
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาการคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอันจะ
ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะลดลงนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวความคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

1. ต าบลสวนหลวง 
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ 
3. แนวคิดเก่ียวกับขยะมูลฝอย 
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 ต าบลสวนหลวง 
 สภาพทั่วไป ต าบลสวนหลวง มีเนื้อท่ีประมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,026.5 
ไร่ อยู่ห่างจากอ าเภออัมพวา 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงคราม 8 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางด้วยรถยนต์จากต าบลสวนหลวงถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 15 นาที มีอาณาเขตดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบางแค และต าบลบางแควอ้อม  
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลบางนางลี่  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ แม่น้ าแม่กลอง  
  ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลบางโพงพาง และต าบลบางขันแตก  
 ภูมิประเทศของต าบลสวนหลวง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลอง กระจายทั่วพ้ืนที่ท าให้
เหมาะแก่การเกษตร เนื่องจากมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จาก
อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไม่หนาว ในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนมาก 
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ภาพ  แผนที่บริเวณต าบลสวนหลวง 
ที่มา : google earth.com 

 ต าบลสวนหลวง มีประชากร 5,359 คน จาก 1,258 ครัวเรือน แบ่งการปกครองเป็น 15 
หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นสวน
ผลไม้ทั้งหมด เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าว กล้วย เป็นต้น 
 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ (Learning) เป็นเรื่องที่ส าคัญมากเรื่องหนึ่งเนื่องจากการเรียนรู้เป็นพื้นฐานใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมและเกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์  แนวคิดทฤษฎีส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ใช้
ศึกษา มีดังนี ้
 ทฤษฎีวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ 
 เบอร์รัส สกินเนอร์ (Burrhus Skinner 1904-1990) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ทฤษฏี
ของสกินเนอร์เป็นทฤษฏีที่มีประโยชน์ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์  การวางเงื่อนไขแบบ
ปฏิบัติการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม  โดยสิ่งเร้าท าให้เกิดพฤติกรรมและ
ผลของพฤติกรรมนั้นจะเก่ียวโยงกับ  การวางเงื่อนไขแบบการกระท าก็คือ  จะเน้นที่ผลของพฤติกรรม  
ในสิ่งแวดล้อมท่ีเราอาศัยอยู่  จะมีสิ่งเร้าที่ท าให้อินทรีย์  (Organism) แสดงพฤติกรรมออกมา  ซ่ึง
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พฤติกรรมนั้นจะมีผลตามมา และผลนั้น มีผลท าให้พฤติกรรมที่อินทรีย์แสดงออกมาเพ่ิมข้ึนถ้าผู้แสดง
พฤติกรรมพอใจในผลของพฤติกรรมนั้นหรือพฤติกรรมลดลง  ถ้าผู้แสดงพฤติกรรมไม่พอใจในผลของ
พฤติกรรมนั้น  
 สกินเนอร์มีแนวคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นพฤติกรรมประเภท  Operant 
Behavior ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คนและสัตว์เป็นผู้กระท าต่อสิ่งแวดล้อมของตนเอง  ดังนั้น การเรียนรู้
แบบนี้บางครั้งก็เรียกว่า การวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ (Instrumental Conditioning) ซึ่งสกินเนอร์
เชื่อว่าการดัดพฤติกรรม  (Shaping Behavior) เป็นกระบวนการที่ใช้ฝึกอินทรีย์ให้มีพฤติกรรมตามที่
ต้องการโดยผู้ท าการฝึกจะให้สิ่งเสริมแรงทันทีกับพฤติกรรมใดๆ  ที่ผู้ฝึกเห็นว่าเกือบเป็นพฤติกรรมที่
ต้องการหรือเกือบเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง  เพราะพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ส่วนมากมัก
ประกอบด้วยการตอบสนองแบบง่ายๆมากกกว่าหนึ่งอย่างข้ึนไป  จะไม่เกิดขึ้นโดยการตอบสนองเพียง
ครั้งเดียว ดังนั้น ผู้ท าการฝึกจะต้องทราบพฤติกรรมขั้นสุดท้ายที่ต้องการ แล้วค่อยๆ ให้การเสริมแรงที
ละข้ันจนถึงข้ันสุดท้าย  เช่น ผู้ฝึกสามารถจะฝึกนกพิราบให้จิกวงกลมสีด าของกล่องสกินเนอร์ได้  โดย
ตอนแรกเมื่อนกเข้าไปใกล้วงกลมสีด าก็ให้อาหารหรือให้การเสริมแรงทันที  และพอนกมีพฤติกรรมที่
เกือบเป็นเป็นพฤติกรรมที่ต้องการก็ให้เสริมแรงทุกครั้ง จนในที่สุดนกสามารถจิกวงกลมสีด าได้  วิธีการ
ดัดพฤติกรรมของสกินเนอร์นี้เป็นวิธีที่ใช้ในการฝึกสัตว์ที่ใช้ในการแสดง  โดยให้อาหารเป็นการ
เสริมแรง เช่น การฝึกช้างและหมีให้ใช้เครื่องดนตรีเล่นดนตรี และการฝึกปลาโลมาให้ลอดห่วงได้  หรือ
ใช้ฝึกสัตว์เลี้ยงให้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น การฝึกสุนัขให้นั่ง ลุก เดิน หรือวิ่งเก็บของ โดยการใช้
การเสริมแรงเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้อาจน าหลักการดัดพฤติกรรมของการดัดพฤติกรรมของเด็กได้  
เช่น กรณีท่ีเด็กสายตาสั้นและเอียงจะต้องใส่แว่นตา  ถ้าไม่ใส่จะอ่านหนังสือไม่ได้  แต่เด็กไม่ชอบใส่
แว่นตา ก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้โดยใช้วิธีดัดพฤติกรรม  โดยเอาแว่นตาวางไว้ในห้องเด็ก  พอ
เด็กจับแว่นตาก็ให้ขนมเด็กรับประทาน  ซึ่งเป็นการให้สิ่งเสริมแรง  ในไม่ใช้เด็กจะเริ่มถือแว่นตาไป
รอบๆห้อง จนในที่สุดเด็กจะเริ่มใส่แว่นตา  จากการให้การเสริมแรงทีละข้ัน  จนกระท่ังเด็กเรียนรู้ที่จะ
ใส่แว่นตา  
          สกินเนอร์พบว่าถ้าต้องการให้พฤติกรรมแบบการกระท าคงอยู่จะต้องให้การเสริมแรง  
(Reinforcement) ซึ่งสกินเนอร์แบ่งสิ่งเสริมแรงเป็น 2 ชนิดคือ 
             ก. สิ่งเสริมแรงบวก  (positive Reinforcer) หมายถึงสิ่งเร้าเมื่อให้แล้วท าให้อินทรีย์เกิด
ความพอใจเช่น อาหาร ค าชมเชย เงิน ฯลฯ และท าให้เพ่ิมแนวโน้มของการตอบสนองเพ่ิมข้ึน  เป็นผล
เนื่องมาจากผลของพฤติกรรมนั้น อินทรีย์เกิดความพอใจ เช่น หลังจากท่ีนายแดงขยันท าการบ้านแล้ว
มีคนชม ซึ่งจะมีผลท าให้พฤติกรรมขยันท าการบ้านของนายแดงเพ่ิมข้ึน 
            ข. สิ่งเสริมแรงลบ  (Negative Reinforcer ) หมายถึงการเปลี่ยนสถานการณ์หรือเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมท่ีจะช่วยให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นผลเนื่องมากจากอินทรีย์แสดงออก  สมา
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รถหลีกเลี่ยงหรือยับยั้งสิ่งเร้าที่ไม่พ่ึงพอใจได้ (Aversive Stimulus) เช่น การที่นักเรียนกว่าว่าจะถูกครู
ดุ(Aversive Stimulus) เนื่องจากการท าการบ้านไม่เสร็จท าให้นักเรียนท าการบ้านให้เสร็จเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือถอดถอนการถูกครูดุซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ  บางครั้งนักจิตวิทยาเรียกการเสริมแรงทาง
ลบว่า Escape Conditioning)  
           สกินเนอร์เห็นความส าคัญของการเสริมแรงมาก  จึงได้ศึกษาและท าการวิจัยเกี่ยวกับการ 
เสริมแรงโดยแบ่งการเสริมแรงออกเป็น 2 ชนิด คือ  

ก. การเสริมแรงทุกครั้งที่อินทรีย์มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  (Continuous Reinforcement) 
ซึ่งท าให้พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนบ่อยครั้ง  แต่ถ้าหยุดให้การเสริมแรงชนิดนี้  ก็จะมีผลท าให้พฤติกรรมนั้น
ลดลงเช่นเดียวกัน  และอาจท าได้ยากในชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากเราไม่สามารถท่ีจะคอยสังเกต
พฤติกรรมของอินทรีย์ และติดตามให้การเสริมแรงได้ทุกครั้ง 

ข. การเสริมแรงเป็นครั้งคราว (Partial Reinforcement หรือ  Intermittent 
Reinforcement) คือการให้การเสริมแรงเพียงบางครั้ง  หรือบางส่วนที่อินทรีย์มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  
เช่น พฤติกรรมการขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยก บางครั้งก็มีผู้ซื้อ  บางครั้งก็มีผู้ไม่ซื้อ  และถ้าหยุดให้การ
เสริมแรงชนิดนี้ก็จะยังคงพฤติกรรมได้นานกว่าการให้การเสริมแรงทุกครั้ง  การให้การเสริมแรงเป็น
ครั้งคราวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
         1) การเสริมแรงตามอัตราส่วนที่แน่นอน  (Fixed Ratio Schedule) FR คือการให้
การสริมแรงตามจ านวนครั้งของพฤติกรรม  เช่น FR5 หมายถึง  การที่อินทรีย์แสดงพฤติกรรมครบ  5
ครั้ง แล้วให้การเสริมแรง  1ครั้ง ซึ่งวิธีให้การเสริมแรงแบบนี้ใช้กันมากตามโรงงาน  โดยให้ค่าจ้างตาม
จ านวนชิ้นงานที่ท าได้  ยิ่งมีผลงานมากเท่าไรก็จะได้ค่าจ้างมากเท่านั้น  เช่น ถ้าเย็บเสื้อได้  1 โหล จะ
ได้รับค่าจ้าง  200 บาท เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการให้การเสริมแรงแบบ  FR  การให้การเสริมแรง
แบบนี้ จะมีการหยุดพฤติกรรมชั่วคราวหลังจากได้รับการเสริมแรงแต่ละครั้ง   แล้วจึงมีการตอบสนอง
สนองรวดเร็วจนกว่าจะได้รับการเสริมแรงครั้งต่อไป  
        2) การเสริมแรงตามอัตราส่วนไม่แน่นอน  (Variable Ratio Schedule) VR เป็นการ
ให้การเสริมแรงตามจ านวนครั้งของพฤติกรรมที่ไม่คงที่ แปรเปลี่ยนไป เช่นครั้งแรก  มีพฤติกรรม 5ครั้ง 
ให้รับการเสริมแรงครั้งหนึ่ง  ครั้งต่อไปมีพฤติกรรม  3 ครั้ง ได้รับการเสริมแรงอีกครั้งหนึ่ง  การให้การ
เสริมแรงแบบนี้อินทรีย์ไม่สามารถจะคาดคะเนได้ว่า  เมื่อไรจะได้รับการเสริมแรงอีกจะท าให้มีอัตรา
การตอบสนองสูงมาก  และนอกจากนี้พฤติกรรมยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นเวลานาน  หลังจากท่ีไม่ได้
การเสริมแรง  ตัวอย่างการให้การเสริมแรง  เช่น เครื่องเล่นการพนันชนิด  Slotmatchine เป็นการให้
การเสริมแรงตามอัตราส่วนไม่แน่นอน หลังจากได้รับการเสริมแรงแล้ว ผู้เล่นไม่ทราบว่าเมื่อไรจะได้รับ
การเสริมแรงครั้งต่อไปอีก จะเล่นต่อไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลานาน โดยหวังว่าจะได้รับการเสริมแรงอีก  
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      3) การเสริมแรงตามเวลาที่แน่นอน  (Fixed Interval Schedule) FI หมายถึงการให้
การเสริมแรง โดยก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้การเสริมแรงแต่ละครั้ง เช่น ระยะเวลา 5 นาที 
ให้การเสริมแรงครั้งหนึ่ง  หลังจากนี้อีก  5 นาที ให้การเสริมแรงอีกครั้งหนึ่ง  หากยังไม่ถึง  5 นาที ก็จะ
ยังไม่ให้ตัวอย่างการให้การเสริมแรงแบบนี้  เช่น การที่นายจ้างให้ค่าจ้างแก่คนงานทุกสิ้นเดือน  การให้
นมเด็กตามโรงพยาบาล ทุก 4ชั่วโมง เป็นต้น การให้การเสริมแรง  แบบนี้อินทรีย์จะสามารถคาดคะเน
ได้ถูกว่าเมื่อไรจะได้รับการเสริมแรง  และพฤติกรรมจะเพ่ิมข้ึน  เมื่อจวนจะถึงเวลาที่ก าหนดไว้และจะ
หยุดตอบสนอง หลังจากได้รับการเสริมแรงแต่ละครั้ง 
      4) การเสริมแรงตามเวลาที่ไม่แน่นอน  (Variable Interval Schedule)VI คือการให้
การเสริมแรงที่ก าหนดช่วงเวลาไม่แน่นอนแปรเปลี่ยนไปไม่คงที่  โดยก าหนดช่วงเวลาที่จะให้การ
เสริมแรงครั้งแรก  และครั้งต่อไปไม่แน่นอน  เช่นครั้งแรก  5 นาทีให้ครั้งหนึ่งต่อไป  10 นาทีให้อีกครั้ง
บางที่ก็ครึ่งชั่วโมง ท าให้อินทรีย์ไม่สามารถท่ีจะคาดได้ว่าเมื่อไรจะได้รับการเสริมแรงครั้งต่อไป  จะให้มี
อัตราการตอบสนองที่เกือบจะคงที่  เช่นเดียวกันถ้าผู้สอนจัดให้มีการทดสอบระหว่างภาคหลายครั้ง
โดยไม่ได้ก าหนดเวลาสอบไว้ล่วงหน้า  ผู้ที่เรียนวิชานั้นก็จะต้องเตรียมดูหนังสือตลอดเวลาเพราะไม่
ทราบว่าจะทดสอบอีกเม่ือไร   การให้การเสริมแรงเพียงครั้งคราวมีผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนมาก  
เพราะหลังจากหยุดให้การสริมแรงแล้วจะท าให้เกิดการลดภาวะช้ากว่าการให้การเสริมแรงทุกครั้งที่
ผู้เรียนมีการสนองถูกต้อง 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
2.3.1 ความหมายของขยะมูลฝอย 

               ขยะหรือขยะมูลฝอย  เป็นค าที่มักจะใช้ในความหมายเดียวกัน  ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายที่ใกล้เคียงกัน ดังเช่น  Shah (2000) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขยะมูลฝอย ( Solid 
Waste)” หมายถึงสิ่งต่างๆ  ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูกทิ้งขว้างเนื่องจากไม่
สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรืออาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้หรืออาจด้วยเหตุผลอื่นๆ  ที่ท าให้สิ่ง
เหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ในท านองเดียวกัน 
ยุพดี เสตพรรณ (2544) ได้กล่าวถึงขยะมูลฝอยว่าหมายถึงเศษสิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว สิ่งของที่ช ารุด
เสียหายใช้ไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพ ต้องก าจัดท าลายหรือสิ่งของที่ต้องทิ้งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น เช่น 
เศษกระดาษ เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสติก ซากสัตว์ ซากรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับ สุธีรา ตุลยะเสถียร 
และคณะ  (2544) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยไว้ว่าหมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นของแข็ง อาจเน่าเปื่อยได้หรือไม่ก็ตาม รวมไปถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุที่ทิ้งแล้วจาก
อาคารบ้านเรือนหรือสถานที่อ่ืนๆเช่นตลาดสด โรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในขณะที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  (2545) ได้ให้ความหมายของ “ขยะ” ว่าเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต
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และการใช้สอยของมนุษย์อนึ่งส าหรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้นิยามของค า
ว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่
อ่ืนๆ จากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า “ขยะ” หรือ “ขยะมูลฝอย” หมายถึงสิ่งต่างๆท่ีใช้ใน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้ง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุที่ทิ้งแล้วจากอาคาร
บ้านเรือนหรือ สถานที่อ่ืนๆและไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ท าให้สิ่งเหล่านั้นหมดคุณค่าหรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
  2.3.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
      ขยะมูลฝอยจ าแนกได้หลายประเภท  เช่น  ส านักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                   
(2533) ได้จ าแนก ขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ 

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

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

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

จากการเตรียมและการปรุงอาหาร ขยะมูลฝอยชนิดนี้จะเป็นพวกที่ย่อยสลาย และเน่าเปื่อยง่าย  มี
ความชื้นสูง 

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

3. ขี้เถ้า (Ashes) เป็นมูลฝอยที่เกิดจากการเผาไหม้   เช่น  เถ้าที่เกิดจากเตาไฟที่ใช้หุง
อาหาร  หรือเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่าน  ถ่านหิน  หรือวัตถุติดไฟอ่ืนๆ 

4. ขยะมูลฝอยจากถนน ( Street  Refuse) ได้แก่  สิ่งต่างๆที่กวาดจากถนน  ตรอก  
ซอย   และที่อ่ืนๆ เช่น  เศษผลไม้  ใบไม้  เศษอิฐ  กรวด  ทราย  กระดาษ  ถุงพลาสติก 
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5. ซากสัตว์ (Dead   Animal) ซากสัตว์ที่ตายแล้วทุกชนิด  เช่น  สุนัข  แมว  หนู  ขยะ
มูลฝอยชนิดนี้เน่าเปื่อยเร็ว  และมีกลิ่นเหม็น 

6. ซากยานพาหนะ (Abandoned  Vehicles)  ได้แก่  ยานพาหนะทุกชนิดที่หมดสภาพ
การใช้งาน  หรือใช้งานไมได้แล้ว   รวมตลอดท้ังชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะด้วย  เช่น  ยาง
แบตเตอรี่  และอ่ืนๆ 

7. มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial   Refuse) ได้แก่  เศษวัสดุที่เกิดจาก
การผลิต  หรือขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นเศษวัสดุชนิดใดก็ได้แล้วแต่ชนิดของ
โรงงานนั้นๆและวัสดุจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับขนาดของโรงงาน 

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

9. ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ( Demolition  Refuse)  ได้แก่  เศษที่เกิด
จากการรื้อถอน  หรือท าลายสิ่งปรักหักพัง  เช่น  การรื้อถอนตึกเก่า  อาคารเก่า  บ้านเรือน  เป็นต้น 

10. มูลฝอยที่ท าลายยาก ( Hazardous  Refuse ) ขยะมูลฝอยที่ต้องใช้กรรมวิธีในการ
ท าลายเป็นพิเศษจึงท าลายได้  เช่น  พลาสติก  ฟิล์มถ่ายรูป  กากแร่ต่างๆ 

อาณัติ  ต๊ะปินตา ( 2553 ) ได้จ าแนกประเภทของขยะตามคุณลักษณะและองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. การจ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ เป็นการจ าแนกขยะมูลฝอยตามลักษณะที่
ปรากฏและมองเห็นจากภายนอก ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 

 1.1 ขยะเปียก ( garbage) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดต่างๆและมี
ความชื้นสูงสามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยกระบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและ
ผลไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการเก็บขนและน าไปก าจัดท าลายหลายอย่างรวดเร็ว
เพ่ือปูองกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียของขยะประเภทนี้ 

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

 1.3  เถ้า (ash) หมายถึง ซากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภท
ฟืนหรือถ่านหินที่ให้พลังงานความร้อนทั้งในบ้านพักอาศัย ในอาคาร หรือในโรงงานต่างๆ ฯลฯ 

 1.4  เศษสิ่งก่อสร้าง (demolition and construction waste) หมายถึง ขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอน อาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูนซีเมนต์ เศษ
กระเบื้องเซรามิก เศษท่อพีวีซี เศษสายไฟ เศษหินและเศษไม้ เป็นต้น 
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 1.5 ซากสัตว์ต่างๆ ( dead animal) หมายถึงซากสัตว์ต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น 
สัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนที่ตายลงจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ ที่อาจตาย
ลงจากการเกิดโรคระบาดและจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษชิ้นส่วนของสัตว์ที่เหลือจากโรงงานผลิต
อาหารส าเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง เป็นต้น  

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

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

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

 2.1 ขยะอินทรีย์  (Organic Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ด้วย
ขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์ท าหน้าที่ย่อยสลาย  เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ เศษ
หญ้า เศษใบไม้และกิ่งไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆเป็นต้น ขยะประเภทนี้สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ในรูปของการน ามาท าปุ๋ยหมัก 

 2.2 ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ( recycle  waste)  ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มี
ศักยภาพในการน ามาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก 
อะลูมิเนียม หนังและยาง เป็นต้น ขยะประเภทนี้เมื่อน ามาท าการคัดแยกผ่านกระบวนการแปรรูป
แล้วสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า หรืออาจน าไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่เพ่ือ
ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้ 

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

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

  2.3.3 แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 
     ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ( 2533) ได้จ าแนกแหล่งก าเนิดขยะ

โดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น 
1. แหล่งชุมชน  เป็นแหล่งก าเนิดขยะที่ใหญ่ที่สุด  โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่พัก

อาศัยจะมีปริมาณขยะมากกว่าแหล่งอื่นๆ 
2. แหล่งอุตสาหกรรม  ขยะจากโรงงานมักจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะจุด

เท่านั้น  เมื่อได้รับการจัดการแล้วปัญหาจะหมดไป  จึงเป็นแหล่งที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
กว่าแหล่งชุมชน 

3. แหล่งเกษตรกรรม   เป็นแหล่งที่ไม่สร้างปัญหามากนัก  เนื่องจากเกษตรกร   มักจะ
ก าจัดได้เอง  ซึ่งถือได้ว่าสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่งอ่ืนๆมาก 

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

ของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบทประกอบด้วยขยะจากบ้านเรือน อาคาร
ส านักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนัดและ
แหล่งชุมชนอ่ืนๆเช่น สวนสาธารณะและชายหาด เป็นต้น 

2. ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ( industrial waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
ภาคการผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วขยะที่เกิดขึ้นจาก
ภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะท่ัวไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง  เช่น ขยะที่เกิดจากส านักงานและโรงอาหารภายในโรงงาน เป็นต้น 
ขยะส่วนนี้จะถือว่าเป็นขยะจากชุมชน (municipal waste) ประเภทหนึ่งเช่นกัน ส าหรับอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือขยะที่เกิดขึ้นในข้ันตอนของกระบวนการผลิตสินค้า (process waste) ซึ่งในขยะส่วนนี้จะมีทั้งใน
ส่วนที่ไม่เป็นอันตราย (industrial non-hazardous waste) เช่น วัตถุดิบจ าพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษ
หนัง และเศษพลาสติกฯลฯ กับขยะที่เป็นอันตราย  (industrial hazardous waste) เช่น ตะกอน 
โลหะหนัก กากตะกอนน้ ามัน กรด ด่าง ตัวท าละลาย และกากสี เป็นต้น โดยขยะในส่วนหลังนี้ก็คือ
ของเสียอันตรายประเภทหนึ่งนั่นเอง 
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3. ขยะจากภาคเกษตรกรรม ( agricultural waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ  ในภาคการเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเลี้ยงสัตว์ 
ประกอบด้วย ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ตอซัง ชานอ้อย  เศษหญ้าและเศษใบไม้ รวมไปถึงภาชนะ
บรรจุสารเคมีภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพแล้ว เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ี
เสื่อมสภาพก็จะจัดอยู่ในจ าพวกของเสียอันตรายเช่นเดียวกัน 

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

 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  (2534) ได้ระบุแหล่งที่ท าให้เกิดขยะมูลฝอยจากสถานที่
ท่องเที่ยวห่างไกลชุมชนไว้ ดังนี้ 

1. นักท่องเที่ยว ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวทุก
ประเภท  ปริมาณ  และลักษณะของขยะมูลฝอยในแต่ละแห่งจะแปรผันตามจ านวนและลักษณะของ
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

2. ประชากรท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว  จะมีความส าคัญของต่อปริมาณและลักษณะของ
ขยะมูลฝอยมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของจ านวนประชากรท้องถิ่นมีมาก ปริมาณและลักษณะ
ของขยะมูลฝอยก็จะมีสภาพที่คล้ายคลึงกับแหล่งชุมชนทั่วไป  แต่ถ้าจ านวนประชากรท้องถิ่นมีน้อย
ขยะมูลฝอยก็จะมีสภาพเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง 

3. โรงแรมหรือที่พัก ซึ่งจ านวนและขนาดของโรงแรมหรือท่ีพักแรมประเภทต่างๆเป็นตัว
แปรที่ส าคัญต่อการเกิดขยะมูลฝอยอย่างหนึ่ง  ถ้าแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนโรงแรมหรือที่พักแรมมาก  
และเป็นโรงแรมหรือที่พักขนาดใหญ่  แสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความนิยมในการพักค้างคืนใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นมาก  ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมพักแรมนี้จะมีผลโดยตรงต่อปริมาณและ
ลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

4. ร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว  มีอิทธิพลโดยตรงต่อปริมาณและลักษณะของขยะมูล
ฝอยถ้าแหล่งท่องเที่ยวใดมีร้านอาหารจ านวนมาก ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารและภาชนะบรรจุ
อาหารก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย 

5. จากธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง  จะมีปริมาณและลักษณะของขยะมูล
ฝอยจากธรรมชาติแตกต่างกันไป  ซึ่งได้แก่ขยะมูลฝอยจากธรรมชาติที่เกิดจากก่ิงไม้   ใบไม้แห้งร่วง
หล่น  การตัดแต่งก่ิงไม้  ใบไม้  ขยะมูลฝอยที่ถูกพัดจากทะเลที่ติดอยู่บริเวณหาดทราย  เป็นต้น 

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2539) ได้รายงานอัตราการเกิดมูลฝอย จ าแนกตาม
แหล่งก าเนิดที่ส าคัญ  ดังนี้ 
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ตาราง 1 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยตามแหล่งก าเนิด 
                      แหล่งก าเนดิ                 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
ชุมชนที่พักอาศัย(รวมทุกกิจกรรม)                             

- ชุมชนระดับเทศบาล      
-ชุมชนระดับสุขาภิบาล               
-นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล      

บ้านพักอาศัย 
สถานพยาบาล 1/         
โรงงานอุตสาหกรรม            
แหล่งท่องเที่ยว 

-กลุ่มท่ีไม่มีที่พักอาศัย2/                
-กลุ่มท่ีมีที่พักค้างคืน3/                                                                                                     

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

 

หมายเหตุ  1/  ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาลที่นี้  หมายถึง  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ได้แก่   
สิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ  ที่สัมผัสกับผลิตผลของไข้โรคติดเชื้ออันตราย  ได้แก่  เลือด  น้ าเหลือง  
หนอง  เสมหะ  น้ าลาย  ปัสสาวะ  อุจจาระ  และอ่ืนๆ (น้ าอสุจิ  น้ าในข้อเข่า)  ทั้งท่ีเป็นของเหลว
และแห้ง 
                 2/  ไม่มีที่พักค้างคืน  หมายถึง  แหล่งท่องเที่ยวประเภท  วัด  โบราณ  อุทยาน
ประวัติศาสตร์ 
                 3/  มีที่พักค้างคืน  หมายถึง  สถานที่ท่องเที่ยวประเภท  ถ้ า  น้ าตก  อุทยาน
แห่งชาติ  หาดทราย  เกาะ  เป็นต้น 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2539) 
  2.3.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 
               ปัจจัยที่มีความเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย   มีหลายปัจจัยซึ่ง                    
ศิริกัลยาและคณะ (2541) ได้ระบุไว้ดังนี้ 

1. ลักษณะอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น ( characteristic  of  population) โดย
หากประชาชนในท้องถิ่นมีความรักสะอาด  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มักจะมีการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งเกลื่อนกาลาด  ซึ่งอาจท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้น  รวมถึง
การรู้จักประหยัดมัธยัสถ์  การได้รับการอบรมให้มีการรู้จักแยกประเภทของขยะมูลฝอย  เพ่ือน า
กลับมาใช้ประโยชน์  จะท าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยลดน้อยลง  เช่น  การน ากระดาษขวดแก้วที่ใช้
แล้ว  มาล้างให้สะอาดเพ่ือบรรจุน้ าดื่มไว้ใช้ภายในบ้าน  เป็นต้น  ซึ่งลักษณะอุปนิสัยดังกล่าวจะท าให้
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ปริมาณของขยะมูลฝอยน้อยลงและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยก็เปลี่ยนแปลง  ส่งผลถึงการก าจัดที่
ลดลงด้วย 

2. ลักษณะการด ารงชีพของประชาชน ( standard  of  living ) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
การเกิดขยะมูลฝอยทั้งในด้านปริมาณและองค์ประกอบ  เนื่องจากถ้ากลุ่มประชาชนที่มีก าลังทรัพย์
มากพอที่จะจับจ่ายสิ่งของได้มากก็ย่อมเป็นผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมาก  องค์ประกอบของมูล
ฝอยก็มีความแตกต่างกันได้มากมาย  อาจมีทั้งมูลฝอยที่เป็นชิ้นใหญ่  เช่น  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องเสียง  
อุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ในบางชุมชนที่มีรายได้ต่ าอาจน ากลับไปซ่อมแซมแล้วน ามาใช้
ประโยชน์ได ้

3. ความถี่ของการบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ( frequency  of  collection ) มี
ส่วนท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยมากหรือน้อยได้อย่างมากทีเดียว  เพราะถ้าหากมีการบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยถี่ก็ย่อมท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยมาก   เพราะภาชนะเก็บกักมักมีที่เหลือมากพอที่จะให้
ทิ้งขยะมูลฝอยได้โดยไม่ต้องกลังล้นภาชนะ  แต่ถ้ามีการบริการเก็บรวบรวมไม่บ่อยท าให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ตกค้างอยู่มากท าให้มีความพยายามที่จะน าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นยังไม่มีที่  เก็บ
กักพอเพียง  กลับไปใช้ประโยชน์อื่น  เช่น  การน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 

4. กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ( legislation) ที่รัฐหรืองค์กรท้องถิ่นก าหนดขึ้นเพื่อ
บังคับใช้กับชุมชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  มีบทบาทส าคัญต่อทั้งปริมาณและองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอย  เช่น  ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ า
สาระส าคัญก็จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้มีปริมาณมากขึ้น 
  2.3.5 ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 
               ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการมีปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมากข้ึนในชุมชนและ
ไม่สามารถเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ในด้านต่างๆตามมามากมายดังต่อไปนี้ 
             1. ผลกระทบต่อแหล่งน้ า 
     1.1  ท าให้น้ าในแหล่งน้ าต่างๆเกิดการเน่าเสียจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์อัน
ได้แก่ เศษอาหาร เศษหญ้าและใบไม้ ซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆ  เป็นต้น 
    1.2 ท าให้แม่น้ าล าคลองต่างๆเป็นแหล่งสะสมของขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้  
เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษแก้ว และกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่างๆเป็นต้น 
    1.3 ท าให้แหล่งน้ ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอันเนื่องมาจากการสะสม
และการเน่าเสียของขยะมูลฝอยและอาจเกิดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดทางน้ าได้ 
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    1.4 ท าให้แหล่งน้ าเกิดการสะสมของสารพิษท่ีปะปนมากับขยะมูลฝอยหรือของเสีย
อันตรายจากชุมชนหรือจากการเกษตร เช่น กระป๋องฉีดยากันยุง มด แมลงสาป และกระป๋องบรรจุ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
    1.5 ท าให้แหล่งน้ ามีค่าสกปรกและสารเจือปนสูงจนไม่ปลอดภัยในการน ามาใช้เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
    1.6 ท าให้รางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในเขตชุมชนเมืองเกิดการอุดตันและเป็น
สาเหตุของการเกิดน้ าท่วมได้ เนื่องจากมีเศษขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ า 
    1.7 ท าให้สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งน้ าขาดความสวยงามและสร้างความเสียหายต่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยว 
           2. ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 
            2.1 ท าให้เกิดควันเสียอันเนื่องมาจากการเผาขยะที่กองทิ้งไว้ในที่โล่ง หรือเกิดจาก
การเผาขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ต่างๆทางการเกษตร (Open burning)  
  2.2 ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะที่เทท้ิงไว้บนพื้นหรือสถานที่ฝังกลบขยะ
ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง 
  2.3 ท าให้เกิดก๊าซต่างๆจากการเผาขยะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
หากขาดการจัดการที่เหมาะสม เช่น CO2 , CH4 และ H2S เป็นต้น 
  2.4 ท าให้เกิดข้ีเถ้า (Ash) ที่เกิดจากเตาเผาในสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายซึ่งขี้เถ้า
ที่ฟูุงกระจายไปในอากาศอาจจะมีสารพิษจ าพวกโลหะหนัก  (Heavy metal ) และไดออกซิน  
(Dioxin) เจือปนอยู่ด้วย 
  2.5 ฝุุนละอองที่ฟูุงกระจายจากกองขยะท าให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  
             3. ผลกระทบต่อดิน 
    3.1 ท าให้พื้นท่ีดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
อ่ืนๆได้โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร 
    3.2 ท าให้เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่พื้นดิน ซึ่งอาจมีสารพิษต่างๆจาก
กองขยะเจือปนไปด้วย หรืออาจท าให้สภาพความเป็นกรดด่างของดินเปลี่ยนแปลงไป 
    3.3 ขยะท่ีมีของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรส
เซนต์ ฯลฯ เมื่อน าไปฝังกลบในดินก็จะท าให้มีโลหะหนักในดินมากขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบนิเวศใน
ดิน 
             4. ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใต้ดิน 
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     4.1 เกิดการปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่ชั้นใต้ดิน ท าให้น้ าใต้ดินในบริเวณท่ีมีกอง
ขยะหรือสถานที่ฝังกลบตั้งอยู่มีคุณภาพด้อยลงและเสี่ยงต่อการน ามาเป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 
     4.2 ขยะท่ีมีของเสียอันตรายปะปนอยู่ เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ อาจเป็นแหล่งของโลหะหนักท่ีปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดินได้ นอกจากนี้ สุกาญจน์  รัตน
เลิศนุสรณ์ (2546) ยังได้ระบุถึงผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
  1) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ขยะมูลฝอยที่ขาดการจัดการที่เหมาะสม  ย่อม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชนได้ง่าย  เช่น  โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มี
แมลงวันเป็นพาหะหรือได้รับสารพิษที่มากับของเสียอันตรายหรือขยะมูลฝอยโดยตรง  รวมถึงการเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของแลงและพาหะน าโรค  เนื่องจากขยะพวกอินทรียสารที่ทิ้งไว้เกิดการเน่าเปื่อย
กลายเป็นแหล่งอาหารและที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆที่เป็นพาหะน าโรคมาสู่คน 
  2) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดมลพิษทางน้ า  
มลพิษทางดิน  และมลพิษทางอากาศ  เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ขาดการเก็บรวบรวมหรือไม่น ามาก าจัด
ให้ถูกวิธี และปล่อยทิ้งค้างไว้ในพ้ืนที่ในชุมชน  เมื่อมีฝนตกลงมาชะเอาความสกปรก  เชื้อโรค และ
สารพิษจากขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ า   ท าให้แหล่งน้ าเกิดการเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ดินจะท าให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดินท าให้เกิดมลพิษได้  การปนเปื้อนของดินยังเกิดจากการน า
ขยะมูลฝอยไปฝังกลบหรือการน าไปทิ้งด้วย  และถ้ามีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้งก็จะท าให้เกิดควัน
และสารพิษ  ท าให้คุณภาพอากาศเสีย  ซึ่งมลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น  อาจเกิดข้ึนได้ท้ังมล
สารที่มีอยู่ในขยะและพวกก๊าซหรือไอระเหย  ที่ส าคัญ  คือ  กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อยและการ
สลายตัวของอินทรีย์สารเป็นส่วนใหญ่ 
  3) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม  การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยและไม่
สามารถก าจัดได้ทันกลายเป็นขยะมูลฝอยตกค้างที่ต้องหาสถานที่ท้ิงขยะมูลฝอยมารองรับซึ่งต้องเป็น
พ้ืนที่ขนาดใหญ่  ถ้าเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ใกล้ชุมชนมักมีราคาสูง  และได้รับการต่อต้านจากชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง  ส่วนที่ดินที่ห่างไกลชุมชนออกไปก็ต้องเสียลบประมาณค่าขนส่ง   ท าให้เกิด
ปัญหาด้านงบประมาณ  อีกท้ังยังส่งผลเสียแก่สภาพแวดล้อม  ท าให้บ้านเมืองขาดความสะอาดและ
ความสวยงาม  จนอาจเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงในด้านการรักษาความสะอาดของประเทศชาติ  
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
       การจัดการขยะมูลฝอยเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการ   โดยเริ่มตั้งแต่แหล่งก าเนิด
จนกระท่ังถึงกระบวนการก าจัดขั้นสุดท้าย  ซึ่งได้แก่  การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย  การเก็บ
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รวบรวมคัดแยก  แปรรูป  การขนส่งและการขนถ่าย  รวมถึงการก าจัดด้วยวิธีการที่ถูกหลักสุขาภิบาล
และการน ากลับมาใช้ประโยชน์  ซึ่งต้องเป็นการด าเนินการภายใต้เงื่อนไขของกฎ  ระเบียบทาง
กฎหมายทางสังคม  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในทางสุขภาพอนามัยของมนุษย์  ทัศนียภาพ  และ
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์  การก าจัดขยะมูลฝอย  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และ
การยอมรับของสังคม (พัฒนา, 2539) 
 ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายส่วน  
ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการ  ทั้งจากประชาชนที่มีหน้าที่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากท่ีพักของตนไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้  เพ่ือลด
ภาระหน้าที่การจัดเก็บของเจ้าหน้าที่  รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าจัดให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การจัดการขยะมูลฝอยมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 พัชรี   หอวิจิตร  (2529 : 13) ได้จ าแนกระบบการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับชุมชนทั่วๆไป
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. การทิ้งขยะมูลฝอย  เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ทิ้งเห็นว่าวัสดุนั้นๆ ไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วจึงทิ้งหรือรวบรวมไว้เพ่ือก าจัดต่อไป  การทิ้งขยะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดข้ึน
หรือไม่  ขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใช้วัสดุนั้นๆว่าจะยังใช้ประโยชน์จากวัสดุนั้นหรือไม่  ซึ่งกิจกรรมนี้นับว่าเป็น
ส่วนส าคัญยิ่งของระบบการจัดการขยะมูลฝอย  เพราะปริมาณของขยะมูลฝอยที่ต้องการก าจัดอันรวม
หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยนั้น  จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
ควบคุมกิจกรรมนั้น 
 2.  การจัดการขยะมูลฝอย  ณ  แหล่งก าเนิด  ในส่วนนี้มุ่งสนใจขยะมูลฝอยที่มาจาก
ชุมชนมากกว่าแหล่งอ่ืนๆเพราะขยะชุมชนมีส่วนประกอบหลากหลาย  และเกิดข้ึนในแหล่งที่อยู่อาศัย
ของคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตท่ีผู้คนอยู่กันอย่างแออัด  ไม่มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะเก็บขยะท่ีเกิดข้ึนได้
และถึงจะมีพ้ืนที่เพียงพอจะเก็บ  ก็ต้องมีการเก็บขนย้าย  หรือก าจัดไปในเวลาอันควรมิฉะนั้นจะเกิด
การเน่าเหม็นที่ไม่น่าดู  และอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้  ดังนั้นต้องการมีออกแบบถัง
ขยะให้มีขนาดและรูปที่เหมาะสมในการด าเนินงานจะเชื่อมโยงต่อส่วนอื่นๆของการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.  การรวบรวม  หมายถึง  กิจกรรมตั้งแต่การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากถังขยะไปจนถึง
การขนขยะไปถ่ายไว้ที่จุดหมายปลายทาง  การจัดระบบการรวบรวมขนส่งที่เหมาะสมส าหรับเมือง
ใหญ่จะมีความยุ่งยาก  เช่น  การเลือกชนิดของรถขยะ  การจัดเส้นทางเดินรถ  การพิจารณาความ
เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายมูลฝอย ฯลฯ 
 4.  การก าจัดขั้นสุดท้าย  ที่นิยมมากที่สุดเพราะมีราคาต้นทุนในการด าเนินการน้อยท่ีสุด 
ได้แก่  วิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  วิธีนี้สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้  100%  และสามารถรองรับ
ของเหลือจากการก าจัดด้วยวิธีอ่ืนได้  แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ  ใช้เนื้อที่ในการด าเนินการมาก  อาจถูก
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ต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณหลุมฝังกลบ  และถ้าด าเนินการไม่ดีอาจส่งผล
กระทบต่อมลพิษทางดิน  ทางน้ า  จากการรั่วซึมของน้ าชะขยะ  และถ้ากลบทับด้วยดินไม่ดีอาจ
ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคได้  ธเรศ   ศรีสถิต ย์ (2553 ) และ
อาณัติ  ต๊ะปินตา (2553 )  ได้เสนอแนวคิดทางการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่
ส าคัญหลายขั้นตอน ดังนี้ 
             1. การลดและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด  เป็นการด าเนินการกับขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดต่างๆอันได้แก่ บ้านเรือน อาคารส านักงาน สถานศึกษา ตลอดจนสถานที่
สาธารณะทั่วไปเพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวมและน าไปก าจัดท าลายซึ่งการด าเนินการกับขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งก าเนิดนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของบุคคลหรือเจ้าของบ้านเรือนอาคาร
สถานที่ต่างๆท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขใน 2 ลักษณะ คือการลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดและการคัดแยก
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
       1.1 การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด ซึ่งด าเนินการได้หลายลักษณะ เช่น 
        1.1.1  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ( refuse) 
แนวทางนี้สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบได้แก่ 
     1 ) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น 
     2 ) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ า 
     3 ) ในการเลือกสินค้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้ ายาท าความ
สะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเที่ยบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 
     4 ) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของขยะที่เป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น 
        1.1.2  การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งบรรจุภัณฑ์คืนแก่ผู้ผลิตได้  (return) แนวทางนี้
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
   1 ) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีการเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์หลังการ
บริโภคของประชาชน 
   2 ) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ าและคืนเงิน  (deposit refund 
system) เช่น สินค้าประเภทขวดน้ าอัดลมหรือน้ าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น 
   3 ) เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้ 
หรือมีส่วนประกอบวัสดุรีไซเคิลต่างๆ 
       1.1.3  การใช้ซ้ า  (reuse)  หมายถึง การน าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้ว
กลับมาใช้งานอีก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใดๆ เช่น 
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   1 ) เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น 
แบตเตอรี่ชนิดเติมประจุไฟฟูาใหม่ได้ (rechargeable battery ) เป็นต้น 
   2 ) เลือกสินค้าชนิดเติม  (refill ) เช่นผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาท าความ
สะอาด เป็นต้น 
   3 ) ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ  (repair) ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอีก หรือ
บ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 
   4 ) น าบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์อีก เช่น การใช้ซ้ าถุงผ้า 
ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ และขวดแก้วต่างๆ ฯลฯ 
   5 ) ยืมหรือเช่าหรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น เครื่องดูดฝุุน 
อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้านต่างๆ เป็นต้น 
    1.2 การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
         เป็นขั้นตอนการด าเนินงานภายหลังจากท่ีมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนแล้วซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมเริ่มต้นที่ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการน าขยะกลับมาใช้ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ใหม่ไม่ถูก
ปนเปื้อนด้วยขยะอ่ืนๆที่มีความสกปรกหรือขยะปียกต่างๆจนท าให้คุณภาพต่างๆจนท าให้คุณภาพของ
ขยะที่จะน ากลับมาใช้ประโยชน์ด้อยลงไปหรืออาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการล้างความสะอาดหรือท า
การคัดแยกเพ่ิมเติมก่อนที่จะส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่อไป ข้อดีอีกประการหนึ่งของการคัดแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิดก็คือ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบ
ขยะให้เหลือน้อยลง อันเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบให้สามารถใช้งาน
ได้นานมากกว่าเดิมและยังเป็นการประหยัดงบประมาณจ านวนมหาศาลของรัฐที่จะต้องลงทุนเพื่อ
ก าจัดขยะอีกด้วย 
 2. การเก็บรวบรวมและเก็บกัก  เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะ
ซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่ บริเวณท่ีพักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด ปูายรถโดยสาร
ประจ าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯเพ่ือน ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงท าการขนถ่ายใส่รถ
เก็บขยะ เพ่ือที่จะได้ขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบส าหรับขยะท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่
หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะตามท่ีกล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูก
รวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป 
    อนึ่ง ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับขยะที่อยู่ตามแหล่งก าเนิดต่างๆ
แล้วจะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพ่ือน าไปก าจัดท าลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อ
ปูองกันการเน่าเหม็นของขยะรวมทั้งเพ่ือให้มีขยะตกค้างยังสถานที่ต่างๆให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้นขยะ
มูลฝอยเหล่านี้จึงไม่จ าเป็นต้องมีการเก็บกัก  (storage) ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน าไปก าจัดหรือท าลาย 
ยกเว้นในส่วนของขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายต่างๆเท่านั้นที่จะต้องท าการเก็บกับให้มีจ านวน
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มากพอก่อนที่จะส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)
เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือมิให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆในปริมาณมากและ
นานเกินไป 
 3. การขนส่ง   เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆภายในชุมชนขน
ถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่กระบวนการ
แปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นจะ
เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว 
 4. การแปรสภาพ   เป็นวิธีการที่จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่
เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไปก าจัดหรือท าลายหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้คือ 
  1 ). เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟุอนหรือเป็น
ก้อนๆซึ่งจะช่วยลดพพ้ืนที่การเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง 
นอกจากนี้การอัดขยะก่อนท าการฝังกลบจะช่วยท าให้สถานที่ฝังกลบมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น 
กล่าวคือ ขยะท่ีอัดแน่นโดยการมัดเป็นฟุอนหรือเป็นก้อนจะมีปริมาตรลดลงเมื่อเทียบกับขยะท่ีเป็น
ขยะธรรมดา ด้วยเหตุนี้เมื่อน าไปฝังกลบสามารรองรับปริมาณขยะได้มากขึ้นและนานขึ้นนั่นเอง 
  2 ). เพ่ือน าวัสดุที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กล่าวคือ ในกระบวนการแปร
สภาพจะมีการแยกส่วนประกอบหรือคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ เหล็ก ฯลฯซึ่งขยะเหล่านี้สามารถน าส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับ
ผลิตสินค้าใหม่ได้ ส่วนขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เมื่อถูกคัดแยกออกมาแล้วก็จะท าการขนส่งไปก าจัดหรือ
ท าลายยังสถานที่ฝังกลบต่อไป 
  3 ). เพ่ือน าผลผลิตที่เกิดจากขบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ตัวอย่างเช่น เมื่อท าการแปนสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก หรือท าการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพ่ือให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟูา เป็นต้น 
 การแปรสภาพขยะมูลฝอยสามารถกระท าได้หลายวิธีด้วยกัน คือ การแปรสภาพด้วยการบด 
(grinding) การอัดให้แน่น  (compaction) การแยกส่วนประกอบ  (separation) และการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ (biodegradation) 
 5. การก าจัดหรือท าลาย  ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อ
มีการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆตามท่ีได้กล่าวมาป็นล าดับแล้ว ในที่สุดขยะท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้
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ประโยชน์ได้อีกก็จะถูกขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม การก าจัดขยะ
มูลฝอยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มิได้มีการฝังกลบเพียงวิธีเดียวแต่ยังมีวิธีการอ่ืนๆที่สามารถกระท าได้โดย
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งในเรื่องคุณสมบัติของตัวขยะเองว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ รวมไปถึง
ข้อก าจัดในเรื่องของการจัดหาพ้ืนที่ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบและงบประมาณที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการด้วย ในปัจจุบันวิธีก าจัดหรือท าลายขยะมีหลายวิธีทั้งเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือไม่
ก็ตาม วิธีการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การเทกองบนพื้น ( open dumping) การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (sanitary landfill) การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ( secure landfill ) และการเผาในเตาเผา 
(incineration) เป็นต้น 
 

2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปาริชาติ  ทองบัวร่วง  (2546) ได้ท าการศึกษา “การจัดการขยะ:ของที่พักโรงแรมในแหล่ง

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

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

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

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

บัณฑูร   อุทัยวัฒน์  (2536) ศึกษาการคัดแยกมูลฝอยก่อนก าจัดครั้งสุดท้ายเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ ณ  โรงงานก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  พบว่า การคัดแยกมูลฝอยก่อนก าจัดครั้งสุดท้าย  เพ่ือน า
กลับไปใช้ประโยชน์เป็นหาทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาในการก าจัดครั้งสุดท้ายและลดปัญหามลภาวะด้าน
มูลฝอยให้เบาบางลง  แต่การคัดแยกประเภทมูลฝอย  ณ  แหล่งก าเนิดของมูลฝอยนั้นๆหรือการคัด
แยกประเภทมูลฝอยก่อนน าทิ้ง 
 วิภาเพ็ญ  เจียสกุล  (2536)  ศึกษาพฤติกรรมการจัดการมูลฝอยของประชนในเขตพ้ืนที่ชั้น
กลางของกรุงเทพมหานคร  พบว่า  พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ชั้นกลางของ
กรุงเทพมหานคร  มีการจัดการมูลฝอยแบบแยกประเภท  คือ  มูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียกสูงถึง
ร้อยละ  39.5  ของทั้งหมด  และร้อยละ  78  ของกลุ่มตัวอย่างจะมีการแยกประเภทกระดาษออก
จากมูลฝอยอ่ืนๆเพื่อไว้จ าหน่ายและน ากลับมาใช้อีก 

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

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

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

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

ปวี  จ าปาทอง (2538) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
แยกท้ิงมูลฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการแยกทิ้งมูลฝอย
ไม่ถูกต้อง  ทั้งนี้เพราะเห็นบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไม่แยกทิ้งมูลฝอย  รวมทั้งการทิ้ง
มูลฝอยในถังรองรับผิดประเภท  ท าให้การน าถึงรองรับมูลฝอยแยกประเภทมาใช้ไม่เกิดประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ยังพบว่าอุปนิสัยในการซื้อสินค้า  และการรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการแยกมูลฝอย 

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

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

อัชรี  เอกโทชุน  (2540) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  พบว่า  ประชาชนที่มีอายุและเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยที่ไม่
แตกต่างกัน  นอกจากนี้ระดับการศึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากมูลฝอยที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย  ส่วนเรื่องอาชีพและความรู้เรื่องกฎระเบียบทางสังคมมีผลต่อ
พฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย 

จากการศึกษาเอกสาร  แนวความคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดผู้วิจัยน ามาประมวลและ
ก าหนด  กรอบแนวความคิดของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

 กรอบแนวความคิดของการวิจัย                                                              
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ครัวเรือนประชาชนต าบล
สวนหลวง 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย 

การคงอยู่ของความรู้ของ
ขยะมูลฝอย 

พฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชน 
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