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แบบส ารวจ 

การคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของประชาชน ต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล ความเข้าใจ เกี่ยวกับขยะและน้้าเสียของ
ครัวเรือนในเขตต้าบล สวนหลวง  เพื่อน้าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม  มิให้เป็น
ผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ ต้าบล สวนหลวง อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ด้าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอบต. สวน
หลวง 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณขยะท่ีได้นี้ จะน้าไปวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือวางแผนคัด
แยก และบริหารจัดการขยะตามโครงการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด 
 4. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน เพื่อความสมบูรณ์ของการวางแผนบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โปรดตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน 
 5. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ เป็นสมาชิกหรือหัวหน้าครัวเรือน โดยท้าเครื่องหมาย  √ ลงในช่อง           

 หรือตอบค้าถามตามความเป็นจริงเก่ียวกับครัวเรือนของท่าน  

 
 

ขอขอบคุณยิ่ง 
คณะนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ครัวเรือนนี้ตั้งอยู่บ้านเลขที่.................................หมู่ที.่............................. 
 หัวหน้าครัวเรือนชื่อ................................................................................. 
 ผู้ส้ารวจ / สัมภาษณ์ ชื่อ......................................................................... 
 วันที่.................เดือน............................พ.ศ.2555 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 

1. เพศ   1. ชาย  2. หญิง 

2. อายุ (ระบ)ุ.........................ปี 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  1. ประถมศึกษา     4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  2. มัธยมศึกษาตอนต้น     5. ปริญญาตรี 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า       6. สูงกว่าปริญญาตรี 
  7. อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................................................... 
4. ศาสนา 
  1. พุทธ    3. อิสลาม 
  2. คริสต์     4. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 

5. อาชีพหลัก 
  1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     5. ค้าขาย/ท้าธุรกิจส่วนตัว 
  2. รับจ้าง       6. พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
  3. เกษตรกรรม/ท้าสวน        7. นักเรียน/นักศึกษา 
  4. ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ     8. อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................... 
6. สถานภาพในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  1. หัวหน้าครัวเรือน       3. สมาชิกครัวเรือน 
  2. ผู้อาศัย        4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......................................................... 
7. ระยะเวลาที่ครัวเรือนอาศัยอยู่ในชุมชนต้าบลสวนหลวง (ระบ)ุ..........................ป ี
8. จ้านวนบุคคลรวมทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน (ระบ)ุ..........................คน 
9. โดยปรกติแล้วครัวเรือนของท่านประกอบอาหารวันละกี่ครั้ง (ระบ)ุ..........................ครั้ง 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
10. ข้อใดคือขยะมูลฝอย 
   1. เศษใบไม้ตามถุนบ้าน 
   2. ขวดน้้าพลาสติกท่ีไม่ใช่แล้ว 
   3. เศษอิฐ / หิน / ปูนจากการก่อสร้างสะพาน 
   4. ถูกทุกข้อ 
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11. ข้อใดไม่ใช่ขยะมูลฝอย 
   1. เศษผักจากการประกอบอาหาร 
   2. ขวดกาแฟที่เก็บไว้ใส่น้้าตาลทราย 
   3. ยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว 
   4. ถุงปุ๋ย  ถุงพลาสติก 
12. เศษอาหาร / ขี้หมู / ขี้วัว / ใบไม้สด เป็นขยะประเภทใด 
   1. ขยะรีไซเคิล 
   2. ขยะอันตราย 
   3. ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก 
   4. ขยะท่ัวไป 
13. ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่ / เป็นขยะประเภทใด 
   1. ขยะรีไซเคิล 
   2. ขยะอันตราย 
   3. ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก 
   4. ขยะท่ัวไป 
14. ขวดแก้ว / ขวดพลาสติก / เศษเหล็ก เป็นขยะประเภทใด 
   1. ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก 
   2. ขยะอันตราย 
   3. ขยะรีไซเคิล 
   4. ขยะท่ัวไป 
15. ข้อใดเป็นวิธีจัดการขยะที่เหมาะสม 
   1. ป้าน้อยกวาดขยะทิ้งลงคลองอัมพวาเวลาค่้าๆ 
   2. ลุงบุญแยกเก็บเศษกระดาษรวมไว้ขาย 
   3. น้าสมจิตรน้าเศษอาหารไปทิ้งหลังบ้าน 
   4. อาวิโรจน์ เดินข้ามถนนน้าเปลือกส้มโอไปทิ้งในร่องสวนร้าง 
16. ขยะประเภทใด ควรน้าไปก้าจัดด้วยวิธีฝังกลบให้เสร็จในแต่ละวัน 
   1. ขยะรีไซเคิล 
   2. ขยะอันตราย 
   3. ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก 
   4. ขยะท่ัวไป 
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17. ขยะประเภทใดไม่ควรน้าไปก้าจัดโดยวิธีเผาไฟ 
   1. ขยะรีไซเคิล 
   2. ขยะอันตราย 
   3. ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก 
   4. ขยะท่ัวไป 
18. ขยะประเภทใดที่ควรน้ามาใช้ท้าปุ๋ยหมัก 
   1. ขยะรีไซเคิล 
   2. ขยะอันตราย 
   3. ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก 
   4. ขยะท่ัวไป 
19. การก้าจัดขยะที่ดีที่สุดคือวิธีการใด 
   1. การฝังกลบ 
   2. การเผาไฟ 
   3. การลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
   4. การท้าปุ๋ยหมัก 
20. ขยะประเภทใดควรคัดแยกไปก้าจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายต่อตนเองและ
สภาพแวดล้อม 
   1. ถุงพลาสติก / ถุงก๊อบแก๊บ / ถุงปุ๋ย 
   2. เศษข้าว / เศษก๋วยเตี๋ยว / เศษขนมจีน 
   3. ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่ / กระป๋องสเปร์ยยาฆ่าแมลง 
   4. ขี้วัว / ขี้หมู / ขี้ไก ่
21. ข้อใดไม่ใช่ เป็นผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
   1. เป็นแหล่งเกิดของเชื้อโรค 
   2. กลิ่นเหม็น รบกวน สร้างความร้าคาญ 
   3. เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ แมลงพาหะเชื้อโรคต่างๆ 
   4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน 
22. ข้อใดเป็นผลอันเนื่องจากการคัดแยกขยะของครัวเรือน  
   1. ท้าให้ครัวเรือนเหลือปริมาณขยะท่ีจะน้าไปก้าจัดน้อยลง 
   2. ท้าให้ครัวเรือนที่มีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 
   3. ท้าให้ อบต.ประหยัดงบประมาณในการก้าจัดขยะมูลฝอย 
   4. ถูกทุกข้อ 
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23. ข้อใดเป็นการลดการขนขยะเข้าบ้าน 
   1. ใช้ถุงผ้าใส่ของแทนถุงพลาสติกจากร้านค้า 
   2. หลีดเลี่ยงการใช้โฟมและพลาสติก 
   3. พยายามน้าสิ่งของต่างๆ มาใช้ซ้้าหรือใช้ให้คุ้มค่า 
   4. น้าขยะมาแปรรูปใช้ประโยชน์ 
24. ถ้าท่านเดินทางไปกรุงเทพมีขวดน้้าพลาสติดที่ไม่ใช้แล้วท่านจะท้ิงขวดน้้าพลาสติกในถังขยะสีใด 
   1. สีเขียว     2. สีส้ม 
   3.

 
สีเหลือง     4.

 
สีน้้าเงิน 

ตอนที่ 3 ความตระหนักต่อปํญหาขยะมูลฝอย 
ค าชี้แจง  โปรดท้าเครื่องหมาย √ ในช่อง  5, 4, 3, 2, หรือ 1 ซึ่งตรงกับระดับความรู้สึกต่อ
สถานการณ์ท่ี  เกิดข้ึน    5 = มากที่สุด 4 =มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด 
 

ข้อ ความตระหนัก 
ระดับความตระหนัก 

5 4 3 2 1 
25 ใน 1 วัน ต าบลสวนหลวงมีขยะ 2,553 กิโลกรัม (2.55 ตัน)      
26 ใน 1 เดือน ต าบลสวนหลวงมีขยะ 76,590 กิโลกรัม (76.59 ตัน)      
27 ใน 1 วันคนไทยท้ิงขยะ 41,532 ตัน      
28 ในปี 2554 มีขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ 15.30 ล้านตัน      
29 ซากขยะประเภทถ่านไฟฉ่าย แบตเตอร่ี มีสารตระกั่ว สารแคดเมียมเป็นอันตรายต่อ

เม็ดเลือดแดง ท าให้พัฒนาสมองของเด็กช้า สติปัญญาด้อยลง 
     

30 น้ าในล าห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระยะทางกว่า 20 ก.ม. ประสบปัญหา
การปนเปื้อนสารตะกัว ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมร่อนแร่ตะกั่วของโรงแต่งแร่ในพื้นที่ส่วน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพของประชาชนในพื้นที่จ านวนมาก 

     

31 ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคท าให้ประชาชน เจ็บป่วยและเสียชีวิต
จ านวนมากในแต่ละปี  

     

32 การจัดการขยะอันตรายโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่เหมาะสม จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง 

     

33 สารเคมีหรือสารโลหะหนักต่างๆท่ีปนเปื้อนมากับขยะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์แล้วยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ท้ังพืชและสัตว์ท าให้เจ็บป่วยและตายได้
เช่นกัน 

     

34 รายงานจากกระทรวงสาธารณะสุข พบขยะอันตรายจากชุมชนปีละประมาณ  
4 แสนตัน และประชาชนก าจัดด้วยตนเอง 

     

35 กลิ่นเหม็นจากกองขยะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและท าลาย
บรรยากาศการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 

     

36 การเผาขยะท าให้เกิดก๊าซพิษเป็นอันตรายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม      
37 สารพิษจากขยะมูลฝอยสามารถถ่ายทอดไปยังพืชและสัตว์ได้ตามห่วงโซ่อาหารใน

ที่สุดก็จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซ่ึงน าพืชและสัตว์ดังกล่าวมาบริโภคเป็นอาหาร 
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38 การปนเปื้อนของน้ าชะขยะมูลฝอยลงสู่พื้นดินอาจมีสารพิษจากกองขยะเจือปนไป
ด้วยท าให้คุณภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถใช้ในการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

39 การเจ็บป่วยของมนุษย์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีมีแมลงวันเป็นพาหะสาเหตุมาจาก
ขยะมูลฝอยโดยตรง 

     

40 จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่าประเทศไทยเสียเงินค่าก าจัดขยะปีละ 
หนึ่งหมื่อนสองพันล้านบาท 

     

 
ตอนที่ 4 ปัญหาที่เกิดจากขยะและน้้าเสียของครัวเรือน 

41. ในชุมชนของท่านมีถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะเพียงพอหรือไม่  
  1. เพียงพอ    2. ไม่เพียงพอ 
42. ชุมชนของท่าน มีปัญหาขยะล้นเมืองหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
43. ชุมชนของท่านมีปัญหาการจัดวางถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะในต้าแหน่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่  
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
44. ชุมชนของท่านมีปัญหาในการคัดแยกขยะหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
45. ชุมชนของท่านมีปัญหาการเก็บขนย้ายขยะหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
46. ชุมชนของท่านมีปัญหาการก้าจัด/ท้าลายขยะหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
47. ชุมชนของท่านมีปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
48. ชุมชนของท่านมีปัญหาน้้าในแหล่งน้้า คู/คลอง เกิดการเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น อันเนื่องมาจาก
ขยะหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 

www.ssru.ac.th



54 

 

49. ชุมชนของท่านเกิดปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้้า อันเนื่องมาจากขยะ ท้าให้เกิด น้้าท่วมบ้าง
หรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
50. ชุมชนของท่านเกิดปัญหาสภาพภูมิทัศน์แหล่งน้้า/คู/คลอง ไม่สวยงาม อันเนื่องมาจากปัญหาขยะ
หรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
51. ชุมชนของท่านเกิดปัญหาควันพิษ/หมอกควัน อันเนื่องมาจากการเผาขยะ หรือไม่  
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
52. ชุมชนของท่านเกิดปัญหาฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาขยะ หรือไม่  
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................... 
53. ชุมชนของท่านเกิดปัญหาพื้นดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะ ไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตรหรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................ 
54. ชุมชนของท่านเกิดการปนเปื้อนของน้้าชะขยะไหลลงสู่ชั้นน้้าใต้ดิน เสี่ยงต่อการน้ามาใช้บริโภค
หรือไม่ 
  1. ไม่เคยมี    2. มีบ้างเป็นบางครั้ง 
  3. มีเป็นประจ้า   4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................... 
55. ในครัวเรือนของท่านมีปัญหาที่เกิดจากขยะอย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อตามความจริง)  
  1. กลิ่นเหม็นรบกวน 
  2. แมลงวัน / แมลงสาบ รบกวน 
  3. หนูรบกวน 
  4. สกปรก / เลอะเทอะ 
  5. ท่อระบายน้้าอุดตันจากขยะ 
  6. ฝุ่น / ควัน / ละออง จากการเผาขยะ 
  7. ไม่มีปัญหาใดๆ  
  8. อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................................................... 
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56. ครัวเรือนของท่านมีปัญหาที่เกิดจากน้้าเสีย / น้้าทิ้งของครัวเรือนอย่างไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อ
ตามความจริง)    
  1. กลิ่นเหม็นรบกวน 
  2. แหล่งเพาะพันธ์ยุง 
  3. น้้าขังแฉะ 
  4. สกปรก / เลอะเทอะ 
  5. ไม่มีปัญหาใด ๆ 
  6. อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................................................... 
57. ครัวเรือนของท่านแก้ไขปัญหาอย่างไร (ระบ)ุ 
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
58. ครัวเรือนของท่านแก้ไขปัญหาน้้าทิ้ง / น้้าเสียอย่างไร (ระบ)ุ 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
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