0.67 – 1.00 
 ปานกลาง         0.34 – 0.66 
 ต ่า          0.00 – 0.33 
*หมายเหตุ ช่วงคะแนนค านวณจาก  

คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 
ตอนที ่4 แบบสอบถามพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยการ

ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Evaluated Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้
คะแนน โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั (Likert Scale) ดงัน้ี 

 มากท่ีสุด   5 คะแนน 
 มาก    4 คะแนน 
 ปานกลาง   3 คะแนน 
 นอ้ย    2 คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 
เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียในการแปลผลและอธิบายตวัแปร จากค่าคะแนน 5 ระดบั 

ไดจ้ากการค านวณเฉล่ีย ดงัน้ี 



59 

 
(จ านวนครัวเรือนท่ีตอบมากท่ีสุดx 5 ) + (จ านวนครัวเรือนท่ีตอบมากทx 4 ) + 

(จ านวนครัวเรือนท่ีตอบปานกลางx 3 ) +  (จ านวนครัวเรือนท่ีตอบนอ้ยx 2 ) +  (จ านวนครัวเรือนท่ีตอบนอ้ยท่ีสุด x 1 )

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด
 

คะแนนเฉลีย่พฤติกรรม (คิดจากการหาค่าพิสัย)   ช่วงคะแนน 
 มากท่ีสุด      4.21 – 5.00 
 มาก       3.41 – 4.20 
 ปานกลาง      2.61 - 3.40  
 นอ้ย       1.81 – 2.60 
 นอ้ยท่ีสุด      1.00 – 1.80 
*หมายเหตุ ช่วงคะแนนค านวณจาก  

 
คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได ้

ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของขอ้เสนอแนะและแนวทางในการจดัการขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใช้ใหม่ได้ ท าการพรรณนาตามประเด็นค าถาม ซ่ึงประกอบด้วย ในครัวเรือนของท่านมี
ปัญหาหรืออุปสรรคในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือไม่ อยา่งไร ปัจจยัใดท่ีมี
ผลต่อการคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นครัวเรือนของท่าน และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
อ่ืนๆ 

จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 6 ด้าน คือ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนกบัความรู้ ความ
เขา้ใจในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดแ้ละพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีสามารถ
น ากลบัมาใช้ใหม่ไดใ้นครัวเรือน เพื่อทดสอบสมมติฐานในแต่ละขอ้ ไดใ้ช้วิธีการทางสถิติแบบที 
(t-test) ในการหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากร เช่น เพศและระดบัการศึกษา และ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) ในการหาความแตกต่างของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มประชากรข้ึน
ไป เช่น อายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ในการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ไดแ้ก่ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจใน
การจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดก้บัพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดใ้นครัวเรือน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
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3.4 การวจิัยเชิงคุณภาพ 
 
 การวจิยัเชิงคุณภาพผูว้จิยัใชว้ธีิการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะของ
เทศบาลนครนนทบุรีและหน่วยงานในภาคเอกชน ไดแ้ก่ สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี รวมทั้ งเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นแบบสังเกตการณ์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาสภาพแวดลอ้มและบริบทดา้นการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้
ของภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นพื้นฐานในการอธิบายและอภิปรายประกอบ
การศึกษาในเชิงปริมาณ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดและชดัเจนยิ่งข้ึน โดยมีระเบียบวิธีวิจยัท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
 

3.4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ได้แก่ 

  1) เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 
1 ท่าน    

2) ผู ้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จ านวน 5 แห่ง 

 
3.4.2 การคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูว้จิยัใชก้ระบวนการพิจารณาคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะของ
เทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 1 ท่าน  และสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการรับซ้ือขยะรี
ไซเคิลในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ขอ้มูลเป็นรายต าบล ต าบลละ 1 แห่ง ซ่ึง
จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบวา่ เทศบาลนครนนทบุรีมีทั้งหมด 5 ต าบล ซ่ึงพื้นท่ีต าบลส่วนใหญ่
ไม่มีสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ดงันั้นพื้นท่ีศึกษาจึงมีเพียงบางต าบลท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ซ่ึงมีทั้งหมด 4 แห่ง ดงัน้ี  

1) ต าบลสวนใหญ่  ไม่มีสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
2) ต าบลตลาดขวญั  วงษพ์านิชยก์รุ๊ป สาขาแคราย 
3) ต าบลบางเขน   กนกวรรณคา้ของเก่า 
4) ต าบลบางกระสอ  มงคลรีไซเคิล 
5) ต าบลท่าทราย   นภาวรรณ์พาณิชย ์
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3.4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจ ัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเทศบาลนคร

นนทบุรีและสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล และใชแ้บบสังเกตการณ์ ในการพิจารณาสังเกต
พื้นท่ีจริงและบริบทในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดข้องภาคส่วนต่างๆ เพื่อใชเ้ป็น
ข้อมูลเสริมประกอบการพิจารณาผลการศึกษาเชิงปริมาณเพิ่มเติม โดยกระบวนการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.4.3.1 ศึกษาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนพฒันาของเทศบาลนครนนทบุรี   
เอกสารและรายงานการวจิยัเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นครัวเรือน เป็นตน้ 

3.4.3.2 ออกแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ให้ครอบคลุมประเด็นตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยแยกแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) แบบสัมภาษณ์เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วยประเด็นค าถาม
เก่ียวกับการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมท่ีมีส่วนสนับสนุน วิธีการการ
ประเมินผลการด าเนินงานรวมถึงแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

2) แบบสัมภาษณ์สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลประกอบด้วย
ค าถามเก่ียวกบัปริมาณขยะท่ีสถานประกอบการรับซ้ือ ช่องทางในการรับซ้ือ ความพึงพอใจต่อราคา
รับซ้ือขยะ ณ ปัจจุบนั แนวทางในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การด าเนินกิจการ 

3.4.3.3 ทดสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ของขอ้ค าถาม โดยใช้วิธีการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ การจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้
การด าเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจการรับซ้ือของเก่า 
 

3.4.4 การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการด้านการ
จดัการขยะของทางเทศบาลจ านวน 1 ท่าน และสัมภาษณ์สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
จ านวน 4 ท่าน โดยแบ่งเป็นต าบลละ 1 สถานประกอบการและใชว้ธีิการพรรณนาความตามประเด็น
ท่ีสนใจในการศึกษา 



บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์การศึกษา 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 306 ครัวเรือน 
ผูศึ้กษาได้น าผลท่ีได้มาประมวลและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัและการ
ทดสอบสมมติฐานของการวจิยั โดยวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

 4.1 ผลการตอบแบบสอบถามของตวัแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 4.4 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการจดัการขยะจากแบบสอบถาม 
 4.5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเจา้หนา้ท่ีเทศบาลท่ีท าหนา้ท่ีในการดูแลดา้นการจดัการขยะ 

 4.6 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสถานประกอบการณ์ร้านรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี 

 4.7 ผลการสังเกตการณ์ 
 4.8 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
 4.9 แนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
 

4.1 ผลการตอบแบบสอบถามของตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนซ่ึงอาศยัอยู่ในเขต

เทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 306 คน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน พบวา่  

1) เพศ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
จ านวน 306 คน ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 
ส่วนเพศหญิงมีจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  
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2) อายุ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
จ านวน 306 คนส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21 -30 ปี จ  านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 83.0 รองลงมา มีอายุ
ระหวา่ง 41 -50 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 อายุระหวา่ง 51 -60 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.9 และอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั 

3) ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล
นครนนทบุรี จ านวน 306 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 258 คน คิด
เป็นร้อยละ 84.3 รองลงมา มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 
และไม่พบผูต้อบแบบสอบถามในระดบัการศึกษาอ่ืน  

4) อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตัวแทนครัวเรือนซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จ านวน 306 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.3 รองลงมา ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ประกอบ
อาชีพ ค้าขายและธุรกิจส่วนตวัมีจ านวนเท่ากนั คือ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั 

5) จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนซ่ึงอาศยัอยู่ใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 306 คน จ านวนมากท่ีสุดมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มี
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน มีจ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 6 คน มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6 
คน มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีจ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดบั 

6) รายไดต่้อครัวเรือนต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนซ่ึงอาศยัอยูใ่น
เขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 306 คน จ านวนมากท่ีสุดมีรายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 70,001 – 
90,000 บาทต่อเดือน จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 รองลงมามีรายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 
50,001 – 70,000 บาทต่อเดือน จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 
10,001 – 30,000 บาทต่อเดือน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 รายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า 
90,000 บาทต่อเดือน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 และรายไดต่้อครัวเรือนระหว่าง 30,001 – 
50,000 บาทต่อเดือน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 

จากการสอบถามตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 306 คน โดยการใช้
แบบสอบถาม สามารถสรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนไดด้งัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 228 74.5 
หญิง 78 25.5 

อายุ 21 – 30 ปี 254 83.0 
31 – 40 ปี 10   3.3 
41 – 50 ปี 24   7.8 
51 – 60 ปี 18   5.9 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 258 84.3 
ปริญญาโท 48 15.7 

อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา 1   0.3 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 63 20.6 
พนกังานเอกชน 212 69.3 
คา้ขาย 15   4.9 
ธุรกิจส่วนตวั 15   4.9 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน 15   4.9 
3คน 46 15.0 
4 คน 138 45.1 
5 คน 61 19.9 
6 คน 16   5.2 
มากกวา่ 6 คน  30   9.8 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท 62 20.3 
30,001 – 50,000 บาท 30   9.8 
50,001 – 70,000 บาท 91 29.7 
70,001 – 90,000 บาท 92 30.1 
มากกวา่ 90,000 บาท 31 10.1 
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4.1.2 ข้อมูลการจัดการขยะ 
การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 

306 ครัวเรือน ประกอบดว้ย วธีิการจดัการขยะแต่ละประเภทซ่ึงไดแ้บ่งวธีิการจดัการขยะออกเป็น 4 
วิธีคือ ทิ้งรวม แยกขาย น ากลบัมาใช้ใหม่ และอ่ืน ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 โดยพบว่า ครัวเรือน
ของผูต้อบแบบสอบถาม มีการจดัการขยะแต่ละประเภท ดงัน้ี 

1) โฟม พบว่าครัวเรือนของผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภทโฟมด้วย
วิธีการทิ้งรวม จ านวน 261 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.3 จดัการด้วยวิธีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
จ  านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และจดัการดว้ยวธีิการแยกขาย จ านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 4.9 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการอ่ืน  

2) กระดาษหรือหนงัสือ พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามเกินกว่าก่ึงหน่ึงจดัการ
ขยะประเภทกระดาษ/หนงัสือดว้ยวิธีการแยกขาย จ านวน 186 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.8 จดัการ
ดว้ยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 90 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และจดัการด้วยวิธีการน ากลบัมาใช้
ใหม่ จ  านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการ
อ่ืน  

3) ลงักระดาษ พบวา่ ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่ก่ึงหน่ึงจดัการขยะประเภท
ลงักระดาษดว้ยวิธีการแยกขาย จ านวน 184 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.1 จดัการดว้ยวิธีการทิ้งรวม 
จ านวน 90 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และจดัการด้วยวิธีการน ากลับมาใช้ใหม่ จ  านวน 32 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการอ่ืน 

4) เศษผา้ พบวา่ ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภทเศษผา้ดว้ย
วิธีการทิ้งรวม จ านวน 231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.5 จดัการด้วยวิธีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
จ  านวน 75 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามล าดบั ไม่พบวิธีการจดัการขยะดว้ยวิธีการแยกขาย 
และการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการอ่ืนๆ 

5) กล่องนม พบวา่ ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภทกล่อง
นมด้วยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 291 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.1 จดัการดว้ยวิธีการน ากลบัมาใช้
ใหม่และจดัการดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การน าไปบริจาคเพื่อท าโต๊ะและเกา้อ้ีให้เด็ก เป็นตน้ จ านวน 
15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เท่ากนั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการแยกขาย 

6) ถุงพลาสติก พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภท
ถุงพลาสติกด้วยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 260 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.0 จดัการด้วยวิธีการน า
กลบัมาใชใ้หม่ จ  านวน 46 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ี
ดว้ยวธีิการแยกขายและวธีิการอ่ืนๆ 
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7) ขวดพลาสติก พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภท
ขวดพลาสติกดว้ยวิธีการแยกขาย จ านวน 215 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.3 จดัการดว้ยวิธีการทิ้ง
รวม จ านวน 75 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.5 จดัการดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การน ามาประดิษฐ์เป็น
ของใช้หรือของตกแต่ง เป็นตน้ จ านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และจดัการดว้ยวิธีการน า
กลบัมาใชใ้หม่ จ  านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั  

8) พลาสติกอ่ืนๆ พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภท
พลาสติกอ่ืนๆดว้ยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 215 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.3 จดัการดว้ยวิธีการแยก
ขาย จ านวน 76 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.8 จดัการดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น น ามาใช้เป็นภาชนะใน
การปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ จ านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดบั และไม่พบการจดัการ
ขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการน ากลบัมาใชใ้หม ่

9) ผลิตภณัฑ์ยาง พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะประเภท
ผลิตภณัฑ์ยางดว้ยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 276 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.2 จดัการดว้ยวิธีการแยก
ขาย จ านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวิธีการ
น ากลบัมาใชใ้หม่และวธีิการอ่ืนๆ 

10) ขวดแกว้ พบวา่ ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามเกินกวา่ก่ึงหน่ึงจดัการขยะประเภท
ขวดแกว้ดว้ยวิธีการแยกขาย จ านวน 185 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.5 จดัการดว้ยวิธีการทิ้งรวม 
จ านวน 90 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.4 จดัการดว้ยวิธีการน ากลบัมาใชใ้หม่ จ  านวน 16 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 5.2 และจดัการดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น น ามาบรรจุอาหารแห้ง หรือเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
จ านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 

11) กระป๋องอลูมิเนียมหรือกระป๋องสังกะสี พบวา่ ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามเกิน
กวา่ก่ึงหน่ึงจดัการขยะประเภทกระป๋องอลูมิเนียมหรือกระป๋องสังกะสี ดว้ยวิธีการแยกขาย จ านวน 
168 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.9 จดัการดว้ยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
45.1 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการน ากลบัมาใชใ้หม่และวธีิการอ่ืนๆ 

12) เศษใบไม้หรือก่ิงไม ้พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จดัการขยะ
ประเภทเศษใบไมห้รือก่ิงไม ้ดว้ยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 261 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.3 จดัการ
ด้วยวิธีการแยกขาย จ านวน 45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ตามล าดับไม่พบการจดัการขยะ
ประเภทน้ีดว้ยวธีิการน ากลบัมาใชใ้หม่และวธีิการอ่ืนๆ 

13) เศษอาหาร พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจดัการขยะประเภทเศษ
อาหาร ด้วยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 306 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.0 ไม่พบการจดัการขยะ
ประเภทน้ีดว้ยวธีิการแยกขาย การน ากลบัมาใชใ้หม่ และวธีิการอ่ืนๆ 
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14) เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จดัการขยะประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ด้วยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 198 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.7 จดัการดว้ยวิธีการแยกขาย จ านวน 92 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30 .1 
จดัการดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การบริจาคให้วดัสวนแกว้ เป็นตน้ จ านวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
5.2 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ยวธีิการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

15) ขยะพิษ (กระป๋องยาฆ่าแมลง) พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จดัการขยะประเภทขยะพิษ (กระป๋องยาฆ่าแมลง) ดว้ยวิธีการทิ้งรวม จ านวน 245 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 80.1 จดัการดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การแยกทิ้งในจุดทิ้งขยะพิษท่ีทางเทศบาลจดัเตรียมไวใ้ห ้
เป็นตน้ จ านวน 61 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ตามล าดบั ไม่พบการจดัการขยะประเภทน้ีดว้ย
วธีิการแยกขายและน ากลบัมาใชใ้หม่ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงขอ้มูลการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ประเภทขยะ วธีิการจัดการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

โฟม ทิ้งรวม 261 85.3  
แยกขาย  15  4.9  
น ากลบัมาใชใ้หม ่  30  9.8  
อ่ืนๆ   0  0.0  

กระดาษ/หนังสือ ทิ้งรวม  90 29.4  
แยกขาย 186 60.8  
น ากลบัมาใชใ้หม ่  30  9.8  
อ่ืนๆ   0  0.0  

ลงักระดาษ ทิ้งรวม  90 29.4  
แยกขาย 184 60.1  
น ากลบัมาใชใ้หม ่  32 10.5  
อ่ืนๆ   0  0.0  

เศษผ้า ทิ้งรวม 231 75.5  
แยกขาย   0  0.0  
น ากลบัมาใชใ้หม ่  75 24.5  
อ่ืนๆ   0  0.0  
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
     

ประเภทขยะ วธีิการจัดการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

กล่องนม ทิ้งรวม 291 95.1 
น าไปบริจาคเพื่อท าโตะ๊
และเกา้อ้ีใหเ้ด็กในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 

แยกขาย 0 0 
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 15 4.9 
อ่ืนๆ 15 4.9 

ถุงพลาสติก ทิ้งรวม 260 85.0  

แยกขาย 0 0.0  

น ากลบัมาใชใ้หม ่ 46 15.0  

อ่ืนๆ 0 0.0  

ขวดพลาสติก ทิ้งรวม 75 24.5 
-น ามาประดิษฐด์อกไม ้    
  จากขวดพลาสติก 
-ใชป้ลูกพลูด่าง 

-  

แยกขาย 215 70.3 
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 1 0.3 
อ่ืนๆ 15 4.9 

พลาสติกอืน่ๆ ทิ้งรวม 215 70.3 

ใชเ้ป็นภาชนะปลูกตน้ไม ้
แยกขาย 75 24.8 
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0.0 
อ่ืนๆ 15 4.9 

ผลติภัณฑ์ยาง ทิ้งรวม 276 90.2  
แยกขาย 30 9.8  
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0.0  
อ่ืนๆ 0 0.0  

ขวดแก้ว ทิ้งรวม 90 29.4 - ใชใ้ส่อาหารแหง้ 
- ใส่เคร่ืองด่ืม 
- เพน้ทข์วด ใชใ้นการ  
  ตกแต่ง 

แยกขาย 185 60.5 
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 16 5.2 
อ่ืนๆ 15 4.9 

กระป๋องอลูมิเนียม/
สังกะสี 

ทิ้งรวม 138 45.1  
แยกขาย 168 54.9  
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0.0  
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
     

ประเภทขยะ วธีิการจัดการ จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

 อ่ืนๆ 0 0.0  
เศษใบไม้/กิง่ไม้ ทิ้งรวม 261 85.3  

แยกขาย 45 14.7  
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0.0  
อ่ืนๆ 0 0.0  

เศษอาหาร ทิ้งรวม 306 100.0  
แยกขาย 0 0  
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0  
อ่ืนๆ 0 0  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์ 

ทิ้งรวม 198 64.7 

บริจาคใหว้ดัสวนแกว้ 
แยกขาย 92 30.1 
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0.0 
อ่ืนๆ 16 5.2 

ขยะพษิ 
(กระป๋องยาฆ่าแมลง) 

ทิ้งรวม 245 80.1 

แยกท้ิงในจุดท้ิง 
แยกขาย 0 0.0 
น ากลบัมาใชใ้หม ่ 0 0.0 
อ่ืนๆ 61 19.9 

 
ส่วนของความถ่ีในการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่ายของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

จ านวน 306 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนท่ีมีการคัดแยกขยะเพื่อจ าหน่าย มีจ  านวนทั้ งส้ิน 231 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.5 โดยมีครัวเรือนท่ีท าการจ าหน่ายขยะ 1-2 คร้ังต่อเดือน  จ  านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.4 ครัวเรือนท่ีมีการจ าหน่ายขยะ 2 เดือนต่อคร้ัง จ  านวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 10.1 ครัวเรือนท่ีมีการจ าหน่ายขยะ 3 เดือนต่อคร้ัง จ  านวน 94 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.7 มี
การจ าหน่ายขยะมากกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง จ  านวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และไม่มีการคดั
แยกขยะเพื่อจ าหน่าย จ านวน 75 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3  
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ตารางที่ 4.3 แสดงความถ่ีในการคดัแยกขยะเพื่อน าไปจ าหน่ายของครัวเรือน 
 

ความถี่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1- 2 คร้ังต่อเดือน 90 29.4 
2 เดือนต่อคร้ัง 31 10.1 
3 เดือนต่อคร้ัง 94 30.7 

มากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง 16  5.2 
ไม่มีการคดัแยกเพื่อจ าหน่าย 75 24.5 

 
ในส่วนของรายได้ในการจ าหน่ายขยะแต่ละประเภทของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร

นนทบุรี จ านวน 306 ครัวเรือน แยกตามประเภทของขยะ ได้แก่ ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก 
ขวดแกว้ โลหะ และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 พบวา่ 

1) กระดาษ รายไดต่้อคร้ังในการจ าหน่ายขยะประเภทกระดาษของครัวเรือนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือนนั้น มีจ  านวน 136 ครัวเรือน ท่ีไม่มีการคดัแยกกระดาษเพื่อ
จ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของครัวเรือนทั้ งหมด และมีครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกกระดาษเพื่อ
จ าหน่าย จ านวน 170 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยรายไดเ้ฉล่ียในการ
จ าหน่ายกระดาษต่อคร้ัง อยูท่ี่ 109.91 บาท ซ่ึงมากท่ีสุดมีรายไดใ้นการจ าหน่ายกระดาษระหวา่ง 1 -
50 บาท ต่อคร้ัง จ  านวน 79 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีรายไดใ้นการจ าหน่ายกระดาษระหวา่ง 
151 – 200 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.2 มีรายไดใ้นการจ าหน่ายกระดาษ
ระหวา่ง 51 – 100 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และมีรายไดใ้นการจ าหน่าย
กระดาษระหว่าง 101 – 150 บาทต่อคร้ัง กบัรายได้มากกว่า 200 บาทต่อคร้ัง เท่ากัน จ านวน 15 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดบั 

2) พลาสติก รายได้ต่อคร้ังในการจ าหน่ายขยะประเภทพลาสติกของครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือนนั้น มีจ  านวน 152 ครัวเรือน ท่ีไม่มีการคดัแยกพลาสติก
เพื่อจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 49.7 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกพลาสติกเพื่อ
จ าหน่าย จ านวน 154 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.3 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยรายไดเ้ฉล่ียในการ
จ าหน่ายพลาสติกต่อคร้ัง อยูท่ี่ 71.69 บาท ซ่ึงมากท่ีสุดมีรายไดใ้นการจ าหน่ายพลาสติกระหวา่ง 51 
– 100 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 76 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 49.4 มีรายได้ในการจ าหน่ายพลาสติก
ระหว่าง 1 -50 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 63 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.9 และมีรายไดใ้นการจ าหน่าย
พลาสติกระหวา่ง 151 -200 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ตามล าดบั 
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3) ขวดแกว้ รายไดต่้อคร้ังในการจ าหน่ายขยะประเภทขวดแกว้ของครัวเรือนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือนนั้น มีจ  านวน 151 ครัวเรือน ท่ีไม่มีการคดัแยกขวดแก้วเพื่อ
จ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกขวดแก้วเพื่อ
จ าหน่าย จ านวน 155 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยรายไดเ้ฉล่ียในการ
จ าหน่ายขวดแก้วต่อคร้ัง อยู่ท่ี 88.65 บาท ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงมีรายได้ในการจ าหน่ายขวดแก้ว
ระหว่าง 1 – 50 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 94 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีรายไดใ้นการจ าหน่ายขวด
แกว้ 51 – 100 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีรายได้ในการจ าหน่าย
ขวดแกว้มากกวา่ 200 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามล าดบั 

4) โลหะ รายไดต่้อคร้ังในการจ าหน่ายขยะประเภทโลหะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือนนั้น  มีจ  านวน 197 ครัวเรือน ท่ีไม่มีการคดัแยกโลหะเพื่อจ าหน่าย คิด
เป็นร้อยละ 64.4 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกโลหะเพื่อจ าหน่าย จ านวน 
109 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยรายไดเ้ฉล่ียในการจ าหน่ายโลหะต่อ
คร้ัง อยู่ท่ี 192.80 บาท ซ่ึงมากท่ีสุดมีรายไดใ้นการจ าหน่ายโลหะมากกว่า 200 บาทต่อคร้ังจ านวน 
46 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีรายไดใ้นการจ าหน่ายโลหะระหวา่ง 1 – 50 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 
17 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ15.6 มีรายไดใ้นการจ าหน่ายโลหะระหวา่ง 51 -100 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 
16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และรายไดใ้นการจ าหน่ายโลหะระหว่าง 101 – 150 บาทต่อคร้ัง 
กบั รายไดร้ะหวา่ง 151 – 200 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 15 ครัวเรือนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.8 

5) อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ รายไดต่้อคร้ังในการจ าหน่ายขยะประเภทอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 306 ครัวเรือนนั้น มีจ  านวน 229 ครัวเรือน ท่ีไม่มี
การคดัแยกอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เพื่อจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 74.8 ของครัวเรือนทั้งหมด และมี
ครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เพื่อจ าหน่าย จ านวน 77 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
25.2 ของครัวเรือนทั้ งหมด โดยรายได้เฉล่ียในการจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่อคร้ัง อยู่ท่ี 
187.01 บาท ซ่ึงมากท่ีสุดมีรายไดใ้นการจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์มากกว่า 200 บาทต่อคร้ัง 
จ  านวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.0 มีรายไดใ้นการจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ระหวา่ง 1 -
50 บาทต่อคร้ัง กบั รายไดร้ะหวา่ง 51 -100 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 16 ครัวเรือนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
20.8 และมีรายไดใ้นการจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ระหวา่ง 151 – 200 บาทต่อคร้ัง จ  านวน 15 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.4 แสดงรายไดใ้นการจ าหน่ายขยะต่อคร้ังของขยะแต่ละประเภท 
 

ประเภทขยะ รายได้/คร้ัง (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

กระดาษ 1 – 50 บาท 79 46.5 
51 – 100 บาท 30 17.7 
101 – 150 บาท 15 8.8 
151 – 200 บาท 31 18.2 
มากกวา่ 200 บาท 15 8.8 

รายได้เฉลีย่ 109.91 
พลาสติก 1 – 50 บาท 63 40.9 

51 – 100 บาท 76 49.4 
101 – 150 บาท 0 0.0 
151 – 200 บาท 15 9.7 
มากกวา่ 200 บาท 0 0.0 

รายได้เฉลีย่ 71.69 
ขวดแก้ว 1 – 50 บาท 94 60.6 

51 – 100 บาท 31 20.0 
101 – 150 บาท 0 0.0 
151 – 200 บาท 0 0.0 
มากกวา่ 200 บาท 30 19.4 

รายได้เฉลีย่ 88.65 
โลหะ 1 – 50 บาท 17 15.6 

51 – 100 บาท 16 14.7 
101 – 150 บาท 15 13.8 
151 – 200 บาท 15 13.8 
มากกวา่ 200 บาท 46 42.2 

รายได้เฉลีย่ 192.80 
อุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์ 1 – 50 บาท 16 20.8 

51 – 100 บาท 16 20.8 
101 – 150 บาท 0 0.0 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
    

ประเภทขยะ รายได้/คร้ัง (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

 151 – 200 บาท 15 19.5 
มากกวา่ 200 บาท 30 39.0 

รายได้เฉลีย่   187.01 

 
4.1.3 ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะของครัวเรือน 
ผลการศึกษา พบวา่ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร

นนทบุรีภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 0.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1) โดยขอ้ค าถามท่ีครัวเรือน
มีความรู้ ความเขา้ใจ มากท่ีสุด คือ การลดการใชถุ้งพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะได ้
(ค่าเฉล่ีย 1.00 อยู่ในระดับสูง) รองลงมา คือ ข้อค าถาม การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สามารถช่วย
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มได ้และ ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว้ สามารถคดัแยกเพื่อน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 0.95 อยูใ่นระดบัสูง) และขอ้ค าถามท่ีครัวเรือนมีความรู้ 
ความเข้าใจน้อยท่ีสุด คือ ขยะแห้ง หมายถึง ขยะประเภทกระดาษ พลาส ติก โลหะ หรือแก้ว 
(ค่าเฉล่ีย 0.66 อยูใ่นระดบัปานกลาง) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5  

 
ตารางที่ 4.5 แสดงความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ค าถาม 
ค าตอบ ค่าเฉลีย่ค าตอบ 

ใช่ 
(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 
(ร้อยละ) 

 

1. ขยะ หมายถึง ส่ิงของต่างๆ ท่ีไม่มีประโยชน์และไม่สามารถ
น ากลบัมาใชใ้หม่ได*้ 

76 
(24.8) 

230 
(75.2) 

0.75 
สูง 

2. การคดัแยกขยะก่อนท้ิง สามารถช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
291 
(95.1) 

15 
(4.9) 

0.95 
สูง 

3. ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว้ สามารถคดัแยก
เพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

291 
(95.1) 

15 
(4.9) 

0.95 
สูง 

4. ขยะเปียก หมายถึง  ขยะท่ีเปียกน ้ าทุกชนิด* 
90 

(29.4) 
216 
(70.6) 

0.71 
สูง 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ)    

    

ค าถาม 

ค าตอบ ค่าเฉลีย่ค าตอบ 

ใช่ 
(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 
(ร้อยละ) 

 

5. ขยะแหง้ หมายถึง ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ หรือ
แกว้ 

201 
(65.7) 

105 
(34.3) 

0.66 
ปานกลาง 

6. การลดการใชถุ้งพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะได ้
306 

(100.0) 
0 

(0.0) 
1.00 
สูง 

7. การแกไ้ขปัญหาขยะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น* 
31 

(10.1) 
275 
(89.9) 

0.90 
สูง 

8. ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนั* 
46 

(15.0) 
260 
(85.0) 

0.85 
สูง 

9. ขยะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มเส่ือมโทรมชุมชนไม่เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 

276 
(90.2) 

30 
(9.8) 

0.90 
สูง 

10. การคดัแยกขยะท าใหป้ริมาณขยะลดลง 
276 
(90.2) 

30 
(9.8) 

0.90 
สูง 

ค่าเฉลีย่   
0.86 
สูง 

 
หมายเหตุ : *ค าถามเชิงลบ 
 

4.1.4 พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยขอ้ค าถามท่ีครัวเรือนมีพฤติกรรมต่อการจดัการ
ขยะมากท่ีสุด คือ ท่านมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้พื่อจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.15 
อยู่ในระดบัปานกลาง) รองลงมา คือ ขอ้ค าถาม ท่านมีความรับผิดชอบในการก าจดัขยะ และขอ้
ค าถามหน่วยงานทอ้งถ่ินให้การดูแลในดา้นการจดัการขยะ (ค่าเฉล่ีย 3.05 อยูใ่นระดบัปานกลาง) 
และขอ้ค าถามท่ีครัวเรือนมีพฤติกรรมต่อการจดัการขยะนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง
เสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.79 อยูใ่นระดบัปานกลาง) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6  
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ตารางที่ 4.6 แสดงพฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ค าถาม 
ค าตอบ (n = 306) ค่าเฉลีย่ค าตอบ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด  

ท่านมีความรับผิดชอบในการก าจดั
ขยะ 

15 
(4.9) 

107 
(35.0) 

77 
(25.2) 

92 
(30.1) 

15 
(4.9) 

3.05 
ปานกลาง 

ท่านมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะ 
15 

(4.9) 
45 

(14.7) 
139 

(45.4) 
92 

(30.1) 
15 

(4.9) 
2.85 

ปานกลาง 

ท่านมีการท้ิงขยะท่ีถูกตอ้ง 
15 

(4.9) 
46 

(15.0) 
184 

(60.1) 
46 

(15.0) 
15 

(4.9) 
3.00 

ปานกลาง 

ท่านมีการคดัแยกขยะก่อนท้ิงเสมอ 
0 

(0.0) 
75 

(24.5) 
107 

(35.0) 
109 

(35.6) 
15 

(4.9) 
2.79 

ปานกลาง 
หน่วยงานทอ้งถ่ินใหก้ารดูแลในดา้น
การจดัการขยะ 

0 
(0.0) 

108 
(35.3) 

122 
(39.9) 

60 
(19.6) 

16 
(5.2) 

3.05 
ปานกลาง 

ท่านมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ไดเ้พ่ือจ าหน่าย 

0 
(0.0) 

108 
(35.5) 

137 
(44.8) 

61 
(19.9) 

0 
(0.0) 

3.15 
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่      
2.98 

ปานกลาง 

 
 

4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2.1 สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ ความเข้าใจต่อการ
จัดการขยะ  

ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ ซ่ึงปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือน โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากร และวิเคราะห์ความ
แปรปรวน F-test หรือ ANOVA ในการหาความแตกต่างของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มประชากรข้ึนไป 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 
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สมมติฐานที่ 1.1 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีเพศต่างกันมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีเพศต่างกนัมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกัน พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีเพศต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7  

 
ตารางที ่4.7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีเพศต่างกนัมี 

      ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
 

เพศ 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 306) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t(df) P-Value* 

ชาย 228 0.8215 0.09900 -16.122 0.000 
หญิง 78 0.9603 0.04925   

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
 

สมมติฐานที่ 1.2 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีอายุต่างกันมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอายุต่างกนัมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกัน พบว่า มีค่า Significant มากกว่า 0.05 แสดงว่า 
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอายุต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจต่อการจดัการขยะไม่
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอายตุ่างกนัมี 
             ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
 

อายุ 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 306)   

จ านวน 
(คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน F P-Value* 

21 – 30 ปี 254 0.8583 0.10921 1.074 0.361 
31 – 40 ปี 10 0.9000 0.00000   
41 – 50 ปี 24 0.8458 0.11788   
51 – 60 ปี 18 0.8278 0.9583   

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
สมมติฐานที่ 1.3 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทีม่ีระดับการศึกษาต่างกนัมี

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมี ระดับ

การศึกษาต่างกันมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่ ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจ
ต่อการจดัการขยะต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีระดบัการศึกษา 

     ต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 306)   

จ านวน 
(คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t(df) P-Value* 

ปริญญาตรี 258 0.8364 0.10321 -13.838 0.000 
ปริญญาโท 48 0.9667 0.04764   

หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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       t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
 

สมมติฐานที่ 1.4 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีอาชีพต่างกันมีความรู้ 
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกัน พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า 
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนัมี  

        ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
 

อาชีพ 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 305)   

จ านวน 
(คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน F P-Value* 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 63 0.9286 0.12880 43.210 0.000 
พนกังานเอกชน 212 0.8575 0.08255   
คา้ขาย 15 0.7000 0.00000   
ธุรกิจส่วนตวั 15 0.7000 0.00000   

 
ตารางที ่4.11 แสดงความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของอาชีพ 
 

อาชีพ 
(I) 

อาชีพ 
(J) 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 P-Value* 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ พนกังานเอกชน 0.07102 0.000* 
 คา้ขาย 0.22857 0.000* 
 ธุรกิจส่วนตวั 0.22857 0.000* 
พนกังานเอกชน คา้ขาย 0.15755 0.000* 
 ธุรกิจส่วนตวั 0.15755 0.000* 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
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จากตารางความแตกต่างรายคู่สามารถอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
1) อาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการ

จดัการขยะต่างจากอาชีพพนกังานเอกชน ซ่ึงอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะมากกวา่ อาชีพพนกังานเอกชนอยู ่0.07 

2) อาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการ
จดัการขยะต่างจากอาชีพคา้ขาย ซ่ึงอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคะแนนความรู้
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะมากกวา่ อาชีพคา้ขายอยู ่0.23 

3) อาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการ
จดัการขยะต่างจากอาชีพธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ยกวา่ อาชีพธุรกิจส่วนตวัอยู ่0.23 

4) อาชีพพนกังานเอกชน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจาก
อาชีพคา้ขาย ซ่ึงอาชีพพนกังานเอกชน มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะมากกวา่ อาชีพ
คา้ขายอยู ่0.16 

5) อาชีพพนกังานเอกชน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจาก
อาชีพธุรกิจส่วนตวั ซ่ึงอาชีพพนกังานเอกชน มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะมากกวา่ 
อาชีพธุรกิจส่วนตวัอยู ่0.16 

 
สมมติฐานที่ 1.5 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน

ต่างกนัมีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนต่างกนัมีความรู้ ความเข้าใจต่อการจดัการขยะต่างกัน พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่ ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกนัมีความรู้ 
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.12 
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ตารางที ่4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีจ านวนสมาชิก 
        ในครัวเรือนต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 

 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 306)   

จ านวน 
(คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน F P-Value* 

2 คน  15 0.7000 0.00000 8.400 0.000 
3 คน  46 0.8696 0.12626   
4 คน 138 0.8696 0.11627   
5 คน  61 0.8492 0.08684   
6 คน  16 0.9000 0.00000   

มากกวา่ 6 คน  30 0.8500 0.05085   
 
ตารางที ่4.13 แสดงความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

(I) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

(J) 
ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 

P-Value* 

2 คน 3 คน -0.16957 0.000* 
 4 คน -0.16957 0.000* 
 5 คน -0.14918 0.000* 
 6 คน -0.20000 0.000* 
 มากกวา่ 6 คน -0.15000 0.000* 

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
      F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

จากตารางความแตกต่างรายคู่สามารถอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ

ขยะต่างจากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนความรู้
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คนอยู ่0.17 
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2) จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ขยะต่างจากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนความรู้
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คนอยู ่0.17 

3) จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ขยะต่างจากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนความรู้
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คนอยู ่0.15 

4) จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ขยะต่างจากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนความรู้
ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คนอยู ่0.20 

5) จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ขยะต่างจากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากวา่ 6 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนน
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 6 คนอยู ่0.15 

 
สมมติฐานที่ 1.6 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือน

ต่างกนัมีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีรายไดค้รัวเรือน

ต่อเดือนต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 
แสดงว่า ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีรายได้ครัวเรือนต่อเดือนต่างกนัมีความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีรายไดค้รัวเรือน 

         ต่อเดือนต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างกนั 
 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 306) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F P-Value* 

10,001 – 30,000 บาท 62 0.8532 0.15010 25.336 0.000 
30,001 – 50,000 บาท 30 0.8000 0.10171   
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 

     

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 

ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ 
(n = 306) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F P-Value* 

50,001 – 70,000 บาท 91 0.8187 0.09179   
70,001 – 90,000 บาท 92 0.9348 0.04789   
มากกวา่ 90,000 บาท 31 0.8000 0.00000   

 
ตารางที ่4.15 แสดงความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 
 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 
(I) 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 
(J) 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 

P-Value* 

10,001 – 30,000 บาท 30,001 – 50,000 บาท 0.05323 0.011* 
 50,001 – 70,000 บาท 0.03454 0.026* 
 70,001 – 90,000 บาท -0.08156 0.000* 
 มากกวา่ 90,000 บาท 0.05323 0.010* 

30,001 – 50,000 บาท 70,001 – 90,000 บาท -0.13478 0.000* 
50,001 – 70,000 บาท 70,001 – 90,000 บาท -0.11610 0.000* 
70,001 – 90,000 บาท มากกวา่ 90,000 บาท 0.13478 0.000* 

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
จากตางความแตกต่างรายคู่สามารถอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

1) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท ซ่ึงรายได้
ครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ
มากกวา่ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาทอยู ่0.05 
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2) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 50,001 – 70,000 บาท ซ่ึงรายได้
ครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ
มากกวา่ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 50,001 – 70,000 บาทอยู ่0.03 

3) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาท ซ่ึงรายได้
ครัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ย
กวา่ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาทอยู ่0.08 

4) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท ซ่ึงรายไดค้รัวเรือน
ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเข้าใจต่อการจดัการขยะมากกว่า 
รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกวา่ 90,000 บาทอยู ่0.05 

5) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาท ซ่ึงรายได้
ครัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ย
กวา่ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาทอยู ่0.13 

6) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 50,001 – 70,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาท ซ่ึงรายได้
ครัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 50,001 – 70,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะนอ้ย
กวา่ รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาทอยู ่0.12 

7) รายได้ครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 70,001 – 90,000 บาท มีคะแนนความรู้ ความ
เขา้ใจต่อการจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท ซ่ึงรายไดค้รัวเรือน
ต่อเดือนระหว่าง 70,001 – 90,000 บาท มีคะแนนความรู้ความเข้าใจต่อการจดัการขยะมากกว่า 
รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกวา่ 90,000 บาทอยู ่0.13 

 
4.2.2 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจัดการขยะ  
ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในการจดัการขยะ ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้ครัวเรือนต่อเดือน 
โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากร และวิเคราะห์ความ
แปรปรวน F-test หรือ ANOVA ในการหาความแตกต่างของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มประชากรข้ึนไป 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัน้ี 
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สมมติฐานที่ 2.1 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรม
ในการจดัการขยะต่างกนั พบวา่ มีค่า Significant  นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ี
มีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.16 

 
ตารางที ่4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีเพศต่างกนัมี 

        พฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั 
 

เพศ 

พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
(n = 306) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t(df) P-Value* 

ชาย 228 3.0183 0.71982 1.985 0.049 
หญิง 78 2.8761 0.74250   

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
 

สมมติฐานที่ 2.2 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอายุต่างกนัมี
พฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั พบวา่ มีค่า Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะไม่ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอายตุ่างกนัมี 
        พฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั 
 

อายุ 

พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
(n = 306)   

จ านวน 
(คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน F P-Value* 

21 – 30 ปี 254 2.919 0.67149 0.948 0.418 
31 – 40 ปี  10 3.1667 0.00000   
41 – 50 ปี  24 2.9583 0.70753   
51 – 60 ปี  18 3.1944 0.73264   

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
       F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
สมมติฐานที่ 2.3 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทีม่ีระดับการศึกษาต่างกนัมี

พฤติกรรมในการจัดการขยะต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมี ระดับ

การศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั พบวา่ มีค่า Significant นอ้ยกวา่ 0.05 แสดง
วา่ ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะ
ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที ่4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีระดบัการศึกษา 

       ต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา 

พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
(n = 306)   

จ านวน 
(คน) ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t(df) P-Value* 

ปริญญาตรี 258 2.9289 0.70474 -5.665 0.000 
ปริญญาโท 48 3.2674 0.28087   
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หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        t(df) คือ การทดสอบสมมติฐานแบบ 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) 
 

สมมติฐานที่  2.4  ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีอาชีพต่างกันมี
พฤติกรรมในการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
พฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั พบวา่ มีค่า Significant มากกวา่ 0.05 แสดงวา่ ครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 

 
ตารางที่4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีอาชีพต่างกนัมี  

       พฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั 
 

อาชีพ 

พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
(n = 305) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F P-Value* 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 63 2.7275 0.69516 4.127 0.070 
พนกังานเอกชน 212 3.0425 0.69055   
คา้ขาย 15 3.1667 0.00000   
ธุรกิจส่วนตวั 15 3.000 0.00000   

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
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สมมติฐานที่ 2.5 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนต่างกนัมีพฤติกรรมในการจัดการขยะต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีจ านวนสมาชิก
ในครัวเรือนต่างกันมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกัน พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 0.05 
แสดงวา่ ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกนัมีพฤติกรรมใน
การจดัการขยะต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 

 
ตารางที ่4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีจ านวนสมาชิก 

        ในครัวเรือนต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั 
 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
(n = 306) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F P-Value* 

2 คน 15 1.5000 0.00000 67.652 0.000 
3 คน  46 3.3804 0.00000   
4 คน 138 3.2198 0.44119   
5 คน  61 2.4508 0.48747   
6 คน  16 2.5417 0.60808   

มากกวา่ 6 คน  30 3.3333 0.16667   
 
ตารางที ่4.21 แสดงความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของจ านวนสมาชิกครัวเรือน 
 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

(I) 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

(J) 
ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 

P-Value* 

2 คน 3 คน -1.88043 0.000* 
 4 คน -1.71981 0.000* 
 5 คน -0.95082 0.000* 
 6 คน -1.04167 0.000* 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

 
  

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(I) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(J) 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 

P-Value* 

 มากกวา่ 6 คน -1.83333 0.000* 
3 คน 4 คน 0.16063 0.042* 

 5 คน 0.92962 0.000* 
 6 คน 0.83877 0.000* 

4 คน 5 คน 0.76899 0.000* 
 6 คน 0.67814 0.000* 

5 คน มากกวา่ 6 คน -0.88251 0.000* 
6 คน มากกวา่ 6 คน -0.79167 0.000* 

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
 จากตารางความแตกต่างรายคู่สามารถอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

 1) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คนอยู ่1.88 

2) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คนอยู ่1.72 

3) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คนอยู ่0.95 

4) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก  คนอยู ่1.04 
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5) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 6 คนซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 2 คน มีคะแนนพฤติกรรม
ในการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 6 คนอยู ่1.83 

6) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมากกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คนอยู ่0.16 

7) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมากกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คนอยู ่0.93 

8) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 3 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมากกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก  คนอยู ่0.84 

9) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างจาก
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการ
จดัการขยะมากกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คนอยู ่0.77 

10) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่าง
จากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คน ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 คน มีคะแนนพฤติกรรมใน
การจดัการขยะมากกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คนอยู ่0.68 

11) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่าง
จากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 6 คนซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 5 คน มีคะแนน
พฤติกรรมในการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 6 คนอยู ่0.88 

 12) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 6 คน มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะต่าง
จากครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกว่า 6 คนซ่ึงครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิก 6 คน มีคะแนน
พฤติกรรมในการจดัการขยะนอ้ยกวา่ ครัวเรือนท่ีมีจ านวนสมาชิกมากกวา่ 6 คนอยู ่0.79 

 
สมมติฐานที่ 2.6 ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือน

ต่างกนัมีพฤติกรรมในการจัดการขยะต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีรายได้

ครัวเรือนต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั พบว่า มีค่า Significant น้อยกว่า 
0.05 แสดงวา่ ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรม
ในการจดัการขยะต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีท่ีมีรายไดค้รัวเรือน 
        ต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั 

 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 

พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
(n = 305) 

  

จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F P-Value* 

10,001 – 30,000 บาท 62 3.0457 0.93074 2.698 0.031 
30,001 – 50,000 บาท 30 3.0833 0.08476   
50,001 – 70,000 บาท 91 3.0568 0.68503   
70,001 – 90,000 บาท 92 2.9457 0.49423   
มากกวา่ 90,000 บาท 31 2.6452 0.67733   

 
ตารางที ่4.23 แสดงความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparisons) ของรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 
 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 
(I) 

รายได้ครัวเรือนต่อเดือน 
(J) 

ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ (I-J)1 

P-Value* 

10,001 – 30,000 บาท มากกวา่ 90,000 บาท 0.40054 0.006* 
30,001 – 50,000 บาท มากกวา่ 90,000 บาท 0.43817 0.010* 
50,001 – 70,000 บาท มากกวา่ 90,000 บาท 0.41162 0.003* 
70,001 – 90,000 บาท มากกวา่ 90,000 บาท 0.30049 0.029* 

 
หมายเหตุ : *ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
        F คือ การทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

 จากตารางความแตกต่างรายคู่สามารถอธิบายรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
  1) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมใน
การจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท ซ่ึงรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะมากกว่า รายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือนมากกวา่ 90,000 บาทอยู ่0.40 
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2) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมใน
การจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท ซ่ึงรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะมากกว่า รายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือนมากกวา่ 90,000 บาทอยู ่0.49 

3) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 50,001 – 70,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมใน
การจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท ซ่ึงรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะมากกว่า รายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือนมากกวา่ 90,000 บาทอยู ่0.41 

4) รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนระหวา่ง 70,001 – 90,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมใน
การจดัการขยะต่างจากรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 90,000 บาท ซ่ึงรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท มีคะแนนพฤติกรรมในการจดัการขยะมากกว่า รายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือนมากกวา่ 90,000 บาทอยู ่0.30 

 
ตารางที ่4.24 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ ข้อมูลทัว่ไป  
 - เพศ  
 - อายุ  
 - ระดบัการศึกษา  
 - อาชีพ  
 - จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน  
 - รายไดค้รัวเรือนต่อเดือน  
2. พฤติกรรมในการจดัการขยะ ข้อมูลทัว่ไป  
 - เพศ  
 - อายุ  
 - ระดบัการศึกษา  
 - อาชีพ  
 - จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน  
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หมายเหตุ : ยอมรับสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตวัแปรอิสระท่ีมีความแตกต่างกนัมี 
            ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ หรือ มีพฤติกรรมในการจดัการขยะต่างกนั เช่น เพศท่ี 
           ต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะท่ีต่างกนั) 

        ปฏิเสธสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ตวัแปรอิสระท่ีมีความแตกต่างกนัมี 
           ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ หรือ มีพฤติกรรมในการจดัการขยะไม่ต่างกนั เช่น เพศท่ี 
           ต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะท่ีไม่ต่างกนั) 
 

จากผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ ครัวเรือนท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนและรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการ
ขยะแตกต่างกนัส่วนอายท่ีุแตกต่างกนั ส่วนครัวเรือนท่ีมีอายุแตกต่างกนันั้น มีความรู้ ความเขา้ใจต่อ
การจดัการขยะไม่แตกต่างกนั และครัวเรือนท่ีมีอายุและอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการ
จดัการขยะไม่แตกต่างกนั ส่วนครัวเรือนท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและ
รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการจดัการขยะแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05  
 

4.3 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะกบั
พฤติกรรมในการจัดการขยะ 

 
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะกับ

พฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ านวน 306 ครัวเรือน โดย
การใช้ค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99
พบวา่ มีค่า Significant นอ้ยกวา่ 0.01 แสดงวา่ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนทางบวกระดับต ่า (ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ = 
0.282) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะกบัพฤติกรรมในการ 

        จดัการขยะ 
 

ตัวแปร ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 

Sig. ความสัมพนัธ์ 

ความรู้ ความเขา้ใจ พฤติกรรม 0.282 0.000  
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หมายเหตุ : มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

       ไม่มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการขยะจากแบบสอบถาม 
 

4.4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะ 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั คือ ดา้นสถานท่ีในการจดัเก็บขยะท่ีท า

การคัดแยกเพื่อรอจ าหน่าย เน่ืองด้วยครัวเรือนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีอาศัยใน
คอนโดมิเนียม อาคารชุด หรือบ้านท่ีมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้า ส์  ซ่ึงค่อนข้างมีพื้นท่ีจ  ากัด อีกทั้ ง
ช่องทางในการจ าหน่ายขยะท่ีท าการคดัแยกมีนอ้ย ครัวเรือนตอ้งน าขยะออกไปขายยงัสถานท่ีรับซ้ือ
เองหรือหากมีรถรับซ้ือถึงท่ี ส่วนใหญ่จะถูกกดราคา ท าให้ครัวเรือนเห็นว่าไม่คุม้ค่าในการคดัแยก
เพื่อจ าหน่าย 

 
4.4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคดัแยกขยะของครัวเรือนส่วนใหญ่ คือขอ้จ ากดัในดา้นสถานท่ีจดัเก็บ 

ประกอบกบัการใช้ชีวิตท่ีรีบเร่งในสังคมเมือง ท าให้ครัวเรือนไม่มีเวลาในการคดัแยกขยะ อีกทั้ง
ราคาจ าหน่ายขยะมีราคาต ่า เม่ือเทียบกบัปริมาณท่ีตอ้งเก็บเพื่อรอการจ าหน่าย ท าใหค้รัวเรือนไม่เกิด
แรงจูงใจในการคดัแยกขยะ  

 
4.4.3 ข้อเสนอแนะ 
ทางเทศบาลหรือทางนิติบุคคลควรมีการจดัวางจุดทิ้งขยะท่ีมีการแยกประเภทชดัเจน เพื่อ

กระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงการเพิ่มช่องทางและความถ่ีในการเขา้ไป
รับซ้ือขยะถึงท่ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนและสร้างแรงจูงใจในการคดัแยก
เพิ่มข้ึน 

 

4.5 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในด้านการจัดการขยะของเทศบาล 
 

การวิจยัเร่ืองแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้กรณีศึกษา
เทศบาลนครนนทบุรีผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้ มีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลดา้นการจดัการ
ขยะของเทศบาลนครนนทบุรี คือ ผู ้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ส านักการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแสดงรายละเอียดตามแต่ละประเด็นท่ีท าการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
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4.5.1 การด าเนินการในด้านการจัดการและการด าเนินการในการจัดการขยะรีไซเคิล 
ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้มีการด าเนินการด้านการจดัการขยะและแก้ไขปัญหาอย่าง

ย ัง่ยืน มีการจดัหางบประมาณในการสนบัสนุนและดูแล โดยทางเทศบาลมีรถเก็บขยะให้บริการ
อย่างเพียงพอ มีการติดตั้ งระบบ GPS (Global Position System) ในรถเพื่ อใช้ในการติดตาม
พฤติกรรมของพนักงานขบัรถ เส้นทาง สถานท่ี ความเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการขยะ รวมถึงความตรงต่อเวลาของพนกังานในการจดัเก็บขยะ นอกจากน้ีแลว้ทางเทศบาลยงัมี
การด าเนินการในดา้นการจดัการขยะรีไซเคิลดว้ย โดยการประชาสัมพนัธ์แนวคิด 3R แก่ประชาชน 
คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ ้ า) และ Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ  

 
4.5.2 การสนับสนุนกจิกรรมในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และแนวทางในการ

ส่งเสริมกจิกรรมการคัดแยกขยะ 
ทางเทศบาลนครนนทบุรี มีการสนับสนุนกิจกรรมในการคดัแยกขยะในระดบัครัวเรือน 

กล่าวคือ ในระดบัครัวเรือนทางเทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์แนวคิด 3R แก่ประชาชน คือ Reduce 
(การลดการใช)้ Reuse (การใชซ้ ้ า) และ Recycle (การน ากลบัมาใชใ้หม่) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
และมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ และมีการส่งเสริมการคดัแยกขยะในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไดแ้ก่ 
ชุมชน โรงเรียน หมู่บา้น อาคารชุด หอพกั คอนโดมิเนียม และสถานประกอบการในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี โดยการจดัวางภาชนะรองรับขยะแยกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ภาชนะถงัเขียว ใชส้ าหรับรองรับขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้าย เช่น เศษอาหาร เป็นตน้ ภาชนะถงั
เหลือง ใช้ส าหรับรองรับขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Waste) เช่น ขวดแก้ว 
พลาสติก เป็นตน้ และภาชนะถงัสีแดง ใชส้ าหรับรองรับขยะอนัตรายหรือขยะพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ เป็นตน้ 

 
4.5.3 ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น สถานทีก่ าจัดขยะ รถขนขยะ ฯลฯ ส าหรับรองรับขยะ

ทีม่ีปริมาณเพิม่สูงขึน้ 
ทางเทศบาลนครนนทบุรีมีความพร้อมในดา้นการจดัการขยะท่ีเกิดข้ึน โดยทางเทศบาลมี

รถท่ีใช้ในการเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 42 คนั และทุกคนัมีการติดตั้ง
ระบบ GPS (Global Position System) เพื่อใชใ้นการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของพนกังาน
ท่ีท าหนา้ท่ีในการเก็บขน  มีเรือท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะในพื้นท่ีเกาะเกร็ด จ านวน 3 ล า และมีรถเก็บ
มูลฝอยติดเช้ือ จ านวน 5 คนั ซ่ึงเพียงพอต่อปริมารขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั และในส่วนของสถานท่ี
ก าจดันั้น ทางเทศบาลนครนนทบุรี ไดมี้การก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ไปดว้ยวธีิการฝังกลบอยา่งถูกหลกั
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สุขาภิบาล ณ สถานท่ีก าจดัมูลฝอยรวมจงัหวดันนทบุรี (อ าเภอไทรน้อย) ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันนทบุรี ในส่วนของขยะอินทรียท์างเทศบาลไดน้ ามาผลิตปุ๋ยอินทรีย ์โดยมีโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรียน์ครนนทบุรี (ประชานิเวศน์) ท่ีไดรั้บความร่วมมือจาก EU ในการด าเนินการ ในดา้นขยะ
มูลฝอยอนัตรายมีการก าจดัโดยความร่วมมือระหวา่งทางเทศบาลและบริษทั โตชิบา ไลท์ต้ิง จ  ากดั 
ในการน าขยะประเภทหลอดไฟไปก าจดั และ ในส่วนของขยะอนัตรายอ่ืนๆ ได้น าไปก าจดัยงั 
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั นอกจากน้ีทางเทศบาลยงัมีการก าจดัขยะประเภทโฟมโดยการ
น าไปรีไซเคิลยงับริษทั สภิญญา รีไซเคิล และบริษทัเอน็ไวรอนพลาสรีไซเคิล  

 
4.5.4 ปริมาณขยะในเขตเทศบาล แยกตามประเภทขยะ 
ในปี 2557 เทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 562,729.79 ตนัต่อปี 

แยกเป็นเศษอาหาร จ านวน 282,546.63 ตนัต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50.21 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมด เศษไม ้จ านวน 3,488.92.63 ตนัต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
กระดาษ จ านวน 28,699.22 ตนัต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด พลาสติก 
จ านวน 166,511.74 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 29.59 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้ งหมด ขวดแก้ว 
จ  านวน 22,678.01 ตนัต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โลหะ จ านวน 
2,757.37 ตนัต่อปี คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด เศษผา้ จ านวน 16,825.61 
ตนัต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ผลิตภณัฑ์ยาง จ านวน 7,259.21 ตนั
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด กระเบ้ือง หิน จ านวน 28,530.38 ตนัต่อ
ปี คิดเป็นร้อยละ 5.07 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และขยะอนัตราย จ านวน 3,432.65 ตนัต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  

 
4.5.5 การประเมินการด าเนินงานในด้านการจัดการขยะ 
ทางเทศบาลมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ โดยมี

การท ารายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายนายกเทศมนตรีประจ าทุกปีงบประมาณ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การด าเนินงานของทางเทศบาลในดา้นต่างๆ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันากระบวนการ
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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4.6 ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคลิในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรี 

 
4.6.1 ปริมาณขยะรีไซเคิลทีท่างสถานประกอบการรับซ้ือต่อเดือนและแยกตามประเภท 
วงษพ์านิชยก์รุ๊ป สาขาแครายตั้งอยูท่ี่ 39/209  ซ.รัตนาธิเบศร์ 3  ต.ตลาดขวญั มีปริมาณการ

รับซ้ือขยะทุกประเภทเฉล่ีย 7,800 กิโลกรัมต่อเดือน แยกเป็นขยะประเภทกระดาษเฉล่ีย 1,525 
กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภทพลาสติกเฉล่ีย 480 กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภทแกว้เฉล่ีย 3,270 
กิโลกรัมต่อเดือน และขยะประเภทโลหะเฉล่ีย 2,450 กิโลกรัมต่อเดือน 

กนกวรรณคา้ของเก่าตั้งอยูท่ี่ 49/1 ม.2  ซ.งามวงศว์าน  23  ต.บางเขน มีปริมาณการรับซ้ือ
ขยะทุกประเภทเฉล่ีย 59,790 กิโลกรัมต่อเดือน แยกเป็นขยะประเภทกระดาษเฉล่ีย 13,215 กิโลกรัม
ต่อเดือน ขยะประเภทพลาสติกเฉล่ีย 3,800 กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภทแก้วเฉล่ีย 31,200 
กิโลกรัมต่อเดือน และขยะประเภทโลหะเฉล่ีย 11,600 กิโลกรัมต่อเดือน 

มงคลรีไซเคิลตั้งอยูท่ี่ 13/28 ม.  3  ถ.สนามบินน ้ า นนทบุรี 17 ต.บางกระสอ มีปริมาณการ
รับซ้ือขยะทุกประเภทเฉล่ีย 23,500 กิโลกรัมต่อเดือน แยกเป็นขยะประเภทกระดาษเฉล่ีย 9,500 
กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภทพลาสติกเฉล่ีย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภทแกว้เฉล่ีย 4,500 
กิโลกรัมต่อเดือน และขยะประเภทโลหะเฉล่ีย 5,300 กิโลกรัมต่อเดือน 

นภาวรรณ์พาณิชย์ตั้ งอยู่ท่ี 34/11 ต.ท่าทราย มีปริมาณการรับซ้ือขยะทุกประเภทเฉล่ีย 
10,000 กิโลกรัมต่อเดือน แยกเป็นขยะประเภทกระดาษเฉล่ีย 4,300 กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภท
พลาสติกเฉล่ีย 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน ขยะประเภทแก้วเฉล่ีย 1,900 กิโลกรัมต่อเดือน และขยะ
ประเภทโลหะเฉล่ีย 3,000 กิโลกรัมต่อเดือน 

 
4.6.2 ช่องทางการรับซ้ือ เช่น มีจุดรับซ้ือในชุมชน หรือรถรับซ้ือขยะรีไซเคิลบริการ และ

หลงัจากทีรั่บซ้ือแล้วช่องทางในการจ าหน่ายขยะรีไซเคิลของสถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่จะรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขยะ เช่น รถซาเลง้ เป็นตน้ และรับซ้ือขยะหน้า

ร้าน รวมถึงรับซ้ือจากโรงงานหรือโรงเรียนท่ีมีการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่ายโดยตรง โดยบางสถาน
ประกอบการจะรับซ้ือขยะเฉพาะอยา่ง เช่น รับซ้ือเฉพาะพลาสติกเพื่อน ามาลา้งท าความสะอาดก่อน
ส่งเขา้สู่โรงงานอดัเม็ดพลาสติกบางสถานประกอบการจะท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการรับซ้ือขยะรี
ไซเคิล ในการรับซ้ือจากประชาชนหรือผูค้า้รายยอ่ย เพื่อส่งใหก้บัศูนยรั์บซ้ือขยะรีไซเคิล  
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4.6.3 ความพงึพอใจต่อราคาขยะทีรั่บซ้ือในปัจจุบัน 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ค่อนขา้งพอใจกบัราคารับซ้ือขยะรีไซเคิลในปัจจุบนั แต่ดว้ย

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาในตลาดกลางค่อนขา้งไม่แน่นอน จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
เร่งระบายสินคา้หลายรอบเพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน และสถานประกอบการส่วนใหญ่
ไม่ไดค้าดการณ์ราคาขยะแต่ละประเภทวา่ตอ้งมีราคาขายเท่าไหร่จึงจะพอใจ แต่มีความตอ้งการให้
เกิดการควบคุมราคารับซ้ือในตลาดให้มีความเสถียรกว่าน้ี เพื่อลดความเส่ียงในการรับซ้ือและ
จ าหน่ายออกสู่ศูนยรั์บซ้ือขยะรีไซเคิลหรือโรงงานต่อไป 

 
4.6.4 แนวโน้มที่ประชาชนจะหันมาให้ความสนใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจ าหน่าย 

และสถานการณ์ของธุรกจิรับซ้ือขยะรีไซเคิลในอนาคต 
ส่วนใหญ่สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลมีความเห็นวา่ ปัจจุบนัประชาชนหันมาให้

ความสนใจในการคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจ าหน่ายมากข้ึน เน่ืองจากมีการรณรงค์และส่งเสริมให้
ความรู้กบัประชาชนในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงมีการสร้างจิตส านึกแก่เยาวชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจกรรมธนาคารขยะท่ีมีส่วนช่วยในการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนกัและเขา้มามี
บทบาทในการคดัแยกขยะ ในส่วนของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในอนาคตอาจประสบปัญหา 
เน่ืองจากปัญหาด้านการแข่งขนัของสถานประกอบการเองท่ีมีเพิ่มมากข้ึน การตดัราคา การแย่ง
ลูกค้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ท าให้ราคาของขยะมีการปรับราคาข้ึนลง
ตลอดเวลา ท าใหใ้นอนาคตอาจมีผูป้ระกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลบางรายไม่สามารถรับภาระท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนได ้ 

 
4.6.5 แนวทางในการจัดการรีไซเคิลเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื  
ส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง คือ  ใหป้ระชาชนมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง มีการ

ตั้งสมาคมหรือสนบัสนุนให้เกิดเครือข่ายผูป้ระกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลเพื่อใหค้วามช่วยเหลือกนั
ภายในกลุ่มและสร้างอ านาจในการต่อรองราคารับซ้ือขยะ หาตลาดทั้ งในและต่างประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตลาด 

 
4.6.6 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการการด าเนินกจิการรับซ้ือของเก่า อาทเิช่น การสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ฯลฯ 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ร้านท่ีมีเงินทุนในการรับซ้ือขยะรี
ไซเคิลกวา่ มีความสามารถในการตดัราคา ท าให้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยประสบปัญหา รวมถึงความ



98 

ผนัผวนของเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อราคารับซ้ือขยะรีไซเคิลโดยตรง และรัฐบาลควรสนบัสนุนโดยการ
ปรับลดภาษีเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบ 
 

4.7 ผลแบบสังเกตการณ์ 
 

4.7.1 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  
จากการสังเกตการณ์ การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของครัวเรือนในเขตเทศบาล

นครนนทบุรี พบวา่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการคดัแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง โดยมีบางครัวเรือนท่ีมี
การคดัแยกขยะประเภทกระดาษและขวดพลาสติกเพื่อจ าหน่ายบา้ง  

 
4.7.2 การขนถ่ายขยะมูลฝอย 
จากการสังเกตการณ์ พบว่าส่วนใหญ่ครัวเรือนนิยมทิ้งขยะรวมในถุงหูห้ิวซ่ึงมีการร่ัวซึม

ของน ้ าชะขยะเกิดข้ึน แลว้น าไปทิ้งยงัสถานท่ีรองรับขยะหน้าบา้นของตวัเอง ไม่ค่อยน าไปทิ้งยงั
ภาชนะรองรับขยะแยกประเภทของทางเทศบาลท่ีจดัวางไว ้หรือครัวเรือนท่ีอาศยัในอาคารชุด 
คอนโดมิเนียม ฯลฯ จะทิ้งขยะรวมกนัลงไปในปล่องทิ้งขยะของอาคาร   

 
4.7.3 การจัดการขยะมูลฝอยทีส่ามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 
จากการสังเกตการณ์ พบว่า ครัวเรือนบางครัวเรือนมีการคดัแยกขยะบางประเภท เพื่อการ

จ าหน่าย เช่น กระดาษขาว กระดาษหนงัสือพิมพ ์ขวดพลาสติก เป็นตน้ แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่มีความ
เขา้ใจในการคดัแยกขยะเพื่อการจ าหน่ายอย่างถูกวิธี ซ่ึงครัวเรือนส่วนใหญ่ท่ีมีการคดัแยกขยะเพื่อ
จ าหน่ายนั้น นิยมแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ เช่น เก็บกระดาษไวด้ว้ยกนั โดยไม่มีการคดัแยกกระดาษ
ขาว ออกจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์หรือเก็บขวดพลาสติกใสและขวดพลาสติกขุ่นไวด้ว้ยกนั ซ่ึงท า
ใหเ้ม่ือน าไปจ าหน่าย หรือก าจดั ยงัคงเกิดความยุง่ยากในการจดัการ 

 
4.7.4 การจัดวางภาชนะรองรับขยะของทางเทศบาลฯ 
จากการสังเกตการณ์ พบวา่ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีจุดวางภาชนะรองรับขยะแยกตาม

ประเภทใหญ่ๆเป็น 3 ประเภท คือ ถงัเขียว ใชส้ าหรับรองรับขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้าย เช่น เศษ
อาหาร เป็นตน้ ภาชนะถงัเหลือง ใชส้ าหรับรองรับขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recyclable 
Waste) เช่น ขวดแกว้ พลาสติก เป็นตน้ และภาชนะถงัสีแดง ใชส้ าหรับรองรับขยะอนัตรายหรือขยะ
พิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นตน้ แต่ภาชนะรองรับขยะตามบา้นเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นถงัท่ีไม่
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มีการแยกประเภท ซ่ึงครัวเรือนทั้งหมดท าการทิ้งขยะในภาชนะรองรับขยะหน้าบา้นของตวัเอง 
เพราะมีความสะดวก มากกวา่การน าไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะท่ีทางเทศบาลฯ จดัเตรียมไว ้

 
ภาพที ่4.1 ภาชนะรองรับขยะของครัวเรือน (ซา้ย) ภาชนะรองรับขยะของครัวเรือนท่ีอยูห่นา้บา้น
ตนเอง (ขวา) ภาชนะรองรับขยะของครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นคอนโดมิเนียม 

 

 
ภาพที ่ 4.2 ภาชนะรองรับขยะท่ีทางเทศบาลนครนนทบุรีมีการจดัวางในหน่วยงานราชการ 
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4.8 สรุปผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ 
 

จากการศึกษาถึงการจดัการขยะของทางเทศบาล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการ
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะของทางเทศบาล ศึกษาถึงการด าเนินงานของ
สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล โดยสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานภายใน
สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ร่วมกบัการสังเกตการณ์การจดัการขยะภายในเขตเทศบาล 
โดยใชแ้บบสังเกตการณ์ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.26 

 
ตารางที ่4.26 สรุปผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตการณ์ 
 

ผลการสัมภาษณ์เทศบาลฯ 
ผลการสัมภาษณ์สถาน

ประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
ผลการสังเกตการณ์ 

- มีการด าเนินการดา้นการ
จดัการขยะ โดยมีรถบริการเก็บ
ขนขยะท่ีเพียงพอและมีการ
ติดตั้งระบบ GPS ทุกคนั 
- เทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์
และสนบัสนุนแนวคิด 3R 
ใหแ้ก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ และมีส่วน
ร่วมในการคดัแยกขยะ 
- รณรงคก์ารคดัแยกขยะใน
กลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน 
อาคารชุด เป็นตน้ 
- จดัวางภาชนะรองรับขยะแยก
ประเภท ตามจุดต่างๆ  
- มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

- ประเภทขยะท่ีรับซ้ือส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสติก แกว้ 
และโลหะ 
-ช่องทางการรับซ้ือส่วนใหญ่ 
คือ รับซ้ือจากรถเก็บขยะ (รถซา
เลง้) รับซ้ือหนา้ร้าน และรับซ้ือ
จากโรงเรียนหรือโรงงานท่ีมี
การคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่ายเป็น
ประจ า 
- ช่องทางการจ าหน่ายขยะท่ีรับ
ซ้ือของสถานประกอบการ คือ 
ขายใหศู้นยรั์บซ้ือขยะรีไซเคิล 
หรือขายให้โรงงานรีไซเคิล
โดยตรง 
- ความไม่แน่นอนของราคารับ
ซ้ือในตลาดกลางท าใหส้ถาน 

- ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการ
คดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
- ครัวเรือนส่วนใหญ่ท่ีมีการคดั
แยกขยะ มกัคดัแยกขยะเป็น
ประเภทใหญ่ๆ เช่น แยก
กระดาษไวด้ว้ยกนั หรือ แยก
พลาสติกไวด้ว้ยกนั โดยไม่มี
การแยกชนิดของกระดาษหรือ
พลาสติก ท าใหเ้ม่ือน าไป
จ าหน่ายหรือส่งก าจดั เกิดความ
ยุง่ยาก  
- ทางเทศบาลมีการจดัวาง
ภาชนะรองรับขยะแยกประเภท
ไวต้ามจุดต่างๆ แต่ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ มกัทิ้งรวมกนัใน
ภาชนะรองรับขยะหนา้บา้น  
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ตารางที ่4.26 (ต่อ) 
 

  

ผลการสัมภาษณ์เทศบาลฯ 
ผลการสัมภาษณ์สถาน

ประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
ผลการสังเกตการณ์ 

รวมถึงประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
ด าเนินงาน เพื่อน ามาใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบการ
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

ประกอบการบางแห่งมีปัญหา
ในการระบายสินคา้ 
- ปัญหาการแข่งขนัของสถาน
ประกอบการเอง ท าใหเ้กิดการ
การตดัราคาและแยง่ลูกคา้
เกิดข้ึน 
- ควรจดัตั้งกลุ่มหรือสมาคม
ร้านรับซ้ือของเก่า เพื่อให้เกิด
อ านาจในการต่อรอง และหา
ตลาดเพื่อรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจ 
- รัฐควรใหก้ารสนบัสนุนโดย
การปรับลดภาษี 

หรือปล่องทิ้งขยะภายในอาคาร
ชุด โดยไม่มีการแยกประเภท 
- ครัวเรือนส่วนใหญ่มกัทิ้งขยะ
รวมกนัในถุงหูห้ิวท่ีไดรั้บมา
จากร้านคา้ หรือหา้งสรรพสน
คา้ ซ่ึงน ้าชะขยะสามารถร่ัวซึม 

 

4.9 แนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะทีส่ามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ 
 
 จากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะรีไซเคิลของครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี จ  านวน 306 ครัวเรือน ร่วมกบัการศึกษาการด าเนินงานในดา้นการจดัการขยะ
ของเทศบาลนครนนทบุรี การด าเนินงานและสถานการณ์ของสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล
ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรีรวมถึงการสังเกตการณ์ของผูศึ้กษา สามารถน ามาสรุปหาแนว
ทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ดงัน้ี  
 

4.9.1 แนวทางส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้ รวมถึงสร้างกจิกรรมในการสร้างความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิง้  

 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯเก่ียวกับการคดัแยกขยะรี
ไซเคิลออกจากขยะประเภทอ่ืนๆ จากเดิมท่ีทางเทศบาลฯมีการน าแนวคิด 3Rs คือ Reduce (การลด
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การใช้) Reuse (การใช้ซ ้ า) และ Recycle (การน ากลบัมาใช้ใหม่) มาใช้และประชาสัมพนัธ์ให้กบั
ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีความรู้และความเขา้ใจแต่อาจยงัไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน จากการศึกษา
คร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดข้อง
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีนั้น คือ รายไดค้รัวเรือนและระดบัการศึกษา โดยครัวเรือนท่ีมี
รายได้ครัวเรือนสูงจะมีพฤติกรรมในการจัดการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้น้อยกว่า
ครัวเรือนท่ีมีรายไดค้รัวเรือนต ่า และครัวเรือนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่าจะมีพฤติกรรมในการจดัการ
ขยะท่ีน้อยกว่าครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า ซ่ึงทางเทศบาลนครนนทบุรีอาจเน้นในการ
รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะและเสริมแรงจูงใจ เฉพาะครัวเรือนเป้าหมายน้ีก่อน 
รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการรวบรวมขยะรีไซเคิลให้หลากหลายมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางของครัวเรือนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลฯในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

4.9.2 แนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯและสถานประกอบการรับซ้ือขยะรี
ไซเคิลในการเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการรับซ้ือ 

 จากการศึกษา พบวา่ หน่ึงในปัญหาส าคญัของครัวเรือนท่ีมีต่อการคดัแยกขยะรีไซเคิลออก
จากขยะประเภทอ่ืนๆ คือ ครัวเรือนยงัไม่เขา้ใจถึงประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีมีการแยกย่อยลงไป 
เช่น พลาสติกรีไซเคิลมี 7 ประเภท ตอ้งท าการคดัแยกออกจากกนั โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนท่ีมีการคดั
แยกขยะรีไซเคิล จะเก็บรวมกนัเป็นประเภทใหญ่ๆ เช่น เก็บรวมพลาสติกเขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้เม่ือ
น ามาจ าหน่ายหรือคดัแยกเพื่อน าไปรีไซเคิลนั้น ยงัคงประสบปัญหาในการคดัแยก ท าให้สูญเสีย
ทรัพยากร และเวลาในการคดัแยกอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้น เพื่อลดภาระในการด าเนินงานเก่ียวกบัการคดั
แยกขยะรีไซเคิลและการก าจดัขยะ ทางเทศบาลจึงควรสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิลซ่ึงมีความรู้ในดา้นการคดัแยกขยะรีไซเคิลเป็นอย่างดี ให้เขา้มามีบทบาทในการให้
ความรู้ท่ีถูกตอ้งกบัครัวเรือน รวมถึงอาจมีการจดัตั้งกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพรับซ้ือของเก่าหรือซาเลง้ ให้
เกิดเป็นศูนยว์สัดุรีไซเคิล เช่น ศูนยว์สัดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเลง้ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ ท่ี
มีการด าเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ จดัตั้งร้านศูนยบ์าทข้ึน โดยใชข้ยะรีไซเคิลมาใชแ้ทนเงินสด
แลกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบักลุ่มซาเลง้และ
สร้างอ านาจการต่อรองกบัร้านรับซ้ือของเก่า โดยจะจ าหน่ายวสัดุรีไซเคิลให้กบัร้านรับซ้ือรายใหญ่
หรือโรงงานรีไซเคิล ทั้ งน้ีรายได้จากการขายวสัดุรีไซเคิลนั้ น น ามาจัดสรรเป็นเงินปันผลและ
สวสัดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก และยงัเป็นการรณรงค์และปลูกฝังให้ประชาชนมองเห็นมูลค่าของ
ขยะหรือบรรจุภณัฑ์ใช้แลว้ท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและ
ส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่ชุมชน 
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4.9.3 แนวทางในการก าหนดวนัเวลาในการทิง้ และพืน้ทีท่ิง้ขยะแต่ละประเภท 
 จากการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการคดัแยกขยะรีไซเคิลของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี คือ พื้นท่ีในการจดัเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อรอการจ าหน่าย ดงันั้น
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงควรมีการก าหนดวนัและเวลาในการทิ้งขยะแต่ละประเภท
อย่างชดัเจน ดงัเช่นการจดัการขยะของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีการก าหนดวนัเวลาท่ีรถเก็บขยะจะมารับ
ขยะแต่ละประเภทไปก าจดัไวแ้น่นอนชดัเจน ในเอกสารประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล เช่น แผน่พบั 
แผ่นปลิว และปฏิทินตารางวนัเวลาในแต่ละปี ท่ีทางเทศบาลแจกให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
อยา่งทัว่ถึง พร้อมทั้งมีการแจกตะกร้าพลาสติกสองใบ สีเขียวและฟ้า ให้คนท่ีมาอยูใ่หม่ แต่เม่ือเก่า
หรือขาดช ารุดแลว้ ก็ตอ้งหาซ้ือเอง บางเทศบาลจะให้คูปองขนาดโปสการ์ดหน่ึงใบ ส าหรับไปแลก
ถุงขยะฟรีจากร้านคา้ในบริเวณท่ีพกัอาศยัของแต่ละบ้าน ถุงฟรีน้ีเป็นพลาสติกเน้ือหนาแต่ใส มี
ขนาดจุ 2 ลิตรและ 3 ลิตร ใช้ส าหรับขยะเผาไดเ้ท่านั้น  แต่ละปีจะไดรั้บโปสการ์ดหน่ึงใบ แลกถุง
ขยะได ้104 ถุง รวมกนัทั้งสองขนาด  แลว้แต่ความตอ้งการ การก าหนด 104 ใบนั้นค านวณจากการ
ให้ทิ้งขยะประเภทน้ีได้สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ถ้าบ้านไหนผลิตขยะปริมาณมาก จะทิ้ง
มากกว่านั้ นได้แต่ก็ต้องหาซ้ือถุงขยะมาเพิ่มเอง บ้านท่ีมีขยะน้อย ก็อาจจะมีถุงขยะเหลือสะสม 
ก าหนดให้ทิ้งขยะ ขยะเผาได้จ  าพวกขยะครัวเรือนและขยะทัว่ไปในวนัองัคารและวนัศุกร์ ก่อน 
09.00 น. วนัพุธท่ีสองและพุธท่ีส่ีของเดือน ก าหนดเป็นวนัทิ้งขยะประเภทขวดแกว้ และกระป๋อง
เคร่ืองด่ืม วนัพฤหสับดีท่ีสองและท่ีส่ีของเดือน เป็นวนัทิ้งขยะขนาดใหญ่ วนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน 
เป็นวนัทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทหนงัสือพิมพ ์กล่องกระดาษ ลงักระดาษ รวมทั้งเส้ือผา้ช ารุดหรือใช้
ไม่ไดแ้ลว้ ส่วนเส้ือผา้ท่ียงัมีสภาพดี เจา้ของอาจเอาไปบริจาคตามจุดรับบริจาคต่างๆหรือเอาไปขาย
ใหแ้หล่งรับซ้ือท่ีจะน าเอาไปซ่อมแซมและขายต่อก็ได ้ วนัทิ้งขยะกระดาษน้ี ถา้เกิดมีฝนตกตอนเชา้
ก็จะเล่ือนไปเป็นจนัทร์ท่ีส่ี คืออีกสัปดาห์หน่ึง 
        พื้นท่ีทิ้งขยะของอาคารพกัอาศยั  อาจมีเน้ือท่ีและลักษณะต่างๆ กนัไป ตามจ านวนของคนพกั
อาศยัในบริเวณท่ีใช้พื้นท่ีทิ้งขยะร่วมกนั บางแห่งท่ีเป็นอาคารขนาดใหญ่ มีห้องพกัเป็นร้อยๆ ห้อง   
อาจลอ้มร้ัวตาข่ายโปร่งและสูง มีประตูปิดเปิด หรือถา้เป็นอาคารเล็กๆ สองสามหลงัรวมกนั ก็อาจเป็น
พื้นท่ีขนาดเล็ก แต่ใช้ตาข่ายคลุม เพื่อไม่ให้ถุงขยะกระจัดกระจาย   จุดทิ้งขยะเหล่าน้ีเป็นความ
รับผิดชอบของเจา้ของอาคาร แต่ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เป็นหน้าท่ีของผูพ้กัอาศยัร่วมกนั 
กลุ่มอาคารบางแห่งอาจจา้งคนท างานพิเศษในตอนเช้า รถเก็บขยะในพื้นท่ีจะเขา้มาเก็บตามวนัตาม
เวลา ไม่มีวนัหยุด รถท่ีเก็บขยะครัวหรือขยะทัว่ไป มกัเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก (pick up) ปกปิดมิดชิด 
พนกังานท่ีนัง่มาขา้งคนขบัจะสวมถุงมือลงมาห้ิวถุงขยะซ่ึงมีขนาดเดียวกนัและผกูมดัรัดถุงเรียบร้อย
โยนข้ึนรถ ปิดทา้ยรถ ส่วนในวนัเก็บขยะขวดและกระป๋อง รถจะมีขนาดใหญ่  เพราะทางเขตเทศบาล
พยายามเก็บขยะในพื้นท่ีของตนให้หมดจดเรียบร้อยและตรงตามก าหนดเวลา เขา้ไดถึ้งทุกพื้นท่ี   
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         ขยะพลาสติกหรือขยะภาชนะโฟม ท่ีทิ้งในถงัหนา้ซุปเปอร์มาเก็ต เป็นหนา้ท่ีของพนกังานใน
ร้านจะตอ้งมีเวรผลดักนัมาถ่ายขยะออกใส่ถุงตาข่ายใหญ่ แยกชนิด และน าไปก าจดัต่อไป ถงัขยะ
หน้าซุปเปอร์มาร์เกตจะตอ้งพร้อมให้คนทิ้งขยะได้เสมอ ไม่ปล่อยให้ลน้ เพราะถือว่าร้านคา้หรือ
บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีท าให้เกิดขยะแต่ละประเภท จะตอ้งรับผิดชอบขยะท่ีมาจากแหล่ง
ผลิตของตน 
 ผลสรุปของแนวทางในการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้จาก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ แสดงดงัตารางท่ี 4.27 
 
ตารางที ่4.27 แสดงแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดจ้าก   
         แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ 
 

ผลแบบสอบถาม 
ผลแบบสัมภาษณ์

เทศบาล 

ผลแบบสัมภาษณ์
สถานประกอบการ
รับซื้อขยะรีไซเคลิ 

ผลแบบ
สังเกตการณ์ 

แนวทางการ
ส่งเสริม 

- รายไดค้รัวเรือนมี
ผลต่อการคดัแยก
ขยะรีไซเคิลเพื่อ
จ าหน่าย โดย
ครัวเรือนท่ีมีรายได้
นอ้ยมีการคดัแยก
ขยะเพ่ือจ าหน่าย
มากกวา่ครัวเรือนท่ี
มีรายไดม้าก 
- ระดบัการศึกษามี
ผลต่อการคดัแยก
ขยะรีไซเคิลเพื่อ
จ าหน่าย โดย
ครัวเรือนท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่มี
พฤติกรรมในการ
จดัการขยะดีกวา่ 

- มีการ
ประชาสมัพนัธ์
แนวคิด 3R คือ 
Reduce (การลดการ
ใช)้ Reuse (การใช้
ซ ้ า) และ Recycle 
(การน ากลบัมาใช้
ใหม่) ใหก้บั
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 - ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ไม่มีการคดั
แยกขยะก่อนท้ิง 

ส่งเสริมและรณรงค์
ใหค้วามรู้ รวมถึง
สร้างกิจกรรมใน
การสร้างความ
ตระหนกัและการมี
ส่วนร่วมในการคดั
แยกขยะก่อนท้ิง 
ใหก้บัประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ โดย
เนน้ครัวเรือนท่ีมี
รายไดสู้งกบั
ครัวเรือนท่ีมีระดบั
การศึกษาต ่า  
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

   

ผลแบบสอบถาม 
ผลแบบสัมภาษณ์
เทศบาล 

ผลแบบสัมภาษณ์
สถานประกอบการ
รับซื้อขยะรีไซเคลิ 

ผลแบบ
สังเกตการณ์ 

แนวทางการ
ส่งเสริม 

- ช่องทางในการ
จ าหน่ายขยะรี
ไซเคิลมีนอ้ย 
- จ านวนเงินท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่าย
ขยะรีไซเคิล ไม่
คุม้ค่า 
- ครัวเรือนไม่มีเวลา
ในการคดัแยกขยะรี
ไซเคิลออกจากขยะ
ประเภทอ่ืน 

- สนบัสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การคดัแยกขยะใน
กลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กิจกรรม
ธนาคารขยะของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ 
 

- รับซ้ือขยะจาก
พอ่คา้คนกลาง คือ 
รถเก็บขยะ (รถซา
เลง้) 
- ราคาในการรับซ้ือ
ขยะรีไซเคิลข้ึนกบั
ศูนยรั์บซ้ือขยะรี
ไซเคิลใหญ่ หรือ
โรงงานท่ีรับซ้ือ ท า
ใหร้าคามีความไม่
แน่นอน 

- ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ขาดความ
เขา้ใจในการแยก
ขยะรีไซเคิลชนิด 
ต่างๆ ออกจากกนั 

สร้างความร่วมมือ
ระหวา่งทาง
เทศบาลกบัสถาน
ประกอบการรับซ้ือ 
ขยะรีไซเคิลในการ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การคดัแยกขยะรี
ไซเคิลอยา่งถูกวธีิ 
และเพ่ิมช่องทางใน
การรับซ้ือ หรือ
จดัตั้งเป็นศูนยรั์บ
ซ้ือวสัดุรีไซเคิล 

- ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ประสบปัญหา
ดา้นพ้ืนท่ีในการ
จดัเก็บขยะเพ่ือรอ
การจ าหน่าย 

- มีการจดัวาง
ภาชนะรองรับขยะ
แยกประเภทตามจุด
ต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล 

 - ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ท้ิงขยะรวมกนั
ในถุงหูห้ิวท่ีน ้ าชะ
ขยะสามารถซึมผา่น
ได ้และท้ิงลงใน
ภาชนะรองรับขยะ
ท่ีวางอยูห่นา้บา้น 
หรือภายในอาคาร
ชุดท่ีตนเองอาศยัอยู ่
โดยไม่มีการแยก
ประเภทของขยะ 

เทศบาลควร มีการ
ก าหนดวนัเวลาทิ้ง 
วนัเวลาเก็บ และพ้ืนท่ี
ทิ้งขยะวนัเวลาท่ีรถ
เก็บขยะจะมารับขยะ
แต่ละประเภทไป
ก าจดันั้นใหช้ดัเจน มี
เอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ เช่น 
แผน่พบั ใบปลิว และ
ปฏิทินตารางวนัเวลา 
ในการจดัเก็บ โดยจะ
แจกใหทุ้กครัวเรือน
อยา่งทัว่ถึง ซ่ึงขยะแต่
ละประเภทจะเก็บ 
ตามวนัที่นดัหมาย
และประกาศไว้
บริเวณท่ีจุดทิ้งขยะ  



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เร่ืองแนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได ้
กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัการ
ขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และเสนอแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดซ่ึ้งสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

5.1.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
            จากการศึกษา พบว่า ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 228 คน (ร้อยละ 74.5) และเป็นเพศหญิง จ านวน  78 คน (ร้อยละ 25.5) มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.0) รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 7.8) มี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 84.3 ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน (ร้อยละ 
69.3) รองลงมา ประกอบอาชีพขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 20.6) โดยมีรายไดค้รัวเรือนระหวา่ง 
70,001 – 90,000 บาทต่อเดือนมากท่ีสุด (ร้อยละ 30.1) รองลงมามีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 50,001 – 
70,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 29.7) และครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนต ่าสุด 2 คน (ร้อยละ 4.9) และจ านวนสูงท่ีสุด คือ มากกวา่ 6 คน (ร้อยละ 9.8) 

5.1.1.2 ขอ้มูลการจดัการขยะ 
           การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึง

ประกอบดว้ย วิธีการจดัการขยะแต่ละประเภทซ่ึงไดแ้บ่งวิธีการจดัการขยะออกเป็น 4 วิธีคือ ทิ้งรวม 
แยกขาย น ากลบัมาใชใ้หม่ และอ่ืน ๆ พบว่า ครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถาม มีการจดัการขยะโดย
การแยกขายมากท่ีสุด คือ ขยะประเภทขวดพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 70.3 ของครัวเรือนท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (215 ครัวเรือน) มีการจดัการขยะโดยการทิ้งรวมมากท่ีสุด คือ ขยะประเภทเศษ
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อาหาร คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด (306 ครัวเรือน) มีการจดัการขยะโดยการ
น ากลบัมาใช้ใหม่มากท่ีสุด คือ ขยะประเภทเศษผา้ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด (75 ครัวเรือน) และมีการจดัการขยะดว้ยวิธีการอ่ืนๆมากท่ีสุด คือ ขยะประเภทขยะพิษ เช่น 
กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด (61 ครัวเรือน) 

จากการศึกษาความถ่ีในการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่ายของครัวเรือนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรีและรายไดเ้ฉล่ียจากการขายขยะแต่ละประเภทต่อคร้ัง พบวา่ ครัวเรือนท่ีมีการคดัแยก
ขยะเพื่อจ าหน่าย มีจ  านวนทั้งส้ิน 231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.5 ซ่ึงส่วนใหญ่จะจ าหน่ายขยะ 1-
2 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 29.4) โดยมีรายไดเ้ฉล่ียในการจ าหน่ายกระดาษต่อคร้ังเท่ากบั 109.91 บาท 
รายไดเ้ฉล่ียในการจ าหน่ายพลาสติกต่อคร้ังเท่ากบั 71.69 บาท รายไดเ้ฉล่ียในการจ าหน่ายขวดแกว้
ต่อคร้ังเท่ากบั 88.65 บาท รายไดเ้ฉล่ียในการจ าหน่ายโลหะต่อคร้ังเท่ากบั 192.80 บาท และรายได้
เฉล่ียในการจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่อคร้ังเท่ากบั 187.01 บาท 

5.1.1.3 ความรู้ ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ 
ผลการศึกษา พบว่าความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการขยะของครัวเรือนในเขต

เทศบาลนครนนทบุรีภาพรวมอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 0.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1) โดยข้อ
ค าถามท่ีครัวเรือนมีความรู้ ความเขา้ใจ มากท่ีสุด คือ การลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม สามารถช่วย
ลดปริมาณขยะได้ (ค่าเฉล่ีย 1.00 อยู่ในระดบัสูง) รองลงมา คือ ขอ้ค าถาม การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
สามารถช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มได ้และ ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว้ สามารถคดั
แยกเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 0.95 อยู่ในระดับสูง) และข้อค าถามท่ี
ครัวเรือนมีความรู้ ความเข้าใจน้อยท่ีสุด คือ ขยะแห้ง หมายถึง ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก 
โลหะ หรือแกว้ (ค่าเฉล่ีย 0.66 อยูใ่นระดบัปานกลาง) 

5.1.1.4 พฤติกรรมในการจดัการขยะ 
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร

นนทบุรีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยขอ้ค าถามท่ีครัวเรือนมีพฤติกรรมต่อการ
จดัการขยะมากท่ีสุด คือ ท่านมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้พื่อจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.15 อยูใ่นระดบัปานกลาง) รองลงมา คือ ขอ้ค าถาม ท่านมีความรับผิดชอบในการก าจดัขยะ และ
ขอ้ค าถามหน่วยงานทอ้งถ่ินใหก้ารดูแลในดา้นการจดัการขยะ (ค่าเฉล่ีย 3.05 อยูใ่นระดบัปานกลาง) 
และขอ้ค าถามท่ีครัวเรือนมีพฤติกรรมต่อการจดัการขยะนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง
เสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.79 อยูใ่นระดบัปานกลาง) 
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5.1.2 ผลการศึกษาการด าเนินการด้านการจัดการขยะของทางเทศบาล 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัวิชาการสุขาภิบาล ของเทศบาลนครนนทบุรี สามารถสรุปได ้
ดงัน้ี ทางเทศบาลฯมีการด าเนินการด้านการจดัการขยะในภาพรวม โดยมีรถบริการเก็บขนขยะท่ี
เพียงพอและมีการติดตั้งระบบ GPS ทุกคนั เพื่อติดตามตรวจสอบการท างานของพนกังานเก็บขน
และเส้นทางท่ีใช้ ในส่วนของการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ไดน้ั้น ทางเทศบาลได้มี
การประชาสัมพนัธ์และสนับสนุนแนวคิด 3R ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมี
ส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ รวมถึงรณรงคก์ารคดัแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน อาคารชุด 
เป็นตน้ มีการจดัวางภาชนะรองรับขยะแยกประเภท ตามจุดต่างๆ เช่น ในเขตชุมชน โรงเรียน วดั 
เป็นตน้ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน รวมถึงประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

5.1.3 ผลการศึกษาการด าเนินกจิการของสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสถานประกอบการรับซ้ือขยะรี
ไซเคิล สามารถสรุปไดว้่า ประเภทขยะท่ีสถานประกอบการรับซ้ือส่วนใหญ่ ได้แก่ ขยะประเภท
กระดาษ พลาสติก แกว้ และโลหะ โดยช่องทางการรับซ้ือขยะรีไซเคิลของสถานประกอบการ คือ 
รับซ้ือจากรถเก็บขยะ (รถซาเลง้) รับซ้ือหนา้ร้าน และรับซ้ือจากโรงเรียนหรือโรงงานท่ีมีการคดัแยก
ขยะเพื่อจ าหน่ายเป็นประจ า ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายขยะท่ีรับซ้ือของสถานประกอบการ คือ 
ขายให้ศูนยรั์บซ้ือขยะรีไซเคิล หรือขายให้โรงงานรีไซเคิลโดยตรง เช่น ขายขยะประเภทพลาสติก
ให้กบัโรงงานอดัเม็ดพลาสติก เป็นตน้ ในดา้นของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจการร้านรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิลนั้นโดยมากเกิดจากความไม่แน่นอนของราคารับซ้ือในตลาดกลางท าให้สถาน
ประกอบการบางแห่งมีปัญหาในการระบายสินคา้ และการแข่งขนัของสถานประกอบการรับซ้ือ
ขยะรีไซเคิลกนัเอง ท าใหเ้กิดการการตดัราคาและแยง่ลูกคา้เกิดข้ึน ผูป้ระกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล
จึงมองวา่ควรมีการจดัตั้งกลุ่มหรือสมาคมร้านรับซ้ือของเก่า เพื่อให้เกิดอ านาจในการต่อรอง และหา
ตลาดเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ รวมถึงรัฐควรให้การสนับสนุนโดยการปรับลดภาษี เพื่อ
ช่วยเหลือสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือมีการประกนัราคารับซ้ือ และในการสร้าง
ความย ัง่ยืนในการจดัการขยะรีไซเคิลสถานประกอบการฯ เล็งเห็นว่าควรการส่งเสริมให้มีการคดั
แยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง 
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5.1.4 ผลการศึกษาการจัดการขยะจากการสังเกตการณ์ 
 จากการสังเกตการณ์การจดัการขยะของครัวเรือนส่วนใหญ่ พบวา่ ไม่มีการคดัแยกขยะก่อน
ทิ้ง มกัทิ้งขยะรวมกนัในถุงหูห้ิวท่ีไดรั้บมาจากร้านคา้ หรือห้างสรรพสนคา้ ซ่ึงน ้ าชะขยะสามารถ
ร่ัวซึมออกมาได้ แล้วน าไปทิ้งยงัภาชนะรองรับขยะหน้าบา้น หรือปล่องทิ้งขยะภายในอาคารชุด 
โดยไม่มีการทิ้งตามภาชนะรองรับขยะแยกประเภทท่ีทางเทศบาลฯ จดัเตรียมไวย้งัจุดต่างๆ และหาก
ครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะประเภทอ่ืนๆ โดยมากจะคดัแยกขยะเป็นประเภท
ใหญ่ๆ เช่น แยกกระดาษไวด้ว้ยกนั หรือ แยกพลาสติกไวด้ว้ยกนั โดยไม่มีการแยกชนิดของกระดาษ
หรือพลาสติก ท าใหเ้ม่ือน าไปจ าหน่ายหรือส่งก าจดั เกิดความยุง่ยาก  
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการ
จัดการขยะของครัวเรือน 

 จากการทดสอบหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับความรู้ ความเข้าใจและ
พฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการขยะกบัพฤติกรรมในการจดัการขยะของครัวเรือน สามารถอภิปราย
ผลได ้ดงัน้ี 
 ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมในการจดัการ
ขยะท่ีแตกต่างกนัในเชิงลบ หมายถึง ระดบัการศึกษาแปรผกผนักบัพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมในการจดัการ
ขยะท่ีต ่า หรือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาต ่าจะมีพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีสูง ซ่ึงขดัแยง้กับ
การศึกษาของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตยานนาวา ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชนและขดัแยง้กบังานวิจยัของ วรพล 
ภูภกัดี (2554) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการศึกษา พบว่า ระดบั
การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อการจดัการมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบึงวิชัย จากการศึกษาสาเหตุท่ีระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
พฤติกรรมการจดัการขยะ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบ จึงเน้นความสะดวกสบาย
ในการด าเนินชีวิต รวมถึงขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่าย จึงท าให้ครัวเรือนไม่
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ค่อยให้ความสนใจและใส่ใจในการคดัแยกขยะมากนกั อีกทั้งรายไดท่ี้ไดจ้ากการจ าหน่ายไม่สร้าง
แรงจูงใจมากพอในการกระตุน้ใหค้รัวเรือนเห็นความส าคญัและเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ 
 รายไดต่้อครัวเรือน พบว่า รายไดค้รัวเรือนต่อเดือนต่างกนัมีการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ ์(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคดัแยกขยะมูลฝอยในเขตยานนาวา ผลการศึกษา พบวา่ รายไดต่้อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกมูลฝอยชุมชน จากการศึกษาจะเห็นไดว้า่ครัวเรือนท่ีมี
รายไดค้รัวเรือนท่ีน้อยกว่าจะมีพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีดีกว่า เน่ืองจากครัวเรือนท่ีมีรายได้
ครัวเรือนสูงกวา่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจรายไดท่ี้ไดรั้บจากการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่ายซ่ึงไดค้่อนขา้ง
นอ้ยเม่ือเทียบกบัเวลาและพื้นท่ีท่ีเสียไป เพราะมองวา่ไม่คุม้ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จึงท าให้
ครัวเรือนท่ีมีรายไดค้รัวเรือนนอ้ยกวา่มีพฤติกรรมในการจดัการขยะท่ีดีกวา่เพราะตอ้งการหารายได้
เพิ่มและประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บัครอบครัว 
 ความรู้ ความเข้าใจ พบว่า ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะของประชาชนมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการจดัการขยะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุญจง ขาวสิทธิวงษ ์
(2554) ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยกขยะมูลฝอยใน
เขตยานนาวา ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกมูลฝอย
ชุมชนในเขตยานนาวา กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความรู้แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการคดัแยก
มูลฝอยแตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ มลฤดี ตรีวยั (2555) ท่ีท าการศึกษาวิจยั เร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีผลส าเร็จต่อการคัดแยกขยะชุมชน กรณีศึกษาเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบวา่ ปัจจยัความรู้ในเร่ืองการคดัแยกขยะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการคดัแยกขยะ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัน้อยกว่า 0.05 โดยผูท่ี้มีความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะระดบัมาก มี
โอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมในการคดัแยกขยะอยูใ่นระดบัมากเป็น 5.83 เท่าของผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองการ
คดัแยกขยะในระดบัน้อย แสดงวา่ความรู้ ความเขา้ใจของครัวเรือนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
คดัแยกขยะในชุมชน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าปัจจยัน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
 

5.2.2 การด าเนินการด้านการจัดการขยะของทางเทศบาลนครนนทบุรี 
 การด าเนินการดา้นการจดัการขยะของเทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวม ทางเทศบาลฯมีรถ
บริการเก็บขนขยะท่ีเพียงพอและมีการติดตั้งระบบ GPS ทุกคนั เพื่อติดตามตรวจสอบการท างาน
ของพนกังานเก็บขนและเส้นทางท่ีใช ้ในส่วนของการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดน้ั้น 
ทางเทศบาลไดมี้การประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนแนวคิด 3R ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ และมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ รวมถึงรณรงค์การคดัแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
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โรงเรียน อาคารชุด เป็นตน้ มีการจดัวางภาชนะรองรับขยะแยกประเภท ตามจุดต่างๆ เช่น ในเขต
ชุมชน โรงเรียน วดั เป็นตน้ แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง มกัทิ้งขยะรวมกนั
ในถุงหูห้ิวท่ีไดรั้บมาจากร้านคา้ หรือห้างสรรพสนคา้ ซ่ึงน ้ าชะขยะสามารถร่ัวซึมออกมาได ้แล้ว
น าไปทิ้งยงัภาชนะรองรับขยะหน้าบ้าน หรือปล่องทิ้งขยะภายในอาคารชุด โดยไม่มีการทิ้งตาม
ภาชนะรองรับขยะแยกประเภทท่ีทางเทศบาลฯ จดัเตรียมไวย้งัจุดต่างๆ และหากครัวเรือนท่ีมีการคดั
แยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะประเภทอ่ืนๆ โดยมากจะคดัแยกขยะเป็นประเภทใหญ่ๆ เช่น แยก
กระดาษไวด้ว้ยกนั หรือ แยกพลาสติกไวด้ว้ยกนั โดยไม่มีการแยกชนิดของกระดาษหรือพลาสติก 
ดงันั้น ทางเทศบาลฯ ควรเพิ่มภาชนะรองรับขยะแยกประเภทเพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคดัแยก
ขยะท่ีถูกตอ้งรวมถึงรณรงคใ์หค้รัวเรือนร่วมมือในการด าเนินการ 
 

5.2.3 การด าเนินการของสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  
 สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลมีความส าคญัในแง่ของการมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ
ท่ีส่งไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดั ท าใหท้างเทศบาลลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะและใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า โดยประเภทขยะท่ีสถานประกอบการรับซ้ือส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก 
แกว้ และโลหะ โดยช่องทางการรับซ้ือขยะรีไซเคิลของสถานประกอบการ คือ รับซ้ือจากรถเก็บ
ขยะ (รถซาเลง้) รับซ้ือหนา้ร้าน และรับซ้ือจากโรงเรียนหรือโรงงานท่ีมีการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่าย
เป็นประจ า ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายขยะท่ีรับซ้ือของสถานประกอบการ คือ ขายให้ศูนยรั์บซ้ือ
ขยะรีไซเคิล หรือขายให้โรงงานรีไซเคิลโดยตรง  เช่น ขายขยะประเภทพลาสติกให้กับโรงงาน
อดัเมด็พลาสติก เป็นตน้ ในดา้นของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจการร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล
นั้นโดยมากเกิดจากความไม่แน่นอนของราคารับซ้ือในตลาดกลางท าใหส้ถานประกอบการบางแห่ง
มีปัญหาในการระบายสินคา้ และการแข่งขนัของสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลกนัเอง ท าให้
เกิดการตดัราคาและแย่งลูกคา้เกิดข้ึน ผูป้ระกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจึงมองว่าควรมีการจดัตั้ง
กลุ่มหรือสมาคมร้านรับซ้ือของเก่า เพื่อให้เกิดอ านาจในการต่อรอง และหาตลาดเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงรัฐควรให้การสนับสนุนโดยการปรับลดภาษี เพื่อช่วยเหลือสถาน
ประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล หรือมีการประกนัราคารับซ้ือ และในการสร้างความย ัง่ยืนในการ
จดัการขยะรีไซเคิลสถานประกอบการฯ เล็งเห็นว่าควรการส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้
ทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ญาณัญฎา ศิรภทัร์ธาดา (2553) ท่ีท าการศึกษา เร่ือง ยุทธศาสตร์
การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคดัแยกขยะเพื่อรีไซเคิลเชิงธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการและชุมชนในเขต
จงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย พบวา่ ธุรกิจรีไซเคิลมีบทบาทและความส าคญัในการสนบัสนุน
การด าเนินงานดา้น 3R คือ Reduce การลดปริมาณของเสีย และการลดขยะมูลฝอย Reuse การใชซ้ ้ า
ของเสีย หรือซากผลิตภณัฑท่ี์ยงัมีประโยชน์ และ Recycle การแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง 
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5.2.4 แนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะทีส่ามารถน ากับมาใช้ใหม่ได้ 
จากการศึกษา เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้

กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ผูว้ิจยัได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้เป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่  
  1) แนวทางส่งเสริมและรณรงคใ์ห้ความรู้ รวมถึงสร้างกิจกรรมในการสร้างความ
ตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
  2) แนวทางสร้างความร่วมมือระหวา่งเทศบาลฯและสถานประกอบการรับซ้ือขยะ
รีไซเคิลในการเป็นศูนยก์ลางใหค้วามรู้และเป็นศูนยก์ลางในการรับซ้ือ 
  3) แนวทางในการก าหนดวนัเวลาในการทิ้ง และพื้นท่ีทิ้งขยะแต่ละประเภท  
 โดยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
   (1) แนวทางส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้ รวมถึงสร้างกิจกรรมในการ
สร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง จากเดิมท่ีทางเทศบาลฯมีการน า
แนวคิด 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ ้ า) และ Recycle (การน ากลบัมาใช้ใหม่) 
มาใช้และประชาสัมพนัธ์ให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลมีความรู้และความเข้าใจแต่อาจยงัไม่
ครอบคลุมทุกครัวเรือน จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการ
จดัการขยะในครัวเรือนของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีนั้น คือ รายไดค้รัวเรือนและระดบั
การศึกษา โดยครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงกับครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษาต ่าจะมีพฤติกรรมในการ
จดัการขยะท่ีน้อยกว่า ซ่ึงทางเทศบาลฯอาจเน้นในการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ
เฉพาะครัวเรือนเป้าหมายน้ีก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางของครัวเรือน
และเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของเทศบาลฯในการด าเนินกิจกรรม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Carolina 
Armijo de Vega, Sara Ojeda-Benitez and Ma. Elizabeth Ramirez-Barreto (2003) ท่ี ท าการศึกษาเร่ือง 
สถาบนัการศึกษาของชาวเมกซิกนักบัโปรแกรมการจดัการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัใน
ประเทศเมกซิโก พบวา่ ประเทศเมกซิโกมีโอกาสในการจดัการขยะมูลฝอยให้มีความย ัง่ยืนไดย้าก
มาก ส่ิงท่ีสถาบนัการศึกษาควรปฏิบติัคือ การจดัอบรมให้อาจารยมี์ความรู้และวิธีการในการจดัการ
ขยะมูลฝอยและการรีไซเคิล มีการจดักิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในสถาบัน การแยก
ขยะมูลฝอยในสถาบนั มีการรณรงคใ์ห้นกัศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในโครงการท่ีมีกิจกรรมการรีไซเคิล
และการลดปริมาณขยะมูลฝอยสนบัสนุนและจดัให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสเยี่ยมชมศูนยก์ารรีไซเคิล
และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยของเมือง เป็นตน้ และสอดคล้องกบัการศึกษาของสุนีย ์มลัลิกะ
มาลย ์และนนัทพล กาญจนวฒัน์ (2543) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
จดัการขยะชุมชน พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะชุมชน ปัญหาขยะน ามาซ่ึง 
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ท่ี ดี  คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและ
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ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากผลพวงการบริโภคของประชาชน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมาก
ข้ึนจนเกินขีดความสามารถของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะก าจดัให้หมดไปได ้ปัญหาจึงสะสมจนถึง
ปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตามปัญหาน้ีจะไดรั้บการแก้ไขดว้ยวิธีการต่างๆ และหน่ึงในวิธีการนั้นก็คือ 
การลดปริมาณขยะด้วยการให้ผูทิ้้งขยะคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะส่วนหน่ึงท่ีคดัแยกจะเป็นขยะมี
มูลค่าน าไป reuse หรือ recycle ได้ ขยะส่วนหน่ึงน าไปท าเป็นปุ๋ยหมกัได้ จึงคงเหลือส่วนท่ีจะทิ้ง
นอ้ยลง การคดัแยกขยะจ าเป็นตอ้งให้ประชาชนผูทิ้้งขยะยอมรับวิธีการคดัแยกและยอมปฏิบติัตาม 
นั้นคือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ซ่ึงการวิจยัน้ี พบวา่มีแนวทางในการ 
ด าเนินการได ้2 แนวทาง คือ การใชก้ลไกทางการศึกษา โดยให้นกัเรียนและครูเป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
การคดัแยกขยะ ภายใตโ้ครงการการคดัแยกขยะ ดว้ยการให้นกัเรียนแยกขยะมาจากบา้นและน าขยะ
มีมูลค่า เช่น กระดาษ ขวดแก้ว มาโรงเรียนเพื่อรวบรวมขายยงัร้านขายของเก่า ขยะมีมูลค่าบาง
ประเภทครูก็จะสอนให้น ามาแปลงใช้ใหม่ โดยใช้วิธีการง่ายๆ เช่น กระดาษท าเป็นโคมไฟ 
พลาสติกท าเป็นดอกไม ้เป็นตน้ ส าหรับขยะท่ีขายนั้น นกัเรียน เจา้ของขยะไดรั้บส่ิงตอบแทนเป็น 
คะแนนความดี และสะสมไวใ้นธนาคาร เรียกว่า ธนาคารความดี เพื่อจะไดเ้อาไปแลกเปล่ียนเป็น
ส่ิงของภายหลงั อีกลักษณะหน่ึงของกลไกทางการศึกษา คือ โครงการ 3 พลังรวมใจรีไซเคิล มี
วธีิการ คือ ให้นกัเรียนคดัแยกขยะท่ีบา้นและโรงเรียนตามประเภทท่ีก าหนดให้ และน าขยะมีมูลค่า
มามอบ โรงเรียนเพื่อน าไปขายเอาเงินไวใ้ชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แลว้ขยายผลการคดัแยก
ขยะไปสู่ชุมชน ดว้ยการหาสมาชิกคดัแยกขยะเพิ่มโดยเร่ิมจากนกัเรียน ครูในโรงเรียน และชุมชน 
การใชก้ลไกทางชุมชน โดยใชก้ารรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้ท าการ
คดัแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง โดยราชการส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนการคดัแยกขยะดว้ยการจดัหาอุปกรณ์
จดัเก็บขยะและเก็บขนขยะให้ถูกประเภทท่ีไดค้ดัแยกไว ้จากการวิจยั สรุปผลไดว้า่ การคดัแยกขยะ
ก่อนทิ้งสามารถลดปริมาณขยะลงไปได ้ซ่ึงช่วยแกไ้ขปัญหาขยะ ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ครูชุมชน นกัเรียน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 
  (2) แนวทางสร้างความร่วมมือระหวา่งเทศบาลฯและสถานประกอบการรับซ้ือขยะ
รีไซเคิลในการเป็นศูนยก์ลางให้ความรู้และเป็นศูนยก์ลางในการรับซ้ือ เน่ืองจาก ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ยงัไม่เข้าใจถึงประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีมีการแยกย่อยลงไป เช่น ประเภทของพลาสติกรี
ไซเคิลมีทั้งหมดก่ีชนิด และตอ้งท าการคดัแยกออกจากกนัก่อนทิ้ง โดยมากครัวเรือนท่ีมีการคดัแยก
ขยะรีไซเคิล จะเก็บรวมกนัเป็นประเภทใหญ่ๆ เช่น เก็บรวมพลาสติกเขา้ไวด้ว้ยกนั ท าให้เม่ือน ามา
จ าหน่ายหรือคัดแยกเพื่อน าไปรีไซเคิลนั้ น ยงัคงประสบปัญหาในการคัดแยก ท าให้สูญเสีย
ทรัพยากร และเวลาในการคดัแยกอีกคร้ังหน่ึง ดงันั้น เพื่อลดภาระในการด าเนินงานเก่ียวกบัการคดั
แยกขยะรีไซเคิลและการก าจดัขยะ ทางเทศบาลจึงควรสร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิลซ่ึงมีความรู้ในดา้นการคดัแยกขยะรีไซเคิลเป็นอยา่งดี ให้เขา้มามีบทบาทในการให้
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ความรู้ท่ีถูกตอ้งกบัครัวเรือน รวมถึงอาจมีการจดัตั้งกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพรับซ้ือของเก่าหรือซาเลง้ 
ให้เกิดเป็นศูนย์วสัดุรีไซเคิล เช่น ศูนย์วสัดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้ง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขต
ประเวศ ท่ีมีการด าเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ จดัตั้งร้านศูนยบ์าทข้ึน โดยใชข้ยะรีไซเคิลมาใช้
แทนเงินสดแลกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค เป็นตน้ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบั
กลุ่มซาเลง้และสร้างอ านาจการต่อรองกบัร้านรับซ้ือของเก่า โดยจะจ าหน่ายวสัดุรีไซเคิลให้กบัร้าน
รับซ้ือรายใหญ่หรือโรงงานรีไซเคิล ทั้งน้ีรายไดจ้ากการขายวสัดุรีไซเคิลนั้น น ามาจดัสรรเป็นเงิน
ปันผลและสวสัดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก และยงัเป็นการรณรงคแ์ละปลูกฝังให้ประชาชนมองเห็น
มูลค่าของขยะหรือบรรจุภณัฑ์ใชแ้ลว้ท่ีสามารถน ากลบัมารีไซเคิลได ้ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้แก่ชุมชน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภานี ธงไชย (2543) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชนโดยประสานความ
ร่วมมือระหวา่งนกัเรียนและศูนยรั์บซ้ือขยะมูลฝอยของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี พบวา่ 
ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอย ทางดา้นการให้ความรู้อยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุน
ให้สะดวกในการน าขยะมูลฝอยมาโรงเรียน และจดัตอ้งศูนยรั์บซ้ืออย่างถาวร และโรงเรียนควร
จดัเป็นวชิาหรือกิจกรรมหน่ึงหลกัสูตร และเทศบาลควรจดัสรรเงินกองทุนบางส่วนให้โรงเรียนเพื่อ
เป็นทุนในการรับซ้ือ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสิรินทรเทพ เตา้ประยรู และคณะ (2543) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ศกัยภาพในการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีมีค่าจากมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บา้นใน
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ขยะท่ีถูกคดัแยกโดยพนกังานเก็บขยะ สามลอ้เก็บขยะ และคนคุย้เข่ียขยะ ณ 
จุดก าจดัขยะและทิ้งขยะสุดทา้ยหลงัการคดัแยก และค านวณรายไดจ้ากการขายวสัดุท่ีคดัแยกได ้มี
อัตราการคัดแยกขยะของพนักงานเก็บขยะมากกว่า สามล้อเก็บขยะ มากกว่า คนคุ้ยขยะ 
องคป์ระกอบขยะท่ีมีค่าและถูกคดัแยกมากไดแ้ก่ แกว้ มากกวา่ กระดาษ มากกวา่ พลาสติก มากกวา่ 
โลหะ มูลค่าขยะท่ีขายไดป้ระมาณ 520 - 7,640 บาท ต่อสัปดาห์ ส าหรับพนกังานเก็บขน และ 215 – 
2,760 บาทต่อสัปดาห์ ส าหรับสามล้อเก็บขยะ และพบว่า ขยะทิ้งหลังการคดัแยกยงัมีศกัยภาพ
เพิ่มข้ึนในการคดัแยกขยะมีค่าไดอี้กหากมีการคดัแยกประเภทขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
  (3) แนวทางในการก าหนดวนัเวลาในการทิ้ง และพื้นท่ีทิ้งขยะแต่ละประเภท
เทศบาลฯควรมีการก าหนดวนัและเวลาในการทิ้งขยะแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน ดงัเช่น การจดัการ
ขยะของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีการก าหนดวนัเวลาท่ีรถเก็บขยะจะมารับขยะแต่ละประเภทไปก าจดัไว้
แน่นอนชัดเจนและตายตวั ในเอกสารประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล เช่น แผ่นพบั แผ่นปลิว และ
ปฏิทินตารางวนัเวลาในแต่ละปี ท่ีทางเทศบาลแจกให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลอยา่งทัว่ถึง พร้อม
ทั้งมีการแจกตะกร้าพลาสติกสองใบ สีเขียวและฟ้า ให้คนท่ีมาอยูใ่หม่ แต่เม่ือเก่าหรือขาดช ารุดแลว้ 
ก็ต้องหาซ้ือเอง บางเทศบาลจะให้คูปองขนาดโปสการ์ดหน่ึงใบ ส าหรับไปแลกถุงขยะฟรีจาก
ร้านคา้ในบริเวณท่ีพกัอาศยัของแต่ละบา้น ถุงฟรีน้ีเป็นพลาสติกเน้ือหนาแต่ใส มีขนาดจุ 2 ลิตรและ 
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3 ลิตร ใช้ส าหรับขยะเผาได้เท่านั้ น  แต่ละปีจะได้รับโปสการ์ดหน่ึงใบ แลกถุงขยะได้ 104 ถุง 
รวมกันทั้งสองขนาด  แล้วแต่ความต้องการ การก าหนด 104 ใบนั้นค านวณจากการให้ทิ้งขยะ
ประเภทน้ีไดส้ัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ถุง ถา้บา้นไหนผลิตขยะปริมาณมาก จะทิ้งมากกวา่นั้นได้
แต่ก็ตอ้งหาซ้ือถุงขยะมาเพิ่มเอง บา้นท่ีมีขยะน้อย ก็อาจจะมีถุงขยะเหลือสะสม ก าหนดให้ทิ้งขยะ 
ขยะเผาไดจ้  าพวกขยะครัวเรือนและขยะทัว่ไปในวนัองัคารและวนัศุกร์ ก่อน 09.00 น. วนัพุธท่ีสอง
และพุธท่ีส่ีของเดือน ก าหนดเป็นวนัทิ้งขยะประเภทขวดแกว้ และกระป๋องเคร่ืองด่ืม วนัพฤหสับดีท่ี
สองและท่ีส่ีของเดือน เป็นวนัทิ้งขยะขนาดใหญ่ วนัจนัทร์ท่ีสามของเดือน เป็นวนัทิ้งขยะรีไซเคิล 
ประเภทหนงัสือพิมพ ์กล่องกระดาษ ลงักระดาษ รวมทั้งเส้ือผา้ช ารุดหรือใชไ้ม่ไดแ้ลว้ ส่วนเส้ือผา้ท่ี
ยงัมีสภาพดี เจา้ของอาจเอาไปบริจาคตามจุดรับบริจาคต่างๆหรือเอาไปขายให้แหล่งรับซ้ือท่ีจะ
น าเอาไปซ่อมแซมและขายต่อก็ได ้ วนัทิ้งขยะกระดาษน้ี ถา้เกิดมีฝนตกตอนเช้าก็จะเล่ือนไปเป็น
จนัทร์ท่ีส่ี คืออีกสัปดาห์หน่ึง พื้นท่ีทิ้งขยะของอาคารพกัอาศยั  อาจมีเน้ือท่ีและลกัษณะต่างๆ กนัไป 
ตามจ านวนของคนพกัอาศยัในบริเวณท่ีใช้พื้นท่ีทิ้งขยะร่วมกนั บางแห่งท่ีเป็นอาคารขนาดใหญ่ มี
หอ้งพกัเป็นร้อยๆ ห้อง อาจลอ้มร้ัวตาข่ายโปร่งและสูง มีประตูปิดเปิด หรือถา้เป็นอาคารเล็กๆ สอง
สามหลงัรวมกนั ก็อาจเป็นพื้นท่ีขนาดเล็ก แต่ใชต้าข่ายคลุม เพื่อไม่ใหถุ้งขยะกระจดักระจาย   จุดทิ้ง
ขยะเหล่าน้ีเป็นความรับผดิชอบของเจา้ของอาคาร แต่ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เป็นหนา้ท่ี
ของผูพ้กัอาศยัร่วมกนั กลุ่มอาคารบางแห่งอาจจา้งคนท างานพิเศษในตอนเชา้ รถเก็บขยะในพื้นท่ีจะ
เขา้มาเก็บตามวนัตามเวลา ไม่มีวนัหยุด รถท่ีเก็บขยะครัวเรือนหรือขยะทัว่ไป มกัเป็นรถบรรทุก
ขนาดเล็ก (pick up) ปกปิดมิดชิด พนกังานท่ีนัง่มาขา้งคนขบัจะสวมถุงมือลงมาห้ิวถุงขยะซ่ึงมีขนาด
เดียวกนัและผกูมดัรัดถุงเรียบร้อยโยนข้ึนรถ ปิดทา้ยรถ ส่วนในวนัเก็บขยะขวดและกระป๋อง รถจะมี
ขนาดใหญ่  เพราะทางเขตเทศบาลพยายามเก็บขยะในพื้นท่ีของตนให้หมดจดเรียบร้อยและตรงตาม
ก าหนดเวลา เขา้ไดถึ้งทุกพื้นท่ี ขยะพลาสติกหรือขยะภาชนะโฟม ท่ีทิ้งในถงัหน้าซุปเปอร์มาเก็ต 
เป็นหนา้ท่ีของพนกังานในร้านจะตอ้งมีเวรผลดักนัมาถ่ายขยะออกใส่ถุงตาข่ายใหญ่ แยกชนิด และ
น าไปก าจดัต่อไป ถงัขยะหนา้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่าน้ี จะตอ้งพร้อมให้คนทิ้งขยะไดเ้สมอ ไม่ปล่อย
ไวพู้นล้น เพราะถือว่าร้านค้าหรือบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีท าให้เกิดขยะแต่ละประเภท 
จะตอ้งรับผิดชอบขยะท่ีมาจากแหล่งผลิตของตน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาดูงานตามโครงการ
ความร่วมมือความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ  ; Promotion of Environmentally Sound 
Waste Management and Resource RecyclingAsian Network of Major Cities 21  Project  (2552 ) 
ของขา้ราชการกองนโยบายและแผนงาน ส านักส่ิงแวดล้อม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น พบว่า 
ประเทศญ่ีปุ่นมีระบบการจดัการวสัดุรีไซเคิลโดยใชห้ลกั 3Rs ท าให้เหลือมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจดั
น้อยลง  เน้นการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายระดบัครัวเรือน  การตรงต่อเวลาในการเก็บขนมูลฝอยของ
เจา้หน้าท่ี  การเก็บแยกประเภท ตามเวลานัดหมายอย่างต่อเน่ืองจริงจงัเป็นกิจวตัรประจ าวนัปกติ  
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ประชาชนมีวินยัในการทิ้งมูลฝอยแยกประเภท  มีระบบควบคุมการทิ้งมูลฝอยทั้งโดยรัฐและภาค
สังคม  และมีระบบก าจดัท่ีเน้นการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่มากท่ีสุดเหลือไปฝังกลบน้อยท่ีสุด 
ซ่ึงทั้งกระบวนการค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

5.3.1.1 หน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลนครนนทบุรี) 
  1) เตรียมความพร้อมในการพัฒนายุทธศาสตร์ทั้ งเชิงนโยบาย แผนงาน และ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลด้านการจดัการขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน ตามการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครนนทบุรี 
  2) สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน อาทิเช่น ความร่วมมือกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันนทบุรีหรือองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกล้เคียงในการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการขยะใหเ้กิดความย ัง่ยนื  
  3) จดัท าแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะโดยเฉพาะขยะท่ีสามารถ
น ากลบัมาใช้ใหม่ได ้พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บทราบถึงการด าเนินงานของทาง
เทศบาล 

5.3.1.2  หน่วยงานภาคเอกชน (สถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล) 
  1) รวมกลุ่มระหว่างสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคิล รถรับซ้ือขยะ (ซาเลง้) 
เพื่อจดัตั้งศูนยรี์ไซเคิลข้ึนภายในชุมชน ในการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจากประชาชนและหาตลาดหรือ
โรงงานในการจ าหน่ายขยะท่ีรับซ้ือ ท าใหเ้กิดความเขม้แขง็และมีอ านาจในการต่อรองราคาเพิ่มข้ึน 
  2) ร่วมมือกบัทางเทศบาลในการเขา้ไปมีบทบาทในดา้นของการให้ความรู้ในการ
คดัแยกขยะท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชน และเป็นศูนยก์ลางในการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  
  3) อบรมให้ความรู้กบัพนกังานภายในสถานประกอบการอยา่งเหมาะสม ใหมี้การ
คดัแยกขยะท่ีรับซ้ืออยา่งถูกตอ้ง รวมไปถึงรับรู้ถึงกฎระเบียบในการด าเนินการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 

5.3.1.3 ประชาชน 
  1) ประชาชนควรให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะ ร่วม
แสดงความคิดเห็นและกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
  2) ควรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทิ้งขยะ ให้มีการคดัแยกขยะท่ีถูกตอ้ง
เพื่อช่วยลดภาระของทางเทศบาลฯในการก าจดั เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการจดัการขยะ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมการจดัการขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้กรณีศึกษา 
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นการศึกษาในภาพกวา้ง โดยเนน้ศึกษาถึงขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ไดป้ระเภทหลกัๆ คือ กระดาษ พลาสติก แกว้ และโลหะเท่านั้น ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ัง
ต่อไป ดงัน้ี 
 1) ควรมีการศึกษาเพิ่ม โดยศึกษาหาแนวทางในการจดัการขยะทุกประเภท ไม่มุ่งเน้น
เฉพาะขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้ท่านั้น เพื่อให้การจดัการขยะในภาพรวมมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
 2) ในการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของการจดัการขยะ ควรมีการบนัทึกตวัเลขของปริมาณขยะ
แต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัน าแนวทางไปใช้ เพื่อสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัถึงคุณภาพของ
วธีิการในการจดัการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 3) ควรมีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment; 
SROI)  ของกิจกรรมท่ีทางเทศบาลนครนนทบุรีด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้
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ภาคผนวก ก 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบสอบถาม  

การจดัการขยะของชุมชนในครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี                      
จงัหวดันนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการจัดการขยะของชุมชนในครัวเรือน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  
จังหวดันนทบุรี 

……………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  (/) ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1. เพศ 
  ( ) ชาย   ( ) หญิง 

2. อาย ุ
  ( ) ต ่ากวา่ 20 ปี  ( ) 21 – 30 ปี  ( ) 31-40 ปี 
  ( ) 41 – 50 ปี  ( ) 51 – 60 ปี  ( ) 60 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
( ) ต ่ากวา่มธัยมศึกษา ( ) มธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญา                      
( ) ปริญญาตรี  ( ) ปริญญาโท   ( ) ปริญญาเอก 
4. อาชีพ 

  ( ) นกัเรียน / นกัศึกษา  ( ) รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  ( ) พนกังานเอกชน  ( ) คา้ขาย 
  ( ) ธุรกิจส่วนตวั   ( ) อ่ืนๆ..................................... 

5. จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน...........................................คน 
6. รายได ้/ ครัวเรือน / เดือน 

  ( ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท  ( ) 10,001 –30,000 บาท 
  ( ) 30,001 – 50,000 บาท  ( ) 50,001 – 70,000 บาท 
  ( ) 70,001 – 90,000 บาท  ( ) สูงกวา่ 90,000 บาท ข้ึนไป 
 7. ต าบลท่ีอยู ่
  ( ) สวนใหญ่   ( ) ตลาดขวญั  ( ) ท่าทราย 
  ( ) บางเขน   ( ) บางกระสอ    
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ส่วนที ่2 ข้อมูลการจัดการขยะ 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย (/) ในช่องท่ีถูกตอ้งท่ีสุดหรือตอบค าถามตามความเป็นจริง 

1.วธีิการจดัการขยะแต่ละประเภท 

                             วธีิการ 
  ประเภทขยะ 

ทิ้งรวม แยกขาย 
น า

กลบัมา
ใชใ้หม ่

อ่ืนๆ 

โฟม     
กระดาษ/หนงัสือ     
ลงักระดาษ     
เศษผา้     
กล่องนม     
ถุงพลาสติก     
ขวดพลาสติก     
พลาสติกอ่ืนๆ     
ผลิตภณัฑย์าง     
ขวดแกว้     
กระป๋องอลูมิเนียม/สังกะสี     
เศษใบไม/้ก่ิงไม ้     
เศษอาหาร     
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์     
ขยะพิษ (กระป๋องยาฆ่าแมลง)     
อ่ืนๆ     

 
2. โดยปกติในครัวเรือนของท่านมีการคดัแยกขยะเพื่อน าไปจ าหน่ายหรือไม่ อยา่งไร 
  ( )ไม่เคย   ( ) เคย .....  ( ) 1-2 คร้ังต่อเดือน 
       ( ) 2 เดือน คร้ัง 
       ( ) 3 เดือน คร้ัง 
       ( ) อ่ืนๆ....................... 
3. รายไดจ้ากการขายขยะแต่ละประเภทเป็นจ านวนเท่าใดต่อคร้ัง 
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  ( ) กระดาษ จ านวน......................................................บาท/คร้ัง 
  ( ) พลาสติก จ านวน......................................................บาท/คร้ัง 
  ( ) ขวดแกว้ จ านวน......................................................บาท/คร้ัง 
  ( ) โลหะ  จ านวน......................................................บาท/คร้ัง 
  ( ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน......................................................บาท/คร้ัง 
  ( ) อ่ืนๆ  จ านวน......................................................บาท/คร้ัง 
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะ 
 

ข้อ ความรู้ ความเข้าใจ ใช่ ไม่ใช่ 
1 ขยะ หมายถึง ส่ิงของต่างๆ ท่ีไม่มีประโยชน์และไม่สามารถน ากลบัมา    

ใชใ้หม่ได ้
  

2 การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง สามารถช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มได ้   
3 ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว สามารถคดัแยกเพื่อน า

กลบัมาใชใ้หม่ได ้
  

4 ขยะเปียก หมายถึง  ขยะท่ีเปียกน ้าทุกชนิด   
5 ขยะแหง้ หมายถึง ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ หรือแกว้   
6 การลดการใชถุ้งพลาสติก โฟม สามารถช่วยลดปริมาณขยะได ้   
7 การแกไ้ขปัญหาขยะเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น   
8 ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนั   
9 ขยะท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมชุมชนไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อยและ

เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 
  

10 การคดัแยกขยะท าใหป้ริมาณขยะลดลง   
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ส่วนที ่4 พฤติกรรมในการจัดการขยะ 

 

ข้อ ประเด็น ระดับพฤติกรรม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1 ท่านมีความรับผิดชอบในการก าจดั
ขยะ 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะ      
3 ท่านมีการทิ้งขยะท่ีถูกตอ้ง      
4 ท่านมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเสมอ      
5 หน่วยงานทอ้งถ่ินใหก้ารดูแลใน

ดา้นการจดัการขยะ 
     

6 ท่านมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ไดเ้พื่อจ าหน่าย 

     

 

ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการจัดการขยะ 
 
1. ในครัวเรือนของท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคดัแยกขยะในครัวเรือนของท่านคืออะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3. ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 

*********ขอขอบพระคุณอยา่งสูงท่ีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*********



 

 

 

แบบสัมภาษณ์ 

 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการจดัการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที/่ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในด้านการจัดการขยะของ                               
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวดันนทบุรี  

……………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือ – สกุล ................................................................................... การศึกษา...................................... 
อาย.ุ...............................................................ต  าแหน่ง........................................................................ 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการจัดการขยะของเทศบาลนครนนทบุรี 
 
1. หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการในดา้นการจดัการขยะหรือไม่ อยา่งไร และมีการด าเนินการ
ในการจดัการขยะรีไซเคิลหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
........................………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนุนกิจกรรมในการคดัแยกขยะในระดบัครัวเรือน หรือไม่ อยา่งไร 
และมีแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการคดัแยกขยะหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.......................………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................. 
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3. หน่วยงานของท่านมีความพร้อมในดา้นต่างๆ เช่น สถานท่ีก าจดัขยะ รถขนขยะ ฯลฯ ส าหรับ
รองรับขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
 
4. ปริมาณขยะในเขตเทศบาลของท่านมีปริมาณเท่าไหร่ แยกตามประเภทขยะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
 
5. หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการด าเนินงานในดา้นการจดัการขยะ หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………............. 
 



 

 

 

แบบสัมภาษณ์ 

 

ผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบัสถานประกอบการรับซ้ือขยะรีไซเคลิ                                             
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 

 



แบบสัมภาษณ์สถานประกอบการรับซ้ือของเก่าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรี 

……………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานประกอบการ  
 
ค าช้ีแจง ขอ้มูลสถานประกอบการ:  โปรดท าเคร่ืองหมาย  (/) ลงในช่องว่างหรือตอบค าถามตาม
ความเป็นจริง 
1.ช่ือสถานประกอบการ.............................................................................................................  
2.สถานท่ีตั้งเลขท่ี.............หมู่.........ถนน........................................ซอย.....................................  
ต าบล/แขวง.........................................อ  าเภอ....................................จงัหวดั.............................  
รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์....................................โทรสาร.............................  
3.เร่ิมด าเนินกิจการเม่ือปี พ.ศ....................................................................................................... 
4.ท่านด าเนินธุรกิจในรูปแบบใด   

( ) หา้งหุน้ส่วน  ( ) กิจการเจา้ของคนเดียว    
( ) บริษทั   ( ) อ่ืนๆ.............................. 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการประกอบการ 
 
1. ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีทางสถานประกอบการรับซ้ือนั้น มีปริมาณเท่าไหร่ต่อเดือน และแยกเป็น
ขยะประเภทใดบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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2. สถานประกอบการของท่านมีช่องทางการรับซ้ืออยา่งไรบา้ง เช่น มีจุดรับซ้ือในชุมชน หรือรถรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิล บริการ และหลงัจากท่ีท่านรับซ้ือแลว้ท่านน าขยะรีไซเคิลดงักล่าวไปจ าหน่ายท่ีไหน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อราคาขยะท่ีรับซ้ือในปัจจุบนัหรือไม่ อยา่งไร ถา้ท่านไม่พอใจ ท่านคิดว่า
ควรมีราคาเท่าไหร่แยกตามประเภทขยะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
4. ในมุมมองของท่านแนวโนม้ (ประชาชนหนัมาสนใจในการคดัแยกขยะรีไซเคิล เพื่อจ าหน่ายมาก
ข้ึนหรือไม่) ของธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5. ท่านคิดวา่ควรมีแนวทางในการจดัการขยะรีไซเคิลอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
6. ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการด าเนินกิจการของท่าน เช่น การสนบัสนุนจากรัฐบาล ฯลฯ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
7. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข  

การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
 

การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้วิธี IOC; Item – Objective 
Conguence Index โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประเมินความตรงตามเน้ือหาของข้อค าถามโดย
พิจารณาเปรียบเทียบนิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของการวิจยัและกรอบแนวคิด โดย เกณฑ์
การประเมินความสอดคลอ้ง (Index  of  consistency : IOC) ของผูเ้ช่ียวชาญ  คือ 

 
            ใหค้ะแนนเท่ากบั  + 1   หมายถึง  แน่ใจวา่ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
            ใหค้ะแนนเท่ากบั  0      หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
            ใหค้ะแนนเท่ากบั - 1     หมายถึง ยงัไม่ถูกตอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง  ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้ท่ี รายการ 
ผลการพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

1 2  3 4 5 
1 เพศ 
 (   )   ชาย (   )   หญิง 1 1 1 1 1 1.0 
2 อาย1ุ 
 (   )   ต  ่ากวา่ 20 ปี (   )   21 – 30 ปี 

1 1 1 1 1 1.0  (   )   31 – 40 ปี (   )   41 – 50 ปี 
 (   )   51 – 60 ปี (   )   60 ปี 
3 ระดบัการศึกษา 
 (   )   ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา (   )   มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 

1 1 0 1 1 0.8  (   )   อนุปริญญา (   )   ปริญญาตรี 
 (   )   ปริญญาโท (   )   ปริญญาเอก 
4 อาชีพ 
 (   )   นกัเรียน/นกัศึกษา (   )   รับราชการ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 
1 1 0 1 1 0.8 

 (   )   พนกังานเอกชน (   )   คา้ขาย 
 (   )   ธุรกิจส่วนตวั (   )   อ่ืนๆ 
5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 ระบุจ  านวนคน ............................. 1 1 1 1 1 1.0 
        
        

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
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ขอ้ท่ี รายการ 
ผลการพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 
6 รายได/้ครัวเรือน/เดือน 
 (   )   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท (   )   10,001 – 30,000 บาท 

1 1 0 1 1 0.8  (   )   30,001 – 50,000 บาท (   )   50,001 – 70,000 บาท 
 (   )   70,001 – 90,000 บาท (   )   มากกวา่ 90,000 บาท 
7 ต าบลท่ีอยู ่

 (   )   สวนใหญ่ (   )   ตลาดขวญั 
1 1 1 1 1 1.0  (   )   ท่าทราย (   )   บางเขน 

 (   )   บางกระสอ  
 

ส่วนที ่2 ข้อมูลการจัดการขยะ 
 

                             วิธีการ 
  ประเภทขยะ 

ทิ้งรวม แยกขาย 
น า

กลบัมา
ใชใ้หม ่

อ่ืนๆ 

ผลการพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 
1 2 3 4 5 

โฟม     1 1 1 1 1 1.0 
กระดาษ/หนงัสือ     1 1 1 1 1 1.0 
ลงักระดาษ     1 1 1 1 1 1.0 
เศษผา้     1 1 1 1 1 1.0 
กล่องนม     1 1 1 1 1 1.0 
ถุงพลาสติก     1 1 1 1 1 1.0 
ขวดพลาสติก     1 1 1 1 1 1.0 
พลาสติกอ่ืนๆ     1 1 1 1 1 1.0 
ผลิตภณัฑย์าง     1 1 1 1 1 1.0 
ขวดแกว้     1 1 1 1 1 1.0 
กระป๋องอลูมิเนียม/สงักะสี     1 1 1 1 1 1.0 
เศษใบไม/้ก่ิงไม ้     1 1 1 1 1 1.0 
เศษอาหาร     1 1 1 1 1 1.0 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์     1 1 1 1 1 1.0 
ขยะพิษ (กระป๋องยาฆ่าแมลง)     1 1 1 1 1 1.0 
อ่ืนๆ     1 0 0 1 0 0.4 
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รายการ 
ผลการพิจารณาของ
ผูเ้ช่ียวชาญท่านท่ี 

ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

โดยปกติในครัวเรือน
ของท่านมีการคดัแยก
ขยะเพ่ือน าไปจ าหน่าย

หรือไม่ อยา่งไร 

(   )   ไม่เคย 

(   )   เคย 
(   )   1-2 คร้ัง/เดือน 
(   )   2 เดือน คร้ัง 
(   )   3 เดือน คร้ัง 
(   )   อ่ืนๆ 

1 1 0 0 0 0.4 

รายไดจ้ากการขายขยะ
แต่ละประเภท 

กระดาษ จ านวน...................บาท/คร้ัง 1 1 1 0 1 0.8 
พลาสติก จ านวน...................บาท/คร้ัง 1 1 1 0 1 0.8 
ขวดแกว้ จ  านวน...................บาท/คร้ัง 1 1 1 0 1 0.8 
โลหะ จ านวน...................บาท/คร้ัง 1 1 1 0 1 0.8 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน.....บาท/คร้ัง 1 1 1 0 1 0.8 
อ่ืนๆ จ านวน...................บาท/คร้ัง 1 0 1 0 1 0.6 

 
ส่วนที ่3 ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเร่ืองขยะ 

 

ข้อ 
รายการ 

ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญท่านที ่ ค่าดชันีความ

สอดคล้อง 1 2 3 4 5 
ความรู้ ความเข้าใจ ใช่ ไม่ใช่  

1 ขยะ หมายถึง ส่ิงของต่างๆ ท่ีไม่มีประโยชน์และไม่
สามารถน ากลบัมา    ใชใ้หม่ได ้

  
1 0 1 1 1 0.8 

2 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สามารถช่วยแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มได ้

  
1 0 1 1 1 0.8 

3 ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ แกว้ สามารถ
คดัแยกเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

  
1 0 1 1 1 0.8 

4 ขยะเปียก หมายถึง  ขยะท่ีเปียกน ้าทุกชนิด   1 0 1 1 1 0.8 
5 ขยะแห้ง หมายถึง ขยะประเภทกระดาษ พลาสติก 

โลหะ หรือแกว้ 
  

1 0 1 1 1 0.8 

6 การลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะได ้

  
1 0 1 1 1 0.8 

7 การแก้ไขปัญหาขยะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
ราชการเท่านั้น 

  
1 0 1 1 1 0.8 

8 ขยะมูลฝอยทุกประเภทควรเก็บรวบรวมไวด้ว้ยกนั   1 0 1 0 1 0.6 
9 ขยะท าให้ ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมชุมชนไม่เป็น

ระเบียบ เรียบร้อยและเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรค 
  

1 0 1 1 1 0.8 

10 การคดัแยกขยะท าให้ปริมาณขยะลดลง   1 0 1 0 1 0.6 

 



145 

 
ส่วนที ่4 พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
 

รายการ 
ผลการพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญท่านที ่

ค่าดชันีความ
สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

ประเดน็ 
ระดบัพฤติกรรม  

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ท่านมีความรับผิดชอบในการก าจดัขยะ      1 0 1 0 1 0.6 
ท่านมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะ      1 0 1 0 1 0.6 
ท่านมีการทิ้งขยะท่ีถูกตอ้ง      1 0 1 0 1 0.6 
ท่านมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเสมอ      1 0 1 0 1 0.6 
หน่วยงานทอ้งถ่ินให้การดูแลในดา้นการ
จดัการขยะ 

     
1 0 0 1 0 0.4 

ท่านมีการคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดเ้พ่ือจ าหน่าย 

     
1 0 1 0 1 0.6 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก ค 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัโดยวธีิหาสัมประสิทธ์แอลฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาร์ค  
 จากการน าแบบสอบถามทดสอบกับครัวเรือนท่ีไม่ใช่ครัวเรือนตัวอย่าง จ  านวน 30 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนครัวเรือนตวัอยา่ง 306 ครัวเรือน ของขอ้ค าถามในส่วนท่ี 4 
ด้านพฤติกรรมในการจัดการขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ของครัวเรือน ด้วยวิธีหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดผ้ลการทดสอบ ดงัน้ี 
 

คนท่ี 
ตอนที่ 4 

X 
ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 ขอ้ท่ี 6 

1 3 2 3 2 2 2 56 
2 2 2 2 2 2 3 56 
3 3 3 3 3 3 4 56 
4 4 4 3 4 2 4 55 
5 4 3 3 2 3 4 56 
6 4 3 3 3 4 3 55 
7 2 2 3 2 1 2 56 
8 4 3 3 4 4 3 56 
9 2 2 3 2 1 2 56 
10 3 3 4 4 4 4 55 
11 3 2 3 2 2 2 56 
12 3 3 4 4 4 4 55 
13 3 2 3 2 2 2 56 
14 5 5 3 3 3 3 55 
15 4 4 5 4 4 3 55 
16 4 3 3 3 3 3 55 
17 5 4 3 3 3 3 56 
18 4 3 3 4 4 3 56 
19 5 3 2 2 4 4 55 
20 5 2 2 3 3 3 56 
21 5 2 4 2 4 4 55 
22 4 3 3 2 3 4 56 
23 4 3 3 3 4 3 55 
24 2 2 3 2 1 2 56 
25 3 3 4 4 4 4 55 
26 3 2 3 2 2 2 56 
27 5 2 2 3 3 3 56 
28 5 2 2 3 3 3 56 
29 3 3 3 3 3 3 56 
30 3 2 3 2 2 2 56 

       α 0.977 
 

n = 40 
แอลฟาของคอน
บาร์ค = 0.977 



ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ นามสกุล นางสาววภิาพรรณ เพียรแยม้ 
 
ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2554 

 
ประสบการณ์การท างาน ผูช่้วยนักวิจยัโครงการ “การศึกษาความเส่ียง

ของสารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพนัธ์ุใน

ดินตะกอนของพื้นท่ีอ่าวพร้าว จงัหวดัระยอง” 
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