
บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

การศึกษาวิจยัในครั้งนี้   ผูวจิัยไดคนควาหาแนวคดิ   ทฤษฏี   และผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 
เพื่อนํามาเปนกรอบในการศกึษาดังตอไปนี้ 
 

1.  แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกบัความรูและความเขาใจ 
 

2.  แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย 
 
3.  แผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาต ิ

 
4.  นักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 
 
5.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับความรูและความเขาใจ 

 
ความหมายของความรู 
 

Good (1973)  ไดใหความหมายของ   “ความรู”    วาหมายถึง   ขอเท็จจริงที่เปน
ปรากฏการณและรายละเอียดตาง ๆ   โดยเกบ็รวบรวมไวในรูปของมวลประสบการณ 
 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 232)  ไดใหความหมายของ   “ความรู”    วาหมายถึง   ส่ิงที่ 
ส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรยีน   การคนควา   หรือประสบการณ   รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะหรือส่ิงที่ไดรับมาจากการไดยนิ   ไดฟง   การคิดหรือการปฏิบัติ 
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บุญธรรม (2535: 7-8)  ไดใหความหมายของ   “ความรู”    วาหมายถึง   การระลึกถึง
เร่ืองราวตาง ๆ   ที่เคยมีประสบการณมาแลวไดและรวมถึงการจําเนื้อเร่ืองตางๆ   ทั้งที่ปรากฏอยูใน
แตละเนื้อหาวชิาและที่เกีย่วพันกับเนื้อหาวิชานั้น ๆ   ดวย   เชน   ระลึกหรือจําไดถึงวัตถุประสงค   
วิธีการ   แบบแผน   และเคาโครงของเรื่องนั้น ๆ    

 
บุญชม (2537: 20)  ไดใหความหมายของ   “ความรู”   วาหมายถึง   ความสามารถของสมอง

ในอันที่จะทรงไวซ่ึงเรื่องราวตาง ๆ  ที่บุคคลไดรับเขาไวในสมอง 
 
อํานวย (2537: 71-79)  ไดใหความหมายของ   “ความรู”   วาหมายถึง   ความสามารถ 

ทางสมองอยางหนึ่งของมนษุยที่แสดงออกมาดวยการระลึกได   การบอก   การชี้   หรือการเขียน 
ถึงเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลว    

 
วินัย และ บานชื่น (2539: 73)  ไดใหความหมายของ   “ความรู”   วาหมายถึง   ขอมูล 

ที่บุคคลไดรับผานเขาประสาทสวนตาง ๆ   เชน   การอาน   การรูช่ือ   การใหความหมาย   การรับรู
เหตุการณตาง ๆ   เปนตน 
 
ความหมายของความเขาใจ 

 
วิราพร (2542: 31-32)  ไดใหความหมายของ   “ความเขาใจ”  วาหมายถึง   ความสามารถ 

ในการถายทอดเรื่องราวเดิมออกมาเปนภาษาใหมทีย่ังมคีวามหมายคงเดิม   หรือสามารถสรุป
ใจความสําคัญของเรื่องนั้น ๆ  ได 

 
อารีย (2542: 36-37)  ไดใหความหมายของ   “ความเขาใจ”  วาหมายถึง   ความสามารถ 

ในการสื่อสารขอความรูตาง ๆ   ที่มีอยูโดยใชถอยคําภาษาอยางใหมและไดใจความทีถู่กตอง 
 
ลวน และ อังคณา (2543: 125-136)  ไดใหความหมายของ   “ความเขาใจ”  วาหมายถึง   

ความสามารถในการแปลความ   ตีความ   และขยายความจากสื่อความหมายตาง ๆ   ที่ไดพบเห็น   
นั้นก็คือพฤติกรรมดานความเขาใจ  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่สามารถดัดแปลงแกไขสิ่งยากมาเปนสิ่งงาย   
ส่ิงซับซอนใหเปนสิ่งธรรมดานั้นเอง 
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พิชิต (2545: 31-33)  ไดใหความหมายของ   “ความเขาใจ”  วาหมายถึง   ความสามารถ 
ในการจับใจความสําคัญของเรื่อง   สามารถถายทอดเรื่องราวเดิมออกมาเปนภาษาของตนเองได 
โดยที่ยังมีความหมายเหมือนเดิม 

 
สมนึก (2546: 129-138)  ไดใหความหมายของ   “ความเขาใจ”  วาหมายถึง   ความสามารถ 

ในการนําความรูความจําไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อใหสามารถจับใจความ   หรือเปรียบเทียบยนยอ
เร่ืองราว   ความคิด   ขอเท็จจริงตาง ๆ   ทั้งยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบส่ิงที่มลัีกษณะหรือ
สภาพคลายคลึงเปนทํานองเดียวกับของเดมิได   บุคคลที่มีความเขาใจในสิ่งใดจะสามารถแปลความ   
ตีความ   หรือขยายความเกีย่วกับสิ่งนั้นได    
 

สุภาพ (2548: 36-38)  ไดใหความหมายของ   “ความเขาใจ”  วาหมายถึง   การจับความได   
การเขาใจความหมาย   การเขาใจเนื้อหาวชิาและความสามารถในการทําความเขาใจสิ่งที่ตองการ 
จะถายทอดใหผูอ่ืนรู   หรือทําความเขาใจสิง่ที่ผูอ่ืนถายทอดใหแกเรา   ซ่ึงมักจะปรากฏในลักษณะ
การอานเนื้อหาที่กําหนดให   แลวใหอธิบายความหมายหรือใจความที่อานนั้นโดยการแปล
ความหมาย   ตีความ   ยอความ   เก็บใจความ   หรือคาดคะเนเหตกุารณ 
 

จากความหมายของความรูและความเขาใจดังกลาวสามารถสรุปไดวา   “ความรู”   หมายถึง   
ขอเท็จจริง   รายระเอยีดหรือขอมูลตาง ๆ   ที่มนุษยไดรับจากการศึกษา   คนควา   ประสบการณ 
หรือการสังเกตแลวรวบรวมเปนความจําเกบ็สะสมไว   แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ระลึกได
ของสมองดานความจํา   โดยอาศัยความสามารถและทักษะทางดานสตปิญญา   สวน   “ความเขาใจ”   
หมายถึง   ขั้นตอนตอจากระดับความรูหรือความสามารถในการเก็บรวบรวมความรูแลวนําไป
อธิบายเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่ใกลเคยีงไดอยางสมเหตสุมผล   เมื่อผูที่ไดรับความรูแลวก็จะเกิด
ความเขาใจทีจ่ะตีความหรือแปลความหมายจากเรื่องราวนัน้ ๆ   ไดอยางถูกตองและสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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โครงสรางของความรู 
 

Bloom (1971) ไดแบงพฤตกิรรมโครงสรางของความรูออกเปน 6 ระดบั โดยเรียงจากระดับ
งายไปหาระดบัยาก  มีดังนี้   คือ 

 
1.  ความรูความจํา (Knowledge  or  memory) หมายถึง  การระลึกไดเปนความสามารถ 

ทางสมองในอันที่จะรักษาไว 
 

2.  ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการชี้แจงโดยการแปลความ       
ตีความ   สรุปความ   พยากรณ   และยกตวัอยางประกอบได 

 
3.  การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําความรูไปใช 

ในสถานการณหรือการนําเอาสูตรหลักการมาใชในการแกปญหา 
 

4.  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะใหเห็นสวนยอย ๆ   
จําแนกประเภท   หาความสมัพันธของสวนยอยของสิ่งของสองสิ่งขึ้นไป 

 
5.  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถนําเอาสวนยอย ๆ  มาประกอบเปน 

ส่ิงใหมโดยเรียบเรียงเรื่องราวออกแบบการทดลอง   การเรียนรูในระดับนี้เปนความคดิสรางสรรค 
 

6.  การประเมนิผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีราคาประมาณจดักลุม
วิจารณโดยใชสถิติเปนเครื่องสนับสนุนวา  ดี  ปานกลาง  เลว 

 
              สรุปไดวา   โครงสรางของความรูแบงออกเปน   6   ระดับ   ไดแก   ความรูความจํา    
ความเขาใจ   การนําไปใช   การวิเคราะห   การสังเคราะห   และการประเมินผล   โดยเรียงจากระดบั
งายไปหาระดบัยาก 
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ระดับของความรู 
 

การใหความรูทางดานสิ่งแวดลอมนั้น  เกษม (2536: 142-145)  ไดกลาวถึงระดับของความรู
ทางดานสิ่งแวดลอมศึกษาไว  5  ระดับ   เพือ่ใหผูเรียนเกิดความสามารถในการนําไปประยุกตใช 
ในการคิดเปน   ทําเปน   และแกปญหาทางสิ่งแวดลอมได   สรุปไดดังนี้    

 
1.  ความรู (Knowledge)   ทางสิ่งแวดลอมนั้นตองเปนลักษณะความรูในแนวกวางซึ่งเปน

ฐานสําคัญของจิตสํานึกทางสิ่งแวดลอม   หมายความวา   รูหลายสาขาหรือเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
ความรูเฉพาะทางสิ่งแวดลอมนั้น ๆ   โดยหลักปฏิบัติแลว “ระดับความรู” เปนฐานการสราง
จิตสํานึกเปนระดับแรกของความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ 

 
2.  ทัศนคติ (Attitude)   เปนระดับความเขมขนของเนื้อหาสาระของจิตสํานึกทาง

ส่ิงแวดลอมตอจากความรู   หมายความวา   ตองรูอยางถูกตองตามหลกัการ   คือ  รูกวางและรูจกั
การผสมผสานซึ่งตองมีการไดเหน็และสัมผัสของจริงและรวมกจิกรรมตาง ๆ   ตองมีทัศนคติที่ดี
และถูกตองดวย 

 
3.  ความสํานกึ (Awareness)   เปนระดับความเขมขนของเนื้อหาสาระตอจากความรู 

และทัศนคติ   เมื่อตองการใหมีความสํานกึทางสิ่งแวดลอมตองมีการฝกปฏิบัติดวยเพื่อความถูกตอง 
 

4.  การตอบโต (Sensitivity)   เปนความรูทีแ่สดงออกมาเมื่อเกิดเหตุการณใด   หรือมีส่ิงใด 
บังเกิดขึ้นประสาทหรือความนึกคิดที่ไดส่ังสมไวก็จะมีการตอบโตออกมาโดยอัตโนมตัิ 
 

5.  ทักษะ (Skill)   เปนความรูระดับสูงสุด   เมื่อเกิดเหตุการณที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม 
หรือส่ิงอื่น ๆ สามารถที่จะปฏิบัติไดอยางรวดเรว็และมีความชํานาญการ  กลาวคือ  เมือ่มีความรูแลว    
มีทัศนคติที่ถูกตองแลว  มีความสํานึกดีแลว  และมีการตอบโตที่เปนไปโดยอัตโนมัตแิลวถายังมี
ทักษะไมถูกตองถือวาความรูทางสิ่งแวดลอมศึกษาไมเกดิขึ้น 

 
จากระดบัของความรูทางดานสิ่งแวดลอมศึกษาถาจะใหบุคคลเกิดความรูในดาน

ส่ิงแวดลอมจนสามารถนําไปประยุกตใชในการคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาทางสิ่งแวดลอมไดนัน้
จะตองใหบุคคลนั้น ๆ   มีความรูความเขาใจ   ทัศนคติ   ความสํานึก   การตอบโตและทักษะปฏิบัติ
ที่ถูกตองในเรือ่งของสิ่งแวดลอมนั้น ๆ 
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การวัดความรูและความเขาใจ 
 
เครื่องมือที่ใชวัดความรูและความเขาใจมหีลายชนิดแตละชนิดก็มีความเหมาะสมกบัการวัด

ความรูและความเขาใจตามลกัษณะทีแ่ตกตางกันออกไป   ซ่ึงในที่นี้จะกลาวถึงเครื่องมือที่นิยมใช 
กันมาก   ในการวัดความรูและความเขาใจซึ่งก็คือ แบบทดสอบนั้นเอง   ดังที่  ไพศาล (2526: 34-36) 
ไดแบงรูปแบบของขอสอบหรือแบบทดสอบไว  3  ลักษณะ  มดีังนี ้

 
1.  ขอสอบแบบปากเปลา (Oral  test)  เปนการสอบแบบใชการโตตอบดวยวาจาหรือคําพูด

ของผูทําการสอบและผูถูกสอบโดยตรง  การสอบแบบนี้จะสอบเปนรายบุคคลจึงเหมาะที่จะใชใน
กรณีที่เดก็มีจํานวนนอยโดยเปนการวดัเกีย่วกับความเหน็  ทีทา  ความสนใจ  ทัศนะตาง ๆ  หรือเพื่อ
วัดบุคลิกภาพบุคคล  โดยเรียกเปนการสัมภาษณ (Interview)  แทนการสอบ 

 
2.  ขอสอบแบบขอเขียน (Written  test  หรือ  Paper-pencil  test)  เปนรูปแบบของการสอบ 

ที่พัฒนามาจากการสอบแบบปากเปลาเพือ่ใหเหมาะสมกับการสอบเดก็จํานวนมาก ๆ และมี
เนื้อหาวิชาที่จะสอบมากขึ้นสามารถใชกับเด็กจํานวนมากไดและใชเวลาในการสอบนอยลงสะดวก
และถูกตองมากกวา ขอสอบแบบขอเขียนแบงออกไดเปน  2  แบบตามลักษณะคําถามและวิธีตอบ
คําถาม  คือ  แบบความเรียง  ซ่ึงเปนแบบทีต่องการใหผูตอบอธิบาย  บรรยาย  ประพนัธหรือวิจารณ
ที่เกี่ยวกับความรูนั้น ๆ  และแบบจํากดัคําตอบ  ซ่ึงเปนขอสอบที่ใหผูถูกสอบพิจารณาเปรียบเทียบ
ตัดสินขอความหรือรายละเอียดตาง ๆ  ซ่ึงมีอยู  4  แบบ  คือ  แบบถูก-ผิด  แบบเติมคํา  แบบจับคู
และแบบเลือกคําตอบ 

 
3.  ขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance  test)  เปนขอสอบที่ไมตองการใหผูสอบตอบสนอง

มาในรูปของคําพูดปากเปลา  หรือโดยการเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ  แตเปนการใหผูสอบแสดง
พฤติกรรมตอบสนองดวยการปฏิบัติหรือการกระทําจริง ซ่ึงไดแกขอสอบในวิชาทีเ่นนภาคปฏิบัติ
เปนหลัก  เชน  ดนตรี  วาดรูป  การชาง  พลศึกษา  เปนตน  ขอสอบประเภทนี้จึงเหมาะที่จะใชวัด
คุณลักษณะดานทักษะพิสัย การตรวจใหคะแนนกด็ูจากผลงานการปฏิบัติของเด็ก โดยตองคํานึงถึง
ดานผลปฏิบัติและดานวิธีการปฏิบัติประกอบกัน 

 
จากที่กลาวมาสรุปไดวาเครือ่งมือที่ใชวัดความรูและความเขาใจ   มี   3   ลักษณะ   ไดแก  

ขอสอบแบบปากเปลา  ขอสอบแบบขอเขียนและขอสอบภาคปฏิบัติ  การที่จะใชขอสอบประเภทใด
ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในดานของเนื้อหาวิชา   จํานวนผูสอบและระยะเวลา   เปนตน    
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับขยะมูลฝอย 
   

ความหมายของขยะมูลฝอย 
 

Shah (2000)  ไดใหความหมายของ  “ขยะ”   วาหมายถงึ   วัตถุที่ถูกทิ้งหรือใชแลว   และได
กลายเปนสิ่งทีไ่มสามารถนํามาใชประโยชนไดอีกหรือเปนสิ่งที่ไมตองการ 

 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 166)  ไดใหความหมายของ  “ขยะ”   วาหมายถึง   หยากเยือ่   

มูลฝอย  และใหความหมายของคําวา  “มูลฝอย”   หมายถงึ   เศษสิ่งของที่ทิ้งแลว 
 

พระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535  ไดใหความหมายของ   “มูลฝอย”   วาหมายถึง   กระดาษ   
เศษผา   เศษอาหาร   เศษสินคา   ถุงพลาสติก   ภาชนะทีใ่สอาหาร   เถา   มูลสัตว   รวมตลอดถึงสิ่ง
อ่ืนสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนน   ตลาด   ที่เล้ียงสัตว   หรือทีอ่ื่น ๆ  ( กองอนามัยส่ิงแวดลอม, 2535: 2) 

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531: 361)  ไดใหความหมายของ   “ขยะมูลฝอย”    

วาหมายถึง  บรรดาสิ่งของที่ไมตองการใชแลวซ่ึงสวนใหญเปนของแข็ง จะเนาเปอยไดหรือไม 
ก็ตาม  รวมตลอดถึง เถา  ซากสัตว  มูลสัตว  ฝุนละออง  และเศษวัตถุทีท่ิ้งแลวจากบานเรือน    
ที่พักอาศัย  สถานที่ตาง ๆ  รวมถึงสถานที่สาธารณะ  ตลาด  และโรงงานอุตสาหกรรม  ยกเวน   
อุจจาระและปสสาวะของมนุษย  ซ่ึงเปนสิ่งปฏิกูลที่ตองการเก็บและการกําจัดทีแ่ตกตางไป 
 

มีชัย (2535: 138)  ไดใหความหมายของขยะไวดังนี้   “ขยะ”   หมายถึง  บรรดาสิ่งตาง ๆ    
ที่คนไมตองการและทิ้งไป   ทั้งนี้รวมถึง   เศษอาหาร   เศษผา   มูลสัตว   ซากสัตว   เถา   ฝุนละออง   
เศษวัตถุส่ิงของที่เก็บกวาดจากเคหะสถาน   อาคาร   ถนน   สถานที่เล้ียงสัตว   หรือความหมาย 
อีกนัยหนึ่ง   ขยะ   คือ   เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย   ขยะอาจ
มีลักษณะแตกตางกันออกไปตามแหลงที่ทาํใหเกิดขยะนัน้ ๆ   เชน   ขยะจากบานเรือนที่พักอาศยั    
มีลักษณะเปนเศษอาหารที่เหลือจากการหุงตม   เศษผา  และเศษของที่ไมใชแลวตาง ๆ   เปนตน 

 
สิทธิชัย (2541: 119-120)  ไดใหความหมายของ   “ขยะหรือมูลฝอย”   วาหมายถึง    

เศษสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย   ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน
ออกไปตามแหลงที่กอใหเกดิขยะ   เชน   กระดาษ   ใบไม   ถุงพลาสติก   เศษโลหะ   พลาสติก   
แกว   ผัก   ผลไม   เปนตน 
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อํานาจ (2543: 246)  ไดใหความหมายของ   “ขยะมูลฝอย”   วาหมายถึง   เศษของเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย   ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะแตกตางกนัออกไป 
ตามแหลงที่กอใหเกดิขยะนัน้ ๆ   เชน   ขยะจากบานเรือนและที่พกัอาศัยจะมีลักษณะเปนเศษอาหาร 
ที่เหลือจากการหุงตม   เศษผาและเศษของที่ไมใชแลวตาง ๆ    

 
ยุพดี (2544: 351)  ไดใหความหมายของ   “ขยะมูลฝอย”   วาหมายถึง   เศษสิ่งของ 

ที่ไมตองการแลว   ส่ิงของที่ชํารุดเสียหายใชไมไดหรือเสือ่มคุณภาพตองกําจัดทําลาย   ไดแก    
เศษกระดาษ   เศษผา   เศษอาหาร  ขวดแกว   กระปอง   พลาสติก   ซากสัตว   เปนตน 
 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2548: 3)  ไดใหความหมายของ   “ขยะมูลฝอย”    
วาหมายถึง   ของเหลือทิ้งจากการใชสอยของมนุษย   หรือจากขบวนการผลิตจากกิจกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม   ขยะเกิดจากกจิกรรมตาง ๆ   ของมนุษยในชีวิตประจําวัน 
 

กลาวโดยสรุปวา  “ขยะมูลฝอย”   หมายถึง   บรรดาสิ่งตาง ๆ   ที่คนไมตองการและทิง้ไป   
ทั้งนี้รวมถึง   เศษอาหาร   เศษผา   มูลสัตว   ซากสัตว   เถา   ฝุนละออง   เศษวัตถุส่ิงของที่เก็บกวาด
จากเคหะสถาน   อาคาร   ถนน   และสถานที่เล้ียงสัตว ซ่ึงเกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ  ของมนุษย 
 
ประเภทของขยะมูลฝอย 
 

ชัชพล (2546: 161)  ไดแบงประเภทของขยะมูลฝอยไว   2   ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้ 
 

1.  มูลฝอยทั่วไป   แยกเปน 
        
         1.1  มูลฝอยเปยก   ไดแก   พวกเศษอาหาร   เศษพชืผักผลไม   อินทรียวัตถุที่สามารถ

ยอยสลายเนาเปอยงาย   มูลฝอยเหลานี้มีความชื้นสูงและสงกลิ่นเหม็นไดรวดเร็ว 
  
  1.2  มูลฝอยแหง  ไดแก   พวกเศษกระดาษ   เศษผา   แกว   โลหะ   ไม   พลาสติก   ยาง   

มูลฝอยประเภทนี้จะมีทั้งทีเ่ผาไหมไดและเผาไหมไมได   มูลฝอยแหงเปนมูลฝอยที่สามารถเลือก
วัสดุที่ยังมีประโยชนกลับมาใชไดอีก   โดยทําการคัดแยกมูลฝอยกอนทิ้งก็จะชวยลดปริมาณมูลฝอย
ที่จะตองทําลายได 
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2.  มูลฝอยอันตราย   ไดแก   ของเสียที่เปนพิษมีฤทธิ์กัดกรอนและระเบดิไดงาย   ตองใช
กรรมวิธีในการทําลายเปนพิเศษเนื่องจากเปนวัตถุที่มีอันตราย   เชน   ถานไฟฉาย   สารฆาแมลง   
กระปองสเปรยฉีดผม   แบตเตอรี่รถยนต   หลอดไฟฟลูออเรสเซนต   เปนตน 

 
สวนกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2548: 4)  ไดแบงประเภทของขยะมูลฝอยไว    

4  ประเภท   ดงันี้ 
 

1.  ขยะยอยสลายได   เชน  เศษผัก   เศษอาหารและเปลอืกผลไม  สามารถนําไปหมักทําปุย
ได   ซ่ึงจากปรมิาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีอยูประมาณ 46 % 

 
2.  ขยะรีไซเคลิหรือขยะที่สามารถนําไปขายได   เชน   แกว   กระดาษ   พลาสติก   โลหะ

อโลหะ   ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีอยูประมาณ 42 % 
 

3.  ขยะทัว่ไป   เปนขยะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาในการนําไปรีไซเคิล   เชน   ซอง
บะหมี่สําเร็จรูป   เปลือกลูกอม   ถุงขนม   ถุงพลาสติกเปอนอาหาร   ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมดมีอยูประมาณ  9 % 

 
4.  ขยะพษิ   หรือขยะมีพิษทีต่องเก็บรวบรวมแลวนําไปกาํจัดอยางถูกวธีิ   เชน   กระปองยา

ฆาแมลง  หลอดไฟ  ยาหมดอายุ  ถานไฟฉาย  ซ่ึงจากปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดมอียูประมาณ 3 %  
 

แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย 
 

พัฒนา (2541: 239-242)  ไดกลาวถึงแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย  ซ่ึงมักจะแบงตามการใช
ประโยชนของที่ดินไดดังนี้   คือ 
 

1.  มูลฝอยจากบานพักอาศยั (Residential Waste)   เปนมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการดํารง
ชีพของคนที่อาศัยอยูในบานพักอาศัย   หรืออาคารชุด   หรืออพารทเมนท  ไดแก  เศษอาหาร    
เศษพืชผัก   ขวดพลาสติก   ใบไมใบหญา   ภาชนะหรืออุปกรณที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ   
เฟอรนิเจอรเกาที่ชํารุด   เศษแกว   ฯลฯ 
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2.  มูลฝอยจากธุรกิจการคา (Commercial  Waste)   หมายถึง   มูลฝอยที่มาจากสถานที่ที่มี
การประกอบกจิการคาขายสง   ขายปลีก   หรือการบริการทางการคาตาง ๆ   ซ่ึงขึ้นอยูกับวาจะเปน
การคาประเภทใด   ไดแก   อาคารสํานักงาน (Office Building)   ตลาด  รานขายอาหาร   รานขาย
ของชํา   รานขายผลิตภัณฑทางการเกษตร  โรงแรม  โรงมหรสพ   หรือโกดังเก็บสินคา   ซ่ึงมักจะมี
ภาชนะเก็บมูลฝอยเปนของตนเอง   มูลฝอยที่เกิดขึ้นอาจมเีศษอาหาร   เศษแกว   พลาสติก   เศษวัสด ุ
ส่ิงกอสรางตาง ๆ  หรืออาจมีของเสียอันตราย 
 

3.  มูลฝอยจากการเกษตร (Agricultural  Waste)   แหลงมูลฝอยที่สําคัญมาจากกจิกรรม     
การเพาะปลูกและการเลี้ยงสตัวเพื่อเปนอาหาร   มูลฝอยจากแหลงดังกลาวมักประกอบดวย    
มูลสัตว   เศษหญา   เศษพืชผัก   ภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช   เปนตน   ในอดีตของเสีย 
จากการเกษตรเหลานี้สวนใหญ (ยกเวนภาชนะบรรจุยาปราบศัตรูพืช) มกัถูกนําไปไถกลบลงพื้นที่ 
ท่ีจะทําการเพาะปลูก   ซ่ึงถือเปนการหมุนเวยีนเอาของเสียที่เกิดขึ้นนํากลบัมาใชประโยชนได 
เปนอยางดี   แตในปจจุบันนีไ้ดมีการเรงผลผลิตใหไดปริมาณมากขึ้นตามจํานวนของประชากร 
ที่เพิ่มมากขึ้น   ทําใหมีการนาํเอาปุยเคมีมาใชแทน   ทําใหปริมาณของมูลฝอยจากการเกษตร 
เพิ่มปริมาณมากขึ้นตามไปดวย 
 

4.  มูลฝอยจากการพักผอนหยอนใจ (Recreational   Waste)   มูลฝอยจากสถานที่พักผอน
หยอนใจ   หรือสถานที่ทองเที่ยวไมวาจะเปนแหลงธรรมชาติ   ไดแก   ชายหาดตาง ๆ   เขื่อน       
อางเก็บน้ํา   ทะเลสาบ   สระวายน้ํา   เปนตน   หรืออาจจะเปนแหลงทองเที่ยวทีเ่ปนแหลง
ศิลปกรรม   ไดแก   โบราณสถานตาง ๆ   เชน   พิพิธภณัฑสถาน   วัดวาอาราม   ฯลฯ    
กิจกรรมในการพักผอนมักตองมีการรับประทานอาหาร   การรับประทานอาหารเครื่องดื่มของวาง
ตาง ๆ   ทําใหเกิดมูลฝอย 

 
5.  มูลฝอยจากโรงพยาบาล (Hospital   Waste)   มูลฝอยจากโรงพยาบาลมักถูกจัดไวใน

กลุมของมูลฝอยอันตรายเพราะอาจทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมไดหลายประการ   เชน   อาจเปน
การแพรกระจายของเชื้อโรค   ฯลฯ   จึงนับวามีความสําคญัเปนอยางยิ่งที่นาจะพิจารณาจัดการ 
แยกออกตางหางจากมูลฝอยที่มาจากแหลงอื่น ๆ 

 
6.  มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial   Waste)   มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 

มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมนั้น   เชน   ประเภทกระดาษแข็ง   
กลองกระดาษ ฯลฯ   ขี้เถา   ของเสียอันตราย   เปนตน 



 

17

สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542: 44-46)  ไดแบงแหลงกําเนิด
ของขยะมูลฝอยไว   4   แหลงใหญ ๆ   ดังนี้ 

 
1.  ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม   แบงเปน   2   ประเภท   คือ   ขยะมูลฝอยอันตรายและ

ขยะมูลฝอยทัว่ไป   ปญหาการกําจัดขยะมลูฝอยจากอุตสาหกรรมในปจจุบันนี้ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
อยางมาก   คือ   การจัดการและกําจัดขยะมลูฝอยอันตราย   ซ่ึงพบวาประสิทธิภาพการกําจัดขยะ 
มูลฝอยอันตรายจากระบบอุตสาหกรรม   73 %   ของขยะอันตรายทั่วประเทศ   ขยะมูลฝอย 
จากอุตสาหกรรมเหลานี้ยังไมมีการจัดการที่เหมาะสมโดยผูประกอบการมักจะทิ้งกระจายอยูตาม
ส่ิงแวดลอมหรือทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยชุมชน 

 
2.  ขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจยั   เปนขยะของเสียอันตราย   เชน   

วัสดุที่ใชรักษาพยาบาล   เศษอวัยวะจากผูปวย   สารเคมี   และรวมทั้งของเสียที่ปนเปอนสาร
กัมมันตรังสี   ส่ิงเหลานี้ไดถูกทิ้งสูส่ิงแวดลอมโดยปะปนกับมูลฝอย   ส่ิงปฏิกูลจากชุมชน   ซ่ึงเปน
การเพิ่มความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อโรคและสารอันตรายสูส่ิงแวดลอม 
 

3.  ขยะมูลฝอยจากบานเรือน   ชุมชนและศูนยการคา   แยกไดหลายประเภททั้งทีเ่ปน 
ขยะมูลฝอยอันตราย   เชน   ถานไฟฉาย   หลอดไฟ   แบตเตอรี่   เปนตน   และขยะมลูฝอยอ่ืน ๆ   
เชน   เศษอาหาร   กระดาษ   พลาสติก   แกว   ไม   โลหะ   หิน   กระเบือ้ง   ยาง   และหนัง   
องคประกอบของขยะมูลฝอยสวนใหญเปนพวกขยะสดและพลาสติก 
 

4.  ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม   ขยะมูลฝอยที่ปลดปลอยจากภาคเกษตรกรรม    
เชน   มูลสัตวและสิ่งปฏิกูลจากการทําปศสัุตว   ยาฆาแมลงและปุย   เปนตน   ปญหาเรื่องการจัดการ 
ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรมยังไมไดรับความเอาใจใสจากรัฐบาล 
 
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2531: 369-371)  ไดแบงระบบการเกบ็รวบรวม 
ขยะมูลฝอยไว   3   ระดับดังนี้   คือ 
 

1.  ระบบถังเดยีว (One-Can   System)  เปนระบบการเก็บรวบรวมขยะไวในถังใบเดยีวกัน
ถึงแมวาจะมีถังหลายใบก็ตาม   แตความหมายก็คือถังแตละใบนั้นจะบรรจุขยะทุกชนิด ไมวาจะเปน
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ขยะประเภทใด   เผาไหมไดหรือเผาไหมไมได จะเนาเหม็นหรือไม   ไมคํานึงถึงขยะจะถูกคลุกเคลา
อยูในถังใบเดยีวกัน  ระบบนี้จะสะดวกแกประชาชนเพราะไมตองแยกขยะใหเปนการยุงยาก  การ
เก็บขนก็งายแตเปนปญหาอยางมากในการเลือกวิธีการกําจัด  เปนวิธีที่กาํลังใชอยูในประเทศของเรา 
 

2.  ระบบ 2  ถัง (Two-Can   System)  เปนระบบที่แยกเกบ็รวบรวมขยะเปน 2  ประเภท    
คือ   แยกขยะเปยกใสถังหนึง่และขยะแหงอีกถังหนึ่ง   เพื่อรอเวลาใหพนักงานของรฐัมาเก็บขน
ระบบนี้เพิ่มภาระใหประชาชนเพราะตองแยกขยะใสถังแตละประเภท   แตมีขอดีที่วาขยะเปยกซึ่ง
สวนใหญจะเกดิการเนาเหมน็นั้น   ไมสัมผัสกับขยะแหงซึ่งอาจทําใหปะปนเนาเหมน็ไปทั่ว   ขอเสีย
ของการเก็บระบบนี้ก็คือ   พนักงานของรฐัควรจะตองเก็บขนขยะตามที่ประชาชนไดแยกไวเพื่อ 
จะนําขยะแหงไปแยกสวนทีเ่ผาไดกับเผาไมไดออกอีกครั้งเพื่อจะกาํจัดโดยวิธีเผาตอไป 

 
3.  ระบบ 3  ถัง (Three-Can   System)  เปนระบบการเกบ็รวบรวมขยะโดยการแยกขยะ

ออกเปน   3   ประเภท   ถังประเภทแรกใสขยะเปยก   ถังประเภทที่สองใสขยะแหง   และถัง
ประเภทที่สามใสขยะอันตรายหรือขี้เถาซึ่งระบบนี้ใชกับประเทศที่มีอากาศหนาวที่ตองแยกขยะ
จําพวกขี้เถาออกโดยเฉพาะ   ระบบนี้ทําความยุงยากใหแกประชาชนเปนอยางมากจงึไมคอยนยิมใช
กันในปจจุบนั 

 
การกําจัดขยะมูลฝอย 
 

การกําจัดขยะมูลฝอยมีอยูดวยกันหลายวิธี   ซ่ึงชัชพล (2546: 164-167)  ไดสรุปไวดังนี้ 
 

1.  การกองทิ้งไวกลางแจง (Open   Dump)  เปนวิธีธรรมดาที่ใชกนัมานาน   ดวยการนํา 
มูลฝอยมากองทิ้งไวในที่ราบลุมกลางแจงไมตองมีการควบคุมใด ๆ   โดยปลอยใหเกดิการยอยสลาย
ไปเองตามธรรมชาติดวยแสงแดดและจุลินทรีย   วิธีนี้ตองใชพื้นที่มาก   เปนวิธีการกําจัดที ่
ไมเหมาะสมเนื่องจากกอใหเกิดภาพที่ไมนามองและยงัสงกลิ่นรบกวนผูที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง   นอกจากนี้ยังเปนแหลงเพาะพันธุและแพรกระจายของเชื้อโรคอีกดวย 
 

2.  การนําไปเลี้ยงสัตว (Hog   Feeding)  มูลฝอยที่นําไปใชเล้ียงสัตวคือ   มูลฝอยเปยก   
 เชน   เศษอาหาร   เศษผักผลไม   เปนวิธีทีท่ําไดสะดวกชวยใหประหยดัคาอาหารเลี้ยงสัตวจําพวก
สุกรและชวยลดมูลฝอยลงไปไดมาก   แตวิธีนี้ก็อาจจะทาํใหเกิดอันตรายตอสัตวเล้ียงได 
ถาในอาหารทีน่ําไปเลี้ยงสัตวมีเชื้อโรค   ของมีคม   ส่ิงปลอมปน   เชน   เศษแกว   เศษพลาสติก 
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เจือปนอยู   เพือ่ใหเกดิความปลอดภัยตอสัตวกอนทีจ่ะนาํไปเลี้ยงสัตวควรแนใจวาไมมีเศษ 
ส่ิงปลอมปนอยู 

 
3.  การหมักทาํปุย (Composting)  การหมกัทําปุยเปนกระบวนการทางชีวเคมีโดยอาศัย

แบคทีเรียในธรรมชาติชวยยอยสลาย   แบคทีเรียจะเปลี่ยนสภาพสารอินทรียใหเปนสารอนินทรีย   
มูลฝอยที่เหมาะจะนํามาหมกัทําปุย   คือ   มูลฝอยพวกพืชสด   เศษกระดาษ   หากตองการใหไดปุย
หมักเร็วขึน้ควรตองชวยเรงปฏิกิริยาของแบคทีเรียในการยอยสลายดวยการใชมูลวัว   มลูควาย   
ผสมลงไปในมูลฝอยที่หมัก   และมีการพลิกกลับมูลฝอยที่หมักบอย ๆ   เพื่อใหแบคทีเรียที่ตองการ
ออกซิเจนในการดํารงชีวิตเจริญเติบโตเร็วข้ึน 

 
4.  การฝงกลบ (Sanitary   Landfill)  การฝงกลบเปนการนาํมูลฝอยมากําจัดในหลุมหรือ

พื้นที่ซ่ึงเตรียมไว   โดยการทิง้มูลฝอยลงไปในหลุมแลวทาํการเกลี่ยกระจายมูลฝอยและบดอัดให
แนนดวยรถแทรกเตอร   ใหช้ันมูลฝอยมีความหนาประมาณ   12-18   นิ้ว   แลวทําการกลบปด 
มูลฝอยดวยวัสดุฝงกลบหรือดิน   แลวบดอดัใหแนนอกีครั้งทําเชนนี้เปนชั้น ๆ   จนเตม็   ในชั้น
สุดทายกอนทีแ่ตละหลุมจะเต็มนิยมฝงกลบมูลฝอยดวยวัสดุฝงกลบเนือ่งจากปองกันการไหลซึม
ของน้ําไดดี   วัสดุฝงกลบชั้นบนสุดตองมคีวามหนาไมนอยกวา   24   นิ้ว   และมีการหวานเมล็ดพชื
เพื่อปลูกคลุมผิววัสดุฝงกลบชั้นสุดทาย   ดานขางของพืน้ที่ที่ใชในการฝงกลบควรทํารองดินเพื่อให
น้ําไหลและปองกันการกดัเซาะวัสดุฝงกลบ 

 
5.  การเผาในเตาเผา (Incineration)  การเผาในเตาเผาเปนกระบวนการเผาไหมภายใต 

การควบคุม   ส่ิงที่เกิดจากการเผาไหม   คือ   กาซและเถา   การสันดาปจะใชความรอนประมาณ    
900-1,200   องศาเซลเซียส   เตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูงจะทําใหเกดิการเผาไหมที่สมบูรณ    
จึงชวยลดมูลฝอยไดถึงรอยละ   80-90   สวนที่เหลืออยูในรูปของเถา   ประมาณรอยละ   10-20    
จะถูกนําไปกําจัดตอไป 

 
ผลกระทบของปญหาขยะมูลฝอย 
 

อดิศักดิ์ และคณะ (2546: 16-18)  ไดสรุปผลกระทบของขยะมูลฝอยทีอ่าจจะกอใหเกิด
ปญหาตอชุมชนหากไมไดรับการเก็บรวบรวมและนาํไปกําจัดดวยวิธีทีถู่กตอง  สรุปไดดังนี้คือ 
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1.  เปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและสัตวพาหะนําโรค   เนือ่งจากขยะมูลฝอยมีลักษณะทั้ง
อินทรียวัตถุและอนินทรียวตัถุ   ในขยะมลูฝอยอาจจะมเีชื้อจุรินทรียทีท่ําใหเกิดโรคบางชนิดปะปน
มาดวยทําใหเปนอันตรายตอประชาชน   นอกจากนั้นขยะมูลฝอยที่ถูกกองทิ้งไวโดยไมไดรับ      
การเก็บขนและกําจดัที่ถูกตองจะเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวพาหะนําโรค  ที่สามารถนําโรคตาง ๆ   
มาสูคนได 

 
2.  เปนการเสีย่งตอสุขภาพชุมชนที่ขาดการจัดการมูลฝอยที่ดีและถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล   ก็จะทําใหประชาชนนั้นเสี่ยงตอการเปนโรคตาง ๆ  ไดโดยงาย   เชน   โรคระบบ
ทางเดินหายใจ   โรคระบบทางเดินอาหาร   ทั้งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและพยาธิตาง ๆ   
นอกจากนั้นน้าํเสียที่เกิดจากมูลฝอยที่มีการปนเปอนลงสูแหลงน้ําหรือน้ําใตดนิ   ก็จะเปนอันตราย
ตอผูบริโภคน้ํานั้นไดดวย 

 
3.  เปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจ   ปริมาณมูลฝอยที่เพิม่ขึ้นทําใหมีคาใชจายในการเก็บ      

รวบรวมและการกําจัดที่เพิ่มขึ้น   สงผลกระทบตอการทองเที่ยวโดยตรงทําใหรัฐสูญเสียรายได 
 

4.  ทําใหชุมชนขาดความสวยงาม   การเกบ็รวบรวมและการกําจัดมูลฝอยท่ีถูกตองจะชวย 
ทําใหชุมชนเกดิความสงางาม   มีความเปนระเบียบเรียบรอยซ่ึงจะแสดงถึงความเจรญิและความมี
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น   ชุมชนที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่ในการจดัการมูลฝอยใหถูกตอง 
โดยปลอยใหมูลฝอยเกลื่อนกลาดบรเิวณถนน   สถานที่ตาง ๆ   หรือมูลฝอยที่ลอยตามแมน้ํา 
ลําคลอง   ก็จะทําใหทัศนยีภาพของเมืองนัน้เสียไป 
 

5.  เปนการเสีย่งตอการเกดิอคัคีภัย   เนื่องจากองคประกอบของมูลฝอยมีหลายประเภท    
ซ่ึงบางประเภทสามารถติดไฟไดงายและเปนเชื้อเพลิงอยางดี   ดังนั้นหากชุมชนไมมีการจัดการ 
มูลฝอยที่ดีก็จะทําใหเสี่ยงตอการเกิดอัคคภีัยได   รวมทัง้วิธีการกําจดัมูลฝอยโดยการเผากลางแจง
อาจเปนสาเหตุของการเกิดไฟไหมปาหรือบานเรือนได 

 
6.  สงผลกระทบตอแหลงน้าํ   ทั้งแหลงน้าํผิวดินและแหลงน้ําใตดนิซึ่งจะเกดิขึ้นในกรณีที่

มีการกําจัดมูลฝอยไมถูกวิธี   เชน   การกองมูลฝอยไวในที่กลางแจง   ปญหาที่เกิดขึน้กับแหลงน้ํา 
ผิวดิน   คือ   เมื่อเกิดฝนตกจะทําใหน้ําฝนไหลชะกองมูลฝอยท่ีเรียกวาน้ําชะมูลฝอย (leachate)   
ไหลลงสูแหลงน้ําผิวดิน   เชน   หวย   หนอง   คลองตาง ๆ   สารอินทรียและสารอนนิทรียที่เจือปน
มากับน้ําชะมลูฝอยจะเปนสาเหตุที่ทําใหน้าํในแหลงน้ํานัน้เนาเสีย   นอกจากนี้ยังมีสารพิษตาง ๆ   
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เชน   ตะกั่ว   ปรอท   ซ่ึงมาจากมูลฝอยประเภทแบตเตอรี่  ถานไฟฉาย  หลอดไฟ   เปนตน   
กอใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ําและประชาชนที่นําน้ํานั้นมาใชในการอุปโภคและบริโภค   รวมทั้งทํา
ใหระบบนิเวศของแหลงน้ํานั้นเสียไป   สวนผลกระทบตอแหลงน้ําใตดินนั้นน้ําชะมลูฝอยจะซึมลง
สูใตดินทําใหเกิดการปนเปอนตอน้ําใตดิน   โดยเฉพาะถาบริเวณนั้นมีระดับน้ําใตดนิสูง 
และคุณสมบัตขิองดินไมดี   นอกจากนี้มลูฝอยยังเปนสาเหตุการอุดตนัของทอระบายน้ํา   ทําให 
การระบายน้ําจากอาคารบานเรือนลงสูแมน้ํา   ลําคลองไมสะดวกและเกิดปญหาน้ําทวมได 
 

7.  สงผลกระทบตออากาศ   การกองมูลฝอยไวจะทําใหเกิดการยอยสลายของสารอินทรีย 
และเกดิกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยูใกลเคียง   การยอยสลายของมูลฝอยประเภทเศษอาหาร
หรือมูลสัตวทําใหเกิดกาซมีเทนซึ่งเปนหนึง่ในกลุมกาซเรือนกระจก   เปนผลทําใหเกดิ
ปรากฏการณที่เรียกวา   “สภาวะเรือนกระจก”   ทําใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 
 
ขอปฏิบตัิในการทิ้งขยะมูลฝอย 
 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2543: 8)  ไดเสนอวิธีลดปญหาการจดัการขยะมูลฝอย
โดยไมตองสรางกฎเกณฑแตสามารถดําเนินการไดโดยงาย   คือ   การสรางจิตสํานึกในการคัดแยก
วัสดุที่มีประโยชนและลดปริมาณขยะ   แนวคิด  5R  จึงไดนํามาใชในการใหความรู   ความเขาใจ    
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะมูลฝอย   ซ่ึงมีดังนี ้
 

R1 (Reduction)  การลดปริมาณขยะที่เกดิขึ้น   เชน   การใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก
เมื่อไปซื้อสินคาที่มีปริมาณมาก ๆ   เพื่อเปนการลดภาชนะบรรจุ   หรือใชสินคาชนดิเติม   เปนตน 

 
R2 (Reuse)  การใชซํ้า  คือ  การนําสิ่งของที่จะทิ้งนํากลับมาใชประโยชนในรูปแบบอื่นๆ   

เชน   การนําขวดน้ําอดัลมมาใชเปนแจกนัปลูกตนไม   หรือการนํายางรถยนตมาทําถังขยะ  เปนตน 
 

R3 (Repairing)  การซอมแซมใหม   คือ   การนําสิ่งของที่ชํารุดมาซอมแซมเพื่อนํากลบั 
มาใชใหม   เชน   การซอมแซมเสื้อผา   เกาอี้   เปนตน 

 
R4 (Recycle)  การนํากลับมาใชใหม   โดยตองนําวัสดุนัน้ไปผานกระบวนการแปรรูป 

ในระบบอุตสาหกรรม   เชน   การนําแกวแตกแลวไปหลอมเปนแกวกลับมาใชใหม   การนํา
กระปองอลูมิเนียมมาหลอมใชใหม   หรือการนําขวดน้ําพลาสติกไปหลอมเปนภาชนะพลาสติก 
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แลวนํากลับมาใชใหม   เปนตน 
 

R5 (Rejection)  การหลีกเลีย่งการใชวัสดุทีก่ําจัดยาก   หรือสารเคมีที่มีอันตรายหรือวัสดุที่
ใชเพียงครั้งเดยีวแลวทิ้ง   เชน   กลองโฟม   การใชจานหรือแกวกระดาษ   ยาฆาแมลง   ควรใชเปน
สารกําจัดแมลงแทนสารเคมี   หรือการใชหลอดตะเกยีบประหยดัไฟแทนหลอดฟลูออเรสเซนต   
เปนตน 
 
ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

การคัดแยกขยะมูลฝอยนับวามีประโยชนมากมายหลายดานทั้งตอประชาชนผูทิ้งขยะ 
และเจาหนาทีท่ี่เก็บขนขยะรวมทั้งสิ่งแวดลอมและชุมชน   อาทิเชน   งายตอการนําไปกําจัด 
หรือชวยในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น   ดังที่   กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2542: 6)   
ไดกลาวถึงประโยชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งไวดังนี้   คือ 
 

1.  ทําใหมีความสํานึกและความรับผิดชอบในการชวยกนัรักษาความสะอาดบานเรือน 
และชุมชนของตนเอง    

 
2.  ลดปญหาสภาพแวดลอมในชุมชนมิใหสกปรก   เสื่อมโทรม   เพราะการคัดแยกประเภท

ของขยะมูลฝอยไดชวยในการลดปริมาณของขยะมูลฝอยลงไป   และลดปญหาการแพรกระจาย 
ของเชื้อโรคลงไปดวย 

 
3.  เจาหนาที่ทีเ่ก็บขนและกําจัดขยะปฏิบัติงานไดผลดียิ่งขึ้น   เพราะมปีริมาณขยะมลูฝอย

นอยลงคาใชจายที่มีอยูจํากัดก็จะสามารถใชไดเพยีงพอมากขึ้น   ลดเวลาการปฏิบัติงานลงไปได
สวนหนึ่ง 

 
4.  ลดการใชทรัพยากรเนื่องจากมีการนําขยะกลับไปใชประโยชน 

 
5.  ครอบครัวไดรับเงินคาสนิคาและบริการกลับคืนมาในการนําขยะทีส่ามารถขายไดนําไป

ขายเพื่อกลับไปสูระบบการผลิตใหม 
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6.  ส่ิงของที่คัดแยกไวไมสกปรกเปรอะเปอนเพราะไมไดถูกทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอย 
ชนิดอื่น ๆ 
 

7.  ไมตองเสียคาใชจายในการคัดแยกภายหลังการจัดเก็บขยะมูลฝอย   ไมวาจะโดยใชแรง
คนหรือใชเครือ่งจักรกล   และยังลดเวลาในการคัดแยกไปดวย 
 
การคัดแยกขยะมูลฝอยนั้นเปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถทําไดงาย 
และสะดวก   โดยเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของก็สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเร็วข้ึนและงายตอการนําไปกําจดั   
โดยการคดัแยกขยะมูลฝอยนั้นควรทําการคัดแยกจากแหลงกําเนิดหรือจากครัวเรือนของประชาชน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
แผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาต ิ

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกรมควบคุมมลพิษไดยกรางแผนการ

จัดการขยะมูลฝอยแหงชาติขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่   21   มกราคม   2546   เพื่อใชเปน
กรอบและแนวทางในการแกไขปญหาการจัดการขยะมลูฝอยในภาพรวมของประเทศ   ซ่ึงในการ 
ยกรางแผนการจัดการขยะมลูฝอยแหงชาต ิ  ดังกลาวไดมกีารจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 
และสงเสริมกระบวนการมสีวนรวมแบบบูรณาการกับหนวยงานทีเ่กีย่วของทั้งภาครัฐและเอกชน   
องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ทั้งนี้เพื่อใหแผนการจัดการขยะมูลฝอย
แหงชาติมมีาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคลองกับภารกจิและการปฏิบตัิงานจริง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ   เปาหมายที่สําคญัของแผนการจัดการขยะมลูฝอยแหงชาตทิี่จัดทําขึ้น 
คือ   การควบคุมอัตราการเกดิขยะมูลฝอยจากชุมชนใหนอยลง   ควบคมุปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง
จากการเก็บขน   สนับสนุนการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยและสนับสนุนการจัดตัง้ศูนยจดัการ 
ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร   โดยภายใตแผนการจดัการขยะมูลฝอยแหงชาติดังกลาวนี้   
ประกอบดวยมาตรการหลักรวม  4  ดาน   ไดแก 
 

1.  มาตรการดานสังคม   ซ่ึงเนนการใชกลยทุธสงเสริมการมีสวนรวมในดานตางๆ  
ระหวางภาครฐั   เอกชน   ผูประกอบการ   และภาคประชาชน   เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
ใหนอยลงรวมทั้งใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนมากขึ้น 
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2.  มาตรการดานเศรษฐศาสตร   ซ่ึงเนนการใชกลยุทธสงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชนเพื่อ
ดําเนินธุรกจิดานการจัดการขยะมูลฝอยและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   รวมถึงการใชมาตรการทางภาษีควบคุมสินคาหรือบรรจุภัณฑ 
ที่กําจัดยากและสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 
3.  มาตรการดานกฎหมาย   ซ่ึงเนนการใชกลยุทธปรับปรุงแกไขเพิ่มเตมิกฎหมายรวมทั้ง

ระเบียบขอบังคับตาง ๆ   ตลอดจนใหความสําคัญในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4.  มาตรการดานการสนับสนุนอื่น ๆ   ซ่ึงเนนการใชกลยทุธสนับสนุนการศึกษาวิจยั 

และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อผลิตสินคาที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอมและสินคาที่ผลิตจากวัสดุ
เหลือใช   ตลอดจนสนับสนนุใหเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตระหวาง 
โรงงาน 

 
กรมควบคุมมลพิษไดนํารางแผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติเสนอตอคณะกรรมการ     

ส่ิงแวดลอมแหงชาติในคราวประชุมครั้งที ่ 6/2546   เมื่อวันที่   30   ตุลาคม   2546    
และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่   28   มกราคม   2547    
ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ทั้งสองคณะไดมีมติเห็นชอบตอรางแผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาตแิละให
นําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบและมอบนโยบายสั่งการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม   โดยกรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานหลักในการประสานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการใหแลวเสร็จภายใน 3  เดือน   และรายงานผลการดาํเนินงาน 
ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุก  6   เดือน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547: 27-28) 
 

นักเรียนระดับชั้นประถมปท่ี 6 
 

ความหมายของประถมศึกษา 
 

สมพร (2525: 1)  ไดใหความหมายของ   “ประถมศึกษา”   วาหมายถึง   การใหการศึกษา
เบื้องตนหรือเบื้องแรกแกเดก็   เชน   ใหอานออกเขียนได   คิดเลขเปน   และมีความหมายกวาง
รวมถึง   การฝกฝน   อบรม   ขัดเกลาใหเดก็พัฒนาในดานตาง ๆ   ครบทุกดานเพื่อใหสอดคลอง 
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กับชีวิตความเปนอยู   เชน   มีความรูและทกัษะในการประกอบอาชีพ   รูจักปรับตัวใหอยูในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางเปนสุข 

 
ประภาพรรณ (2526: 5)  ไดใหความหมายของ   “ประถมศึกษา”   วาหมายถึง   การศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดใหกับประชาชนพลเมืองทุกคนโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ   จากประชาชนทั้งนีเ้พือ่
การฝกอบรมใหผูเรียนมีความรู   ความสามารถขั้นพื้นฐาน   กลาวคือ   ใหสามารถอานออกเขียนได   
คิดเปน   ทําเปนและแกปญหาได   เพื่อใหผูเรียนไดนําเอาความรูเหลานีไ้ปใชในการดาํรงชีวิต 
ไดอยางเหมาะสมและมีความสุข 
 

สนอง และ รุจริ (2540: 3)  ไดใหความหมายของ   “ประถมศึกษา”   วาหมายถึง   การจดั
โครงการทางการศึกษาที่เกีย่วกับการศึกษาขั้นตนหรือการศึกษาทั่วไป   รวมทั้งการจดัทักษะ   
เนื้อหา   ขอเทจ็จริงและเจนตคติซ่ึงมีความจําเปนสําหรับนักเรียนทุกคน  

 
นักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6   จัดเปนนักเรียนที่อยูในกลุมวัยเดก็ตอนปลาย   มีอายุ

ระหวาง   11-13   ป   เปนวยัที่มีพัฒนาการที่สําคัญมากและมีความพรอมมากขึ้น   เดก็วัยนีจ้ะเริ่ม
ออกจากบานสูสังคมภายนอก (emerging  form  home)   เร่ิมสนใจสิ่งตาง ๆ   รอบตัวกวางขวางขึ้น
และเดก็จะเริ่มปรับตัวใหเขากับสังคมนอกบาน   เด็กจึงมโีลกของตัวเองและมีเพื่อนรวมรุนเดยีวกัน   
เด็กวัยนี้อยากรูและอยากเหน็ในทกุเรื่องและชอบสะสมสิ่งของที่แปลก ๆ   มากมาย   แตก็มีความ
สนใจในระยะสั้นจะสังเกตเห็นไดจากการที่เด็กทิ้งของอยางหนึ่งไปเลนอีกอยางหนึ่งในระยะเวลา
อันสั้น   ครูควรจัดใหเด็กไดทํากิจกรรมหลายอยางเพื่อเปนการสนองความตองการของเด็ก   ไมควร
บังคับใหทําในสิ่งที่เด็กไมอยากทํา   เด็กในวัยประถมปที่ 6   มักจะตั้งความหวังไวสูงและตองการ
ทําใหไดผลดีที่สุด   ครูจะพบบอยวาเด็กทีท่ํางานไมสําเร็จจะรูสึกผิดหวังและหมดกําลังใจที่จะทํา
ตอไป   ครูจึงควรใหนักเรียนไดทํางานที่งายไปหางานทีย่าก   เพื่อใหเด็กพบความสําเร็จ   และครู
ควรกระตุนโดยใหกําลังใจและยอมรับในการกระทํานัน้แมวาจะทําไมสําเร็จ   เด็กกอ็าจจะทําตอไป
ได   เมื่อเดก็ทาํสําเร็จครูควรใหคําชมเชยยกยอง   เดก็กจ็ะมีกําลังใจทีจ่ะทําในขัน้ตอไป   เด็กวัยนี้
ตองการเปนอสิระแตก็ตองการคนชวยเหลือในบางครั้ง   จะเห็นไดวาเดก็มคีวามพอใจที่จะหา
ความรูและทํางานดวยตนเองและมีความพยายามทีจ่ะทําใหสําเร็จ   เดก็จะคิดไดอยางมีเหตุผลขึ้น
และมีวจิารณญาณในการเลือกสิ่งตาง ๆ   ไดเอง (สมพร, 2525: 46-47) 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

อรวรรณ (2535)  ไดศึกษาเรือ่ง   ความรูและการปฏิบัติตนของประชาชนที่อาศัยบริเวณ 
ริมคลองกรุงเทพมหานคร   เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือน: ศึกษา
เฉพาะกรณีคลองโองอาง   ผลการวิจัยพบวา   ประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนในระดับสูง   และมีการปฏิบัติเกีย่วกับการกําจดัขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนที่ถูกตองมาก   โดยความรูมีความสัมพันธเชิงบวกและเปนไป 
ในทิศทางเดยีวกันกับการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   โดยที่กลุมตัวอยางที่เปน
เพศชายมีความรูเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนมากกวาเพศหญิง    
และกลุมตวัอยางที่เปนเพศหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูลภายใน
ครัวเรือนถูกตองกวาเพศชาย   ความแตกตางในเรื่องของอายุกอใหเกดิความแตกตางในเรื่องการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือน   ทางดานรายไดพบวารายได
เฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ภายในครัวเรือน 
 

จินตนา (2535)  ไดศึกษาเรื่อง   พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นที่ช้ันใน 
ของกรุงเทพมหานคร   ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูระเบียบวินยัของสังคม
ทางดานการทิง้ขยะ   แตมีพฤติกรรมการทิ้งขยะไมเปนระเบียบ   ไมเหมาะสม   ขาดระเบียบวินยั   
และจากการวเิคราะหความสมัพันธระหวางลักษณะทางประชากร   สังคม   เศรษฐกิจและความรู
ระเบียบวินยัของสังคมทางดานการทิ้งขยะ   พบวา   เพศและอายุ   มีความสัมพันธกับพฤติกรรม 
การทิ้งขยะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05   โดยเพศหญิงและกลุมอายุ   15-29   ป    
มีพฤติกรรมการทิ้งขยะแยกประเภทมากกวาเพศชายและกลุมอายุอ่ืน ๆ   ตามลําดับ 
 

วิรัช (2536)  ไดศึกษาเรื่อง   พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต เทศบาล
เมืองนครปฐม   ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิงมีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย 
ไดถูกตองมากกวาเพศชาย   ความแตกตางกันในเรื่องของอายุกอใหเกดิความแตกตางในเรื่อง
พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ทางดานรายไดพบวารายได
เฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย   โดยกลุมที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนสูงกวาจะมีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยไดดกีวากลุมที่มีรายไดต่ํากวา  และยังพบวาการ
รับรูขาวสารมีความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย   กลาวคือกลุมที่มีการรับรู
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ขาวสารมากกวาและมีความรูและประสบการณในการกาํจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองกวาจึงสงผลตอ
พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองมากกวากลุมที่มกีารรับรูขาวสารนอยกวา 
 

สุรศักดิ์ (2537)  ไดศึกษาเรื่อง   ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  ผลการวิจยัพบวา   
ความรูเกี่ยวกบัการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐมอยูในระดับปานกลาง   การปฏิบัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกูลภายใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐมอยูในระดับต่ํา   ปจจัยที่เกี่ยวของไดแก   เพศ   
โดยที่เพศหญิงเปนกลุมตัวอยางที่มีการปฏบิัติเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายใน
ครัวเรือนถูกตองมากกวาเพศชาย   ทางดานรายไดพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธในเชิง
บวกตอความรูในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน   สวนอายุ   จํานวนสมาชิก 
ในครัวเรือนและเขตที่อยูอาศัยมีความสัมพันธในเชิงลบตอความรูในการกําจัดขยะมลูฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือน   ความแตกตางในเรื่องของการรับรูขาวสารกอใหเกดิความแตกตาง 
ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกบัการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน   กลาวคือกลุม
ตัวอยางที่มกีารรับรูขาวสารอยูในระดับปานกลางจะมกีารปฏิบัติเกี่ยวกบัการกําจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลภายในครัวเรือนถูกตองกวากลุมอืน่   รองลงมาเปนกลุมที่มีการรับรูขาวสารในระดบัต่ํา 
 

อัชรี (2537)   ไดศึกษาเรื่อง   พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี   ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูมากเกีย่วกับกฎระเบียบวินยั 
ของสังคมดานการทิ้งขยะ   และความรูความเขาใจเกี่ยวกบัอันตรายจากขยะ  มีการคํานึงถึงปริมาณ
และอันตรายจากขยะทีเ่กิดจาการใชสินคาโดยลดปริมาณการใชถุงพลาสติก   ลดปริมาณการใชโฟม
และนําถุงพลาสติกที่ใชแลวกลับมาใชใหม   กิจกรรมทีก่อใหเกิดขยะมากที่สุดคือ   กิจกรรม 
การประกอบอาหารและรับประทานอาหาร   ดานพฤติกรรมการทิ้งขยะมพีฤติกรรมการทิ้งขยะ 
ที่เหมาะสม   สําหรับการพิสูจนสมมติฐาน   พบวา   ปจจัยที่มีความสมัพันธตอพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05   คือ   อาชีพและกฎระเบยีบทางสังคมดานการทิ้งขยะ   
สวนปจจยัอ่ืน ๆ   นอกจากนีไ้ดแก   อายุ   เพศ   ระดับการศึกษา   รายได   และความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอันตรายที่เกดิจากขยะ   ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   .05    
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เศรษฐพงษ (2541)  ไดศึกษาเรื่อง   ความรู   ทัศนคติ   และการมีสวนรวมในการจดัการ 
ขยะมูลฝอยชุมชนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   กรณีศกึษา: อําเภอบานบึง    
จังหวดัชลบุรี   ผลการวิจัยพบวา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความรูดาน  
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยูในระดับปานกลาง   เมือ่วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับ
ความรูจําแนกตามตัวแปรทีศ่ึกษาพบวา   ความรูจะเปลีย่นแปลงตามตัวแปรที่ศึกษาในดานระดบั
การศึกษาและการติดตามขอมูลขาวสาร   แตจะไมเปลี่ยนแปลงตามอายทุี่แตกตางกันนอกจากนี้
ระดับของความรูในดานการจัดการขยะยังมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาและการติดตามขอมูล
ขาวสารที่แตกตางกันดวย 
 

ประวิตร (2542)  ไดศึกษาเรือ่ง   ความรูและความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับการ
กําจัดขยะมูลฝอย   บริเวณชายหาดชะอํา   จงัหวัดเพชรบุรี   ผลการวิจัยพบวา   ผูประกอบการมี
ความรูความคดิเห็นในระดับปานกลาง  ความรูกับความคดิเห็นมีความสมัพันธกันในเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ตัวแปรทีม่ีผลกอใหเกดิความแตกตางดานความรูและความคิดเห็น   
คือ ระดับการศึกษา  จํานวนสมาชิกในสถานประกอบการ ประเภทของกิจการ  มีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.001  ตัวแปรดานรายไดตอเดือน   การไดรับขอมูลขาวสาร   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   
0.01   สวนตัวแปรระยะเวลาที่อยูอาศัยในชมุชนมีผลตอความแตกตางดานความรูและความคิดเหน็
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   0.05   นอกจากนัน้ยังพบวาแนวทางแกไขปญหาเกีย่วกับ 
การกําจัดขยะมูลฝอย   บริเวณชายหาดชะอํา   คือ   เทศบาลตําบลชะอํา   ควรจัดโครงการอบรม 
เพื่อเพิ่มพูนความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยใหกับผูประกอบการและควรมีโครงการ
รณรงคดานการรักษาความสะอาดบริเวณสถานประกอบการ   ถนนเลียบหาด   และบริเวณชายหาด   
โดยการประชาสัมพันธทุกรูปแบบและมีระบบการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง   ซ่ึงจะเปน
แนวทางในการอนุรักษแหลงทองเที่ยวชายหาดชะอําไวไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

เอมอร (2543)  ไดศึกษาเรื่อง   ความรูและการปฏิบัติในการแยกขยะมูลฝอยของนักเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในพื้นทีเ่ขตบางกะป   ผลการวิจัยพบวา   
นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง   ความรูขึ้นอยูกับอาชีพของบิดา   
อาชีพของมารดา   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   และการมีสวนรวมในกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  นักเรียนมกีารปฏิบัติในการแยกขยะ   มูลฝอยอยูในระดบั
ปานกลาง   การปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับการมีสวนรวมในกจิกรรมการอนรัุกษส่ิงแวดลอมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และพบวาความรูและการปฏิบัติในการแยกขยะมลูฝอย 
มีความสัมพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01    
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นิมิตร (2543)  ไดศึกษาเรื่อง   ความรูและการตัดสินใจเกีย่วกับการจัดการขยะของนักเรียน
มัธยมศึกษาชัน้ปที่  6  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ผลการวิจยัพบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีความรูมากเกี่ยวกับประเภทของขยะ   ปญหาและอันตรายจากขยะ   การกําจัดขยะและการปฏิบตัิ
ตอขยะและการใชประโยชนจากขยะ   สําหรับการทดสอบสมมติฐานในสวนของความรู   พบวา   
เพศ   แผนการเรียน   ภูมิลําเนา   รายไดของผูปกครองและความถี่ของการไดรับขาวสารไมมี
ความสัมพันธกนัในทางสถิติ   ในสวนของการตัดสินใจ   พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญสามารถ
ตัดสินใจไดถูกตองเกีย่วกับการแยกทิ้งขยะ   การกําจัดขยะ   การใชประโยชนจากขยะ    
และการเขารวมโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ   สําหรับการทดสอบสมมติฐานของการตัดสินใจ   
พบวา   ความรูมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเกีย่วกับการกําจัดขยะอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ  0.05  และความถี่ของการไดรับขาวสารทางวิทยกุับโทรทัศนมีความสัมพันธ 
กบัการตัดสินใจในทางตรงกันขามอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05   สวนหนงัสือพิมพ    
ส่ือบุคคล   เพศ   แผนการเรยีน   ภูมิลําเนา   รายไดของผูปกครอง   ไมมีความสัมพันธกัน 
ในทางสถิติ 
 

พอใจ (2543)   ไดศึกษาเรื่อง   การรับรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่   6   ในพื้นที่เขตกนัชนปาหวยขาแขง   จังหวดัอุทยัธานี   ผลการวิจัยพบวา   
นักเรียนมีการรับรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑดี   และผลการทดสอบสมมติฐาน   
พบวา    ปจจัยดานเพศ   อาชพีของผูปกครอง   กิจกรรมในหลักสูตร   กจิกรรมเสริมหลักสูตร   
ส่ือมวลชน   และประสบการณเกีย่วกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม   ไมมีความสัมพันธกบัการรับรูเร่ือง
การอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ 
กับการรับรูเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01    

 
อรรถพล (2544)  ไดศึกษาเรือ่ง   ความรูความเขาใจในการจัดการมูลฝอยของสมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล   อําเภอเมือง   จงัหวัดเพชรบุรี   ผลการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยาง 
สวนใหญมีความรูความเขาใจในการจัดการมูลฝอยมากคิดเปนรอยละ   89.3   และพบวา   อายแุละ
ระดับการศึกษามีความสัมพนัธกับความรูความเขาใจในการจัดการมูลฝอยอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ   0.05   สวนเพศ   อาชีพ   การรับรูขอมูลขาวสารและประสบการณไมมีความสัมพันธ 
กับความรูความเขาใจในการจัดการมูลฝอยอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   0.05   ปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการมูลฝอยเปนในเรื่องของไมมีสถานที่ทิ้งมูลฝอย   สถานที่กําจัดขยะ   ไมมี             
งบประมาณในการเก็บและกําจัดมูลฝอย   และประชาชนขาดความรูความเขาใจเกีย่วกับขยะมูลฝอย            
และไมใหความรวมมือในการจัดการ   และมีขอเสนอแนะวาควรรณรงคใหประชาชนในพืน้ที ่
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มีจิตสํานึกและมีความตระหนักรวมถึงใหความรวมมือในการจัดการปญหามูลฝอยในตําบล 
 
ชญานิน (2545)  ไดศึกษาเรื่อง   ปจจัยที่มีผลตอความรูเกีย่วกับการจัดการขยะ 

ของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล   ในจังหวดัสุราษฎรธานี   ผลการวิจัยพบวา   
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง   เมื่อวิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูแตละระดับจําแนกตามระดับ
ตางๆ   ของตัวแปรที่ศึกษา   พบวา   ความรูเกี่ยวกับการจดัการขยะเปลี่ยนแปลงตามระดับการศกึษา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   0.05   เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและ 
ตัวแปรตาม   พบวา   ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ   0.05   

 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ   ไดแก   เพศ   อายุ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

อาชีพของบิดา  อาชีพของมารดา   การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 

ตัวแปรตาม   คือ   ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมปที่ 6   โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   เขตจตุจกัร 
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                                 ตัวแปรอิสระ                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1   ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีใ่ชในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 
1.  เพศมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
2.  อายุมีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมคีวามสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก

ขยะมูลฝอย 
 

4.  จํานวนสมาชิกในครอบครวัมีความสัมพนัธกับระดับความรูและความเขาใจ 
เร่ืองการคดัแยกขยะมูลฝอย 
 

5.  อาชีพของบิดามีความสมัพันธกับระดบัความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 
 

- เพศ 
- อาย ุ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
- อาชีพของบิดา 
- อาชีพของมารดา 
- การมีสวนรวมในกจิกรรมดานสิ่งแวดลอม 
- การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 

ความรูและความเขาใจ 
เร่ืองการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมปที่ 6 โรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เขตจตุจักร 
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6.  อาชีพของมารดามีความสัมพันธกับระดับความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 
 

7.  การมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับระดบัความรู 
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 
8.  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกับระดับความรู 

และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 




