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The purpose of this study was to study the solid waste management systems of Pakkret 

City Municipality, Nonthaburi Province, study problems and obstacles of the solid waste 

management, and study people’s satisfaction on the solid waste management systems. The study 

will benefit related organizations as fundamental information for setting policies and plans on the 

solid waste management, to ensure the maximum efficiency and expand to other communities. In 

this study, the researcher collected quantitative data and qualitative data. The data collection tools 

were 400 sets of the questionnaires on people’s satisfaction on the solid waste management 

systems, and in-depth interview of the Mayor of Pakkret City Municipality, the Director of Division 

of Public Health and Environment of Pakkret City Municipality, solid waste collection officers, solid 

waste recycle officers, solid waste disposal officers, and people residing in Pakkret City 

Municipality. 

 It was found that the people’s satisfaction on the solid waste management systems was at 

the moderate level ( X = 3.24). The people’s satisfaction on solid waste collection and waste 

recycle were at the moderate level ( X = 3.23, X = 2.67) respectively. The people’s satisfaction on 

solid waste disposal was at the high level ( X = 3.83). 

 The study on six processes of the solid waste management systems of Pakkret City 

Municipality, Nonthaburi Province revealed operational problems. The problems on sources of 

solid waste was a higher amount of solid waste and insufficient number of containers. Hence, 

some wastes remained at collection points and on footbridges. The problem on the solid waste 

management at sources was that people did not separate waste resulting in collection burden. The 

problem on solid waste collection was that people did not place waste bags at collection points, 

resulting in collection difficulty. The problem on solid waste transport was damaged and leaky 

trucks, resulting in waste water leakage and bad smell around roads. The problem on solid waste 

recycle was that the Municipality did not have consistent waste recycle projects. The problem on 

the solid waste disposal was that no waste separation so landfill holes were full very quickly. 

Accordingly, the information gained from the study will benefit to related organizations. They will be 

used as fundamental information for setting policies and plans on the solid waste management, to 

ensure the maximum efficiency and expand to other communities. 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

นบัตั้งแต่เร่ิมใชแ้ผนการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ปี พ.ศ. 2506 ทาํให้มี

การพฒันาและขยายตวัของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว การพฒันาอุตสาหกรรม การเพิ่มจาํนวน

ประชากรและการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทย มีผลทาํให้ปริมาณของขยะมูลฝอย

จากแหล่งอุตสาหกรรม และชุมชนมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ

ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2545 ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยไดเ้พิ่มข้ึนทุกปี โดยใน

ปี 2536 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 30,640 ตนัต่อวนั และในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มข้ึนเป็น 

39,225 ตนัต่อวนั ซ่ึงในพ.ศ. 2548 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ 39,221 ตนัต่อวนั (ยงั

ไม่รวมขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยก่อนนาํมาทิ้งในถงั) โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยประมาณ 8,291 ตนัต่อวนั ในขณะท่ีปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและเมืองพทัยา

เกิดข้ึน 12,635 ตนัต่อวนั และนอกเขตเทศบาลซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ทั้งหมดเกิดข้ึน 18,295 ตนัต่อวนั จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากร การขยายตวัของชุมชน การ

กระตุน้ทางเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล การส่งเสริมและการพฒันาการท่องเท่ียวทาํให้ในปี พ.ศ. 2551 

ปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศประมาณ 41,064 ตนัต่อวนั (ยงัไม่รวมปริมาณขยะมูลฝอยก่อนนาํมา

ทิ้งขยะในถงั) ในเขตกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการเก็บขน 8,780 ตนัต่อวนั ในขณะท่ี

เขตเทศบาลและเมืองพทัยามีขยะมูลฝอย 14,915 ตนัต่อวนั และในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี

ขยะมูลฝอย 17,369 ตนัต่อวนั อตัราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉล่ียทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2551 อยูท่ี่ 

0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั และมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2554 จะมีปริมาณขยะมูลฝอยทั้ง

ประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 47,000 ตนัต่อวนั  

การดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยประสบกบัปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึง

สาเหตุมาจากการขาดแคลนรถเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการลกัลอบทิ้งขยะมูลฝอยลงท่ีสาธารณะ 

รวมถึงการเขา้ไปใหบ้ริการเก็บขนไม่ไดใ้นบางพื้นท่ีเพราะรถมีขนาดใหญ่เกินไปท่ีจะเขา้ไปในซอย

เล็ก นอกจากน้ีขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดส่้วนใหญ่จะถูกนาํไปกาํจดัโดยวิธีการฝังกลบอยา่งไม่

ถูกหลกัสุขาภิบาล และการเผากลางแจง้ถึงร้อยละ 62.6 และ 45.5 ตามลาํดบั ก่อให้เกิดปัญหาต่อ

ส่ิงแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองนํ้ าชะลา้งขยะมูลฝอยซ่ึงอาจจะปนเป้ือนระบบนํ้ าผิวดินและใตดิ้น 
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หรือมลพิษทางอากาศ อนัเน่ืองมาจากควนัและสารพิษบางประเภท ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งพาหะนาํโรค ความรําคาญ และยงัส่งผล

กระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบ ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีมี

หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการขยะมูลฝอย  จึงได้กาํหนดมาตรการต่างๆ มารองรับ เช่น การเพิ่ม

จาํนวนพนักงานและรถเก็บขนขยะมูลฝอย การหาพื้นท่ีเพื่อรองรับการฝังกลบ รวมถึงการข้ึน

ค่าธรรมเนียมในการจดัเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดร้ะดบัหน่ึงเท่านั้น  

 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานไดมี้การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยของ

เทศบาล 14 แห่งในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2546-2566 ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรสาคร 

เทศบาลตาํบลชะอาํ เทศบาลนครลาํปาง เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตาํบลท่าตะโก เทศบาล

นครขอนแก่น เทศบาลตาํบลนางรอง เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองพทัยา เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา เทศบาลตาํบลประจนัตคาม เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองกระบ่ี และเทศบาล

ตาํบลหลงัสวน ซ่ึงมีการรายงานวา่ในปี พ.ศ.2546 มีประชากรของเทศบาลรวมทั้ง 14 แห่ง จาํนวน 

1,038,398 คน ซ่ึงก่อใหเ้กิดปริมาณขยะมูลฝอย 1285.02 ตนัต่อวนั และมีการคาดการณ์วา่ในปี พ.ศ.

2566 จะมีประชากรของเทศบาลรวมทั้ง 14 แห่ง เพิ่มเป็นจาํนวน 1,342,793 คน โดยคาดการณ์วา่จะ

มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนเป็น 2300.8 ตนัต่อวนั แสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์ปริมาณขยะมูล

ฝอยของแต่ละเทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมาจากการเพิ่มของจาํนวนประชากร 

(อาํนวย ทองสถิต 2548) 

เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นเทศบาลหน่ึงในประเทศไทยท่ีประสบปัญหาการเพิ่มข้ึนของขยะ

มูลฝอย ในแต่ละวนัจะมีขยะมูลฝอยเป็นจาํนวนมากท่ีทางเทศบาลจะตอ้งดาํเนินการจดัเก็บ แต่

เทศบาลไม่มีสถานท่ีทิ้งหรือกาํจดัขยะมูลฝอยเอง เทศบาลจึงได้เช่าสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยของ

หน่วยงานบริหารราชการท้องถ่ินอ่ืนเป็นสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย โดยปริมาณขยะมูลฝอยของ

เทศบาลนครปากเกร็ดท่ีเกิดข้ึนนั้น ไดมี้รายงานวา่ ในปี พ.ศ. 2546 มีปริมาณ 183.96 ตนัต่อวนั และ

มีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2566 จะมีโอกาสเพิ่มเป็น 331.98 ตนัต่อวนั จากปัญหาปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีเพิ่มสูงข้ึนเทศบาลนครปากเกร็ดจึง1ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระหว่างปี พ.ศ. 2548–

2553 ในดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัใน

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การจดัระบบบาํบดันํ้ าเสีย การจดัระบบการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัในการมีส่วนร่วมลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย การจดัระบบป้องกนันํ้ าท่วม และการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยรอบเขตเทศบาล ซ่ึงจาก

ยุทธศาสตร์การพฒันาจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครปากเกร็ดมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหา

ทางดา้นปริมาณขยะมูลฝอย 
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ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จังหวดันนทบุรี และสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รวมถึงความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเสนอรูปแบบ

ต่อองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินการ

จดัการขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไ้ขปัญหาระบบการจดัการ

ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีศึกษาและขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และ

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

3. เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินการ

จดัการขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมและใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตเชิงพืน้ที ่

 ตาํบลบางพดู เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ขอบเขตเชิงเนือ้หา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การเกิดขยะมูลฝอย 2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ 

แหล่งกาํเนิด 3. การเก็บขนขยะมูลฝอย 4. การขนถ่ายขยะมูลฝอย 5. การแปลงรูปและการนาํขยะมูล

ฝอยกลับมาใช้ใหม่ 6. การกําจัดขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงาน และศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อนาํขอ้มูลท่ี

ไดม้าเสนอรูปแบบต่อองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งโดยนาํไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานกาํหนดนโยบายและวาง

แผนการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมและใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (งานวจิยัเชิงคุณภาพ) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

   ส
ำนกัหอ
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1. ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดและผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครปากเกร็ด  

2. เจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เจา้หนา้ท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอย

กลบัมาใชใ้หม่ เจา้หนา้ท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครปากเกร็ด 

3. ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางพดู เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

ขอบเขตเชิงประชากร (งานวจิยัเชิงปริมาณ) 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลบางพูด เทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวนประชากร 59,230 คน (กรมการปกครอง 2553) โดยเก็บรวบรวม

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ขอบเขตเวลา 

 การกําหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ได้แบ่งระยะเวลาการศึกษาวิจัย 

ออกเป็น 3 ช่วง คือ 

 ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา การศึกษาแนวคิดและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการศึกษาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 - ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต 

ดาํเนินการศึกษาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 

 ระยะเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการวิจยั การนาํเสนอผลงานวิจยั และทาํรายงาน

วจิยัฉบบัสมบูรณ์ ดาํเนินการศึกษาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 - มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 

ข้ันตอนของการศึกษา 

 1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํไปใช ้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุด เพื่อนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 2. สร้างเคร่ืองมือและพฒันาแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต ให้มีเน้ือหา

ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ์ 

 3. นาํแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต ท่ีสร้างข้ึนมาปรับปรุงแก้ไข ตาม

ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ แลว้เสนอประธาน และกรรมการผู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ์ 

   ส
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 4. ทาํหนงัสือในการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี 

 5. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

 6. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้

 7. สรุปผลการศึกษา 

 8. การเสนอแนะ 

 

คําจํากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ี

อ่ืน และหมายความรวมถึงขยะมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชนหรือ

ครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใช่แลว้ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยโรงงาน 

2. ระบบการจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง รูปแบบการดาํเนินงานเก่ียวกบัขยะมูลฝอย มี 6 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย 

การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอย กลบัมาใช้ใหม่ และการกาํจดัขยะมูล

ฝอย โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามยั ทศันียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม และการยอมรับของสังคม 

2.1 การเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง 2ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก2แหล่งกาํเนิดต่างๆ เช่น แหล่ง

ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2.2 การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด หมายถึง การดาํเนินการกบัขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนจากแหล่งกาํเนิดต่างๆ โดยประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การจดัเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราว

ในภาชนะท่ีเหมาะสม และการคดัแยกขยะมูลฝอย 

2.3 การเก็บขนขยะมูลฝอย หมายถึง การนาํขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากภาชนะ

รองรับ จนถึงการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชนต่างๆ ได้แก่ บริเวณท่ีพกัอาศัย 

สถาบนัการศึกษา ตลาดสด และสวนสาธารณะ ใส่ในรถบรรทุกขยะมูลฝอยเพื่อนาํไปยงัสถานท่ี

กาํจดั ซ่ึงอาจเป็นการขนส่งโดยตรงจากแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยไปยงัสถานกาํจดัเลยทีเดียว หรือ

อาจขนขยะมูลฝอยไปพกัท่ีใดท่ีหน่ึง 

   ส
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2.4 การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย หมายถึง การถ่ายเทขยะมูลฝอยจากภาชนะ

รองรับลงสู่รถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีแปลงรูปหรือสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอย 

2.5 การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ หมายถึง การเปล่ียนแปลง

คุณลกัษณะหรือองคป์ระกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของขยะมูลฝอยเพื่อให้มีความสะดวก 

ความปลอดภยั ในการนาํขยะมูลฝอยมาใชใ้หม่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.6 การกาํจดัขยะมูลฝอย0 หมายถึง วิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีใช ้ไดแ้ก่ การนาํไปกอง

ทิ้งบนพื้นดิน การนาํไปทิ้งลงทะเล การหมกัทาํปุ๋ย การเผาในเตาเผาขยะมูลฝอย และการฝังกลบ

อยา่งถูกหลกัวชิาการ เป็นตน้  

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง ความรู้สึกหรือ

ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ และ

ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ สามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ทั้งดา้นวตัถุ

และดา้นจิตใจ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

ทราบถึงระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี สภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย และทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน

อนัจะเป็นประโยชน์ในการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานกาํหนดนโยบายและวางแผนการ

ดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมและใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี ผูศึ้กษาไดท้บทวนเอกสาร ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆ เช่น เอกสาร หนงัสือ ตาํรา งานวจิยัและระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อนาํมากาํหนดกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย 

 2. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย  

 3. ระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

 4. ความพึงพอใจ 

 5. เทศบาลนครปากเกร็ด 

 6. วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ความรู้เกีย่วกบัขยะมูลฝอย 

1.1 คําจํากดัความของขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยมีคาํจาํกดัความท่ีแตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงค ์เช่น คาํจาํกดัความท่ีใช้

กนัในหมู่คนทัว่ๆ ไป หรือคาํจาํกดัความท่ีใชเ้ฉพาะทางกฎหมาย เป็นตน้ แต่ไม่วา่จะเป็นในลกัษณะ

ใด ก็มองเห็นว่า ขยะมูลฝอยเป็นวตัถุหรือส่ิงของท่ีผ่านการใช้งานมาแลว้ ซ่ึงในท่ีน้ีมีผูใ้ห้คาํจาํกดั

ความของขยะมูลฝอย ดงัน้ี  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2540 ใหค้าํจาํกดัความของคาํวา่ 

ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงเหลือใช้และส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์

และสัตว ์ทั้งจากการบริโภค การผลิต การขบัถ่าย การดาํรงชีวติและอ่ืนๆ   

 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ให้คาํจาํกดัความของคาํ

วา่ ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู นํ้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูก

ปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งกาํเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้นท่ีอยู่

ในสภาพของแขง็ของเหลวหรือก๊าซ                                                                 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 

ให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือ ซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี

เล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน คาํวา่ ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอย เป็นคาํท่ีมีความหมายเหมือนกนั คาํวา่ 

มูลฝอย มีความหมายครอบคลุมกวา้งขวาง ซ่ึงอาจหมายถึงและรวมถึงของเสียหรือวสัดุเหลือใช้ท่ี

เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์หรือกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่นมูลฝอยใน

ชุมชน มูลฝอยหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ จากโรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานฉบบั พ.ศ. 2542 ให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ ขยะมูลฝอย 

หมายถึง เศษส่ิงของท่ีทิ้งแลว้ หยากเยื่อ และคาํวา่ขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย จะเห็นวา่คาํทั้ง

สองคาํมีความหมายเหมือนกนั ใชแ้ทนกนัได ้บางทีจึงเห็นใชค้วบคู่กนัเป็นขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษ (2552 ข : 8) ให้คาํจาํกดัความของคาํว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษ

กระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว ์ซาก

สัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงขยะมูล

ฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใช่แล้วของ

โรงงานซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

1กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม1 (2551 : 93) ให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ ขยะมูลฝอย 

หมายถึง ของเหลือทิ้งจากการใชส้อย ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามแหล่งกาํเนิด เช่น ขยะ

มูลฝอยจากบา้นเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการเตรียมการปรุงอาหารและการ

บริโภค รวมทั้งเศษกระดาษ ส่ิงปฏิกลู พลาสติก และของท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ดงันั้น ผูว้ิจยัสรุปคาํจาํกดัความของคาํว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ เหลือทิ้ง 

เหลือใช้ ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการเตรียมการปรุง

อาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก ส่ิงปฏิกูล และของท่ีไม่ใชแ้ลว้ ขยะมูล

ฝอยจากเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นเศษหญา้ ใบไม ้ก่ิงไม ้ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม มี

ลกัษณะต่างๆ เปล่ียนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ ขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งอยู่ตามถนน 

แม่นํ้ า ลาํคลอง ท่ีสาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม ้เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษดิน เป็นตน้ 

ซ่ึงขยะมูลฝอยเหล่าน้ี หากไม่กาํจดัอย่างถูกวิธี นอกจากจะทาํให้ชุมชนขาดความสะอาดเรียบร้อย 

จนเป็นท่ีน่ารังเกียจแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งมากมาย เช่น การปนเป้ือน

ของแหล่งนํ้าและการปนเป้ือนของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความ

รําคาญต่างๆ จากกล่ิน ฝุ่ น และเป็นตน้เหตุของอคัคีภยัอีกดว้ย 
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1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 

การจาํแนกประเภทของขยะมูลฝอยอาจทาํไดห้ลายวิธีดว้ยกนั คือ ใช้วิธีการแบ่งตาม

ลกัษณะของเสีย หรือตามลกัษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอย ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวถึงประเภทของ

ขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

กรมควบคุมมลพิษ (2553 : 4-6) ได้จาํแนกขยะมูลฝอยตามลกัษณะทางกายภาพ 

ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ขยะยอ่ยสลาย หรือ มูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสีย และยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 

สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร เศษเน้ือสัตว ์ใบไม ้เป็นตน้ 

2. ขยะรีไซเคิล หรือ ขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือวสัดุเหลือใช ้

ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษ

โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต ์กล่องเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

3. ขยะทัว่ไป หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะมูลฝอย

ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ีย่อยสลายยาก และไม่คุม้ค่าสําหรับการนาํ

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม 

ซองบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร เป็นตน้ 

4. ขยะอนัตราย หรือ มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะมูลฝอยท่ีมีองคป์ระกอบ หรือปนเป้ือน

วตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีทาํให้เกิด

โรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีทาํให้

เกิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจทาํให้เกิดอนัตรายแก่

บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือส่ิงแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ี 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารกาํจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ 

อาณัติ ต๊ะปินตา (2553 : 10-11) ได้จาํแนกขยะมูลฝอยตามลกัษณะแหล่งกาํเนิด 

ออกเป็น 4ประเภท ดงัน้ี 

1. ขยะมูลฝอยจากชุมชน เช่น ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจวตัรประจาํวนัของประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ภายในชุนชนเมืองและชนบท ประกอบด้วยมูลฝอยจากบ้านเรือน อาคารสํานักงาน 

โรงเรียนสถาบนัการศึกษา โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด และแหล่งชุมชนอ่ืนๆ  

2. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากภาคการผลิตสินคา้

ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ ซ่ึงปกติแล้วขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจาก

ภาคอุตสาหกรรมน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีเกิดจากกิจกรรมซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบั

การผลิตสินคา้โดยตรง เช่น ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากสํานกังานและโรงอาหารภายในโรงงาน เป็นตน้ 
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ขยะมูลฝอยส่วนน้ีก็ถือวา่เป็นขยะมูลฝอยจากชุมชนประเภทหน่ึงเช่นกนั สําหรับอีกส่วนหน่ึงก็คือ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินคา้ ซ่ึงขยะมูลฝอยในส่วนน้ีจะมีทั้งท่ีไม่

เป็นอนัตราย เช่น เศษวตัถุดิบจาํพวกเศษผา้ เศษไม ้เศษหนงั และเศษพลาสติก เป็นตน้ กบัขยะมูล

ฝอยท่ีเป็นอนัตราย เช่น ตะกอน โลหะหนกั กากตะกอนนํ้ ามนั กรด ด่าง ตวัทาํละลาย และกากสี 

เป็นตน้ โดยขยะมูลฝอยในส่วนหลงัน้ีก็คือของเสียอนัตรายประเภทหน่ึง 

3. ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เช่น ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในภาค

การเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเล้ียงสัตว ์ประกอบดว้ย ซากพืช ตอ

ซัง ชานออ้ย เศษหญา้ และเศษใบไม ้รวมไปถึงภาชนะบรรจุสารเคมี และเคมีภณัฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ

แลว้ เป็นตน้ ซ่ึงในส่วนภาชนะของบรรจุภณัฑ์ท่ีเส่ือมสภาพก็จะจดัอยู่ในจาํพวกของเสียอนัตราย

เช่นเดียวกนั 

4. ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาล เช่น ขยะมูลฝอยท่ีมีแหล่งกาํเนิดจากโรงพยาบาล 

สถานีอนามยั คลินิกรักษาโรคคนและสัตว ์ซ่ึงจะเป็นขยะมูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณท่ี

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูส้ัมผสัได้ เช่น ผา้พนัแผล เข็มฉีดยา ช้ินส่วนของอวยัวะต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากน้ียงัหมายถึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากหอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์อีกดว้ย 

จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปว่า ขยะมูลฝอยสามารถจาํแนกได ้2 ประเภท คือ การจาํแนก

ประเภทขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพ และการจาํแนกประเภทขยะมูลฝอยตามลกัษณะ

แหล่งกาํเนิด ซ่ึงในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจะใชก้ารจาํแนกประเภทขยะมูลฝอยตามลกัษณะทาง

กายภาพมากกวา่การจาํแนกประเภทขยะมูลฝอยตามลกัษณะแหล่งกาํเนิด เน่ืองจากมีความเหมาะสม

และสะดวกต่อการจดัเก็บและขนส่ง เพื่อนาํไปสู่ระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

อาณัติ ต๊ะปินตา (2553 : 46-62) ได้แบ่งองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ออกเป็น 3 

ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบทางกายภาพ 

องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยท่ีสําคญั และใช้เป็นตวับ่งช้ีท่ีสามารถ

วิเคราะห์ได้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากการสุ่มตวัอย่างจากกองขยะมูลฝอยท่ีตอ้งการศึกษา มี

รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ส่วนประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย คือ การบ่งบอกส่วนประกอบตาม

ประเภทของขยะมูลฝอยท่ีมองเห็นและแยกไดด้ว้ยสายตา และสัดส่วนของขยะมูลฝอยแต่ละชนิด

โดยบอกความเป็นนํ้าหนกัหรือร้อยละ 
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2. ความหนาแน่นของขยะมูลฝอย คือ อตัราส่วนของมวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตร

ของขยะมูลฝอย แบ่งเป็นขยะมูลฝอย ความหนาแน่นปกติ และความหนาแน่นในขณะส่ง 

2.1 ความหนาแน่นปกติ คือ ความหนาแน่นท่ีไม่มีการอดัหรือบีบให้ผิดไปจาก

ธรรมดา หาไดจ้ากการชัง่มวลของขยะมูลฝอยท่ีบรรจุเตม็ถงัขนาด 50 ลิตร 

2.2.ความหนาแน่นในขณะส่ง คือ ความหนาแน่นของมูลฝอยในรถเก็บขยะมูล

ฝอยในขณะขนส่ง ซ่ึงปกติมีความหนาแน่นมากข้ึนเน่ืองจากการสั่นสะเทือนในระหวา่งรถวิ่ง และ

การอดัของพนกังานเก็บขนหรือการอดัดว้ยเคร่ืองไฮดรอริคขณะเทขยะมูลฝอยลงสู่กะบะรถเก็บขน 

3. ความช้ืนของขยะมูลฝอย คือ นํ้าหนกัของขยะมูลฝอยท่ีหายไปเม่ือนาํตวัอยา่งมูล

ฝอยไปทาํให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซียส โดยเทียบกบันํ้ าหนกัของตวัอยา่งมูลฝอยก่อน

นาํไปทาํใหแ้หง้ มีหน่วยเป็นร้อยละ  

 4. การยอมให้นํ้ าซึมผา่น คือ การท่ีขยะมูลฝอยไม่วา่จะอยูใ่นสภาพถูกอดั

แน่นเป็นก้อนหรือในสภาพทัว่ไปยินยอมให้นํ้ าและมลสารอ่ืนๆ ซึมผ่านได้ดีมากน้อยเพียงใด 

คุณสมบติัดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัการไหลของนํ้าชะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการยอ่ยสลายขยะ

มูลฝอยภายในหลุมฝังกลบ หากขยะมูลฝอยมีคุณสมบติัยอมให้นํ้ าซึมผา่นไดดี้จะส่งผลให้นํ้ าชะมูล

ฝอยมีโอกาสซึมลงสู่ชั้นนํ้าใตดิ้นไดง่้ายข้ึน 

2. องคป์ระกอบทางเคมี 

องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยท่ีสําคญั และใช้เป็นตวับ่งช้ีท่ีสามารถวิเคราะห์ได ้

โดยสามารถวเิคราะห์ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งจากกองขยะมูลฝอยท่ีตอ้งการศึกษา มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ของแขง็ระเหยได ้หมายถึง นํ้าหนกัของมูลฝอยส่วนท่ีหายไปเม่ือนาํตวัอยา่งมูลฝอยไป

เผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 600-950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

2. ข้ีเถา้ เป็นส่ิงท่ีเหลือจากการเผาไหมท่ี้ไม่ยอ่ยสลายและไม่ไหมอี้กต่อไป 

3. ค่าความร้อน หมายถึง ปริมาณความร้อนท่ีไดจ้ากการสันดาปสารเช้ือเพลิง คือ มูลฝอย

กบัออกซิเจนบริสุทธ์ิ มีหน่วยเป็นบีทียตู่อปอนด ์

4. องคป์ระกอบเป็นร้อยละของธาตุต่างๆ เช่น C, H, O, N, S, P, และ K เป็นตน้ 

5. สารพิษ เช่น โลหะหนกัชนิดต่างๆ เพื่อใชป้ระเมินขอบเขตและความรุนแรงของการ

ปนเป้ือนของเสียท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการ

จดัการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย 
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3. องคป์ระกอบทางชีวภาพ 

องคป์ระกอบทางชีวภาพของขยะมูลฝอยท่ีสาํคญั และใชเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีสามารถวิเคราะห์

ได ้โดยสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างจากกองขยะมูลฝอยท่ีตอ้งการศึกษา มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

1. ชนิดและปริมาณของจุลินทรียท่ี์ปะปนอยูใ่นกองขยะ เช่น แบคทีเรีย รา และไวรัส ซ่ึง

บางชนิดอาจทําให้เกิดโรคได้ บางชนิดช่วยให้ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ดี แต่การวิเคราะห์

องคป์ระกอบทางชีวภาพของมูลฝอยค่อนขา้งอนัตรายต่อผูว้ิเคราะห์ จึงควรระมดัระวงัและคาํนึงถึง

ความปลอดภยัส่วนบุคคลดว้ย เพราะอาจติดโรคได ้

2. สารโปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต สารอินทรียก์ลุ่มน้ีประกอบไปดว้ยโปรตีน 

พบว่ามีอยู่มากในขยะมูลฝอยจาํพวกเศษพืชผกั ผลไม ้ใบไม ้และถือเป็นแหล่งอาหารสําคญัของ

จุลินทรียท่ี์ทาํหนา้ท่ีในการยอ่ยสลายขยะมูลฝอย สาํหรับส่วนประกอบท่ีเป็นไขมนัจะมาจากขยะมูล

ฝอยจาํพวกนํ้ ามนัจากการปรุงอาหาร และไขมนัสัตว ์ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตจะมาจากขยะมูล

ฝอยจาํพวกขา้ว ขา้วโพด ซ่ึงสามารถยอ่ยสลายทางชีววทิยาไดแ้บบเดียวกนักบัโปรตีนและไขมนั 

 3. สารเยือ่ใย ในธรรมชาติจะมีลิกนิน และเซลลูโลส เป็นองคป์ระกอบหลกั พบมากใน

ขยะมูลฝอยจาํพวกเศษกระดาษ เศษอาหารบางชนิด รวมทั้งส่ิงทอจาํพวกฝ้ายและขนสัตว ์มกัไม่ถูก

ยอ่ยสลายดว้ยขบวนการทางชีวภาพไดดี้นกั เม่ือเทียบกบัสารกลุ่มแรกท่ีกล่าวมาแลว้ 

1.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อปริมาณของขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน 

บญัชา สุวรรณสิทธ์ิ (2550 : 9) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

1. ลักษณะภูมิประเทศ เพราะมีส่วนสําคัญมากต่อการประกอบอาชีพหลักของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ และลกัษณะภูมิประเทศยงัมีผลทาํให้เกิดความแตกต่างของขยะมูลฝอย

ทั้งในดา้นของปริมาณและองคป์ระกอบ 

2. ฤดูกาลของแต่ละทอ้งถ่ิน มีความแตกต่างกนัมีความผนัแปรในเร่ืองของภูมิอากาศ 

ซ่ึงมีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและทาํให้มีผลต่อการเกิดมูลฝอยในช่วงฤดูกาลท่ี

แตกต่างกนัออกไปดว้ย 

3. ลกัษณะอุปนิสัยของประชาชนในทอ้งถ่ินมีผลต่อการเอาใจใส่ในการเก็บและกาํจดั

ขยะมูลฝอย ถา้ผูท่ี้มีความรักสะอาดและรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย จะมีการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยใหเ้ป็นท่ี ไม่ทิ้งเกล่ือนกลาด ปริมาณของขยะมูลฝอยก็จะมีนอ้ย แต่ถา้ไม่รักษาความสะอาด ทิ้ง

เศษกระดาษส่ิงของต่างๆ เกล่ือนกลาดก็จะทาํใหป้ริมาณมากข้ึน 

4. สถานการณ์ดาํรงชีพของประชาชน เน่ืองจากถา้กลุ่มประชาชนท่ีมีกาํลงัทรัพยม์าก

พอท่ีจะจบัจ่ายซ้ือส่ิงของไดม้าก ยอ่มเป็นผลทาํใหป้ริมาณขยะมูลฝอยมากข้ึน 
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5. สภาพชุมชน ถา้ชุมชนหนาแน่นทาํใหก้ารคมนาคมไม่ดี การจดัการมูลฝอยตั้งแต่การ

เก็บรวบรวม การขนลาํเลียง การกาํจดั ไม่ดีไม่สะดวกและไม่ทัว่ถึงทาํให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มทวี

มากข้ึน ถา้หากชุมชนเป็นศูนยก์ลางคา้ขายเศษส่ิงของท่ีเหลือทิ้งจากการซ้ือขายก็มีปริมาณมากข้ึน  

6. จาํนวนประชากรซ่ึงขยะมูลฝอยมีความผนัแปรไปตามจาํนวนประชากรในชุมชน

ดงักล่าว คือ ถา้จาํนวนประชากรมาก ปริมาณขยะมูลฝอยจะมีมากตามดว้ย 

7. กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัมีบทบาทสาํคญัต่อปริมาณและองคป์ระกอบของขยะ

มูลฝอย เช่น ถา้มีการออกกฎหมายบงัคบัไม่ให้มีการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ก็จะไม่ทาํให้ขยะ

มูลฝอยมีโฟมอยูม่ากมาย 

1.5 ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสภาวะแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (2552 : 94-95) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของขยะมูลฝอย

ต่อสภาวะแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

กองขยะมูลฝอยท่ีทบัถมกนันานนบัปี นอกจากทาํให้เกิดภาพไม่น่าดูแลว้ นํ้าเหลือง

จากกองขยะมูลฝอยท่ีไหลไปตามทางเดิน แทรกซึมลงดิน เขา้แหล่งนํ้า ทาํใหน้ํ้าเน่าเสียและเกิดกล่ิน

เหมน็ ประชาชนท่ีถูกรบกวนจากกองขยะบางคนถือโอกาสเผาขยะมูลฝอย ทาํให้เกิดกล่ินและควนั

อนัตราย ลอยคละคลุง้บนพื้นท่ีว่างเปล่า พื้นท่ีท่ีมีร่องรอยการเผาขยะมูลฝอย หรือมีขยะกองอยู่

มกัจะดึงดูดให้มีการนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งเพิ่มข้ึน ยิ่งนานวนั ยิ่งทบัถม หากเป็นขยะติดเช้ือ ขยะ

อนัตราย และวสัดุท่ียอ่ยสลายยากแลว้ ลว้นมีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม และประชาชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงทั้งส้ิน 

ปัญหาท่ีน่ากงัวลจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดมากข้ึนจนไม่สามารกาํจดัไดห้มด คือ การลกัลอบทิ้ง

ขยะมูลฝอยนอกเขตพื้นท่ี เพราะขยะมูลฝอยเหล่าน้ีจะอยู่ในส่ิงแวดลอ้มระยะหน่ึงแลว้จึงส่งผล

กระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นกล่ินจากการเน่าเหม็น การเผาไหม ้ หรือการชุกชุมของ

แมลงวนัท่ีเป็นตน้ตอของอหิวาตกโรคและทอ้งร่วง กวา่จะไดรั้บการแกไ้ขก็เม่ือส่ิงแวดลอ้มเสียหาย

และประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบไปเตม็ๆ แลว้ 

2. ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั  

ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงนําโรค เช่น ยุง 

แมลงสาบ  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีซุกซ่อนของหนูและสัตวอ่ื์นๆ ทาํให้เกิดกล่ินเหม็นและก่อให้เกิดความ

รําคาญ  ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีทิ้งเกล่ือนกลาด ถูกลมพดักระจดักระจายไปตกอยูต่ามพื้น ทาํให้พื้นท่ี

บริเวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นท่ีรังเกียจแก่ผูพ้บเห็นและผูท่ี้อาศยับริเวณใกล้เคียง 

นอกจากน้ีขยะมูลฝอยท่ีตกอยูห่รือถูกทิ้งลงในคูคลองหรือทางระบายนํ้ า จะไปสกดักั้นการไหลของ
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นํ้า ทาํใหแ้หล่งนํ้าสกปรกและเกิดการเน่าเสีย และขยะมูลฝอยยงัทาํใหเ้กิดมลพิษแก่อากาศ  โดยขยะ

มูลฝอยท่ีกองทิ้งไวใ้นเขตชุมชน หรือท่ีกองทิ้งไวใ้นแหล่งกาํจดัซ่ึงไม่มีการฝังกลบ จะมีก๊าซท่ีเกิด

จากการหมกัข้ึน เช่น ก๊าซชีวภาพ  ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได ้และก๊าซไข่เน่า ซ่ึงมีกล่ินเหม็น ถา้

ขาดการจดัการท่ีเหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรค

ทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีมีแมลงวนัเป็นพาหะ หรือไดรั้บสารพิษท่ีมากบัของเสีย

อนัตราย 

3. ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 

งบประมาณท่ีตอ้งนาํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ค่าใชจ่้ายในการจา้งคน ค่าใชจ่้าย

ในการจดัเก็บทาํลาย มีเพิ่มข้ึนทุกปี ในเมืองใหญ่ๆ บางแห่งไดเ้ตรียมงบประมาณจาํนวนหลายลา้น

บาทในการสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย โรงงานกาํจดัขยะมูลฝอย หรือเตาเผาขยะมูลฝอย จดัหา

พนกังานทาํความสะอาด จดัเก็บขยะมูลฝอย รถขยะ รวมไปถึงถงัขยะ เพื่อรองรับปัญหาขยะมูลฝอย

ท่ีเกรงวา่กาํลงัจะลน้เมือง สาํหรับเมืองใหญ่ท่ีมีทั้งชุมชนทัว่ไป ชุมชนแออดั โรงงาน บริษทัห้างร้าน 

สถานประกอบการต่างๆ ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการกาํจดัขยะมูลฝอยมากท่ีสุดดว้ยเช่นกนั 

4. ผลกระทบทางสังคม 

การท่ีมีการเขา้ไปตั้งสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย หรือกองขยะมูลฝอยตามท่ีสาธารณะ 

มกัจะพบเห็นการคดัคา้นของประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาเม่ือมีความรู้สึกต่อตา้น

โครงการของรัฐท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน อาการคดัคา้นหรือต่อตา้น

เช่นน้ีเรียกวา่ อาการ “NIMBY” (Not In My Backyard) ในกรณีต่อตา้นขยะมูลฝอยน้ี ประชาชนท่ี

เป็นเจา้ของบา้นหรือเจา้ของชุมชนไม่ตอ้งการใหมี้การนาํขยะมูลฝอยหรือเอาพื้นท่ีของชุมชนมาเป็น

สถานท่ีรองรับของเสียจากท่ีอ่ืน เน่ืองจากไม่ไดป้ระโยชน์และยงัตอ้งรับกบัผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา

อีกดว้ย 

 

2. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมืองทัว่ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกวนั ในปี 

พ.ศ. 2551 พบวา่ มีปริมาณ 41,064 ตนัต่อวนั หรือ 15.03 ลา้นตนัต่อปี ในจาํนวนน้ีมีขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครประมาณ 8,780 ตนัต่อวนั (กรมควบคุมมลพิษ 2552 : 3) ปริมาณขยะมูลฝอย

เหล่าน้ีนบัวนัจะเพิ่มมากข้ึนและเป็นภาระของผูรั้บผิดชอบไดแ้ก่ หน่วยงานราชการทอ้งถ่ินท่ีตอ้ง

เก็บขน และนาํไปกาํจดั แต่จากสภาพปัจจุบนัปรากฏวา่เพียงร้อยละ 80 ของขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการ

เก็บขนและนาํไปกาํจดั ทาํให้มีขยะมูลฝอยตกคา้ง รวมทั้งการกาํจดัขยะมูลฝอยยงัใชว้ิธีการท่ีไม่ถูก
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สุขลักษณะ ทาํให้เกิดปัญหาการปนเป้ือนต่อส่ิงแวดล้อม และส่งผลกระต่อสุขภาพอนามยัของ

ประชาชน สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศนั้นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2548 

พืน้ท่ี 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ (ตันต่อวัน) 

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

1.กรุงเทพ 7,050 7,000 7,192 8,098 8,949 8,497 8,990 9,130 9,317 9,617 9,340 9,356 8,291 

2.เขตเทศบาลรวม

เมืองพทัยา 
3,422 5,618 6,311 6,658 8,196 7,414 12,328 11,785 11,903 11,976 12,100 12,500 12,635 

3.เขตสุขาภิบาล 4,138 4,184 4,655 4,895 4,819 4,777 - - - - - - - 

4.นอกเขตเทศบาล

และสุขาภิบาล 
16,030 16,206 16,334 16,378 15,138 16,558 16,561 17,170 17,423 17,632 17,800 18,100 18,295 

รวมทั้งประเทศ 30,640 33,008 34,492 36,029 37,102 37,246 37,879 38,170 38,643 39,225 39,240 39,956 39,221 

หมายเหตุ : ในปี 2542 สุขาภิบาลไดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, ปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2536-2548 

[ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 28 กรกฎาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pcd.go.th/info_serv/ waste_ 

wastethai.htm 

 

3. ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ความหมายของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ระบบการจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง รูปแบบการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีไดอ้อกแบบและ

ก่อสร้างเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานเก่ียวข้องกับการควบคุมขยะมูลฝอย โดยจะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามยั ทศันียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

และการยอมรับของสังคม (กรมควบคุมมลพิษ 2545 : 11) 

องคป์ระกอบของระบบการจดัการขยะมูลฝอย มี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเกิดขยะมูลฝอย การ

จดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรูปและ

การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และการกาํจดัขยะมูลฝอย (Tchobanoglus et al. 1993 : 12) ซ่ึง

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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1. การเกดิขยะมูลฝอย 

การเกิดขยะมูลฝอย เป็นองคป์ระกอบท่ี 1 ของระบบการจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง 3ของ

เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษยใ์น3แหล่งชุมชน กิจกรรมเกษตร และกิจกรรมอุตสาหกรรม 

ซ่ึงจดัว่าเป็นแหล่งการเกิดขยะมูลฝอยท่ีสําคญั โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีต่างๆ จะมี

ลกัษณะแตกต่างไปตามแหล่งกาํเนิด เม่ือประชากรเพิ่มข้ึนปริมาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มข้ึนเป็นเงา

ตามตวั ประกอบกบัมีการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว จึงทาํใหมี้ขยะมูลฝอยชนิดใหม่ๆ เกิดข้ึน

มากมาย ขยะมูลฝอยเหล่าน้ีมีทั้งขยะมูลฝอยทัว่ไปและของเสียอนัตราย (สุภาภรณ์  ศิริโสภณา 2548 

: 2-3)  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดจ้าํแนกขยะมูลฝอยตามแหล่งกาํเนิดของขยะมูลฝอย 

ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แหล่งกาํเนิดของขยะมูลฝอย 

แหล่งกาํเนิด ลกัษณะการใช้พืน้ที ่ ชนิดของมูลฝอยทีม่มีาก 

1. ท่ีพกัอาศยั บ้านเด่ียว บ้านแถว หมู่บ้าน ตึกแถว 

อพาร์ทเมนต ์และอาคารชุด เป็นตน้ 

เศษอาหาร กระดาษ กล่องพลาสติก 

เศษผา้ หนังยาง กระเบ้ือง ขวดแก้ว 

ส่วนของพืช ของเสียอันตรายจาก

บา้นเรือน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

2. สถานประกอบธุรกิจการคา้ ร้านอาหาร ภตัตาคาร ห้างสรรพสินคา้ 

ศูนย์การค้า ร้านค้า ตลาด โรงแรม 

สถานเริงรมย ์และโรงภาพยนตร์ เป็น

ตน้ 

กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษอาหาร 

แกว้ ไม ้กระป๋อง ของเสียอนัตรายจาก

ธุรกิจการคา้ 

3. สถานท่ีทาํการ/สาํนกังาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา

อ่ืนๆ ท่ีทาํการของหน่วยงานราชการ

เอกชน และเรือนจาํ เป็นตน้ 

กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษอาหาร 

แกว้ ไม ้กระป๋อง 

4. สถานพยาบาล โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข 

สถานีอนามัย  และคลินิก  รวมทั้ ง

โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว ์เป็น

ตน้ 

ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

5.สถานท่ีตั้งระบบ 

   สาธารณูปโภค 

โรงผลิตนํ้ าประปา โรงกรองนํ้ า โรง

ผลิตไฟฟ้าย่อย โรงงานบําบัดนํ้ าเสีย

รวม และโรงงานเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ 

เป็นตน้ 

กากตะกอน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

แหล่งกาํเนิด ลกัษณะการใช้พืน้ที ่ ชนิดของมูลฝอยทีม่มีาก 

6. สถานท่ีใช้ประโยชน์ส่วนรวม/

สถานท่ีสาธารณะ 

สวนสาธารณะ สถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ชายหาด ถนน ท่ีจอดรถ 

สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น เป็นตน้ 

เศษกระดาษ พลาสติก 

 

7. สถานท่ีก่อสร้าง อาคาร/พ้ืนท่ีท่ีกาํลงัก่อสร้าง ร้ือถอน 

ซ่อม ปรับปรุง และต่อเติม เช่น ท่ีพกั

อาศยั ถนน ทางเทา้ เป็นตน้ 

เศษไม้ เหล็ก หิน คอนกรีต ฝุ่ น 

ดิน กระเบ้ืองหกั 

ท่ีมา : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, คู่มือหน่วยงานทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2544), 6. 

2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด  

การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด เป็นองคป์ระกอบท่ี 2 ของระบบการจดัการขยะ

มูลฝอย หมายถึง การดาํเนินการกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งกาํเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน 

อาคารสํานกังาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานท่ีสาธารณะ ซ่ึงในการดาํเนินการกบัขยะมูล

ฝอย ณ แหล่งกาํเนิดเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นเรือนหรืออาคารสถานท่ี

ต่างๆ โดยมีหลกัในการจดัการ คือ การลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด เพื่อใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

ตอ้งการนาํไปกาํจดัหรือทาํลายให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ถือเป็นมาตรการสําคญัท่ีจะช่วยให้การ

จดัการขยะมูลฝอยในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อาณัติ ต๊ะปินตา (2553 

: 70) ไดแ้บ่งขั้นตอนของการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิดเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

2.1 การเก็บขยะมูลฝอยชัว่คราว หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีไดจ้ากครัวเรือน

หรือชุมชนมาพกัไวใ้นภาชนะรองรับ ก่อนท่ีจะมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยของเจา้หนา้ท่ีขน

ถ่ายและเจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย 

2.2 การคดัแยกขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการการคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ 
ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนําขยะมูลฝอยหรือวสัดุเหลือใช้ไปใช้

ประโยชน์อีก โดยการเลือกวสัดุเฉพาะอยา่งออกจากกองขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงจะส่งผลในการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งนาํไปกาํจดั โดยสามารถดาํเนินการไดต้ั้งแต่แหล่งกาํเนิด มีการจดัวาง

ภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลอ้งกบัระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย  
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 ข้ันตอนการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 1. คดัแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ไดห้รือขยะรีไซเคิลออกจาก

ขยะมูลฝอยยอ่ยสลาย ขยะมูลฝอยอนัตรายและขยะมูลฝอยทัว่ไป 

  2. เก็บกกัขยะมูลฝอยท่ีทาํการคดัแยกแลว้ในถุงหรือถงัรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท

ท่ีหน่วยราชการกาํหนด 

  3. เก็บกกัขยะมูลฝอยท่ีทาํการคดัแยกแลว้ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง

เพียงพอไม่กีดขวางทางเดินโดยอยูห่่างจากสถานท่ีประกอบอาหาร ท่ีรับประทานอาหาร และแหล่ง

นํ้าด่ืม 

  4. ให้เก็บกกัขยะมูลฝอยอนัตราย หรือภาชนะบรรจุสารท่ีไม่ทราบแน่ชดั เป็นสัดส่วนแยก

ต่างหากจากขยะมูลฝอยอ่ืนๆ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิด เพื่อแยกทิ้ง

ตามรูปแบบการเก็บรวบรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี 3 แบบหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. การเก็บจากหนา้บา้นพร้อมขยะมูลฝอยทัว่ไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะมูลฝอย

อนัตราย 

2. การเก็บจากหนา้บา้นตามวนัท่ีกาํหนดโดยมีรถเก็บขยะมูลฝอยอนัตรายโดยเฉพาะ 

3. การนาํไปทิ้งในภาชนะหรือสถานท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยอนัตรายของชุมชนท่ีจดัไว้

เฉพาะ 

  5. ห้ามเก็บกกัขยะมูลฝอยอนัตรายไวร้วมกนั โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็น

ของเหลวให้ใส่ถงัหรือภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดและไม่ร่ัวไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกนั

เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแขง็หรือก่ึงของแขง็ใหเ้ก็บใส่ถงัหรือภาชนะท่ีแขง็แรง 

  6. หลีกเล่ียงการเก็บกกัขยะมูลฝอยท่ีทาํการคดัแยกแล้วและมีคุณสมบติัท่ีเหมาะแก่การ

เพาะพนัธ์ุของพาหะนาํโรคหรือท่ีอาจเกิดการร่ัวไหลของสารพิษไวเ้ป็นเวลานาน 

  7. หากมีการใชน้ํ้าทาํความสะอาดวสัดุคดัแยกแลว้หรือวสัดุเหลือใชท่ี้มีไขมนั หรือตะกอน

นํ้ามนัปนเป้ือนจะตอ้งระบายนํ้าเสียนั้นผา่นตะแกรงและบ่อดกัไขมนัก่อนระบายสู่ท่อนํ้าสาธารณะ 

  8. หา้มเผา หลอม สกดั หรือดาํเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคดัแยก การสกดั โลหะมีค่าหรือ

การทาํลายขยะมูลฝอยในบริเวณท่ีพกัอาศยั หรือพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบป้องกนัและควบคุมของเสียท่ีจะ

เกิดข้ึน 

วธีิการคัดแยกขยะมูลฝอย 

การคดัแยกขยะมูลฝอยสามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น การคดัแยกโดยใชแ้รงงานคนในการคดั

แยกขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมมาได ้วิธีน้ีอาจจะทาํให้เสียเวลา แต่เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย เพราะไม่ตอ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดๆ ในการคดัแยก ส่วนอีกวธีิหน่ึงเป็นการดาํเนินงานโดยใชเ้คร่ืองจกัร
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และอุปกรณ์เขา้มาช่วย ทาํใหท้าํงานไดเ้ร็วข้ึนและสามารถคดัแยกขยะมูลฝอยไดม้ากข้ึนดว้ย การใช้

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการคดัแยกขยะมูลฝอยตอ้งอาศยัหลกัการท่ีแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 

1. การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยอากาศ  

การคดัแยกขยะมูลฝอยด้วยอากาศ เป็นวิธีการคัดแยกส่วนประกอบขยะมูลฝอยท่ีมี

นํ้าหนกัต่างกนัออกจากกนั คือ เป็นการแยกขยะมูลฝอยท่ีมีนํ้ าหนกัเบา เช่น กระดาษ พลาสติก หรือ

ขยะมูลฝอยอินทรียต่์างๆ ออกจากขยะมูลฝอยท่ีมีนํ้ าหนกัมาก เช่น แกว้ โลหะ หรือเศษเหล็ก เป็น

ตน้ 

หลกัการทาํงานโดยทัว่ไป คือ ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแหล่งชุมชนซ่ึงอาจไม่มี

การคดัแยกมาจากแหล่งกาํเนิด จะถูกป้อนเขา้สู่ท่อท่ีตั้งในแนวด่ิงทางดา้นบน ในขณะเดียวกนัจะ

พ่นอากาศเขา้มาทางดา้นล่างของท่อดว้ยความเร็วของอากาศท่ีมากพอ เพื่อผลกัดนัขยะมูลฝอยท่ีมี

นํ้ าหนกัเบาออกทางด้านบนของท่อไปรวมกนัไวใ้นอุปกรณ์ดกัจบัขยะมูลฝอย ส่วนอากาศท่ีพ่น

ออกมาจะถูกระบายออกสู่ภายนอกหรืออาจถูกดูดกลบัเขา้สู่ระบบเดิม เพื่อนาํมาใชอี้ก สําหรับขยะ

มูลฝอยท่ีมีนํ้ าหนกัมากจะตกลงสู่ดา้นล่างของท่อตามแรงโนม้ถ่วงของโลกไปรวมกนัไวใ้นภาชนะ

รองรับ ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีทาํการแยกออกมาทั้งสองส่วนน้ีจะถูกนาํส่งต่อไปเพื่อแปลงรูปแล้วนํา

กลบัมาใชใ้หม่ หรือขยะมูลฝอยบางส่วนท่ีไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กจะถูกส่งไปกาํจดัยงั

สถานท่ีฝังกลบต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 1 อุปกรณ์การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยอากาศ 

ท่ีมา : Shah, K.L. Basics of solid and hazardous waste management technology. (New Jersey : 

Prentice-Hall, 2000). 
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อยา่งไรก็ตาม การคดัแยกส่วนประกอบขยะมูลฝอย อาจมีปัญหาเกิดข้ึน คือ ขยะมูลฝอยท่ีมี

ความช้ืนสูงหรือขยะมูลฝอยเปียกจะมีการเกาะตวักนัเป็นกอ้นและทาํให้มีนํ้ าหนกัมากข้ึน เม่ือใช้

อากาศเป่าเขา้ไปในท่ออาจตกลงสู่ดา้นล่างแทนท่ีจะลอยสู่ดา้นบนของท่อ เพื่อเขา้ไปอยูใ่นส่วนของ

ขยะมูลฝอยทีมีนํ้ าหนักเบา ทําให้การคัดแยกส่วนประกอบของขยะมูลฝอยด้วยวิธี น้ีไม่ มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากอาจมีขยะมูลฝอยท่ีมีนํ้ าหนักเบาแต่มีความช้ืนสูง เช่น กระดาษ

เปียก หรือขยะอินทรียป์ระเภทอ่ืนๆ มาอยู่ปนกบัขยะมูลฝอยท่ีมีนํ้ าหนกัมาก เช่น แกว้หรือโลหะ

ต่างๆ ได ้ทาํใหต้อ้งเสียเวลามาทาํการคดัแยกส่วนประกอบของขยะมูลฝอยเหล่าน้ีอีกรอบหน่ึง 

2. การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยแม่เหล็ก 

การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยแม่เหล็ก เป็นวธีิการสาํหรับคดัแยกเศษเหล็กออกจากขยะมูล

ฝอยประเภทอ่ืนๆ โดยใชแ้ม่เหล็กท่ีติดตั้งอยูก่บัสายพานแยกขยะมูลฝอยเป็นอุปกรณ์ในการคดัแยก 

โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยแม่เหล็ก 3 ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรก จะทาํหนา้ท่ีดูดเศษเหล็กท่ีปนกบัขยะ

มูลฝอยอ่ืนข้ึนมาบนสายพาน จากนั้นส่วนท่ีสอง จะทาํหนา้ท่ีขนส่งเศษเหล็กท่ีดูดไวไ้ปจนถึงบริเวณ

ท่ีไม่มีแม่เหล็ก ทาํให้เศษเหล็กดังกล่าวรวมทั้งขยะมูลฝอยอ่ืนท่ียงัติดมาด้วยหลุดออกมาจาก

สายพาน แต่เศษเหล็กจะถูกดูดกลบัข้ึนมาบนสายพานใหม่ดว้ยแม่เหล็กส่วนสุดทา้ย ก่อนท่ีจะถูกส่ง

ต่อไปยงัสายพานอีกตวัหน่ึงเพื่อนาํไปรวบรวมไวใ้นถงัเก็บเศษเหล็กต่อไป สําหรับสายพานท่ีใช้

ควบคู่กบัแม่เหล็กจะทาํดว้ยสแตนเลสชนิดพิเศษ เพราะเป็นส่วนท่ีรับแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลา

และเป็นส่วนท่ีพบวา่มีการสึกหรอมากท่ีสุด 

 
 

ภาพท่ี 2 อุปกรณ์คดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยแม่เหล็ก 

ท่ีมา : Shah, K.L. Basics of solid and hazardous waste management technology. (New Jersey : 

Prentice-Hall, 2000). 
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3. การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยการร่อนกบัตะแกรง 

การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยการร่อนกบัตะแกรง เป็นวิธีการทาํให้ขยะมูลฝอยท่ีมีขนาด

ต่างกนัถูกแยกออกจากกนัเป็นสองส่วนหรือมากกวา่ข้ึนอยูก่บัขนาดและตาํแหน่งของตะแกรงร่อน

ท่ีใช ้โดยทัว่ไปตะแกรงร่อนจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขนาดดว้ยกนั คือ ตะแกรงร่อนท่ีมีรูขนาดใหญ่ 

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลาํดบั โดยตะแกรงร่อนท่ีมีรูขนาดใหญ่นั้น จะถูกติดตั้งไวใ้นขั้นตอน

แรกของกระบวนการแยกส่วนประกอบ ทั้งน้ี เพื่อแยกขยะมูลฝอยท่ีมีช้ินส่วนขนาดใหญ่ออกไป

ก่อน ต่อจากนั้นก็จะเป็นการติดตั้งตะแกรงท่ีมีรูขนาดกลางและขนาดเล็กตามมา ซ่ึงจะทาํให้ขยะมูล

ฝอยท่ีมีช้ินส่วนขนาดกลางและขนาดเล็กถูกแยกออกเป็น 2 ส่วนอีกทีหน่ึง ผลสุดทา้ยก็จะสามารถ

แยกส่วนประกอบของขยะมูลฝอยออกเป็นขนาดต่างๆ ซ่ึงจะถูกนาํส่งไปทาํการแปลงรูปหรือกาํจดั

ตามความเหมาะสมต่อไป 

4. การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยเทคนิคการลอย 

การคดัแยกขยะมูลฝอยดว้ยเทคนิคการลอย เป็นวธีิการแยกส่วนประกอบของขยะมูลฝอย

โดยใชน้ํ้ าหรือของเหลวชนิดอ่ืนเป็นตวัการในการคดัแยก คือ การแยกประเภทของขยะมูลฝอยท่ีมี

ความหนาแน่นตํ่ากว่านํ้ า หรือของเหลวกบัขยะมูลฝอยท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ออกจากกนั โดย

ขยะมูลฝอยท่ีมีความหนาแน่นตํ่าจะลอยข้ึนมาด้านบน ในขณะท่ีขยะมูลฝอยซ่ึงมีความหนาแน่น

มากจะจมลงสู่ด้านล่าง ตวัอย่างการดาํเนินงานโดยวิธีน้ี คือ การนําขยะมูลฝอยส่วนหนักจาก

ขบวนการแยกด้วยอากาศมาท้ิงลงในภาชนะท่ีใส่นํ้ าไวเ้ต็ม ซ่ึงจะทาํให้ขยะมูลฝอยจาํพวกแก้ว 

โลหะ หรือเศษเหล็ก จมลงสู่ภาชนะและถูกกวาดออกโดยสายพานเพื่อนาํไปแยกส่วนต่อไป สําหรับ

ขยะมูลฝอยส่วนเบาท่ียงัปนมากบัขยะมูลฝอยส่วนหนกัดว้ยจะลอยข้ึนบนผิวนํ้ าและจะถูกกวาดออก

เพื่อนาํไปกาํจดัอีกต่อหน่ึง 

สถานทีค่ัดแยกขยะมูลฝอย  

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2548 : 53-54) ไดแ้บ่งสถานท่ีคดัแยกขยะมูลฝอย ออกเป็น  3 สถานท่ี 

ดงัน้ี 

1. การคดัแยกท่ีแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอยต้องคาํนึงถึงความ

เหมาะสมของแต่ละแหล่งกาํเนิด รวมทั้งปริมาณและลกัษณะสมบติัท่ีแตกต่างกนัของขยะมูลฝอย

ด้วย โดยผู ้ท่ีอยู่ในแหล่งกําเนิดจะคัดแยกวัสดุท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งนั้ นๆ เช่น 

หนงัสือพิมพ ์ขวดแกว้ พลาสติก โลหะ เป็นตน้ ไวเ้ป็นหมวดหมู่แลว้นาํไปขายใหผู้รั้บซ้ือของเก่า 

2. การคดัแยกโดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เม่ือรถเก็บขนมาถึงจุดรวบรวมขยะ

มูลฝอยขนาดยอ่ยแลว้เจา้หนา้ท่ีพวกหน่ึงจะยกถงัขยะมูลฝอยข้ึนเทลงในกระบะรถเก็บขน เจา้หนา้ท่ี
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อีกพวกหน่ึงจะทาํการคดัแยกวสัดุต่างๆ จากขยะมูลฝอยท่ีเทใส่ตะกร้าและระหวา่งทางขณะรถเก็บ

ขนวิง่ไปยงัจุดหมายต่อไปจนถึงสถานท่ีกาํจดั 

3. การคดัแยกท่ีสถานท่ีกาํจดัหรือขนถ่ายขยะมูลฝอย เม่ือรถเก็บขนขยะมูลฝอยมาถึง

สถานท่ีกาํจดัหรือสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จะเทขยะมูลฝอยบนรถลงยงับริเวณท่ีกาํหนด ซ่ึงจะมี

ผูค้นอีกจาํนวนหน่ึงมาทาํการคดัแยกดว้ยการขุดคุน้ส่ิงท่ีสามารถนาํไปขายไดอี้กแลว้แยกรวบรวม

ไวใ้นถุงพลาสติกท่ีจดัหามา 

3. การเกบ็ขนขยะมูลฝอย  

การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นองคป์ระกอบท่ี 3 ของระบบการจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง 

การนาํขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากภาชนะรองรับ จากแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น บริเวณท่ีพกัอาศยั 

สถาบนัการศึกษา ตลาดสด และสวนสาธารณะ ใส่ในรถบรรทุกขยะมูลฝอยเพื่อนาํไปยงัสถานท่ี

กาํจดั ซ่ึงอาจเป็นการขนส่งโดยตรงจากแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยไปยงัสถานกาํจดัเลยทีเดียว หรือ

อาจขนขยะมูลฝอยไปพกัท่ีใดท่ีหน่ึง (อาณติั ตะ๊ปินตา 2553 : 78) 

การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีตามบทบัญญัติของกฎหมายซ่ึงกาํหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูรั้บผิดชอบ ดงันั้นหน่วยงาน

ดงักล่าวจะตอ้งมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัอย่าง

เหมาะสม เพื่อไม่ใหมี้ขยะมูลฝอยตกคา้งอยูต่ามสถานท่ีต่างๆ ในปริมาณมากและนานเกินไป 

วธีิการและรูปแบบการบริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย  

จิระพชัร์ คูเลิศตระกลู (2552 : 31) ไดแ้บ่งวธีิการและรูปแบบการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ออกเป็น 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. หนา้บา้น คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใชร้ถยนตเ์ก็บขนขยะมูลฝอย วิ่งเก็บขนขยะมูล

ฝอยจากถงัรองรับตามริมถนน การเก็บขนลกัษณะน้ีเหมาะสมหรับชุมชนท่ีอยูริ่มถนนและรถยนต ์

เขา้-ออก สะดวก 

2. ถงัรวม คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยจากถงัรวมขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะ ส่วนใหญ่ใช้

กบับา้นในซอยแคบๆ รถเขา้ไม่สะดวก โดยวางถงัรวมขยะมูลฝอยไวห้น้าปากซอย เป็นวิธีการท่ี

ชุมชนส่วนใหญ่นิยมใช้ รูปแบบน้ีใช้กับบริเวณท่ีมีขยะมูลฝอยมาก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด 

ศูนยก์ารคา้ 

3. ส่งออก-ส่งกลบั คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใชพ้นกังานเก็บขน 2 ชุด ชุดแรกเขา้ไป

เก็บขนขยะมูลฝอยจากในบ้าน นาํขยะมูลฝอยมาให้พนักงานชุดท่ีสองเทขยะมูลฝอยใส่รถขยะ 

จากนั้นชุดแรกจะนาํถงัรองรับขยะมูลฝอยคืนไปไวใ้นบา้นเดิม แลว้จึงเดินต่อไปเก็บขนขยะมูลฝอย
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บา้นอ่ืนๆ โดยวิธีการเดียวกนั รูปแบบน้ีส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก แต่เจา้ของบา้นไดรั้บ

บริการอยา่งดี เหมาะสาํหรับบา้นท่ีมีฐานะดี 

4. ส่งออก คือ การท่ีมีพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยเขา้ไปเอาขยะมูลฝอยจากในบา้น และให้

เจา้ของบา้นออกมาเอาถงัรองรับขยะมูลฝอยเอง รูปแบบน้ีเหมาะสาํหรับบา้นท่ีมีฐานะปานกลาง  

5. ถึงบา้น คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใช้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งไปจอดสถานท่ี

ใกลเ้คียงกบัแหล่งเก็บขน (ห่างจากจุดเก็บขนมากกวา่ 10 เมตร) แลว้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนจะนาํอุปกรณ์

เก็บขน เช่น เข่ง ถุงพลาสติก พร้อมรถเข็นเก็บตวัไปทาํการเก็บขนขยะมูลฝอยจากถุงรองรับขยะมูล

ฝอยหนา้บา้นประชาชนขนเต็มภาชนะรองรับท่ีเตรียมไป แลว้บรรทุกขยะมูลฝอยใส่รถยนตเ์ก็บขน

ขยะมูลฝอยท่ีจอดอยู่ห่างออกไป รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับชุมชนแออดัท่ีมีซอยแคบ รถเขา้-ออก ไม่

สะดวกแต่เป็นชุมชนท่ีมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนมาก เช่น ตึกแถวท่ีอยูใ่นซอยแคบ เป็นตน้ 

การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยทัว่ไปจะพิจารณาได ้2 วิธี คือ การขนส่งขยะมูลฝอยโดยรถเก็บ

ขนขยะมูลฝอยจากจุดกาํเนิดขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีคดัแยกและแปลงรูปขยะมูลฝอย หรือสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอยเท่ียวต่อเท่ียว และการขนส่งโดยผา่นสถานีขนส่ง ซ่ึงจะเป็นการขนส่งขยะมูลฝอย

ท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละคนัมาถ่าย ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยก่อน 

แลว้จึงส่งขยะมูลฝอยคราวละมากๆ เพื่อไปยงัสถานีกาํจดัหรือสถานท่ีใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอย

อีกคร้ัง ทั้งน้ีนอกจากการขนส่งขยะมูลฝอยอาจใชย้านพาหนะท่ีสามารถขนขยะมูลฝอยไดเ้ท่ียวละ

มากๆ เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถไฟ เรือพ่วง ก็ได้ การเลือกวิธีการขนส่งขยะมูลฝอยโดยใช้

ยานพาหนะท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีของแต่ละท่ี  

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย  

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมี 2 ประเภท ดงัน้ี  

31. ถงัขยะ3  

การเก็บขนขยะมูลฝอยจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเป้ือนของขยะมูล

ฝอยท่ีมีศกัยภาพในการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ตอ้งมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และให้มี

การแบ่งแยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถงัเพื่อสะดวกและ

ไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดงัน้ี ถงัสีเขียว คือ รองรับขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 

สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้ถงัสีเหลือง คือ รองรับขยะมูลฝอยท่ี

สามารถนาํมารีไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ ถงัสีเทาฝาสีส้ม คือ รองรับ

ขยะมูลฝอยท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขวดยา 

กระป๋องสเปรย ์กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่างๆ และถงัสีฟ้า คือ รองรับขยะมูล
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ฝอยย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ี

สําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม ฟอยล์อลูมิเนียมท่ีสกปรก กระดาษคาร์บอน เซรามิค ถว้ยกาแฟ ถุงมนั

ฝร่ังแผน่ ของเล่นท่ีแตกหกั พลาสติกท่ีรีไซเคิลไม่ได ้เป็นตน้ 

2. ถุงขยะ3  

การคดัแยกขยะมูลฝอยบนครัวเรือนจะตอ้งมีการคดัแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสี

ต่างๆ ดงัน้ี ถุงสีเขียว คือ รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสีย และยอ่ยสลายไดเ้ร็วสามารถนาํมาหมกัทาํ

ปุ๋ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้ถุงสีเหลือง คือ รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํมารีไซเคิล

หรือขายได ้ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม ถุงสีแดง คือ รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีมี

อนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี

สเปรย ์กระป๋องสารฆ่าแมลง และถุงสีฟ้า คือ รวบรวมขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายไม่ไดไ้ม่เป็นพิษและ

ไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอยล์ท่ี

เป้ือนอาหาร (กรมควบคุมมลพิษ 2547 : 15) 

 การจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีจัดวางไวต้ามสถานท่ีต่างๆ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา

โดยทัว่ไป คือ จดัวางไวใ้นอตัราส่วนระหวา่งภาชนะรองรับ 1 จุด ต่อจาํนวนประชากร 350 คน หรือ

ประมาณ 1 จุด ต่อ   50-80 หลงัคาเรือน ในการจดัวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรจะตอ้งสํารวจ

องคป์ระกอบขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระกอบการพิจารณาจดัหา

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนภายใน

ชุมชนวา่มีเท่าใด ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ภาชนะท่ีจะใชร้องรับขยะมูล

ฝอยมีขนาดความจุเท่าใด รวมทั้งจาํนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีออกปฏิบติังานในแต่ละวนัมีก่ีคนั

หรือก่ีเท่ียว เม่ือไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้สามารถคาํนวณหาจาํนวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละ

ประเภทว่าควรจะจดัวางไวป้ระเภทละก่ีใบภายในชุมชนแห่งนั้น ซ่ึงภาชนะแต่ละประเภทท่ีจดัวาง

ไวอ้าจมีจาํนวนแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

ประเภทของรถเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

 อาณัติ ต๊ะปินตา (2553 : 85) ไดก้ล่าวถึงรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีนาํมาใชง้านในปัจจุบนั 

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสภาพพื้นท่ีและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ

พื้นท่ีวา่มีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีดงัน้ี 
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 1. รถบรรทุกเล็กชนิดเปิดขา้งเททา้ย เป็นรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร 

จึงทาํให้มีความคล่องตวัสูง สามารถเขา้ไปเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีมีถนนแคบๆ ได ้และใช้

พนกังานประจาํรถ ประมาณ 2 คน 

 2. รถบรรทุก 6 ลอ้ ชนิดเปิดขา้งเททา้ย เป็นรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีความจุ 7-10 ลูกบาศก์

เมตร เหมาะสาํหรับใชง้านในชุมชนขนาดใหญ่ข้ึน ท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น 

 3. รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ 6 ลอ้ เป็นรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีความจุ 6-8 ลูกบาศก์เมตร 

ตามขนาดของคอนเทนเนอร์หรือถงัรวมขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ รถเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทน้ีจะมี

อุปกรณ์สําหรับยกคอนเทนเนอร์หรือถงัดงักล่าววางบนตวัรถได ้จึงเหมาะสําหรับใช้กบัชุมชนท่ีมี

การจดัวางถงัรวมขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ไวต้ามจุดท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก 

เช่น ตลาดสด ศูนยก์ารคา้ โรงแรม อพาร์ตเมนต ์และคอนโดมิเนียม เป็นตน้ 

 4. รถบรรทุก 6 ลอ้ ชนิดอดัขยะมูลฝอย เป็นรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีความจุประมาณ 15-

20 ตนั โดยมีเคร่ืองอดัขยะมูลฝอยติดตั้งบนตวัรถ เหมาะสําหรับพื้นท่ีท่ีมีขยะมูลฝอยจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ รถเก็บขนขยะประเภทน้ีไม่เหมาะสําหรับการเก็บขนขยะรีไซเคิล 

เน่ืองจากไม่สะดวกต่อการคดัแยก รวมทั้งไม่เหมาะกบัขยะมูลฝอยอนัตราย เน่ืองจากอาจเกิดระเบิด

หรือสารอนัตรายปนเป้ือนกบัขยะมูลฝอยอ่ืนๆ ซ่ึงอาจทาํใหย้ากต่อการคดัแยกไปกาํจดัโดยวธีิพิเศษ 

 5. รถบรรทุก 6 ลอ้ชนิดแยกขยะรีไซเคิล เป็นรถเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีความจุประมาณ 7-10                 

ลูกบาศก์เมตร เหมาะสําหรับใช้รวบรวมขยะรีไซเคิลท่ีคดัแยกไวใ้นภาชนะรองรับขยะมูลฝอยสี

เหลือง ซ่ึงประกอบไปดว้ยขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม โลหะ 

เป็นตน้ รวมทั้งมีช่องสาํหรับใส่ขยะอนัตรายไวต่้างหากจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ รถเก็บขนขยะ

ประเภทน้ีไม่ไดอ้อกแบบสําหรับใชก้บัขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายไดแ้ละขยะมูลฝอยทัว่ไป ดงันั้น จึง

เหมาะสาํหรับนาํไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีขยะรีไซเคิลเป็นจาํนวนมาก 

 สาํหรับจาํนวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีตอ้งใชง้านในแต่ละพื้นท่ีจะข้ึนอยูก่บัปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้นๆ คือ หากขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีเป็นจาํนวนมากก็จาํเป็นจะตอ้งใชร้ถเก็บ

ขนขยะมากข้ึนตามไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้มถา้ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนก็อาจใชร้ถจาํนวนนอ้ยลงตาม

ความเหมาะสม 

4. การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย 

การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอยเป็นองคป์ระกอบท่ี 4 ของระบบการจดัการขยะมูล

ฝอย หมายถึง การถ่ายเทขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับลงสู่รถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อขนส่งขยะมูล

ฝอยไปยงัสถานท่ีแปลงรูปหรือสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ 2544 : 8) 
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การขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน มกัใชร้ถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอยไปถ่ายลงในสถานีขนถ่าย

ยอ่ยหรือไปยงัสถานท่ีกาํจดัหรือแปลงรูปเลย ข้ึนอยูก่บัระบบการดาํเนินการของชุมชน โดยรถยนต์

ท่ีใช้มีหลายรูปแบบ รวมทั้งบางพื้นท่ีมีการใช้รถแยกประเภทขยะมูลฝอยด้วย แต่ต้องมีระบบ

ป้องกนัไม่ให้ขยะมูลฝอยร่ัวซึมหรือหกหล่นระหวา่งการขนส่ง ควรมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกนัการ

ฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย หรืออาจมีเคร่ืองอดัเพื่อช่วยให้บรรทุกขยะมูลฝอยในแต่ละคร้ังไดม้าก

ข้ึน ซ่ึงเป็นการลดจาํนวนเท่ียวในการขนส่งและทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและขนส่ง 

วธีิการปฏิบัติงานของการขนถ่ายขยะมูลฝอย 

1. จดัเตรียมเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานในชัว่โมงทาํงาน ติดประกาศชัว่โมงปฏิบติังานท่ีประตู

ทางเขา้ เพื่อป้องกนัการบุกรุกเขา้ไปในสถานีขนถ่ายโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหลงัเวลาปิดทาํการ 

2. จดัเตรียมมาตรการตรวจสอบ และจดัการไม่ให้ขยะมูลฝอยติดเช้ือและของเสียอนัตราย

ปะปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปในสถานีขนถ่าย 

3. ตอ้งควบคุมเศษขยะมูลฝอย กล่ิน แมลง และพาหะนาํโรค เพื่อป้องกนัปัญหารบกวนดา้น

สุขอนามยัและสภาพท่ีไม่น่าดู 

4. ตอ้งบาํบดันํ้าเสียท่ีเกิดจากการปนเป้ือนขยะมูลฝอยและนํ้ าเสียใดๆ ทั้งหมดท่ีเกิดภายใน

สถานีขนขนถ่ายให้มีคุณภาพนํ้ าทิ้งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพนํ้ าจากโรงงานอุตสาหกรรม พรบ. 

โรงงาน รวมทั้งการเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

5. จดัเตรียมมาตรการป้องกนัอคัคีภยั แผนเฉพาะกิจฉุกเฉินในกรณีอุปกรณ์เกิดขดัขอ้ง หรือ

เกิดความล่าชา้ ดว้ยสาเหตุอ่ืนใดในการขนส่งลาํเลียง 

6. บนัทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิดต่างๆ ท่ีขนส่งไปยงัสถานีขนถ่ายในแต่ละวนั

และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีขนส่งไปยงัสถานท่ีกาํจดั 

 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเป็นสถานท่ีท่ีตั้ งอยู่กลางระหว่างแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยกับ

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยและเป็นท่ีพกัหรือรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเก็บจากในเขตเมืองต่างๆ โดยจะมี

การใช้รถพ่วงกระบะเทท้าย หรือรถก่ึงพ่วงกระบะเททา้ย เพื่อการเก็บขนส่งขยะมูลฝอยไปยงั

สถานท่ีกาํจดัต่อไป ทาํให้สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งไดม้าก อาณัติ ต๊ะปินตา (2553 : 

94) ไดแ้บ่งรูปแบบการดาํเนินงานขนถ่ายขยะมูลฝอยในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

 1. การขนถ่ายโดยใชเ้คร่ืองอดั ไดแ้ก่ การนาํขยะมูลฝอยท่ีถ่ายเทจากรถยนตเ์ก็บขนขยะมูล

ฝอยมาอดัใส่คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เพื่อใหร้ถบรรทุกทาํการขนส่งต่อไป วิธีน้ีมีขอ้ดี คือ สามารถ

เพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งขนส่งในแต่ละเท่ียวไดม้าก แต่อาจจะเกิดปัญหาดา้นนํ้ าเสียท่ีไดจ้าก 
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การอดัขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบการอดัและคอนเทนเนอร์จะต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ียงัไม่เหมาะกบัขยะรีไซเคิลและขยะมูลฝอยอนัตราย เน่ืองจากทาํให้เกิดการปนเป้ือนมาก 

และอาจเกิดความเสียหายจากการระเบิด 

 2. การขนถ่ายโดยไม่ใชเ้คร่ืองอดั ไดแ้ก่ การนาํขยะมูลฝอยบรรจุลงในตวัถงัของรถบรรทุก

หรือรถพ่วงขนาดใหญ่ ซ่ึงวิธีการในการขนถ่ายอาจทาํไดโ้ดยการเทขยะมูลฝอยจากรถยนต์เก็บขน

ขยะมูลฝอยลงในรถบรรทุก หรือการเทขยะมูลฝอยกองทิ้งไวบ้นพื้นก่อนแล้วใช้เคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการขนถ่ายขยะมูลฝอยนั้นใส่รถบรรทุกต่อไป ซ่ึงระบบแรกจะตอ้งทาํการ

ก่อสร้างอาคารสถานีขนถ่ายเป็นสองระดบั โดยให้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งข้ึนชั้นบนของ

สถานี เพื่อเทขยะมูลฝอย โดยระบบน้ีสามารถขนถ่ายขยะมูลฝอยท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั แต่มี

ประสิทธิภาพในการขนถ่ายขยะมูลฝอยไดเ้ร็ว สําหรับระบบท่ีสองจะเหมาะสมสําหรับสถานีขน

ถ่ายท่ีมีขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นในการดาํเนินการสูงกว่า แต่ตอ้งออกแบบและจดัเตรียมพื้นท่ี

ขนาดใหญ่สาํหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย รวมทั้งตอ้งการเคร่ืองจกัรกลท่ีเหมาะสม ช่วยในการขน

ถ่ายขยะมูลฝอยใส่รถบรรทุก 

  5. การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่เป็นองคป์ระกอบท่ี 5 ของระบบการ

จดัการขยะมูลฝอย หมายถึง การเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะหรือองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ ของขยะมูลฝอยเพื่อให้มีความสะดวก ความปลอดภยั ในการนําขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์และใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงการนาํกลบัมาใชใ้หม่หรือเรียกอีกอยา่งว่า

การรีไซเคิลขยะมูลฝอย คือ การนาํเอาของเสียท่ีผา่นการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ให้เกิดประโยชน์ซ่ึง

อาจมีสภาพเหมือนเดิม หรือเปล่ียนแปลงสภาพเดิมแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ เป็นวิธีการลดขยะมูลฝอย 

ลดการใชพ้ลงังานและลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ใหถู้กนาํมาใชส้ิ้นเปลืองมากเกินไป 

(กรมควบคุมมลพิษ 2550 : 12)  

5.1 วธีิการแปลงรูปขยะมูลฝอย 

อาณติั ตะ๊ปินตา (2553 : 100-103) ไดแ้บ่งวธีิการแปลงรูปขยะมูลฝอย ออกเป็น 4 

วธีิ ดงัน้ี 

1. การบด  

การบด หมายถึง การเปล่ียนสภาพทางกายภาพของขยะมูลฝอยให้กลายเป็นช้ิน

เล็กๆ ท่ีมีขนาดตามตอ้งการและสมํ่าเสมอกนั หรือทาํใหเ้ป็นช้ินละเอียดไปเลย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์

แตกต่างกนัไป  เช่น การบดเศษอาหารให้ละเอียดก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายนํ้ าทิ้ง โดยการติดตั้ง
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เคร่ืองบดเขา้กบัอ่างลา้งจานตามบา้นเรือนหรือตามร้านคา้ เพื่อช่วยให้ขยะมูลฝอยท่ีถูกบดละเอียด

ไม่เกิดการอุดตนัในท่อระบายนํ้าและไม่ส่งกล่ินเหมน็หรือเน่าเสีย รวมทั้งยงัเกิดการยอ่ยสลายไดง่้าย

และเร็วข้ึนอีกแลว้ การบดตดัขยะมูลฝอยจาํพวกเศษกระดาษหรือเศษพลาสติกประเภทต่างๆ ให้เป็น

ช้ินเล็กๆ แลว้นาํไปผ่านขบวนการแปลงรูปเพื่อเป็นวตัถุดิบสําหรับการผลิตกระดาษรีไซเคิลหรือ

พลาสติกรีไซเคิลต่อไป การบดขวดแกว้หรือเศษแกว้ให้เป็นช้ินเล็กๆ จนละเอียดเพื่อนาํไปหลอม

เป็นขวดแกว้ใหม่ การบดหรือตดัเศษยางออกเป็นช้ินเล็กๆ แลว้นาํไปผา่นกระบวนการแปลงรูปเพื่อ

ผลิตเป็นแผน่ยางท่ีนาํไปใช้ผลิตสินคา้ชนิดต่างๆ เช่น รองเทา้ยาง แผน่รองพื้นยางในรถยนต ์เป็น

ตน้ และการบดตดัขยะมูลฝอยจาํพวกก่ิงไมห้รือใบไมใ้ห้เป็นช้ินเล็กๆ ท่ีมีขนาดพอเหมาะแล้ว

นาํไปใช้เป็นวสัดุคลุมดินในการปลูกพืช หรือการจดัสวนไมด้อกไมป้ระดบั เพื่อช่วยในการอุม้นํ้ า

และป้องกนัการระเหยของนํ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. การอดั 

การอดั หมายถึง การทาํใหข้ยะมูลฝอยมีปริมาตรลดลงไปจากเดิมเพื่อช่วยให้เกิด

ความสะดวกในการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกาํจดัทาํลาย เช่น การอดัเป็นฟ่อนหรือเป็น

กอ้นๆ เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิดในชุมชนไปยงัสถานท่ีฝังกลบ

ให้น้อยลง ทาํให้สามารถขนถ่ายขยะมูลฝอยต่อเท่ียวไดจ้าํนวนมากข้ึน การอดัโดยใช้เคร่ืองอดัท่ี

ติดตั้งไวบ้นรถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งขยะมูลฝอยในแต่ละเท่ียวให้ไดม้ากข้ึน 

เน่ืองจากมีพื้นท่ีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนจากเดิม เป็นการช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงานไดเ้ป็นจาํนวนมาก และการใชร้ถแทรกเตอร์บดและอดัทบัขยะมูลฝอยท่ีขนถ่ายมาทิ้งลง

ในบ่อฝังกลบไปมาหลายๆ รอบ โดยเป็นการทาํใหป้ริมาตรของขยะมูลฝอยในสถานท่ีฝังกลบลดลง 

ซ่ึงช่วยใหส้ถานท่ีฝังกลบสามารถขยายเวลาในการใชง้านออกไปไดน้านข้ึนอีกหลายปี 

3. การแยกส่วนประกอบ 

การแยกส่วนประกอบ หมายถึง การคดัแยกขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ 

เช่น กระดาษ แก้ว กระป๋องอลูมิเนียม พลาสติก เป็นต้น เพื่อนําขยะมูลฝอยเหล่าน้ีกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ไดอี้ก ส่วนขยะมูลฝอยอ่ืนๆ ท่ีใชป้ระโยชน์ไม่ไดก้็จะถูกขนถ่ายเพื่อนาํไปกาํจดั การ

แยกส่วนประกอบของขยะมูลฝอยสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น การแยกส่วนประกอบโดยใช้

แรงงานคนในการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ส่วนอีกวิธีหน่ึงเป็นการดาํเนินงานโดยใช้

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เขา้มาช่วย ทาํใหท้าํงานไดเ้ร็วข้ึน 
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4. การยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

การย่อยสลายทางชีวภาพ หมายถึง การย่อยสลายโดยอาศัยการทาํงานของ

จุลินทรียท์ั้งแบบท่ีใช้อากาศ และไม่ใช้อากาศ ซ่ึงจุลินทรียก์ลุ่มท่ีใช้อากาศจะสามารถย่อยสลาย

อินทรียวตัถุไดดี้       มีประสิทธิภาพและเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ในขณะท่ีจุลินทรียอี์กกลุ่มหน่ึงไม่ใช้

อากาศจะทาํการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุไดค้่อนขา้งชา้ รวมทั้งทาํให้เกิดกรดและก๊าซต่างๆ ท่ีอาจไม่

เป็นท่ีตอ้งการตามมาดว้ย ซ่ึงผลผลิตท่ีไดรั้บจากขบวนการย่อยสลายอินทรียวตัถุท่ีมาจากขยะมูล

ฝอยประเภทท่ียอ่ยสลายได ้คือ ปุ๋ยหมกั โดยมีองคป์ระกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบาํรุงดิน 

5.2 การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษ (2551 : 20-27) ไดก้ล่าวถึงชนิดของขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํมา

รีไซเคิลได ้ดงัน้ี 

1. แก้ว สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

1.1 ขวดแกว้ดี จะถูกนาํมาคดัแยกชนิด สี และประเภทท่ีบรรจุสินคา้ ไดแ้ก่ ขวด

แม่โขง ขวดนํ้ าปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส  ขวดเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั ขวดยา ขวดนํ้ าอดัลม เป็นตน้ การ

จดัการขวดเหล่าน้ีหากไม่แตกบ่ินเสียหาย จะถูกนาํกลบัเขา้โรงงานเพื่อนาํไปลา้งให้สะอาดและนาํ

กลบัมาใชใ้หม่ท่ีเรียกวา่ “Reuse” 

1.2 ขวดแกว้แตก ขวดท่ีแตกหัก บ่ินชาํรุดเสียหายจะถูกนาํมาคดัแยกสี ไดแ้ก่ 

ขวดแกว้ใส ขวดแกว้สีชา และขวดแกว้สีเขียว จากนั้นนาํเศษแกว้มาผา่นกระบวนการรีไซเคิล โดย

เบ้ืองตน้จะเร่ิมแยกเศษแกว้ออกมาตามสีของ เอาฝาจุกท่ีติดมากบัปากขวดออกแลว้บดให้ละเอียด 

ใส่นํ้ ายากดัสีเพื่อกดัสีท่ีติดมากบัขวดแกว้ ลา้งให้สะอาด แลว้นาํส่งโรงงานผลิตขวดแกว้เพื่อนาํไป

หลอมใหม่ 

2. กระดาษ 

กระดาษเป็นวสัดุท่ียอ่ยง่ายท่ีสุด เพราะผลิตจากเยื่อไมธ้รรมชาติโดยปกติกระดาษจะ

มีระยะเวลายอ่ยสลายไดเ้องตามธรรมชาติ ประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถา้ถูกทบัถมอยูใ่นกองขยะจน

แน่นไม่มีแสงแดด อากาศและความช้ืน สําหรับจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลายก็อาจตอ้งใชเ้วลาถึง 50 ปี

ในการยอ่ยสลาย ดงันั้นเราจึงควรแยกขยะมูลฝอยท่ีเป็นเศษกระดาษออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ เพื่อ

ความสะดวกในการจดัเก็บและนาํไปรีไซเคิลเป็นกระดาษนาํกลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3. พลาสติก แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

3.1 พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็น

พลาสติกท่ีแข็งตวัดว้ยความร้อนแบบไม่ยอ้นกลบัสามารถข้ึนรูปผลิตภณัฑ์รูปทรงต่างๆ ไดโ้ดยทาํ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

ใหแ้ขง็ตวัดว้ยความร้อนในแม่แบบและเม่ือแข็งตวัแลว้จะมีความคงรูปสูงมาก เน่ืองจากไม่สามารถ

หลอมเหลวไดอี้กพลาสติกในกลุ่มน้ีจึงจดัเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกประเภท “รีไซเคิลไม่ได”้ 

3.2 พลาสติกท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดห้รือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) 

เป็นพลาสติกท่ีหลอมตวัดว้ยความร้อน และกลบัแข็งตวัเม่ืออุณหภูมิลดตํ่าลง พลาสติกชนิดน้ี

จดัเป็นวสัดุประเภท “รีไซเคิลได”้ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภณัฑ์พลาสติกเพื่อนาํมากลบัมา

แปรรูปใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. โลหะ สามารถนาํมารีไซเคิลใหม่ได ้มีดงัน้ี 

4.1 เหล็ก ใชก้นัมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง

เคร่ืองใชใ้นบา้น อุตสาหกรรม 

4.2 ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดี นาํกลบัมาหลอมใชใ้หม่ไดโ้ดยการทาํเป็นพระ 

ระฆงั อุปกรณ์สุขภณัฑต์่างๆ และใบพดัเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 

4.3 ทองแดง นาํกลบัมาหลอมทาํสายไฟใหม่ไดอี้ก 

4.4 สแตนเลส นาํกลบัมาหลอมทาํชอ้นส้อม กระทะ หมอ้ 

4.5 ตะกัว่ นาํกลบัมาหลอมใหม่ทาํฟิวส์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ 

5. อลูมิเนียม แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

5.1 อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เคร่ืองยนต ์ลูกสูบ 

5.2 อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมงัซกัผา้ ขนันํ้า กระป๋องนํ้าอดัลม กระป๋องเบียร์ 

เม่ือผ่านขั้นตอนการผลิตแลว้ขยะมูลฝอยท่ีใช้แลว้เหล่าน้ีจะกลายมาอยู่ในรูปของ

ผลิตภณัฑ์ใหม่จากนั้นจึงเขา้สู่ขั้นตอนในการนาํมาใช้ประโยชน์ ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลจึงสามารถ

สังเกตไดจ้ากเคร่ืองหมายท่ีประทบัไวบ้นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตทุกคร้ัง ซ่ึงการรีไซเคิล ทาํให้จาํนวนขยะ

มูลฝอยลดน้อยลง และช่วยลดปริมาณการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวตัถุดิบในโรงงาน

อุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธ์ิ และลดปริมาณการโค่นทาํลายป่าไมล้งดว้ย การ

หมุนเวียนนาํมาผลิตใหม่ยงัเป็นการลดการใช้พลงังานจากใตพ้ิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดข้ึ์นสู่อากาศและลดสภาวะการเกิดฝนกรด การนาํส่ิงของกลบัมาใชใ้หม่ จึงเป็น

วิธีการหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต เพิ่มคุณค่าให้กับส่ิงแวดล้อมและช่วยถนอมรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไวไ้ดดี้ท่ีสุด 

6. การกาํจัดขยะมูลฝอย 

0การกาํจดัขยะมูลฝอย0เป็นองค์ประกอบท่ี 6 ของระบบการจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง 
ขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ไดแ้ล้วจะถูกนาํไปกาํจดั ซ่ึงมีหลายวิธีการท่ีใช้
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ต่อเน่ืองกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น การหมกัทาํปุ๋ย การเผาในเตาเผา การฝังกลบ การนาํไป

กองทิ้งบนพื้นดิน การนาํไปทิ้งลงทะเล เผากลางแจง้ เป็นตน้ การกาํจดัขยะมูลฝอยบางวิธีเป็นการ

กาํจดัท่ีไม่ถูกตอ้งทาํใหเ้กิดสภาวะเป็นพิษต่อสภาพแวดลอ้ม และมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์
(สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 2548 : 60) 

วิธีการกาํจดัขยะมูลฝอย ( Method of Refuse Disposal ) มีหลายวิธีดว้ยกนั ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดี

ถูกสุขลกัษณะบา้งไม่ถูกสุขลกัษณะบา้ง ซ่ึงการจดัการและการกาํจดัขยะมูลฝอยแต่ละวิธีต่างมีขอ้ดี

ขอ้เสียต่างกนั การพิจารณาวา่จะเลือกใชว้ิธีใดตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีสําคญั คือ 

ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน รูปแบบการบริหารของทอ้งถ่ิน งบประมาณ ชนิด ลกัษณะสมบติั

ของขยะมูลฝอย ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีจะใช้กาํจดัขยะมูลฝอย เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

อาคารสถานท่ี ความร่วมมือของประชาชน ประโยชน์ท่ีควรจะไดรั้บ คุณสมบติัของขยะมูลฝอย เช่น 

ปริมาณของอินทรีย์ อนินทรีย์สาร การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีพิษและเช้ือโรค ปริมาณของ

ของแขง็ชนิดต่างๆ ความหนาแน่น ความช้ืน เป็นตน้ 

การกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีใชก้นัอยู ่มีวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

1. ระบบหมักทาํปุ๋ย 

การหมกัทาํปุ๋ย หมายถึง กระบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียท์างชีววิทยา ภายใตส้ภาวะท่ี

เหมาะสม เช่น ความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน เป็นตน้ โดยจุลินทรียเ์ป็นตวัยอ่ยสลายขยะมูล

ฝอยอินทรียท่ี์มีขนาดใหญ่ ให้แปลงสภาพเป็นสารอินทรียห์รือสารประกอบท่ีมีโมเลกุลเล็กลง จน

เป็นประโยชน์ไดง่้ายแก่พืช โดยผลท่ีไดป้รากฏเป็นผงหรือกอ้นเล็กๆ สีดาํค่อนขา้งแห้ง และไม่มี

กล่ินเหมน็ (อาณติั ตะ๊ปินตา 2553 : 130) 

ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมในการหมกัทาํปุ๋ย คือขยะมูลฝอยพวกสารอินทรียย์่อยสลายได้

ง่าย พวกผกัผลไมท่ี้ไม่ตอ้งการ แต่การกาํจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีน้ีมีปัญหาอยู่ท่ีการคดัแยกขยะมูล

ฝอยประเภทอินทรียว์ตัถุออกมาจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ ขยะมูลฝอยประเภทอินทรียส์ารท่ี

สามารถยอ่ยสลายไดท่ี้นาํไปรวมกนัไว ้ จะอาศยักระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรียใ์ห้กลายเป็น

แร่ธาตุท่ีค่อนขา้งคงรูป ท่ีเรียกวา่ ปุ๋ย มีสีเทาหรือนํ้ าตาลเขม้เกือบดาํ ไม่มีกล่ิน กากท่ีเหลือจากการ

ยอ่ยสลายจะมีลกัษณะคลา้ยดินร่วม มีประสิทธิภาพในการอุม้นํ้ าไดดี้ ดูดซึมนํ้ าไดดี้ แลกเปล่ียน

ประจุไฟฟ้ากบัผวิดินไดดี้เท่ากบัดินเหนียว จึงเหมาะท่ีจะนาํปุ๋ยน้ีไปใชใ้นการปรับสภาพดิน และยงั

สามารถนาํไปเป็นอาหารของพืชเพื่อบาํรุงตน้ไมไ้ด้ดี มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช คือ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซ่ึงเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ไม่ทาํใหดิ้นเป็นกรดหรือด่าง  

หลกัการของกระบวนการหมกัทาํปุ๋ยมี 2 ชนิด คือ กระบวนการหมกัแบบใช้ออกซิเจน 

จะทําให้มูลฝอยอินทรีย์แปลงสภาพเป็นปุ๋ยได้รวดเ ร็ว  และไม่ เ กิดก๊ าซก ล่ินเหม็น  คือ 
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ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ข้ึนในระบบ ทั้งน้ี เน่ืองจากจุลินทรียท่ี์ช่วยยอ่ยเป็นพวกใชอ้อกซิเจนจากอากาศ 

ส่วนอีกชนิดเป็น กระบวนการหมกัแบบไม่ใช้ออกซิเจน คือ ระบบการหมกัท่ีอาศยัจุลินทรียช่์วย

ย่อยพวกท่ีไม่ใช้ออกซิเจนจากอากาศ แต่ใช้ออกซิเจนจากสารประกอบในดินพวกท่ีมีออกซิเจน

หลายอะตอมเป็นองค์ประกอบ เช่น สารซัลเฟต ทาํให้เกิดกล่ินเหม็น และมูลฝอยอินทรียจ์ะแปร

สภาพเป็นปุ๋ยไดช้้ากว่ากระบวนการหมกัแบบใช้ออกซิเจน แต่มีผลดี คือ เกิดก๊าซมีเทนซ่ึงใช้เป็น

เช้ือเพลิงได ้

ประโยชน์ของระบบหมักทาํปุ๋ ย 
ปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ากขยะมูลฝอยซ่ึงเกิดจากการผุพงัของสารอินทรีย ์ จะช่วยละลายธาตุ

อาหารในดินใหแ้ก่พืชไดม้ากยิง่ข้ึน เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลกัให้แก่พืช โดยจะ

รักษาความชุ่มช้ืนในดิน ซ่ึงเป็นการบาํรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิตของพืช

ให้สูงข้ึน แต่มีขอ้จาํกดั คือ ถา้ดาํเนินการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการจะเกิดปัญหากล่ินเหม็น และ

ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายไม่ได ้

2. ระบบการเผาในเตาเผา 

การเผาในเตาเผา หมายถึง การนาํขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาท่ีมีอุณหภูมิสูงเพื่อให้

เกิดขบวนการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงลกัษณะของเตาเผาอาจจะแตกต่างกนัไปตามองคป์ระกอบ

ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละชุมชน โดยเตาเผาจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีสามารถควบคุมการ

เผาไหม ้อุณหภูมิ ควนั ไอเสีย ตลอดจนเศษผงหรือฝุ่ นละอองท่ีปนออกไปกบัควนัเสียด้วย เพื่อ

ป้องกนัมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิดข้ึน (สุภาภรณ์ ศิริโสภณา 2548 : 60-61) 

หลกัการกาํจดัขยะมูลฝอยดว้ยการเผาในเตาเผาเป็นวิธีท่ีสามารถลดปริมาณขยะมูล

ฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยลดไดป้ริมาณร้อยละ 80-90 การเผาภายในเตาเผาอาศยัสมบติัของ

มูลฝอยท่ีสามารถติดไฟและถูกเผาไหมไ้ด ้โดยมีอากาศหรือเช้ือเพลิงเสริมภายใตอุ้ณหภูมิและความ

ดนัท่ีเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรูปแบบและขนาดของเตาเผาแต่ละประเภท ผลจากการเผาไหมเ้ป็นก๊าซ

ชนิดต่างๆ ไอนํ้ า ฝุ่ น และข้ีเถา้ โดยทัว่ไป อุณหภูมิในเตาควรอยูร่ะหวา่ง 850-1200 องศาเซลเซียส 

เพื่อให้การเผาไหมข้ยะมูลฝอยสมบูรณ์ท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ก๊าซท่ีเกิดข้ึนมกัมีก๊าซพิษ เช่น ซลัเฟอร์

ไดออกไซด์ รวมอยู่ดว้ย และอาจเกิดไดออกซิน ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีระบบ

ควบคุมมลพิษทางอากาศดว้ย 

การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชนดว้ยวิธีการเผานั้น เตาเผาเป็นส่วนประกอบหลกัท่ีสําคญั 

มีหลายรูปแบบ ท่ีนิยมใช้มี 3 ประเภท ดงัน้ี 1. เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ โดยแผงตะกรับทาํหน้าท่ี

ป้อนขยะมูลฝอยภายในเตา การเผาใชอ้ากาศมากเกินพอ และอาจใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงเสริมในการเผา
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ไหม ้เตาเผาประเภทน้ีเหมาะสมกบัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณมาก 2. เตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม ้

เป็นเตาเผาท่ีแบ่งการเผาไหมเ้ป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะควบคุมการเผาไหมใ้นสภาวะไร้อากาศ

หรือใชอ้ากาศค่อนขา้งน้อย และในขั้นตอนท่ีสองจะเผาไหมใ้นสภาวะอากาศมากเกินพอ และอาจ

ใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ย เตาเผาประเภทน้ีใชก้บัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณนอ้ย 3. เตาเผาชนิดใชต้วักลาง

นาํความร้อน เป็นแร่ควอทซ์หรือทรายแม่นํ้ าขนาด 1 มิลลิเมตร ขยะมูลฝอยตอ้งถูกยอ่ยให้มีขนาด

เล็ก โดยตวักลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกนัในเตา และเผาไหมโ้ดยใช้อากาศมากเกินพอ 

อุณหภูมิในเตา 850-1,200 องศาเซลเซียส  

ประโยชน์ของระบบการเผาในเตาเผา 

กาํจดัขยะมูลฝอยไดเ้กือบทุกชนิด และข้ีเถา้ท่ีเหลือจากการเผามีนอ้ยไม่มีปัญหาในการ

กาํจดั สามารถก่อสร้างเตาเผาไวใ้กลเ้คียงกบัแหล่งกาํเนิดของขยะมูลฝอยได้ ทาํให้ประหยดัค่า

ขนส่ง และใช้พื้นท่ีน้อย เม่ือเทียบกบัวิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย และพลงังานความร้อนสามารถ

นาํมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น นาํมาผลิตกระแสไฟฟ้า แต่มีขอ้จาํกดั คือ ค่าลงทุนในการก่อสร้างสูงมาก 

และค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบาํรุงรักษาค่อนขา้งสูง เพราะใชค้วามร้อนสูง จึงทาํใหเ้กิดการสึกหรอ

ไดง่้าย 

3. ระบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 

การฝังกลบอยา่งถูกสุขาภิบาล หมายถึง การนาํขยะมูลฝอยไปฝังหรือถมในท่ีลุ่ม โดย

ไม่ทาํให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ทาํโดยขุดพื้นท่ีให้เป็นหลุมหรือร่อง เทขยะมูลฝอยลงไป เกล่ีย

ใหก้ระจาย บดทบัให้แน่น นาํดินกลบัทบัและบดทบัอีกคร้ังหน่ึง (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

2552 : 98) 

หลกัการของระบบฝังกลบ คือ การเทขยะมูลฝอยลงในพื้นท่ีจดัเตรียมไวส้ําหรับการ

ฝังกลบโดยเฉพาะ ซ่ึงมีการวางระบบต่างๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้มีการปลดปล่อยมลสารต่างๆ ออกสู่

พื้นท่ีภายนอก แลว้ใชเ้คร่ืองจกัรกลเกล่ียและบดให้ยุบตวัลง หลงัจากนั้นใช้ดินกลบทบัและบดอดั

ใหแ้น่นอีกคร้ัง เป็นลกัษณะน้ีจนเตม็พื้นท่ีฝังกลบ เพื่อป้องกนัปัญหาในดา้นกล่ิน แมลง สัตว ์พาหะ 

นํ้ าฝนชะลา้งขยะมูลฝอย เป็นตน้ สารอินทรียท่ี์มีอยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติ 

โดยจุลินทรียใ์นกระบวนการยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน ทาํให้ขยะมูลฝอยยุบตวัเกิดก๊าซมีเทน 

และนํ้าเสียในชั้นของขยะมูลฝอย นอกจากน้ีการดาํเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยจะตอ้งมีมาตรการใน

การบาํบดันํ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน การระบายก๊าซออกจากบริเวณฝังกลบ และการติดตามการร่ัวซึมของนํ้ า

ชะขยะมูลฝอยออกนอกพื้นท่ี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการฝังกลบน้ีจะตอ้งมีการศึกษาความเหมาะสมและ
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ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสม และอาจจะใชพ้ื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์

อยา่งอ่ืนท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่เพียงพอและอยูห่่างไกลชุมชน  

นอกจากน้ีการฝังกลบผิวหน้าด้วยวสัดุกลบทุกวนัจะช่วยลดปัญหาการทาํลายภูมิ

ทศัน์ไดร้ะดบัหน่ึง และเม่ือทาํการเทเต็มพื้นท่ีแลว้ตอ้งมีมาตรการปิดพื้นท่ีตามมาตรฐาน แลว้ปลูก

พืชตกแต่งพื้นท่ีใหเ้รียบร้อย ตลอดจนมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าใตดิ้น ในระหวา่งการ

ดาํเนินการฝังกลบและหลงัการเลิกใชพ้ื้นท่ีเพื่อการฝังกลบตลอดไปหรือไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี นบัจาก

วนัปิดพื้นท่ีฝังกลบเป็นทางการ (กรมควบคุมมลพิษ 2552 ก : 6) 

 วธีิการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2548 : 64-66) ไดก้ล่าวถึงการฝังกลบมี 4 แบบ คือ การฝังกลบ

บนพื้นท่ีราบ การฝังกลบแบบร่อง การฝังกลบแบบบ่อหรือพื้นท่ีตํ่า และการฝังกลบในพื้นท่ีท่ีเป็น

หุบเขา ซ่ึงจะเลือกรูปแบบใดข้ึนอยูก่บัสภาพของพื้นท่ีเป็นหลกั ดงัน้ี 

   1. การฝังกลบพื้นท่ีราบ (Area Method) พื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้ าใตดิ้นสูง คือ ระดบันํ้ าใต้

ดินอยู่ต ํ่ากว่าระดบัผิวดินเล็กนอ้ย ไม่สามารถขุดลึกลงไปไดอี้กเพราะขุดลึกลงไปจะพบนํ้ า และมี

ความเส่ียงต่อการท่ีนํ้ าใตดิ้นอาจถูกปนเป้ือนจากการฝังกลบมูลฝอยไดง่้าย จึงมกัใชก้ารฝังกลบดว้ย

วิธีน้ี โดยเทถมมูลฝอยในแนวราบก่อน แลว้บดอดัทบัในชั้นสูงถดัข้ึนไปเร่ือยๆ จนไดร้ะดบัตามท่ี

กาํหนด โดยมีการทาํคนัดินตามแนวขอบพื้นท่ีฝังกลบ เพื่อเป็นผนงัและขอบยนัการบดอดัขยะมูล

ฝอย และทาํหน้าท่ีป้องกนันํ้ าเสียท่ีเกิดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยท่ีฝังกลบแล้ว ไม่ให้ซึม

ออกนอกพื้นท่ีฝังกลบ วิธีน้ีจึงตอ้งหาดินจากท่ีอ่ืนมาทาํกั้นขอบ ใช้เป็นวสัดุกลบปิดทบัมูลฝอยใน

แต่ละวนัของแต่ละชั้น ทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายในการดาํเนินสูงข้ึน 

   2. การฝังกลบแบบร่อง (Trench Method) พื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้าใตดิ้นตํ่าหรือลึกจากผิว

ดิน อยา่งนอ้ยระดบัพื้นท่ีจะเทกองขยะมูลฝอยควรอยูสู่งกวา่ระดบันํ้าใตดิ้น ไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร โดย

ยึดระดบันํ้ าในฤดูฝนเป็นเกณฑ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการเกิดการปนเป้ือนต่อนํ้ าใตดิ้น การฝัง

กลบวิธีน้ี เร่ิมจากการขุดดินลึกลงไปเป็นร่องให้ไดร้ะดบัท่ีกาํหนด ปูพื้นและดา้นขา้งร่องดว้ยดิน

เหนียวท่ีมีความซึมผ่านนํ้ าตํ่า เทถมขยะมูลฝอย เกล่ีย และบดอดัให้แน่นเป็นชั้นๆ สูงๆ ข้ึนเร่ือยๆ 

ระหวา่งชั้นกลบทบัดว้ยวสัดุกลบ และก่อนจะปิดหลุมฝังกลบจะใชว้สัดุกลบปากหลุมอีกคร้ัง ทาํให้

ไม่จาํเป็นตอ้งขนดินมาจากท่ีอ่ืน เป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 

   3. การฝังกลบแบบบ่อหรือพื้นท่ีตํ่า (Low Area Method) การฝังกลบวิธีน้ี จะใช้

พื้นท่ีท่ีเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือพื้นท่ีไม่ตํ่าไม่ราบเรียบมาจดัสร้างเป็นพื้นท่ีฝังกลบ ซ่ึงเป็นการช่วย

ปรับพื้นท่ีดินใหมี้ระดบัสูงข้ึน ทาํใหเ้ม่ือเลิกใชพ้ื้นท่ีทั้งหมดสาํหรับการฝังกลบและปรับแต่งบริเวณ

แลว้ จะมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามข้ึนมาก การฝังกลบวธีิน้ีดาํเนินการเช่นเดียวกบัฝังกลบท่ีราบ 
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   4. การฝังกลบในพื้นท่ีท่ีเป็นหุบเขา (Valley of Ravine Method) การดาํเนินการฝัง

กลบมูลฝอยในพื้นท่ีหุบเขา มีขอ้ดีตรงท่ีไม่ตอ้งขุดหลุมฝังกลบทุกหลุม แมจ้ะตอ้งมีการปรับแต่งใน

บางจุดบา้ง และการรวบรวมนํ้ าชะมูลฝอยสู่บ่อพกันํ้ าเสียสามารถใชข้อ้ไดเ้ปรียบในดา้นความลาด

เอียงของพื้นท่ี แทนการใชเ้คร่ืองสูบ การฝังกลบวิธีน้ีมีการใชเ้คร่ืองจกัรกล และใชข้นวสัดุกลบไป

ทาํการกลบทบัชั้นมูลฝอยเม่ือเสร็จส้ินในแต่ละวนัและระหวา่งชั้นมูลฝอย โดยอาจใชดิ้นจากบริเวณ

ใกลเ้คียงหุบเขานั้นเป็นวสัดุกลบดว้ย 

ข้อควรพจิารณาในการฝังกลบขยะมูลฝอย  

การฝังกลบขยะมูลฝอยอาจก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการ การดําเนินการจึง

จาํเป็นตอ้งมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมการก่อนการฝัง

กลบ คือ ความรู้ ความเขา้ใจในการฝังกลบขยะมูลฝอย บุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งควรไดรั้บ

ความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในหนา้ท่ี และมัน่ใจในความปลอดภยัของ

การดาํเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงานของตนและสามารถช่วยช้ีแจงแก่

ผูท่ี้ไม่แน่ใจ ซ่ึงจะตอ้งมีมาตรการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบ มีขอ้กาํหนดในการปฏิบติัทุกขั้นตอน

และติดตามการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย

ส่วนบุคคลและมาตรการดา้นสุขภาพสําหรับบุคลากร และมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอน

และผลการดาํเนินการ รวมทั้งมีโครงการใหค้วามรู้แก่สาธารณชน 

พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย หมายถึง บริเวณท่ีใช้เป็นหลุมถมฝังขยะมูลฝอยชุมชน

ทั้งหมด ความมีลกัษณะท่ีสําคญั ดงัน้ี มีเน้ือท่ีเพียงพอสําหรับใชฝั้งกลบขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ 20 

ปี ซ่ึงมีลกัษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ีควรเป็นชั้นดินต่อชั้นหินตามธรรมชาติ ซ่ึงมีอตัราการซึม

ผา่นของนํ้า เกินกวา่หรือเท่ากบั 1*10-5 เซนติเมตรต่อวินาที ความหนาของชั้นดินต่อชั้นหิน ไม่นอ้ย

กวา่ 3 เมตร และมีการแผก่ระจายกวา้งกวา่พื้นท่ีฝังกลบ ไม่นอ้ยกวา่ดา้นละ 50 เมตร โดยควรเป็นท่ี

ดอน มีระดบันํ้าใตดิ้นลึก หรือระดบักน้บ่อฝังกลบตอ้งอยูสู่งกวา่ระดบันํ้ าใตดิ้นสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1 

เมตร ยกเวน้มีการออกแบบพิเศษ 

มาตรการต่างๆ ในการดําเนินงานเพือ่ป้องกนัและควบคุมมิให้เกดิปัญหาส่ิงแวดล้อม 

1. ตอ้งควบคุมไม่ใหมี้การนาํขยะมูลฝอยอนัตรายมากาํจดัรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปใน

บริเวณท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย นอกจากจะมีมาตรการกาํจดัโดยวธีิการพิเศษตามลกัษณะของเสียนั้น 

2. ตอ้งควบคุมใหข้ยะมูลฝอยถูกกาํจดัอยูเ่ฉพาะภายในขอบเขตท่ีกาํหนดไว ้ทั้งบน

พื้นผวิดินและใตดิ้น 
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3. การใชดิ้นกลบตอ้งมีการบดทบัขยะมูลฝอยและดินกลบใหแ้น่นเพียงพอ ปกติ

อตัราส่วนของความหนาของชั้นขยะมูลฝอยต่อความหนาของชั้นดินท่ีกลบ ปริมาณ 4 : 1 

4. ตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น ตรวจสอบการปนเป้ือนของแหล่งนํ้าใตดิ้น

บริเวณ ใกลเ้คียง 

5. ตอ้งคาํนึงถึงทศันียภาพของพื้นดินและบริเวณใกลเ้คียง เช่น การจดัใหมี้ส่ิงป้องกนั

การปลิวของขยะมูลฝอยหรือปลูกตน้ไมล้อ้มรอบ เป็นตน้ 

ประโยชน์ของระบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล 
ถา้มีพื้นท่ีอยูแ่ลว้จะเป็นวธีิท่ีประหยดัท่ีสุด ซ่ึงกาํจดัขยะมูลฝอยไดเ้กือบทุกชนิด ยกเวน้

ของเสียอนัตรายและของเสียติดเช้ือ โดยสามารถใช้ไดท้ั้งระยะสั้ นและระยะยาว เม่ือฝังกลบเสร็จ

แลว้ทาํใหไ้ดพ้ื้นท่ีดินไปทาํประโยชน์อ่ืน และง่ายต่อการดาํเนินงาน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา 

แต่มีขอ้จาํกดั คือ หาสถานท่ียากเพราะไม่มีชุมชนใดตอ้งการใหอ้ยูใ่กล ้ซ่ึงพื้นท่ีฝังกลบบางแห่งตอ้ง

หาดินมาจากท่ีอ่ืน ทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้าย และอาจก่อให้เกิดปัญหา แมลงวนั และกล่ินเหม็น หาก

ดาํเนินการฝังกลบไปเป็นไปตามการควบคุมท่ีถูกตอ้ง 

7. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ือง จาํเป็นตอ้งไดรั้บการ

สนบัสนุนจากชาวชุมชนดว้ยดี ตั้งแต่เห็นความสําคญั ความจาํเป็น และประโยชน์ท่ีทุกคนจะไดรั้บ 

คือ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและร่วมดาํเนินการดว้ย โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบโดยตรง มีนโยบายท่ีชดัเจน มีการจดัเตรียมการดาํเนินงาน แผนปฏิบติัการ การติดตาม

และประเมินผล และการจดัทาํแผนหลกัระยะยาว 

ทั้งน้ีการจดัการขยะมูลฝอย ควรเป็นการจดัการอย่างครบวงจร โดยเน้นการวางแผน

จดัการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเหลือจะกาํจดัด้วยระบบ

ต่างๆ ให้น้อยท่ีสุด โดยการนาํขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ดว้ยการใช้ซํ้ าและแปลงรูปเพื่อการใช้

ใหม่ และการกาํจดัซ่ึงบางวธีิมีผลพลอยได ้เช่น ปุ๋ยหมกัและพลงังาน ดงัน้ี 

1. แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งครบวงจร มีวธีิดาํเนินการเป็นแนวทาง คือ ลดการ

ทิ้งบรรจุภณัฑ์ โดยการใช้สินคา้ชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายาทาํความสะอาด 

และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นตน้ เลือกใช้สินคา้ ท่ีมีคุณภาพมีห่อบรรจุภณัฑ์นอ้ย อายุการใช้

งานยาวนาน และตวัสินคา้ไม่เป็นมลพิษ ลดการใช้วสัดุกาํจดัยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และ

ถุงพลาสติก 
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2. จดัระบบรีไซเคิล คือ มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยและรวบรวมสําหรับนาํไปสู่การ

แปลงรูปเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ คือ รณรงค์ให้ประชาชนแยกประเภทขยะมูลฝอยเพื่อนาํกลบัมาใช้

ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นาํไปใชซ้ํ้ า ขาย รีไซเคิล ส่วนขยะมูลฝอยอาหารนาํมาหมกั

ทาํปุ๋ย ในรูปปุ๋ยนํ้ า หรือปุ๋ยหมกั เพื่อใช้ในชุมชน จดัระบบท่ีเอ้ือต่อการทาํขยะรีไซเคิล เช่น จดั

ภาชนะ ถุง ถงั แยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนและเป็นมาตรฐาน แยกเป็นถุง 4 ถุง คือ ขยะย่อย

สลายได ้ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป ให้จดัเก็บขยะย่อยสลายและขยะทัว่ไปทุกวนั 

ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอนัตรายอาจจดัเก็บสัปดาห์ละคร้ังหรือตามความเหมาะสม จดักลุ่ม

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับซ้ือของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิลในรูปของการรับซ้ือ โดยการแบ่งพื้นท่ีใน

การจดัเก็บและกาํหนดเวลาใหเ้หมาะสม 

3. การจดัโครงการหรือกลุ่มอาสาสมคัรของชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรมและ

โครงการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ เช่น ขยะรีไซเคิลแลกส่ิงของ ทาํปุ๋ยนํ้า ปุ๋ยอีเอม็ ขยะหอม ปุ๋ย

หมกั ตลาดนดัขยะรีไซเคิล ร้านคา้สินคา้รีไซเคิล ธนาคารวสัดุเหลือใช ้เป็นตน้ 

4. ระบบกาํจดัควรเลือกระบบกาํจดัแบบผสมผสาน เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนพื้นท่ี จึง

ควรพิจารณาปรับปรุงพื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีอยูเ่ดิม และพฒันาให้เป็นศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอย มี

ขั้นตอน คือ จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอย และระบบกาํจดัผสมผสาน หลายๆ ระบบในพื้นท่ีเดียวกนั 

ไดแ้ก่ หมกัทาํปุ๋ย ฝังกลบ และวธีิอ่ืนๆ 

 

4. ความพงึพอใจ 

 4.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

การปฏิบติังานใดๆ ก็ตาม ทุกคนตอ้งมีความพึงพอใจ โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ หลาย

ประการ เพื่อทาํให้มีความสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองจูงใจให้ทุกคนไดอุ้ทิศทั้งร่างกายและแรงใจในการ

ปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงในท่ีน้ีมีผูใ้หค้าํจาํกดัความคาํวา่ความพึงพอใจ ดงัน้ี 

กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546 : 35) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํวา่ความพึงพอใจ หมายถึง การ

แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบว่า

บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกทีค่อนขา้งสลบัซบัซ้อนและตอ้งมี

ส่ิงเร้าท่ีตรง 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 68) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํวา่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก

ภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับส่ิงหน่ึงส่ิงใด

อยา่งไรถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่
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ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ี

คาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 

สุภาลกัษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้คาํจาํกดัความคาํว่าความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีดีรับการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงท่ีขาดหายไป 

หรือส่ิงท่ีทาํให้เกิดความความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ

บุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกและปฏิบติักิจกรรมใดๆ นั้น 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 121)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความคาํวา่ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีผลต่อการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคืน ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทําให้บุคคลเกิดความรู้สึก

กระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญัและกาํลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการทาํงาน รวมทั้งการส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

Good (1973 : 392) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํวา่ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ หรือระดบั

ของความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจ และความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่องานของเขา 

Wallestein (1971 : 475) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความคาํวา่ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ี

เกิดข้ึนเม่ือได้รับความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goal) ความต้องการ (Want) หรือแรงจูงใจ 

(Motivation) 

ดงันั้น ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนั

เกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ซ่ึงเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้น

สามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่บุคคลนั้นได ้ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ความพึงพอใจเป็น

เร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์โดยจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคล

ยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 
 

4.2 การวดัความพงึพอใจ 

หทยัรัตน์ ประทุมสูตร (2542 : 14) ได้กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจ เป็นเร่ืองท่ี 

เปรียบเทียบได้กับความเข้าใจทัว่ๆ ไป ซ่ึงปกติจะวดัได้โดยการสอบถามจากบุคคลท่ีต้องการ         

จะถาม โดยจะมีเคร่ืองมือท่ีตอ้งการจะใช้ในการวิจยัหลายๆ อย่าง ถึงแมว้่าจะมีการวดัอยู่หลาย

แนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางการวดั ออกเป็น 2 แนวคิดตามความ

คิดเห็นของ ซาลีซนิคค ์คริสเทนส์ คือ 

1. วดัจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล เช่น ท่ีทาํงาน ท่ีบ้าน และทุกๆ อย่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชีวิต การศึกษาตามแนวทางน้ีจะไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ แต่ทาํให้เกิดความยุง่ยากกบัการท่ี

จะวดัและเปรียบเทียบ 
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2. วดัไดโ้ดยแยกออกเป็นองคป์ระกอบ เช่น องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังาน องคป์ระกอบ

ท่ีเก่ียวชุมชน การนิเทศงาน 
  

อุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544 : 29) ไดก้ล่าววา่ การวดัความพึงพอใจสามารถทาํไดห้ลายวิธี

ดงัต่อไปน้ี 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็น ซ่ึง

สามารถทาํไดใ้นลกัษณะกาํหนดคาํตอบใหเ้ลือกหรือตอบคาํถามอิสระ คาํถามดงักล่าวอาจสอบถาม

ความพอใจในดา้นต่างๆ กนั 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวดัความพึงพอใจทางตรง ตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการท่ีดี

จึงจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

3. การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่วา่

จะแสดงออกจากการพดู กริยา ท่าทาง ซ่ึงวธีิน้ีจะตอ้งอาศยัการสังเกตอยา่งจริงจงัและมีระเบียบแบบ

แผน 

ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้ดัความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการ

ขยะมูลฝอย โดยใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั 

 

5. เทศบาลนครปากเกร็ด 

 เทศบาลนครปากเกร็ดตั้ งอยู่บนฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้ าเจ้าพระยาในอาํเภอปากเกร็ด

ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ตาํบล คือ ตาํบลปากเกร็ด ตาํบลบางพูด ตาํบลบางตลาด ตาํบลคลองเกลือ และ

ตาํบลบา้นใหม่ ปัจจุบนัสภาพพื้นท่ีสวนผลไมต่้างๆ ไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นท่ีรองรับการขยายตวัเป็นท่ี

พกัอาศยัและอุตสาหกรรม จนอาจกล่าวไดว้่าพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของปากเกร็ดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

กรุงเทพมหานคร 

1. ลกัษณะทีต่ั้ง  

เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ในอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในส่วนฝ่ังตะวนัออก

ของแม่นํ้ าเจา้พระยา ระยะทางห่างจากจงัหวดันนทบุรี ประมาณ10 กิโลเมตร ทาํเลท่ีตั้งเป็น

ปริมณฑล ติดกบักรุงเทพมหานคร  
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2. อาณาเขตและพืน้ที ่ 

ทิศเหนือ ติดต่อ อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ทิศใต ้ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี จงัหวดั

นนทบุรี ทิศตะวนัออก ติดต่อ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และทิศตะวนัตก ติดต่อ แม่นํ้ า

เจา้พระยา (ตาํบลบางตะไนย ์อาํเภอปากเกร็ด) ซ่ึงเทศบาลนครปากเกร็ด ปกครองพื้นท่ี 36.04 ตาราง

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 5 ตาํบล 34 หมู่บา้น  

3. ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเจา้พระยา เหมาะแก่การเกษตร เช่น 

การทาํสวนผลไม ้ผลไมท่ี้มีช่ือเสียง คือ ทุเรียน ส้มโอ มงัคุด กลว้ยนํ้ าวา้ แต่เน่ืองจากเทศบาลนคร

ปากเกร็ดมีความเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก 

สามารถเดินทางไดท้ั้งทางบกและทางนํ้า พื้นท่ีเกือบทั้งหมดจึงแปรสภาพจากการเกษตรไปเป็นการ

จดัสรรท่ีดินเพื่อการอยู่อาศยั อาคารพาณิชยป์ระกอบธุรกิจ และการลงทุน โดยเฉพาะกิจการบา้น

จดัสรรและอาคารสูง 

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ยงัคงมีคลองสาธารณะเช่ือมต่อในพื้นท่ีหลายสายและเป็นจุด

ระบายนํ้ าจากพื้นท่ีลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา และจากการท่ีมีพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มจึงทาํให้ประสบปัญหานํ้ า

ท่วมในช่วงฤดูฝนและฤดูนํ้าหลาก คลองสายหลกัท่ีระบายนํ้ าจากฝ่ังตะวนัออกลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา 

มี 10 สาย ไดแ้ก่ คลองบา้นใหม่ คลองบา้นเก่า คลองทองหลาง คลองแวะ คลองวดัช่องลม คลอง

กลางเกร็ด คลองบางพงั คลองบางพดู คลองบางตลาด และคลองบางตลาดนอ้ย     

4. ลกัษณะภูมิอากาศ 

จดัไดว้า่เป็นบริเวณท่ีชุ่มช้ืน มีฝนตกในฤดูฝน และมกัจะเกิดอุทกภยัอยูเ่สมอ ในฤดูแลง้

สภาพของพื้นท่ีไม่แห้งแลง้ เพราะพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยไมย้ืนตน้ ทาํให้สามารถเก็บความชุ่ม

ช้ืนไดต้ลอดไป อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดทั้งปี อยูใ่นระหวา่ง 25 - 35 องศาเซลเซียส 

5. สภาพทางเศรษฐกจิ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ประมง 

ธนาคาร และการท่องเท่ียว    
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6. สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นลกัษณะการอพยพมาจากถ่ินอ่ืน เพื่อ

อยูอ่าศยัและประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเด่ียว มีความพร้อมทางสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

ในระดบัสูง 

7. ประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยแท ้รองลงมา คือเช้ือสายจีน มีการแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 5 ตาํบล 34 หมู่บา้น ประชากรทั้งหมด แสดงดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 จาํนวนประชากรและครัวเรือนของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ตําบล หมู่บ้าน (จํานวน) ชาย หญงิ รวม ครัวเรือน (จํานวน) 

ตาํบลปากเกร็ด 5 16,935 19,484 36,419 16,998 

ตาํบลบางตลาด 10 22,931 25,238 48,169 18,409 

ตาํบลบางพดู 9 27,274 31,956 59,230 39,178 

ตาํบลคลองเกลือ 4 4,016 4,681 8,697 4,366 

ตาํบลบา้นใหม่ 6 12,368 14,024 26,392 23,038 

รวม 34 83,524 95,383 178,907 101,989 

ท่ีมา : เทศบาลนครปากเกร็ด, สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 1 กุมภาพนัธ์ 

2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pakkretcity.go.th/ 

8. สภาพปัญหาทางส่ิงแวดล้อม 

การท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด มีการขยายตวัทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคมอยา่งรวดเร็วใน

ระยะเวลาท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และก่อปัญหาให้เกิด

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
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ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉล่ียแลว้ประมาณ 

186 ตนัต่อวนั ในดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยนั้น ขยะมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนถูกนาํไปกาํจดับริเวณ

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ท่ีตาํบลคลองขวาง อาํเภอไทร

นอ้ย โดยวธีิการเทกอง ซ่ึงปัจจุบนัพื้นท่ีถูกใชจ้นเตม็ ซ่ึงมีสภาพเป็นภูเขาขยะขนาดใหญ่ 

นํ้าเสีย นํ้าเสียเป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความสําคญัและมีผลกระทบอยา่งมาก ต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและชาวจงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากทางทิศตะวนัตกของ

เขตเทศบาลนครปากเกร็ดติดกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายหลกั นอกจากแม่นํ้ าเจา้พระยา

แลว้ ในเขตเทศบาลยงัมีลาํคลองสาธารณะ ซ่ึงเป็นแหล่งรองรับนํ้ าอีกหลายสาย ขณะน้ีแม่นํ้ า ลาํ

คลองดงักล่าว เร่ิมประสบปัญหากบัสภาพนํ้าเน่าเสีย  

อากาศและเสียง ปัญหาท่ีสาํคญั คือ ปัญหาของฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการก่อสร้างและขยาย

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัญหาควนัพิษ ท่ีเกิดจากไอเสียรถยนต ์สําหรับมลพิษทางเสียง

นั้น สามารถแยกได้ตามสภาพของแหล่งกาํเนิด คือ แหล่งกาํเนิดเคล่ือนท่ี ได้แก่ เสียงท่ีเกิดจาก

ยานพาหนะบนทอ้งถนน และเสียงดงัจากเรือ ทั้งน้ีเน่ืองจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นพื้นท่ีเขต

ปริมณฑลท่ีมีความเจริญเติบโตรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคมจากกรุงเทพมหานคร จึง

เป็นสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง 

6. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

วรรณวิมล แพ่งประสิทธ์ิ (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัทาํร่างแผนปฏิบติัการจดัการ

ขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลแม่ใจ อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และการสังเกต กบั

ประชากร 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและผูแ้ทนหมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน และตวัแทนนักวิชาการหรือข้าราชการในหมู่บา้น ผล

การศึกษาพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลตาํบลแม่ใจเป็นการให้บริการแก่ประชาชนตาม

อาํนาจหน้าท่ี ท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย โดยให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน สถานท่ี

ราชการ สถานท่ีบริการต่างๆ ในพื้นท่ีรับผดิชอบและนอกเขตพื้นท่ีบางส่วน แลว้เก็บขนขยะมูลฝอย

ไปกาํจดัโดยการทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในหลุมดินท่ีอยู่ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 6 

กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมีประมาณวนัละ 4 ตนั องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่

เป็นขยะมูลฝอยประเภทท่ีย่อยสลายง่าย รองลงมาเป็นขยะมูลฝอยท่ีรีไซเคิลได้ ซ่ึงส่วนใหญ่

ประชาชนไดรั้บความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยจากเสียงตามสายในหมู่บา้น ซ่ึงการลดขยะมูล
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ฝอยท่ีปฏิบติัในครัวเรือนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ การแยกขยะรีไซเคิลไวส้ําหรับขาย การทิ้งขยะมูลฝอย

ส่วนใหญ่จะทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทรวมกนัในถงัขยะท่ีเทศบาลตาํบลแม่ใจ พบวา่ มีปัญหาเร่ือง

การขาดความร่วมมือจากประชาชน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกพื้นท่ี งบประมาณท่ีใช้

จดัการขยะมูลฝอยค่อนขา้งมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ตลอดจนปัญหาการบริหารจดัการ

ในองค์กร ท่ีภาระงานยงักระจุกตวัอยู่ท่ีหน่วยงานเดียว และการจดัทาํแผนงานโครงการยงัคงเป็น

กิจกรรมเดิมๆ หรือเป็นกิจกรรมท่ีจดัรณรงคข้ึ์นเป็นคร้ังคราว ขาดความต่อเน่ือง  

บญัชา สุวรรณสิทธ์ิ (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด

ของเทศบาลตาํบลสันทรายหลวง อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม กับ

ประชาชน ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมครัวเรือนมีจิตสาํนึกในการจดัการมูลฝอย เช่น การเก็บรวม

มูลฝอยไวต้ามจุดท่ีเทศบาลกาํหนด รวมทั้งวิธีการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 7Rs ของกรมควบคุม

มลพิษ ซ่ึงหมายถึงการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีเหมาะสมหรือการดดัแปลง ซ่อมแซมให้นาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก

คร้ังหน่ึง เป็นตน้ 

 ในส่วนของการบริหารจดัการมูลฝอย ดา้นการลงทุนเน่ืองจากเทศบาลตาํบลสันทรายหลวง

เป็นส่วนราชการ มีหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาลในการรักษาความสะอาดของบา้นเมือง ซ่ึง

เป็นอาํนาจหนา้ท่ีตอ้งกระทาํโดยไม่คาํนึงถึงผลกาํไรและขาดทุน แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาในส่วนของการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า โดยการลงทุนในงบประมาณ

จดัการขยะมูลฝอย พบวา่เป็นการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในทุกดา้น โดยเฉพาะการจา้งเหมาเอกชนในการ

นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั 

สุรศกัด์ิ โอสถิตยพ์ร (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม

กบัเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับประชากร 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและผูบ้ริหารเทศบาล ได้แก่ 

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผลการศึกษาพบวา่ แนวคิดและวิธีการจดัการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ดพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีวิธีจดัการลดขยะมูล

ฝอยภายในครัวเรือนตามหลกัการจดัการขยะ 5 R ซ่ึงมีการทาํมาโดยตลอด ด้านประชาชนให้

ความเห็นว่า เทศบาลดอยสะเก็ดควรหาแนวทางประสานร่วมมือกบัทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม 

โดยมีการวางแผนงานในส่วนของการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบซ่ึงประกอบดว้ยการศึกษา

สภาพปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการจดัการขยะมูลฝอย ทั้งน้ีตอ้งมีความชดัเจนเก่ียวกบันโยบายการจดัการปัญหาขยะมูล

ฝอยในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด  
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ส่วนผูบ้ริหารเทศบาลใหค้วามเห็นวา่ วธีิการจดัเก็บควรจดัหารถเก็บขยะมูลฝอยท่ีปิดมิดชิด

มากกวา่น้ี ซ่ึงจะสามารถลดกล่ินรบกวนชาวบา้นได ้และควรปรับปรุงท่ีรองรับถงัเก็บขยะมูลฝอย

ของครัวเรือนต่างๆ เพื่อป้องกนัสุนขัคุย้เข่ียขยะมูลฝอย ควรมีการส่งเสริมและรณรงคใ์ห้ประชาชน

มีการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนนาํมาท้ิง วธีิการกาํจดัพบวา่ เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ดควรสร้างเตาเผา

ขยะมูลฝอย หรือหาแหล่งฝังกลบ โดยขอความร่วมมือหรือประสานงานกบัทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลเ้คียงท่ีมี

การฝังกลบท่ีเหมาะสม  

กญัญา จาอา้ย (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของ

ชุมชนสันกลาง อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช ้แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และ

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม กับประชาชน ผูน้ําชาวบ้าน และสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลสันทราย ผลการศึกษาพบวา่ การใชเ้อไอซี Appreciation Influence Control (A-I-

C) เป็นกระบวนการทาํให้กลุ่มตวัอยา่ง ผูน้าํชาวบา้น และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีส่วน

ร่วมในการรับรู้ถึงปัญหา กาํหนดเป้าหมาย คิดคน้วิธีการแกปั้ญหา และการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

ขยะมูลฝอย และทาํให้เกิดกิจกรรมโครงการท่ีไดด้าํเนินงานในชุมชนคือ 1. โครงการให้ความรู้

เก่ียวกบัขยะมูลฝอยและการจดัการขยะมูลฝอย 2. โครงการจดัตั้งกองทุนขยะมูลฝอย และ 3. 

โครงการหน้าบา้นน่ามอง จากการติดตามการดาํเนินการโครงการพบว่า คณะผูบ้ริหารองค์การ

บริหารส่วนตาํบลและผูน้าํชาวบา้นไดไ้ปทศันะศึกษาดูงานการจดัการขยะมูลฝอย ไดจ้ดัตั้งกองทุน

ขยะมูลฝอย และได้ริเร่ิมโครงการฝึกอบรมการทาํขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ยหมกัชีวภาพ เอ็นไซม์ และ

บาํบดัของเสีย รวมทั้งได้ดาํเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง ซ่ึงสรุปว่าเทคนิคเอไอซี ทาํให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการยอมรับ และรู้สึกว่าเป็นเจา้ของปัญหา อนันาํไปสู่การแกไ้ข

ร่วมกนั 

ชูชีพ ศิริ (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลบา้นกาด 

อาํเภอวาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชาชน ผลการศึกษาพบวา่ ปริมาณขยะมูล

ฝอยในเขตเทศบาลตาํบา้นกาดส่วนใหญ่มีแหล่งกาํเนิดจากสถานประกอบการพาณิชยโ์ดยเฉพาะ

ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก ประชาชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนก่อนทิ้ง โดยแบ่ง

ขยะมูลฝอยเป็น 2 ประเภท คือขยะเปียก และขยะแห้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยก

ประเภทขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงทาํให้สภาพการขยะมูลฝอยโดยรวมยงัไม่สามารถลด

ปริมาณลงไดแ้ละการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เพื่อให้

การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบลบา้นกาดเกิดประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการรณรงค์ให้ความรู้

แก่ประชาชนเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดบัครัวเรือน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยร่วมกบัเทศบาลเพื่อเป็นพื้นฐานของการแกไ้ขปัญหา

ขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

พิภทัร แสงสินธุศร (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โดยใช้แบบแบบสอบถามกับประชาชนผล

การศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยรวมมี

พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัสูง พบว่า ดา้นท่ีมีพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 

มากท่ีสุดคือ ดา้นการนาํกลบัมาใชใ้หม่ รองลงคือ ดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย และดา้นการคดั

แยกขยะมูลฝอย โดยในด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ ประชาชนเลือกขยะมูลฝอยประเภทกล่อง

กระดาษ หรือหนังสือพิมพเ์ก็บไวข้ายหรือนาํกลบัมาใช้ใหม่ได้อีก ในดา้นการลดการเกิดขยะมูล

ฝอย ประชาชนเลือกใชถุ้งพลาสติกใส่ส่ิงของใบใหญ่เพียงใบเดียวมากกวา่ใบเล็กหลายๆ ใบ และใน

ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะเปียก ซ้ึงตอ้งมีถงัขยะมารองรับเสมอ 

วิระ บาํรุงศรี (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินกบัการแกไ้ขปัญหา

ขยะมูลฝอย ศึกษากรณีจงัหวดัราชบุรีโดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบัประชากร 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาขยะมูลฝอยในจงัหวดัราชบุรีแบ่ง

ไดเ้ป็น 2 มิติ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีจาํนวนมากและการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกสุขอนามยั 

โดยมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 5 แนวทาง คือ 1. การขยายสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 2. การ

จดัตั้งศูนยก์ารกาํจดัขยะมูลฝอยรวม ซ่ึงเป็นการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพื่อรับมือกบั

ขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอย 

และโรงงานกาํจดัขยะมูลฝอย 3. จา้งเหมาบริษทัเอกชนเพื่อการกาํจดัขยะมูลฝอย 4. รณรงค์ให้

ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการลดการก่อเกิดขยะมูลฝอย การนาํผลิตภณัฑ์มาใชซ้ํ้ า และ

การนาํกลบัมาผลิตใหม่ และ 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

ศุภชยั ไชยลงักา (2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การศึกษาเพื่อจดัทาํแบบปฏิบติัการจดัการขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลแม่สาย อาํเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามกับ

ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลแม่สาย อาํเภอแม่สาย 

จังหวดัเชียงราย โดยชุมชนมีการกําจัดขยะมูลฝอย โดย การเผา การนําขยะไปฝังกลบ หรือ

แมก้ระทัง่การนาํมูลฝอยไปทิ้งตามท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะครัวเรือนต่างๆ ยงัไม่ไดค้ดัแยกขยะ การมี

ส่วนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัระดบัตํ่า ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนมากและมีแนวโนม้

เพิ่มตามจาํนวนประชากรและนกัท่องเท่ียว อีกทั้งการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบล

แม่สาย ยงัมีขอ้จาํกดัทางดา้นงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือ ยานพาหนะในการบรรทุกขยะมูลฝอย 
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แต่ทางเทศบาลได้มีโครงการแผนฟ้ืนฟูแก้ไขในระยะยาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยท่ีนบัวนัเพิ่มมากข้ึน 

ธนาพร ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ (2544) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะชุมชน กรณีดงม่อน

กระทิง เทศบาลนครลาํปาง โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากร 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและผูน้าํชุมชน 

ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบติังานจดัการขยะมูลฝอย เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการขยะมูล

ฝอยของชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงมีรูปแบบดาํเนินการจดัการดว้ยตวัเองโดยดาํเนินการจดัเก็บขยะ 

การจดัหาแรงงานเพื่อปฏิบติังาน การจดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ การบริหารกองทุนขยะ และการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการกําหนดเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเอง 

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมากในการจัดการขยะมูลฝอย โดยในกระบวนการ

ดาํเนินงานของชุมชนนั้น ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ผูน้าํการมีส่วนร่วมของชุมชน การสนบัสนุนของ

สํานักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และเทศบาลนครลาํปาง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

จดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเป็นการส่งเสริมการดาํเนินงานของชุมชนให้มีศกัยภาพในการ

จดัการขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน 

นิภาศ นิลสุวรรณ (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีจดัการมูลฝอยท่ี

นาํมาใช้ประโยชน์ใหม่ไดใ้นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามกบัประชาชน กลุ่ม

สามลอ้และร้านรับซ้ือของเก่ารายยอ่ยท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในเขตเทศบาล กลุ่มรายยอ่ยหรือพ่อคา้คน

กลางท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย และร้านรับซ้ือของเก่าท่ีข้ึนทะเบียนตาม

กฎหมายในเขตเทศบาลมีตั้งแต่ขนาดเล็กและใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบหรือวิธีการนาํมูล

ฝอยกลบัมาใชใ้หม่ในอนาคตมีความเป็นไปได ้4 รูปแบบ เม่ือศึกษาเปรียบเทียบโดยใชค้วามเป็นไป

ไดท้างเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปไดใ้นการลดผลกระทบภายนอกต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็น

เกณฑก์ารเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการคดัแยกปริมาณมูลฝอย ซ่ึงรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกวา่

รูปแบบอ่ืนเป็นรูปแบบท่ี 1 โดยมีการคดัแยกทั้ง 3 แหล่ง แต่เพิ่มการคดัแยก ณ แหล่งกาํเนิดมูลฝอย

อยา่งเดียว คือ มีการคดัแยก ณ แหล่งกาํเนิดมูลฝอย 28.72 ตนัต่อวนั โดยในระหวา่งการเก็บขน 0.18 

ตนัต่อวนั และในสถานท่ีกาํจดัมูลฝอย 2.66 ตนัต่อวนั 

รูปแบบท่ีเหมาะสมดงักล่าวมีการคดัแยกภายใตค้วามจริงท่ีวา่คดัแยกวสัดุท่ีสามารถขายได้

ทนัทีโดยมีแหล่งรับซ้ือรองรับ โดยให้มีการคดัแยกเพิ่มข้ึน ณ สถานท่ีกาํจดั 2.94 ตนัต่อวนั แต่วสัดุ

ท่ีคดัแยกเพิ่มข้ึนน้ีเป็นวสัดุท่ีมีการแตกหัก สกปรก หรือคุณภาพตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ตอ้งมีการ

ปรับปรุงคุณภาพก่อนท่ีจะจาํหน่ายและมีแหล่งรับซ้ือไม่กวา้งขวาง ในอนาคตคาดวา่สามารถคดัแยก

ไดเ้พิ่มข้ึนมากกวา่น้ีอีก ถา้เทศบาลนครหาดใหญ่สามารถยกระดบัการจดัการหรือมีเทคโนโลยีการ

คดัแยกท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

ร่วมศกัด์ิ ยะใหม่วงศ ์(2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความรู้และความตระหนกัท่ีมีผลต่อการ

จัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้า ท่ีสาธารณะสุข ประจําสถานีอนามัย จังหวัดน่าน โดยใช้

แบบสอบถามกบัหัวหนา้สถานีอนามยัและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เร่ือง

การจดัการขยะมูลฝอยของเจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข ประจาํสถานีอนามยัจงัหวดัน่าน อยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดา้นการกาํหนดประเภท การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบาํบดัและการกาํจดั

ทาํลาย และยงัพบวา่มีความตระหนกัในปัญหาขยะมูลฝอยของเจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข ประจาํสถานี

อนามยั จงัหวดัน่าน อยู่ในระดบัสูง ดว้ยความสํานึก ความใส่ใจ และการประเมินค่า ทาํให้สภาพ

การจดัการขยะมูลฝอยของเจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข ประจาํสถานีอนามยั จงัหวดัน่านอยูใ่นระดบัปาน

กลาง การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบาํบดั และการกาํจดัทาํลาย ซ่ึงจากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ พบว่า ความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยของเจา้หน้าท่ีสาธารณะสุข ประจาํสถานี

อนามยั จงัหวดัน่าน มีความสัมพนัธ์กบัการจดัการขยะมูลฝอยนอ้ยมาก แต่พบวา่ความตระหนกัใน

ปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวโนม้ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการจดัการขยะมูลฝอย  

วทิยา เช้ือทอง (2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบกาํจดัขยะ

มูลฝอยแบบศูนยร์วมในเขตเทศบาลตาํบลขา้วกํ่า อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา โดยใชแ้บบสอบถามกบั

ประชาชน ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนเห็นวา่การกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลในทุกๆ ดา้น ทั้ง

ในดา้นการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ จาํนวนถงัรองรับขยะมูลฝอยมีบริการอยา่งเพียงพอ 

ซ่ึงเทศบาลมีถงัรองรับขยะมูลฝอยท่ีแยกประเภทขยะมูลฝอย โดยมีความถ่ีในการเก็บขนขยะมูลฝอย

ท่ีมีความเหมาะสม นอกจากน้ียงัเห็นวา่พนกังานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบติังานอยา่งแข็งขนั 

และประชาชนมีความเห็นวา่เทศบาลควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหล้ดปริมาณขยะมูลฝอย คดัแยกขยะ

มูลฝอย และนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ ซ่ึงเทศบาลควรเป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย

โดยตรง และมีหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โครงการกาํจดัขยะแบบศูนยร์วมในเทศบาลตาํบลหว้ยขา้วกํ่า 

นอกจากน้ี ประชาชนไม่ตอ้งการให้เทศบาลตาํบลห้วยขา้วกํ่าเป็นท่ีรองรับขยะมูลฝอยจาก

ตาํบลอ่ืน หรือหากมีความจาํเป็นจะตอ้งรองรับขยะมูลฝอยจากตาํบลอ่ืน ประชาชนในพื้นท่ีก็ควร

ไดรั้บเงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เน่ืองจากประชาชนคิดวา่ การเป็นท่ีรองรับขยะมูลฝอย

มีผลต่อส่ิงแวดลอ้มและปัญหามลพิษ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัแกไ้ข 

ขวญักมล ทองนาค (2541) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการมูลฝอยของเทศบาลและ

สุขาภิบาลในภาคใต ้โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่ม คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลตาํบล และสุขาภิบาล ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เทศบาลส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถ

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพในการทาํงานตํ่า 
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เน่ืองจากเป็นรถท่ีใช้งานมานาน ส่วนใหญ่เทศบาลใช้วิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยการเทกอง

กลางแจง้แลว้เผา ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยบุคลากรท่ีทาํงานดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยยงัขาด

ความรู้ความชาํนาญรายละเอียด เทคนิค ขอ้จาํกดั ความเป็นไปได ้ในด้านการจดัการขยะมูลฝอย 

ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย และยงัไม่มีความ

พร้อมท่ีจะยอมรับการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล โดยเฉพาะการท่ีจะตอ้งมีภาระค่าใช้จ่ายใน

การเก็บรวบรวมและกาํจดัขยะมูลฝอย และเทศบาลยงัขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีใชใ้นปัจจุบนัน้ีไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล คือ การ

ดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยการเทกองกลางแจง้แลว้เผา การเผา และการฝังกลบ 

วิชยั ลกัษณ์รุจิ (2541) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ

ครัวเรือน กรณีชุมชนบา้นหลวย เทศบาลเมืองลาํพูน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์กบัประชากร 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มครัวเรือนและกลุ่มผู ้นําชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ประธานชุมชน ผูอ้ ํานวยการกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ชุมชนมีวธีิจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนตามประเภทของขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั สามารถใชว้ิธี

จดัการไดดี้ และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาขยะภายในชุมชน 

และเทศบาลสามารถเก็บขยะไดส้ะดวกเรียบร้อย และเคยมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของ

ชุมชน โดยได้รับการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูน้าํชุมชนในการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และยงัมี

ความตระหนกัต่อปัญหาของชุมชน จึงทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนกบัผูน้าํชุมชนใน

การจดัการขยะมูลฝอยและกิจกรรมอ่ืนๆ และมีทศันคติความคิดเห็นท่ีดีต่อผูน้าํ และเห็นวา่ผูน้าํมี

บทบาทสําคญัในการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ผูไ้ดรั้บการยอมรับจากประชาชนในชุมชน

เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผูน้าํไดใ้ห้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนใน

ทุกขั้นตอน จึงทาํใหเ้กิดความสามคัคี และร่วมมือกนัในการกาํจดัขยะมูลฝอยของชุมชนดว้ยดี 

ชาลี อ่องฬะ (2538) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัญหาการจดัเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ กบัหัวหน้าแขวง ผูบ้ริหารของหน่วยงานจดัเก็บขยะมูลฝอยภาค

ธุรกิจเอกชน พนกังานขบัรถขยะและพนกังานจดัเก็บขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการ

จดัเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการจดัเก็บขยะโดยเฉล่ียแลว้ประมาณวนัละ 2-3 เท่ียว ต่อ

จาํนวนรถขยะ 1 คนั การเก็บขยะเท่ียวแรกเร่ิมเวลา 04.00 น. และส้ินสุดการทาํงาน 15.00 น. ในการ

จดัเก็บขยะของพนกังานจดัเก็บขยะจะมีการแยกประเภทของขยะเฉพาะบางส่วนท่ีจะนาํไปขาย

เท่านั้น สาํหรับขยะมูลฝอยท่ีนาํไปทิ้งยงัสถานท่ีกาํจดัขยะจะทิ้งรวมกนัทั้งหมด และมีการกาํจดัขยะ

โดยใชว้ิธี ขุด กลบ ฝัง ส่วนส่ิงอาํนวยความสะดวกในการจดัเก็บอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บคือ เข่ง

ใหญ่ เข่งกลาง ถงั ไมก้วาด คราดไม ้ถุงมือ รองเทา้ยาง คราดเหล็ก พลัว่ดา้มเหล็ก และบุง้ก๋ีทราย 
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อุปกรณ์ประจาํรถท่ีใชใ้นการจดัเก็บขยะมูลฝอยซ่ึงในขณะน้ีเทศบาลมีจาํนวนเพียงพอ สภาพรถเก็บ

ขยะก็ยงัอยูใ่นสภาพดี ปัญหาสําคญัในขณะน้ี คือ ประชาชนยงัไม่ให้ความร่วมมือเต็มท่ีในการคดั

แยกขยะมูลฝอยและการใช้ถุงดาํ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจดัเก็บขยะมูลฝอยของเจา้หน้าท่ี 

และปัญหาสําคญัท่ีสุดขณะน้ีคือ ปัญหาการไม่มีท่ีทิ้งขยะมูลฝอยอยา่งถาวร ปัจจุบนัไดน้าํไปทิ้งใน

เขตสุขาภิบาลอาํเภอใกลเ้คียง แต่ก็ถูกชาวบา้นท่ีมีบา้นเรือนอยูใ่กลเ้คียงต่อตา้นมาโดยตลอด 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

การวจิยัเร่ืองการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย และปัญหาและศึกษาอุปสรรคในการ

ดาํเนินงานของระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี รวมถึง

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานกาํหนด

นโยบายและวางแผนการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบการผสมผสานระหวา่งระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์และตรงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (งานวจิยัเชิงคุณภาพ) 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ดและผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครปากเกร็ด  

2. เจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น พนกังานคดัแยกขยะมูลฝอย พนกังาน

ขบัรถ และพนกังานท่ีเก็บขนประจาํรถ เป็นตน้ เจา้หนา้ท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้

ใหม่ และเจา้หนา้ท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ของเทศบาล 

3. ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางพดู เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (งานวจิยัเชิงปริมาณ) 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลบางพูด เทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 59,230 คน (กรมการปกครอง, 2553) ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าว

เป็นตาํบลท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา     

 ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมสําหรับการวิจยั คาํนวณจากจาํนวนประชากร 59,230 

คน โดยใชว้ิธีของ Taro Yamane (1967 : 125) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยใชสู้ตร ดงัน้ี  

             

สูตร  
 

เม่ือ  n คือ จาํนวนหรือขนาดของตวัอยา่ง 

       N คือ จาํนวนหรือขนาดประชากร (59,230 คน) 

               e  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนในรูปร้อยละท่ียอมรับได ้(ในท่ีน้ีใช ้0.05) 

        จากขอ้มูลขา้งตน้ คือ N = 59,230 และ e = 0.05 

 

  

แทนค่าในสูตร จะได ้             

       

                  = 397.32 

เพื่อความสะดวกในการคาํนวณ การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งของประชาชนจาํนวน 400 คน 

การสุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) และเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีศกัยภาพในการตอบแบบสอบถามได ้โดยหลีกเล่ียงไม่เลือก

กลุ่มเด็กและคนชรา เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นการอ่านหนงัสือและบางคาํถามอาจตอบไม่ชดัเจนทาํให้

ขอ้มูลคลาดเคล่ือนไม่ครบถว้น   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบ

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เก่ียวกบัการศึกษาระบบการจดัการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างคาํถามท่ีเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการผสมกนั เพื่อเป็นการเปิดกวา้งในการเสนอความคิดเห็นของผูต้อบคาํถาม และ

ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้โดยการสัมภาษณ์ประเด็นต่างๆ จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล

ตามท่ีตอ้งการ 

n = 
N 

1+Ne2 

N 
= 

59,230 

1+Ne2 1+59,230(0.05)2 
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โดยแต่ละกลุ่มของผูใ้หข้อ้มูลมีการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.1 แบบสัมภาษณ์สาํหรับผูบ้ริหาร 

1. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด สัมภาษณ์เร่ือง นโยบายในการดาํเนินการ

จดัการขยะมูลฝอย และสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย และแนวทาง

แกไ้ขเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

2. ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครปากเกร็ด สัมภาษณ์

เร่ือง นโยบายในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย และสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการ

จดัการขยะมูลฝอย  และแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

1.2 แบบสัมภาษณ์สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

1. เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล ไดแ้ก่ พนกังานคดัแยกขยะมูลฝอย 

พนกังานขบัรถ และพนกังานท่ีเก็บขนประจาํรถ เป็นตน้ สัมภาษณ์เร่ือง การเก็บขนขยะมูลฝอย และ

สภาพปัญหาหรืออุปสรรคของการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

2. เจา้หนา้ท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และเจา้หนา้ท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอยของเทศบาล สัมภาษณ์เร่ือง การแปลงรูปขยะมูลฝอยและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้

ใหม่ การกาํจดัขยะมูลฝอย และสภาพปัญหาหรืออุปสรรคของการดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน  

1.3 แบบสัมภาษณ์สาํหรับประชาชน 

ประชาชนในชุมชน สัมภาษณ์เร่ือง วิธีการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด (การคดั

แยกขยะมูลฝอยและการจดัเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราว. และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัระบบการจดัการ

ขยะมูลฝอย 

2. แบบสอบถาม เป็นการสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการ

จดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ การเก็บขนขยะมูลฝอย การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ 

และการกาํจดัขยะมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 8 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพทางครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได ้จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และระยะเวลาท่ี

อาศยัอยูใ่นตาํบลบางพดู เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเพื่อวดัความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูล

ฝอยจาํนวน 13 ขอ้คาํถาม ซ่ึงใชแ้บบ Likert scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัความพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1 ระดบัความพึงพอใจน้อย เท่ากบั 2 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง เท่ากบั 3 

ระดบัความพึงพอใจมาก เท่ากบั 4 และระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากบั 5  
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ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 3. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยสังเกต แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย ประเภทขยะมูลฝอย

การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรูป

และการนาํขยะมูลฝอย กลบัมาใช้ใหม่ การกาํจดัขยะมูลฝอย และสภาพปัญหา อุปสรรคของการ

ดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปริมาณของขยะมูลฝอย ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน และ

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพต่างๆ ของชุมชน  

4. แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตและการสัมภาษณ์โดยการใช้กลอ้ง

ถ่ายรูปบนัทึกภาพต่างๆ ผูว้ิจยัไดห้ลีกเล่ียงการใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง เพราะไม่ตอ้งการให้กลุ่มผูใ้ห้

ขอ้มูลเกิดความกงัวล อีกทั้งตอ้งการใหข้อ้มูลไดถู้กตอ้งและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผู ้วิจ ัยดํา เ นินการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสัง เกตจาก

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนคร

ปากเกร็ด เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เจา้หน้าท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

เจา้หนา้ท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาล และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางพูด เทศบาลนครปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษานโยบายในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย 

การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ การกาํจดัขยะมูลฝอย 

การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด สภาพปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัระบบ

การจดัการขยะมูลฝอย  

ใช้แบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี จาํนวน 400 ชุด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

โดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   

1. ผูว้ิจยัขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ถึงนายกเทศมนตรีของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ 

2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้ห้ขอ้มูล

ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดใชร้ะยะเวลา 1 เดือน 

3. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้น

นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีอยู่ โดยผ่านการวิเคราะห์แลว้ ซ่ึงไดจ้าก

หนังสือ บทความทางวิชาการ รายงานการประชุม เอกสารทางราชการ เอกสารส่วนบุคคล 

อินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์สถิติรายงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํ

ใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา โดยมีการ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล และเก็บรวบรวมขอ้มูล บนัทึก และสรุปตามความตอ้งการของวตัถุประสงค์

อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และเอกสารขอ้มูล ประกอบด้วย      

1. การเกิดขยะมูลฝอย 2. การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 3. การเก็บขนขยะมูลฝอย 4. การขน

ถ่ายขยะมูลฝอย 5. การแปลงรูปขยะมูลฝอยและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และ 6. การกาํจดั

ขยะมูลฝอย โดยการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล

ตามประเด็นการศึกษา เพื่อให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ และแยกแยะประเด็นอย่างชัดเจนของ

การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงาน และหาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการนาํ

ความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการศึกษา มาสรุปความคิดเห็นแต่ละประเด็นและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาเขียนเพื่อเช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

อธิบายผลการศึกษา และให้ไดข้อ้มูลในภาพรวมภายใตก้รอบแนวคิดและตรงกบัวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด นํามาวิเคราะห์ด้วยการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปของการวิจยัทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical Package for the Social 

Sciences) เพื่อประมวลค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ใช้สถิติการนบัความถ่ีและหาค่าร้อยละ ซ่ึงจะนาํเสนอขอ้มูลโดยรูปแบบตารางแสดง

จาํนวนความถ่ีและร้อยละ สําหรับตวัแปร เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว การศึกษา อาชีพ 

รายได ้จาํนวนสมาชิกในครอบรัว และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในตาํบลบางพูด เขตเทศบาลนครปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
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 2. ใช้สถิติการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับตวัแปร ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย กาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1-5 คะแนน โดยวิธีของ 

Likert-Scale ตามระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด และค่าคะแนน

ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีไดจ้ะถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก 

ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

ค่าคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 

กจิกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

2553 2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ก.การเตรียมการค้นคว้า

ข้อมูลการวจัิย 

 1.การศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.การติดต่อหน่วยงานและ

รวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น 

 3.สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั 

4.ทดสอบและแกไ้ข

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

   

 

 

  

 

  

   

ข.การเกบ็ข้อมูล 

5.สอบถามผูใ้หข้อ้มูล 

   
      

    

ค.การประมวลผลและ

การวเิคราะห์ข้อมูล 

   6.ประมวลผลขอ้มูล 

   7.วเิคราะห์และแปลผล 

8.สรุปผลการวจิยั 

   

       

   

ง.การเขียนรายงานและ

การเผยแพร่ผลงาน 

   9.เขียนรายงาน 

   10.จดัพิมพร์ายงาน 

   11.การนาํเสนอผลงาน 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี และปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อให้ได้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนด

นโยบายและวางแผนการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดาํเนินการศึกษาโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จาํนวน 43 คน และแบบสอบถามความ

พึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย จาํนวน 400 ชุด ผลการศึกษาสามารถ

นาํเสนอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี คือ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

ส่วนที ่1 การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 จากการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดย

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล แบบสังเกต และการศึกษาเอกสารข้อมูล ประกอบด้วย 

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนคร

ปากเกร็ด เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เจา้หน้าท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

เจา้หนา้ท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี                                                                                                                                                                                                

1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย  

จากการศึกษาการเกิดขยะมูลฝอย พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีประมาณ 186.34 ตนัต่อวนั โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะมูล

ฝอยยอ่ยสลาย ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยทัว่ไป และขยะมูลฝอยติดเช้ือ ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ประเภทและร้อยละของขยะมูลฝอยเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ที่ ประเภท นํา้หนัก (ตันต่อวนั) ร้อยละ 

1 ขยะมูลฝอยยอ่ยสลาย 111.97 60.09 

2 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล 62.31 33.44 

3 ขยะมูลฝอยทัว่ไป 11.72 6.29 

4 ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 0.34 0.18 

 รวม 186.34 100.00 

ท่ีมา : องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี. เอกสารขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้ทิ้ง ณ สถานท่ี

กาํจดัมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ประจาํปี พ.ศ.2553. นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553. 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยยอ่ยสลาย จาํพวก 

เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร เศษเน้ือสัตว ์ใบไม ้ก่ิงไม ้ซ่ึงขยะมูลฝอยยอ่ยสลาย คิดเป็นร้อยละ 

60.09 รองลงมา คือ ขยะมูลฝอยรีไซเคิลและขยะมูลฝอยทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 33.44 และ 6.29 

ตามลาํดบั  

ปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ไปของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในปี พ.ศ. 2549-2554 

แสดงดงัตารางท่ี 5 และปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในปี 

พ.ศ. 2554 แสดงดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในปี พ.ศ. 2549-2554 

พ.ศ. 

ปริมาณขยะมูลฝอย 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
รวมต่อปี 

(ตนั) 

เฉลีย่/

ตนั/วนั 

ค่าบริการ/ปี 

(บาท) 

2549 4,873.720 4,371.335 4,927.775 5,116.745 5,834.635 5,735.195 5,448.080 5,252.730 5,283.220 5,204.640 4,784.340 5,060.730 61,893.145 169.570 9,283,971.75 

2550 5,051.505 4,763.480 5,374.920 5,208.685 6,249.970 5,536.995 5,630.025 5,868.725 5,433.645 4,970.795 5,022.685 5,192.920 64,304.350 176.176 9,645,652.50 

2551 5,464.865 5,665.470 5,475.305 5,266.145 6,027.790 5,487.755 5,515.430 5,334.785 5,162.000 5,308.105 4,978.620 5,296.760 64,983.030 177.549 9,747,454.50 

2552 5,102.140 4,920.200 5,458.035 5,606.065 5,898.200 6,236.950 6,031.115 6,108.897 5,503.340 5,925.300 5,079.660 5,568.070 67,437.972 184.762 10,115,695.80 

2553 5,429.720 4,968.305 5,492.865 5,059.560 6,070.175 5,352.970 5,822.370 6,035.930 5,864.335 6,142.030 5,870.885 5,859.096 67,968.241 186.214 10,195,236.15 

2554 5,361.195 5,131.865 6,111.670 - - - - - - - - - 16,604.730 184.497 2,490,709.50 

 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี. เอกสารขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้ทิ้ง ณ สถานท่ีกาํจดัมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ประจาํปี พ.ศ.2553. 

นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553. 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในปี พ.ศ. 2553 

ลาํดับ เดือน ปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือ (กโิลกรัมต่อวนั) 

1 มกราคม 10,910 

2 กุมภาพนัธ์ 9,720 

3 มีนาคม 9,537 

4 เมษายน 9,277 

5 พฤษภาคม 9,705 

6 มิถุนายน 9,028 

7 กรกฎาคม 11,175 

8 สิงหาคม 10,153 

9 กนัยายน 11,475 

10 ตุลาคม 11,158 

11 พฤศจิกายน 10,861.72 

12 ธนัวาคม 11,403.2 

รวมต่อปี (กิโลกรัม) 124,324.92 

เฉล่ีย/กก./วนั 340.62 

ค่าบริการ (บาท) 3,065.55 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี. เอกสารขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้ทิ้ง ณ สถานท่ี

กาํจดัมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ประจาํปี พ.ศ.2553. นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553. 

แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยของพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีจาํนวน 14 แห่ง 

ซ่ึงแหล่งกาํเนิดหลกัของขยะมูลฝอยมาจากครัวเรือนของประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีมากถึง 47,169 แห่ง ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

แหล่งกาํเนิด จํานวน (แห่ง) 

1. ครัวเรือน 47,169 

2. อาคารพาณิชย ์ 3,580 

3. หมู่บา้นจดัสรร 43 

4. โรงเรียน  

4.1 สังกดั สพฐ. 12 

4.2 เอกชน 22 

5. สถานบริการสาธารณสุข  

5.1 สถานีอนามยั 4 

5.2 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 

5.3 โรงพยาบาลของรัฐ 2 

5.4 โรงพยาบาลเอกชน 2 

5.5 คลินิก 78 

5.6 สถานพยาบาลสัตว ์ 14 

6. หา้งสรรพสินคา้ 4 

7. ธนาคาร 9 

8. ศาสนาสถาน 16 

9. โรงแรม 3 

10. ตลาดสด 5 

11. ร้านอาหาร 1,766 

12. ร้านคา้/ร้านของชาํ 1,178 

13. สถานท่ีราชการ 5 

14. โรงงานอุตสาหกรรม 223 

ท่ีมา : เทศบาลนครปากเกร็ด. เอกสารขอ้มูลทัว่ไปดา้นการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อจดัทาํแผนชุมชน. 

นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553. 

 ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน ทาํให้ภาชนะรองรับมีจาํนวนไม่

เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกคา้งในบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริเวณบนสะพานลอย ซ่ึง

ไม่มีหน่วยงานทางเทศบาลข้ึนไปเก็บขน 
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2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

 จากการศึกษาการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด พบวา่ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนจากครัวเรือนมีปริมาณเฉล่ีย 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ซ่ึงวิธีการจดัการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 2 

วิธี คือ การเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราวและการคดัแยกขยะมูลฝอย ผลการศึกษาสามารถอธิบายได้

ดงัน้ี                                                                                                                                                                                                

 1. การเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราว โดยภาชนะท่ีใช้ในการรองรับขยะมูลฝอยจะใช้ถุงดาํ 

เน่ืองจากมีนํ้าหนกัเบา ราคาไม่แพง สะดวกในการขนยา้ย เม่ือขยะมูลฝอยเต็มถุงแลว้จะนาํมาวางไว้

หน้าบ้านหรือจุดวางถังท่ีทางเทศบาลจดัวางไวใ้ห้บริการแก่ชุมชน ซ่ึงเป็นถังพลาสติกสีเขียว 

สําหรับรองรับขยะเปียก และสีเหลือง สําหรับรองรับขยะแห้ง ขนาดความจุ 140 ลิตร จาํนวน 200 

ใบ และขนาด 240 ลิตร จาํนวน 700 ใบ และมีถงัคอนเทนเนอร์ วางในบริเวณท่ีมีขยะมูลฝอยมาก 

ขนาดความจุ 4 ลูกบาศกเ์มตร จาํนวน 20 ถงั ซ่ึงลกัษณะภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ดงัรูปท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

 2. การคดัแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากบา้นเรือนและแหล่งกาํเนิดอ่ืนๆ ส่วน

ใหญ่ไม่ไดมี้การคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง แต่มีการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถขายได ้

เช่น  ขวดนํ้าพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋องนํ้ าอดัลม กระป๋องเบียร์ กล่องกระดาษ เพื่อนาํไปขาย ส่วน

ขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดจากสถานบริการสาธารณสุขไดมี้การคดัแยกโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไว้

เรียบร้อยแลว้ 
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 ปัญหาท่ีพบในขั้นตอนของการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด คือ ประชาชนไม่มีการ

คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยเป็นภาระในการเก็บขนและการกาํจดัอยา่ง

มาก ซ่ึงทางเทศบาลตอ้งสูญเสียงบประมาณในการดาํเนินการเก็บขนและการกาํจดัจาํนวนมาก อีก

ทั้งการรณรงคส่์งเสริมดา้นการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยยงัมีอยูน่อ้ย 

 

3. การศึกษาการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษาการดาํเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประกอบดว้ย วธีิการเก็บขนขยะมูลฝอย รถ

ท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอย พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอย และงบประมาณท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะ

มูลฝอย ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี                                                                                                                                                                                                

 3.1 วธีิการเก็บขนขยะมูลฝอย 

วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ดาํเนินการโดย

รูปแบบถงัรวม คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยจากถงัรวมขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะ ซ่ึงวางถงัขยะมูล

ฝอยไวห้น้าบา้นหรือตลาดตามท่ีเทศบาลไดจ้ดัวางไว ้จากนั้นจะมีรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยมาขน

ไปเทยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ส่วนถงัคอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุขยะมูลฝอย มีวิธีการเก็บขน คือ 

รถบรรทุกคอนเทนเนอร์จะบรรทุกคอนเทนเนอร์เปล่ามาเปล่ียนแทนท่ีกบัคอนเทนเนอร์ท่ีมีขยะมูล

ฝอยบรรจุอยู ่จากนั้นจะเอาคอนเทนเนอร์ท่ีมีขยะมูลฝอยบรรจุอยูไ่ปเทในรถบรรทุกขนถ่ายขยะมูล

ฝอย เม่ือขยะมูลฝอยเต็มแลว้ จะนาํไปเทยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงจะนาํไปเทวนัละ 1 รอบ 

โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยคนัแรกจะออกจากโรงเก็บรถ เวลา 01.00 น. และคนัสุดทา้ยท่ีออกจาก

โรงรถ เวลา 07.00 น. ซ่ึงจะเก็บขยะมูลฝอย จาํนวน 1 รอบ คือรอบเชา้ เวลา 07.00-12.00 น. ซ่ึงการ

เก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลจะใหบ้ริการจดัเก็บขยะมูลฝอยทุกวนั 

 3.2 รถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอย 

รถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีจาํนวน 

71 คนั แบ่งเป็น 8 ประเภท ดงัตารางท่ี 8 และลกัษณะของรถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอย ดงัรูปท่ี 

4 
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ตารางท่ี 8 ประเภทรถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ประเภทรถ จํานวน (คัน) 

1. รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 10 ลบ.ม. 1 

2. รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 6 ลบ.ม. 39 

3. รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. 17 

4. รถบรรทุกขนถ่าย 10 ลอ้ 3 

5. รถบรรทุกขนถ่าย 6 ลอ้ 5 

6. รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (Container Hauling Truck) 2 

7. รถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเช้ือ 1 

8. รถดูดส่ิงปฏิกลู (ดูดส้วม) 3 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี, เอกสารขอ้มูลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอย (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553). 

 

ภาพท่ี 4 รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 6 ลูกบาศกเ์มตร 

 3.3 พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอย 

พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจดัให้

ประจาํรถเก็บขนขยะมูลฝอย 4 คน แบ่งเป็นพนกังานขบัรถยนต ์1 คน และพนกังานเก็บขนขยะมูล

ฝอยประจาํรถ 3 คน ซ่ึงพนกังานทุกคนจะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเพื่อความปลอดภยั และแต่ง
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กายดว้ยความรัดกุมมิดชิด โดยพนกังานจะสวมหมวกผา้ กางเกงขายาว รองเทา้ผา้ใบ สวมถุงมือยาง

สีดาํและใชผ้า้ปิดจมูกทุกคน 

3.4 งบประมาณท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอย 

งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ประกอบดว้ย 11 ส่วน ดงัตารางท่ี 9 โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นค่านํ้ ามนัรถ

เก็บขนขยะมูลฝอย ดงัตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 งบประมาณต่อปีท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 

ลาํดับ รายการ งบประมาณทีใ่ช้ (บาท) 

1 เงินเดือนพนกังาน 3,336,480 

2 ค่าปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,406,120 

3 ค่านํ้ามนัรถขยะมูลฝอย 18,006,675 

4 ค่าซ่อมบาํรุง 14,764,500 

5 ค่ากาํจดัขยะมูลฝอยท่ีจ่ายให ้อบจ. 9,947,900 

6 ค่าวสัดุก่อสร้าง 198,378 

7 ค่าสวสัดิการพนกังาน 6,579,942 

8 ค่าสาธารณูปโภค 313,230 

9 ค่าจา้งเวรยาม 1,013,160 

10 ค่านํ้ายาดบักล่ิน 1,170,000 

11 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 4,769,646 

 รวม 70,506,031 

ท่ีมา : เทศบาลนครปากเกร็ด, กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, เอกสารขอ้มูลค่าในจ่ายในการ

ปฏิบติังานรักษาความสะอาด ประจาํปี พ.ศ.2553 (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553). 

 ส่วนขยะมูลฝอยติดเช้ือมีการดาํเนินการเก็บขนขยะโดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีจะไปเก็บ ณ สถานบริการสาธารณสุข ของเทศบาลนครปากเกร็ด โดย

คิดค่าขนส่งขยะมูลฝอยติดเช้ือไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ในอตัรา 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงยงั

ไม่รวมค่ากาํจดัขยะมูลฝอย 
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 ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวนมาก ทาํให้พนกังานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด 

ทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยตกคา้งบริเวณขา้งถนนและบริเวณสะพานลอย 

2. ประชาชนนาํถงัขยะและถุงขยะท่ีชาํรุดมาใช้ในการบรรจุขยะมูลฝอยทาํให้ขยะมูลฝอย

ปลิวไปทัว่บริเวณใกลเ้คียง ส่งผลใหพ้ื้นท่ีโดยรอบสกปรก 

3. ประชาชนไม่นาํถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท่ี้จุดรวมขยะมูลฝอย ซ่ึงยากต่อการเก็บขนขยะ

มูลฝอย และในช่วงวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ประชาชนจะจอดรถไวบ้ริเวณหนา้บา้นของตวัเองทาํให้กีด

ขวางการเขา้และออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทาํใหก้ารทาํงานของเจา้หนา้ท่ีลาํบากและยากข้ึน 

4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถงัไม่มีฝาปิดมิดชิด ทาํให้สุนขัคุย้เข่ียขยะมูลฝอย หกทัว่

บริเวณโดยรอบ จึงส่งกล่ินเหมน็และมีแมลงวนัจาํนวนมาก 

 

4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษาระบบการขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีกาํจดั ผลการศึกษา

พบวา่การเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงก่อนเวลา 6.30 น. รถเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะมูลฝอยบนถนน

สายหลกัและชุมชนเมืองของเทศบาลนครปากเกร็ดก่อน เน่ืองจากถ้าเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วง 

6.30- 9.00 น. จะส่งผลต่อปัญหาการจราจร และช่วงหลงัเวลา 9.00 น.รถเก็บขนขยะจะเขา้ไปเก็บ

ขยะมูลฝอยในหมู่บา้นต่างๆ เน่ืองจากถา้ไปเก็บก่อนเวลา 9.00 น. จะมีปัญหาการเคล่ือนรถเขา้ไปใน

หมู่บา้น ซ่ึงในชุมชนเมืองประชาชนมีพื้นท่ีนอ้ยในการจอดรถในบา้นของตวัเอง ทาํให้ตอ้งจอดรถ

บริเวณถนนหนา้บา้น การเก็บขนขยะจึงเร่ิมเก็บขนหลงัจากท่ีประชาชนออกไปทาํงานจากหมู่บา้น 

รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเขา้ไปเก็บขนในพื้นท่ีของเทศบาลนครปากเกร็ด จาํนวน 5 

ตาํบล 34 หมู่บา้น จากนั้นรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยจะนาํขยะมูลฝอยไปทิ้งในสถานท่ีกาํจดัขยะ

มูลฝอย ซ่ึงมีองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย

ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองขวาง อาํเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยอยู่

ห่างจากเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร และมีการขนถ่ายวนัละ 1 รอบเท่านั้น 

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 ปัจจุบนัเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ยงัไม่มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย แต่อยู่

ระหว่างการดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม การสํารวจออกแบบเพื่อการก่อสร้างและ

จดัเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อการสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีมูลค่าโครงการประมาณ 700 ลา้นบาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   67 

 ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย คือ สภาพรถชาํรุดและมีการร่ัวซึม ทาํให้

นํ้ าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน ส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณถนน 

และระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครปากเกร็ดไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมี

ระยะทางท่ีไกล และรถท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในจาํนวนมากทาํให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายใน

ดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นจาํนวนมาก 

 

5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

 จากการศึกษาการดาํเนินการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ผลการศึกษา

พบว่า เทศบาลนครปากเกร็ดยงัไม่มีโครงการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึง

ประชาชนบางส่วนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดไ้ปขายให้แก่ร้านรับซ้ือ

ของเก่า ส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอยประเภท ขวดนํ้ าพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋องนํ้ าอดัลม กล่อง

กระดาษ เป็นตน้ ส่วนขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร พบว่ามีชุมชนตน้แบบนาํมาผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

เพื่อใชท้างการเกษตร คือ “ชุมชนหมู่บา้นพบสุข” ดงัรูปท่ี 5 

 

 

ภาพท่ี 5 ศูนยรี์ไซเคิลชุมชนหมู่บา้นพบสุข 

 ชุมชนหมู่บา้นพบสุข ตั้งอยูใ่นตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีบา้นเรือน 

247 ครัวเรือน ประชากร 1,247 คน ซ่ึงในชุมชนมี “ศูนยรี์ไซเคิลชุมชนหมู่บา้นพบสุข” ตั้งอยูบ่ริเวณ

พื้นท่ีสาธารณะหนา้หมู่บา้นพบสุข โดยคณะกรรมการชุมชนหมู่บา้นพบสุขไดริ้เร่ิมโครงการนาํร่อง 

"ศูนยรี์ไซเคิลขยะชุมชนหมู่บา้นพบสุข" ในช่วงปลายปี 2546 โดยไดรั้บการสนบัสนุนความร่วมมือ
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จากเทศบาลนครปากเกร็ด รัฐบาลญ่ีปุ่น และมูลนิธิ JICA โดยมีวตัถุประสงคใ์นการปรับเปล่ียนขยะ

มูลฝอยท่ีไร้ค่าใหเ้กิดประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ชุมชนหมู่บา้นพบสุขมีขยะเปียกท่ีเกิดจากครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกิดข้ึนต่อวนั

ประมาณ 64 % ของขยะมูลฝอยทั้งหมด ดงันั้น ศูนยรี์ไซเคิลชุมชนหมู่บา้นพบสุขมีการปลูกฝัง

จิตสํานึกให้กบัคนในชุมชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอย โดยจะคดัแยกขยะเปียกออกจากขยะมูลฝอย

ทัว่ไป ซ่ึงขยะมูลฝอยทัว่ไปนั้นมีรถเก็บขนของเทศบาลนครปากเกร็ดมาเก็บขนไปทิ้งในสถานท่ี

กาํจดั ส่วนขยะเปียกจะมีพนกังานจากศูนยรี์ไซเคิลชุมชนหมู่บา้นพบสุขมาเก็บไปเพื่อจะนาํไปรี

ไซเคิล ซ่ึงปริมาณขยะเปียกท่ีพนักงานของศูนยรี์ไซเคิลชุมชนหมู่บา้นพบสุขได้จากครัวเรือนมี

ประมาณ 120 กิโลกรัมต่อวนั โดยขยะเปียกเหล่าน้ีทางศูนยรี์ไซเคิลจะนาํมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ปุ๋ย

ชีวภาพ และจุลินทรียแ์หง้ 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ คือ ประชาชน

บางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย และการทาํผลิตภณัฑ ์จุลินทรียแ์หง้

จากขยะเปียกมีตน้ทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน แต่ราคาในการจาํหน่วยยงัคงราคาเดิมไว ้

 

6. การศึกษาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษาการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบวา่ การกาํจดัขยะมูลฝอยของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มี 2 วธีิ คือ การฝังกลบและการเผาในเตาเผา สามารถอธิบาย

ไดด้งัน้ี      

6.1 การกาํจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ 

การฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด อยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี โดยจะจา้งเหมาบริษทั กิจการร่วมคา้ ซีพีจี กรีนเวซท์ ประกอบด้วย 

วธีิการฝังกลบขยะมูลฝอย การจดัแบ่งพื้นท่ีในการฝังกลบขยะมูลฝอย การจดัเก็บค่าธรรมเนียมของ

ขยะมูลฝอย อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบฝังกลบขยะมูลฝอย และงบประมาณท่ีใชใ้นการฝัง

กลบขยะมูลฝอย ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. วธีิการฝังกลบขยะมูลฝอย 

การกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ใชว้ิธีการฝังกลบแบบ

ถมบนพื้นท่ี (area method) ซ่ึงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองขวาง อาํเภอไทร

นอ้ย จงัหวดันนทบุรี ห่างจากเทศบาลนครปากเกร็ดประมาณ 30 กิโลเมตร  
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การฝังกลบขยะมูลฝอยมีการไถกลบขยะมูลฝอยทุกวนัโดยการเกล่ียขยะมูลฝอยให้

กระจายออกเป็นชั้นบางๆ ขนาดไม่เกิน 60 เซนติเมตร และทาํการบดอดัอยา่งนอ้ย 3 เท่ียว จากนั้น

กลบทบัดว้ยดินระหวา่งชั้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร แลว้เกล่ียและบดเป็นชั้นๆ จนไดค้วามหนา

ของขยะมูลฝอยไม่เกิน 3 เมตร มีการใชอี้เอ็มและผงระงบักล่ิน เพื่อป้องกนัการเกิดกล่ินของขยะมูล

ฝอย 

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นท่ีดินของราชพสัดุและซ้ือมาจากชาวบา้นของตาํบลคลอง

ขวาง โดยสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเดิมมีเน้ือท่ีประมาณ 39 ไร่ ซ่ึงมีขยะมูลฝอยกองสะสมสูง

ประมาณ 20-25 เมตร เป็นการกาํจดัแบบกองบนพื้น แต่ในปัจจุบนัทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรีไดด้าํเนินการขนยา้ยและปิดบ่อพื้นท่ีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเก่าแลว้ ซ่ึงขณะน้ีใชพ้ื้นท่ีบ่อฝัง

กลบขยะมูลฝอยส่วนขยายท่ี 2 มีเน้ือท่ีรวม 118 ไร่ เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

ลกัษณะปัจจุบนัภายในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี มีพื้นท่ี

รวมประมาณ 456 ไร่ อายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของสถานท่ีกาํจดัเต็มพื้นท่ีหมดแลว้ สําหรับท่ีฝัง

กลบขยะมูลฝอยในปัจจุบนัเป็นพื้นท่ี H ขนาดพื้นท่ีประมาณ 118 ไร่ ใชพ้ื้นท่ีไปแลว้ประมาณ 10% 

คาดวา่จะสามารถใชพ้ื้นท่ีไดอี้กประมาณ 10 ปี ดงัรูปท่ี 6 

 

 

ภาพท่ี 6 สภาพขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ 

2. การจดัแบ่งพื้นท่ีในการฝังกลบขยะมูลฝอย 

การจดัแบ่งพื้นท่ีในการฝังกลบขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 8 ส่วน ประกอบดว้ย พื้นท่ี A, B, C, 

D, E, G, H, F และพื้นท่ีอ่ืน แสดงดงัรูปท่ี 7 
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พืน้ที ่A เป็นพื้นท่ีเก็บกกันํ้าชะมูลฝอย มีเน้ือท่ีประมาณ 40 ไร่ พื้นบ่อปูดว้ยแผน่พลาสติก

ชนิดโพลีเอทธิลีน ปัจจุบนัมีนํ้ าชะมูลฝอยสะสมเต็มบ่อ ซ่ึงบางส่วนจะสูบไปบาํบดันํ้ าเสียท่ีได้

ก่อสร้างข้ึนใหม่  

พืน้ที่ B ขนาดพื้นท่ีประมาณ 10 ไร่ ปัจจุบนัใชร้องรับขยะมูลฝอยเก่าท่ีขนยา้ยจากพื้นท่ี 

D มาทาํการฝังกลบจนเต็มพื้นท่ีแล้ว มีขยะมูลฝอยฝังกลบสูงจากพื้นดินประมาณ 15 เมตร ได้

ดาํเนินการปิดพื้นท่ีแล้ว โดยปูแผ่นพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีนคลุมด้านบนและกลบทบัด้วยดิน

พร้อมปลูกตน้ไมแ้ละหญา้ปกคลุม 

พื้นที่ C ขนาดพื้นท่ีประมาณ 17 ไร่ ได้นําขยะมูลฝอยใหม่มาทาํการฝังกลบ ได้

ดาํเนินการปิดพื้นท่ีแล้วโดยปูแผ่นพลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีนคลุมด้านบนและกลบทบัด้วยดิน

พร้อมปลูกตน้ไมแ้ละหญา้ปกคลุม 

พืน้ที่ D (บริเวณพื้นท่ีบ่อขยะมูลฝอยเดิม) พื้นท่ีประมาณ 39 ไร่ เดิมมีขยะมูลฝอยกอง

สะสมอยูสู่งจากพื้นดินเดิมประมาณ 20-25 เมตร ปัจจุบนัไดด้าํเนินการขนยา้ยขยะมูลฝอยบางส่วน

ไปฝังกลบในพื้นท่ี B ส่วนขยะมูลฝอยเก่าท่ีเหลือไดด้าํเนินการปิดพื้นท่ีโดยใชแ้ผน่พลาสติกโพลี

เอทธีลีน ปูดา้นบนและปิดทบัดว้ยดิน พร้อมปลูกหญา้กบัตน้ไม ้และปรับเปล่ียนเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

พืน้ที ่E และ G ขนาดพื้นท่ีประมาณ 30 และ 14 ไร่ ใชเ้ป็นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย ปัจจุบนั

เต็มพื้นท่ีและปิดพื้นท่ีแลว้โดยปูแผน่พลาสติกชนิดโพลีเอทธีลีน คลุมดา้นบนและกลบทบัดว้ยดิน

พร้อมปลูกตน้ไมแ้ละหญา้ปกคลุม 

พืน้ที่ H ขนาดพื้นท่ีประมาณ 200 ไร่ เป็นระยะส่วนขยายท่ี 2 (บ่อ H 118 ไร่) ใชเ้ป็น

พื้นท่ีก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอย ในช่วงท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาโรงไฟฟ้า

จากขยะมูลฝอย 

พืน้ที่ F (พื้นท่ีว่างเปล่า) ประมาณ 60 ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีกนัไวส้ําหรับเป็นท่ีตั้งโครงการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยขององคก์ารบริการส่วนจงัหวดันนทบุรี พื้นท่ี F น้ีทางดา้นทิศ

เหนือไดก่้อสร้างคนัดินลอ้มรอบทาํเป็นบ่อเก็บกกันํ้ าชะลา้งขยะมูลฝอยเพื่อนาํไปบาํบดัยงัโรงงาน

บาํบดันํ้าเสียท่ีไดก่้อสร้างข้ึนใหม่ 

พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ แนวปลูกต้นไมแ้ละแนวร้ัว ถนนรอบบ่อฝังกลบ และพื้นท่ีว่าง รวม

ทั้งส้ินประมาณ 24 ไร่ 
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ภาพท่ี 7 ผงับ่อฝังกลบขยะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี, เอกสารขอ้มูลแผนผงับ่อฝังกลบขยะขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553). 

71 
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ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งเขา้มากาํจดัในสถานท่ีฝังกลบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรีประมาณ 980 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นของเทศบาลนครปากเกร็ดเฉล่ีย 186 ตนัต่อวนั โดยเป็นของ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีนาํมากาํจดัเฉล่ีย 794 ตนัต่อวนั มีการนาํมาจากเทศบาล 10 แห่ง องค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 45 แห่ง และเอกชนอ่ืนๆ 16 แห่ง  

สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ทิศเหนือติดกบัตาํบลราษฎร์นิยม ทิศใตติ้ดกบั

ตาํบลไทรนอ้ย ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลหนา้ไม ้และทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลขุนศรี มีลกัษณะเป็น

พื้นท่ีราบอยู่ใกลก้บัทุ่งนาของชาวบา้นตาํบลคลองขวาง โดยสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยอยู่ห่างจาก

คลองขุนศรี ประมาณ 1 กิโลเมตร และพื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 

กิโลเมตร มีจาํนวนประชากร 60 หลงัคาเรือน ซ่ึงสภาพสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ดงัรูปท่ี 8-12 

 

.  

ภาพท่ี 8 สภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีอยูใ่กลก้บัทุ่งนาของชาวบา้น 
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ภาพท่ี 9 นํ้าชะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 

 

 

 

ภาพท่ี 10 บ่อพกันํ้าชะขยะมูลฝอย 
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ภาพท่ี 11 ขยะมูลฝอยท่ีมีการคดัแยกจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 

 

 

 

ภาพท่ี 12 บริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีมีการฝังกลบเสร็จเรียบร้อยแลว้ มีการปลูกตน้ไม ้เพื่อทาํ

ใหภู้มิทศัน์สวยงาน 
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3. การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการฝังกลบขยะมูลฝอย 

การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการฝังกลบขยะมูลฝอย ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรี ไดเ้รียกเก็บค่าบริการในการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยคิดในราคา 150 บาทต่อตนั จึงทาํให้แต่

ละหน่วยงานจ่ายค่ากาํจดัไม่เท่ากนั จากการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าบริการการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีแต่ละ

หน่วยงานจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี มีจาํนวนทั้งส้ิน 71 หน่วยงาน โดย

หน่วยงานท่ีชาํระค่าบริการกาํจดัขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ เทศบาลนนทบุรี รองลงมา ไดแ้ก่ เทศบาลนครปากเกร็ดและเทศบาลบางบวัทอง  

4. อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบฝังกลบขยะมูลฝอย  

อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย มีจาํนวน 15 คนั แบ่งเป็น 6 

ประเภท  ประกอบด้วย รถตีนตะขาบ รถบดอดัมูลฝอย รถขุดดิน รถปรับระดบัดิน รถบรรทุกนํ้ า 

และรถบรรทุกเททา้ย แสดงดงัตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

ลาํดับ รายการ จํานวน (คัน) 

1 รถตีนตะขาบ (Dozer) 3 

2 รถบดอดัมูลฝอย (Landfill Compactor) 1 

3 รถขดุดิน (Backhoe/Hydraulic Excavator) 5 

4 รถปรับระดบัดิน (Motor grader) 1 

5 รถบรรทุกนํ้า (Water Truck) 1 

6 รถบรรทุกเททา้ย (Truck) 4 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี, เอกสารขอ้มูลอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอย (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553). 

สภาพอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลท่ีใชง้านในการฝังกลบขยะมูลฝอยอยูใ่นสภาพดี ซ่ึงมีการดูแล

ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพการทาํงาน เดือนละ 1 คร้ัง 

5. งบประมาณท่ีใชใ้นการฝังกลบขยะมูลฝอย  

งบประมาณท่ีใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย ประกอบดว้ย ดาํเนินการบริหารจดัการฝัง

กลบขยะมูลฝอย เงินเดือนขา้ราชการ เงินเดือนลูกจา้งประจาํ ค่านํ้าและค่าไฟฟ้า แสดงดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 งบประมาณท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

ลาํดับ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท) 

1 ดาํเนินการบริหารจดัการฝังกลบขยะมูลฝอย 52,249,801 

2 เงินเดือนขา้ราชการ 247,880 

3 เงินเดือนลูกจา้งประจาํ 178,600 

4 ค่านํ้าและค่าไฟฟ้า 50,000 

 รวม 52,726,281 

ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี, กองส่ิงแวดลอ้มและมลพิษ, เอกสารขอ้มูลงบประมาณ

ท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553). 

6.2 การกาํจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา 

การกาํจดัขยะมูลฝอยโดยการใช้เตาเผาขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ใน

ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 

2 ตาํบลคลองขวาง อาํเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ห่างจากเทศบาลนครปากเกร็ดประมาณ 30 

กิโลเมตร ซ่ึงลกัษณะของเตาเผาขยะมูลฝอย ดงัรูปท่ี 13 

 

ภาพท่ี 13 เตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

รูปแบบของเตาเผาท่ีใช ้คือ เตาเผาชนิดท่ีมีแผงตะกรับ ปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีเผาใน

เตาเผาทั้งหมดประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อวนั ซ่ึงขนาดของการเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือประมาณ 160 
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กิโลกรัมต่อชัว่โมง โดยเผาวนัละ 8 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. อุณหภูมิท่ีใช้ในเตาเผาอยู่

ระหว่าง 750-1,000 องศาเซลเซียส โดยแบ่งการเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือเป็น 2 ช่อง คือ ช่องการเผา

ขยะมูลฝอยติดเช้ือใช้อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส และช่องการเผาควนัของขยะมูลฝอยติดเช้ือใช้

อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ซ่ึงอายกุารใชง้านของเตาเผาประมาณ 10 ปี  

การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือ ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรีไดเ้รียกเก็บค่าบริการในการกาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ โดยคิดในราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม จึง

ทาํให้แต่ละหน่วยงานจ่ายค่ากาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือไม่เท่ากนั จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีแต่ละ

หน่วยงานจ่ายค่าบริการการกาํจดัขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 69 หน่วยงาน  

 ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย คือขยะมูลฝอยท่ีนาํมากาํจดัไม่มีการคดัแยก

ก่อนนาํมาทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยอนัตรายประเภทอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ถ่านไฟฉาย 

หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวดนํ้ ายาลา้งห้องนํ้ า ทุกอยา่งถูกนาํมาทิ้งรวมกนั ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ปัญหาต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มได้ในอนาคต ขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึงคือขยะมูลฝอยท่ีย่อย

สลายได ้เช่น เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม ้ใบไม ้ไดถู้กนาํมาทิ้งรวมกนั ก่อให้เกิดการหมกัหมม 

ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเน่าเหม็นมีแมลงวนั และหนอนชุกชุม ซ่ึงผูรั้บผิดชอบได้พ่นสาร

อีเอ็มและผงระงบักล่ินเพื่อกาํจดัแมลงวนัและหนอนเป็นคร้ังคราว แต่ก็ไม่สามารถกาํจดัไดห้มด 

และขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึง คือขยะมูลฝอยประเภทท่ียอ่ยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก กล่องนม 

ซองบะหม่ีสําเร็จรูป โฟม ถึงแมจ้ะมีการคดัแยกแลว้นาํไปใช้ซํ้ าในบา้นเรือน และมีชาวบา้นมีคดั

แยกไปขาย ณ บริเวณบ่อกาํจดัขยะมูลฝอย แต่ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทน้ียงัคงมีมากอยู่ และทาํ

ให้หลุมขยะมูลฝอยท่ีขุดไวเ้ต็มอยา่งรวดเร็ว คนคุย้ขยะมูลฝอยมีจาํนวนมากในแต่ละวนั ทาํให้กีด

ขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลท่ีกาํลงัดาํเนินงาน ปัญหาอีกอยา่งคือสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยยงั

ขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในดา้นหอ้งปฏิบติัการแลป เน่ืองจากมีจาํนวนท่ีไม่เพียงพอ 

สรุป ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยมีปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงาน 6 ดา้น คือ 

 1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย  

ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน ทาํให้ภาชนะรองรับมีจาํนวนไม่

เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกคา้งในบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริเวณบนสะพานลอย ซ่ึง

ไม่มีหน่วยงานทางเทศบาลข้ึนไปเก็บขน 
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2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

ปัญหาท่ีพบในขั้นตอนของการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด คือ ประชาชนไม่มีการ

คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ทาํให้ขยะมูลฝอยเป็นภาระในการเก็บขนและการกาํจดัอย่าง

มาก ซ่ึงทางเทศบาลตอ้งสูญเสียงบประมาณในการดาํเนินการเก็บขนและการกาํจดัจาํนวนมาก อีก

ทั้งการรณรงคส่์งเสริมดา้นการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยยงัมีอยูน่อ้ย 

3. การศึกษาการดําเนินการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวนมาก ทาํให้พนกังานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่

หมด ทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยตกคา้งบริเวณขา้งถนนและบริเวณสะพานลอย 

2. ประชาชนนาํถงัขยะและถุงขยะท่ีชาํรุดมาใชใ้นการบรรจุขยะมูลฝอยทาํให้ขยะมูลฝอย

ปลิวไปทัว่บริเวณใกลเ้คียง ส่งผลใหพ้ื้นท่ีโดยรอบสกปรก 

3. ประชาชนไม่นาํถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท่ี้จุดรวมขยะมูลฝอย ซ่ึงยากต่อการเก็บขน

ขยะมูลฝอย และในช่วงวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ประชาชนจะจอดรถไวบ้ริเวณหนา้บา้นของตวัเองทาํให้

กีดขวางการเขา้และออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทาํให้การทาํงานของเจา้หน้าท่ีลาํบากและยาก

ข้ึน 

4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถงัไม่มีฝาปิดมิดชิด ทาํใหสุ้นขัคุย้เข่ียขยะมูลฝอย หกทัว่

บริเวณโดยรอบ จึงส่งกล่ินเหมน็และมีแมลงวนัจาํนวนมาก 

4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย คือ สภาพรถชาํรุดและมีการร่ัวซึม ทาํ

ใหน้ํ้าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน ส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณถนน 

และระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครปากเกร็ดไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมี

ระยะทางท่ีไกล และรถท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในจาํนวนมากทาํให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายใน

ดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นจาํนวนมาก 

5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

ปัญหาท่ีพบในการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ คือ 

ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย และการทาํผลิตภณัฑ์

จุลินทรียแ์หง้จากขยะเปียกมีตน้ทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน แต่ราคาในการจาํหน่วยยงัคงราคาเดิมไว ้
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6. การศึกษาการดําเนินการกาํจัดขยะมูลฝอย 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย คือขยะมูลฝอยท่ีนาํมากาํจดัไม่มีการคดั

แยกก่อนนํามาทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยอันตรายประเภทอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวดนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า ทุกอยา่งถูกนาํมาทิ้งรวมกนั ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต ขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึงคือขยะมูล

ฝอยท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม ้ใบไม ้ไดถู้กนาํมาทิ้งรวมกนั ก่อให้เกิดการ

หมกัหมม ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเน่าเหม็นมีแมลงวนั และหนอนชุกชุม ซ่ึงผูรั้บผิดชอบได้

พน่สารอีเอม็และผงระงบักล่ินเพื่อกาํจดัแมลงวนัและหนอนเป็นคร้ังคราว แต่ก็ไม่สามารถกาํจดัได้

หมด และขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึง คือขยะมูลฝอยประเภทท่ีย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก 

กล่องนม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป โฟม ถึงแม้จะมีการคดัแยกแล้วนําไปใช้ซํ้ าในบ้านเรือน และมี

ชาวบา้นมีคดัแยกไปขาย ณ บริเวณบ่อกาํจดัขยะมูลฝอย แต่ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทน้ียงัคงมี

มากอยู ่และทาํให้บ่อขยะมูลฝอยท่ีขุดไวเ้ต็มอย่างรวดเร็ว คนคุย้ขยะมูลฝอยมีจาํนวนมากในแต่ละ

วนั ทาํให้กีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลท่ีกาํลงัดาํเนินงาน ปัญหาอีกอย่างคือสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอยยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในดา้นหอ้งปฏิบติัการแลป เน่ืองจากมีจาํนวนท่ีไม่เพียงพอ 

 

ส่วนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย ของเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางพูด เทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 ชุด ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 8 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

ทางครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน

ตาํบลบางพดู ผลการศึกษาแสดงไดด้งัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

n = 400 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ   

ชาย 194 48.50 

หญิง 206 51.50 

2. อายุ   

นอ้ยกวา่ 21 ปี 002 00.50 

อาย ุ21-30 ปี 085 21.25 

อาย ุ31-40 ปี 119 29.75 

อาย ุ41-50 ปี 113 28.25 

อาย ุ51-60 ปี 059 14.75 

60 ปี ข้ึนไป 022 05.50 

3. สถานภาพทางครอบครัว   

โสด 079 19.75 

สมรส 286 71.50 

หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 035 08.75 

4. การศึกษา   

ประถมศึกษา 023 05.75 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 077 19.25 

มธัยมศึกษาตอปลาย/ปวช. 053 13.25 

ปวส. 030 07.50 

ปริญญาตรี 203 50.75 

สูงกวา่ปริญญาตรี 014 03.50 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

n = 400 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพ   

รับจา้งทัว่ไป 063 15.75 

คา้ขาย 058 14.50 

ขา้ราชการ 046 11.50 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 034 08.50 

ธุรกิจส่วนตวั 079 19.75 

พนกังานบริษทัเอกชน 080 20.00 

นกัศึกษา 006 01.50 

พอ่บา้น/แม่บา้น 034 08.50 

6. รายได้   

ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 024 06.00 

5,001-10,000 บาท 125 31.25 

10,001-15,000 บาท 057 14.25 

15,001-20,000 บาท 058 14.50 

มากกวา่ 20,000 บาท 136 34.00 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

1-2 คน 112 28.00 

3-4 คน 242 60.50 

5-6 คน 045 11.25 

7-8 คน 001 00.25 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

n = 400 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

8. ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ในตําบลบางพูด   

1-5 ปี 071 17.75 

6-10 ปี 116 29.00 

11-15 ปี 110 27.50 

16-20 ปี 046 11.50 

21-30 ปี 041 10.25 

มากกวา่ 30 ปี 016 04.00 

จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน อธิบายไดด้งัน้ี 

เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.50 และเป็นเพศชาย คิด

เป็นร้อยละ 48.50 

อายุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมา 

คือ มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี และ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.25 และ 21.25 ตามลาํดบั 

สถานภาพทางครอบครัว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 

71.50 รองลงมา คือ สถานภาพโสด และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 19.75 

และ 8.75 ตามลาํดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.75 

รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 

19.25 และ 13.25 ตามลาํดบั 

อาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

รองลงมา คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว และอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 15.75 

ตามลาํดบั 

รายได ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.00 

รองลงมา คือ มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท และมีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 31.25 และ 14.50 ตามลาํดบั 
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จาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3-

4 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมา คือ มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และมีจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว 5-6 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และ11.25 ตามลาํดบั 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 6-

10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมา คือ อาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 11-15 ปี และอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 1-5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 27.50 และ 17.75 ตามลาํดบั 

1.2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย ของเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บขนขยะมูลฝอย ดา้นการแปลงรูปและการ

นาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย ผลการศึกษาแสดงไดด้งัตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบุรี 

ความพงึพอใจของประชาชน 
ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

1. ด้านการเกบ็ขนขยะมูลฝอย    

1.1 ความเพียงพอของจาํนวนถงัขยะท่ีใหบ้ริการ 2.72 0.75 ปานกลาง 

1.2 ตาํแหน่งการวางถงัขยะ 2.79 0.86 ปานกลาง 

1.3 จาํนวนรอบท่ีเก็บขนขยะ 3.06 0.77 ปานกลาง 

1.4 ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ 3.37 0.65 ปานกลาง 

1.5 จาํนวนพนกังานในการเก็บขนขยะ 3.49 0.66 ปานกลาง 

1.6 รถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะ 3.58 0.71 มาก 

1.7 ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ 3.59 0.75 มาก 

รวม 3.23 0.74 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ความพงึพอใจของประชาชน 
ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

2. ด้านการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่    

2.1 การทาํงานของโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอย

ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.72 0.74 ปานกลาง 

2.2 การสร้างกิจกรรมเพื่อนําขยะมูลฝอยมาสร้าง

รายได ้

2.67 0.91 ปานกลาง 

2.3 การนาํขยะมูลฝอยท่ีแปลงรูปแลว้ไปใชป้ระโยชน์

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.62 0.93 ปานกลาง 

รวม 2.67 0.86 ปานกลาง 

3. ด้านการกาํจัดขยะมูลฝอย    

3.1 เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะอยา่งถูกสุขาภิบาล 3.54 0.74 มาก 

3.2 เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิ 

ภาพไม่เกิดปัญหาร้องเรียน 

3.81 0.75 มาก 

3.3 การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ 4.15 0.88 มาก 

รวม 3.83 0.79 มาก 

รวม 3 ด้าน 3.24 0.80 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 13 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการจดัการขยะมูล

ฝอยโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 โดยมีความพึงพอใจในดา้นการกาํจดั

ขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 รองลงมา คือ ดา้นการเก็บขนขยะมูลฝอยและ

ดา้นการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 

และ 2.67 ตามลาํดบั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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1. ด้านการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ความเพียงพอของจาํนวนถงัขยะท่ีให้บริการ 

ตาํแหน่งการวางถงัขยะ จาํนวนรอบท่ีเก็บขนขยะ ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ จาํนวนพนกังานใน

การเก็บขนขยะ รถท่ีใช้ในการเก็บขนขยะ และประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ ผลการศึกษาพบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.23 โดยมีความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพการเก็บขนขยะอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.59 รองลงมา คือ ดา้นรถท่ีใช้ในการเก็บขนขยะอยูใ่นระดบัมาก และดา้นจาํนวนพนกังานในการ

เก็บขนขยะอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และ 3.49 ตามลาํดบั 

2. ด้านการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอย

กลบัมาใช้ใหม่ของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 3 ด้าน ได้แก่ การทาํงานของ

โครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างกิจกรรมเพื่อนาํขยะมูลฝอย

มาสร้างรายได ้และการนาํขยะมูลฝอยท่ีแปลงรูปแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมา

ใชใ้หม่โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 โดยมีความพึงพอใจดา้นการทาํงานของ

โครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.72 รองลงมา คือ ดา้นการสร้างกิจกรรมเพื่อนาํขยะมูลฝอยมาสร้างรายได ้และดา้นการนาํขยะมูล

ฝอยท่ีแปลงรูปแลว้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 

และ 2.62 ตามลาํดบั 

3. ด้านการกาํจัดขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 3 ด้าน ได้แก่ เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะอย่างถูกสุขาภิบาล 

เทศบาลดําเนินการกําจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาร้องเรียน  และการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ ผลการศึกษาพบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการกาํจดั

ขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 โดยมีความพึงพอใจด้านการจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการกําจดัขยะอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 รองลงมา คือ เทศบาล

ดาํเนินการกาํจดัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิและภาพไม่เกิดปัญหาร้องเรียน และเทศบาลดาํเนินการ

กาํจดัขยะอยา่งถูกสุขาภิบาลอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 และ 3.54 ตามลาํดบั 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี และปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อให้ไดข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็น

ขอ้มูลพื้นฐานกาํหนดนโยบายและวางแผนการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ผลการศึกษาสามารถสรุปออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้คือ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

ส่วนที ่1 การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 จากการศึกษาระบบการจดัการขยะของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ การ

เกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูล

ฝอย การแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และการกาํจดัขยะมูลฝอย ผลการวิเคราะห์

สรุปไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย  

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีประมาณ 

186.34 ตนัต่อวนั โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะมูลฝอยยอ่ยสลาย จาํนวน 111.97 ตนัต่อวนั 

คิดเป็นร้อยละ 60.09 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล จาํนวน 62.31 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 33.44 ขยะมูลฝอย

ทัว่ไป จาํนวน 11.72 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 6.29 และขยะมูลฝอยติดเช้ือ จาํนวน 0.34 ตนัต่อวนั 
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คิดเป็นร้อยละ 0.18 โดยมีแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยจาํนวน 14 แห่ง ซ่ึงแหล่งกาํเนิดหลกัของขยะมูล

ฝอยมาจากครัวเรือนของประชาชน  

2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

จากการศึกษาการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด พบวา่ วิธีการจดัการขยะ

มูลฝอย แบ่งเป็น 2 วิธี คือ การเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราวและการคดัแยกขยะมูลฝอย ผลการศึกษา

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี                                                                                                                                                                                                

1. การเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราว โดยภาชนะท่ีใชใ้นการรองรับขยะมูลฝอยจะใชถุ้งดาํ 

เม่ือขยะมูลฝอยเต็มถุงแลว้จะนาํมาวางไวห้น้าบา้นหรือจุดวางถงัท่ีทางเทศบาลจดัวางไวใ้ห้บริการ

แก่ชุมชน ซ่ึงเป็นถงัพลาสติกสีเขียวและสีเหลือง โดยเทศบาลมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้

ประมาณ 186.34 ตนัต่อวนั 

2. การคดัแยกขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากบา้นเรือนและแหล่งกาํเนิดอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง แต่มีการคดัแยก ขวดนํ้ าพลาสติก กระป๋อง

นํ้ าอดัลม กระป๋องเบียร์ กล่องกระดาษ เป็นตน้ เพื่อนาํไปขายให้กบัผูท่ี้รับซ้ือของเก่า ส่วนขยะมูล

ฝอยติดเช้ือท่ีเกิดจากสถานบริการสาธารณสุขไดมี้การคดัแยกโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

3. การศึกษาการดําเนินการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ดาํเนินการโดย

รูปแบบถงัรวม คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยจากถงัรวมขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะมูลฝอย จากนั้นจะ

มีรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยมาขนไปเทยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ส่วนถงัคอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุ

ขยะมูลฝอย มีวิธีการเก็บขน คือ รถบรรทุกคอนเทนเนอร์จะบรรทุกคอนเทนเนอร์เปล่ามาเปล่ียน

แทนท่ีกบัคอนเทนเนอร์ท่ีมีขยะมูลฝอยบรรจุอยู ่จากนั้นจะเอาคอนเทนเนอร์ท่ีมีขยะมูลฝอยบรรจุอยู่

ไปเทในรถบรรทุกขนถ่ายขยะมูลฝอย เม่ือขยะมูลฝอยเต็มแลว้ จะนาํไปเทยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูล

ฝอย ซ่ึงนาํไปเทวนัละ 1 รอบ โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยคนัแรกออกจากโรงเก็บรถ เวลา 01.00 น. 

และคนัสุดทา้ยท่ีออกจากโรงรถ เวลา 07.00 น. ซ่ึงจะเก็บขยะมูลฝอย จาํนวน 1 รอบ คือรอบเช้า 

เวลา 07.00-12.00 น. การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลจะให้บริการจดัเก็บขยะมูลฝอยทุกวนั โดย

เทศบาลนครปากเกร็ด มีรถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอยจาํนวน 71 คนั ซ่ึงรถ 1 คนั จะมีพนกังาน

ประจาํรถ 4 คน แบ่งเป็นพนกังานขบัรถยนต ์1 คน และพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยข้ึนรถ 3 คน ซ่ึง

ในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลนครปากเกร็ดใช้งบประมาณในการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นจาํนวน 

70,506,031 บาท  
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4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย  

การขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยรถบรรทุกขยะมูลฝอยจะเขา้ไปเก็บขนในพื้นท่ีของเทศบาล

นครปากเกร็ด จาํนวน 5 ตาํบล 34 หมู่บา้น จากนั้นรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยจะนาํขยะมูลฝอย

ไปเทในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยซ่ึงมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงตั้งอยูใ่น หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองขวาง อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี โดยสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอยอยูห่่างจากเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร และมีการขนถ่ายวนั

ละ 1 รอบเท่านั้น ปัจจุบนัยงัไม่มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

เทศบาลนครปากเกร็ดยงัไม่มีโครงการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ แต่

มีประชาชนบางส่วนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดไ้ปขายให้แก่ร้านรับซ้ือ

ของเก่า ส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอยประเภท ขวดนํ้ าพลาสติก ขวดแกว้ กระป๋องนํ้ าอดัลม กล่อง

กระดาษ เป็นตน้ ส่วนขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษใบไม ้พบวา่มีชุมชนตน้แบบนาํมาผลิตปุ๋ย

ชีวภาพ เพื่อใช้ทางการเกษตร คือ “ชุมชนหมู่บา้นพบสุข” ซ่ึงคนในชุมชนไดมี้การคดัแยกขยะมูล

ฝอย โดยจะคดัแยกขยะเปียกออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป ซ่ึงขยะมูลฝอยทัว่ไปนั้นจะมีรถเก็บขนของ

เทศบาลนครปากเกร็ดมาเก็บขนไปทิ้ง ณ สถานท่ีกาํจดั ส่วนขยะเปียกนั้นจะมีพนกังานจากศูนยรี์

ไซเคิลชุมชนหมู่บา้นพบสุขมาเก็บไปเพื่อจะนาํไปรีไซเคิล ซ่ึงขยะเปียกท่ีไดจ้ะมีการแยกเป็น 2 

ส่วน คือ ส่วนแรกจะนาํมาทาํปุ๋ยชีวภาพ และส่วนท่ีสองนาํมาทาํจุลินทรียแ์หง้ 

6. การศึกษาการดําเนินการกาํจัดขยะมูลฝอย 

การกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มี 2 วิธี คือ การฝังกลบ

และการเผาในเตาเผา โดยขยะมูลฝอยทัว่ไปใชว้ธีิการฝังกลบ และขยะมูลฝอยติดเช้ือใชว้ธีิการเผาใน

เตาเผา 

การกาํจดัขยะมูลฝอยทัว่ไปใชว้ธีิการฝังกลบ ซ่ึงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 2 

ตาํบลคลองขวาง อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยอยูห่่างจากเทศบาลนคร

ปากเกร็ด 30 กิโลเมตร ซ่ึงวิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยมีการไถกลบขยะมูลฝอยทุกวนัโดยการเกล่ีย

ขยะมูลฝอยให้กระจายออกเป็นชั้นบางๆ ขนาดไม่เกิน 60 เซนติเมตร และทาํการบดอดัอยา่งนอ้ย 3 

เท่ียว จากนั้นกลบทบัดว้ยดินระหวา่งชั้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร แลว้เกล่ียและบดเป็นชั้นๆ จน

ไดค้วามหนาของขยะมูลฝอยไม่เกิน 3 เมตร มีการใช้อีเอ็มและผงระงบักล่ิน เพื่อป้องกนัการเกิด

กล่ินเหม็นของขยะมูลฝอย ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งเขา้มากาํจดัในสถานท่ีฝังกลบขององค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีทั้งหมดมีประมาณ 980 ตนัต่อวนั ซ่ึงเป็นของเทศบาลนครปากเกร็ด
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เฉล่ีย 186 ตนัต่อวนั โดยเป็นของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีนาํมากาํจดัเฉล่ีย 794 ตนัต่อวนั มีการนาํมาจาก

เทศบาล 10 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาํบล 45 แห่ง และเอกชนอ่ืนๆ 16 แห่ง โดยเรียกเก็บ

ค่าบริการในการกาํจดัขยะมูลฝอยในราคา 150 บาทต่อตนั 

การกาํจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือโดยการใช้เตาเผาขยะ เตาเผาตั้งอยู่ในพื้นท่ีฝังกลบของ

องค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี ซ่ึงรถเก็บขนขยะติดเช้ือขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรีจะไปเก็บในสถานบริการสาธารณะสุขของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยเก็บขนขยะมูลฝอย

ติดเช้ือท่ีคดัแยกแลว้ไปกาํจดัท่ีสถานท่ีกาํจดั  ซ่ึงค่าธรรมเนียมการขนถ่ายขยะมูลฝอยติดเช้ือไม่รวม

ค่ากาํจดั เก็บในอตัรา 1.50 บาทต่อกิโลกรัม และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกาํจดั 9 บาทต่อ

กิโลกรัม โดยปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีเผาในเตาเผาทั้งหมดประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อวนั 

 

ส่วนที ่2 การศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเก็บขนขยะมูลฝอย ดา้นการแปลงรูปและการ

นาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย ผลการวเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 

1. ด้านการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของจาํนวนถงัขยะท่ี

ใหบ้ริการ ตาํแหน่งการวางถงัขยะ จาํนวนรอบท่ีเก็บขนขยะ ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ และจาํนวน

พนกังานในการเก็บขนขยะ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อรถท่ีใช้

ในการเก็บขนขยะ และประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นดา้นการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ด้านการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอย

กลบัมาใช้ใหม่ของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการ

ทาํงานของโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ การสร้างกิจกรรมเพื่อนาํ

ขยะมูลฝอยมาสร้างรายได้ และการนําขยะมูลฝอยท่ีแปลงรูปแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นดา้นการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมา

ใชใ้หม่ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3. ด้านการกาํจัดขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อเทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะอย่างถูก

สุขาภิบาล เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาร้องเรียน  และการ

จดัเก็บค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นด้านการกาํจดัขยะมูลฝอย

ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มี

ประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย  

ด้านการเกิดขยะมูลฝอย จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ทาํให้จาํนวน

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง และประชาชนไม่มีการ

คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูชีพ ศิริ (2549) ไดศึ้กษา

เร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลบา้นกาด อาํเภอวาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัน้อย ซ่ึงทาํให้สถานการณ์

ขยะมูลฝอยโดยรวมยงัไม่สามารถลดปริมาณลงไดแ้ละการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร  

2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

ด้านการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่มีการคดัแยก

ประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ส่งผลใหเ้กิดความลาํบากต่อพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีตอ้งคดัแยก

ประเภทขยะมูลฝอย และประชาชนขาดความร่วมมือในการอบรมและรณรงคเ์ร่ืองปัญหาขยะมูล

ฝอย ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิทยา เช้ือทอง (2549) ได้ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วมในเทศบาลตาํบลขา้วกํ่า อาํเภอจุน จงัหวดั

พะเยา พบวา่ ประชาชนมีการประชาสัมพนัธ์ใหล้ดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด การคดัแยก

ขยะมูลฝอย การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และประชาสัมพนัธ์โครงการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบ

ศูนยร์วมในเทศบาลตาํบลหว้ยขา้วกํ่า 
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3. การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

ดา้นการเก็บขนขยะมูลฝอย จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่นาํถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท่ี้จุด

รวมขยะมูลฝอย ซ่ึงยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชยั ลกัษณ์รุจิ 

(2541) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน กรณีชุมชนบา้นหลวย 

เทศบาลเมืองลาํพูน พบว่า เทศบาลสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได้สะดวกเรียบร้อย เน่ืองจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีวธีิการจดัการขยะมูลฝอยขอครัวเรือนตามประเภทของขยะมูลฝอย

และนาํขยะมูลฝอยไปทิ้งในถุงขยะรองรับ 

4. การขนถ่ายขยะมูลฝอย 

ดา้นการขนถ่ายขยะมูลฝอย จะเห็นไดว้า่สภาพรถชาํรุดและมีการร่ัวซึม ทาํให้มีนํ้ าชะขยะ

มูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน และระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยงั

สถานท่ีกาํจดัไกลจนเกินไป ทาํให้ส้ินเปลืองค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญั

กมล ทองนาค (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลในภาคใต ้พบวา่ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เทศบาลส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถ

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด สภาพรถเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานตํ่า เน่ืองจากเป็นรถท่ีใชง้านมานานและบุคลากรยงัขาดความรู้ความชาํนาญรายละเอียดและ

เทคนิคในการดาํเนินงาน 

5. การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

ดา้นการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ จะเห็นไดว้า่ในเทศบาลนครปาก

เกร็ดมีชุมชนท่ีนาํเอาขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ คือชุมชนหมู่บา้นพบสุข โดยประชาชนบางส่วน

ใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย และนาํขยะเปียกมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ จุลินทรีย์

แห้งและนํ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงประสบปัญหาตน้ทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน แต่ราคาในการจาํหน่วย

ยงัคงราคาเดิม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กญัญา จาอา้ย (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมใน

การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนสันทราย อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนได้

จดัตั้งโครงการกองทุนขยะมูลฝอย และไดริ้เร่ิมโครงการการฝึกอบรมการทาํขยะมูลฝอยเป็นปุ๋ย

หมกัชีวภาพ เอน็ไซน์ และบาํบดัของเสีย  

6. การกาํจัดขยะมูลฝอย 

ด้านการกาํจดัขยะมูลฝอย จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยท่ีนาํมากาํจดัไม่มีการคดัแยกก่อน

นาํมาทิ้ง ส่งผลต่อการฝังกลบ คือ ขยะมูลฝอยจาํพวกพลาสติกจะยอ่ยสลายยาก ขยะเปียกส่งกล่ิน

เหม็น รบกวนชาวบา้นบริเวณโดยรอบ ส่วนการกาํจดัโดยการใช้เตาเผาจะเห็นไดว้่าเตาเผามีอายุ
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การใช้งานนานมากแลว้ ทาํให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ศุภชยั ไชยลงักา (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาเพื่อจดัทาํแบบปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาลตาํบลแม่สาย อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ชุมชนมีการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยการ

เผาในเตาเผาและการนาํขยะมูลฝอยไปฝังกลบ ซ่ึงประสบปัญหาทางดา้นปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม

มากข้ึนและมีแนวโนม้เพิ่มตามจาํนวนประชากร และประชาชนในครัวเรือนต่างๆ ไม่มีการคดัแยก

ประเภทของขยะมูลฝอย  

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลนคร

ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวา่ มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง 6 ดา้น ไดแ้ก่  ความเพียงพอของ

จาํนวนถงัขยะท่ีให้บริการ ตาํแหน่งการวางภาชนะ จาํนวนรอบท่ีเก็บขนขยะ ช่วงเวลาในการเก็บ

ขนขยะ จาํนวนพนกังานในการเก็บขนขยะ และรถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะ เน่ืองจากขยะมูลฝอยมี

ปริมาณมากข้ึน ทาํใหภ้าชนะรองรับขยะมูลฝอยมีจาํนวนไม่เพียงพอและการกระจายจุดรองรับขยะ

มูลฝอยมีอยู่น้อย ทาํให้พนักงานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด ส่งผลให้มีขยะมูลฝอย

ตกคา้งและประชาชนบางส่วนไม่นาํถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท่ี้จุดรวมขยะมูลฝอย โดยประชาชนใช้

ถงัขยะหรือถุงขยะท่ีชาํรุดในการบรรจุขยะมูลฝอยและภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถงัไม่มีฝาปิด

มิดชิด ทาํให้ขยะมูลฝอยปลิวไปทัว่บริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงสภาพรถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอยมี

สภาพชาํรุดและมีการร่ัวซึม ทาํให้นํ้ าชะขยะมูลฝอยไหลออกมาจากรถเก็บขนขยะ ส่งกล่ินเหม็น

ไปทัว่บริเวณถนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรศกัด์ิ โอสถิตพร (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบ

การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

พบว่า วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยควรจดัหารถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีปิดมิดชิด ทาํให้สามารถลด

ปัญหากล่ินรบกวนชาวบา้นได ้และควรปรับปรุงภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของครัวเรือนต่างๆ 

เพื่อป้องกนัสุนขัคุย้เข่ียขยะมูลฝอย 

2. ด้านการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่ พบว่า มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง 3 ด้าน 

ได้แก่ การทาํงานของโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง

กิจกรรมเพื่อนาํขยะมูลฝอยมาสร้างรายได ้และการนาํขยะมูลฝอยท่ีแปลงรูปแลว้ไปใชป้ระโยชน์

อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเทศบาลไม่มีการจดัอบรมเก่ียวกบัการแปลงรูปและการนาํขยะมูล

ฝอยกลบัมาใชใ้หม่ขยะมูลฝอยให้กบัประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้ประชาชนขาดความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการแปลงรูปขยะมูลฝอย ซ่ึงประชาชนบางส่วนมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ี

สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดไ้ปขายให้แก่ร้านรับซ้ือของเก่า โดยไม่คาํนึงว่าขยะมูลฝอยเหล่านั้น
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สามารถนาํกลบัมาแปลงรูปและการนาํใชใ้หม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิภาศ นิลสุวรรณ 

(2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีจดัการมูลฝอยท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดใ้น

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พบวา่ รูปแบบหรือวธีิการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงประชาชนจะ

คดัแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถขายไดอ้อกมาขายทนัที โดยมีแหล่งรับซ้ือขยะมูลฝอยรองรับ 

3. ด้านการกําจัดขยะมูลฝอย  พบว่า ไม่มีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะอยา่งถูกสุขาภิบาล 

เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาร้องเรียน และการจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ เน่ืองจากทุกหน่วยงานของจงัหวดันนทบุรีนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัท่ี

เดียวกนั ทั้งขยะมูลฝอยทัว่ไปและขยะมูลฝอยติดเช้ือ ทาํให้ง่ายต่อการควบคุมระบบการกาํจดัขยะ

มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใช้วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยมี

บริษทัเอกชนเป็นผูรั้บเหมาในการกาํจดัขยะมูลฝอย สถานท่ีกาํจดันั้นอยูไ่กลจากชุมชนเมืองและมี

การใชน้ํ้าหมกัชีวภาพช่วยดบักล่ินขยะมูลฝอย ทาํใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ชาลี อ่องฬะ (2538) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัญหาการจดัเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ พบวา่ การกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะนาํขยะมูลฝอยทั้งหมดไป

ทิ้งรวมกนัในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย โดยใชว้ธีิการฝังกลบขยะมูลฝอย 

 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 

 จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรี โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต จากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปาก

เกร็ด ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาลนครปากเกร็ด เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะมูล

ฝอย เจา้หน้าท่ีแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เจา้หน้าท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย และ

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ผูว้จิยันาํมากาํหนดแนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย  

ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน ทาํให้ภาชนะรองรับมีจาํนวนไม่

เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกคา้งในบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริเวณบนสะพานลอย ซ่ึง

ไม่มีหน่วยงานทางเทศบาลข้ึนไปเก็บขน 
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 แนวทางการพฒันา 

ผูบ้ริหารเทศบาลนครปากเกร็ดควรจดัหางบประมาณเพิ่มเติมในการซ้ือภาชนะรองรับขยะ

มูลฝอย เทศบาลควรแบ่งประเภทของถงัขยะมูลฝอยให้มากข้ึนเพื่อสะดวกในการคดัแยกประเภท

ขยะมูลฝอย และเทศบาลควรกระจายจุดรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ใกลก้บับา้นเรือนของ

ประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการให้บริการแก่ชุมชน และประชาชนในชุมชนควร

ช่วยกนัคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

ปัญหาท่ีพบในขั้นตอนของการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด คือ ประชาชนไม่มีการ

คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ทาํให้ขยะมูลฝอยเป็นภาระในการเก็บขนและการกาํจดัอย่าง

มาก ซ่ึงทางเทศบาลตอ้งสูญเสียงบประมาณในการดาํเนินการเก็บขนและการกาํจดัจาํนวนมาก อีก

ทั้งการรณรงคส่์งเสริมดา้นการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยยงัมีอยูน่อ้ย 

แนวทางการพฒันา 

เทศบาลควรส่งเสริมกิจกรรมการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย โดยจดัทาํโครงการท่ีเนน้การ

ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งกาํเนิด เช่น โครงการจดัตั้งธนาคารขยะหรือวสัดุเหลือใช ้การ

หมกัทาํปุ๋ย การหมกัปุ๋ยนํ้ าชีวภาพ ตลาดนดัขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยแลกไข่ ผา้ป่ารีไซเคิล 

สหกรณ์สินคา้รีไซเคิล การบริจาคส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว เป็นตน้ และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การ

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ซ่ึงควรลดปริมาณขยะมูลฝอย

อนัตรายในบา้นเรือน โดยการหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีภายในบา้นเปล่ียนมาใชว้ธีิการทางธรรมชาติ 

3. การศึกษาการดําเนินการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวนมาก ทาํให้พนกังานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่

หมด ทาํใหเ้กิดขยะมูลฝอยตกคา้งบริเวณขา้งถนนและบริเวณสะพานลอย 

2. ประชาชนนาํถงัขยะและถุงขยะท่ีชาํรุดมาใชใ้นการบรรจุขยะมูลฝอยทาํให้ขยะมูลฝอย

ปลิวไปทัว่บริเวณใกลเ้คียง ส่งผลใหพ้ื้นท่ีโดยรอบสกปรก 

3. ประชาชนไม่นาํถุงขยะมูลฝอยไปวางไวท่ี้จุดรวมขยะมูลฝอย ซ่ึงยากต่อการเก็บขน

ขยะมูลฝอย และในช่วงวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ประชาชนจะจอดรถไวบ้ริเวณหนา้บา้นของตวัเองทาํให้

กีดขวางการเขา้และออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทาํให้การทาํงานของเจา้หน้าท่ีลาํบากและยาก

ข้ึน 
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4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถงัไม่มีฝาปิดมิดชิด ทาํใหสุ้นขัคุย้เข่ียขยะมูลฝอย หกทัว่

บริเวณโดยรอบ จึงส่งกล่ินเหมน็และมีแมลงวนัจาํนวนมาก 

 แนวทางการพฒันา 

1. รณรงคใ์หป้ระชาชนลดปริมาณส่ิงของท่ีไม่จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัลง พยายามใชข้องท่ี

มีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุด และส่งเสริมกิจกรรมการนาํขยะมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลไดก้ลบัมา

ใชป้ระโยชน์ใหม่ 

2. ประชาชนควรนาํถงัขยะท่ีอยูใ่นสภาพดีและมิดชิดมาใชใ้นการรองรับขยะมูลฝอย เพื่อ

ป้องกนัขยะมูลฝอยตกหล่นและส่งกล่ินเหมน็ 

3. ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการนาํขยะมูลฝอยไปทิ้งท่ีจุดรองรับขยะมูลฝอยเพื่อสะดวก

ต่อการเก็บขนไปกาํจดั 

4. เทศบาลควรตรวจสอบมาตรฐานของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เม่ือมีภาชนะรองรับขยะ

มูลฝอยชาํรุด ควรมีการจดัเปล่ียนภาชนะใหม่เพื่อความสะดวกและความสะอาดของพื้นท่ีบริเวณนั้น 

4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอย คือ สภาพรถชาํรุดและมีการร่ัวซึม ทาํ

ใหน้ํ้าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน ส่งกล่ินเหม็นไปทัว่บริเวณถนน 

และระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครปากเกร็ดไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมี

ระยะทางท่ีไกล และรถท่ีใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในจาํนวนมากทาํให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายใน

ดา้นนํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นจาํนวนมาก 

 แนวทางการพฒันา 

 เทศบาลควรตรวจสอบรถท่ีมีอายุการใชง้านเกิน 15 ปี ควรมีการเปล่ียนรถเพราะไม่คุม้ค่า

ต่อการซ่อมบาํรุง และควรมีการซ่อมแซมและตรวจสภาพรถท่ีใชใ้นการเก็บขน เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อ

ลดปัญหาการร่ัวซึมของนํ้าชะขยะมูลฝอย และควรมีการสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

ปัญหาท่ีพบในการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ คือ 

ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย และการทาํผลิตภณัฑ์

จุลินทรียแ์หง้จากขยะเปียกมีตน้ทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึน แต่ราคาในการจาํหน่วยยงัคงราคาเดิมไว ้

แนวทางการพฒันา 

 เทศบาลควรส่งเสริมกิจกรรมการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยรีไซเคิล และส่งเสริมการ

ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงรูปแบบของการรีไซเคิลขยะมูลฝอย โดยการจดัทาํเอกสาร 
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เพื่อแจกใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาล ซ่ึงเอกสารบอกถึงขั้นตอนการรีไซเคิล การลดขนาดขยะมูล

ฝอย ประโยชน์จากขยะมูลฝอย และจดัอบรมเร่ืองขยะมูลฝอยรีไซเคิลอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเกิดความต่ืนตวัและตระหนกัถึงความสําคญัปัญหาของขยะมูล

ฝอย โดยการมีส่วนร่วมในการรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย มีการจดัตั้งสหกรณ์หมู่บา้นรับซ้ือขยะ

มูลฝอยรีไซเคิลและจดัตั้งกลุ่มทาํผลิตภณัฑจ์ากขยะมูลฝอยรีไซเคิล โดยนาํมาจาํหน่ายภายในชุมชน

ในราคาถูก 

6. การศึกษาการดําเนินการกาํจัดขยะมูลฝอย 

ปัญหาท่ีพบในการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย คือขยะมูลฝอยท่ีนาํมากาํจดัไม่มีการคดั

แยกก่อนนํามาทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยอันตรายประเภทอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง ขวดนํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า ทุกอยา่งถูกนาํมาทิ้งรวมกนั ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคต ขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึงคือขยะมูล

ฝอยท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร เศษผกั เปลือกผลไม ้ใบไม ้ไดถู้กนาํมาทิ้งรวมกนั ก่อให้เกิดการ

หมกัหมม ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเน่าเหม็นมีแมลงวนั และหนอนชุกชุม ซ่ึงผูรั้บผิดชอบได้

พน่สารอีเอม็และผงระงบักล่ินเพื่อกาํจดัแมลงวนัและหนอนเป็นคร้ังคราว แต่ก็ไม่สามารถกาํจดัได้

หมด และขยะมูลฝอยอีกประเภทหน่ึง คือขยะมูลฝอยประเภทท่ีย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก 

กล่องนม ซองบะหม่ีสําเร็จรูป โฟม ถึงแม้จะมีการคดัแยกแล้วนําไปใช้ซํ้ าในบ้านเรือน และมี

ชาวบา้นมีคดัแยกไปขาย ณ บริเวณบ่อกาํจดัขยะมูลฝอย แต่ปริมาณขยะมูลฝอยประเภทน้ียงัคงมี

มากอยู ่และทาํให้บ่อขยะมูลฝอยท่ีขุดไวเ้ต็มอย่างรวดเร็ว คนคุย้ขยะมูลฝอยมีจาํนวนมากในแต่ละ

วนั ทาํให้กีดขวางการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลท่ีกาํลงัดาํเนินงาน ปัญหาอีกอย่างคือสถานท่ีกาํจดั

ขยะมูลฝอยยงัขาดผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในดา้นหอ้งปฏิบติัการแลป เน่ืองจากมีจาํนวนท่ีไม่เพียงพอ 

 แนวทางการพฒันา 

เทศบาลควรส่งเสริมกิจกรรมการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยใหก้บัประชาชนในชุมชนและ

ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ

เทศบาลควรจดัโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานท่ีดาํเนินงานของระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

เร่ืองขั้นตอนและวิธีการทาํงานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และเทศบาลควรกาํจดัสัตวพ์าหะนาํโรคจาก

แหล่งกาํจดัขยะมูลฝอย โดยใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสมไม่เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และควรพิจารณา

โครงสร้างของหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผดิชอบในการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีอยู ่ซ่ึงตอ้งจดัสรรให้

เหมาะสม ทั้งดา้นจาํนวนและคุณวฒิุ และเหมาะสมกบัตาํแหน่งในการปฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับระบบการจดัการขยะมูลฝอยเชิงเปรียบเทียบกับข้อมูลของ

เทศบาล หรือพื้นท่ีในจงัหวดัอ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการกาํจดัขยะมูลฝอย 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัผลกระทบของขยะมูลฝอยท่ีมีผลต่อประชาชนในพื้นท่ีเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
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กรมควบคุมมลพิษ. เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน. พิมพ์คร้ังท่ี 5.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544. 

  . การจดัการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร คู่มือสําหรับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน.พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2547. 

 . คู่มือประชาชนเพื่อการลด และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน. พิมพ์คร้ังท่ี 2.

กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กชกร พบัลิชชิง, 2550. 

 . คู่มือแนวทางการลดคดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย. กรุงเทพมหานคร : บริษทั

รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2551. 

 . ก การกาํจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 

2552. 

  . ข คู่มือแนวทางและขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. พิมพ์

คร้ังท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : บริษทัฮีซ์ จาํกดั, 2552. 

 . ค คู่มือสําหรับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน

อยา่งครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2552. 

  . คู่มือประชาชน การคดัแยกขยะมูลฝอยอยา่งถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า. กรุงเทพมหานคร : 

บริษทัฮีซ์ จาํกดั, 2553. 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม. คู่มือหน่วยงานทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

จดัการขยะมูลฝอยชุมชน. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2544. 

 . คู่มือการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2552. 

กาญจนา อรุณสุขรุจี. จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร : บาํรุงสาส์น, 2546. 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมกรุงเทพ, 

2544. 

วรุิฬ พรรณเทว.ี การออกแบบ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2542. 

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. การจดัการของเสียชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ, 

2548. 
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อาณติั ตะ๊ปินตา. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย. กรุงเทพมหานคร : บริษทั แอคทีฟ 

พร้ินท ์จาํกดั, 2553. 

วทิยานิพนธ์ 

กญัญา จาอ้าย. “การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง อาํเภอสันกาํแพง

จงัหวดัเชียงใหม่.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

ขวญักมล ทองนาค. “การจดัการมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลในภาคใต.้” วิทยานิพนธ์ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2541. 

จิรพชัร์ คูเลิศตระกูล. “ความเขม้แข็งของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตาํบล

ลูกแก อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี.” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

2552. 

ชาลี อ่องฬะ. “ปัญหาการจดัเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ปริญญา

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง  บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538. 

ชูชีพ ศิริ.  “การจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

ธนาพร ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ. “การจดัการขยะชุมชน กรณีบา้นดงม่อนกระทิง เทศบาลนครลาํปาง.” 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

นิภาศ นินสุวรรณ. “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการจดัการมูลฝอยท่ีนาํมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ใน

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2543. 

 

 

บญัชา สุวรรณสิทธ์ิ. “การจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิดของเทศบาลตาํบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ .”  วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
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มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2550. 

พิภทัร  แสงสินธุศร. “พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

จงัหวดัภูเก็ต.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารทัว่ไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2549. 

ร่วมศกัด์ิ ยะใหญ่วงศ์. “ความรู้และความตระหนกัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเจา้หน้าท่ี

สาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั จงัหวดัน่าน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ม นุ ษ ย์ กั บ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543. 

วรรณวิมล แพ่งประสิทธ์ิ. “การจดัการร่างแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลแม่ใจ 

อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

วชิยั ลกัษณ์รุจิ. “การจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือนกรณีชุมชนบา้นหลวย เทศบาล

เมืองลาํพูน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการมนุษย์

กบัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2541. 

ศุภชยั ไชยลงักา. “การศึกษาเพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลแม่สาย 

อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545. 

วีระ บาํรุงศรี. “องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ศึกษากรณีจังหวดั

ราชบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ บณัฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2549. 

วิทยา เช้ือทอง. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบกาํจดัขยะแบบศูนยร์วมในเขตเทศบาลตาํบล

ห้วยข้าวกํ่า อาํเภอจุน จังหวดัพะเยา.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการเมืองและการปกครอง บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543. 

สุภาลกัษณ์ ชัยอนันต์. “ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศ

แบบมีสัญญาผูกพนัในจงัหวดัลาํปาง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540. 
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สุรศกัด์ิ โอสถิตยพ์ร. “รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด 

อาํเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2550. 

หทยัรัตน์ ประทุมสูตร. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั

พิษณุโลก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการ

แนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร, 2542. 

อุดมศกัด์ิ แนวจิตร. “ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม 

เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

อาํนวย ทองสถิตย.์ “การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลงังาน”. หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง

วทิยาลยันกับริหาร สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน, 2548. 

เอกสาร รายงาน และบทความ 

เทศบาลนครปากเกร็ด. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม. เอกสารขอ้มูลค่าในจ่ายในการปฏิบติังาน

รักษาความสะอาด ประจาํปี พ.ศ.2553. นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553. 

 . เอกสารขอ้มูลทัว่ไปดา้นการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อจดัทาํแผนชุมชน. นนทบุรี :  
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับนายกเทศมนตรี  

เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย 

 ส่วนท่ี 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย และแนวทาง

แกไ้ขเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือผูใ้หข้อ้มูล           

2. อาย ุ  ปี 

3. การศึกษา           

4. ตาํแหน่ง           

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ          

6. ระยะเวลาปฏิบติังาน          

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบันโยบายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

1. แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีมาจากแหล่งใดมากท่ีสุด มีปริมาณวนัละเท่าไร และแนวโน้ม 

อดีต/ปัจจุบนั เป็นอยา่งไร 

2. มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยหรือไม่  แบบไหน และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

3. การเก็บขนขยะมูลฝอยใชร้ถชนิดใด/ก่ีคนั และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

4. การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอยไปกาํจดัหรือการจดัการท่ีไหน และมีปัญหาหรืออุปสรรค

อยา่งไร 

5. มีการแปลงรูปและนาํกลบัมาใชใ้หม่ของขยะมูลฝอยอยา่งไร และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

6. การกาํจดัขยะมูลฝอยใชว้ธีิการใด และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

7. นโยบายในการจดัการขยะมูลฝอยในอนาคต เป็นอยา่งไร 

8. ระเบียบขอ้บงัคบัในการจดัการขยะมูลฝอย 

9.ในรอบปีท่ีผา่นมา ท่านพอใจในประสิทธิภาพการกาํจดัขยะมูลฝอยของชุมชน อยา่งไร 

10. งบประมาณท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่ จะมีการเพิ่มงบอยา่งไร 

11. ท่านมีแนวคิดและแนวปฏิบติัอยา่งไร เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอย 
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12. ท่านคิดว่าแนวทางการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ทั้ง

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนในพื้นท่ี เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

ในเทศบาลควรมีการดาํเนินการอยา่งไร จึงจะประสบความสาํเร็จได ้

 

ส่วนที ่3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน มีอะไรบา้ง 

2. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ในเร่ืองนโยบายและงบประมาณของระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

3. ขอ้เสนอแนะ 

4. อ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับผู้อาํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ี เน้ือหาประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย 

 ส่วนท่ี 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย และแนวทาง

แกไ้ขเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือผูใ้หข้อ้มูล           

2. อาย ุ  ปี 

3. การศึกษา           

4. ตาํแหน่ง           

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ          

6. ระยะเวลาปฏิบติังาน          

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบันโยบายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

1. แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีมาจากแหล่งใดมากท่ีสุด มีปริมาณวนัละเท่าไร และแนวโน้ม 

อดีต/ปัจจุบนั เป็นอยา่งไร 

2. มีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยหรือไม่ แบบไหน และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

3. การเก็บขนขยะมูลฝอย ใชร้ถชนิดใด/ก่ีคนั และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

4. การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอยไปกาํจดัหรือการจดัการท่ีไหน และมีปัญหาหรืออุปสรรค

อยา่งไร 

5. มีการแปลงรูปและนาํกลบัมาใชใ้หม่ของขยะมูลฝอยอยา่งไร และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

6. การกาํจดัขยะมูลฝอยใชว้ธีิการใด และมีปัญหาหรืออุปสรรคอยา่งไร 

7. นโยบายในการจดัการขยะมูลฝอยในอนาคต เป็นอยา่งไร 

8. ระเบียบขอ้บงัคบัในการจดัการขยะมูลฝอย 

9.ในรอบปีท่ีผา่นมา ท่านพอใจในประสิทธิภาพการกาํจดัขยะมูลฝอยของชุมชน อยา่งไร 

10. งบประมาณท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่ จะมีการเพิ่มงบอยา่งไร 
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11. ท่านมีแนวคิดและแนวปฏิบติัอยา่งไร เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

12. ท่านคิดว่าแนวทางการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ทั้ง

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนในพื้นท่ี เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

ในเทศบาลควรมีการดาํเนินการอยา่งไร จึงจะประสบความสาํเร็จได ้

 

ส่วนที ่3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ

ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

1. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน มีอะไรบา้ง 

2. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ในเร่ืองนโยบายและงบประมาณของระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

3. ขอ้เสนอแนะ 

4. อ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับเจ้าหน้าทีเ่กบ็ขนขยะมูลฝอย 

เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 ส่วนท่ี 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือผูใ้หข้อ้มูล           

2. อาย ุ  ปี 

3. การศึกษา           

4. ตาํแหน่ง           

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ          

6. ระยะเวลาปฏิบติังาน          

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการเก็บขนขยะมูลฝอย 

การรวบรวมขยะมูลฝอย 

1. เทศบาลสามารถใหบ้ริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยคิดเป็นนํ้าหนกัวนัละก่ีตนั และขยะมูลฝอย

ประเภทใดบา้ง 

2. ประเภทภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห้ (ถงัพลาสติก คอนเทนเนอร์) และขนาด

ความจุเท่าไร มีจาํนวนเพียงพอไหม 

การจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 

3.  จาํนวนพนกังานเก็บขยะมูลฝอยก่ีคน ความถ่ีในการเก็บขยะมูลฝอยก่ีรอบ/วนั เวลาไหนบา้ง 

4. สภาพรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

4.1 ช่ือรถ/ประเภทรถ 

4.2 ความจุ (ลบ.ม.)  

 4.3 อายกุารใชง้าน (ปี)  

 4.4 สภาพการใชง้าน  

 4.5 จาํนวนพนกังานทา้ยรถ (คน)  

   ส
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 4.6 จาํนวนรถ/พนกังานเพียงพอไหม 

 4.7 เก็บขนขยะมูลฝอยก่ีรอบ/วนั 

5. มีการจดัเก็บแยกประเภทขยะมูลฝอยไหม 

6. การแต่งกาย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขยะมูลฝอย  

การขนส่งขยะมูลฝอย 

7. เส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอย 

8. สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีไหน ระยะทางจากพื้นท่ีบริการไปยงัสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยต่อเท่ียว

ก่ีกิโลเมตร และอตัราการใชง้านก่ีเท่ียวต่อวนั 

9. หน่วยงานท่านเก็บค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอยหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนที ่3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกีย่วกบัการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

1. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน มีอะไรบา้ง 

2. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ในเร่ืองการเก็บขนขยะมูลฝอย 

3. ขอ้เสนอแนะ 

4. อ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับเจ้าหน้าทีก่ารแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาให้ใหม่  

และเจ้าหน้าทีก่าํจัดขยะมูลฝอย 
เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการแปลงรูปและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ และการกาํจดั

ขยะมูลฝอย 

 ส่วนท่ี 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแกไ้ขเก่ียวกบัการแปลงรูปและการนาํขยะ

มูลฝอย กลบัมาใชใ้หม่ การกาํจดัขยะมูลฝอย 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือผูใ้หข้อ้มูล           

2. อาย ุ  ปี 

3. การศึกษา           

4. ตาํแหน่ง           

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ          

6. ระยะเวลาปฏิบติังาน          

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอย กลบัมาใช้ใหม่ การกาํจัดขยะมูลฝอย 

การแปลงรูปขยะมูลฝอย 

1. เทศบาลมีนโยบายใหก้ารแปลงรูปขยะมูลฝอยหรือไม่ อยา่งไร 

การนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

2. รูปแบบการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม ่/ชนิดไหนบา้งท่ีนาํมาแปลงรูป 

การกาํจัดขยะมูลฝอย 

3. วธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัคือวิธีอะไร ดีไหม มีปัญหาอะไรบา้ง 

4. ลกัษณะของสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นอยา่งไร/กาํจดัท่ีไหน/กาํจดัหมดไหม 

5. การบริหารงานในการกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นอยา่งไร 

   ส
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6. งบประมาณค่าใชจ่้ายในการกาํจดัขยะมูลฝอย (เงินเดือน+ค่านํ้ ามนั+ค่าบาํรุงรักษา+ท่ีดิน) ต่อปี

เพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

7. อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลท่ีใชอ้ยูใ่นสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั มีลกัษณะ จาํนวน อายุ

การใชง้านต่อปี เป็นอยา่งไร 

8. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการทาํงานของอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลหรือไม่ อยา่งไร 

9. สภาพแวดลอ้มบริเวณสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นอยา่งไร 

ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอย 

กลบัมาใช้ใหม่ การกาํจัดขยะมูลฝอย 

1. สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน มีอะไรบา้ง 

2. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ ในเร่ืองการแปลงรูปขยะมูลฝอยและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ การกาํจดัขยะมูลฝอย 

3. ขอ้เสนอแนะ 

4. อ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ สําหรับประชาชน 
เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์น้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพื้นฐานของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

 ส่วนท่ี 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ณ 

แหล่งกาํเนิด  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือผูใ้หข้อ้มูล           

2. อาย ุ  ปี 

3. การศึกษา           

4. ตาํแหน่ง           

5. หนา้ท่ีความรับผดิชอบ          

6. ระยะเวลาปฏิบติังาน          

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลพืน้ฐานของประชาชนเกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากครัวเรือนของท่านมีปริมาณวนัละเท่าใด ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอย

ประเภทไหน 

2. ท่านและคนในครัวเรือนมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนาํมาทิ้งหรือไม่ อยา่งไร 

3. ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านมีการเก็บไวช้ั่วคราวในภาชนะประเภทไหน (ถุงดาํ/ถัง/

ถุงพลาสติก/อ่ืนๆ) 

4. เทศบาลนครปากเกร็ดใชว้ิธีการจดัเก็บขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของท่านในรูปแบบใด ก่ีคร้ังต่อ

วนั มีปัญหาอะไรบา้ง 

5. ในครัวเรือนของท่านมีการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่หรือไม่ อยา่งไร 

6. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล ท่านไดรั้บความสะดวกจากการใช้

บริการหรือไม่ อยา่งไร 

7. ท่านเคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร (มีขยะมูลฝอย

ตกคา้งไหม/เก็บหมดไหม) 
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8. ท่านมีความคิดเห็นต่อราคาในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลอยา่งไร  

9. ความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนของการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

ส่วนที ่3  สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ณ 

แหล่งกาํเนิด  

1. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามทีใ่ช้ในการศึกษา 
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แบบสอบถามประชาชน 

เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

คําช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิทยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

ของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล

นครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

คําอธิบาย แบบสอบถามชุดน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของประชาชน จาํนวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

จาํนวน 13 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  

กรุณาตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณประชาชนทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

 

         นางสาว กรรณิการ์ ชูขนัธ์ 

นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

        คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามประชาชน 

เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของประชาชน 

คําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง □ ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด (เพียงคาํตอบเดียว)  

1. เพศ  

□ 1) ชาย  □ 2) หญิง 

2. อาย ุ

 □ 1) นอ้ยกวา่ 21 ปี  □ 2) 21-30 ปี  □ 3) 31-40 ปี  

 □ 4) 41-50 ปี   □ 5) 51-60 ปี  □ 6) มากกวา่ 60 ปี 

3. สถานภาพทางครอบครัว 

 □1) โสด  □ 2) สมรส □ 3) หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่  

4. การศึกษา 

 □ 1) ประถมศึกษา   □ 2) มธัยมศึกษาตอนตน้   

□ 3) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  □ 4) ปวส.  
□ 5) ปริญญาตรี    □ 6) สูงกวา่ปริญญาตรี  

5. อาชีพ 

 □ 1) รับจา้งทัว่ไป   □ 2) คา้ขาย 

 □ 3) ขา้ราชการ    □ 4) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 □ 5) ธุรกิจส่วนตวั   □ 6) พนกังานบริษทัเอกชน 

 □ 7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

6. รายได ้

 □ 1) ตํ่ากวา่ 5,000 บาท  □ 2) 5,001-10,000 บาท      □ 3) 10,001-15,000 บาท 

 □ 4) 15,001-20,000 บาท  □ 5) มากกวา่ 20,000 บาท 
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7. จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

 □ 1) 1-2 คน   □ 2) 3-4 คน   □ 3) 5-6 คน 

 □ 4) 7-8 คน   □ 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

8. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางพดู เขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 □ 1) 1-5 ปี   □ 2) 6-10 ปี   □ 3) 11-15 ปี 

 □ 4) 16-20 ปี   □ 5) 21-30 ปี   □ 6) มากกวา่ 30 ปี 
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แบบสอบถามประชาชน 

เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

คําช้ีแจง กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ทีสุ่ด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุ่ด 

1 

การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

1. ความเพียงพอของจาํนวนถงัขยะท่ีใหบ้ริการ 

2. ตาํแหน่งการวางถงัขยะ 

3. จาํนวนรอบท่ีเก็บขนขยะ 

4. ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ 

5. จาํนวนพนกังานในการเก็บขนขยะ 

6. รถท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะ 

7. ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ 

     

การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

8. การทาํงานของโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยดาํเนินงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. การสร้างกิจกรรมเพื่อนาํขยะมูลฝอยมาสร้างรายได ้

10. การนาํขยะมูลฝอยท่ีแปลงรูปแลว้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

การกาํจัดขยะมูลฝอย 

11. เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะอยา่งถูกสุขาภิบาล 

12. เทศบาลดาํเนินการกาํจดัขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่

เกิดปัญหาร้องเรียน 

13. การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสังเกต 
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แบบสังเกต 
เร่ือง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

 

1. การเกดิขยะมูลฝอย 

1.1 ชนิดและปริมาณของขยะมูลฝอย 

1.2 พฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑต์่างๆ 

1.3 การควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย 

1.4 สภาพแวดลอ้มของแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 

2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด 

 2.1 ขยะมูลฝอยในบา้นแต่ละวนัเป็นขยะมูลฝอยประเภทใด 

 2.2 มีวธีิการคดัแยกขยะมูลฝอยไหม /ก่ีประเภท 

2.3 วตัถุประสงคข์องการคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

2.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยกขยะมูลฝอยของแต่ละครัวเรือน 

2.5 ความสนใจในการตระหนกัถึงปัญหาขยะมูลฝอย 

3. การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

3.1 สภาพภาชนะรองรับ/ขนาดของภาชนะรองรับ/จาํนวนของภาชนะรองรับ/ความจุของ

ภาชนะรองรับ/การวางตาํแหน่งของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

3.2 สภาพของเจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น การแต่งการและความรับผิดชอบต่องาน 

3.3 รูปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย 

4. การขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 4.1 เส้นทางและระยะเวลาในการขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 4.2 สภาพแวดลอ้มของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 4.3 ความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
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5. การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 

 5.1 รูปแบบของการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม ่

5.2 ขยะมูลฝอยท่ีแปรงรูปแลว้นาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

5.3 การสร้างกิจกรรมรณรงคก์ารลดปริมาณขยะมูลฝอย 

5.4 สภาพร้านรับซ้ือของเหลือใช ้

6. การกาํจัดขยะมูลฝอย 

  6.1 สภาพเคร่ืองจกัรในการกาํจดัขยะมูลฝอย 

6.2 สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 

6.3 ระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยถูกหลกัสุขาภิบาลหรือไม่ อยา่งไร 

6.4 การแกไ้ขปัญหาของระบบการกาํจดัขยะมูลฝอย 

7. การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัปัญหาขยะมูลฝอย 

8. สภาพแวดล้อมต่างๆ และความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน 

9. ผลกระทบทีเ่กดิจากปัญหาขยะมูลฝอย 

10. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ 
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