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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง และ2) วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งการ

สังเกตการณ์การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และสภาพพื้นท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัด

ระยอง วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จโดยเทคนิคการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เริ่มต้น

จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาล

มีการคัดแยกขยะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการ

จัดการขยะ มีการวางเป้ าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมียุทธศาสตร์และโครงการภายใต้

ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคล่ือน ใช้ระบบ ISO 14001 ในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อม  ผู้นําชุมชนและ

เจ้าหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานการทํางานระหว่างเทศบาลกับประชาชน 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง พบว่า 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มี การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้น มีความชํานาญด้านการจัดการขยะมูลฝอยแต่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการ มีการแบ่งงานตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการ

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย/แผน/โครงการยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มี

ช่องทางกา รประชาสัมพันธ์หลายทางเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ี

เหมาะสม กับเทศบาล การ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกพบว่า  ผู้นําชุมชน และประชาชนมีความ
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กระตือรือร้น และมีจิตสํานึกในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประชากรแฝงท่ี ไม่ให้ความร่วมมือในการ

จัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 



 

ABSTRACT 

 

Title of Thesis : Local Authority’s Solid Waste Management: A Case Study of  

        Muangklang Municipality, Rayong Province  

Author  : Miss Peeraya Vajarodaya 

Degree  : Master of Science (Environmental Management) 

Year   : 2013 

 

 

 The  objectives of  this  thesis  were:  1)   to  study solid  waste  management  of 

Muangklang municipality and 2)  to analyze factors affecting  the success of solid waste 

management  of Muangklang  municipality.   Data  were collected  by studying  related 

document,  observing, interviewing  and  focus  group  discussion  with  administrators, 

officers,  community  leaders  and  local  people.    The  analysis  of  factors affecting the 

success of solid waste management was done by using SWOT analysis. 

 It  was  found that the process  of  solid waste  management of  Muangklang 

municipality started by distributing knowledge  and  encouraging local  people  about 

waste reduction and separation, the municipality separated the waste, encouraged the 

staffs to develop their capabilities on solid waste management, had clear target in solid 

waste  management which  was  mobilized by projects  under  environmental  strategy, 

applied  ISO  14001  for  environmental  management.  Community  leaders were  the 

means for coordination between the municipality and local people.  

 The analysis of internal factors revealed that the administrators of Muangklang 

municipality had good visions, systematic thinking and concrete operation.  Relevant 

staffs were enthusiastic with skills in solid waste management.  However, the numbers 

of operation staffs were not enough. The structure of organization is well-defined by 

function.  The  municipality  applied  ISO  14001  for environmental  management.  The 

policy/plans/projects emphasized  the participation  of  people. There  were  several 

channels to provide the knowledge to local people.  Methods in solid waste management 

were  appropriate  to  the  municipality.    The  analysis  of external factors  found that 
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community  leaders  and  local  people  were  enthusiastic and  had  good  environmental 

awareness in environment, but some non-registered population did not participate in 

solid  waste  management.  In  addition,  government  agencies  and environmental 

organizations  gave  good  support  to the development  of solid  waste  management  of 

Muangklang municipality. 



กิตติกรรมประกาศ 

 
 การจัดทําวิทยานิพนธ์เร่ือง  การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา

เทศบาลตําบล เมืองแกลง จังหวัดระยอง นี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากผู้วิจัยได้รับคําปรึกษา 

ข้อแนะนํา ความคิดเห็น และกําลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้วิจัยกราบ

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธิ์บุญ ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ อาจารย์ 

ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีกรุณาเสียสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็น 

ข้อแนะนํา และให้ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน และกรุณาพิจารณา

ตรวจสอบวิทยานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สยาม 

อรุณศรีมรกต ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และช่วยตรวจสอบ  แนะนํา ให้ความรู้ เพื่อให้

ผู้วิจัยนําไปปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ผู้นําชุมชน ประชาชน และอาจารย์ ใน

พื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ท่ีให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ และอํานวย

ความสะดวกในการศึกษาและสังเกตการณ์ในสถานท่ีท่ีดําเนินการ จัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล 

รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการนํามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทุกท่าน ท่ีถ่ายทอดความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย  และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีให้

ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ 

พี่ ๆ น้อง ๆ ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพี่ ดรุณี พี่จันทนา พี่วิวัฒน์ ทัศนีย์วรรณ 

สําหรับความช่วยเหลือ และกําลังใจท่ีมีให้โดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณ คุณปริญญา ท่ีช่วยเหลือใน

การพาผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 

 ท้ายสุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความสําเร็จทั้งหมดแด่คุณพ่อ คุณแม่ และ

พี่สาวทุก ๆ คน ท่ีให้ชีวิต ให้ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้โอกาสในการศึกษารวมทั้งให้ทุนทรัพย์และ

กําลังใจ ตลอดจนแรงใจท่ีสําคัญยิ่งแก่ผู้วิจัยตลอดมา จนทําให้การศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้

ตามตั้งใจ 
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บทที่  1 

 

บทนํา 

 

1.1  หลักการและเหตุผล 

 

ปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นทุก

ปี  ตามการขยายตัวของประชากรและชุมชน และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงขยะมูลฝอยส่วนใหญ่

ในปัจจุบันเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภค เช่น พลาสติก โฟม กระป๋ อง แก้ว รวมถึง

สารเคมีต่างๆ ขยะมูลฝอยดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ระบบการจัดการและการกําจัดท่ีถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้นหากประเทศไทยยังไม่มีระบบการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งยังทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเส่ือมเสีย 

จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ระบุว่า ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา ประเทศไทย

มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉล่ียเพิ่มขึ้นปี ละ 560 ตัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.53 ในแต่ละปี  และในปี  2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณวันละ 41,064 ต ัน   ปี  2552 

มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณวันละ 41,410 ตัน (0กรมควบคุมมลพิษ, 2554)0 และในปี  

2555 มีปริมาณขยะมูลฝอย 16 ล้านตัน หรือเฉล่ียวันละ 43,000 ตัน (0กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 0

ลดลงจากปี  2554 ประมาณ 8 หม่ืนตัน ซ่ึงในปี  2554 มีขยะมากกว่าปกติเน่ืองจากกรณีอุทกภัย (ไทย

พับลิก้า, 2556) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เพียง 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 

ของปริมาณมูลฝอยทั่วประเทศ โดยเป็นการคัดแยกและนํากลับมารีไซเคิลประมาณ 3.39 ล้านตัน 

ส่วนท่ีเหลือเป็นการนําขยะมูลฝอยอินทรีย์มาหมักทําปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยชีวภาพ และการหมักเพื่อผลิต

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ประมาณ 0.59 ล้านตัน และเป็นการนําขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้ าและ

เชื้อเพลิงทดแทน ประมาณ 119,000 ตัน (ไทยพับลิก้า, 2554) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้รับการ

กําจัดอย่างถูกต้องเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี  เน่ืองจาก

ท้องถิ่นต่าง ๆ ยังไม่สามารถข ยายขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และ

เหมาะสม จึง0ทําให้เกิดการตกค้างของขยะมูลฝอยตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน แม่นํ้า ลําคลอง และ

พื้นท่ีว่างต่าง ๆ ซ่ึงขยะมูลฝอยเหล่านั้นจะถูกกองอยู่บนพื้นโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม



2 

หลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดความสกปรก เหตุรําคาญ และปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหากลิ่นเหม็น 

แมลงวัน และสัตว์ท่ีเป็นพาหะนําโรค ปัญหานํ้าเสียและปัญหานํ้าท่วมซ่ึงเกิดจากการท่ีมีเศษมูลฝอยไปอุด

ตันท่อระบายนํ้าปัญหาการแพร่กระจายของสารเคมี และวัตถุอันตราย เป็นต้น 

ปัญหาการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยเป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายแห่งกําลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเก็บขนไม่หมด มูลฝอยตกค้าง วิธีการกําจัดขยะ

มูลฝอยอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีท่ีดินสําหรับการกําจัดขยะมูลฝอย ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาท่ี

สะสมมานาน  และมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ

ปริมาณขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจท่ีดี

ขึ้น ทําให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้ามาใช้มากขึ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตมูลฝอย 

ข้อจํากัดด้านงบประมาณแ ละบุคลากรของท้องถิ่น ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการลงทุนและปรับปรุงระบบ

ระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

จากการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทุกแห่งประสบปัญหาท่ีมีปริ มาณขยะมูลฝอย

เพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและกําจัดสูงขึ้น พื้นท่ีสําหรับการกําจัดขยะมูล

ฝอยหายากขึ้น เน่ืองจากประชาชนต่อต้านการมีสถานท่ีกําจัดในชุมชนใกล้บ้าน และพื้นท่ีฝังกลบท่ี

ถูกหลักสุขาภิบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีพื้นท่ีจํากัด จึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ขยะมูลฝอยหรือของเสียท่ีเกิดขึ้น ถูกกําจัดหรือทําลายได้ หมดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ ตามมา การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบจะต้องเริ่มตั้งแต่แหล่งกําเนิด

ไปจนถึงการนําไปกําจัด ทําลาย  

จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเท่ียว ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม พร้อม

ทั้งการบริการด้านอ่ืน ๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง มีนักท่องเท่ียวประมาณ 1,815,899 

คน ผลิตขยะมูลฝอยวันละ 1.02 กิโลกรัม/คน ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็น

ปัญหาท่ีสําคัญในระดับจังหวัด เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี  ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูล

ฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 550 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการ

ขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง โดยเลือกเทศบาลตําบลเมืองแกลง เป็ นพื้นท่ีศึกษา เน่ืองจากเป็ น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เป็นต้นแบบในการจัดการ

ขยะมูลฝอยภายในท้องถิ่น  มีโครงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในกา รจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

และได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ได้รับรางวัลท่ี 1 ในโครงการ

ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ของกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากการใช้งานถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของเทศบาล ได้รับ

รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนประจําปี  2553 ซ่ึงมีโครงการท่ี
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น่าสนใจจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล เช่น โครงการไขมันอัดแท่ง โครงการก๊าซธรรมชาติท่ี

ไม่มีวันหมด นอกจากนี้เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้รับการแต่งตั้งจาก UN-HABITAT สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เป็น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้

การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ภาคเมืองและ

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นสถานท่ีสําหรับคัดแยกและจัดการขยะของเทศบาลก่อนนําไปกําจัดยังหลุมฝังกลบ

ขยะ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน ประชาชน ท่ีต้องการ

เรียนรู้การจัดการขยะของเทศบาล ทําให้ผู้วิจัยสนใจการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมือง

แกลงโดยผู้วิจัยจะศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง แล้วนํามาถอด

บทเรียนโดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล เพื่อนําไป 

สู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดีสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ต่อไป  

 

1.2  คําถามการวิจัย 

 

  1.2.1  ปัจจุบันเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร 

  1.2.2  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ประสบความ 

สําเร็จมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย  

 

1.3  วัตถุประสงค์การศึกษา 

 

1.3.1  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

1.3.2  เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล 

ตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง  

 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1  ทราบว่าเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

อย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย 

 1.4.2  สามารถนําบทเรียนการบริหาร จัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

จังหวัดระยองท่ีได้ ไปใช้กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  



4 

1.5  ขอบเขตงานวิจัย 

 

 1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย 

 ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

 1.5.2  ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีทําการศึกษา คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการขยะมูลฝอย ผู้นําชุมชน และประชาชน ในเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

 1.5.3  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

 ศึกษาในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

 1.5.4  ขอบเขตด้านเวลา 

 ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยจาก ผู้บริหารของเทศบาล และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 – 

ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

1.6  นิยามศัพท์ 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมายความถึง ปัจจัยท่ีสําคัญ

ทั้งปัจจัยภายนอก และภายในองค์การท่ีส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลว  และมี

อิทธิพลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
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บทที่  2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง โดยเลือกเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

จังหวัดระยอง เน่ืองจากเป็ นเทศบาลแห่งหน่ึงท่ีมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

และมีโครงการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน จากนั้นผู้วิจัยจะนําข้อมูล

ท่ีได้มาทําการวิเคราะห์รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

แล้วนํามาถอดบทเรียนจากผลการวิเคราะห์นี้ เพื่อเสนอแนะการนํารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี

ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ 

 2.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าท่ี 

 2.3  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

  2.4  สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอย 

  2.5  กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.7  SWOT Analysis 

  2.8  การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

   

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ 

 

 2.1.1  ความหมายขององค์การ 

 สมคิด  บางโม (2553: 16) มีความเห็นว่า องค์การคือกลุ่มบุคคลหลาย ๆ คนร่วมทํากิจกรรม

เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายท่ีตั้งไว้ การร่วมกันของกลุ่มต้องถาวร มีการจัดระเบียบภายในกลุ่มเกี่ยวกับ

อํานาจหน้าท่ีของแต่ละคน ตลอดจนกําหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ยึดถือปฏิบัติ จากคําจํากัด

ความองค์การประกอบด้วย 1) กลุ่มบุคคลรวมตัวกันอย่างถาวร 2) ร่วมกันทํากิจกรรม 3) เพื่อให้บรรลุ

เป้ าหมายร่วมกัน 
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 สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550: 1) องค์การคือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมกัน

เพื่อท่ีจะดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยท่ีบุคคลคนเดียวไม่สามารถดําเนินการให้

สําเร็จได้โดยลําพัง ซ่ึงเราจะพบว่าองค์การจะเกิดขึ้นและมีอยู่ในสังคมมนุษย์ทุกหนทุกแห่ง และ

องค์การก็เป็นเคร่ืองมือสําหรับการดําเนินการ ให้เป็นไปตามเป้ าหมายและความสําเร็จ 

 สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2553: 2) ความหมายขององค์การ คือ การรวมตัวของบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ก่อให้เกิดระบบสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐานต่าง ๆ เพื่อดําเนิน

กิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้ าหมายท่ีตั้งไว้ และเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม บุคคล

ภายในองค์การ รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนระบบภายในองค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกองค์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

 วิลาวรรณ  รพีพิศาล (2550: 25) องค์การคือ โครงสร้างของงานท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคล 

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีถูกจัดไว้เป็นระเบียบแบบแผน โดยมีการจําแนกงาน อํานาจ 

หน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิดความซํ้าซ้อน เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ

ตามเป้ าหมายหรือแผนท่ีวางไว้ 

 เอกวิทย์  มณีธร (2552: 78) ให้ความหมายขององค์การว่า องค์การ คื อกลุ่มของบุคคลหลาย

คนท่ีร่วมกันดําเนินกิจกรรมหรือภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมายท่ีตั้งเอาไว้ 

 วิเชียร  วิทยอุดม (2551: 68) สรุปว่า การจัดองค์การเป็นการร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วม

ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป้ าหมายเดียวกัน 

 องค์การคือ กลุ่มของ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท่ีจัดตั้งขึ้น และดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งเป้ าไว้อย่างชัดเจน (Straub and Attner, 1985: 109)  

 สรุ ป องค์การคือ กลุ่มของบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้น ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจําแนกงาน 

อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเป้ าไว้อย่างชัดเจน 

 

 2.1.2  ความหมายของการบริหารจัดการ 

 วิเชียร  วิทยอุดม (2551: 1) ได้สรุปความหมายไว้ว่า การบริหาร (Administration) หรือการจัดการ  

(Management) ก็คือ การดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การอันเป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคลท่ีร่วมมือ 

ร่วมใจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การได้ตั้งเป้ าหมายไว้ 

 วิเชียร  วิทยอุดม (2554: 1) กล่าวว่า การจัดการเป็ นกระบวนการในการจั ดระเบียบการใช้ 

ทรัพยากรทั้งหมดท่ีมีอยู่ในองค์การ โดยใช้ระบบการจัดการท่ีเหมาะสม ใช้ระเบียบปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์องค์การท่ีได้ตั้งไว้ 

 ภาพร (ศิริ อร) ขันธหัตถ์ (2549: 2) สรุปว่า การบริหารหมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน 
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ขึ้นไปร่วมกันดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ โดยการบริหาร (Administration) 

ใช้ได้ทั้งการบริหารกิจการของรัฐบาล และการบริหารกิจการของเอกชน ส่วนการจัดการ (Management) 

ใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ แต่มุ่งใช้เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น 

 สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ (2550: 9) สรุปว่าการบfริหารจัดการเป็นกระบวนการออกแบบและ

บูรณาการสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารองค์การจึงจําเป็นต้องบริหาร

องค์การ โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนําไปสู่การปฏิบัติโดยตระหนักถึงบทบาท 

วัตถุประสงค์ แนวคิด และหน้าท่ีในการบริหารจัดการ ตลอดจนลักษณะของนักบริหารจัดการในแต่ละระดับ 

ประกอบกับการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ ด้วยการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สมคิด  บางโม (2553: 61) มีความเห็นว่า การจัดการคือศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 

ขององค์การและนอกองค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการคือ กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 

(Organizing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุมการทํางานของสมาชิกในองค์การ (Controlling) 

และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายท่ีระบุไว้ขององค์การ โดยการจัดการ

เป็นการดําเนินการจัดรูปแบบขององค์การอย่างต่อเน่ืองและตั้งใจ (Stoner, Freeman and Gilbert, 

1995: 7) 

 การจัดการคือ กระบวนการในการจัดตั้งและบรรลุวัตถุประสงค์ จากองค์ประกอบพื้นฐาน

ของกระบวนการการจัดการ 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) 

การจัดบุคคลเข้าทํางาน (Staffing) การอํานวยการ (Directing) และการควบคุมการทํางาน (Controlling) 

ผ่านการใช้ประโยชน์จากบุคลากร การเงิน และวัตถุดิบขององค์การ (Straub and Attner, 1985: 84)  

 สรุปการจัดการคือ กระบวนการในการจัดตั้งและบรรลุวัตถุประสงค์จากองค์ประกอบและ

ทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ 

 

 2.1.3  กระบวนการบริหารจัดการ 

 กระบวนการบริหารจัดการของ ลูเทอร์ กูลิก และลินดอลล์ เออร์วิก (Luther Gulick and 

Lyndall Urwick) ท่ีปรับปรุงมาจากกระบวนการจัดการของ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) เพื่อนํามา

ประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการ โดยมีหลัก 7 ประการ เรียกย่อ ๆ ว่า “POSDCORB” (วิเชียร วิทย

อุดม, 2551: 21; เอกวิทย์  มณีธร, 2552: 14 – 15; สมคิด บางโม, 2553: 72 – 73) ดังต่อไปนี้ 

 1)  การวางแผน (Planning) คือ การจัดวางโครงการ แผน และวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  

เป็นหน้าท่ีสําคัญเบื้องต้นท่ีผู้บริหารจําเป็นต้องมี โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) และ 

กลยุทธ์ (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) ให้ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม โดยอาศัยความรู้ทาง 
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วิชาการ และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต จึงจะได้แผนงานท่ีถูกต้องและมีเหตุผล ซ่ึงจะทําให้

เกิดผลสําเร็จตามเป้ าหมายท่ีวางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานท่ีกําหนดขึ้นมาความสอดคล้องกันในการ

ดําเนินงาน จึงต้องคํานึงถึงนโยบาย (Policy) ด้วย  

 2)  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกําหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่ง 

ส่วนงาน การจัดสายงานตําแหน่งต่าง ๆ กําหนดอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน จัดความสัมพันธ์ของ

กิจกรรมต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกันในหน่วยงานขององค์การเพื่อให้

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์การอย่ างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 3)  การจัดบุคคลเข้าทํางาน (Staffing) คือ การบริหารงานด้านบุคลากร เริ่มจากการจัดหา 

บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ โดยจัดอัตรากําลัง

ให้เหมาะสมลักษณะงาน จะต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  การสร้างบรรยากาศการทํางาน

ท่ีดี การเล่ือนตําแหน่ง การกําหนดค่าตอบแทน การให้บําเหน็จบํานาญ ตลอดจนการให้พ้นจากงาน

หรือเลิกจ้าง ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 4)  การอํานวยการ (Directing) คือ การควบคุมงาน กํากับ และสั่งการ การนิเทศงาน 

ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) 

และการจูงใจ (Motivation) นอกจากนี้การอํานวยการยังรวมถึงการวินิจฉัย (Decision Making) และ

การมอบอํานาจหน้าท่ี (Delegation of Authority) ทั้งนี้เพื่อให้การทํางานของผู้อยู่ในบังคั บบัญชา

เป็นไปในแนวทางเดียวกันและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 5)  การประสานงาน (Coordinating) คือการร่วมมือ ประสานกิจการด้านต่าง ๆ ของ 

หน่วยงาน ให้มีสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหว่างกันเป็นไปอย่างสอดคล้อง เช่ือมโยงระหว่าง

กันและกัน โดยผู้บริหารจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การประสานงานเป็นกิจวัตรประจําวันท่ีต้องกระทําใน

การปฏิบัติงานและเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในทุกระดับของงาน สิ่งท่ีช่วยให้เกิดการประสานงานเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน คือ การติดต่อส่ือสารท่ีดี ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน อีกทั้งเป็น

การประหยัด มีผลงานและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 6)  การรายงาน (Reporting) คือการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี 

รับผิดชอบงานนั้น ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบความเคล่ือนไหวของการ

ดําเนินงาน การรายงานยังรวมถึงการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ท่ีจะต้องแจ้งให้ประชาชน

ทราบด้วย เพื่อการตรวจสอบการทํางานขององค์การและยังเป็นการสอดส่องดูแลสภาพเหตุการณ์ท่ี 

เกิดขึ้นภายในองค์การ 
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 7)  การงบประมาณ (Budgeting) คือ แผนทางการเงินขององค์การท่ีจัดทําขึ้นเพื่อแสดง 

รายรับ รายจ่าย ท่ีกําหนดขึ้นในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อแสดงวงเงินและจัดหา

แหล่งเงิน ทั้งนี้การงบประมาณยังเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและตรวจสอบงานด้วย 

 

 2.1.4  บทบาทและหน้าที่ของการบริหารจัดการ 

 2.1.4.1  บทบาทการจัดการ (Managerial Roles)  

 บทบาทท่ีเกิดขึ้นจากผู้จัดการหลาย ๆ แห่ง ทําให้ Henry Mintzberg มีแนวคิดโดย

แยกบทบาทการจัดการได้เป็น 10 บทบาท โดยสามารถแยกออกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มคือ บทบาทด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) บทบาทด้านข้อมูลและการส่ือสาร (Informational 

Roles) และบทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) (Stoner and Freeman, 1992: 12 – 15; 

Strage, 1992: 138 – 142; อนิว ัช  แก้วจํานงค์, 2552: 36 – 41) สามารถอธิบายบทบาทแต่ละด้านได้

ดังนี้ 

 1)  บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Roles) เป็ นการ

ดําเนินบทบาทเพื่อช่วยให้องค์การดําเนินไปอย่างราบร่ืน ประกอบด้วย 

 การเป็นหัวหน้า (Figurehead) ขององค์การสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ

และผู้ใต้บังคับบัญชา  จึงทําให้ผู้บริหารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ขององค์การนั้น ๆ เช่น พิธีลงนาม

ขององค์การ 

 การเป็นผู้นํา (Leader) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างความมั่นใจ และกระตุ้นการทํางาน โดยมีการฝึกอบรม ให้คําแนะนํา

ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์การจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้นําเป็นสําคัญ 

 การเป็นตัวแทน (Liaison) ขององค์การในการปฏิบัติภารกิจทั้งภายในและ

ภายนอกองค์การ 

 2)  บทบาทด้านข้อมูลและการส่ือสาร (Informational Roles) การได้รับข้อมูล 

และการติดต่อส่ือสารมีความสําคัญต่อการทํางานของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ

ท่ีเหมาะสมต่อองค์การ และเม่ือผู้บริหารได้รับข้อมูลก็ต้องถ่ายทอดข้อมูลหรือคําสั่งท่ีถูกต้องชัดเจน

แก่บุคลากรภายในองค์การ นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทในการติดต่อส่ือสานและ

ประสานงานกับทั้งภายในองค์การและภายนอกอง ค์การ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายของ

องค์การ ประกอบด้วย 

 การติดตาม (Monitor) เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

ขององค์การอย่างเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบและเฝ้ าระวังการเสนอข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ 
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 การเผยแพร่ข้อมูล (Disseminator) ผู้บริหารจะต้องเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลท่ีจะเผยแพร่ว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การ 

 การเป็นโฆษก (Spokesperson) ผู้บริหารจะต้องเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับองค์การแก่บุคคลภายนอกในโอกาสต่าง ๆ โดยผู้ท่ีเป็นตัวแทนนี้จะต้องมีศิลปะในการติดต่อ 

ส่ือสาร 

 3)  บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional Roles) เป็นบทบาทท่ีผู้บริหารใช้ 

ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจในสิ่งท่ีดีท่ีสุดต่อองค์การ ประกอบด้วย 

 ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ผู้บริหารจะต้องพยายามปรับปรุงองค์การเพื่อ

การพัฒนาและความก้าวหน้าขององคากร 

 ผู้แก้ไขปัญหา (Disturbance Handler) ไม่มีองค์การใดท่ีจะมีความราบร่ืน

ตลอดเวลา และปัญหาจะเกิดขึ้นไม่เลือกท่ีและเวลา จึงทําให้ผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาเป็นลําดับมีเหตุมีผล และรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ร่วมงานเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

 ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) เน่ืองจากทรัพยากรขององค์การมี

จํากัด ดังนั้นผู้บริหารจะต้องจัดสรรทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงาน ได้แก่ บุคลกร 

วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสมเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน  

 ผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) ผู้บริหารจะต้องติดต่อประสานงานทั้งกับภายใน 

องค์การและภายนอกองค์การ เพื่อให้องค์การดําเนินไปอย่างสงบเรียบร้อย ผู้บริหารจึงต้องมีการ

เจรจาต่อรองกับทุกฝ่ ายอย่างประนีประนอม เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมแก่องค์การ 

 2.1.4.2  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร  

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อองค์การ มีดังนี้ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553: 115) 

 1)  เสริมสร้างทัศนคติและการทํางานของพนักงาน 

 2)  รับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป คือการรับเอานโยบายของผู้บริหาร 

ระดับสูงไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นท่ีน่าพอใจ และนําเอาแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมาถ่ายทอด

ยังพนักงาน 

 3)  รับผิดชอบพฤติกรรมของกลุ่มพนักงาน 

 4)  รับผิดชอบต่อทัศนคติและค่านิยมส่วนบุคคล คือการเสริมสร้างให้พนักงาน 

แต่ละคนมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการทํางาน สร้างพฤติกรรมท่ีดีและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ 
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 2.1.4.3  ผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) (Bennis and Mische, 1997: 94; 

เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2553: 197) หมายถึง ผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

(Change Agent) มีสํานึกของความเร่งด่วนในการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

โดยทําตัวเองให้สอดคล้องกับทุกคนในองค์กร นําวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมดุล (เนตร์

พัณณา ยาวิราช, 2553: 197; Burns, 1978: 141 – 168) ซ่ึงผู้นําในหน่วยงานรัฐก็สามารถเป็นผู้นําเชิง

วิสัยทัศน์ได้ เพราะรัฐคือองค์การให้บริการแก่สังคม จึงต้องการ การนําทางสําหรับการให้บริการท่ีดี

แก่สาธารณชน ซ่ึงมีหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

 1)  เป็นผู้นําในการทํางานท่ีท้าทาย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมให้ 

ผู้อ่ืนมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ท่ีท้าทาย 

 2)  มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้น  โดยการทําให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับ

ผู้อ่ืน 

 3)  ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม ให้การสนับสนุนผู้อ่ืน 

 4)  ทําตนเป็นต้นแบบและตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้อ่ืน 

 5)  นํามาซ่ึงการบรรลุความสําเร็จสูงสุดในการทํางาน จากจิตวิญญาณอย่าง

แท้จริ ง 

 2.1.4.4  ผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) (Burns, 1978: 141 – 168; เนตร์ 

พัณณา ยาวิราช, 2553: 197 – 198) คือ ผู้นําท่ีสามารถแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ นําไปสู่การ

ปฏิบัติได้ สามารถทําให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ซ่ึงคุณสมบัติของผู้นําเชิงปฏิรูป มีดังนี้ 

 1)  เป็นแบบอย่างท่ีดี (Idealized Influence) การท่ีผู้นําประพฤติตนเป็นแบบ 

อย่างท่ีดี สามารถจูงใจพนักงานให้นําเอาวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตาท่ีต้องการ 

 2)  สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ผู้นําสร้างแรงบันดาลใจ 

มีความสามารถในการจูงใจ  

 3)  ส่งเสริมความรู้ (Intellectual Stimulation) ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม 

ปลุกเร้าให้พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไข มีการแก้ปัญหาได้อย่างดีมีคุณภาพสูง 

 4)  ให้ความสําคัญกับพนักงาน (Individualized Consideration) การให้พนักงาน 

มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะต้องให้ความสําคัญกับพนักงานมาก ขึ้น ต้องมีการส่ือสารแบบเปิ ดเผย

และมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

 ดังนั้นผู้นําจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อ

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซํ้า 
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 2.1.5  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการ 

 ทรัพยากรหรือปัจจัยสําคัญ ท่ีทําให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ มี

ส่วนเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการท่ีนักบริหารต้องให้ความสนใจ (อนิว ัช 

แก้วจํานงค์, 2552: 43 – 44; สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ, 2553: 17 – 18) ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 

 1)  คนหรือแรงงาน (Man) เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญและเป็นกําลังหลักในการ 

ดําเนินงานขององค์การ การทํางานของบุคคลท่ีรวมตัวในองค์การเดียวกันย่อมจะต้องเดินทางไปสู่

วัตถุประสงค์เดียวกัน เพราะคนมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ์ ค วามรู้สึก ดังนั้นองค์การใดให้ความสนใจ

และสามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การนั้นมีแนวโน้ม บรรลุผลสําเร็จ

มากกว่าองค์การท่ีไม่ให้ความสําคัญในกิจกรรมเกี่ยวกับคน 

 2)  เงินทุน (Money) มีความสําคัญในการดําเนินงาน เป็นปัจจัยท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ 

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดําเนินต่อไปได้ ผู้บริหารจะต้องคํานึงถึงแหล่งเงินทุนและการสํารอง

เงินทุนให้พอเพียงต่อการดําเนินงาน โดยสามารถนําเงินทุนมาใช้ได้อย่างทันท่วงที องค์การท่ี

สามารถจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่าองค์การประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน

อย่างแท้จริ ง 

 3)  เคร่ืองจักร (Machine) เป็ นเคร่ืองมือในการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ 

ท่ีต้องการ เคร่ืองจักรอาจจัดหาโดยการจัดซ้อหรือเช่าซื้อ การใช้เคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพท่ีดี 

และทันสมัยจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต เอื้ออํานวยต่อการทํางาน  และพาองค์การไปสู่

ผลสําเร็จได้ องค์การท่ีสามารถจัดหาบุคคลท่ีเหมาะสมสามารถใช้เคร่ืองจักรได้เป็นอย่างดี มีผลต่อ

การดําเนินงานขององค์การอย่างยิ่ง 

 4)  วัสดุอุปกรณ์ (Materials) เป็นปัจจัยสนับสนุนช่วยเอื้ออํานวยและก่อให้เกิดความ 

สะดวกในการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ยังหมายรว มถึงวัตถุดิบท่ีจําเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตและ

อุปกรณ์ท่ีเอื้อประโยชน์ในกระบวนการผลิต จําเป็นต้องมีคุณภาพท่ีดีและมีต้นทุนท่ีต่ํา เพราะมี

ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต องค์การจะต้องจัดหาและสํารองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการ

ดําเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 5)  การตัดสินใจ (Decision Making) การตัดสินใจเป็นภาระหน้าท่ีอันสําคัญและจําเป็น 

อย่างยิ่งและเป็นความสามารถส่วนตัวของผู้บริหาร ผู้บริหารในทุกระดับจะต้องทําการตัดสินใจอยู่

เสมอ การตัดสินใจของผู้บริหารระดับหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริหารระดับอ่ืน ๆ การตัดสินใจ

แต่ละเร่ืองจึงต้องมีศิลปะและเป็นการวัดความสามารถของผู้บริหาร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ

องค์การ  

 6)  การติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นสิ่งท่ีช่วยเช่ือมโยงประสานกันระหว่าง 
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สมาชิกในองค์การ  เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกช่องทางในการกระจายข้อมูลไปยัง

กลุ่มเป้ าหมาย ผู้บริหารจึงไม่อาจหลีกเล่ียงในการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยการแสดงความ

คิดเห็น การทําความเข้าใจและการฝากสารไปยังผู้อ่ืน หากผู้รับข้อมูลแปลความหมายผิดอาจส่งผล

กระทบต่อการทํางานและ องค์การ ผู้บริหารจึงต้องขจัดอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารเพื่อให้การ

จัดการบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 7)  การจูงใจ (Motivation) เป็นการใช้ศิลปะและความสามารถของผู้บริหารกระตุ้นให้ 

ผู้อ่ืนทํางานด้วยความเต็มใจ การจูงใจเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากการทํางาน สามารถกระทําได้ใน 

2 ลักษณะ ได้แก่ การจูงใจภายในและการจูงใจภายนอก การจูงใจทั้ง 2 ลักษณะจะต้องทําให้เห็น

จุดหมายปลายทางและนําไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ องค์การจะใช้การ

จูงในรูปของตัวเงิน การจูงในไม่ใช่ตัวเงิน และการจูงใจในด้านความสัมพันธ์ เป็นต้น 

 8)  การประสานงาน (Coordination) เป็นการติดต่อกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 

จุดประสงค์ในการดําเนินงานให้เป็นผลสําเร็จ ในการจัดการจะเกี่ยวข้องกับการทําหน้าท่ีประสานงาน

ตลอดเวลาโดยการส่ือสารกับหน่วยงานทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ  การประสานงานจะ

สําเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจน ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 2.1.6  ทฤษฎีองค์การ 

  2.1.6.1  ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Model) 

 การจัดการแบบราชการซ่ึงเป็นการประเมินผลขององค์การแบบมีเหตุมีผล (Rational 

Model) ถูกต้องตรงไปตรงมา และโปร่งใสในทุก ๆ เร่ือง ซ่ึงแมกซ์  เวเบอร์ (Max Weber) นักสังคม

วิทยาชาวเยอรมันได้เสนอทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucratic Model) ซ่ึงเป็นตัวแบบในอุดมคติ 

(Ideal Type) ท่ีผู้จัดการควรจะพยายามท่ีจะสร้างให้องค์การมีเกณฑ์ปฏิบัติท่ียุติธรรม มีเหตุมีผล มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพราะองค์การราชการเป็นองค์การท่ีมีขนาดใหญ่ 

ปริมาณกําลังคนมีมาก จึงต้องสร้างกฎเกณฑ์ในระบบของการทํางานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ถึงแม้ แมกซ์ เวเบอร์ เองก็เข้าใจว่าองค์การแบบนี้เป็นองค์การในอุดมคติท่ีไม่มีอยู่จริง และเขาไม่ได้

ตั้งใจจะให้แนวคิดของเขาเป็นมาตรฐานของการบริหารแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้เป็นจุดตั้งต้น

ในความเข้าใจเร่ืององค์การท่ีดีเท่านั้น ซ่ึงหลักการจัดการระบบราชการนี้ท่ีสําคัญคือการใช้หลักของ

การแบ่งงานกันทําตามความถนัด (Division of Work) โดยกําหนดโครงสร้างองค์การและความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม มีการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การ เพราะ

กฎเกณฑ์และข้อบังคับนี้จะทําให้พฤติกรรมของคนเป็นแบบเดียวกัน และอํานาจบังคับบัญชา

เป็ นไปตามสายของการบังคับบัญชาก็จะทําให้การสั่งการทําได้ดีกว่าการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
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ซ่ึงจะทําให้งานขององค์การสามารถท่ีจะดําเนินการอย่างต่อเน่ืองกันไปตามโครงสร้างขององค์การ

โดยไม่ยึดติดขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยหลักการจัดการตามแนวคิดระบบราชการของแมกซ์ 

เวเบอร์ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551: 17 – 19; สมคิด บางโม, 2553: 31 – 32; สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 

2553: 28; เอกวิทย์  มณีธร, 2552: 39 – 41) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1)  คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าทํางาน และมีการแบ่งงานกันทําโดยยึดหลัก 

ความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และกําหนดหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนและ

เหมาะสม โดยการทํางานจะต้องมีการฝึกฝน อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความชาญให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้

ได้ผลงานสูงสุดจากการทํางาน 

 2)  มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมา มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ี ความ 

รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง แต่ละร ะดับชั้นไว้อย่างชัดเจน โดยตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการไม่

สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้แก่กันได้ เพราะไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคล อํานาจหน้าท่ีจะคงอยู่

ตลอดตราบใดท่ียังดํารงอยู่ในตําแหน่งนั้น ๆ  

 3)  มีระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ีวางไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อ

กํากับดูแลพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เท่าเทียมกัน 

ถือเอาหน้าหน้าท่ีเป็นหลัก ไม่ยึดถือตัวบุคคล ไม่คํานึงถึงความชอบพอหรืออคติส่วนตัว โดยมีการ

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

  2.1.6.2  ทฤษฎีระบบ (System Theory)  

 เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ ซ่ึงมององค์การเป็นระบบ ซ่ึงประกอบไปด้วย

องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวพันและทําหน้าท่ีร่วมกัน ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ล้อมด้วย ภายในระบบรวมจะประกอบไปด้วยระบบย่อย (Subsystem) เน่ืองจากระบบย่อยแต่ละ

ระบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน ดังนั้นถ้ามีความผิดปกติในส่วนใดส่วนหน่ึงย่อมส่งผลกระทบ

ไปยังระบบอ่ืนด้วย และองค์การในฐานะระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ สิ่งนําเข้าสู่

ระบบ (Input) ได้แก่ ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง คน วัตถุดิบ ทุน เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และข่าวสาร ซ่ึงเป็น

สิ่งจําเป็นในกระบวนการผลิต (Process) หมายถึงความสามารถขององค์กรทั้งในเชิงบริหาร และ

เทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนสิ่งท่ีนําเข้ามาสู่ระบบให้กลายเป็นปัจจัยนําออก (Output) ผลผลิตท่ีต้องการ 

ซ่ึงก็คือ สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีผลิตออกจากองค์การ หลังจากนั้นปัจจัยนําออกจะป้ อนกลับ

มาสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ทําให้เกิดข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงผลการ

ดําเนินงานและสถานะขององค์การท่ีสะท้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย ผลกระทบ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและแรงกดดันของรัฐบาล ตลา ด สิ่งแวดล้อม และองค์การอ่ืน ๆ 

สภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทําให้
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ผู้บริหารต้องรู้จักวิเคราะห์และมองปัญหาขององค์การตั้งแต่ระดับย่อยสุดไปจนถึงใหญ่สุด เพื่อ

มองเห็นภาพรวมของความเกี่ยวพันและความเช่ือมโยงกันขององค์ ประกอบต่าง ๆ ในองค์การ  ทั้ง

ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารมององค์การของตนในฐานะระบบเปิ ด โดยมองว่าองค์การของตน

เป็นเพียงระบบย่อยระบบหน่ึงของระบบท่ีใหญ่กว่า คือ ระบบสิ่งแวดล้อมภายนอก ซ่ึงระบบเปิ ด

เป็นระบบท่ีมีปฏิสัมพันธ์และให้ความใส่ใจกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเน่ื อง (วิเชียร วิทยอุดม, 

2551: 25; เอกวิทย์  มณีธร, 2552: 51 – 53) แสดงการจัดการเชิงระบบดังภาพท่ี 2.1  

 

 
 

ภาพที่ 2.1  การจัดการเชิงระบบแบบระบบเปิ ด 

แหล่งที่มา: Stoner, Freeman and Gilbert, 1995: 48. 

 

2.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ 

   

 การปกครองท้องถิ่น คือการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 

จัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอย่างเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดตั้ง

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิตามกฎหมายในการตรากฎหมาย

หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนมีงบประมาณท่ีมาจากการจัดเก็บภาษีและรายได้ในรูปแบบ

ต่าง ๆ ภายในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการดําเนินงาน โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมาจาก

การเลือกตั้งของประชาชน มีเข้าหน้าท่ีหรือบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเอง (บูฆอรี ยีหมะ, 2550: 14; อุทัย หิรัญโต, 2523: 2) 
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 2.2.1  รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มีบท 

บัญญัติเร่ืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 281 ถึงมาตรา 290 (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 13 – 

26; นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2552: 157 – 162) ดังนี้ 

 1)  ความเป็นอิสระในการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 281 รัฐจะต้องให้ความเป็น 

อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา

บริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

 2)  หลักการกํากับดูแลการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 282 การกํากับดูแลองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าท่ีจําเป็นและมี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคล้อง

และเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยต้อง

เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น

ส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ์ของป ระชาชน

ในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว้มิได้  โดยการกํากับดูแล ให้มีการกําหนด

มาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมและความแตกต่าง ในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารของ

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจ

ดําเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ

การดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

 3)  อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (1)  อํานาจหน้าท่ีโดยทั่วไป ตามมาตรา 283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี 

อํานาจหน้าท่ีโดยทั่วไปในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ กําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเ ฉพาะ โดยต้องคํานึงถึง

ความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความ

เข้มแข็ง ในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องกา รของประชาชนในท้องถิ่น

ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา ระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดย

ครบถ้วนตามอํานาจ หน้าท่ี จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตาม

อํานาจหน้าท่ี เพื่อให้เกิด ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
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 ให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  เพื่อกําหนดการแบ่ง

อํานาจ หน้าท่ีและจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจาย

อํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับ ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้ ง

กําหนดระบบตรวจสอบและ ประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการท่ี

เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเท่ากัน เป็น

ผู้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกําหนดอํานาจหน้าท่ีในการจัดเก็บภาษีแล ะ

รายได้อ่ืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละ

ชนิด การจัดสรร ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ท่ีเพียงพอกับรายจ่ายตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะ

ทางการคลังขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

 ในกรณีท่ีมีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องนําเร่ืองดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก

ระยะ เวลาไม่เกินห้าปี  เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหน้าท่ี และการจัดสรร

รายได้ ท่ีได้กระทําไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็ นสําคัญ 

  (2)  อํานาจหน้าท่ีเฉพาะด้าน ได้แก่ หน้าท่ีและสิทธิในการจัดการท้องถิ่น ตามมาตรา  

289 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา

อบรม และการฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบ

การศึกษาของชาติ การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ด้วย อํานาจและหน้าท่ีในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 290 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 4)  โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  5)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การถอดถอนผู้แทน 

ท้องถิ่น เป็นไปตามมาตรา 285 การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็ นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  
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286 การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี บัญญัติไว้ในมาตรา 287 

ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าว ได้ด้วย ในกรณีท่ี

การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนใน

ท้องถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ ประชาชนทราบ

ก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ จากประชาชนผู้

มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน การกระทํา

นั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 6)  การจัดองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติหลักเกณฑ์ของการบริหารงาน 

บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 288  

 

 2.2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึง  กําลังเงิน 

กําลังงบประมาณ กําลังคน กําลังความสามารถของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ควรเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบาย

ซ่ึงรัฐบาลต้องการความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นดําเนินการ เช่น 

งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2552: 33 – 34) การกําหนด

หน้าท่ีความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดําเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 

 1)  เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานท่ีเกี่ยวกับการอํานวยความ 

สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การจัดทําถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธ ารณะ 

การกําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

 2)  เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการป้ องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง 

 3)  เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสําคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก  

เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น 

 4)  เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น เป็นงานท่ีหากปล่อยให้ประชาชนดําเนินการ 

เองอาจไม่ได้รับผลดีเท่าท่ีควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานต่าง  ๆ ท่ีมีรายได้

โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน 
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2.3  หลักการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้างเมืองและสังคมท่ีดี 

พ.ศ. 2542 ได้กําหนดหลักจําเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาค

ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งรายละเอียดและแนวคิดของการพัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาล

บนพื้นฐานของหลักการทั้ง 6 หลักการ (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551: 128 – 134) ประกอบด้วย 

 1)  หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็ นธรรม เป็ น 

ท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า

เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล  โดยในระดับองค์กร 

หมายถึง กฎ กติกาท่ีใช้ในการบริหารภายใน เช่น ความตรงต่อเวลาในการมาทํางานหรือเข้าประชุม 

ความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน เป็นต้น ซ่ึงมีหลักการสําคัญอันเป็นสาระสําคัญของหลัก

นิติธรรม (สถาบันพระปกเกล้า, 2545: 2-1 – 2-11) คือ 

 (1)  หลักการแบ่งแยกอํานาจ เป็นพื้นฐานท่ีสําคัญของหลักนิติธรรม โดยหลัก ฝ่ ายนิติ 

บัญญัติ ฝ่ ายบริหาร และฝ่ ายตุลาการจะต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบและยับยั้งซ่ึงกันและกันได้ 

ทั้งนี้เพราะอํานาจทั้งสามไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แต่มีการถ่วงดุลกันเพื่อให้สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง 

 (2)  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความ 

เสมอภาคถือว่าเป็ นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น

การกระทําของรัฐทั้งหลายจึงต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  

เพราะมนุษย์นั้นเป็นเป้ าหมาย ไม่ใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือในการดําเนินการของรัฐ การดํารงอยู่ของรัฐ

ย่อมดํารงอยู่เพื่อมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์ดํารงอยู่เพื่อรัฐ ด้วยเหตุนี้ สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐาน

สําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติธรรม 

 (3)  หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ ายตุลาการและฝ่ ายปกครอง หรือเรียกว่า หลักความ 

ผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ ายตุลาการและฝ่ ายปกครอง ซ่ึงการ ใช้กฎหมายของฝ่ ายตุลาการหรือฝ่ าย

ปกครองจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายท่ีออกโดยองค์กรนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรท่ีมี

พื้นฐานมาจากตัวแทนของประชาชน 

 (4)  หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักท่ีเรียกร้องให้ฝ่ ายนิติบัญญัติ 

หรือฝ่ ายปกครองท่ีออกกฎหมายลําดับรอง กําหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นไปตามหลัก

ความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 

 (5)  หลักความอิสระของผู้พิพากษา หมายความว่า ผู้พิพากษาสามารถทําภาระหน้าท่ีในทาง 
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ตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของความอิสระจาก 3 ประการคือ 

ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ ความอิสระจากสังคม 

 (6)  หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย วางอยู่บทพื้นฐาน 4 ประการคือ  

หลักการกระทํา หลักการกําหนดโทษโดยกฎหมาย หลักความแน่นอนชัดเจน และหลักห้ามมิให้

กฎหมายมีผลย้อนหลัง 

 (7)  หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญได้รับการ 

ยอมรับให้เป็นกฎหมายท่ีอยู่ในลําดับท่ีสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายท่ีอยู่ใน

ลําดับต่ํากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับใช้ 

 2)  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม  และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน

พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์ จริ งใจ ขย ัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ ในระดับองค์กร เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้

มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม จัดระบบงานท่ีตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีจรรยาบรรณทั้งต่อตนเอง 

ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อประชาชนและสังคม หลักคุณธรรมนี้ประกอบด้วยหลักการ

สําคัญ 3 ประการ (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551: 170) คือ หน่วยงานปลอดการทุจริต หน่วยงานปลอดจาก

การทําผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ 

  3)  หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง 

กลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการ

ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ ในระดับองค์กร ประชาชนรู้ขั้นตอนท่ีจะติดต่องาน 

และสามารถตรวจสอบการทํางานได้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประชาชนของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2532 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และภายในองค์กรจะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการ

บริหารงาน เงิน คน มีการส่ือสารท่ีดีภายในด้วย หลักความโปร่งใสประกอบด้วยหลักย่อย  ๆ 4 

ประการ (สถาบันพระปกเกล้า, 2545: 2-38 – 2-39) คือ  

 (1)  หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน โครงสร้าง ประกอบด้วย มีการตรวจสอบภายใน 

ระบบงานมีความชัดเจนโปร่งใส ประชาชนมีร่วนร่วมและรับรู้การทํางาน ท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีคุณธรรม มี

การตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานขึ้นมาตรวจสอบใหม่ มีฝ่ ายบัญชีท่ีเข้มแข็ง 

 (2)  หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ ประกอบด้วย มีค่าตอบแทนพิเศษเม่ือ 



 21 

ปฏิบัติงานสําเร็จ มีค่าตอบแทนเพิ่มหากปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทนพิเศษ

สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีซ่ือสัตย์ มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย 

 (3)  หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วย มีระบบการตรวจสอบท่ีมี 

ประสิทธิภาพ มีการพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิดอย่างจริงจังและยุติธรรม มีเหตุผลในความหนักเบา

ของโทษ มีระบบการฟ้ องร้องท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปราบปรามผู้ส่อทุจริต มีกระบวนการยุติธรรม

ท่ีรวดเร็ว 

 (4)  หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิ ดเผย ประกอบด้วย การเข้ามารับรู้ของประชาชน 

ในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชนและส่ือมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา 

การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ประชาชน ส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนา

เอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ ายบริหารโดยวิธีการต่าง ๆ มากขึ้น และมี กลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้า

มาร่วมตรวจสอบ 

 4)  หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ และเสนอ 

ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ 

การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ ในระดับองค์กร จะต้องมีการวางระบบการรับฟัง

ความเห็น และการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และขณะเดียวกันภายใน

องค์กรเองจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารภายในด้วย หลักการมีส่วนร่วม ประกอบ 

ด้วยหลักการสําคัญ 4 หลักการ (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551: 180) คือ การให้ข้อมูล การรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การพัฒนาขีด

ความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วม 

 5)  หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน ในระดับ

องค์กร มีการกําหนดโครงสร้างและระบบการใช้อํานาจรัฐใหม่ มีการกระจายอํานาจ การตัดสินใจ

ลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจน และมีรายงานประจําปี  รายงานผล

การปฏิบัติงานท่ีมีตัวชี้วัดความสําเร็จ รณรงค์ให้ประชาชนรับผิดชอบด้วย หลักความรับผิดชอบ

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551: 174) ได้แก่ การมีเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ 

ท่ีชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมใจกันทํางาน การปฏิบัติการอย่าง

มีประสิทธิภาพ การจัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่เอื้อการทํางานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทุกคนเกิดการ

ยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การมีแผนการสํารอง การติดตามและประเมินผลการ

ทํางานอย่างสม่ําเสมอเพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
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 6)  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและ

บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์

ยั่งยืน ในระดับองค์กร ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อพิจารณาถ่ายโอน

งานท่ีภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชนทําได้มีประสิทธิภา พสูงกว่าออกไป เลือกนําเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นระบบและ ต่อเน่ือง หลัก

ความคุ้มค่าประกอบด้วย การประหยัด การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสามารถใน

การแข่งขัน (วิภาส ทองสุทธิ์, 2551: 175) 

 

2.4  สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 2.4.1  สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบของขยะมูลฝอย 

  2.4.1.1  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

 ในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉล่ียเพิ่มขึ้นปี

ละ 560 ตัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 ในแต่ละปี  และในปี  2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

ประมาณวันละ 41,064 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2552ข: 18) ปี  2552 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่ว

ประเทศประมาณวันละ 41,410 ตัน  (กรมควบคุมมลพิษ, 2552ก) สถานการณ์ด้านปริมาณขยะมูล

ฝ อ ย ใ น ปี  2553  มีขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได้ทั่วประเทศว ันละ 41,452 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554) 

และในปี  2554 มีปริมาณขยะมูลฝอย 16 ล้านตัน หรือเฉล่ียวันละ 43,800 ตัน ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ืองจากปี ท่ีผ่านมา เม่ือเปรียบเทียบกับปี  2538 – 2539 ตามตารางท่ี 2.1 ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ี

เกิดขึ้นสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เพียง 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ของปริมาณมูลฝอยทั่ว

ประเทศ โดยเป็นการคัดแยกและนํากลับมารีไซเคิลประมาณ 3.39 ล้านตัน ส่วนท่ีเหลือเป็นการนํา

ขยะมูลฝอยอินทรีย์มาหมักทําปุ๋ ยอินทรีย์ ปุ๋ ยชีวภาพ และการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) 

ประมาณ 0.59 ล้านตัน และเป็นการนําขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้ าและเชื้อเพลิงทดแทน 

ประมาณ 119,000 ตัน อย่างไรก็ตามปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาลเพียงร้อยละ 38 หรื อ 15,819 ตันต่อวันทั่วประเทศ  และในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลสามารถกําจัดขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้เพียง 1,410 ตันต่อว ัน คิดเป็ นร้อยละ 9 

ของปริมาณขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (3กรมควบคุมมลพิษ, 2554)3 ทําให้เกิดการ

ตกค้างของขยะมูลฝอยตามสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงขยะมูลฝอยเหล่านั้นจะถูกกองอยู่บนพื้นโดยไม่ได้รับ

การจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (อรุณีย์ วงษ์ศรีปาน,  2551) 
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ตารางที่ 2.1  สถิติข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนระหว่างปี  พ.ศ. 2538 – 2553 

 

ปี   พ.ศ. 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น 

ตัน/วัน ร้อยละ 

2538 34,492 1,484 4.50 

2539 36,029 1,537 4.46 

2540 37,102 1,073 2.98 

2541 37,250 148 0.40 

2542 37,880 630 1.69 

2543 38,170 290 0.77 

2544 38,640 470 1.23 

2545 39,225 585 1.51 

2546 39,240 15 0.04 

2547 39,956 716 1.82 

2548 39,221 -735 -1.84 

2549 40,012 791 2.01 

2550 40,332 320 0.80 

2551 41,064 732 1.81 

2552 41,410 346 0.84 

2553 41,532 122 0.29 

เฉล่ีย 533 1.46 

 

แหล่งที่มา:  อาณัติ ต๊ะปิ นตา, 2553: 31. 

 

  2.4.1.2  ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย 

 1)  ปัญหาขยะมูลฝอย 

 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการตกค้างของขยะ

มูลฝอยตามสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงขยะเหล่านั้นจะถูกกองอยู่บนพื้นโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังต่อไปนี้ (อรุณีย์ วงษ์ศรีปาน, 2551)  

 (1)  เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลง และพาหะของโรค เน่ืองจากเชื้อ 

จุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสท่ีจะขยายพันธ์ุเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะขยะมูลฝอย

มีทั้งความชื้นและสารอินทรีย์ท่ีจุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรีย์สารท่ีทิ้งค้างไว้ จะเกิดการ
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เน่าเป่ื อยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงวัน นอกจากนั้นพวกขยะท่ีปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะเป็ นท่ี

อยู่อาศัยของหนู โดยหนูจะเข้ามาทํารังขยายพันธ์ุ เพราะมีทั้งอาหารและท่ีหลบซ่อน ดังนั้นขยะท่ี

ขาดการเก็บรวบรวม และการกําจัด จึงทําให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุท่ีสําคัญของเชื้อโรค แมลงวัน 

หนู แมลงสาบ ซ่ึงเป็นหาหะนําโรคมาสู่คน  

 (2)  เป็ นบ่อเกิดของโรค เน่ืองจากการเก็บรวบรวมและการกําจัดขยะ 

มูลฝอยไม่ดี หรือปล่อยปละละเลยทําให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งค้างไว้ในชุมชน จะเป็ นบ่อเกิดของ

เชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ เชื้อไทฟอยด์ เชื้อโรคเอดส์ ฯลฯ เป็นแหล่งกําเนิดและอาหารของสัตว์

ต่าง ๆ ท่ีเป็นพาหะนําโรคมาสู่คน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เป็นต้น 

 (3)  ก่อให้เกิดความรําคาญ ขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมได้ไม่หมดก็จะ 

เกิดเป็นกลิ่นรบกวน กระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวม

การขนถ่าย และการกําจัดขยะก็ยังคงเป็นเหตุรําคาญท่ีมักจะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนใน

ชุมชนอยู่เสมอ อีกทั้งอุดจาดตาน่าขยะแขยง  

 (4)  ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยเป็ นสาเหตุสําคัญท่ีทํา 

ให้เกิดมลพิษของนํ้า มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ เน่ืองจากขยะส่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวม 

หรือไม่นํามากําจัดให้ถูกวิธี 

 (5)  ทําให้เกิดการเส่ียงต่อสุขภาพ ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งและรวบรวมโดยขาด 

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยพวกของเสียอันตราย ถ้าขาดการจัดการท่ีเหมาะสม 

ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเชื้อ

แบคทีเรียท่ีมีแมลงวันเป็นพาหะ หรือได้รับสารพิษท่ีมากับของเสียอันตราย 

 (6)  เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ขยะมูลฝอยปริมาณ มาก ๆ ย่อมต้อง 

สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

ไม่ว่าจะเป็นนํ้าเสีย อากาศเสีย ดินปนเปื้อนเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 (7)  ทําให้ขาดความสง่างาม การเก็บขนและกําจัดท่ีดีจะช่วยให้ชุมชน 

เกิดความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันส่อแสดงถึงความเจริญและวัฒนธรรมของชุมชน 

ฉะนั้นหากเก็บขนไม่ดี ไม่หมด กําจัดไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บ้านเมือง

สกปรก และความไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 2)  สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย 

 ปัญหาของขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง  ๆ (นิตยา สุวรรณศรี, 

2551) ดังต่อไปนี้ 

 (1)  การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณมูลฝอย ซ่ึงเป็นผลมาจากการ 
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เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ทําให้ประชาชนมีกําลังในการจับจ่ายใช้

สอยสินค้ามากขึ้น ทําให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

 (2)  ข้อจํากัดด้านงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ซ่ึงไม่เพียงพอ 

ต่อการลงทุนและปรับปรุงระบบการเก็บขนและกําจัดมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

 (3)  ท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดการวางแผนของระบบการจัดการมูลฝอยทั้ง 

ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของขยะมูลฝอย ตลอดจนไม่ได้มีการ

เตรียมหาสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยไว้ล่วงหน้า 

 (4)  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือและตระหนักในหน้าท่ีท่ีจะต้อง 

ช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเท่าท่ีควร 

 (5)  การใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเพียงพอ  

รวมทั้งสาระของกฎหมายยังไม่ละเอียด คือไม่มีการระบุมาตรการ หลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการท่ี

ถูกต้องเหมาะสม ว่าจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อให้ท้องถิ่นใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ 

 (6)  การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟื อย ทําให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยออกมามาก  

รวมทั้งยังไม่มีการนําขยะหรือวัสดุท่ีเหลือใช้บางชนิดท่ียังอยู่ในสภาพใช้งานได้ มาหมุนเวียนใช้อีก 

ตลอดจนมีการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากวัสดุย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก และโฟม มากขึ้น ทําให้เปิ ด

ปัญหาในการกําจัด  

 2.4.1.3  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 จากปัญหา ขยะมูลฝอยได้ทําให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ซ่ึงเม่ือเกิด

ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมตามมา ทั้งยังก่อให้เกิดผลเสียต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชน สามารถสรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านดังนี้ (อาณัติ 

ต ๊ ะ ปิ น ต า, 2553: 38 – 42) 

 1)  ผลกระทบต่อดิน (Soil Pollution) กากของเสียทั้งท่ีเป็นขยะมูลฝอยและ 

ของเสียอันตรายหากมีการกําจัดไม่ถูกวิธีแล้วย่อมมีโอกาสปนเปื้อนไปในดิน อย่างเช่นขยะท่ีเทกอง

ทิ้งไว� จะทําให้พื้นดินสกปรก ดินมีสภาพเป็นเกลือ ด่าง หรือกรด หรือมีสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อ

สิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินเปล่ียนแปลงไป ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 

ตามมาดังนี้ 

 (1)  ทําให้พื้นดินท่ีเป็นสถานท่ีฝังกลบ หรือกองเก็บขยะ ไม่สามารถนําไป 

ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร 

 (2)  ทําให้เกิดการปนเปื้อนของนํ้าชะมูลฝอย (Leachate) ลงสู่พื้นดินซ่ึง 

อาจมีสารพิษต่าง ๆ จากกองขยะเจือปนไปด้วย หรืออาจทําให้สภาพความเป็น กรด-ด่าง (pH) ของ 
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ดินเปล่ียนแปลงไป 

 (3)  ขยะท่ีมีของเสีย อันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี ซากหลอด 

ฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น เหล่านี้เม่ือนําไปฝังกลบในดินก็จะทําให้มีโลหะหนักในดินมากขึ้น ซ่ึงเป็น

ผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน 

 2)  ผลกระทบต่อนํ้าใต้ดิน (Groundwater Pollution) นํ้าใต้ดินท่ีอยู่ลึกลงไป 

จากผิวดินก็อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเช่นกัน ดังนี้ 

 (1)  เกิดการปนเปื้อนของนํ้าชะมูลฝอยสู่ชั้นนํ้าใต้ดิน ทําให้นํ้าใต้ดินใน 

บริเวณนั้นมีคุณภาพด้อยลง และมีความเส่ียงต่อสุขภาพหากนํามาใช้เป็นแหล่งนํ้าเพื่อบริโภค 

 (2)  ขยะท่ีมีของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี ซากหลอด 

ฟลูออเรสเซนต์ เป็ นต้น อาจเป็ นแหล่งของโลหะหนักท่ีปนเปื้อนสู่นํ้าใต้ดินได้เช่นเดียวกัน 

 3)  ผลกระทบต่อแหล่งนํ้า (Water Pollution) ปัญหาผลกระทบต่อแหล่งนํ้า 

สามารถจําแนกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

 (1)  ทําให้นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะต่าง ๆ เน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น 

อันเน่ืองมาจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์จําพวกเศษอาหาร เศษใบไม้ ซากหรือมูลสัตว์ เป็นต้น 

เม่ือถูกเททิ้งลงสู่แหล่งนํ้าเป็นประจํา ทําให้คุณภาพนํ้าไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยต่อการนํามาใช้

เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศในนํ้า ไม่เหมาะสมต่อ

การดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าต่าง ๆ 

 (2)  ทําให้แม่นํ้าลําคลองต่าง ๆ เป็นแหล่งสะสมของขยะท่ีไม่สามารถ 

ย่อยสลายได้ตามขบวนการทางธรรมชาติ เช่น ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น ขยะเหล่านี้เม่ือถูกทิ้งลงสู่

แหล่งนํ้าจะจมลงสู่ใต้พื้นนํ้า จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

ได้ 

 (3)  ทําให้แหล่งนํ้ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ 

อันเน่ืองมาจากการเน่าเสียของขยะ ซ่ึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคระบาดทางนํ้า หรือโรคเกี่ยวกับทางเดิน

อาหารได้ 

 (4)  ทําให้แหล่งนํ้าเกิดการสะสมของสารพิษท่ีปะปน มากับของเสีย 

อันตรายชุมชน หรือจากการเกษตรกรรม  เม่ือปนเปื้อนลงสู่แหล่งนํ้าจะทําให้เป็นอันตรายต่อระบบ

นิเวศในแหล่งนํ้า และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตท่ีบริโภคนํ้าจากแหล่งนํ้านั้น ๆ 

 (5)  ทําให้รางระบายนํ้าหรือท่อระบายนํ้าอุดตัน เน่ืองจากขยะท่ีทิ้งลง 

ไปในแหล่งนํ้าไปขวางกั้นการไหลของนํ้า 

 (6)  ทําให้สภาพภูมิทัศน์ของแหล่งนํ้า โดยเฉพาะในสถานท่ีท่องเท่ียว 



 27 

ทางนํ้าขาดความสวยงามและสร้างความเสียหายต่อธุรกิจการท่องเท่ียวได้ 

 4)  ผลกระทบต่ออากาศ (Air Pollution) ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดขึ้น

จากขยะท่ีปะปนในสิ่งแวดล้อม สามารถจําแนกได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

 (1)  ทําให้เกิดเขม่าควันเสีย อันเน่ืองมาจากการเผา ขยะท่ีกองทิ้งไว้ใน 

ท่ีโล่ง หรือเกิดจากการเผาขยะท่ีเป็ นวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ทางการเกษตร ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศ รวมทั้งเป็นสาเหตุของความเดือดร้อนรําคาญแก่

ประชาชนท่ีอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับการเผาขยะได้ 

 (2)  ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะท่ีเททิ้งไว้บนพื้น หรือจาก 

สถานท่ีฝังกลบขยะท่ีไม่ถูกสุขาภิบาลและไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

 (3)  ทําให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก จากขยะท่ีมีการกองทับถมกัน 

เป็นเวลานาน และเกิดการย่อยสลายตามขบวนการทางธรรมชาติในสภาพไร้ออกซิเจน ทําให้เกิด

ก๊าซต่าง ๆ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ซัลไฟด์ ซ่ึงเป็ นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 (4)  ทําให้เกิดขี้เถ้า (Ash) ท่ีเกิดจากเตาเผาในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

หรือของเสียอันตราย ขี้เถ้าท่ีฟุ้ งกระจายไปในอากาศอาจมีสารพิษจําพวกโลหะหนัก และไดออกซิน 

เจือปนอยู่ด้วย 

 (5)  ฝุ่ นละออง เขม่า ขี้เถ้า ท่ีเกิดจากการเผาขยะจะทําให้เกิดปัญหาต่อ

ระบบทางเดินหายใจของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 

 การผลิตขยะมูลฝอยของชุมชน  จะมีลักษณะของขยะมูลฝอยมากมาย

หลากหลายปะปนกันตามพฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน การจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชน ดังนั้น ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจะมีทั้ง เศษอาหาร ถุงพลาสติกใส่เศษอาหาร กล่อง

โฟม ใบไม้ กิ่งไม้ เศษผ้า กระดาษพลาสติก โลหะ เศษวัสดุก่อสร้าง หลอดไฟ แบตเตอร่ี อ่ืน ๆ ซ่ึง

อาจปะปนกันในถังขยะ ถุงบรรจุขยะ หรือบางแห่งอาจมีการจัดการโดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ซ่ึง

จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการคัดแยก 

มีความต่อเน่ือง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน หรือ สถานท่ีนั้น ๆ การจัดการสิ่งเหล่านี้จึงต้อง

เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการสิ่งปฏิกูล มูล

ฝอย และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง

จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จัดหารถ ยานพาหนะเ ก็บรวบรวมขยะมูลฝอย จัดหาสถานท่ีกําจัด

ขยะมูลฝอย ตลอดจนค้นหาเทคโนโลยีสําหรับจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

และปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
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 2.4.2  ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย 

  2.4.2.1  คํานิยามและความหมาย 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของ สิ่งปฏิกูล ไว้ว่า 

“‘สิ่งปฏิกูล’ หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเป็นสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น” 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ มูลฝอย 

ไว้ว่า “‘มูลฝอย’ หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือ 

ท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 

2535 ได้ให้ความหมายของ สิ่งปฏิกูลไว้ว่า “‘สิ่งปฏิกูล’ หมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวม

ตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดซ่ึงเป็นของโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น” และได้ให้ความหมายของมูลฝอยไว้ว่า 

“‘มูลฝอย’ หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร 

เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน” 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ให้

ความหมายของของเสียไว้ว่า “‘ของเสีย’ หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย อากาศเสีย มล

สาร หรือวัตถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้ง หรือมีท่ีมาจากแหล่งกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน 

หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ท่ีอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ” 

 กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2551: 9) ขยะหรือ

มูลฝอย (Solid Waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์หรือท่ีอ่ืน 

และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน และวัสดุ

เหลือใช้ (Waste Residues) หมายความถึง สิ่งของ เคร่ืองใช้หรือสินค้าท่ีผ่านการใช้งานแล้วหรือหมดอายุ

การใช้งานแล้ว หรือท่ีเหลือจากความต้องการและไม่เป็ นท่ีต้องการจะใช้อีกต่อไป  ซ่ึงมีทั้งวัสดุเหลือใช้

ทั่วไป เป็นวัสดุเหลือใช้ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม และวัสดุเหลือใช้ท่ี

เป็นอันตราย ซ่ึงจะเป็นสิ่งปนเปื้อนวัตถุอันตรายตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 ท่ีระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 

วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุ

กัดกร่อน วัตถุทีก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็ นเคมี ภ ัณฑ ์ หรือสิ่งอ่ืนใดอาจทํา

ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม   
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 ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายถึง ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 

เช่น ตลาดสด บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งเศษ 

ว ัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ สําหรับขยะชุมชน (ยกเว้นขยะอันตราย)  

ประกอบด้วย สารอินทรีย์ (ย่อยสลายง่าย) และสารอนินทรีย์ (ย่อยสลายยาก) โดยสารอินทรีย์ 

ประกอบด้วย เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยาง หนัง และไม้ ส่วนสารอนินทรีย์ 

ประกอบด้วย แก้ว กระป๋ องดีบุก อลูมิเนียม โลหะ และอุปกรณ์เคร่ืองครัว สําหรับประเทศท่ีมีการ

พัฒนาด้านการจัดการขยะค่อนข้างดี ขยะชุมชนจะถูกแยกโดยการนํากลับมาใช้ใหม่ ซ่ึงสารอนินท

รีย์ส่วนมากจะถูกนํากลับไปใช้ใหม่ ในขณะท่ีสารอินทรีย์จะถูกส่งไปกําจัด  (กรมควบคุมมลพิษ, 

2547) 

  2.4.2.1  ประเภทของขยะมูลฝอย  

 การจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยสามารถแยกได้หลายแบบ จําแนกประเภทจาก

ลักษณะของขยะมูลฝอย แบ่งประเภทขยะออกเป็ น 5 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการ

กากของเสียและสารอันตราย, 2551: 14) ดังนี้  

 1)  ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากสํานักงาน ถนนหนทาง การ 

ก่อสร้าง ได้แก่ กระดาษ เศษไม้ กิ่งไม้ ฟางข้าว แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด หิน ทราย ถุงพลาสติก 

เศษปูน เป็นต้น ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การกําจัดขยะทั่วไปควรคัดแยก

ขยะท่ีสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ก่อนการกําจัด  

 2)  ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมูลฝอยท่ียังใช้ได้ เป็ นวัสดุท่ีเหลือใช้  

ของเสียบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋ องเคร่ืองด่ืม  

เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการ 

จัดการทางอุตสาหกรรม หรือนํากลับมาใช้ซํ้าได้โดยตรง  

 3)  ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) หรือขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) เป็ น 

ขยะจากครัวเรือน เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ได้แก่ 

เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้จะเป็นพวกท่ีย่อยสลายและ

เน่าเป่ื อยได้ง่าย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีความชื้นค่อนข้างสูง ประกอบกับขยะประเภท

นี้ มีกลิ่นเหม็น การกําจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการหมักทําปุ๋ ยก่อน 

 4)  ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็ นเศษวัสดุท่ีเกิดจากการผลิตหรือ 

ขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็นสารอินทรีย์ท่ีเน่าเป่ื อยซ่ึงขึ้นอยู่กับชนิดของ

อุตสาหกรรม ซากยานพาหนะท่ีหมดสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้ว รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบ 

ของยานพาหนะด้วย เช่น ยาง แบตเตอร่ี เป็นต้น ในการกําจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วนท่ียังสามารถ 
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นํากลับมาใช้ได้ 

 5)  มูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาล 

หรื ออ่ืน ๆ ซ่ึงต้องใช้กรรมวิธีในการทําลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุท่ีผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอร่ี 

กระป๋ องสี พลาสติก ฟิ ล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําลาย

โดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอ่ืน ๆ ต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง 

 เน่ืองจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยท่ีเน้นไปท่ีการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

ดังนั้นจากการแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะและแหล่งกําเนิดนั้น สามารถแยกประเภท

ขยะมูลฝอยตามการศึกษาของผู้วิจัยได้ดังนี้ 

 1)  ขยะทั่วไป (General Waste) หมายถึง ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน 

ชุมชน เช่น ตลาดสด บ้านพักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ สถาบันต่าง  ๆ 

รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมูลฝอยท่ียังใช้ได้ สามารถนํากลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋ องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยาง

รถยนต์ เป็นต้น ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ 

มูลสัตว์ และขยะทั่วไปอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถนํามารีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 

 2)  ขยะอันตรายชุมชน (Household Hazardous Waste) หมายถึงของเสียอันตราย 

ท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า โรงแรม 

ร้านซักแห้ง สถาบันการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานีบริการนํ้ามัน เป็นต้น โดยไม่รวมถึงของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้คําจํากัดความของของเสียอันตรายว่า “ของเสีย

อันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงของเสียหรือสิ่งเจือปนด้วยของเสียท่ีเป็นของเหลว ของแข็ง หรือ

ก๊าซ ท่ีมีความเข้มข้นหรือคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี อ่ืน ๆ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการตาย หรือการ

เจ็บป่ วยทั้งท่ีรักษาได้และรักษาไม่ได้ ตลอดจนทําให้เกิดหรือมีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเม่ือไม่ได้มีการจัดการท่ีเหมาะสมในการบําบัด เก็บกัก 

ขนส่งและกําจัด” เช่น แบตเตอร่ี กระป๋ องสี พลาสติก ฟิ ล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 

 3)  มูลฝอยติดเชื้อ (Infection Waste) แบ่งได้ตามประเภทและลักษณะของ 

มูลฝอยเป็ น 2 ประเภท คือ มูลฝอยติดเชื้อจากการรักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ผ้าพันแผล สําลี เข็มฉีด

ยา และมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งติดต่อ ได้แก่ มูลฝอยจากห้องผ่าตัด ห้องทดลอง ห้องเพาะเชื้อ ห้อง

ชันสูตรโรค และผู้ป่ วยโรคติดต่อ เป็ นต้น การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําลายโดยการ

เผาในเตาเผา (กรมควบคุมมลพิษ. สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2551: 14) 
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 2.4.3  การจัดการขยะทั่วไป (General Waste Management) 

 การจัดการขยะทั่วไปในชุมชน จะประสบความสําเร็จต้องเกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยท่ี

อยู่ในสังคม ชุมชนนั้น ๆ เริ่มจาก ประชาชน ครัวเรือน บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ หน่วยงาน

ราชการ วัด ศาสนสถาน พื้นท่ีการเกษตร ตลาดสด อ่ืน ๆ เป็นต้น เน่ืองจากหน่วยเหล่านี้มีประชาชน

อยู่และมีกิจกรรมท่ีสามารถผลิตขยะมูลฝอย การจัดการขยะนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างขยะ การเก็บ 

รวบรวม คัดแยก ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ดังนี้ 

  2.4.3.1  การลดอัตราการเกิดขยะ คัดแยกขยะ ณ แหล่งกําเนิด (Waste Reduction and 

Separation) 

 1)  การลดปริมาณการเกิดขยะ ณ แหล่งกําเนิดต่าง ๆ นับเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด 

ของการจัดการ เพราะเม่ือมีขยะน้อยลงก็จะช่วยให้ภาระในการเก็บรวบรวม การขนส่ง รวมทั้งการ

นําไปกําจัดทําลายลดลงตามไปด้วย (อาณัติ ต๊ะปิ นตา, 2553: 71) ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษ (2551: 34 – 

35) ได้สรุปแนวทางในการลดปริมาณขยะ ไว้ 3 แนวทางดังต่อไปนี้ 

 (1)  การลดปริมาณขยะท่ีแหล่งกําเนิด (Reduce) เพื่อให้คงเหลือขยะท่ี 

น้อยท่ีสุด ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหลือเป็นขยะน้อย ทําได้โดย ใช้สินค้าชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก 

นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์จใหม่ เลือกใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพ มีห่อ

บรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนานและตัวสินค้าไม่เป็ นพิษ การใช้ภาชนะแทนบรรจุภัณฑ์ เช่น 

ปิ่นโต จานและกล่องใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้วัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟมบรรจุ

อาหาร และถุงพลาสติก รวมถึงลดการใช้สินค้าฟุ่ มเฟื อย เช่น การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษ

ทิชชู 

 (2)  การใช้ซํ้า (Reuse) การนําสินค้า ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีการใช้งานแล้ว หรือ

ขยะ กลับไปใช้ซํ้าอีก  โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปหรือเปล่ียนแปลงใด ๆ เช่น เลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหน่ึงครั้ง เช่น แบตเตอร่ีชนิดเติมประจุไฟฟ้ าใหม่ได้ 

การใช้กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียว กลับมาใช้อีกหน้าท่ีเหลือ การนําบรรจุภัณฑ์มาใช้ซํ้า เช่น การนํา

กล่อง ถุง มาใช้ประโยชน์ใส่ของซํ้าอีก การนําขวดแก้วมาทําเป็นแจกันดอกไม้ และการซ่อมแซม

เพื่อใช้ใหม่ (Repair) ซ่อมแซมเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปอีก หรือ

บํารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 

 (3)  การแปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มูลฝอยหลายประเภท 

สามารถเข้ากระบวนการเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ได้ เช่น กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว เป็นต้น

ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และควรมีการรณรงค์ให้ประชานคัดแยกขยะก่อนนํามาทิ้ง

ทั้งนี้การจัดเก็บขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดต้องมีการแยกจัดเก็บด้วย  
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 การลดปริมาณขยะมูลฝอยจ ากครัวเรือน สามารถดําเนินการได้ในรูปแบบ

ของการส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดทํากล่องคอนกรีต (ครัวเรือนท่ีมีพื้นท่ีว่างเพียงพอ) หรืออาจใช้เป็ น

ถังหมักขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุ 20 ลิตรแทนก็ได้ โดยให้นํามูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษผัก ผลไม้ 

เศษอาหารมาหมักรวมกันในภาชนะนี้ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ ยหมัก องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจส่งเสริมและสนับสนุนโดยการแจกสารเร่งการย่อยสลาย (EM) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่

ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ สําหรับขยะมูลฝอยท่ีหมักแล้วก็จะเป็นปุ๋ ยสําหรับการบํารุงต้นไม้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมารับซื้อเพื่ อจําหน่ายต่อไปก็ได้ แนวคิดนี้หากได้ดําเนินการอย่าง

จริงจังและมีผู้รับผิดชอบโดยตรงแล้ว จะช่วยให้ครัวเรือนเห็นความสําคัญของการลดปริมาณขยะ

มูลฝอย และยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกประการหน่ึงด้วย 

 2)  การคัดแยก เป็นขั้นตอนการดําเนินงานภายหลังจากท่ีมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 

แล้ว เป็นขั้นตอนเริ่มต้นท่ีมีความสําคัญต่อกระบวนการจัดการขยะ เน่ืองจากเป็นการช่วยลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีจะต้อง เก็บรวบรวม ขนส่ง และนําไปกําจัดขั้นสุดท้ายยังสถานท่ีฝังกลบขยะให้เหลือ

น้อยลง  การคัดแยกสามารถดําเนินการได้ ณ จุดท่ีมีขยะเกิดขึ้นในแหล่งต่าง ๆ เช่น ขยะจําพวกเศษ

อาหาร เศษหญ้า เศษใบไม้ แก้ว กระดาษ โลหะ และพลาสติก ฯลฯ ท่ีเกิดขึ้นภายในบ้านเรือน อาคาร

สํานักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรม อาคารพาณิชย์ ตลาดสด  ห้างสรรพสินค้า และสถานท่ีอ่ืน ๆ 

สําหรับภาชนะท่ีจะรองรับขยะท่ีจะทําการคัด แยกนั้น เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร

สถานท่ีทั้งหลาย ท่ีจะต้องจัดหามาวางไว้ตามจุดท่ีเหมาะสม ส่วนในบริเวณพื้นท่ีสาธารณะทั่วไป ก็

เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องจัดเตรียม พร้อมทั้งหา

มาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การคัดแยกขยะภายในชุมชนเกิดเป็นรูปธรรม (อาณัติ 

ต ๊ ะ ปิ น ต า, 2553: 73 – 74) 

 2.4.3.2  การพักขยะเพื่อรอการเก็บรวบรวม 

 การพักขยะหมายถึง การเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับ ซ่ึงวางไว้

ตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อนํามารวบรวมไว้ในถังขยะ หรือจุดพักขยะ ทั้งนี้จะต้องมีความเหมาะสมท่ีจะ

พักมูลฝอยโดยไม่เกิดเหตุรําคาญ รบกวนประชาชนท่ีอาศัยในพื้นท่ีใกล้เคียง ไม่เป็นแ หล่งอาศัยของ

สัตว์พาหะนําโรคต่าง ๆ เพื่อรอทําการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะเพื่อส่งไปกําจัด หรือแปรรูปต่อไป  

(อาณัติ ต๊ะปิ นตา, 2553: 78) สําหรับท่ีพักมูลฝอยรวมของอาคารจะต้องทําตาบรูปแบบของ

กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใน

หมวดท่ี 5 ว่าด้วยเร่ืองระบบกําจัดขยะมูลฝอยซ่ึงกล่าวถึงจุดพักขยะในอาคาร (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2553: 

291 – 299) 
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  2.4.3.3  การเก็บรวบรวมและขนส่ง 

 การเก็บรวบรวมขยะออกจากพื้นท่ี จะด้องมีการจัดระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน

การทํางาน และสามารถแก้ไขปัญหาขยะตกค้างอันจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและสร้างความรําคาญแก่

ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2553) 

 1)  เขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สามารถแบ่งได้เป็น 4 เขตใหญ่ ๆ คือ 

เขตท่ีอยู่อาศัย เขตสถานท่ีราชการ เขตพาณิชย์ธุรกิจการค้า เขตโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้ง่ายต่อ

การรวบรวมเก็บขน และทําได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ลักษณะของขยะมูลฝอยในแต่ละ

กลุ่มก็จะมีความใกล้เคียงกัน ทําให้ง่ายต่อการเลือกประเภทรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

 2)  ตําแหน่งการวางถัง ความถ่ี ของการเก็บขน และจํานวนของถังรองรับ 

ขยะมูลฝอย โดยระยะท่ีควรจะวางถังรองรับขยะควรพิจารณาจากจํานวนประชากรและปริมาณมูล

ฝอยท่ีเกิดขึ้น โดยถังท่ีรองรับจะต้องสามารถอํานวยความสะดวกแประชาชนท่ีจะนําขยะมูลฝอยมา

ทิ้ง ความถ่ีของการเก็บขนขยะมูลฝอย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรตระหนักว่าควรจะเก็บขนขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดขึ้นให้หมดภายใน 1 วัน เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้าง หากมีปริมาณมูลฝอยมาก ควรเพิ่มขนาด

ของรถเก็บขน หรือแบ่งเขตการเก็บขนให้เล็กลง 

 3)  พนักงานเก็บขน เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรให้ความสนใจ 

และควรจัดพนักงานประจํารถให้เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและประเภทของรถเก็บขนขยะ 

 4)  เวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย การออกแบบเวลาการเก็บขนนั้น ขึ้นอยู่กับ 

ลักษณะของเมือง ย่านชุมชนทั่วไปจะเก็บช่วงเวลาใดก็ตามแต่เหมาะสม หากแต่จะต้องอยู่ภายใน

เวลาท่ีพนักงานทํางานคือ 8 ชั่วโมง/วัน หาเป็นเมืองท่องเท่ียว หรือมีธุรกิจการค้าขาย ควรจะจัดเก็บ 

ในช่วงกลางคืน หรือช่วงเช้ามืด เป็นต้น การระบุเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นเป็นเร่ืองยาก  

เพราะขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณการเกิดของแต่ละท้องถิ่น 

 5)  การกําหนดเส้นทางการเก็บขน โดยทั่วไปจะมี 2 แบบ คือแบบถังคงท่ี คือ  

มีถังรองรับขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือน โดยขนาดถังแตกต่างกันตามปริมาณขยะ ลักษณะการเก็บ

แบบนี้คือ เม่ือรถเก็บขนขยะมาถึง จะมีการนําถังท่ีมีขยะมูลฝอยไปเทใส่ในรถเก็บขน แล้วจึงนําถังท่ีเท

ขยะออกแล้วกลับมาวางไว้จุดเดิม วิธีนี้เหมาะสําหรับบริเวณท่ีถนนกว้าง การจราจรไม่คับคั่ง หากเป็น

ซอยเล็กอาจทําได้โดยการใช้รถเก็บขนขนาดเล็กเข้าไปเก็บขน วิธีนี้เป็นวิธีท่ีมีความซับซ้อนในเส้นทาง

การเก็บขนและใช้เวลาในการเก็บขนมาก ถ้ากรณีท่ีรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนแบบ

บ้านต่อบ้านได้ หรือมีการจราจรคับคั่งมาก ควรเก็บแบบจุดรวมขยะมูลฝอย เพื่อท่ีรถเก็บขนจะได้ไม่

ต้องเข้ามาในถนน และแบบถังเคล่ือนท่ี แต่ละจุดใหญ่ ๆ เช่น ตามตลาด จะมีถังคอนเทนเนอร์วางไว้

ให้นํามูลฝอยมาทิ้งรวมกัน จากนั้นจะมีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์มายกไปเททิ้งหรือกําจัดในสถานท่ี
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กําจัดขยะมูลฝอย แล้วนําถังเปล่ามาเปล่ียนไว้เพื่อรองรับขยะมูลฝอยต่อไป ดังนั้นส้นทางการเก็บขน

จึงไม่ซับซ้อนมาก แต่อาจไม่คุ้มค่าสําหรับท้องถิ่นขนาดเล็ก เพราะสภาพความแออัดไม่มากนัก แต่

สําหรับเองขนาดใหญ่ท่ีมีการพัฒนาของเมืองสูง มีความแออัดมาก ควรพิจารณามีจุดส่งผ่านหรือ

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อช่วยในการลดระยะทางการเก็บขน 

 6)  การเลือกรถเก็บขนขยะมูลฝอย เป็ นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีจะต้องให้มีขนาด 

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอย การเลือกรถเก็บขนขยะมูลฝอยจะ

พิจารณาจาก 

 (1)  ประเภทของรถ รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีหลายชนิด  ซ่ึงมีการทํางาน 

และข้อจํากัดแตกต่างกัน สามารถเปรียบเทียบได้จากตารางท่ี 2.2 

 (2)  ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง 

ดูแลและจ่าย ซ่ึงแบ่งเป็นค่าลงทุน มีตั้งแต่ ค่าจัดซื้อรถแต่ละประเภท ค่าจัดซื้อระบบควบคุมรถ ค่า

จัดซื้อถังรอบรับขยะมูลฝอย ค่าอุปกรณ์ในการเก็บขน และค่าดําเนินการ ได้แก่ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่า

ซ่อมบํารุงและรักษา ค่าพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขนประจํารถ ค่าอุปกรณ์ประจํารถ 

 (3)  ขนาดรถเก็บขนขยะมูลฝอย ควรเลือกขนาดให้พอดีกับปริมาณและ 

ความถ่ีในการเก็บขน 

 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบรถแต่ละประเภทในการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
ประเภทรถ ความจุ 

(ลบ.ม.) 

ประสิทธิภาพในการทํางาน ข้อจํากัด หมายเหตุ 

รถเปิ ดข้างเท

ท้าย 6 ล้อ 

7 – 10 - มีความคล่องตัวดี 

- เหมาะสําหรับทุกสภาพถนน 

- เหมาะสําหรับ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั่วไป 

- บรรทุกได้น้อย 

- เข้าซอยแคบลําบาก 

- ใช้พนักงานจํานวนมาก 

-ด้านข้างของรถสูงประมาณ 120 

– 150 ซม. ทําให้เกิดความไม่

สะดวกในการเทขยะมูลฝอยใส่

รถ ทําให้เกิดความล่าช้า 

รถเทท้าย 

(รถบรรทุก

ทั่วไป) 6 ล้อ 

5 – 7 - คล่องตัวในการทํางานดี 

- เหมาะสมกับ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ทั่วไป 

- ไม่มีฝาปิ ดมิดชิด - นิยมใช้เก็บกิ่งไม้และวัสดุ

ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ 

รถเก็บขนคอน

เทนเนอร์ 6 ล้อ 

3 – 5 - เหมาะสมกับ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ขนาดใหญ่ท่ีประชาชนอยู่

หนาแน่น 

- สามารถซ่อมบํารุงถังได้ง่าย 

- ราคาสูง 

-มีข้อจํากัดจากประชาชนซ่ึงไม่ยอมให้

ตั้งใกล้บ้านของตน 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 

 
ประเภทรถ ความจุ 

(ลบ.ม.) 

ประสิทธิภาพในการทํางาน ข้อจํากัด หมายเหตุ 

รถอัดมูลฝอย 6 

ล้อ 

15 – 20 

(5 – 6 ตัน) 

- เหมาะสมกับ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ขนาดใหญ่ท่ีมีสภาพถนนดี และมี

ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาก ๆ 

- ใช้พนักงานน้อย 

- ในถนนท่ีมีสภาพไม่ดี จะทําให้รถ

ชํารุ ดเร็วขึ้น 

- การซ่อมแซมยุ่งยาก 

- ราคาแพง 

- สภาพไม่คล่องตัวสําหรับเมืองท่ีมีถนนแ 

- ค่าบํารุงรักษาสูงกว่ารถทุกประเภท 

- ในกรณีท่ีมีความชื้นสูง จะทําให้เกิด

ความสกปรกมากเพราะการอัดของรถ 

- ด้านท้ายรถท่ีเทขยะมูลฝอยอยู่

ต่ํา สะดวกดีมากกับการเทมูลฝอย

ใส่รถ 

รถแต๋น 

(รถต๋อย) 

1 – 3 - คล่องตัวในการทํางานดี 

- ไม่มีปัญหากับสภาพถนน 

- ใช้พนักงานน้อย 

- เหมาะสําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั่วไปท่ีมีระยะทางท่ีไปกําจัดไม่ไกลมาก 

- วิ่งช้า 

- บรรทุกได้ครั้งละไม่มาก 

- ซ่อมบํารุงรักษาได้ง่าย 

- วัสดุใช้ในเมืองไทย 

รถเก็บขนเล็ก

เปิ ดข้างเทท้าย 

(pickup) 4 ล้อ 

1 – 3 - คล่องตัวกับทุกสภาพถนน 

- เข้าในซอยแคบ ๆ ได้ 

- ใช้พนักงานน้อย 

- มีสภาพความแข็งแรงทนทานกว่ารถแต๋น 

- บรรทุกได้น้อย - ควรจะนํามาใช้ในชุมชนท่ี

หนาแน่นและถนนคับแคบ 

 

แหล่งที่มา:  ธเรศ ศรี สถิตย์, 2553: 304. 

หมายเหตุ:   เปรียบเทียบเฉพาะรถเก็บขนขยะทั่วไป ไม่รวมการเก็บขนขยะอันตรายชุมชน มูลฝอย

ติดเชื้อ และสารกัมมันตรังสี 

 

 นอกจากนี้ระยะทางในการเก็บขนขยะมูลฝอย ยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณ

นํ้ามันเชื้อเพลิง เวลา และการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ ดังนั้นจึงควรทําการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของ

รถแต่ละประเภทกับระยะทางในการวิ่งเก็บขนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 สําหรับเกณฑ์พิจารณาทั่วไปของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีหน้าท่ีไนการจัดการ

ขยะมูลฝอยของทิ้งถิ่นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกรถเก็บขนขยะมูลฝอยแสดงดังตารางท่ี 

2.3 
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ตารางที่ 2.3  เกณฑ์พิจารณาในการเลือกรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

 

หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา ปัจจัยที่ประกอบการตัดสินใจ หมายเหตุ 

ประเภทรถเก็บขนขยะมูลฝอย - ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 

- งบประมาณค่าลงทุนจัดซื้อ 

- สภาพของถนนในเขตเทศบาล 

- สภาพของชุมชน 

- ความสามารถในการซ่อมบํารุง 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับรถเก็บขนขยะมูลฝอย - งบประมาณและราคาของรถแต่ละประเภท 

- ระยะทางในการเก็บขนจนถึงสถานท่ีกําจัด 

- ค่าจ้างพนักงานประจํารถ 

- อายุการใช้งานของรถแต่ละประเภท 

ต้องพิจารณาประกอบกันทุก ๆ 

ปัจจัย 

ขนาดของรถเก็บขนขยะมูลฝอย - ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 

- สภาพถนนและชุมชน 

- ระบบการจราจรของเมือง 

- เขตการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 

ลักษณะการเก็บขนขยะมูลฝอย - สภาพถนนและชุมชน 

- การกําหนดเขตการเก็บขนขยะมูลฝอย 

- ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นต่อวัน 

- ความร่วมมือของประชาชนในพี้นท่ี 

 

ระยะทางในการเก็บขนขยะมูลฝอย - สถานท่ีกําจัดและสภาพทางเข้า-ออก 

- ค่าใช้จ่ายประเภทนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ถ้าระยะทางไกลควรเลือกใช้รถท่ี

สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงน้อยและ

ควรมีการบํารุงรักษาตลอดเวลา 

 

แหล่งที่มา: ธเรศ ศรี สถิตย์, 2553: 310. 

 

  2.4.3.4  การขนถ่ายขยะมูลฝอย 

 จากปัญหาการขนส่งขยะมูลฝอยไปกําจัดในเขตเมือง  สิ่งท่ีช่วยลดปัญหาคือการขน

ถ่ายขยะมูลฝอยออกไปนอกเขตเมืองหรือจากแหล่งกําเนิดไปให้เร็วท่ีสุด เพื่อไม่ให้มีการตกค้างของ

ขยะในพื้นท่ี ดังนั้นหากสถานท่ีกําจัดอยู่ไกลจากแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยมาก จึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเมืองให้ดีขึ้น ทั้งนี้

ปัจจัยพิจารณาการสร้างสถานีขนถ่ายมีดังนี้ (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2553) 

 1)  มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยลงระหว่างทางไปสถานีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีอยู่

ห่างไกลมาก 

 2)  สถานท่ีทิ้งหรือกําจัดขยะมูลฝอยอยู่ห่างจากเขตเมืองเกินกว่า 20 กิโลเมตร  
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จึงทําให้ไม่คุ้มกับการขนส่งโดยตรง 

 3)  รถบรรทุกขยะมูลฝอยท่ีให้บริการในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีความสามารถ 

ในการบรรทุกน้อยเน่ืองจากเป็นรถขนาดเล็ก จําเป็นต้องมีสถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อรวบรวมให้มูลฝอย

มีปริมาณมากพอจึงขนไปยังสถานท่ีกําจัดครั้งเดียว 

 4)  มีระบบเก็บขนแบบถังเคล่ือนท่ี ท่ีใช้ถังบรรทุกมูลฝอยขนาดเล็ก 

 5)  มีระบบการขนส่งขยะมูลฝอยแบบอัดไปในท่อลมหรือท่อนํ้าขนาดใหญ่  

ซ่ึงจะพบเห็นในต่างประเทศ 

 ก่อนส่งไปกําจัดจะมีการแยกส่วนประกอบของขยะมูลฝอย อาจจะมีการแปรสภาพ

ในสถานีขนถ่าย หรือในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยซ่ึ งสามารทําได้หลายวิธี คือการแปรสภาพด้วย

การบด การอัด การแยกส่วนประกอบ การย่อยสลายทางชีวภาพ ซ่ึ งการย่อยสลายทางชีวภาพ ซ่ึง

เป็นการแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อนํามาใช้ประโยชน์อีก ขบวนการท่ีเกิดขึ้นอาศัยการทํางานของ

จุลินทรีย์ทั้งแบบท่ีใช้อากาศ ท่ีจะย่อยสลายอินทรียวัตถุได้ดี ผลท่ีได้ก็คือ ปุ๋ ยหมัก เป็นประโยชน์ต่อ

การบํารุงดิน และจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ ทําให้เกิดกรดและก๊าซจากขบวนการย่อยสลาย หากมี

ก๊าซมากพอก็สามารถเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

  2.4.3.5  การกําจัดขยะมูลฝอย 

 การกําจัดหรือทําลาย ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซ่ึง

เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว สุดท้ายก็จะเหลือขยะท่ีไม่สามารถนําไปทําประโยชน์อะไร

ได้อีก ขยะเหล่านั้นจึงถูกส่งมากําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี

ตามเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกันดังนี้ 

 1)  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 3มีวัตถุประสงค์ 

สําหรับใช้เพื่อการกําจัดขยะท่ีไม่เป็นอันตราย (Non-hazardous Waste) ไม่ว่าจะมีแหล่งกําเนิดจาก

ชุมชน จากภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม เป็นการนําขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได้มาเทกองใน

พื้นท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นใช้เคร่ืองจักรกลเกล่ียและบดอัดขยะมูลฝอยให้ยุบตัวลงหรือมีความ

หนาแน่นมากขึ้น แล้วทําการกลบทับฝังด้วยวัสดุกลบทับหรือดินท่ีมีความเหมาะสมเพื่อป้ องกันกลิ่น

รบกวน แมลงวัน สัตว์พาหะนําโรคต่าง ๆ จากนั้นทําการฝังกลบเป็นชั้น ๆ จนได้ความสูงหรือความ

ลึกท่ีออกแบบไว้ และเม่ือขยะมูลฝอยเต็มหลุมหรือพื้นท่ีท่ีเตรียมไว้จะทําการกลบด้วยดินอีกครั้ง

พร้อมทั้งปรับพื้นท่ีให้สวยงาม 

 การกําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบเป็นวิธีท่ีใช้กันมานาน เน่ืองจากมี

ค่าใช้จ่ายถูกท่ีสุดแต่ก็เป็นวิธีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากหากขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ท่ีดี ดังนั้นขณะดําเนินการฝังกลบและเม่ือปิ ดการใช้งานหลุมฝังกลบแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบ
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพนํ้าผิวดิน นํ้าใต้ดิน และคุณภาพอากาศ เพื่อเป็นการป้ องกันผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 2)  การกําจัดโดยเตาเผา (Incineration) การกําจัดมูลฝอยโดยใช้เตาเผาเป็ น 

วิธีการกําจัดมูลฝอยท่ีสามารถเผาไหม้ขยะมูลฝอยทั้งส่วนท่ีเป็นของแข็ง ของเหลวง และก๊าซท่ีดีวิธี

หน่ึง สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ประมาณร้อยละ 80 – 90 แต่ทั้งนี้มูลฝอยท่ีกําจัดได้จะต้อง

มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ดี และมีความชื้นไม่สูงนัก ในขบวนการเผาไหม้ต้องมีการเติมอากาศ

และใช้เชื้อเพลิงช่วยในการเผาไหม้ ภายใต้อุณหภูมิและความดันท่ีเหมาะสม เม่ือมูลฝอยเผาไหม้

สมบูรณ์แล้วจะเกิดก๊าซชนิดต่าง ๆ และไอนํ้าออกสู่บรรยากาศ อีกส่วนหน่ึงจะเกิดฝุ่ นและเถ้า

ประมาณร้อยละ 10 – 20 ซ่ึงจะต้องเอาไปฝังกลบอีกครั้งหน่ึง (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม, กรม

อนามัย, 2544: 67) สามารถเปรียบเทียบเตาเผารูปแบบต่าง ๆ ได้ดังตารางท่ี 2.4 

 

ตารางที่ 2.4  สรุปเปรียบเทียบลักษณะและข้อดีข้อเสียของเตาเผาแต่ละประเภท 
 
ประเภทของเตาเผา ปริมาณ

ขยะที่

สามารถ

เผาได้ 

อุณหภูมิ

ภายใน

เตาเผา 

ข้อดี ข้อเสีย ลักษณะขยะที่

เหมาะสม 

เตาเผาแบบห้องเดี่ยว 

(Single Chamber 

Incinerators) 

100 – 200 

กก./วัน 

300°C – 

400°C 

- สามารถควบคุม

อุณหภูมิได้ 

- ไม่สามารถควบคุม

คุณภาพของอากาศ

เสียก่อนปล่อยออกไปสู่

ปล่องควัน 

- นิยมเผาขยะมูลฝอยท่ี

ติดไฟง่ายและมี

ความชื้นต่ํา 

เตาเผาแบบหลายห้องเผา 

(MultiplemChamber 

Incinerators) 

- Rotort type 

- In-line type (นิยมใช้

เผาทําลายมูลฝอยติดเช้ือ) 

100 – 200 

กก./ชั่วโมง 

 - สามารถควบคุม

คุณภาพอากาศเสียให้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- เผาทําลายขยะมูลฝอย

ได้ในปริมาณไม่มาก 

 

เตาเผาขนาดใหญ่ 

เตาเผาชนิดมีแผง

ตะกรับ (Stoker Type 

Incineration) 

150 ตัน/วัน

ขึ้นไป 

850°C – 

1,200°C 

- การเผาไหม้ขยะมูล

ฝอยเป็ นไปได้อย่าง

ทั่วถึง ความร้อนท่ีได้

สามารถนํากลับมาเป็ น

พลังงานและนําไปใช้

ประโยชน์ได้ 

- ไม่ต้องคัดแยกหรือ 

- ไม่เหมาะกับขยะมูล

ฝอยท่ีมีปริมาณเถ้าสูง 

- เงินลงทุนและค่า

บํารุงรักษาค่อนข้างสูง 

- เหมาะกับขยะมูลฝอย

ชุมชนท่ีมีชิ้นส่วนหรือ

ขนาดขยะแตกต่างกัน

มากๆ 

- เหมาะกับมูลฝอย

ปริมาณมาก 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 
ประเภทของเตาเผา ปริมาณขยะ

ท่ีสามารถ

เผาได้ 

อุณหภูมิ

ภายใน

เตาเผา 

ข้อดี ข้อเสีย ลักษณะขยะท่ี

เหมาะสม 

   บดตัดขยะมูลฝอยก่อน 

ให้ค่าประสิทธิภาพเชิง

ความร้อนได้สูงถึง 85% 

  

3เตาเผาชนิดใช้ตัวกลาง

นําความร้อน3 

(Fluidized Bed 

Incinerator)   

25 – 100 

ตัน/วัน 

650°C – 

750°C 

- ทําลายมูลฝอยได้

อย่างสมบูรณ์ 

- มีความยืดหยุ่นใน

การรับขยะท่ีมี

คุณสมบัติไม่สม่ําเสมอ 

- เงินลงทุนและค่า

บํารุงรักษาค่อนข้างต่ํา

และให้ค่าประสิทธิภาพ

เชิงความร้อนได้สูงถึง 

90% 

- ต้องมีกระบวนการ

จัดการและเตรียมขยะ

มูลฝอยเบื้องต้นให้มี

ขนาดตามท่ีกําหนด

ก่อนป้ อนเข้าสู่เตาเผา 

รวมทั้งเทคโนโลยี

ดังกล่าวยังมีราคาแพง 

และมีค่าใช้จ่ายในการ

บํารุงรักษาท่ีสูง 

- เหมาะสําหรับการเผา

ทําลายมูลฝอยประเภท

ท่ีมีขนาดเล็กและเป็น

มูลฝอยประเภท

เดียวกัน 

เตาเผาแบบหมุน 

(Rotary Kiln 

Incineration) 

500 กก. – 3 

ตัน/ชม. 

600°C – 

700°C   

และ 

1,200°C 

– 

1,600°C 

- มี 2 ห้องเผา และ

การหมุนของห้องเผา

สามารถหมุนได้

รอบตัวทําให้ขยะมูล

ฝอยพลิกกลับและติด

ไฟได้ทั่วถึง  

- ไม่ต้องคัดแยกหรือ

บดตัดขยะมูลฝอยก่อน 

ให้ค่าประสิทธิภาพเชิง

ความร้อนได้สูงถึ ง 

80% 

- เงินลงทุนและค่า

บํารุงรักษาค่อนข้างสูง 

- นิยมเผาทําลายมูลฝอย

อุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูล

ฝอยอันตราย 

เตาเผาแบบหมุน 

(Rotary Kiln 

Incineration) 

500 กก. – 3 

ตัน/ชม. 

600°C – 

700°C   

และ 

1,200°C 

– 

1,600°C 

- มี 2 ห้องเผา และ

การหมุนของห้องเผา

สามารถหมุนได้

รอบตัวทําให้ขยะมูล

ฝอยพลิกกลับและติด

ไฟได้ทั่วถึง  

- ไม่ต้องคัดแยกหรือ

บดตัดขยะมูลฝอย

ก่อน ให้ค่าประสิทธิภาพ

เชิงความร้อนได้สูงถึง 

80% 

- เงินลงทุนและค่า

บํารุงรักษาค่อนข้างสูง 

- นิยมเผาทําลายมูลฝอย

อุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูล

ฝอยอันตราย 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 
 
ประเภทของเตาเผา ปริมาณขยะ

ที่สามารถ

เผาได้ 

อุณหภูมิ

ภายใน

เตาเผา 

ข้อดี ข้อเสีย ลักษณะขยะที่เหมาะสม 

เตาเผาแบบจํากัด

อากาศ (Pyrolysis 

Incinerator/ Starved 

air incinerator) 

200 กก. – 

10 ตัน/วัน 

(ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของ

เตาเผา) 

450°C 

และ 

1,000°C 

– 

1,200°C 

- ได้ก๊าซท่ีเผาไหม้ได้ 

สามารถนําไปผลิต

พลังงานไฟฟ้ าต่อได้ 

เหมาะกับระบบการ

ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็ก 

- ถ้าออกแบบระบบการ

เผาไหม้ไม่ดี และมี

คุณภาพเชื้อเพลิงท่ีไม่

สม่ําเสมอ (ขนาด 

ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า 

ค่าความร้อน) จะส่งผล

ให้ก๊าซเชื้อเพลิงท่ีได้มี

คุณภาพไม่แน่นอน 

และการผลิตไฟฟ้ าจะ

ไม่สม่ําเสมอ 

- เหมาะสําหรับเผา

ทําลายมูลฝอย

อุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะกาก

อุตสาหกรรมอันตราย 

- ใช้กับมูลฝอยปริมาณ

น้อย และค่าความชื้นต่ํา 

เตาเผาแบบความร้อน

สูง (Thermo selected 

type) 

 2,000°C 

– 

3,000°C 

- สามารถทําลายมูล

ฝอยได้ถึง 95  –  99% 

ของปริมาณขยะ 

- เงินลงทุนและค่า

บํารุงรักษาค่อนสูงมาก 

- สามารถเผามูลฝอยได้

ทุกชนิด  

- เหมาะสําหรับทําลาย

มูลฝอยชุมชนท่ีมี

องค์ประกอบของขยะ

มูลฝอยท่ีมีความหลาย

หลายเป็ นอย่างยิ่ง 

 

แหล่งที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ, 2554. 

 

 3)  การหมักทําปุ๋ย (Composting) การนําขยะย่อยสลาย พวกเศษพืช เศษขยะ 

จากการทําครัว เช่น เศษผัก เศษเนื้อ  เปลือกผลไม้ มาหมักโดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของ

จุลินทรีย์ในการย่อยสลายขยะดังกล่าว  ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมทั้งในด้านความชื้น 

อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน จนได้สารอินทรีย์ท่ีย่อยสลายแล้วเป็นผงหรือก้อนเล็ก ๆ สีนํ้าตาลปนดํา 

ไม่มีกลิ่น มีอัตราส่วนของส ารประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ํา เม่ือขบวนการย่อยสลายเสร็จ

สมบูรณ์จะได้ปุ๋ ยหมักท่ีสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินได้เป็นอย่างดี รูปแบบการหมัก

ท ํ า ป ุ๋ย สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2553; อาณัติ 

ต ๊ ะ ปิ น ต า, 2553: 130 – 140) ดังนี้ 

 (1)  การหมักแบบใช้อากาศ (Aerobic Decomposition) เป็นวิธีการหมัก 

ขยะมูลฝอยเพื่อทําปุ๋ ย โดยอาศัยกระบวนการของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในขยะ 
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มูลฝอย ซ่ึงจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มท่ีต้องการอากาศ และจะได้ปุ๋ ยท่ีมีคุณสมบัติดีและมีองค์ประกอบ

ของไนเตรต (NO3
-) และซัลเฟต (SO4

2-) วิธีนี้เป็นกระบวนการหมักท่ีไม่ก่อปัญหาเร่ืองกลิ่น สามารถ

แบ่งย่อยได้ 2 วิธีอย่างง่ายคือ การหมักแบบกองบนลาน (Windrow Composting) แบบอุโมงค์อากาศ 

(Static Composting)  

  (2)  การหมักทําปุ๋ ยแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Decomposition) เป็ น 

กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในถังหมักแบบไม่ใช้อากาศ โดยนําขยะ

มูลฝอยจะเข้าสู่ถังหมัก จากนั้นจะถูกผสมกับขยะเก่าท่ีผ่านการหมักมาแล้ว ซ่ึงมีสภาวะในการหมัก

แบบแข็งหรือกึ่งแข็ง การหมักรูปแบบนี้มักเกิดก๊าซท่ีมีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (H2S) และก๊าซ

แอมโมเนีย (NH3) รวมทั้งคุณภาพปุ๋ ยท่ีได้จะค่อนข้างต่ําและใช้เวลานานกว่าการหมักแบบใช้อากาศ  

 

 2.4.4  การจัดการขยะอันตรายชุมชน  

 การจัดการขยะอันตรายชุมชนจําเป็นต้องมีการจัดการโดยเฉพาะไม่สามารถนํามาจัดการ

ร่วมกับขยะทั่วไปได้ เน่ืองจากอาจเกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น หากนําหลอดไฟฟลูออเรส

เซนต์รวมกับขยะมูลฝอยแล้วเกิดการแตกหัก ระหว่างขนย้าย ฝังกลบทําให้ สารปรอทท่ีอยู่ใน

หลอดไฟ ออกปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เน่ืองจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยไม่สามารถป้ องกันการซึม

ผ่านของสารเคมีได้ ซ่ึงสารปรอทจะก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ ทําให้มีอาการคันหรือชา ประสาท

สัมผัสทํางานผิดปกติ สั่น เดินลําบาก ถ้าได้รับเป็นเวลายาวนานสามารถก่อให้เกิดโรคมินามาตะได้ 

เป็ นต ้น 

 ในการจัดการขยะอันตรายชุมชนจากชุมชน ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2550 มาตรา 3 ท่ีกําหนดนิยามมูลฝอยใ ห้รวมถึงขยะอันตรายชุมชน และมาตรา 18  โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดหาระบบการจัดการขยะอันตรายชุมชน

จากชุมชน เพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นท่ี โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการเช่น การคัดแยก 

การรวบรวม การเรียกคืนซาก รูปแบบด้านการเงิน/การลงทุน การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการ

กําจัด รูปแบบและเทคโนโลยีของระบบบําบัดและกําจัด ในลักษณะศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ ซ่ึงใน

ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อยู่ในระหว่างการจัดทํากฎกระทรวง

เกี่ยวกับคํานิยามและหลักเกณฑ์แนวทางการจัดการขยะอันตรายชุมชนจากชุ มชน ทั้งนี้การจัดการ

ขยะอันตรายชุมชนมีแนวทางดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)  

  2.4.4.1  การคัดแยกขยะอันตรายชุมชนจากชุมชน  

 เป็นการดําเนินการขั้นแรกในการจัดการขยะอันตรายชุมชน ถ้าสามารถดําเนินการ

คัดแยกขยะอันตรายชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะทําให้สามารถจัดการขยะอันตรายชุมชนใน
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ขั้นตอนต่อไปได้สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ในการดําเนินการขั้นตอนนี้ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากประชาชน โดยต้องให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะอันตรายชุมชน 

 โดยตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการดําเนินการสร้างกลไกการคัดแยก

ขยะอันตรายชุมชนจากชุมชนคือ เทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงมีโครงการขยะพิษแลกแต้ม เป็นการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะอันตรายชุมชนจากชุมชน (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2553) 

  2.4.4.2  การแยกทิ้ง  

 เป็นการให้ประชาชนนําขยะอันตรายชุมชนจากชุมชนภายในบ้านเรือนของตนนํามา

ทิ้งแยกออกจากขยะทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดการปะปนกันโดยมีแนวทางดังนี้ 

 1)  แยกใส่ถุงวางแยกไว้หน้าบ้านตามเวลา หน่วยงานของท้องถิ่นต้องมีการ 

ตกลงร่วมกันกับประชาชนในการกําหนดระยะเวลา  ช่วงเวลา ในการนําขยะอันตรายชุมชนใน

บ้านเรือนของตนออกมาทิ้งตามระยะเวลาดังกล่าว 

 2)  แยกทิ้งไว้ตามจุดท่ีกําหนด ทางหน่วย งานของท้องถิ่นจัดให้มีสถานท่ี  

และภาชนะสําหรับรองรับขยะอันตรายชุมชนโดยเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ทราบ เพื่อให้ประชาชนนําขยะอันตรายชุมชนในบ้านเรือนของตนออกมาทิ้งตามสถานท่ี

ท่ีกําหนดไว้ 

 3)  การจัดวันพิเศษเพื่อรวบรวม เป็นการจัดวันพิเศษในการเก็บขยะอันตราย 

ชุมชนขึ้นในท้องถิ่นหรืออาจจัดร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่นวันประชุมท้องถิ่น หรือวัน

ทําความสะอาดชุมชน  ประชาชนจะนําขยะอันตรายชุมชนในบ้านเรือนออกมาแล้วหน่วยงานของ

ท้องถิ่นจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนท่ีประชาชนนํามาทิ้ง 

  2.4.4.3  การเก็บรวมรวบ  

 เป็นขั้นตอนในการเก็บรวมรวมขยะอันตรายชุมชนท่ีประชาชนนําออกมาทิ้งจาก

ขั้นตอนการแยกทิ้ง เพื่อนํามารวบรวมไว้ ซ่ึงในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดําเนินการโดยใช้รถเก็บขน

ขยะอันตรายชุมชน โดยกําหนดให้รถเก็บขนขยะจะต้องมีการแยกเก็บขยะอันตรายชุมชนโดยเฉพาะ

ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ดังนี้ 

 1)  โดยรถขยะมูลฝอยทั่วไปท่ีมีช่องเก็บเฉพาะ 

 2)  โดยรถเก็บขนขยะอันตรายชุมชนโดยเฉพาะ 

  2.4.4.4  การเก็บกัก 

 เป็นการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจากชุมชนท่ีเก็บได้มาเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้มี

ปริมาณท่ีเพียงพอในการส่งไปกําจัดและจะต้องไม่รวบรวมไว้เป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป เน่ืองจาก
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ขยะอันตรายชุมชนบางประเภทอาจเกิดอันตรายขึ้น เช่น กระป๋ องสเปรย์ท่ีไม่ใช้แล้วอาจเกิดการ

ระเบิด เป็นต้น จะต้องเตรียมเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแล ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ซ่ึง อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553: 

87 – 89) ได้สรุปแนวทางในการเก็บกักขยะอันตรายชุมชนไว้ดังนี้ 

 1)  ควรมีภาชนะสําหรับเก็บกักขยะอันตรายชุมชนแต่ละประเภท ได้แก่ หลอด  

ฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋ องสเปรย์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง เป็นต้น ให้แยกออกจากกันและ

ภาชนะดังกล่าวจะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับขยะอันตรายชุมชนแต่ละประเภทและต้องมีความ

ทนทานต่อการกัดกร่อนและมีฝาปิ ดมิดชิด 

 2)  ภาชนะท่ีเก็บขยะอันตราย ชุมชนประเภทต่าง ๆ ควรตั้งอยู่ในท่ีร่มและมี  

การระบายถ่ายเทอากาศท่ีดี หากเก็บไว้ในบริเวณท่ีไม่มีการถ่ายเทของอากาศ อาจทําให้เกิดปฏิกิริยา

ทางเคมี เช่น ขยะอันตรายชุมชนประเภทระเบิดได้ หรือเกิดการรั่วไหลของสารเคมีในกรณีท่ีเป็น

ของเหลว 

 3)  ด้านข้างของภาชนะท่ีเก็บกักขยะอันตรายชุมชนแต่ละประเภท ควรมีเคร่ือง-

หมายแสดงประเภทของขยะอันตรายชุมชนนั้นกํากับไว้ด้วย 

  2.4.4.5  การขนส่งไปสถานท่ีกําจัด 

 เป็นการนําขยะอันตรายชุมชนจากชุมชนท่ีไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ขนส่งไป

ยังสถานท่ีกําจัดโดยถูกวิธี ซ่ึงในการขนส่งขยะอันตรายชุมชน จะต้องมีความปลอดภัยและเข้มงวด 

เน่ืองจากขยะอันตรายชุมชนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าหากมีอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ควรจัด

ให้มีพาหนะสําหรับขนส่งขยะอันตรายชุมชนโดยเฉพาะ หรือมีภาชนะหีบห่อท่ีมิดชิด ทนทานต่อ

การกัดกร่อนสําหรับบรรจุขยะอันตรายชุมชนโดยเฉพาะเพื่อขนส่งนําไปกําจัดต่อไปนอกจากนี้ต้อง

มีเคร่ืองหมายแสดงให้ชัดเจนว่าเป็นพาหนะสําหรับขนส่งขยะอันตรายชุมชน  (อาณัติ ต๊ะปิ นตา, 

2553: 98 – 99) 

  2.4.4.6  การบําบัด/กําจัดขยะอันตรายชุมชนจากชุมชน 

 กระบวนการกําจัดขยะอันตรายชุมชนจากชุมชนท่ีไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

โดยดําเนินการอย่างถูกต้องและปลอดภัยในการบําบัดและกําจัดขยะอันตรายชุมชนจะต้องดําเนินการ

เป็นขั้นตอนซ่ึงแยกออกมาจากขยะประเภทอ่ืนตั้งแต่การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะโดยรถเก็บขน

เฉพาะขยะอันตรายชุมชนมายังสถานท่ีบําบัด จากนั้นจึงทําการบําบัดขยะเหล่านั้นด้วยกระบวนการ

ทางกายภาพ  ทางเคมี หรือทางชีวภาพ รวมทั้งอาจนําขยะท่ีเป็นอันตรายบางประเภทไปทําการเผา 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของขยะด้วยว่าควรนําไปบําบัดด้วยวิธีการใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด และจากการ

นําขยะไปทําการบําบัดพบว่ายังมีบางส่วนเหลือตกค้างจากการบําบัดเกิดขึ้น เช่น เกิดกากตะกอน

จากกระบวนการบําบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และเกิดเถ้าจากการเผา เป็นต้น ซ่ึงของเสียส่วน
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ท่ีเหลือเหล่านี้ยังมีความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษอยู่ จึงจําเป็นต้องนําไปผ่านกระบวนการเพื่อ

ลดความเป็นอันตรายหรือความเป็นพิษดังกล่าวให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ การทําให้คงตัวหรือ

ปรับเสถียร และการทําให้เป็นก้อนแข็ง ฯลฯ จากนั้นจึงขนย้ายไปยังสถานท่ีฝังกลบเพื่อทําการฝัง

กลบโดยวิธีพิเศษหรือฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) เป็นขั้นตอนสุดท้าย (อาณัติ ต๊ะปิ น

ตา, 2553: 195 – 222) 

 1)  การบําบัดด้วยกระบวนการทาง กายภาพและเคมี มีจุดประสงค์ เพื่อทําให้ 

ของเสียอันตรายลดความอันตรายลง มีความสามารถในการละลายต่ําลง  มีความคงตัวมากขึ้น 

ตัวอย่างกระบวนการทางกายภาพและเคมีท่ีนํามาใช้ ได้แก่  

 2)  การบําบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (The Biological Waste Treatment  

Process) ใช้ในการกําจัดของเสียท่ีสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม 

วิธีนี้มีข้อจํากัดอยู่มาก เน่ืองจากของเสียอันตรายส่วนมากยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  

กระบวนการบําบัดทางชีวภาพ ท่ีนํามาใช้มีทั้งกระบวนการแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน 

3 3)  การปรับเสถียร (Stabilization/Solidification) การปรับเสถียรกากของเสีย  

เป็นการผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมเข้ากับของเสีย เพื่อให้เกิดโครงสร้างท่ีของเสียถูกจับไว้ ทําให้ของ

เสียถูกชะล้างละลายออกมาได้น้อยลง การปรับเสถียรกากของเสียนี้ เป็ นการเตรียมของเสียเพื่อ

นําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย ตัวอย่างการปรับเสถียร ได้แก่ การผสมปูนซีเมนต์กับตะกอนโลหะ

หนักแล้วนํามาหล่อเป็นก้อน   การผสมปูนขาวกับขยะอันตรายชุมชน สารท่ีสามารถนํามาปรับ

เสถียรเพิ่มเติมได้ ได้แก่ ปูนขาวดัดแปลง ดินเหนียวดัดแปลง โพลิเมอร์อินทรีย์ เทอร์โมพลาสติก 

เป็นต้น จากนั้นตะกอนท่ีผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องนํามาทดสอบสมบัติการถูกชะล้าง (Leaching 

Test) ภายใต้สภาวะมาตรฐานก่อนนําไปฝังกลบ สารละลายท่ีผ่านการชะล้างของเสียแล้ว จะต้องมี

สารปนเปื้อนต่ํากว่าปริมาณท่ีกําหนดไว้ (เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2553) 

3 4)  การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) การดําเนินงานกําจัดขยะโดย 

วิธีพิเศษนี้ เป็นการฝังกลบเฉพาะขยะอันตรายชุมชน ความแตกต่างของหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย

สําหรับขยะอันตรายชุมชน (Secured Landfill) กับหลุมฝังกลบมูลฝอยทั่วไป (Sanitary Landfill) คือ 

หลุมฝังกลบมูลฝอยทั่วไปนั้นจะมีการใช้ชั้นดินเพื่อถมกลบมูลฝอยหรือมีการปูวัสดุรองพื้นอีก 1 ชั้น

เพื่อป้ องกันการไหลซึมของนํ้าชะมูลฝอย แต่การดําเนินงานโดยการฝังกลบแบบปลอดภัยนั้นจึงต้อง

มีความเข้มงวดและรัดกุมมากกว่า  เน่ืองจากขยะอันตรายชุมชนท่ีนํามาฝังกลบนั้นหากมีการรั่วไหล

ออกสู่ภายนอก ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน โดยของเสียอันตรายประเภทของแข็งหรือตะกอนท่ีมีโลหะหนักปนอยู่ขั้นตอนก่อน

นําไปฝังกลบอย่างปลอดภัยจะต้องผสมขยะอันตรายชุมชนด้วยสารเคมีต่าง ๆ เพื่อทําลายฤทธิ์โดย
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ปรับความเป็นกรด-ด่างของขยะอันตรายชุมชนให้มีฤทธิ์เป็นกลาง เพื่อลดการเกิดอันตราย กล่าวคือ

จะต้องนําขยะอันตรายชุมชนไปผ่านกระบวนการบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมีหรือ

การบําบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือ 3การปรับเสถียรหรือเถ้าท่ีได้จากเผาก่อน3 แล้วจึงนําไป

ฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยทั่วไปโครงสร้างของหลุมฝังกลบนั้น จะต้องมีการป้ องกันการรั่วซึมของ

นํ้าและสารอันตรายอย่างรัดกุมมาก ท่ีก้นหลุมและด้านข้างหลุม มีการบดอัดด้วยดินเหนียวซ่ึงมี

อัตราการไหลซึมของนํ้าต่ําและมีการปูแผ่นวัสดุกันซึมอีก 2 ชั้นเพื่อป้ องกันไม่ให้สารพิษรั่วไหล 

เม่ือฝังกลบกากของเสียจนเต็มหลุมแล้วต้องทําการปิ ดหลุมด้วยดินอัดแน่น ต่อจากนั้น ปูวัสดุกันซึม 

เช่นแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ 2 ชั้น ปูทับด้วยดินอีกชั้น แล้วปลูกพืชคลุมดินไว้ เพื่อลด

การชะล้างพังทลายหน้าดินไป นอกจากนั้น ด้านบนของหลุมฝังกลบ จะต้องมีท่อระบายอากาศ เพื่อ

ระบายก๊าซท่ีเกิดขึ้นภายในออกสู่ภายนอก เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการอัดตัวของก๊าซจนดันหลุมฝัง

กลบให้มีรอยแตกได้ และจะต้องมีระบบรวบรวม ระบบบําบัดนํ้าชะท่ีเกิดขึ้นภายในบ่อฝังกลบ  

รวมทั้งสร้างบ่อสังเกตการณ์เพื่อใช้ตรวจสอบคุณลักษณะของนํ้าใต้ดินในบริเวณใกล้ท่ีฝังกลบเพื่อ

ป้ องกันการรั่วไหลของสารพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

 5)  การเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง (Incineration) การบําบัดด้วยกระบวนการ 

ทางกายภาพและเคมี ไม่สามารถทําลายของเสียอันตรายบางชนิดได้ เช่น นํ้ามัน สารปราบศัตรูพืชบาง

ชนิด ตัวทําละลายอินทรีย์ สารเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพ จึงจําเป็นต้องทําการกําจัดโดยการนํามาเผาท่ีอุณหภูมิ

สูง เพื่อให้ของเสียเปล่ียนสภาพเป็นเถ้า แล้วนําเถ้านี้ไปฝังกลบต่อไป การเผาของเสียอันตราย ต้องทํา

การเผาท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,000 – 1,200 องศาเซลเซียส และต้องมีส่วนเผาไอก๊าซซํ้า เพื่อให้มีมลสารเหลือ

น้อยท่ีสุด เตาเผาจะต้องมีการปรับอัตราส่วนเชื้อเพลิงและอากาศท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ จะต้องมีเคร่ือง

ฟอกอากาศซํ้า เช่น เคร่ืองดักฝุ่ น เคร่ืองกําจัดไอกรดด่าง ก่อนปล่อยอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม  

 สามารถสรุปขั้นตอนในการจัดการขยะอันตรายชุมชนจากชุมชนดังกล่าวข้างต้น 

แสดงเป็นแผนภูมิดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  กระบวนการบําบัดและกําจัดขยะอันตรายชุมชน 

แหล่งที่มา:  มัลลิกา ปัญญาคะโป, 2544: 171. 

 

 2.4.5  หลักการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 

 เน่ืองจากมูลฝอยติดเชื้อ เป็นขยะชนิดหน่ึงท่ีสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่

แหล่งกําเนิด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ หากไม่ได้รับการ

จัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (กรมอนามัย, 2546: 15 – 67) 

  2.4.5.1  การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกําเนิด   

 มูลฝอยติดเชื้อโดยส่วนใหญ่มีแหล่งกําเนิดจากสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล 

คลินิก เป็นต้น สําหรับมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนนั้นมีจํานวนน้อยมาก ดังนั้น ในท่ีนี้จึงให้นํ้าหนัก

ไปท่ีแหล่งกําเนิดจากสถานบริการสาธารณสุข  อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะมีการคัดแยก จะต้องมีการ

ขยะอันตรายชุมชนชุมชนจากชุมชน 

(Hazardous Waste) 

เก็บรวบรวม 

คัดแยกจากขยะชุมชน  

การบําบัด 

ทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ 

การเผาท่ีความร้อนสูง 

ขนส่งโดยรถเก็บขนเฉพาะขยะอันตรายชุมชน

 

กากตะกอน เถ้าจากการเผา ของเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้ว 

(ไม่เป็นอันตราย) 

การปรับเสถียร/ทําเป็ นก้อนแข็ง 

การฝังกลบอย่างปลอดภัย 

(Secured Landfill) 

การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(Sanitary Landfill) 
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จัดเตรียมอุปกรณ์  จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อแต่ละประเภทให้เพียงพอและเหมาะสม มีการ

เตรียมบุคลากรโดยการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนถูกต้อง ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติ 

ระบบการกํากับ ดูแล และการระงับการแพร่เชื้อโรคท่ีอันตราย ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์

ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล  ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิ ดปาก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง 

ต้องมีการแยกมูลฝอยติดเชื้อจากขยะชนิดอ่ืน ๆ และแยกประเภทมูลฝอยติดเชื้อ  

 2.4.5.2  การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ   

 ต้องเก็บ มูลฝอยติดเชื้อตรงแหล่งกําเนิด และต้องเก็บลงในภาชนะท่ีกําหนด ตาม

ประเภทของมูลฝอยติดเชื้อ  พาหนะท่ีใช้เคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะตามท่ี

กฎหมายกําหนด และห้ามนําไปใช้ปนกับขยะทั่วไป โดยพาหนะท่ีใช้เคล่ือนย้ายต้องมีลักษณะตัวถัง

ปิ ดทึบ ผนังด้านในบุด้วยวัสดุท่ีทนทาน ทําความสะอาดได้ง่ายและไม่รั่วซึม ควรมีการทําความสะอาด

และฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน หากมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมาก ยัง

ไม่เคล่ือนย้ายออกไปทันที ต้องจัดให้มีท่ีหรือมุมหน่ึงของห้องสําหรับรวมภาชนะบรรจุเพื่อรอการ

เคล่ือนย้ายไปเก็บในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ  ห้ามเกิน 1 ว ัน การเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

ไปเก็บในท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อต้องดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะ โดยท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรอ

การขนไปกําจัดต้องเป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืน ต้องมีข้อความว่า “ท่ีพักรวมมูลฝอย

ติดเชื้อ” ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร ต้องทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 2.4.5.3  การขนมูลฝอยติดเชื้อ   

 จัดให้มีรถเข็นสําหรับเคล่ือนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงมีลักษณะเป็นตัวถัง

ปิ ด ท ึ บ ไม่รั่วซึม สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 10 องศาเซลเซียส และมีข้อความสีแดงปิ ดไว้ท่ี

ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านว่า “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ” และแสดงช่ือของราชการส่วน

ท้องถิ่นท่ีทําการขนมูลฝอยติดเชื้อด้วยตัวหนังสือสีแดงไว้ท่ีภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของ

ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องขนสม่ําเสมอตามวันและเวลาท่ีกําหนด และเส้นทางท่ีแน่นอน 

ต้องกระทําทุกวัน ระหว่างการเคล่ือนย้ายไปท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อห้ามแวะ หรือหยุดพัก ต้องมีผู้

ควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด ผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูล

ฝอยติดเชื้อ การป้ องกัน ระงับการแพร่เชื้อ และต้องสว มเคร่ืองป้ องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 

ผู้ประกอบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ หรื อ สถานพยาบาล/ท้องถิ่น ท่ีมีการเก็บมูลฝอยติดเชื้อออก

นอกสถานท่ีจะต้องมีผู้ควบคุมโดยบุคคลากรวุฒิวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน 

  2.4.5.4  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 เป็ นการทําลายเชื้อโรคท่ีมีอยู่ในมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีมาตรฐานสากลตามท่ีกระทรวง 

สาธารณสุขกําหนด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซ่ึ งปัจจุบันสําหรับ 
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ประเทศไทย มีเพียงวิธีการเผาในเตาเผา การทําลายเชื้อด้วยไอนํ้า และการทําลายเชื้อด้วยความร้อน

เท่านั้นท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ในการกําจัดมูลฝอยได้  และวิธีอ่ืนท่ีกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดในพระราชกิจจานุเบกษา การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีผ่านการบําบัดทําลายเชื้อแล้ว  สามารถ

นําไปฝังกลบรวมกับมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขาภิบาลได้  มูลฝอยติดเชื้อท่ีเป็ นของเหลวหรือเศษชิ้น

เนื้อเล็ก ๆ สามารถกําจัดโดยปล่อยลงในระบบบําบัดนํ้าเสียได้ มูลฝอยติดเชื้อบางประเภท ต้องกําจัด

โดยการนําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซ่ึงเป็นการกําจัด

ขั้นสุดท้าย  

 

2.5  กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 

 กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริการส่วนท้องถิ่น กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

โดยตรง และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขยะมูลฝอยโดยอ้อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 2.5.1  กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 

 กฎหมายในกลุ่มนี้ได้ให้อํานาจแก่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาด 

รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยในบริเวณต่าง ๆ เช่น ทางเท้า ถนน ท่ีสาธารณะ ทางนํ้า เป็นต้น ได้แก่ 

  2.5.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้

เสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว  

 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ 

 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา

และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมท่ี
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จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ

คุ้มครองตามความเหมาะสม 

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง

ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วย

ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการ

ดังกล่าว 

 สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้ องหน่วยรา ชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง 

  2.5.1.2  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ี

สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา 66(3) ท่ีกําหนดให้เทศบาลตําบล มี

หน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

  2.5.1.3  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2546 เร่ือง กําหนดอํานาจ และหน้าท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณ ะขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด  

 เพื่อให้การดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต

จังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการดําเนินโครงการในการให้บริการสาธารณะท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพไม่พอต่อการดําเนินการ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณและเทคนิค

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
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  2.5.1.4  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 กําหนดการจัดระบบบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ีระหว่างรัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง  ให้รัฐ และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น  การประสานและให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจมีรายได้จากรการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ต่าง ๆ 

รวมทั้งให้มีรายรับได้ในกรณีต่าง ๆ เช่น รายได้จากการพาณิชย์และการทํากิจการ เงินอุดหนุนต่าง ๆ 

เงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากต่างประเทศ เป็นต้น การกระจายอํานาจการให้บริการสาธารณะท่ีรัฐ

ดําเนินการอยู่เดิมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการ

ให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาตาม ความพร้อม 

รายได้ บุคลากร จํานวนประชาชน ค่าใช้จ่าย ตลอดจนคุณภาพการให้บริการท่ีประชาชนได้รับ 

 

 2.5.2  กลุ่มกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความสะอาดโดยตรง  

 กฎหมายในกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความสะอาด ซ่ึงเกี่ยวกับขยะมูลฝอยโดยตรง

โดยตรง ได้แก่ 

  2.5.2.1  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 กฎหมายฉบับนี้ได้�บัญญัติเร่ือง การกําจัดขยะมูลฝอย โดยได้ให้อํานาจแก่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานเร่ืองขยะมูลฝอย ได้แก่ มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 ดังนี้ 

 1)  มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วน  

ท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในการดําเนินการ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับ

หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจําเป็น

เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการร่วมกันได้ ในกรณีท่ีมีเหตุอัน

สมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็ นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ ซ่ึงไม่รวมถึงการใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย

โรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอันตราย และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนหรือ

กําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว แจ้งการดําเนินกิจการเป็ นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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 2)  มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 3)  มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน 

การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของ

ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

 (1)  ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

 (2)  กําหนดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะ 

และสถานท่ีเอกชน 

 สรุปได้ว่าราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใน

การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้แก่ ห้าม

ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในท่ีสาธารณะ  กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือให้เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให้ถู กต้องตามสุขลักษณะ กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ

ให้บริการเก็บ และขนส่ง ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน

จัดเก็บได้ปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงท่ีผู้นั้นจะเรียกเก็บได้  กําหนดการอ่ืนใดท่ี

จําเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ และมีอํานาจจัดการกรณีเหตุรําคาญให้ผู้ก่อเหตุรําคาญเป็นผู้เสีย

ค่าใช้จ่าย เช่น การเททิ้งสิ่งท่ีทําให้มีกลิ่นเหม็นหรือสารพิษ  หรือก่อให้เกิดความเส่ือมหรืออันตราย

ต่อสุขภาพ หรือการควบคุมสารพิษท่ีไม่ดีพอ เป็นต้น  ตลอดจนการดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ี

เกิดขึ้นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นของตน  สามารถดําเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ ราชการส่วนท้องถิ่น

ดําเนินการเอง หรือราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนภ ายใต้การ

ควบคุมของท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้เอกชนดําเนินการโดยทําเป็ นธุรกิจ 

  2.5.2.2  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535  

 พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายท่ีกําหนดเร่ืองการรักษาความสะอาดและการห้ามทิ้ง

ขยะมูลฝอย การจัดการมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งการทิ้งขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ของชุมชน โดยบังคับใช้ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศ (กอบกุล รายะนาคร, 2550: 171) มีบทบัญญัติ 

ท่ีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ 
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 1)  มาตรา 8 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือท่ีดินผู้ใด วางกระถางต้นไม้ 

บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ท่ีบริเวณภายนอกอาคารท่ีตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และปล่อยปละ

ละเลยให้ต้นไม้เห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใน

กระถางต้นไม้หรือท่ีบริเวณภายนอกของอาคาร หรื อปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชท่ีตน

ปลูกไว้หรือท่ีขึ้นเองในท่ีดินของตนให้เห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการ

ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดินของตน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยผู้กระทําผิดจะมีระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาทตามมาตรา 54 

 2)  มาตรา 13 เจ้าของรถซ่ึงใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล 

มูลฝอยหรือสิ่งอ่ืนใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพท่ีป้ องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น 

รั่วไหล ปลิว ฟุ้ ง กระจายลงบนถนนในระหว่างท่ีใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้ องกันมิให้นํ้ามันจากรถ

รั่วไหลลงบนถนน 

 3)  มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถาน 

สาธารณะ 

 4)  มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการ 

กระทําในบริเวณท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบ

ของเจ้าพนักงานจราจร 

 5)  มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุ 

ก่อสร้างลงในทางนํ้า หรือกองไว้ หรือกระทําด้วยประการใด ๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางนํ้า 

 6)  มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน  

ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณท่ีได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วน

อ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจเป็ นเจ้าของ 

  7)  มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด บ้วนหรือถ่มนํ้าลาย เสมหะ บ้วนนํ้าหมาก สั่งนํ้ามูก 

เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถาน

สาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ 

 8)  มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ ปล่อยปละ 

ละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจเห็นได้จากท่ีสาธารณะ 

 9)  มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย นํ้าโสโครกหรือสิ่งอ่ืน 

ใดลงบนถนนหรือในทางนํ้า ยกเว้นแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซ่ึ ง

จอดหรืออยู่ในท้องท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะสําหรับทิ้งสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
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 นอกจากนี้ ยังได้กําหนดโทษโดยการเสียค่าปรับ ในกรณีท่ีมีการฝ่ าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

รวมทั้งกฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติในมาตรา 49 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับท่ีเปรียบเทียบตาม

พระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา 51 ประชาชนผู้พบเห็นอาจแจ้ง

ความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อให้พนักงานสอบสวน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น   หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีโดยไม่ชักช้า และให้ถือว่า

ประชาชนผู้พบเห็นการกระทําความผิดดังกล่าวเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

  2.5.2.3  1พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

 เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ ซ่ึงมาตรา 39 

แผนปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดท่ีจะได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในลําดับแรก จะต้องเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินกองทุน สําหรับการก่อสร้างหรือดําเนินการเพื่อให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด

ของเสียรวมตามมาตร 38(2) ด้วย ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังไม่พร้อมท่ีจะดําเนินการเพื่อให้มีระบบ

บําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม อาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง

และดําเนินการแทน โดยแผนจะต้ องมีรายละเอียดและประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้ง

กระบวนการและระบบกําจัดของเสียรวม ยังมีการกล่าวถึงมลพิษอ่ืนและของเสียอันตรายไว้ใน

มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพื่อบําบัดและขจัดขยะมูล

ฝอยและของเสียอ่ืนท่ีอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้ องกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมา

จากการทําเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้ องกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจาก

การสํารวจ และขุดเจาะนํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล 

หรือการป้ องกันและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจาก การปล่อยทิ้งนํ้ามันและการทิ้งเทของ

เสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกนํ้ามัน และเรือประเภทอ่ืน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการนั้น และมาตรา 79 ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยคํา 

แนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภทของ

ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ให้

กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การ

ขนส่งเคล่ือนย้าย การนําเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการ 

บําบัด และกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาท่ีเกี่ยวข้อง

ด้วย โดยมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 91 ผู้ใดลักลอบปล่อยของเสียลงสู่ระบบกําจัดของเสียรวม
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ของทางราชการจะต้องเสียค่าปรับ และหากทําให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

นอกจากนี้ในมาตราท่ี 22 – 31 เป็นการกําหนดรายละเอียดของกองทุนสิ่งแวดล้อมท่ีรวมการลงทุน

และดําเนินการเกี่ยวกับระบบกําจัดของเสียรวม ท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการดําเนินการด้วย  

  2.5.2.4  กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

 โดยข้อกําหนดทุกหมวดตามกฎกระทรวงนี้ให้มีผลใช้บังคับในท้องท่ีของ

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง แต่ข้อกําหนดเฉพาะใน

ส่วนท่ีว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อให้กระทรวงสาธารณสุขกําหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับ

ในท้องท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนนอก ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องท่ี โดยจะกําหนด

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึ ง

ข้อกําหนดในส่วนท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่สถาน

บริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

 ดังนั้นเทศบาลตําบลเมืองแกลงอยู่ในข้อยกเว้น จึงไม่มีหน้าท่ีโดยตรงในการกําจัดมูล

ฝอยติดเชื้อ  

  2.5.2.5  กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการ ให้บริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่ง 

ปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545  

 โดยอาศัยอํานาจตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท่ีกล่าวถึงอํานาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกําหนดค่าธรรมเนียมท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย ตามมาตรา 20(4) มีการกําหนดรายละเอียดคําจํากัดความ หลักเกณฑ์ วิธีการเก็บ การ

เคล่ือนย้าย การรวบรวม การขนส่ง การทําลาย และการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งการกําหนดอัตรา

ค่าบริการเก็บขนเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคุมมูลฝอยติดเชื้อสําหรับราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ควบคุมดูแลกิจการท่ีเกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นสถานบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ 

คลินิก ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพหรือทางการแพทย์ทั้งของรัฐและเอกชน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

ประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับทางกฎหมายอ่ืน ๆ อีก เช่น 

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและมาตรฐานมลพิษท่ีระบายออกจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ข้อบังคับ

เกี่ยวกับมูลฝอยอันตรายในสถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น 

  2.5.2.6  กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 

อาคาร พ.ศ. 2522  

 เป็นกฎหมายท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการมูลฝอยในอาคารหรืออาคารสํานักงาน 

จึงจําเป็นต้องมีระบบไว้รองรับมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ดังนั้นเจ้าของอาคารมีหน้าท่ีในการ

ดําเนินการให้มีสิ่งต่างตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยกําหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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ต้องมีการจัดเก็บมูลฝอยโดยวิธีขนลําเลียงหรือทิ้งลงปล่อยทิ้ง และต้องจัดให้มีท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1)  ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน 

 2)  ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 

 3)  พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันนํ้าซึม 

 4)  ต้องมีการป้ องกันกลิ่นและนํ้าฝน 

 5)  ต้องมีการระบายนํ้าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 6)  ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันนํ้าเข้า 

 ท่ีพักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหาร

ไม่น้อยว่า 4.00 เมตร แต่ถ้าท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจาก

สถานท่ีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และสามารถขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก 

 กฎหมายท่ีกล่าวมา กําหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นอํานาจหน้าท่ีของราชการ

ส่วนท้องถิ่นของแต่ละพื้นท่ี ในการจัดการขยะมูลฝอย (จัดเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย) ในพื้นท่ี

ดูแลของตน รวมทั้งการจัดวางถังขยะ การออกข้อห้ามเร่ืองการทิ้งขยะในท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ี

สาธารณะ ทางนํ้า พื้นรถหรือเรือโดยสาร ตลอดจนกําหนดให้�เจ�าของอาคารหรือท่ีดิน รักษาความ

สะอาด ไม�ให้มีขยะ ทั้งในพื้นท่ีของตน รวมทั้งบริเวณทางเท้าท่ีติดกับพื้นท่ีของตนเองด้วย 

 

 2.5.3  กลุ่มกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 กลุ่มกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะมีข้อกําหนดในการรักษาความสะอาดในเขตพื้นท่ี หรือกิจการ

ท่ีกฎหมายฉบับนั้นบังคับอยู่ ตลอดจนการกําหนดห้ามมิให้มีการทิ้งขยะในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ ซ่ึงกฎหมาย

บางฉบับ อาจกําหนดโทษในกรณีท่ีมีการฝ่ าฝืนโดยการปรับหรือจําคุกเอาไว้ด้วย มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

หลายบทดังนี้ 

  2.5.3.1  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  

 กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องคือมาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ซาก

พืช  เถ้าถ่านหรือสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับนํ้า หรือคลองขังนํ้า หากผู้ใ ด ฝ่าฝืน มี

ความผิด จะต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจํา และปรับ 

(มาตรา 19)  

  2.5.3.2  พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464  

 กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องคือ มาตรา 82 ซ่ึงสรุปได้ว่า ผู้ใดปล่อยขยะมูล

ฝอย ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รถไฟ มีความผิดลหุโทษ ต�องระวางโทษชั้น 3   
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  2.5.3.3  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  

 กฎหมายฉบับนี้ท่ีเกี่ยวข้ องคือ มาตรา 45 กําหนดให้ มิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่ง

ปฏิกูล นํ้าเสีย นํ้าโสโครก เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจร หรือไหล่ทาง ซ่ึงหากผู้ใ ด ฝ่าฝืน

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําและปรับ 

  2.5.3.4  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 จากมาตรา 8 (6) กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคํา แนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวง เร่ือง กําหนดเกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลได้  

  2.5.3.5  พระราชบัญญัติรักษาคลอง ศก 121 

 พระราชบัญญัตินี้ออกเพื่อการป้ องกันและรักษาคูคลอง ตามมาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใด

เอาหยากเยื่อ ฝุ่ นฝอย หรือสิ่งโสโครกทิ้งลงในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าวลงในทางนํ้า

ลําคู ซ่ึงเล่ือนไหลมาลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระทําผิด ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20 บาท หรือจําคุกไม่

เกิน 1 เดือน หรื อทั้งจําและปรับ 

 2.5.3.6  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ี 

ฝังกลบกากของเสีย พ.ศ. 2552 

 กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นท่ีตั้งสถานท่ีฝังกลบกากของเสีย สําหรับวิศวกร

ผู้ออกแบบ 

 

 2.5.4  นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 2.5.4.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สามารถ

สรุปใจความท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

แห่งชาติ, 2555: 10 – 120) ได้ดังนี้ 

 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซํ้าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง 

กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ขณะท่ีมีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร 

แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน  
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 ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง

ของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไม่เอื้อต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

ในระยะยาว ทั้งมีความเส่ียงในหลายมิติท่ีอาจทําให้ปัญหาต่าง ๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศ

ในอนาคต จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่าง

มั่นคง ดังนั้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยง

กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค

อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา และเพื่อบริหารจัดการทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ จึงมีการ

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ 

 1)  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  

มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล 

ใ น ปี  2559 ไม่น้อยกว่า 6.2 และ 3.6 ล้านลิตรต่อวัน ตามลําดับ และเพิ่มผลผลิตพลังงานไฟฟ้ า และ 

พลังความร้อนจากชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร และ

อุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 3,440 เมกะวัตต์ และ 5,564 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ ในปี  2559 

ตามลําดับ และส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้าน

อาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการ

เกษตรท่ีผลิตได้ในชุมชนและท่ีเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลังงานความร้อนจากการเผาไม้เศษวัสดุทางการเกษตร ก๊าซ

ชีวภาพท่ีได้จากการหมักมูลสัตว์ และเศษขยะอินทรีย์ เป็นต้น และสนับสนุนการผลิตพลังงาน

ทดแทนภายในชุมชน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ทั้ง

จากวัตถุดิบเหลือใช้จากครัวเรือนและการเกษตร อาทิ มูลสัตว์ ขยะ ฟาง แกลบ เศษไม้ ตลอดจน

ถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบํารุงให้แก่ชุมชนหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มี

ศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในระดับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงลดมลภาวะแก่ชุมชน

และท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนท่ีไม่ใช่อาหารและมีความเหมาะสมกับ

สภาพท้องถิ่น เช่น สบู่ดํา เป็นต้น ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีให้เป็นเคร่ืองมือใน
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การสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนบทบาท

การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ศูนย์พันธ์ุข้าวชุมชน โรงปุ๋ ยชีวภาพปุ๋ ย

อินทรีย์ โรงสี และลานตาก เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน  

 2)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี 

เป้ าหมายในการ การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ  ๕๐.๐ ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น  และมีการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐.๐ โดยให้ความสําคัญ

กับการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ

และสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษ

ทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพก ารจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสีย

อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเชื้อ ลดความเส่ียงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัย

จากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด้าน

มลพิษ การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการปรับเปล่ียน

เชื้อเพลิงมาใช้พลังงานทดแทนท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอยู่ร่วมกัน

ของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยื นในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการใช้ทรัพยากร

หมุนเวียนให้ได้มากท่ีสุด และบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่งเสริ ม

ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีสํานึกรับผิดชอบเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรงคือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและ

นํ้าเสียชุมชน โดยสนับสนุนการจัดตั้งระบบท่ีสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น และ

ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดําเนินงาน สนับสนุนการลดปริมาณข องเสีย ณ แหล่ง 

กําเนิด โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด รวมทั้งใช้

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดปริมาณขยะและนํ้าเสีย เช่น การเก็บภาษีการ

ปล่อยมลพิษ หรือค่าธรรมเนียมการใช้สินค้าท่ีก่อมลพิษสูง  ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาใน

พื้นท่ีวิกฤต เร่งรัดการลงทุนก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน และระบบการจัดการขยะแบบ

ครบวงจร ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตและ

ใช้พลังงานทดแทนจากของเสีย โดยสร้างมาตรการจูงใจในการแปรรูป ขยะเป็นพลังงานให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ ตลอดจน  ออกกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ

บําบัดนํ้าเสียและกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการและ

บํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัดของเสียอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
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อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเชื้อ โดยสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน เพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการจัดการขยะอันตรายและสาร

อันตรายให้มากขึ้น ติดตามและเฝ้ าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งสารอันตราย  กากอุตสาหกรรมและ

มูลฝอยติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม แก้ไขกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การ

ขนส่งและการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอันตราย  รวมทั้งจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

กําจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ท่ีไม่ยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ยังสนับสนุน

กระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 

ข้อมูลท่ีถูกต้อง เปิ ดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม 

โดยเฉพาะการบริหารจัดการนํ้า และมลพิษทางนํ้า การจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งการ

จัดการภัยพิบัติ 

 2.5.4.2  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 

– 2559    

 จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 

13(1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซ่ึงโดยทั่วไปการทํา

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะยึดแนวทางตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหลัก (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2549: 143 – 144) ซ่ึงนโยบายและแผน 

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม อันจะยังผลให้การพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิตของ

ประชาชน โดยได้กําหนดแนวทางการแก้ไขขจัดภาวะมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย 

และของเสียอันตราย และด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะยาว 

20 ปี  เน่ืองด้วยลักษณะงานการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จ ําเป็ น ต้องใช้เวลาและมีความต่อเน่ือง

ในการดําเนินงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีสําคัญอย่างอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเป็นตัวแปรในช่วง 

20 ปี ท่ีจะต้องคํานึงถึง คือ จํานวนประชากร เทคโนโลยี บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ทุกระดับ และบทบาทขององค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมในหน่วยงานระดับต่าง โดยมีเป้ าหมาย

ของนโยบาย คือเทศบาลและสุขาภิบาลทั่วประเทศจะต้องมีระบบกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูก

สุขลักษณะ และระบบการจัดการของเสียอันตรายและสารอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ ในท่ีนี้จะกล่าว 
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ถึงนโยบายเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย (กระทรวงวิทยาศาสตร์ สํานักนโยบาย

และแผนสิ่งแวดล้อม, 2540: 1 – 70) ดังนี้ 

 1)  นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 (1)  เป้ าหมายคือลดหรือควบคุมการผลิตมูลฝอยของประชากรในอัตรา 

ไม่เกิน 1.0 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยในเขตชุมชนทั่วประเทศในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 15 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ทําให้ปริมาณมูลฝอ ยตกค้างจากการให้บริการเก็บ

ขนในเขตเทศบาลหมดไป โดยให้ทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ และมีระบบกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะครบถ้วนทุกเทศบาล

และสุขาภิบาล 

 (2)  นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย 

การให้มีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแต่การเก็บกัก การเก็บขน 

การขนส่ง และการกําจัด มีการควบคุมอัตราการผลิตมูลฝอยของประชากรและส่งเสริมการนํามูล

ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้าง และ/หรื อ 

บริหารและดําเนินระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น 

 (3)  แนวทางการจัดการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย โดยใช้หลัก “ผู้ก่อ 

มลพิษเป็นผู้จ่าย” สนับสนุนให้เอกชนดําเนินธุรกิจการเก็บขน ขนส่งและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล สนับสนุนให้ผู้ผลิตใช้ระบบรับซื้อซากหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไปกําจัดหรือใช้ประโยชน์

ใหม่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปัญหาการจัดการของชุมชนและแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ให้

จังหวัดจัดเตรียมท่ีดินสําหรับใช้กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในระยะยาว จัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลส่วนกลาง ปรับปรุงฟื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเดิมให้ถูกหลัก

สุขาภิบาล 

 2)  นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษจากสารอันตราย  

 (1)  เป้ าหมายคือ การลดและควบคุมมลพิษจากสารอันตรายจากแหล่ง 

กําเนิดทุกประเภท มีแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินจากอุบัติภัยร้ายแรงของสารอันตราย จัดตั้งศูนย์

พิษวิทยาและศูนย์ข้อมูลด้านสารอันตรายระดับประเทศ 

 (2)  นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษจากสารอันตราย ประกอบด้วย จัด 

ให้มีระบบการจัดการสารอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการป้ องกัน

และกําจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในการจัดการปัญหาจากสารอันตราย และให้

มีระบบป้ องกันและแก้ไขฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารอันตราย 
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 (3)  แนวทางการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย โดยควบคุมให้มีการ 

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรฐานควบคุมการขนส่ง การเก็บรักษา และการกําจัดสาร

อันตราย จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติภัยร้ายแรงจากสารอันตราย ให้กิจการท่ีมีความ

เส่ียงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตรายมีระบบป้ องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉิน สํารวจข้อมูลและ

พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลด้านสารอันตราย รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนําเข้าและ

ส่งออกสารอันตรายแห่งชาติ ทั้งยังจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างใน

ผลิตผลการเกษตร เคร่ืองอุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

 3)  นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษจากของเสียอันตราย 

 (1)  เป้ าหมายคือ การลดแล ะควบคุมมลพิษจากของเสียอันตราย ทั้งใน 

ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน สามารถ

เก็บรวบรวมและกําจัดของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และจาก

ชุมชนได้ไม่น้อยว่าร้อยละ 90 ของปริมาณของเสียอันตรายท่ีเกิดขึ้น ให้สถานพยาบาลของรัฐและ

เอกชนทุกแห่ง มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การ

ขนส่ง การบําบัดและการกําจัด 

 (2)  นโยบายป้ องกันและขจัดมลพิษจากของเสียอันตราย ประกอบด้วย  

การให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมกระบวนการนําเข้า 

ส่งออก การขนส่ง การคัดแยก การเก็บรวบรวม การบําบัดและการกําจัดทําลาย ให้มีระบบป้ องกัน

และแก้ไขกรณีฉุกเฉินเม่ือเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถ

ลงทุนหรือมีส่วนร่วมในการลงทุนและดําเนินการจัดการของเสียอันตรายทุกขั้นตอน 

 (3)  แนวทางการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย โดยกําหนดมาตรฐาน 

และเกณฑ์การปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ขนส่ง บําบัด ใช้ประโยชน์และกําจัดของเสียอันตราย 

สร้างกลไกให้องค์กรเอกชนสามารถดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและประเมินสถานการณ์

การจัดการของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง จัดทําและพัฒนาระบบเครือข่าย

ข้อมูล เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดมลพิษและปริมาณของเสียอันตราย นําหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้ 

โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในรูปแบบภาษีหรืออ่ืน ๆ ตามกลไกท่ีเหมาะสม สนับสนุนและสร้าง

กลไกให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมีระบบบําบัดกําจัดของเสียอันตราย และ

สามารถขยายบริการรับของเสียจากแหล่งกําเนิดรายย่อยอ่ืน ๆ ได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและกฎระเบียบของรัฐ 
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2.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 2.6.1  ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้ง การ

จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คําแนะนําปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจน

การควบคุมโดยตรงจากประชาชน (คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ, 2545) 

 ส่วนถวิลวดี บุรีกุล และคณะ  (2551) ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

กระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไป

ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจขอ งรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

การส่ือสารในระบบเปิ ด กล่าวคือ เป็นการส่ือสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ซ่ึงประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและเป็นการเสริมสร้างความ

สามัคคีในสังคม 

 

 2.6.2  กระบวนการการมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้ าหมาย

โดยรวมเพื่อท่ีจะให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเป้ าหมาย

ของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้

สาธารณชนเสดงความคิดเห็นต่อโคร งการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก ๆ คน (Creighton, อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2543: 

19) โดยกระบวนการมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน คือ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551: 19) 

  1)  มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน 

และร่วมวางแผนกิจกรรม 

  2)  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ 

  3)  มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์

หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจท่ีเกิดขึ้น 

  4)  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 



 63 

 2.6.3  แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมยั่งยืน   

 สามารถแบ่งออกเป็น แนวทางของภาครัฐและแนวทางสําหรับประชาชน ดังนี้   

  2.6.3.1  แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของภาครัฐ 

 1)  ให้ประชาชนในชุมชนท่ีจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนา 

ต่าง ๆ ของรัฐได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการเปิ ดเผยนโยบายและ

วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทุกแง่มุมท่ีได้จากการศึกษาโครงการ

ดังกล่าวต่อสาธรณชนอย่างต่อเน่ือง   

 2)  เปิ ดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี 

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และประชาชนโดยส่วนรวม  ก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจดําเนินการอย่าง

หน่ึงอย่างใด ทั้งยังจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมลงด้วย 

 3)  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม โดยกระจายอํานาจให้แก่ชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล หรือองค์กรท่ีมีส่วนได้เสียต่อทรัพยากรนั้น ๆ โดยตรง ให้การรับรองสิทธิชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยอมรับกฎกติกาต่าง ๆ ท่ีชุมชนเป็นผู้กําหนด

ขึ้นตราบท่ีกฎและกติกาเหล่านั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ตลอ ดจนให้การสนับสนุนด้านการเงินตามความจําเป้ นของประชาชนท่ีทําการอนุรักษ์

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 

 4)  ในการปฏิรูปท่ีดิน รัฐควรจะดําเนินการบนหลักการท่ีให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจและดําเนินการ รวมทั้งให้มีการออกเอกสารรับรองสิทธิในท่ีทํากินทั่ วประเทศ

โดยเร็วพร้อมกับมีการจําแนกท่ีทํากินและเขตป่ าออกจากกันอย่างชัดเจน 

 5)  เร่งรัดพิจารณาพระราชบัญญัติป่ าชุมชนท่ี รับรองสิทธิในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนและยอมรับความหลากหลายในแบบแผนตลอดจน 

จารีตประเพณีท่ีชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ทั้งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

 6)  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาล  

องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อเป็นส่ือในการนําเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อม และกําหนดโครงการ

และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพื่อทําโครงการร่วมกันระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกช น และ

ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 7)  สร้างจิตสํานึกในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าด้วยการบรรจุ 
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เร่ืองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 

 8)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นจุดอ่อนสําคัญของ  

ภาครัฐ ดังนั้นจึงควรประสานความร่วมมือให้ความสนับสนุนและส่งเสริมภาคเอกชน ส่ือมวลชน 

สถาบันการศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้

ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจหาทางปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมิให้เป็นส่วนหน่ึงของ

การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 9)  หากจะให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ก็ต้องมีการทบทวนกระบนการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเหมาะสมควบคู่

ไปกับการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีสหสัมพันธ์กันมากขึ้น ใน

ขณะเดียวกัน ระบบกฎหมายไทยเองอาจรับแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตัดสินใจทั้งในระดับราชการฝ่ ายนิติบัญญัติและฝ่ ายบริหารด้วยก็ได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะพึงบังเกิดได้ก็

ต่อเม่ือกลุ่มพลังประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจผลักดันความต้องการในการมีส่วนร่วมนี้ให้เป็นจริ ง

โดยกระบวนการทางรัฐสภาและรัฐบาลต่อไป 

  2.6.3.2  แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสําหรับประชาชน 

 1)  สร้างจิตสํานึกให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยการหาพันธมิตรเพิ่มเติม ลดการ 

เผชิญหน้า 

 2)  สร้างองค์กรชาวบ้านให้เข้มแข็ง เร่งพัฒนาความสามารถในการอนุรักษ์ 

และฟื้นฟูทรัพยากรอย่างจริงจัง ขยายเครือข่ายของการอนุรักษ์ไปทั่วทุกภาคและทุกประเทศ 

 3)  จัดตั้งสมัชชาสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ เท่าท่ีมีศักยภาพท่ีเป็นจริงตั้งแต่ 

ระดับอําเภอ จังหัด และภาค เป็นต้น ให้มีบทบาทหน้าท่ี ในการกําหนดมาตรการติดตามการแก้ไข

ปัญหาของรัฐบาลและกรณีท่ีมีปัญหาเร่งด่วน มีบทบาทในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษา 

การวิเคราะห์ตลอดทั้งการเจรจาเพื่อคล่ีคลายปัญหา 

 4)  ช่วยกันติดตามการดําเนินการสิ่งแวดล้อมของผู้แทนราษฎร (ส ส.) และ 

พรรคการเมือง เพื่อจะทราบว่า ส ส. และพรรคการเมืองใดใส่ใจในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

 

2.7  SWOT Analysis 

 

 SWOT คือ เทคนิคอย่างหน่ึงท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

และภายนอกองค์กร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึง จุ ดแข็ง 
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(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กรจะวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีมีผลด้านโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อองค์กร เพื่อ

นํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร (จําลอง โพธิ์บุญ, 2552: 194 – 195; 

เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553) 

 

 2.7.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่ บุคลากร 

(People) ทรัพยากร (Resources) นวัตกรรมและความคิด (Innovations and Ideas) การตลาด 

(Marketing) กระบวนการ (Processes) การปฏิบัติการ (Operations) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products 

and Services) และการเงิน (Finance) เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้  (สมพร แสงชัย, 

2548: 75 – 76)  

 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กรเพื่อหาข้อได้เปรียบคือ จุดแข็ง และข้อเสียเปรียบคือ 

จุดอ่อน ขององค์กร สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1)  จุดแข็ง (Strengths) คือเง่ือนไขภายในท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีดี 

และเป็นประโยชน์ หากได้มีการทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีสามารถนําเง่ือนไขเหล่านั้นมาใช้ตามช่วงเวลาท่ี

เง่ือนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะนําจุด แข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร จะคงรักษา

จุดแข็งไว้ได้อย่างไร และจะเสริมสร้างและยกระดับจุดแข็งได้อย่างไร เป็นต้น 

 2)  จุดอ่อน (Weaknesses) เง่ือนไขภายในท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีไม่ดี 

ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน  หากไม่ได้มีการปฏิบัติใด ๆ ท่ีจะแก้ไข

สถานการณ์ตามช่วงเวลาท่ีเง่ือนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดจุดอ่อนขององค์กรได้

อย่างไร จะเยียวยาได้อย่างไร หรือจะกําจัดจุดอ่อนออกไปได้อย่างไร เป็ นต้น 

 

 2.7.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปกติเรามักจะดูจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทาง

การเมืองและกฎหมาย (Political Factors) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ปัจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรม (Sociocultural Factors) ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors) ปัจจัยทาง

กฎหมาย (Legal Factors) และปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) เป็ นต้น เพื่อศึกษา

ผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กร ทั้งผลกระทบด้านบวกคือ โอกาส และผลกระทบด้านลบ

คือ อุปสรรค สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 1)  โอกาส (Opportunities) คือเง่ือนไขภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทาง 
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ท่ีดีและเป็นประโยชน์ หากได้มีการทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีสามารถนําเง่ือนไขเหล่านั้นมาใช้ตามช่วงเวลา

ท่ีเง่ือนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะนําโอกาสจากภายนอกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์กรได้อย่างไร 

 2)  อุปสรรค (Threats) เง่ือนไขภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีไม่ดี 

ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน หากไม่ได้มีการปฏิบัติใด  ๆ ท่ีจะแก้ไข

สถานการณ์ตามช่วงเวลาท่ีเง่ือนไขนั้นยังมีผลอยู่ อาจกล่าวได้ว่า เราจะลดอุปสรรคหรือภัยคุกคาม

จากภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กรได้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

 

 2.7.3  SWOT Matrix 

 การนําสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ SWOT มาดําเนินการ

ประเมินและวิเคราะห์ สามารถจัดทําเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของกลยุทธ์ท่ีได้ อาจดําเนินการได้โดยการจัดทํา SWOT Matrix เพื่อนําทางไปสู่

การกําหนดกลยุทธ์ ดังตารางท่ี 2.5  

 

ตารางที่ 2.5  การประยุกต์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

S 

จุดแข็งภายในองค์กร 

W 

จุดอ่อนภายในองค์กร 

O 

โอกาสภายนอก 

                      SO 

การนําข้อได้เปรียบของจุดแข็งภายใน

และโอกาสภายนอกมาใช้ 

WO 

การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณา

จากโอกาสภายนอกท่ีเป็ นผลดีต่อองค์กร 

T 

อุปสรรคภายนอก 

ST 

การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดย

นําจุดแข็งภายในมาใช้ 

WT 

การแก้ไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจ

อันเกิดจากจุดอ่อนภายในองค์กรและ

อุปสรรคภายนอก 

 

 แหล่งที่มา: ชูเพ็ญ วิบูลสันติ, 2541: 205. 

 

 กลยุทธ์ท่ีองค์กรจะนําไปปฏิบัติควรเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดและ /หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความ

เป็นไปได้สําหรับองค์กร โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ท่ีกําหนดขึ้นจากข้อมูลท่ีได้  (ชูเพ็ญ วิบูลสันติ, 

2541: 203 – 209) จากตารางท่ี 2.5 ดังต่อไปนี้ 
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 1)  กลยุทธ์ SO (Strengths – Opportunities) เป็ นกลยุทธ์ท่ีเกิดจากการรวมจุดแข็งของ 

องค์กรและโอกาสภายนอกท่ีเหมาะสมกัน มาใช้ประโยชน์ท่ีองค์กรพึงมีหรือพึงจะหาได้ให้ได้มาก

ท่ีสุด และหากกลยุทธ์นี้สามารถนําไปแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรได้ ยิ่งให้ประโยชน์มากขึ้น 

 2)  กลยุทธ์ WO (Weaknesses – Opportunities) เป็นกลยุทธ์ในการพยายามลดหรือ 

หาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณานําโอกาสภายนอกท่ีจะเอื้ออํานวยผลดี

หรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากท่ีสุด 

 3)  กลยุทธ์ ST (Strengths – Threats) เป็นการนําจุดแข็งภายในองค์กรมาใช้ประโยชน์ 

ให้มากท่ีสุด  และแก้ไขหรือทําให้อุปสรรคภายนอกลดน้อยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แม้ว่าใน

บางครั้งจุดแข็งขององค์กรอาจไม่สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไป แต่ก็เป็นการลดความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดขึ้นให้น้อยท่ีสุด 

 4)  กลยุทธ์ WT (Weaknesses – Threats) เป็ นการพยายามแก้ไขหรือลดความเสียหาย 

ของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่อนภายในองค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรง

ต่อการดําเนินการขององค์กร องค์กรจําเป็นต้องหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และ

ประคองตัวเพื่อความอยู่รอดซ่ึงอาจต้องมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ 

 การศึกษาในครั้งนี้จะทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน ในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น 

 

2.8  การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ประสิทธิ์ นันสถิตย์ (2546) ได้ศึกษา ชนิด ปริมาณ และอัตราการเกิดมูลฝอยอันตราย

รวมทั้งการจัดการมูลฝอยอันตรายจากพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบล 3 แห่ง เขตเทศบาลตําบล จังหวัด

กาฬสินธ์ุ คือ เทศบาลตําบลหนองสอ เทศบาลตําบลโนบุรี เทศบาลตําบลกมลาไสย พบว่าระยะเวลา 

1 ปี ปริมาณขยะมูลฝอย 23,771.73 กิโลกรัม เป็นขยะอันตรายชุมชน 13,702.71 กิโลกรัม (ร้อยละ 

57.64) โดยขยะอันตรายท่ีสํารวจพบมากท่ีสุดได้แก่ นํ้ามันเคร่ือง/ นํ้ามันเบรค, นํ้ามันหล่อล่ืน มี

ปริมาณ 6,185.84 กิโลกรัม (ร้อยละ 26.02) รองลงมาคือ ถ่านไฟฉาย ปริมาณ 5,830.11 กิโลกรัม 

(ร้อยละ 24.53) ในการจัดการขยะอันตรายของครัวเรือนและสถานประกอบการ ร้อยละ 94.83 ใช้

บริการเก็บรวบรวมมูลฝอยของเทศบาล โดยประชาชนร้อย 82 ไม่ได้แยกขยะก่อนทิ้ง และส่วนท่ี

แยกขยะก่อนทิ้งนั้น จะเป็นการแยกขยะประเภทท่ีสามารถนํามาขายต่อได้ เช่น แบตเตอร่ี 

นํ้ามันหล่อล่ืน เป็นต้น ส่วนขยะอ่ืนจะทิ้งรวมในถังขยะของเทศบาล หรือ เผา ฝัง และเทศบาลตําบล
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ทั้ง 3 แห่งได้มีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมมาได้ โดยนํามากองกับพื้นแล้วนํามาเผาเป็นครั้งคราว 

โดยไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทําการกําจัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้น พบว่าเทศบาลไม่สามารถเก็บมูลฝอย

จากถังขยะได้ครอบคลุมทุก พื้นท่ีได้ทุกวัน เน่ืองจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเพลิงและ

ภาชนะรองรับมูลฝอย และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงทั้งขยะ 

 วุฒินันท์ บุญชู (2550) ศึกษาบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ในการจัดการ

ขยะ สภาพปัญหาในการจัดการขยะ และแนวทางในก ารจัดการขยะ ในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พบว่าบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการขยะท่ีสามารถ

ปฏิบัติได้ดีคือด้านการบริหารจัดการในเร่ืองการจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการต่อปี  และด้าน

การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสนใจร่วมมือกันรักษาความสะอาด ส่วนปัญหาใน

การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลคือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและตระหนักใน

หน้าท่ีท่ีต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และสถานท่ีกําจัดขยะ ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตสํานึกและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากขยะ และออกกฎ

บทลงโทษท่ีชัดเจนและเคร่งครัด ในเร่ืองเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบของชุมชน 

 พรชัย พรสวรรค์ (2551) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชน ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า อบต.แม่ยาว มีการจัดทําบ่อทิ้งขยะใน

พื้นท่ีบริจาค พ.ศ. 2544 และจัดรถขนขยะไปเก็บตามหมู่บ้านบนพื้นท่ีราบ ส่วนพื้นท่ีสูงและ

ทุรกันดาร ท่ีอยู่ห่างไกลจากบ่อทิ้งขยะไม่มีการจัดการมูลฝอย เม่ือเก็บขนขยะจากชุมชนมาจะนํามา

กองทิ้งไว้ในบ่อทิ้งขยะ ขยะแห้งกําจัดโดยการเผา ส่วนขยะเปี ยกกองทิ้งไว้เพื่อให้ย่อยสลายเอง การ

กําจัดขยะทําให้เกิดควันและกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ ทั้งยังมีสัตว์และแมลงท่ี

เป็นพาหะนําโรคเพิ่มขึ้น ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม จึงมีการปิ ดบ่อทิ้งขยะ แต่ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง

โดยรอบก็ยังนําขยะมาทิ้งในบ่อ ส่วนประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลไม่มีแหล่งทิ้งขยะ จึงต้องดําเนินการ

กําจัดขยะมูลฝอยเอง ผลการศึกษา การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในตําบลแม่ยาว เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการเก็บรวบรวมขยะ และด้านกําจัดขยะมีปัญหาในระดับมาก สภาพปัญหาด้าน

สถานท่ีกําจัดขยะอยู่ในระดับน้อย โดยรวมแล้วการจัดการขยะมูลฝอยในตําบลแม่ยาวมีปัญหาอยู่ใน

ระดับมาก 

 พิทักษ์ มุกดาสนิท (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในโครงการจัดการขยะ ในเขต

เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เช่น นโยบายและวัตถุประสงค์

ของผู้บริหารในการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การมีส่วนร่วม

ของประชาชน ขีดความสามารถขององค์กรท่ีรับผิดชอบ ความร่วมมือและการประสานงานจาก
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หน่วยงานอ่ืน การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการซ่ึงส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การแจ้งเจ้าหน้าท่ีเม่ือพบปัญหาก ารเน่าเหม็นของขยะ และความไม่ตรงเวลาของรถเก็บขนขยะ ซ่ึง

ปัจจัยดังกล่าวล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความสําเร็จของโครงการกําจัดขยะของเทศบาลตําบลเมือง

แกลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเร่ืองจํานวนบุคลากรท่ียังไม่

เพียงในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะจึงควรจ้างแรงงานเพิ่ม สถานท่ีกําจัดมีไม่เพียงพอจึงควรมี

การกําจัดโดยเตาเผาขยะมากกว่าการสร้างบ่อฝังกลบขยะ จํานวนรถเก็บขนขยะไม่เพียงพอจึงควร

ซื้อรถเพิ่ม และควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการนําเทคโนโลยีคือระบบ GPS ติดตั้งท่ี

รถขยะ ทั้งยังควรสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาความดีความชอบมากกว่า

จ่ายค่าล่วงเวลา และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารมีการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ

ประชาชน โดยการอบรมหรือตรวจสอบต ามพื้นท่ีท่ีพนักงานเทศบาลได้ปฏิบัติงานอยู่ อย่าง

สม่ําเสมอและต่อเน่ือง สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะ จัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลท่ีให้ความสําคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการขยะ และ

นํากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้อย่างจริงจัง 

 สุกฤษฏิ์พงษ์ วะเจดีย์ (2551) ศึกษาเร่ืองการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตตําบลศาลาด่าน 

อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี พบว่า ปัญหาโดยตรงท่ีประชาชนได้รับ ได้แก่ กลิ่นเหม็น แมลงวัน

รบกวน ทัศนียภาพของเมืองท่องเท่ียวขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมีการ

ดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนํามาทิ้ง 

และการตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดในครัวเรือน

เฉล่ียลดลง ปัจจัยท่ีมีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปล่ียนแปลงมีดังนี้ พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  จากแหล่งกําเนิด การใช้รูปแบบทางสังคมท่ีเหมาะสมกับ

พื้นท่ีมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดตั้งกลุ่มรับซื้อขยะรี

ไซเคิล การสนับสนุนของอบต.ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้คําแนะนําและความรู้แก่

ประชาชน การเป็ นแบบอย่างให้กับประชาชน การมีกลไกเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดย

จัดตั้งกลุ่มแกนนําขึ้นในชุมชน ปัจจัยดังกล่าวทําให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง 

 ศิริกุล หนูปุ้ ย (2552) ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา โดยศึกษาการเก็บขนมูลฝอย ประเภทของมูลฝอย และการกําจัดมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่าเทศบาลเขารูปช้างมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากเป็นถิ่นท่ีอาศัยของประชากร ซ่ึงปัญหาอันดับ 1 ของเทศบาลคือ ปัญหาการจัดการมูลฝอย  

เน่ืองจากมูลฝอยก่อให้เกิดความสกปรก ความไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เหตุเดือดร้อน

รําคาญ กลิ่นเหม็นท่ีเกิดจากการเน่าเสียของมูลฝอยตกค้าง และการหมักหมมของมูลฝอย เป็นแหล่ง
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เพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะนําโรค โดยผู้บริหารเทศบาลเห็นว่าควรมีงบประมาณเพิ่มในด้านการจ้าง

บุคลากรเพิ่ม และถ้าเป็นไปได้ ต้ องการให้มีบริษัทเอกชนมาจ้างเหมาในการเก็บขนมูลฝอย ด้าน

พนักงานเทศบาลต้องการให้ประชาชนท่ีทิ้งมูลฝอยทิ้งลงถังให้เรียบร้อย และต้องการให้ลด

ระยะเวลาในการเก็บขนแต่ละชุด ส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการต้องการให้มีการเพิ่มถัง

รองรับมูลฝอยมากขึ้น เก็บขนมูลฝอยอย่างสม่ําเส มอ และมีความถ่ีท่ีเหมาะสม ในความเห็นของ

พนักงานอยากให้ประชาชนมีการคัดแยกมูลฝอย หรือลดปริมาณมูลฝอยจากครัวเรือน เน่ืองจากมูล

ฝอยส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยอินทรีย์ ซ่ึงสามารถแยกเป็นมูลฝอยท่ีไม่เกิดการย่อย

สลายเพื่อนําไปสู่กระบวนการรีไซเคิล กับมูลฝอยท่ีย่อย สลายได้เพื่อนํามาทําปุ๋ ยหมักได้ วิธีท่ีใช้

สําหรับการกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเขารูปช้างคือการกําจัดโดยวิธีฝังกลบ โดยใช้พื้นท่ี ณ ศูนย์

กําจัดมูลฝอยรวมของเทศบาลนครสงขลา บ้านบ่ออิฐแก้ว ตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

และเทศบาลนครสงขลาได้จัดเตรียมไว้สําหรับก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยในอนาคตด้วย 



 

 

บทที่  3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 

 ในบทท่ี 3 นี้ เป็นการอธิบายถึงวิธีการศึกษา ได้แก่ กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึ งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง จังหวัดระยอง เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง นําไปสู่แนวทางการจัดการขยะสําหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 

จากกรอบแนวคิดสามารถอธิบายภาพรวมการดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้โดย ผู้ศึกษาทํา

การเก็บรวบรวมข้อมูล ทั่วไป ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของผู้บริหาร 

เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี ทั้งยังจัดสนทนากลุ่มระหว่างเจ้าหน้าท่ี

ของเทศบาล ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนสังเกตการณ์สภาพพื้นท่ี วิธีการดําเนินการ

จัดการขยะมูลฝอย และบทบาทของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสาร

ท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่ออธิบาย รูปแบบการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย การประสบความสําเร็จของการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยท่ีนําไปสู่

ความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อสรุปเป็นแนวทางให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

- ผู้บริหารเทศบาล 

- เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล  

- ผู้นําชุมชน  

- ประชาชนในพื้นท่ี 

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

-  รายงานประจําปี ของเทศบาล 

-  เอกสารเผยแพร่ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาล 

-  ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ของเทศบาล 

การสังเกตการณ์ 

-  สภาพพื้นท่ี  

-  วิธีการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย  

-  บทบาทของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล และ

ผู้นําชุมชน  

วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ จากสภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ข้อมูลทั่วไป 

-  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

-  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ 

โครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณ 

วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนของเทศบาล 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

-  สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอย 

-  กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่การรวบรวม 

จัดเก็บ  ขนส่ง และวิธีการและระบบการกําจัด 

-  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

-  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย 

-  ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ปัจจัยภายใน ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างองค์กร การบริหาร

องค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูล

ฝอย ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย 

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพพื้นท่ี สังคมและ

การมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ ส่ือมวลชน 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
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3.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 

ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) โดยจะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 

3.2.1  ข้อมูลทุติยภูมิ  

 ผู้วิจัยทําการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงได้แก่  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง ข้อมูลด้านการบริหารจัดการทั่วไป  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของขยะมูลฝอย 

หลักการจัดการขยะมูลฝอย มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ วิธีการบริหารจั ดการขยะ 

เอกสาร รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมือง

แกลง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐาน นโยบายและแผน ในการบริหารจัดการขยะท่ี

เกี่ยวข้องในประเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เป็ นต้น เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา 

 

 3.2.2  ข้อมูลปฐมภูมิ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การจัดการขยะของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ผู้นําชุมชน และ

ประชาชนในพื้นท่ี การสนทนา กลุ่มกับเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและผู้นําชุมชน การสังเกตการณ์ใน

พื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและการจัดการขยะของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยจะทําการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาล ข้อมูลด้านการ

บริหารจัดการขยะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะ ซ่ึงจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน

การศึกษาใช้การสัมภาษณ์กับผู้นําชุมชน ประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาการมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

3.3  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) ใช้กับ

กลุ่มเป้ าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ผู้นําชุมชน  และประชาชนท่ีมี

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยหรือได้รับผลจากการจัดการขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้คือ 
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 3.3.1  ภาคการเมือง ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่นทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 

 1)  นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน 

 2)  รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 

 3)  ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน 

 4)  รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน 

 5)  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 2 คน 

 

 3.3.2  ภาคราชการ ได้แก่ ปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ

เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 1)  สํานักงานปลัดเทศบาล 

 (1)  ปลัดเทศบาล จํานวน 1 คน 

 2)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 (1)  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน 

 (2)  เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน 

 

 3.3.3  ภาคประชาชน ดังนี้ 

 1)  ผู้นําชุมชน จํานวน 13 คน ได้แก่ ผู้นํา2ชุมชนดอนมะกอก2 ผู้นํา2ชุมชนหนอง

แตงโม 

ผู้นํา2ชุมชนสุนทรโวหาร2 ผู้นํา2ชุมชน2โพธิ์ทอง ผู้นํา2ชุมชน2ในยาง ผู้นํา2ชุมชน2สารนารถ ผู้นํา2ชุมชน2

หนองแหวน ผู้นํา2ชุมชน2พลงช้างเผือก ผู้นํา2ชุมชน2หนองกระโดง ผู้นํา2ชุมชน2มาบใหญ่ ผู้นํา2ชุมชนแก

ลงแกล้วกล้า 2ผู้นํา2ชุมชน2แหลมยาง และผู้นํา2ชุมชน2หนองควายเขาหัก 

 ในภาคประชาชน สําหรับประชาชนในพื้นท่ี อาจารย์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

และสมาชิกชมรมร้านอาหาร ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบบอกต่อ  (Snowball Selection) ซ่ึ ง

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อกันไปเร่ือย ๆ จนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการและ

เฉพาะเจาะจง ในการศึกษาครั้งนี้เลือกการบอกต่อเฉพาะกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจาก

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ซ่ึงมีดังนี้ 

 2)  ประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 3 คน 

 3)  อาจารย์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จํานวน 2 คน 

 4)  สมาชิกชมรมร้านอาหาร จํานวน 2 คน 
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3.4  เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้ การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 

(Structured Interviews) กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี การสนทนากลุ่ม (Focus  Group)  กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ผู้นําชุมชน และการสังเกตการณ์การดําเนินการจัดการขยะมูล

ฝอย และสภาพพื้นท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล และใช้เอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง มาประกอบสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม และแบบสังเกตการณ์ ซ่ึงมีแนวคําถาม

สําหรับการสัมภาษณ์ /สนทนาแบบกลุ่ม และประเด็นการสังเกตการณ์ ดังนี้ 

 

3.4.1  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) 

 เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  ผู้นําชุมชน 

และประชาชนในพื้นท่ี กับผู้วิจัย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ทั้งนี้

โดยผู้วิจัยมีแนวคําถาม (Guideline) ท่ีได้กําหนดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จของการการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลโดยมีแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 1)  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล มีประเด็น

คําถามดังนี้ 

 (1)  ปัญหาขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอย  

 (2)  นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอย 

 (3)  แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และแหล่งงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 

 (4)  วิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองจักรและ 

พาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย 

 (5)  การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 (6)  การสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 

 (7)  การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
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 (8)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

 (9)  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 (10)  วิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น ได้แก่ การรวบรวมการจัดเก็บ 

และการขนส่งขยะ 

 (11)  การประสบความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ 

เทศบาล 

 (12)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการขยะมูลฝอย 

 2)  แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน มีประเด็นคําถามดังนี้ 

 (1)  ปัญหาขยะมูลฝอยและแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย 

 (2)  ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 (3)  ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 

 (4)  ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ และการเฝ้ าระวัง 

 (5)  การได้รับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากเทศบาล และค่าธรรมเนียม 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 

 (6)  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและแนวทางหรือวิธี 

แก้ไขปัญหา 

 (7)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน 

 (8)  แผนหรือนโยบายของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 (9)  โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การ 

ประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรม และการประสบความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 

 (10)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 (11)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

 (12)  การยอมรับหรือต่อต้านหากเทศบาลมีการดําเนินการจัดสร้างสถานท่ีจัดการ 

ขยะมูลฝอย 

 (13)  การสนับสนุนนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 (14)  ข้อเสนอแนะสําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล 

 

  3.4.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็น

ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยังเร่ืองท่ีสนใจศึกษา มี
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ผู้ดําเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิด

และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมี

ผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่ม จํานวนไม่มากนัก ประมาณ 6 – 10  คน ซ่ึงเลือกมาจากประชากร

เ ป้าหมายท่ีต้องการศึกษา มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื้อหาการสนทนา และมีเทปบันทึกเสียงบันทึก

รายละเอียดของการพูดคุย เม่ือเสร็จสิ้นการสนทนา ผู้บันทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปท่ีบันทึกไว้ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป การทําสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้จัดกลุ่มสนทนาโดยได้จัดกลุ่ม

สนทนาจํานวน 5 – 6 คน ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นําชุมชน มีประเด็นในการสนทนาเหมือนกับการสัมภาษณ์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี และผู้นําชุมชนและประชาชน ซ่ึงการสนทนากลุ่ม จะช่วยประหยัดเวลากว่า

การสัมภาษณ์รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พูดคุยสนทนาซักถาม ถกประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้นได้เรียนรู้แง่มุมของคนภายในด้วยกัน เกิดสภาวะการร่วมรู้สึก รับรู้ประเด็นต่างๆ ซ่ึง

สภาพการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์รายบุคคล 

 

 3.4.3  การสังเกตการณ์ (Observation) 

 การสังเกตการณ์ หมายถึง การเฝ้ าดูสิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะห์หรือ

หาความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีเกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอ่ืน ผู้วิจัยใช้การสังเกตอย่างมี โครงสร้าง (Structured 

Observation) ซ่ึงเป็นการสังเกตการณ์ท่ีเป็นระบบ ผู้ศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์ 

ผู้ศึกษาจึงมีการเตรียมการสิ่งท่ีต้องการสังเกตไว้ล่วงหน้า ข้อท่ีต้องการศึกษา และวิธีการวิเคราะห์ทํา

ให้สามารถท่ีจะสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบ มีประเด็นในการสังเกตการณ์ดังนี้ 

 1)  แหล่งท่ีก่อให้เกิดขยะมูลฝอย 

 2)  ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นท่ีชุมชน 

 3)  การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด้านการ

จัดการขยะมูลฝอย 

 4)  ลักษณะของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

 5)  ลักษณะของการจัดการ/กําจัดขยะมูลฝอย 

 6)  การกําจัดขยะมูลฝอยวิธีอ่ืน 

 7)  ปัญหา/อุปสรรคด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีพบ 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

   

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์แบบ  3 เส้า (Triangulation) คือวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล  3 

แหล่ง ได้แก่ ภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคประชาชน โดยวิธีการรวบรวม  4 วิธี ได้แก่ การ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการศึกษาเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีประเด็น

ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล การบริหารของเทศบาล สถานการณ์และปัญหา

ขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล  บทบาทของชุมชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ให้สัมภาษณ์ 

 และใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง โดยปัจจัยท่ีวิเคราะห์เลือกตามองค์ประกอบจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและ

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ดังนี้ 

 3.5.1  ปัจจัยภายใน ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างและการบริหารองค์กร นโยบาย/แผน/

โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย   

 3.5.2  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพพื้นท่ี สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ

จากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ ส่ือมวลชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
 



 

 

บทที่  4 

 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีการ

สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล

ฝอย ผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี   รวมทั้งการสังเกตการณ์การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

และสภาพพื้นท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย และปัจจัยสู่ความสําเร็จ และผลสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย ได้ผลการศึกษา

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล  

   

1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ประกอบด้วย ประวัติการจัดตั้งเทศบาล ลักษณะท่ีตั้งและอาณา

เขต สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนและประชากร อาชีพของคนใน

เทศบาล และการสาธารณสุข ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2554) 

 

 4.1.1  ประวัติการจัดต้ังเทศบาล 

1 เดิมเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2498 

ตั้งอยู่ในเขตตําบลทางเกวียน พื้นท่ีรวม 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาพื้นท่ีนี้มีความเจริญขึ้น กรมการ

ปกครองจึงได้มีหนังสือ ท่ี มท 0311/34322 ลงว ันท่ี 21 มีนาคม 2522 ถึงจังหวัดระยองให้ดําเนินการ

สํารวจข้อมูลตามหลักเกณฑ์การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ซ่ึงในขั้นแรกคณะกรรมการท่ี

จังหวัดระยองแต่งตั้ง ได้พิจารณาให้เทศบาลท่ีจะจัดตั้งขึ้นใหม่นี้มีพื้นท่ี 19 ตารางกิโลเมตร โดยรวม

พื้นท่ีเขตการปกครองบางส่วนของหมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 9 ตําบลทางเกวียน และหมู่ท่ี 4 ตําบลวัง

หว้า แต่ปรากฏว่าจํานวนประชากรมีเพียง 600 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์

ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เฉล่ีย 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นคณะกรรมการสุขาภิบาล  

1เจ้าหน้าท่ีผังเมืองและเจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดได้ร่วมกันประชุมและเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
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1กระทรวงมหาดไทยวางไว้จะต้องลดเขตเทศบาลลงโดยตัดบางส่วนของหมู่บ้านท่ี 4, 7 และ 9 ตําบลทาง

เกวียน และหมู่ท่ี 4 ตําบลวังหว้าออก ทําให้เหลือเขตเทศบาลใหม่ 14.5 ตารางกิโลเมตร และเสนอไปยัง

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงก็ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตําบลเมืองแกลง (เดิมช่ือเทศบาลตําบล

ทางเกวียน) จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และได้นําประกาศในหนังสือราชกิจจา

นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี 98 ตอนท่ี 101 หน้า 7 ลงว ันท่ี 24 มิถุนายน 2524 ซ่ึงถือว่าเป็ นวันกําเนิด

เทศบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสําหรับในการจัดตั้งเทศบาลในครั้งนี้ได้รับโอนบรรดาทรัพย์สินของ

สุขาภิบาลมาเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2524 โดยรับโอนกิจการประปา และโรงฆ่าสัตว์มาดําเนินการด้วย 

เทศบาลได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2524 ได้คณะเทศมนตรีจากการ

เลือกตั้งเข้ามาบริหารตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

1 ปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2552 

ประกอบด้วย นายสมชาย จริยเจริญ เป็นนายกเทศมนตรี นายวิทยา พุฒิธนสุ นทร เป็ นรอง

นายกเทศมนตรี นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช เป็นรองนายกเทศมนตรี นายภมรรัตน์ อดทน เป็นเลขานุการ

นายกเทศมนตรี และนายมนตรี สิ้นเคราะห์ เป็นท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

 4.1.2  ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต 

1 เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีพื้นท่ี 14.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พื้นท่ีตําบลทางเกวียน ซ่ึงเป็นตําบลหน่ึงซ่ึงอยู่ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ห่างจากจังหวัดระยอง

ประมาณ 47 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกของจังหวัด อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ระยะทาง 267 กิโลเมตร และตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 

344 (บ้านบึง – แกลง) ระยะทาง 184 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ดังนี้ 

1 ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ท่ี 2 ตําบลทางเกวียน 

1 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลตําบลทุ่งควายกิน 

1 ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ท่ี 4 ตําบลวังหว้า 

1 ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ท่ี 1 ตําบลทางเกวียน 

 

 4.1.3  สภาพภูมิประเทศ 

1 พื้นท่ีทั่วไปของเทศบาลตําบลเมืองแกลงค่อนข้างเป็นท่ีราบเรียบมีเนินลูกฟูกอยู่ทางทิศตะวันตก 

ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก มีแม่นํ้าประแสไหลผ่าน พื้นท่ีราบฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าประแสนี้ส่วน

ใหญ่จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ส่วนทางทิศตะวันตกจะเป็นท่ีเนินสูง-ต ่ํา สลับกันและเป็นท่ีตั้งของชุมชน 

ย่านการค้า สถานท่ีราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเศรษฐกิจและการพาณิชย์ท่ีสําคัญของเทศบาล 
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 4.1.4  สภาพภูมิอากาศ 

1 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี  

อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบายมีฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน

ตุลาคม ซ่ึงปริมาณฝนตกเฉล่ียของปี1 2552 1มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 626.2 มิลลิเมตรต่อปี  ซ่ึงอุณหภูมิ

เฉล่ียของปี1 2552 เป็นจํานวน 26.65 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 32.7 องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิเฉล่ียต่ําสุด 22.85 องศาเซลเซียส1ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งได้ 3 ฤดูกาล ดังนี้ 

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 

 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม 

 

 4.1.5  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ประกอบด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานและมี

ความสําคัญต่อการพัฒนาดังนี้ 

 4.1.5.1  การคมนาคม  

 เทศบาลตําบลเมืองแกลงตั้งอยู่ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นทางผ่านจากชลบุรี

ไปสู่จังหวัดจันทบุรี ด้วยการคมนาคมขนส่งทางบก คือทางรถยนต์ซ่ึงมีเส้นทางคมนาคมท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็ นถนนสายเศรษฐกิจของ

ภาคตะวันออก ใช้ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากภาคต่างๆ ท่ีจะมาจังหวัดระยอง 

 2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง – แกลง) เริ่มต้นจากอําเภอบ้าน

บึง ถึงอําเภอแกลงเป็นระยะทาง 88 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักหน่ึงทางตะวันออกของจังหวัดท่ีใช้

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

 3)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3164 เป็นเส้นทางหลวงท่ีต่อจากถนนสุนทร

ภู่ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 3161 ซ่ึงเป็นเส้นทางไปสู่บ้านกร่ํา อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 

และแหลมแม่พิมพ์ ห่างจากเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประมาณ 12 และ 15 กิโลเมตร ตามลําดับ 

  4.1.5.2  ไฟฟ้ า 

 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้ า และไฟฟ้ าสาธารณะ ดังนี้ 

 1)  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้ าใช้ 9,154 หลังคาเรือน 

 2)  ถนนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟ้ าสาธารณะ จํานวน 151 สาย 

 3)  ถนนในเขตเทศบาลท่ีไม่มีไฟฟ้ าสาธารณะ จํานวน – สาย 
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 4.1.5.3  การประปา 

 เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ กองประปา ปัจจุบันมีผู้ขอใช้

นํ้าทั้งหมด จํานวน 4,375 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2553) 

 1)  ปริมาณนํ้าประปาท่ีผลิตได้   4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 2)  ปริมาณนํ้าประปาท่ีต้องการใช้   3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 3)  เฉล่ียปริมาณท่ีใช้นํ้าประปาต่อคน    250 ลิตรต่อคนต่อวัน 

 4.1.5.4  การส่ือสารและโทรคมนาคม 

 เทศบาลมีส่ือและโทรคมนาคม ดังนี้ 

 1)  สถานีวิทยุชุมชนจํานวน 9 สถานี 

 2)  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่มี 

 3)  ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข จํานวน 1 แห่ง 

 4)  ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาแกลง จํานวน 1 แห่ง 

 4.1.5.5  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

 เป็นการแสดงการใช้ท่ีดินประเภทต่าง ๆ ในเขตเทศบาลพื้นท่ี จํานวน 9,063 ไร่ ประมาณ

และขนาดพื้นท่ีโดยประมาณ ดังนี้ 

 1)  พื้นท่ีพักอาศัย      2,674 ไร่ 

 2)  พื้นท่ีพาณิชยกรรม   440  ไร่ 

 3)  พื้นท่ีตั้งงบหน่วยงานของรัฐ  85  ไร่ 

 4)  พื้นท่ีสวนสาธารณะ/นันทนาการ  145  ไร่ 

 5)  พื้นท่ีเกษตรกรรม    1,980  ไร่ 

 6)  พื้นท่ีอุตสาหกรรม    165  ไร่ 

 7)  พื้นท่ีตั้งสถานศึกษา    96  ไร่ 

 8)  พื้นท่ีว่างเปล่า    3,478  ไร่ 

 

 4.1.6  ชุมชนและประชากร 

 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงประกอบด้วยชุมชนในเขต 13 ชุมชน คือ5ชุมชนดอน

มะกอก5 5ชุมชนหนองแตงโม5 5ชุมชนสุนทรโวหาร5 5ชุมชน5โพธิ์ทอง 5ชุมชน5ในยาง5 ชุมชน5สารนารถ 5

ชุมชน5หนองแหวน 5ชุมชน5พลงช้างเผือก 5ชุมชน5หนองกระโดง5 ชุมชน5มาบใหญ่ 5ชุมชนแกลงแกล้ว

กล้า  

5ชุมชน5แหลมยาง และ5ชุมชน5หนองความเขาหัก โดยแสดงพื้นท่ีของชุมชนแต่ละแห่งดังภาพท่ี 4.1 
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5 จํานวนบ้าน 9,154 หลังคาเรือน จํานวนครัวเรือน 3,259 ครัวเรือน มีจํานวนประชากรรวม 

17,247 คน1 (ไม่รวมประชากรแฝง) แบ่งเป็ น1ชาย 8,178 คน และหญิง 9,069 คน 1(ประกาศเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง, 2553) รายได้เฉล่ียของประชากรเขตอําเภอแกลงประมาณ 60,000 บาทต่อ

ครัวเรือนต่อปี  

 
 

ภาพที่ 4.1  แผนท่ีแบ่งเขต 13 ชุมชน ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

แหล่งที่มา:  สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2553. 

 

 4.1.7  อาชีพของคนในเขตเทศบาล 

 ประชาชนในเทศบาลมีอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1.7.1  การพาณิชย์ มีพื้นท่ีในการพาณิชย์ 440 ไร่ จําแนกได้เป็น สถานีบริการนํ้ามัน 

ในเขตเทศบาล ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด การประปาของเทศบาล สถานธนานุบาล โรง

ฆ่าสัตว์ โรงแรม ธนาคารพาณิชย์ โรงภาพยนตร์ สถานท่ีจําหน่ายอาหารตาม พ .ร.บ.สาธารณสุข 

โรงงานแปรรูปไม้ เม่ือเทียบการประกอบอาชีพแล้ว การพาณิชย์ในเขตเทศบาลถือได้ว่าคนในเขต

เทศบาลนี้ประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์มากท่ีสุด 

5 4.1.7.2  การเกษตรกรรม 5มีพื้นท่ีในการทําเกษตรกรรม 1,980 ไร่ ดังนี้ 1สวน

ยางพารา 
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1สวนผลไม้ 1เช่น ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด พืชไร่ เช่น สับปะรด มันสําปะหลัง และทํานา 

5 ด้านการประมง5มีการประกอบอาชีพ 1ประมงนํ้าเค็มประมงนํ้าจืด1และ1ประมงนํ้ากร่อย 

5 ด้านการปศุสัตว์1ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ ด เลี้ยงนก เลี้ยงห่าน เป็ นต้น 

5 4.1.7.3  อุตสาหกรรม 5มีพื้นท่ีในอุตสาหกรรม 165 ไร่ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี 

เช่น1 โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางโรงงานอบไม้ยางโรง งานผลิตแป้ งมันโรงงานผลิตหมวกกันน็อค 

เป็ นต ้น1 (เทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2554) 

 

 4.1.8  การสาธารณสุข 

 เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีสถานบริการการสาธารณสุขดังนี้ 

 1)  ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง 

 2)  สถานบริการสาธารณสุขเอกชน จํานวน 33 แห่ง 

 3)  โรงพยาบาลรัฐบาล จํานวน 1 แห่ง (ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเทศบาล) 

 

4.2  ข้อมูลด้านการบริหารของเทศบาล 

 

 4.2.1  โครงสร้างส่วนบริหารเทศบาล 

 โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหารของเทศบาล ประกอบด้วย 2 ฝ่ าย คือ สภาเทศบาล เป็น

ฝ่ ายนิติบัญญัติ และมีฝ่ ายบริหารประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี และเลขานุการ รวมเรียกว่า คณะผู้บริหาร โดยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

เทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ส่วนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ

เลขานุการ มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนต รี ด้านการบริหารงานของเทศบาล มีปลัดเทศบาล

เป็นผู้รับนโยบายจากคณะผู้บริหารมาปฏิบัติ และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลจะเป็น

ผู้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย โครงสร้างส่วนบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลงแสดงดัง

ภาพท่ี 4.2 
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 4.2.2  หน่วยงานและบุคลากร  

 ปัจจุบันเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีส่วนงานระดับกอง 8 หน่วยงาน ดังนี้ 

 1)  สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งาน 

ทะเบียนราษฎร งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไป มีจํานวนพนักงานเทศบาล 

14 คน ลูกจ้างประจํา 7 คน และพนักงานจ้าง 32 คน 

 2)  กองวิชาการและแผน มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

ประชาสัมพันธ์ งานนิติกร งานจัดทํางบประมาณ มีจํานวนพนักงานเทศบาล 5 คน และพนักงานจ้าง 

4 คน 

 3)  กองคลัง มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ และงานแผนท่ีภาษี มีจํานวนพนักงานเทศบาล 11 คน และพนักงาน

จ้าง 4 คน 

 4)  กองช่าง มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานสถานท่ีและไฟฟ้ าสาธารณะ มีจํานวนพนักงานเทศบาล

7 คน ลูกจ้างประจํา 5 คน และพนักงานจ้าง 27 คน 

 5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสุขาภิบาลและ 

สิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด มีจํานวนพนักงาน

เทศบาล 5 คน ลูกจ้างประจํา 9 คน และพนักงานจ้าง 74 คน 

 6)  กองการประปา มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานผลิต งานจําหน่ายและ 

บริการประปา มีจํานวนพนักงานเทศบาล 5 คน ลูกจ้างประจํา 4 คน และพนักงานจ้าง 8 คน 

 7)  กองการศึกษา มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

และการศึกษานอกโรงเรียน และงานพัฒนาชุมชน มีจํานวนพนักงานเทศบาล 4 คน และพนักงาน

จ้าง 9 คน 

 8)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีตรวจสอบและกลั่นกรองให้ความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาล เกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาลและควบคุมตรวจสอบด้านอ่ืน ๆ ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

 4.2.3  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 1)  วิสัยทัศน์ เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองแกลงเป็ นเมือง 
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น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวลํ้า บริการเป็นเลิศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น” 

 2)  พันธกิจ พันธกิจของเทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนดไว้ดังนี้ 

 (1)  จัดให้มีการปรับปรุงบํารุงรักษาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ให้ได้ 

มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ 

 (2)  สร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 (3)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (4)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขตลอดจนการอนุรักษ์ 

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 (5)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชน และพัฒนาศักยภาพของคนใน 

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 (6)  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้วยความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.3  สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอย 

  

 4.3.1  สถานการณ์และปัญหาขยะทั่วไป 

 จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 5, 2554) ผู้นําชุมชนแกลงแก้วกล้ากล่าวว่า 

 

เน่ืองจากเป็นชุมชนเมือง และประชากรส่วนใหญ่ไปทํางานนอกบ้าน ในชุมชนก็จะ

มีร้านค้าเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงแต่ก่อนมีถังขยะตั้งไว้ท่ีหน้าบ้าน และบ้านไหนเป็นจุดรับ

ขยะก็จะเต็มไปด้วยขยะ ส่วนใหญ่ก็จะล้นถัง ซ่ึงส่งกลิ่นเหม็นรบกวน นอกจากนี้ก็มี

ทั้งหนอน แมลง หนูบ้างนับว่าเป็นปัญหาหมักหมม ซ่ึงในตอนนั้นทางท้องถิ่นเองก็

ไม่ได้นํามาตรการอะไรไปบําบัด ซ่ึงวิธีแก้ในตอนนั้นก็คือการเพิ่มปริมาณถังขยะ

เพื่อให้รองรับกับขยะท่ีมีมากขึ้น นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีส่วนรวมใน

การแก้ปัญหาในเร่ืองนี้เน่ืองจากต้องไปทํางานนอกบ้านกัน และด้วยสภาพท่ีส่วน

ใหญ่เป็นห้องแถว ทําให้ไม่มีพื้นท่ีในการเก็บและคัดแยกขยะ 
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 ในระยะ 5 ปีแรกของการจัดการขยะอินทรีย์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ยังมีการจัดการท่ี

ไม่จริงจัง ไม่ลึกซึ้ง เน่ืองจากความรู้ในการจัดการมีน้อย และเป็นการจัดการตามกระแส การรักษา 

สิ่งแวดล้อมเท่านั้น (เทศบาลตําบลเมืองแกลง, ม.ป.ป.: 15) สอดคล้องกับการสนทนากลุ่ม โดย  

(นามสมมุติ 2, 2554) รองนายกเทศมนตรีกล่าวว่า 

 

ทุกคนมีทัศนคติว่าปัญหานี้ว่าเป็นเร่ืองของหน้าท่ีท่ีทางเทศบาลฯเป็นคนรับผิดชอบ

และขณะเดียวกันเทศบาลเองก็ไม่ได้ให้ความรู้ในเร่ือง เกี่ยวกับขยะ เช่นการคัดแยก

ขยะ การรวมกลุ่มกันทําธนาคารขยะด้วย ดังนั้นใครมีหน้าท่ีทิ้ง ก็ทิ้งไป ใครมีหน้าท่ี

เก็บก็เก็บไป ซ่ึงไม่น้อยคนท่ีมีความรับผิดชอบในเร่ืองนี้ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ 

 

 สามารถสรุปได้ว่า ในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปี  ก่อนหน้านี้ เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีปัญหา

ท่ีเกี่ยวกับขยะ ซ่ึงเกิดจากการจัดการขยะในสมัยนั้นคือ การตั้งถังขยะไว้เป็นจุดๆ ปัญหาท่ีตามมาคือ

หน้าบ้านหรือสถานท่ีใดท่ีเป็นจุดพักขยะ บางท่ีปริมาณถังพักรวบรวมขยะมีไม่พอกับปริมาณขยะ 

ทําให้มีขยะล้นออกมา จะมีกลิ่นเหม็นจากขยะและนํ้าขยะ และแมลงจํานวนมาก สร้างความรําคาญ

ให้กับผู้ท่ีพักอาศัยในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก แนวทางแก้ไขในสมัยนั้นคือการเพิ่มจํานวนถังขยะให้

มากขึ้น ซ่ึงก็ไม่สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงรบกวนได้ 

 ต่อมาเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการจัดการขยะโดยดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ คือ

จะไม่มีจุดพักขยะ ใช้วิธีการให้แต่ละบ้านเก็บขยะไว้ในบ้านเม่ือถึงเวลา ทางเทศบาลจะมีรถมาเก็บ

ขนจากทุกบ้าน แต่ปัญหาเร่ืองขยะในปัจจุบันยังมีในบางชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีประชากรแฝง

และชาวต่างด้าวจํานวนมาก ยังไม่สามารถดําเนินการถนนปลอดถังขยะได้ ทําให้เกิดปัญหา เช่น 

ขยะตกค้างซ่ึงรถขนขยะของเทศบาลไม่สามารถเก็บขนได้หมด หรือเป็นปัญหาจากรถขนขยะของ

เทศบาลท่ีมาเก็บขนไม่ตรงเวลา ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น สุนัขมาคุ้ยเข่ียทําให้สกปรก  

   

 4.3.2  สถานการณ์และปัญหาขยะอันตราย 

 ชุมชนบางชุมชนยังไม่มีถังรวบรวมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซ่ึงประธานชุมชนได้ขอถังใส่

หลอดฟลูออเรสเซนต์ไปยังเทศบาล แต่ทางเทศบาลก็ไม่ได้จัดถังมาให้ ทําให้ประชาชนบางรายไม่

ทราบว่าควรจะต้องแยกขยะอันตรายชุมชน เช่น หลอดไฟ ออกจากขยะอ่ืน ต่างคนก็ต่างทิ้ง บางครั้ง

หลอดไฟท่ีชํารุด แตกหักเสียหาย ก็อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน  

 

  4.3.3  สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเช้ือ 



89 

 

 จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 1, 2554) นายกเทศมนตรี พบว่า ยังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอย

ติดเชื้ออยู่บ้าง เทศบาลได้จัดให้มีสายพานคัดแยกขยะชุมชน ทําให้พบมูลฝอยติดเชื้อ ซ่ึงอาจจะมาจาก

คลินิก โดยปกติแล้วทางเทศบาลไม่ได้รับกําจัด ทางคลินิกจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพื่อส่งไปกําจัด 

แต่บางครั้งอาจจะเสียค่าใช้จ่ายสูง หรือเป็นเพราะความมักง่ายจึงทําให้มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ

รวมมากับขยะทั่วไป  

 

4.4  กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 1, 2554) นายกเทศมนตรี และ(นามสมมุติ 2, 2554) รอง

นายกเทศมนตรี พบว่า ปัจจุบันเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีปริมาณขยะประมาณ 25 – 30 ตันต่อวัน 

สามารถเก็บขนได้ประมาณ 20 ตันต่อวัน ซ่ึงมีการคัดแยกได้บางส่วน ประมาณ 20 – 30 % เหลือ

ขยะจากการคัดแยกประมาณ 16 ตันคร่ึงต่อวันท่ีจะนําไปทิ้งยังหลุมฝังกลบขยะโดยมีการจัดการดังนี้ 

 

 4.4.1  การลดอัตราการเกิดและการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 4.4.1.1  การลดอัตราการเกิดและการคัดแยกขยะทั่วไป 

 จากการท่ีเทศบาลได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการ

คัดแยกขยะจากบ้านเรือน โดยทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 

กับประชาชนโดยตรง ทําให้ ประชาชนบางกลุ่มมีการคัดแยกขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลได้ เช่น 

กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น ทั้งนี้เม่ือมีการคัดแยกแล้ว ประชาชนสามารถนําขยะท่ีคัดแยกได้

เข้าร่วมโครงการท่ีทางเทศบาลดําเนินการ เช่น โครงการขยะแลกแต้ม โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการ

ธนาคารขยะ หรือประชาชนบางส่วนก็สามารถนําขายให้กับผู้ท่ีรับซื้อขยะรีไซเคิลโดยตรง  

 4.4.1.2  การลดอัตราการเกิดและการคัดแยกขยะอันตราย 

 จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 3, 2554) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลมีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1)  หลอดฟลูออเรสเซนต์ ทางเทศบาลมีโครงการ Green Lamp โดยจัดให้มี 

ถังใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ไว้ตามบ้านชุมชนต่างๆ และโรงเรียน  จากการสังเกตการณ์พบว่าถังใส่

หลอดฟลูออเรสเซนต์ เทศบาลได้วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ดังภาพท่ี 4.3 และทางเทศบาลโดยกองช่าง จะ

รวบรวมส่งไปยังบริษัท Toshiba  
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ภาพที่ 4.3  ถังใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 2)  ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์ โดยเฉพาะถ่านไฟฉายหากนําไปขาย จะ 

ไม่มีใครรับซื้อ หรือหากนําไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปก็อาจเกินการปนเปื้อน ดังนั้นทางเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนํามาบริจาคให้ทางเทศบาลกําจัด นอกจากนี้เทศบาลยังจัดให้มี

โครงการคนเอาถ่านหรือขยะแลกไข่เพื่อท่ีจะให้ประชาชนรู้เหตุผลและเข้าใจจุดประสงค์ในการแยก

ขยะอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะทั่วไป ซ่ึงในปัจจุบันเป็นโครงการขยะแลกแต้ม สามารถนํา

ถ่านไฟฉายมาแลกแต้ม โดยจะได้กิโลกรัมละ 2 แต้ม หรือมีค่าเท่ากับกิโลกรัมละ 1 บาท เม่ือได้แต้ม

สะสม จะสามารถนํามาแลกของรางวัล 

 4.4.1.3  การลดอัตราการเกิดและการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 

 เทศบาลตําบลเมืองแกลงไม่ได้มีหน้าท่ีในการจัดเก็บ ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี  ท่ีได้รับการยกเว้นเร่ืองการขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก

ข้อบังคับตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ. 2545 ท่ีให้ใช้บังคับท้องท่ี

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง และจากข้อกําหนดท่ีว่า

ด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ มีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุขและ

ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้น สถานบริการสาธารณสุขใน

พื้นท่ีจะต้องแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป ทําการเก็บขน และหาสถานท่ีกําจัดเอง ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่เจ้าของสถานบริการสาธารณสุขเอกชนในพื้นท่ีจะขนส่งมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดท่ี

โรงพยาบาลแกลง ซ่ึงจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล 

 

 4.4.2  การเก็บรวบรวมและขนส่ง 

  4.4.2.1  การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะทั่วไป 

 จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 3, 2554) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

และ (นามสมมุติ 4, 2554) สัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ว่า เทศบาลมี
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รถเก็บขนขยะแบบรถบีบอัดเทท้ายจํานวน 5 คัน โดยทางเทศบาลจะออกเก็บขนขยะทุกวัน ยกเว้น

วันอาทิตย์ จํานวน 5 เท่ียวต่อวัน ช่วงเวลาท่ีเก็บขนเป็นช่วงเวลาท่ีกลางคืนตั้งแต่เวลาประมาณ 2 ทุ่ม 

ไปจนถึง ตี 5 ของทุกวัน ทางเทศบาลมีโครงการถนนปลอดถังขยะ ทางเทศบาลให้เหตุผลว่า จุดพัก

ขยะเป็นจุดท่ีไม่น่ามองทั้งยังก่อความรําคาญให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงจาก แมลงและสัตว์

ต่างๆ กลิ่นจากขยะ และภาพท่ีไม่น่ามอง ดังนั้นทางเทศบาลจะไม่ตั้งถังพักรวมขยะไว้ตามจุดต่างๆ 

แต่จะให้ประชาชนแต่ละหลังคาเรือนนําขยะเก็บไว้ในบริเวณบ้าน พอถึงเวลาท่ีเท ศบาลจะมาเก็บ

ขยะก็ให้ประชาชนนําถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้าน ซ่ึงเทศบาลจะมาเก็บถึงหน้าบ้านทุกวัน 

 ชุมชนท่ียังไม่สามารถดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะได้ ทางเทศบาลจะตั้งถังขยะ

ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนําขยะมาพักรวมไว้รอการเก็บขนซ่ึงทางเทศบาลจะมา

เก็บขนสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง  

 การเก็บขนทั้งหมดทางเทศบาลจะนําไปคัดแยกท่ีศูนย์คัดแยกขยะ  ซ่ึงก็คือ ศูนย์

ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก ก่อนท่ี

จะนําขยะท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ขนส่งไปกําจัดท่ีหลุมฝังกลบขยะอีกทีหน่ึง 

  4.4.2.2  การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะอันตราย 

 เทศบาลมีโครงการ Green lamp เก็บรวบรวมหลอดไฟแล้วส่งให้บริษัทโตชิบ้า โดย

มีถังสีฟ้ าวางตามจุดต่างๆ ทั้งท่ีเทศบาล ตามชุมชน และตามตลาด โดยท่ีเทศบาลจะมีการ

ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขยะอันตราย และผลกระทบท่ีจะเกิดกับ

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั้งความรู้ข้อมูลและสถานท่ีวางถัง เพื่อไม่ให้ประชาชนทิ้ง

หลอดไฟรวมกับขยะทั่วไป เม่ือชุมชนแต่ละชุมชนรวบรวมหลอดไฟได้มากก็จะแจ้งไปยังเทศบาล

เพื่อให้มาเก็บขนไปรวบรวมไว้ยังท่ีเก็บกักขยะอันตรายของเทศบาลจนได้ปริมาณท่ีมากพอจึงจัดส่ง

ไปยังบริษัท Toshiba ต่อไป ส่วนแบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นท่ีจะเป็นผู้นํามา

แลกแต้มยังเทศบาลหรือนํามาให้ยังกองส าธารณสุขท่ีเทศบาลได้เลย ทางเทศบาลจะรวบรวมขยะ

อันตรายจากโครงการขยะแลกแต้มแล้วขนส่งไปหล่อปูนยังหลุมฝังกลบขยะของเทศบาล 

  4.4.2.3  การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

 ทางเทศบาลไม่ได้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ทางเทศบาล

กําหนดให้สถานประกอบการบริการสาธารณสุขเอกชนเป็นผู้เก็บรวบรวมและขนส่งเพื่อนําไป

กําจัดยังโรงพยาบาลท่ีรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาลระยอง ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข

ของเทศบาล มีการใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในการขนส่ง ไม่ได้มีรถเก็บขนเฉพาะมูลฝอยติดเชื้อ  
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 4.4.3  การกําจัดขยะมูลฝอย 

  4.4.3.1  การกําจัดขยะทั่วไป 

 ขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บขนได้จากชุมชนในเขตเทศบาล จะถูกนํามาคัดแยกท่ีศูนย์

ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก  และ

ขยะท่ีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น ถุงพลาสติกท่ีเลอะมากๆ โฟม เศษขยะต่างๆท่ีไม่

สามารถบดย่อยหรือเลี้ยงสัตว์ได้ รถเก็บขนขยะจํานวน 2 คันจะนําขยะไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่าง

ถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) ซ่ึงเป็นหลุมฝังกลบของเทศบาลเอง ซ่ึงเทศบาลได้ซื้อท่ีไว้ทํา

หลุมฝังกลบขยะในเขตบ้านห้วงหิน เทศบาลตําบลบ้านนา เพราะไม่สามารถหาพื้นท่ีตั้งหลุมฝังกลบ

ในพื้นท่ีได้เน่ืองจากเทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นพื้นท่ีแหล่งชุมชนทั้งหมด หลุมฝังกลบขยะนี้ห่าง

จากท้องถิ่นเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 60 ไร่ ดังภาพท่ี 4.4 และมี องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ่ืน ท่ีมาขอทิ้งยังหลุมฝังกลบอีก 10 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ 

เทศบาลตําบลทุ่งควายกิน และเทศบาลตําบลนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง

นําขยะมูลฝอยมาคัดแยกท่ีศูนย์ฯ ก่อนท่ีจะนําไปฝังกลบ  

 

 
 

ภาพที่ 4.4  หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 1, 2554) นายกเทศมนตรีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และ

หลุมฝังกลบขยะ นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่า 

 

ถ้าเป็นเร่ืองขยะ ผมพยายามจะสร้างมัดกล้ามให้ตัวเอง อย่างท่ีผมบอกมี 10 แห่ง 

ตอนนี้ผมไปได้แล้ว 2 แห่ง หน้าท่ีของผม Target ของผมคือ ผมต้อง Cover 10 

แห่งนี้ให้ได้ก่อนท่ีจะไป Landfill เพราะมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของหลุม 

ซ่ึงลงทุนไปตั้ง 60,000,000 บาท โดยกระทรวงวิทย์ฯ ถ้าผมไม่ทําตัวผมเองให้



93 

 

แข็งแกร่งนะครับ วันไหนท่ีหลุมเกือบจะเต็มเน่ีย ไอ้ 10 แห่งนี้เดือดร้อนก่อนผม

แน่ ผมก็ไม่ให้ทิ้ง เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ ผมไม่มีอํานาจไปบังคับเค้า ขนาดขึ้นราคา

แล้วเค้ายังไม่สลดเลย เพราะฉะนั้นเม่ือเค้าไม่ทําเราทําเอง 

 

 เน่ืองจากหลุมฝังกลบขยะนี้สามารถรองรับขยะได้อีกไม่เกิน 10 ปี  ดังนั้นในอนาคต

อันใกล้ นายกเทศมนตรีต้องการให้สามารถคัดแยกขยะจากทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนจะ

ฝังกลบ เพื่อลดขยะท่ีจะนํามาฝังกลบ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลจากขยะท่ีสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทางเทศบาลจึงจะสร้างสายพานคัดแยกไว้ท่ีหลุมฝังกลบขยะเพื่อสะดวก

ต่อการคัดแยกและฝังกลบ ซ่ึงขณะนี้ได้งบการสร้างสายพานนี้จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก  

 หลังจากมีการคัดแยกขยะแล้ว ขยะทั่วไปประเภทขยะอินทรีย์ทางเทศบาลตําบลเมือง

แกลงจะนํามากําจัดด้วยวิธีการหมักทําปุ๋ ย และใช้เป็นอาหารสัตว์ท่ีเทศบาลเลี้ยงไว้ 

  4.4.3.2  การกําจัดขยะอันตราย 

 จากโครงการขยะแลกแต้มของทางเทศบาล ประชาชนจะนําขยะอันตรายประเภท

แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉายเข้าร่วมโครงการ ทางเทศบาลมีวิธีการกําจัดขยะอันตรายเหล่านี้โดยการ นํา

ขยะอันตรายชุมชนพวกแบตเตอร่ีมือถือและถ่านไฟฉายมาหล่อเป็นบล็อกปูนเพื่อทําเป็นโต๊ะ เก้าอี้ 

โดยมีการหล่อแบตเตอร่ีมือถือและถ่านไฟฉายผสมกับปูน แล้วหล่อปูนทับอีกชั้นหน่ึง แล้วจึงนํา

กระเบื้องเคลือบมาปิ ดเพื่อทําเป็ นเก้าอี้นั่ง จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 3, 2554) ผู้อํานวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 

 

จริง ๆ ถ้าจะกําจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลเลยเน่ีย หน่ึงก็คือส่งไปบริษัทท่ีเค้ารับกําจัด

พวกเจนโก้หรืออะไรอย่างนี้อะนะ หรือไม่ก็สองเน่ียก็คือต้องไปอัดเป็ นก้อนเป็ น

อะไรท่ีว่าใส่ปูนอะนะ พี่ก็ทําอยู่ท่ี พอเวลาพี่รวบรวมได้เยอะ ๆ พี่ก็จะเอาไปท่ีหลุม

ฝังกลบ ซ่ึงพี่ทําไปล็อตแรกช่วงท่ีแลกไข่ ได้เยอะๆ พี่ก็ไปทําเป็นบล็อกอิฐ ท ําเป็ น

คอกส่ีเหล่ียมแล้วก็เอาถ่านไฟฉายลงไปแล้วก็ซื้อปูนมาผสมเหมือนฉาบบ้าน

เหมือนก่ออิฐแล้วก็เทลงไปบล็อกให้มันอยู่กับท่ี เสร็จแล้วพี่ก็ไปซื้อกระเบื้อง

เหมือนกระเบื้องเคลือบมาปิ ดให้หมดเลย ทําเป็ นเหมือนเก้าอี้นั่งให้ลูกน้องได้นั่ง

พักได้นั่งทานข้าว ซ่ึงเราก็โบกอย่างดี ยังไม่มีนํ้าซึมออกมาปัจจุบันทางเทศบาลทํา

ไว้จํานวน 4 บล็อก ซ่ึงเต็มและปิ ดอัดแล้วจํานวน 2 บล็อก 
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 จากการศึกษาพบว่า  แบตเตอร่ีมือถือและถ่านไฟฉายผสมกับปูน แล้วหล่อปูนทับ 

เป็ นการบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือเรียกได้ว่าเป็นการปรับเสถียร ซ่ึงเม่ือมีการบําบัด

หรือปรับเสถียรแล้ว ควรจะนําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย  ไม่ควรนําบล็อกปูนท่ีด้านในเป็นขยะ

อันตรายมาทําเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เน่ืองจากอาจมีการรั่วไหลของขยะอันตรายภายในสู่สิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะ

เป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับสารปนเปื้อนจากขยะอันตรายนั้น 

  4.4.3.3  การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลได้ส่งไปกําจัดท่ี

โรงพยาบาลแกลง นอกจากนี้สถานประกอบการบริการสาธารณสุขเอกชน ต้องส่งไปกําจัดยัง

โรงพยาบาลท่ีรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาลระยอง เอง 

 

 4.4.4  การจัดการขยะแบบผสมผสานของเทศบาล 

 เทศบาลส่งเสริมการจัดการขยะแบบผสมผสาน โดยเทศบาลได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก สําหรับจัดการขยะ

มูลฝอยก่อนนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบ เพื่อลดปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดยังหลุมฝังกลบ นอกจากนี้ยัง

ได้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลนํามาจัดการอีกด้วย ซ่ึงเทศบาลมีการชูแนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการขยะเหล่านั้นว่า “ของเสียไม่เสียของ” สามารถอธิบายการจัดการข ยะมูลฝอยแบบผสมผสาน

ได้ดังภาพท่ี 4.6 

 ทั้งนี้ จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 4, 2554) สัตวแพทย์กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม และศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เทศบาลนําขยะท่ีเก็บขนได้มาคัดแยกโดย

สายพานคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป เพื่อนําขยะบางส่วนมาแปรรูปให้

เกิดประโยชน์ต่อไป ดังภาพท่ี 4.5  

 

 
 

ภาพที่ 4.5  สายพานคัดแยกขยะ 
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 ขยะบางส่วนสามารถนํามาทําประโยชน์ต่อได้ดังนี้ 

 1)  เศษกิ่งไม้ ใบไม้ นํามาบดย่อยด้วยเคร่ืองบดย่อยกิ่งไม้ท่ีทางเทศบาลพัฒนาขึ้น 

ดังภาพท่ี 4.7 แล้วนําไปทําเป็นปุ๋ ยหมัก โดยโรงหมักปุ๋ ยของทางเทศบาลไม่ต้องพลิกกลับเวลาหมัก

เน่ืองจากมีท่อระบายอากาศจากด้านล่าง ดังภาพท่ี 4.8 ทําให้ใช้เวลาหมักเพียงเดือนคร่ึ ง ซ่ึ งปุ๋ ยหมักท่ี

ได้ ทางเทศบาลจะนําไปขาย กิโลกรัมละ 2 บาท โดยแต่ละถุงหนักประมาณ 20 กก. (ตันละ 2,000 

บาท) แต่ถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ท่ีไม่สามารถเข้าเคร่ืองบดย่อยได้ ทางเทศบาลจะนําไปทําเป็นฟื น 

 

 
 

ภาพที่ 4.7  เคร่ืองบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้  

 

 
 

ภาพที่ 4.8  บล็อกหมักปุ๋ ยหมัก 

 

 2)  เศษอาหาร เศษผัก ท่ีมีประมาณวันละ 500 – 600 กก. นํามาบดย่อยด้วยเคร่ืองบดย่อย  

ดังภาพท่ี 4.9 เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น ไส้เดือน เป็ด กระต่าย แพะ หมูป่ า ซ่ึงจะได้ประโยชน์จากสัตว์

เหล่านี้ เช่นหมูป่ า ดังภาพท่ี 4.10 และสามารถขุดนํามูลมาขายเป็นปุ๋ ย ภาพท่ี 4.11 ได้ตันละ 2,000 บาท 
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กระต่าย แพะ นํามูลไปหมักเป็นปุ๋ ยหมัก บางส่วนนําไปหมักทํานํ้าจุลินทรีย์สําหรับบําบัดของเสีย

และท่อระบายนํ้า และยังได้แก๊สชีวภาพดังภาพท่ี 4.12 และเศษอาหาร เศษผักท่ีได้จากการหมักยัง

เป็นปุ๋ ยอีกด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 4.9  เคร่ืองบดย่อยเศษผัก 

 

 
 

ภาพที่ 4.10  การเลี้ยงหมูหลุม 

 

 
 

ภาพที่ 4.11  ปุ๋ ยคอกจากมูลสัตว์ 
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ภาพที่ 4.12  ถังหมักแก๊สชีวภาพ 

 

 3)  ไขมันจากถังดักไขมัน ไขมันท่ีตักจากถังดักไขมันมีจํานวนมาก ทางเทศบาลจึง 

หาทางกําจัดโดยท่ีไม่ต้องไปฝังยังหลุมฝังกลบ จึงคิดค้น โดยนําไขมันท่ีได้มาผ่ึงเอานํ้าออกแล้ว

นํามารวมกับเศษกิ่งไม้คร่ึงต่อคร่ึง อัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง ไร้กลิ่น ไร้ควัน ไร้เถ้าถ่าน ดังภาพท่ี 4.13 

 

 
 

ภาพที่ 4.13  ก้อนเชื้อเพลิงจากไขมัน 

 

 4)  ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องนม กระป๋ องอะลูมิเนียม เทศบาลจะคัดแยกไว้ 

เพื่อนําไปขายยังแหล่งท่ีรับซื้อเพื่อนําไปรีไซเคิล โดยจะนําไปอัดโดยเคร่ืองอัดให้เป็นก้อนเพื่อ

สะดวกในการขนส่ง โดย 1 ก้อนมีนํ้าหนัก 100 กิโลกรัม ดังภาพท่ี 4.14 ซ่ึงราคาท่ีขายได้จะแตกต่าง

กัน กล่องนมได้ราคาก้อนละ 500 บาท โดยจะขาย 3 เดือนครั้ง ส่วนถุงพลาสติกท่ีไม่ได้แยกจะอัดใส่

ถุงดําได้ราคากิโลกรัมละ 3 บาท ถุงพลาสติกท่ีท่ีแยกเอาแต่ถุงสีขาวได้กิโลกรัมละ 10 บาท ซ่ึ ง

ถุงพลาสติกจะมีผู้มารับซื้อทุกสัปดาห์ 
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ภาพที่ 4.14  ถุงพลาสติกและกล่องนมท่ีอัดเป็นก้อน 

 

4.5  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

 

 4.5.1  นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์    

 1)  นโยบาย กระบวนการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คํานึงถึง 

หลักการตามธรรมาภิ บาลเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมและ

ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ท่ีอยู่ในภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีในพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

กับการจัดการขยะของเทศบาล คือ นโยบายด้านการบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนาสามปี  2552 – 2554 มีรายละเอียดของนโยบายดังนี้ 

 (1)  ด้านการบริหารจัดการ จะส่งเสริมทรัพยากรบุคคลในองค์กรทั้งฝ่ ายการเมือง 

และฝ่ ายช้าราชการประจําพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเน่ืองพร้อมกับปลูกฝังให้ทุกคนมีคุณธรรม

และจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถ ให้เท่าทันกับความเจริญของระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และแนวทางการบริหารภาครัฐใหม่ท่ียึดผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดย

คํานึงถึง สิทธิ เสรีภาพอันเสมอภาค สนับสนุนให้ประชาชนใช้สิทธิในทุกกระบวรการบริหารให้ได้

มากท่ีสุด นอกจากจะพัฒนาบุคลากรแล้ว การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

คุณภาพในงานบริการเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 (2)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีพื้นท่ี 

ครอบคลุมป่ าสงวนแห่งชาติเรียกว่า ป่ าเพ-แกลง-กะเฉด และมีพื้นท่ีชายฝั่งทะเลท่ีสวยงามและควร

ค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งสองแห่งนี้มี

ความสําคัญต่อการดํารงชีพของประชาชน หน่วยธุรกิจ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เ ช่น กลุ่ม

ผู้ประกอบการประมง เกษตรกรชาวสวน ดังนั้นการท่ีจะอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
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อย่างจํากัดร่วมกันอย่างคุ้มค่า จึงต้องส่งเสริมให้กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง และ

สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ในชุมชน โดยดึงเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ป ลูกฝังจิตสํานึกต่อ

ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อเป็นทุนในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน อย่างยั่งยืน 

  นอกจากนี้ก่อนเข้ารับหน้าท่ีในตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง นาย

สมชาย จริยเจริญได้มีคําแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบ ลเมืองแกลง โดยชู

นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2552) ซ่ึงมีใจความดังนี้ 

 

 จะพัฒนาองค์กรเทศบาลให้ดําเนินงานตามแนวทาง และทิศทางการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในระบบเมือง ดังท่ีเคยปฏิบัติมาอย่าง

ต่อเน่ืองยาวนานถึงแปดปี  พร้อมทั้งจะพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ท่ีเหมาะสมกับฐานะและสภาพพื้นฐานของพื้นท่ี 

โดยยึดแนวทางประโยชน์สูงประหยัดสุด โดยเฉพาะต่อกรณีการนําของเสียท่ีเกิด

จากระบบเมืองกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า จะมุ่งพัฒนาพื้นท่ีโล่ง พื้นท่ีสีเ ขียวเพื่อ

การนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับชาวเทศบาล จะรักษาคลองประ

แสให้เป็นแหล่งผลิตนํ้าดิบคุณภาพ สําหรับผลิตนํ้าประปา และเป็นแหล่งจับและ

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมถึงการจัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเมืองสําหรับ

ชาวเทศบาลและนักท่องเท่ียวผู้มีใจรักและหวง แหนทรัพยากรธรรมชาติประจํา

เมือง เช่นคลองประแสนี้ และจะนําเร่ืองการผังเมืองท่ีได้รับถ่ายโอนภารกิจในการ

จัดทํามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล มาใช้เป็นทิศทางในการบริหาร

จัดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีบริเวณต่างๆ ครอบคลุมภาคการจราจร การเดินทาง

และขนส่ง การก่อสร้างอาคาร การระบายนํ้า การเกษตรกรรม การอยู่อาศัย รวมถึง

การขยายตัวของชุมชนเมือง 

 

 2)  แผน เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี ตามขั้นตอน ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548 โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ผ่าน

การกลั่นกรองระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อหวัง

ให้แผนพัฒนาฯ เป็นเคร่ืองมือ กรอบ และแนวทางการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น  

 3)  ยุทธศาสตร์ เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์  

ซ่ึงด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้แก่  



101 

 

 (1)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา 

ในการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ โดยมีโครงการท่ีอยู่ภายในแนวทางการพัฒนานี้ เช่น สนับสนุนศูนย์เรี ยนรู้ 

บ้านมาบจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองการผลิตปุ๋ ยหมักอินทรีย์และชีวภาพ 

ใ น ปี  2553 เป็นต้น โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือสํานักงานปลัด มีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 

บาท จากเทศบาล 

 (2)  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ต้นนํ้าลําธาร และทรัพยากรทางทะเล โดยมีโครงการ

ท่ีอยู่ภายในแนวทางการพัฒนานี้ เช่น จัดเก็บขยะชายหาดสวนสน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้าง

ถนนและพัฒนาตําบล เป็ นต ้น โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดสรร

งบประมาณโครงการละ 100,000 บาท จากเทศบาล นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนา เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกําจัดขยะ โดยมีโครงการ ท่ีอยู่ภายในแนวทางการพัฒนานี้ เช่น 

จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะเป็ นเวลา 3 ปี   ค ื อ ปี  2553 – 2555 มีการจัดสรรงบประมาณปี ละ 50,000 

บาท จัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการกําจัดขยะเป็นเวลา 3 ปี   ค ื อ ปี  2553 – 2555 มีการจัดสรร

งบประมาณปี ละ 20,000 บาท ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อให้มีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ี

มีประสิทธิภาพเป็นเวลา 3 ปี   ค ื อ ปี  2553 – 2555 มีการจัดสรรงบประมาณปี ละ 20,000 บาท และซื้อ

ท่ีสําหรับทําหลุมขยะ เพื่อให้มีท่ีสําหรับทิ้งขยะเป็นเวลา 3 ปี   ค ื อ ปี  2553 – 2555 มีการจัดสรร

งบประมาณปี ละ 3,000,000 บาท โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 4.5.2  บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

 เทศบาลจัดบุคลากรท่ีมีความชํานาญในแต่ละด้าน ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ดังนี้ 

 1)  สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าท่ี งาน 

ทะเบียนราษฎร งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารทั่วไป 

 2)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสุขาภิบาลและ 

สิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด ซ่ึงการดูแลด้านการ

จัดการขยะมูลฝอยก็ถือเป็นหน้าท่ีหลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลในการรักษา

ความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 3)  กองช่าง มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  

งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานท่ีและไฟฟ้ าสาธารณะ และดูแลโครงการ Green Lamp 

  4)  กองการศึกษา มีหน้าท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  

และการศึกษานอกโรงเรียน และงานพัฒนาชุมชน มีจํานวนพนักงานเทศบาล 4 คน และพนักงานจ้าง 

9 คน 

 

 4.5.3  โครงการ และกิจกรรม 

 จากประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ

นายกเทศมนตรีประจําปี งบประมาณ 2553 มีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงทางเทศบาลได้มี

แนวทางดําเนินการ และทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อและพลังงานในระบบเมือง ซ่ึงดําเนินการใน

รูปแบบของโครงการต่าง ๆ ซ่ึ งสอดคล้องกับประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง เร่ือง ให้ใช้แผนการ

ดําเนินงานประจําปี  2554 ของเทศบาลเมืองแกลง พบว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอบรมสร้าง

จิตสํานึก เฝ้ าระวัง ป้ องกัน บําบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีโครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่  

 1)  โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลท่ีมีขยะ 5 – 50 ตัน 

งบประมาณ 8,275,000 บาท ซ่ึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  2)  โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์รักษาความสะอาด ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง โดย 

โครงการมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า  

อยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใ น ปี   พ.ศ. 2553 มีงบประมาณ 150,000 บาท และปี  พ.ศ. 2554 

มีงบประมาณ 40,000 บาท 

 3)  โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมสัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ใ น ปี   พ.ศ. 2553 มีงบประมาณ 150,000 บาท และ

ปี   พ.ศ. 2554 มีงบประมาณ 100,000 บาท 

 4)  โครงการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สําหรับตรวจติดตาม 

ระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีงบประมาณปี ละ 60,000 บาท  

 5)  โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในกลุ่มเยาวชน มีงบประมาณ 

80,000 บาท 
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 6)  โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ซ่ึงเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ 

ฝึกอบรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในกลุ่มเยาวชน เพื่อสนับสนุน การคัดแยกขยะใน 

โรงเรียน การคัดแยกขยะในชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ผ้าป่ าขยะ การคัดแยกขยะในวันเด็ก  

และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารคัดแยกขยะ มีงบประมาณ 150,000 บาท 

 จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพบว่า  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการขยะในเทศบาลเกิดขึ้นเน่ืองจากทางผู้บริหารในเทศบาลเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะ

สูงขึ้น จึงทําให้มีแนวคิดในการกําจัดขยะท่ีไม่ต้องลงทุนมาก ตามคําสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 2, 2554) 

ของรองนายกเทศมนตรีในการสนทนาแบบกลุ่มท่ีว่า 

 

เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการนําขยะไปฝังกลบซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 1 บาท โดยช่วงปี  

44 เทศบาลมีปริมาณขยะอยู่ท่ีประมาณ หกล้านตัน นั่นหมายความว่าจะต้องนําเงิน หก

ล้านบาทไปทิ้งท่ีการกําจัดขยะ แล้วเป็นเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เป็ น เจ็ดล้านบาท แปดล้าน ซ่ึ ง

ท่ีผ่านมาเทศบ าลไม่เคยนํางบประมาณไปใช้มากมายขนาดนี้ เน่ืองจากรายได้ของ

เทศบาลก็มีไม่ถึงขนาดนี้ด้วย จึงมีแนวคิดท่ีจะกําจัดขยะโดยท่ีไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนี้ 

จึงเป็นท่ีมาของการคิดก่อนใช้ คิดก่อนทิ้ง เก็บขาย ให้ซาเล็ง หลังจากนั้นก็มาเริ่ม

โครงการกับนักเรียน ได้แก่โครงการธนาคารขยะ ในโรงเรียน และเทศบาลก็ให้เงิน

สนับสนุนในเร่ืองนี้ด้วยโดยให้เงินสนับสนุนกิโลละบาท ซ่ึงก็เป็นการสนับสนุน

กิจการของโรงเรียนอีกทางหน่ึงด้วย โครงการเขตปลอดถังขยะ(ตะวันทอแสง เมืองแก

ลงสะอาด) โดยการให้ชุมชนนําขยะมาวางหน้าบ้านในช่วง ประมาณ 1 – 2 ทุ่ม มาวาง

ไว้หน้าบ้าน แล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีมาเก็บ และประชากรก็มีการคัดแยกมากขึ้น และมี

ปริมาณขยะน้อยลง แต่ก็ยังมีบ้างท่ีทิ้งขยะไม่เป็นเวลา คนท่ีมาจากท่ีอ่ืน สําหรับ

นักท่องเท่ียวยังไม่ค่อยมี และส่วนตลาดสดก็เป็นการขอความร่วมมือกับแม่ค้าให้เก็บ

ขยะไว้แล้วจะไปเก็บให้เอง ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซ่ึงทุกวันนี้เทศบาลลด

ขยะได้ประมาณ ปี ละ 2 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีการนําเศษอาหารจากร้านค้า เศษผัก 

ผลไม้ นํามาให้หมู แพะ ไส้เดือน กินส่วนขี้ของ หมู แพะ ไส้เดือนก็นํามาทําปุ๋ ยได้อีก 

เป็นการลดปริมาณขยะได้พอสมควร 

 

 นอกจากโครงการตามยุทธศาสตร์แล้ว ยังมีโครงการท่ีในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลงท่ีมี

การทําอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 

 1)  โครงการขยะแลกแต้ม เป็นโครงการท่ีเทศบาลเป็นผู้จัดทํา โดยกําหนดวันท่ีแน่นอน 
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ทางเทศบาลจะรับแลกแต้มโดย 1 แต้ม มีมูลค่าเท่ากับ 2 บาท ทางเทศบาลไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่จะให้

เป็นสิ่งของจําเป็นตามท่ีผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ ดังภาพท่ี 4.15 

 

  
 

ภาพที่ 4.15  กิจกรรมภายในโครงการขยะแลกแต้ม 

 

 2)  โครงการผ้าป่ าขยะ เป็นโครงการสําหรับประชาชนบางกลุ่มท่ีนําขยะจากการคัดแยก 

มาให้เทศบาลแล้วไม่ต้องการเงิน ก็จะมีการนําเงินในส่วนนี้เป็นผ้าป่ าถวายวัดต่อไป 

 3)  โครงการธนาคารขยะ เป็นโครงการท่ีชุมชนบางชุมชนเป็นผู้ดําเนินการ ซ่ึงจะจัด 

ทุก ๆ เช้าของวันอังคารสัปดาห์ท่ีหน่ึงของเดือน โครงการนี้ทางเทศบาลไม่ได้ประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเน่ืองจึงทําให้ผู้ท่ีทราบและเข้าร่วมโครงการน้อยลง ในขณะท่ีโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลตําบล

เมืองแกลงมีการดําเนินโครงการธนาคารขยะ ซ่ึงยังดําเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง 

 4)  โครงการตะวันทอแสงเมืองแกลงสะอาด มีท่ีมาจากการท่ีมีผู้คนและบ้านเรือนอยู่ 

กันหนาแน่นเพิ่มขึ้น รถราก็ขวักไขว่ ไม่มีใครต้องการให้ถังขยะมาตั้งอยู่ใกล้บ้านตน ทั้งเหม็น ทั้ง

อุจาดตา พาให้บ้านเมืองไม่สวยงาม ขาดความเรียบร้อยและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทั้งหนู แมลงสาบ 

และแมลงวัน ตั้งตรงไหนก็ไม่มีใครอยากเดินเฉียด ดังนั้นเทศบาลจึงมีโครงการตะวันทอแสงเมือง

แกลงสะอาดเพื่อแก้ปัญหาการไม่ยอมให้ตั้งถังพักขยะไว้หน้าบ้านของตน และเหม็น ช่วยแก้ปัญหา

คนไม่น่าไว้ใจมาคุ้ยหาของเก่าและสุนัขจรจัดมาล้มถังหาเศษอาหารอีกด้วย  ผลท่ีได้รับจากการ

ดําเนินโครงการคือ ไม่มีขยะตกค้าง ถนนไม่มีถังขยะตั้งทําให้มีทัศนียภาพท่ีดี ย ังทําให้บ้านเมืองดู

เจริญหูเจริญตาขึ้น ไม่มีกองขยะสุมค้างหรือปลิวเกล่ือนกลาด ไม่มีนํ้าขยะไหลนองไม่มีกลิ่นเหม็น

รบกวน ซ่ึงโครงการนี้สามารถทําได้แล้วประมาณ 70% ของพื้นท่ี 

 นอกจากนี้โรงเรียนในเขตเทศบาลยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแยกขยะโดยภายในโรงเรียนมี

การจัดตั้งถังข ยะประเภทต่างๆ ดังภาพท่ี 4.16 ทั้งนี้ยังมีโครงการธนาคารขยะวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ นอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะแล้ว ยังทําให้โรงเรียนสะอาด 
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เพราะนักเรียนจะคอยเก็บขยะซ่ึงส่วนใหญ่ขยะภายในโรงเรียนล้วนเป็นขวดนํ้าพลาสติก ถุงขนม ซ่ึง

สามารถนํามาเข้าโครงการธนาคารขยะได้ทั้งสิ้น 

 จากข้อมูลทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนาแบบกลุ่ม และการสังเกตการณ์ 

พบว่า โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความต่อเน่ืองทุกปี  มีการ

จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการอย่างเพียงพอ และเป็นโครงการท่ีค รอบคลุมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในทุกกลุ่ม และมีการปลูกจิตสํานึกตั้งแต่เยาวชน และยังปลูกจิตสํานึกให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

 

 
 

ภาพที่ 4.16  ถังขยะประเภทต่างๆ ในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 

 

 4.5.4  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

 เทศบาลได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจาก

บ้านเรือน โดยทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ กับประชาชน

โดยตรง ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นําชุมชนแต่ละชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน

ทั้งยังพาประชาชนไปดูหลุมฝังกลบขยะเพื่อให้ทุกคนทราบว่าเม่ือต่างคนต่างทิ้งแล้วสุดท้ายจะไป

อยู่ท่ีใด พาไปดูคลองประแสท่ีนํ้าในคลองเน่าเสีย และมีขยะจํานวนมากลอยอยู่ในนํ้าซ่ึงคลองประ

แสนี้เป็นคลองท่ีนํานํ้ามาทําเป็นนํ้าประปาให้กับประชาชนในชุมชน  

 เทศบาลมีการรณรงค์ประชาสัมพัน ธ์เร่ืองการคัดแยกขยะและให้ความรู้แก่ประชาชนใน

เร่ืองต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

 1)  วิทยุชุมชนจํานวน 9 สถานี 

 2)  หอกระจายเสียง โดยมีการติดตั้งเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน 

และข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนทราบผลการดําเนินงานและข้อมูลข่าวสาร 
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 3)  การรณรงค์ผ่านผู้นําชุมชน 

 4)  ป้ ายประกาศ 

 5)  แผ่นพับ และวารสารประชาสัมพันธ์ 

 6)  เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลลงพื้นท่ีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

 7)  การทําตัวอย่างภายในเทศบาลเพื่อให้ประชาชนท่ีสนใจเข้ามาขอความรู้ 

 8)  รณรงค์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล และโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

 

 4.5.5  อุปกรณ์ เคร่ืองจักร ยานพาหนะ และสถานที่ 

 เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีอุปกรณ์ เคร่ืองจักร ยานพาหนะ และสถานทีในการจัดการขยะ

มูลฝอยดังนี้  

 1)  รถเก็บขนขยะแบบบีบอัดเทท้าย ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. และขนาด 12 ลบ.ม. รวม 5 คัน  

 2)  สายพานในการคัดแยกขยะ 2 สายพาน  

 3)  เคร่ืองบดย่อยเศษผักและกิ่งไม้ 2 เคร่ือง  

 4)  เคร่ืองบีบอัดพลาสติกและกล่องนม 1 เคร่ือง 

 5)  รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 

 6)  สถานท่ีในการคัดแยกและทําโครงการต่าง ๆ คือ ศูน ย์ประสานงานเครือข่ายการ 

เรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย

อยู่ท่ี บ้านห้วงหิน เทศบาลตําบลบ้านนา 

 

 4.5.6  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมก ารจัดการขยะของเทศบาลเป็นหน้าท่ีของกองคลัง  ปัจจุบันทาง

เทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซ่ึงปัจจุบันเทศบาลจะ

จ ัด เ ก็บ เ ป็ น ร า ย ปี   ปี ล ะ  240 บาทต่อครัวเรือน แต่ยังมีประมาณ 30% ท่ีไม่สามารถจัดเก็บเป็นรายปี ได้ 

เน่ืองจากบางบ้านเป็นบ้านเช่าซ่ึงจะมีการเปล่ียนผู้อยู่อาศัยตลอดเวลาทําให้ส่วนนี้ยังต้องจัดเก็บเป็น

รายเดือน ส่วนร้านอาหาร ซ่ึงสร้างขยะมากกว่าครัวเรือนทั่วไป ทางเทศบาลจึงจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ในอัตรา 50 บาท/ร้านอาหาร/เดือน ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บได้ไม่เพียงพอต่อค่าจัดการขยะ แต่เทศบาล

เห็นว่าอย่างน้อยการท่ีเก็บเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการทิ้งขยะของตน ซ่ึงเป็นราคาท่ี

เหมาะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ท่ีมาขอทิ้งยังหลุมฝังกลบอีก 10 แห่ง ทางเทศบาลได้คิดค่า

กําจัดขยะท่ีหลุมฝังกลบขยะตันละ 670 บาท และขยะจากโรงงานตันละ 750 บาท ซ่ึงยกเว้นค่ากําจัด 
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ให้กับเทศบาลตําบลบ้านนาเน่ืองจากหลุมฝังกลบของเทศบาลตําบลเมืองแกลงตั้งอยู่ในเทศบาล 

ตําบลบ้านนานั่นเอง 

 

 4.5.7  งบประมาณและค่าใช้จ่าย 

 จากคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีรายรับ

และรายจ่ายดังตารางท่ี 4.1 และ 4.2  

 

ตารางที่ 4.1  งบประมาณรายรับ ประจําปี งบประมาณ 2555 

 

 
รายรับจริงปี   

2553 

ประมาณการปี  

2554 

ประมาณการปี  

2555 

รายได้จัดเก็บ    

 หมวดภาษีอากร 9,791,971.05 8,850,000.00 8,850,000.00 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,478,877.31 5,853,500.00 5,853,500.00 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,465,413.73 3,543,500.00 3,543,500.00 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,112,697.16 1,100,000.00 3,700,000.00 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 956,830.00 752,000.00 752,000.00 

 หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 22,805,789.25 20,100,000.00 22,700,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร 55,177,381.86 44,400,000.00 47,523,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

55,177,381.86 43,100,000.00 47,523,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,705,446.00 29,300,000.00 27,500,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

20,705,446.00 29,300,000.00 27,500,000.00 

 รวม 98,688,617.11 93,800,000.00 97,723,000.00 

 

แหล่งที่มา:  เทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2555. 
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ตารางที่ 4.2  งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2555 

 

งบ รายจ่ายจ ร ิ ง ปี   2553 ประมาณการปี  2554 ประมาณการปี  2555 

จ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 4,918,222.70 6,459,140.00 6,194,460.00 

งบเงินอุดหนุน 6,783,500.00 385,000.00 7,507,600.00 

งบดําเนินการ 26,173,179.86 42,431,420.00 43,086,840.00 

งบบุคลากร 28,236,574.84 30,781,080,00 31,233,980.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 30,000.00 30,000.00 

งบลงทุน 1,340,342.82 13,422,500.00 9,608,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 67,451,820.22 93,509,140.00 97,660,880.00 

 

แหล่งที่มา:  เทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2555. 

 

 สังเกตได้ว่างบประมาณรายรับและรายจ่ายของเทศบาลใกล้เคียงกัน โดยเทศบาลมีรายรับ

มากกว่ารายจ่าย แสดงให้เห็นว่า เทศบาลไม่มีปัญหาทางด้านงบประมาณ ซ่ึงรายรับส่วนหน่ึงมาจาก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลท่ีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ

ในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

 จากบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการดําเนินงานประจําปี  2555 เทศบาลตําบลเมืองแก

ลง พบว่า ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในแนวทางการ

ส่งเสริมการอบรมสร้างจิตสํานึก เฝ้ าระวัง ป้ องกัน บําบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 2.92 ของโครงการทั้งหมด ใช้งบประมาณ

ทั้งสิ้น 470,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.90 ของงบประมาณ จะเห็นว่าโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม

รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยมีจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกับโครงการทั้งหมด และใช้งบประมาณใน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลจํานวนไม่มาก เน่ืองจากส่วน

ใหญ่เป็นโครงการส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสํานึก จึงมีค่าใช่จ่ายรวมไม่มาก  

 นอกจากนี้ พบว่า ในโครงการท่ี มีการใช้เงินทุนหรืองบประมาณมาก ๆ นั้น เทศบาลมี

รายได้สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการจัดการพลังงานและขยะมูลฝอยของ

เทศบาล ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 1, 2554) นายกเทศมนตรีได้กล่าวว่า 
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พอดีผมได้เงินมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 1,500,000 บาท ใน 

1,500,000 เน่ีย เน่ืองจากว่าเค้าเอาแกลงไปเป็ น Low Carbon City Model นะครับ 

เค้าก็แบ่งเป็นสองส่วนตามท่ีเราขอไป หน่ึงก็คือว่าให้สายพานโรงคัดแยกขยะ 1 

โรง มูลค่า 520,000 บาท ขนาดเล็กนะครับ อีก 980,000 บาท ให้โรงสีข้าวโรงนึง 

เพื่อช่วยเร่ืองลดคาร์บอน...Landfill ลงทุนไปตั้ง 60,000,000 บาท โดยกระทรวง

วิทย์ฯ 

 

4.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

    

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล มีดังนี้ 

 1)  ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 10 คน ซ่ึ งเป็ นตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ี 

เข้าร่วมประชุมประชาคม รับทราบโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลจะดําเนินการ และร่วมเสนอ

แนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้

การเข้าร่วมประชุม ประชาชนในพื้นท่ียังสามารถเข้าร่วมประชุมได้เช่นกัน 

 2)  ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาล เช่น โครงการตะว ัน 

ทอแสงเมืองแกลงสะอาด (เขตปลอดถังขยะ) โดยนําขยะจากบ้านเรือนท่ีรวบรวมได้ในแต่ละวัน

ออกมาวางไว้หน้าบ้านของตน ตามเวลาท่ีเทศบาลนัดหมาย โครงการขยะแลกแต้ม ท่ีประชาชนนํา

ขยะอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์ มาให้กับทางเทศบาล เพื่อสะสมแต้มแลก

สิ่งของท่ีเทศบาลจัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอีกด้วย 

 จากการสนทนากลุ่ม (นามสมมุติ 6, 2554) ผู้นําชุมชนหนองควาย เขาหักได้กล่าวถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 

 

ชุมชนได้ความร่วมมือจากประชาชนและเทศบาลท่ีช่วยจัดระเบียบ ปัจจุบันซ่ึงเรา

จะคัดแยกจากขยะครัวเรือนก่อนนําไปทิ้ง ส่วนหน่ึงก็นําไปขาย หรือให้นักเรียน

นําไปขายท่ีโรงเรียนและทางเทศบาลเองก็ให้เงินสนับสนุน นอกจากนี้ก็มีการนํา

ขยะเปี ยกมาทําเป็นปุ๋ ยมัก มีทั้งจุลินทรีย์และก๊าชชีวภาพ  ในส่วนของการทิ้งขยะเอง

ประชากรก็ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเกี่ยวกับโครงการเขตปลอดถังขยะ ซ่ึงเป็น

ชุมชนแรกท่ีเป็นชุมชนปลอดถังขยะ(ถนนสายสุนทรภู่) และมีบ้างท่ีไม่ได้รับความ

ร่วมมือเน่ืองจากขาด ความสะดวก การไม่ตรงต่อเวลาของการเข้าเก็บขยะเอง และ

หมา ก็ไปจัดการกับเศษขยะในถุง จนฉีกขาด สกปรกบ้าง แต่ทั้งนี้ประชากรก็ได้มี
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การแก้ปัญหาโดยการนําเก้าอี้มาดักไว้บ้าง หรือวางไว้บนท่ีสูง ซ่ึงก็ได้ผลเป็นท่ีน่า

พอใจ 

 

  3)  ประชาชนยอมรับ โครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดขึ้น เน่ืองจากเห็นว่าโครงการท่ี 

เทศบาลดําเนินการนั้นให้ประโยชน์ต่อตนเอง ดังท่ี (นามสมมุติ 7, 2554) ผู้นําชุมชนพลงช้างเผือก

ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

เทศบาลจะพยายามหาสิ่งท่ีทําให้คนได้ประโยชน์ทุกอย่างอะนะ ถ้าคนไม่ได้

ประโยชน์อะไรก็ไม่อยากทํา ทีนี้ทางเทศบาลก็ทําไรไม่ได้ถ้าคนไม่ร่วมมือ จึงมี

สินนํ้าใจรับซื้อเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือว่าแลกไข่ก็ได้เงี้ย เทศบาลเริ่มต้นทําไรใหม่ ๆ 

ชาวบ้านก็ไม่ค่อยยอมรับ พอนาน ๆ ไปเริ่มเห็นผลประโยชน์ มีการซึมซับไปเร่ือย 

 ๆส่วนรวมได้ประโยชน์เค้าก็ยอมรับ 

  

 4)  เทศบาลเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนทั่วไป เข้าดูและเยี่ยมชม  

การจัดการขยะของเทศบาลทั้งท่ีศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและ

สิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และท่ีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล และสามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนของตน 

 

4.7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  
 จากการสัมภาษณ์ การสนทนาแบบกลุ่ม และการสังเกตการณ์ แบ่งความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 

 4.7.1  ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย 

  จากการสนทนาแบบกลุ่ม สามารถสรุปความคิดเห็นด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการ

จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลได้ว่า  

 1)  การมีมาตรการรองรับทั้งหมด ทําให้ประสบผลสําเร็จได้เร็ว เช่น มีการนําระบบ 

มาตรฐานสากลมาควบคุม อย่างเช่นเทศบาลมีการนําระบบ ISO 14001 เป็นมาตรฐานควบคุมระบบ

การทํางานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้นายกเทศมนตรียังมีการลงพื้นท่ีพูดคุย
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กับประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และ

พัฒนาเทศบาลให้มีความน่าอยู่ 

 2)  เทศบาลต้องมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม 

ตั้งแต่เด็ก วัยกลางคน และผู้สูงอายุ  

 จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ ในการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลได้ว่า 

 3)  ผู้บริหารจะต้องมีการ ส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเข้าประกวด 

เพื่อให้ได้งบหรืออุปกรณ์มาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ ผู้บริหารจะต้องคิด ต้อมีการคํานวณให้

คุ้มทุน โดยจะต้องมีการประสานงานและส่ือสารให้เห็นว่าเราทําจริง ต้องดูแลให้ครอบคลุมในทุก

พื้นท่ีทุกกลุ่ม จากการสัมภาษณ์ (นามสมมุติ 2, 2554) รองนายกเทศมนตรีให้ความเห็นว่า 

 

การร่วมมือของประชาชนจะต้องคิดว่าทําเพื่อเมืองจริง ๆ เพราะทุกคนก็ได้เอง ผู้นํา

ทําจริงและเห็นผลดีจริง ทําให้คนเห็นจริง ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดย

ผู้นําจะต้องพยายามจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เร่ืองการ

ส่ือสาร ให้ทั่วถึงและทําความเข้าใจ ต้องมี การพูดคุยอยู่ตลอด ต้องประชุม

ประชาชนเม่ือมีกิจกรรมหรือขอความเห็นประชา คมเม่ือมีนโยบายใหม่จากทาง

เทศบาล 

 

 4)  ต้องมีการส่ือสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน เช่น ลงพื้นท่ีพูดคุยซํ้า ๆ ประกาศ 

เสียงตามสาย เป็นต้น ส่วนชุมชนชนบทยังเป็นชุมชนท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นส่วนได้เปรียบของชุมชน

ชนบทอยู่แล้วและเราก็เสริมด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป ซ่ึ ง (นามสมมุติ 2, 2554) รองนายกเทศมนตรีได้

ให้แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว้ว่า 

 

ผู้ก่อต้องเป็ นผู้แก้...ต้องพยายามส่ือสารให้ชาวบ้านทราบว่า เมืองเราไม่ได้ใช้สร้าง

อะไรท่ีใช้เงิน 6 – 8 ล้าน แต่ใช้เงินไปในการทิ้งขยะทุกปี  6 – 8 ล้าน ฉะนั้น กําจัด

ขยะได้ก็อาจจะประหยัดได้ 1 ล้าน ก็สามารถนําไปทําสาธารณูปโภคหรือโครงการ

ใดก็ตามได้อีก 1 ล้าน แนวคิดแบบนี้ ชาวบ้านก็เริ่มเห็นด้วย ทั้งหมดสําคัญก็คือ การ

ส่ือสารกับประชาชน อย่าไปคิดเอง ทําเอง คิดว่าดีแล้วทําเล ย สอบถาม ออก

แบบสอบถามพูดคุย เดือนเดียวไม่เสร็จ สองเดือนสามเดือนก็ได้ ถึงจะลองดู แต่ถ้า

ไม่ดีก็กลับไปเหมือนเดิมก็ได้ ท่ีลองดูเผื่อมันดีกว่า 
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 5)  เทศบาล ผู้นําชุมชน และ ประชาชนต้องให้ ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน จากการ 

สัมภาษณ์ (นามสมมุติ 7, 2554) ผู้นําชุมชนพลงช้างเผือก กล่าวว่า 

 

นายกกับชุมชนต้องมาร่วมกัน ต้องมีความร่วมมือ ถ้าทางเทศบาลไม่ให้ความ

ร่วมมือ ผมก็ไม่สามารถไปดึงชาวบ้านมาร่วมมือได้หรอกนะ อันนี้ต้องเกิดจาก

เทศบาลก่อน ต้องเกิดจากนายกก่อนว่าจะมีความสนใจชาวบ้านขนาดไหน ทีนี้ตอน

หลัง ๆ นายกท่านสนใจนะครับ มีกิจกรรมเยอะ เช่น บุญกลางบ้ าน สงกรานต์ ลอย

กระทง ผมบอกว่านายกต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนเยอะ ๆ ใช่มั้ย ไม่งั้นเราไม่

สามารถดึงชาวบ้านมาเข้าร่วม และเราก็คือชาวบ้านคนนึงเงี้ย อาศัยเราทําให้เค้าไว้

เนื้อเช่ือใจคําพูดของเรา ตรงไปตรงมา เข้าก็นิยมเราอยู่แล้ว ถ้านายกมาช่วยร่วมมือ

อีกอย่างนึง ทีนี้ทางเทศบาลขออะไรมาก็ไม่มีผิดหวัง ก็ได้ทุกอย่าง ตรงนี้สําคัญมาก

เลย เม่ือเดือนท่ีแล้วฟิ ลิปปิ นส์เค้ามาดูงานท่ีเทศบาล เกาะมินดาเนานะเค้ามาเค้า

สงสัยเร่ืองนี้มากเลย เค้าฉายสไลด์ท่ีประชุมอะ ว่าทําไมเทศบาลตําบลเมืองแกลงถึง

ได้มีประชาชนร่วมมือมากมายขนาดนี้ เค้าว่าเทศบ าลเค้าไม่มีประชาชนมาร่วมมือ 

นโยบายของเค้าออกไป แต่ไม่มีใครใครร่วมมือ เค้าเปิ ดโอกาสให้ถามผมก็ถามผ่าน

ล่ามไทย ถามว่าของเข้าอะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมั้ย เค้ามีแต่ไม่มีใครมาร่วมมือ 

เค้าไม่สนใจตรงนั้นผมเลยให้คําแนะนํานิดนึงว่า อย่างนี้มันต้องขึ้นอยู่กับนายก ตัว

ท่านนายกว่านายกให้ความสําคัญกับชุมชนขนาดไหน ท่านลองไปดูละกันถ้าท่าน

ให้ความสําคัญกับชุมชน อย่างทําถนนหนทาง นํ้า ไฟ ให้เค้าดี นายกลงไปคลุกคลี 

ไปพูดกับผู้นําชุมชนประจํา มีกิจกรรมมาร่วมกันบ่อย ๆ อะ ถ้าท่านทําแบบนี้ไป 

ตามนโยบาย ความจริงใจสําคัญนะครับ นักการเมือง ไม่ใช่ข้ารา ชการ ข้าราชการก็

ทําตามนโยบายทําตามหน้าท่ี นักการเมืองน่ีต้องให้ความสนใจตรงนี้นิดนึง ถ้า

อยากให้ตัวเองนะดีต้องลงมาดู 

 

 6)  มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการทํางานของ 

เทศบาลในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

  7)  ประธานชุมชน ผู้นําชุมชนมีบทบาทในการกระตุ้นปะชาชนในพื้นท่ี ในการรับรู้ 

ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล อย่างสม่ําเสมอ 
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 4.7.2  ด้านปัญหาและอุปสรรค 
 อุปสรรคในการจัดการขยะของเทศบาลในเบื้องต้นเกิดจากประชาชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์

และความจําเป็นท่ีจะต้องให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลจัด

ขึ้น ซ่ึงโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างก็ขัดต่อความเคยชินในการดํารงชีวิตประจําวันของ

ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้นจึงต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลและผู้ นําชุมชนเข้าไปพูดคุยทําความเข้าใจ

กับประชาชนให้ทราบปัญหาและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ

อย่างถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นท่ี  ซ่ึงสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มโดย (นามสมมุติ 8, 2554) ผู้นํา

ชุมชนมาบใหญ่กล่าวว่า 

 

เน่ืองจากเป็ นเมืองเดียวกัน ผลกระทบก็ออกมาในรูปแบบเดียวกัน พอมีประกาศ

ออกมา จากเทศบาลก็มีปัญหาบ้างเน่ืองจากมันขัดกับธรรมชาติ ซ่ึงเคยมีวิถีชีวิต

แบบเดิมๆ หรือคนท่ีเน้นความสะดวกสบาย แต่เม่ือเวลาผ่านไปก็ตอบรับได้อย่าง

รวดเร็ว เน่ืองจากทางเทศบาลหรือมันมีทางออกในตัวมันเอง ซ่ึงผลก็คือ คนท่ีเคยมี

ถังขยะหน้าบ้าน ก็รับปัญหานี้อยู่แล้ว แต่พอมีประกาศนี้ออกมา กลายเป็นว่าทุกคน

แบกรับปัญหาร่วมกัน และก็มีการจัดการได้จริง และการคัดแยกขยะก็ทําให้มี

รายได้ หรืออาจนําไปแลกท่ีโรงเรียน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีสามารถนํากลับมาใช้

ประโยชน์ได้ หรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้กลับกลายเป็นว่ าขยะนี้ก็จะหายไปจาก

ระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย 

 

 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล ชุมชนและพื้นท่ี บางส่วนท่ียังไม่สามารถทํา

ได้เน่ืองมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความไม่ร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี อย่างเช่น  ประชากร

แฝง แรงงานต่างด้าว ประชากรจากต่างถิ่น จํานวนรถเก็บขนขยะและเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอ เป็นต้น 

  (นามสมมุติ 9, 2554) ประธานชุมชนโพธิ์ทองได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในการจัดการขยะ

ของเทศบาลว่ามีเพียงการขาดแคลนแรงงานชาวไทย “ไม่มีใครอยากทํา เพราะว่าอยู่รถต้องไปอยู่

ไลน์คัดแยกตั้งแต่เช้าถึงเย็น และถ้ามีโครงการขยะชุมชนก็ต้องลงพื้นท่ี พอเสร็จก็ต้องกลับไปคัด

แยกยืนคัดแยกทั้งวัน ขยะเหม็นก็ต้องอยู่กับขยะทั้งวัน” 

 เม่ือคนงานลาออกจํานวนมาก การทําความสะอาดตลาดและพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ก็

น้อยลง ทําให้เทศบาลจึงต้องจ้างเอกชนเข้ามาดูแลรักษาความสะอาด เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน

ถึงเดือนละ 120,000 บาท 

 เม่ือเทศบาลจัดการขยะมูลฝอยจากปลายทางแล้ว ประชาชนบางส่วนจึงไม่เข้ามามีส่วนร่วม 
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ในกิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล และไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วย  

 

 4.7.3  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 1)  การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ต้องคิด 

กระบวนการในเชิงธุรกิจ เพื่อความรวดเร็วและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ จากการสัมภาษณ์ (นาม

สมมุติ 1, 2554) นายกเทศมนตรีได้ให้แนวคิดต่อแนวทางการเริ่มต้นของการจัดการขยะว่า “การ

เริ่มต้นคิดจะต้องเริ่มต้นคิดแบบธุรกิจ บ้านเมืองถึงจะไปรอด ถ้าเริ่มต้นคิดแบบ ราชการ ทุกอย่างก็ 

เอวัง...คุณต้องคิดเชิงธุรกิจ คุณจะเห็นว่าคุ้มค่า เม่ือคุณเห็นความคุ้มค่าแล้วเน่ียมันจะมีผลกําไร แล้ว

คุณเอาผลกําไรนี้มาคืนให้ภาคราชการ” 

 2)  การจัดการจะต้องเริ่มท่ีละอย่างตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น แล้ว 

ค่อย ๆ ขยายไปทีละส่วน ดังท่ี (นามสมมุติ 4, 2554) สัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี

ข้อเสนอแนะว่า “ทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าจะเริ่มอย่าเริ่มทีเดียวเยอะ ให้เริ่มทีละอย่าง

ก่อนเท่านั้นเอง โดยท่ีว่าเราพร้อมท่ีจะเริ่มอะไร...แล้วทําให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาก่อน...แล้วค่อยๆ 

ขยายต่อยอด...และอย่าลืมว่า ไปข้างหน้าแล้วอย่าลืมข้างหลัง” 

 3)  การดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตามจะต้องคํานึงถึงผลกระทบ ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

ด้วย ดังท่ี (นามสมมุติ 4, 2554) สัตวแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อคิดว่า “เรา

ไม่ใช่ว่าเดินหน้าเป็นอย่างเดียว เราต้องมองหลังด้วย...มองหลังนี้สําคัญเหมือนทําอะไรขึ้นมาสัก

อย่างทําไม่ยาก แต่จะรักษาเอาไว้นั้นยาก ข้างหน้านั้นไปแต่ข้างหลังต้องไม่ทิ้ง ...ต้องไม่ให้เกิด

มลภาวะ” 

 4)  ควรมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมดูแล ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ในลักษณะท่ีขอ 

ความร่วมมือโดยสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบกระทําผิดหรือเกิดการ

ต่อต้านจากประชาชน ดังท่ี (นามสมมุติ 3, 2554) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้

ให้ความเห็นในเร่ืองการออกมาตรฐานเพื่อกํากับดูแลท้องถิ่นในเร่ืองการจัดการขยะ มูลฝอยว่า 

“การออกเกณฑ์ในการจัดการขยะไม่ควรออกให้บังคับใช้ แต่ควรออกเป็นแนวทางปฏิบัติและให้

แต่ละท้องถิ่นเลือกเองเพื่อทําให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและเคร่ืองมือ” 

 5)  การทํางานของผู้บริหาร จะต้องเริ่มมาจากการเมืองท่ีสะอาดโปร่งใส เห็นปัญหา 

ของท้องถิ่นเหมือนเป็ นปัญหาของตนเอง จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า 

 

ทั้งหลายทั้งปวงมัน base on respect ท่ีมาของนายกเทศมนตรี ตัวเค้าเองเคารพตัว

เค้าเองแค่ไหน ว่าเค้ามาด้วยวิธีไหน ถ้าเค้าด้วยวิธีซื้อเสียงนะครับ เค้าจะไม่สนใจ 
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Loop นี้เลย ผมไม่ได้ว่าผมดีนะครับ แต่ผมเน่ียถือว่าผมเป็นตัวแทนของคนทั้งเมือง 

เพราะฉะนั้นผม Respect ท่ีมาของผม ผมเคารพในตัวเอง และหน้าท่ีของผมก็คือ

แบกปัญหาของคนทั้งเมืองมาแก้ เพราะฉะนั้น การเมืองต้องแก้ท่ีการเมืองด้วย ถ้า

ตราบใดท่ียังได้นักการเมืองท้องถิ่นเฮงซวยนะครับ ตีหัวหมา ด่าแม่เจ๊ก แล้วก็รู้จัก

คนเยอะ แล้วก็เป็ นกุ๊ยเกกมะเหรกเกเร ถึงเวลาก็เอาเงินไปซื้อแล้วก็เข้ามาเป็ นนายก 

แล้วก็ไปฮั้วประมูลงานประมูล พวกนี้ยังไงเค้าไม่สนใจเร่ืองเรากําลังคุยกันอยู่ น่ีคือ

เร่ื องจริ งท่ีสุ ด...การเมืองมันต้องสะอาด ถ้าการเมืองไม่สะอาด เค้าจะไม่มีใจมาคิด

เร่ืองสิ่งแวดล้อม เค้าจะคิดแต่เร่ืองงานเปอร์เซ็นแล้วก็มากอบโกยเท่านั้นเอง 

 

4.8  การวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จโดยหลักการ SWOT Analysis 

 

 จากการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สามารถพิจารณาปัจจัย

ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในแต่ละด้าน  โดยใช้หลักการ

ของ SWOT Analysis ในการพิจารณา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและการวิเคราะห์

ปัจจัยภายนอก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 4.8.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเป็นการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 

(Weakness) ขององค์กร ซ่ึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เมืองแกลงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ คือ บุคลากร โครงสร้างและการบริหารองค์กร นโยบาย/แผน/

โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

 1)  บุคลากร 

 ในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น บุคลากรเป็นปัจจัยหลัก

ในการดําเนินการ ซ่ึงการวิเคราะห์ด้านบุคลากรนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ บุคลากรส่วนการบริหาร 

บุคลากรส่วนวิชาการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรมี

รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

บุคลากรส่วนการบริหาร  

1.  จากผลการศึกษาทั้งการสัมภาษณ์ เอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง รวมถึงจากส่ือต่าง ๆ พบว่า  ผู้บริหาร

ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีหลัก

คิดว่า “มองการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างองค์รวม 

แต่ลงมือทําจากรายละเอียด คิดจากความพอดี 

และสิ่งท่ีพอมีของเมือง” มีการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์ ตั้งใจทํางานอย่าง เต็มความสามารถ มี

ความเสียสละในการทํางานดังจะเห็นได้จากการ

ลงพื้นท่ีรับทราบปัญหาจากประชาชนชน

โดยตรง มีการใช้เงินส่วนตัวบริจาคอุปกรณ์ใน

การจัดการขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาล จากการให้

สัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีกล่าวว่า 

“เคร่ืองยนต์มือสองทั้งนั้นแหละครับ ไม่มีราคา

กลาง ไม่มีสเป็ค...ผมลงทุนเงินก้อนแรก 40,000 

บาท เงินผมเอง ไปซื้อสายพานมือสองจาก

โรงงาน แล้วตอนนี้ทุกวันนี้ผมแข็งแรงขึ้นเร่ือย 

”ๆ มีการแจกจ่ายผลผลิตท่ีได้จากการดําเนินการ

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี มีการคิดนอกกรอบโดยใช้วิธี

คิดแบบบริหารองค์กรเอกชนมาใช้ในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในเทศบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง และใช้หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหาร  

2.  ผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น มีความผูกพันกับ

ท้องถิ่นจึงอยากพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ  
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ดังท่ีนายกเทศมนตรีได้กล่าวไว้ในรายการ

ปฏิบัติการเปล่ียนเมืองว่า “เราสวมหน้าท่ีหรือ

เราสวมหัวใจ เราสวมความเป็นเจ้าของบ้าน

หรือเราสวมความเป็น เจ้าหน้าท่ี ถ้าหากว่าเรา

สวมความเป็นเจ้าของบ้าน  เราก็จะรู้ว่าบ้านเรา

ต้องทํายังไงแล้วมันจะเกิดความน่าอยู่ และจะ

เห็นรายละเอียดต่าง ๆ” นอกจากนี้ประชาชน

ยังให้ความเช่ือถือ 

3.  ผู้บริหารเทศบาลยังมีการตรวจสอบติดตาม

ผลการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย

อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ  และมีการสร้าง

แรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิ บัติงาน เช่น มีโบนัส

ในการทํางาน ทํา ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ

กระตือรือร้นในการทํางาน  ทําให้การ

ดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ 

 

บุคลากรส่วนวิชาการ  

1.  บุคลากรมีความชํานาญด้านการจัดการขยะ

มูลฝอย เน่ืองจากใช้ระบบ ISO 14001 ในการ

เข้ามาควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาล ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจึง

ได้รับการอบรมความรู้ด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยด้วย 

2.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 

มีการลงพื้นท่ีพูดคุย ให้ความรู้แก่ประชาชนใน

พื้นท่ี  

1.  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน

การจัดการขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ เน่ืองจาก

เจ้าหน้าท่ีด้านสิ่งแวดล้อมมีเพียง 3 คน และมี

หน้าท่ีดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตําบล

เมืองแกลงในทุก ๆ ด้าน 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

บุคลากรระดับปฏิบัติการ  

 เน่ืองจากเป็นองค์กรภาครัฐ งบประมาณมี

จํากัด งานในระดับปฏิบัติการต้องอาศัย

ความอดทนสูง ต้องทํางานค่อนข้างหนัก 

และรายได้ไม่สูง ทําให้บุคลากรในระดับ

ปฏิบัติการมีไม่เพียงพอเน่ืองจากลาออกไป

ประกอบอาชีพท่ีคิดว่ามีรายได้ท่ีดีกว่าและ

ทํางานสบายกว่า เช่น รับจ้างตามโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็ นต้น ทําให้เทศบาลจึงต้อง

จ้างเอกชนเข้ามาดูแลรักษาความสะอาด 

เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนถึงเดือนละ 

120,000 บาท 

 

 2)  ระบบการบริหารองค์กร 

 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีองค์ประกอบ 2 

ส่วน คือ สภาเทศบาล ได้แก่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ 

คณะเทศมนตรี นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการรับผิดชอบงานประจําของเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล

เป็นผู้บังคับบัญชา ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านโครงสร้างและการบริหารองค์กรมีรายละเอียด

ดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านโครงสร้างและการบริหารองค์กรของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตําบล

เมืองแกลงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 284 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

และคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

2.  โครงสร้างการบริหารเทศบาล เป็นการแบ่งงาน

ตามหน้าท่ี โดยแบ่งเป็นกองต่าง ๆ มีการจัดสรร

บุคลากรตามความเช่ียวชาญ และความชํานาญ 

อย่างชัดเจน ซ่ึงคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป็นส่วนงานหลักท่ีทําหน้าท่ีในการดูแลการ

รักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 

290 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมี อํานาจ

หน้าท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลใน

การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ี

สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล

ฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ยั งมีการ

ประสานงานกับกองอ่ืน ๆ ในการจัดการขยะมูล

ฝอยด้วย อย่างเช่น กองคลังมีหน้าท่ีจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

กองช่างมีหน้าท่ีจัดเก็บขยะอันตรายประเภท

หลอดไฟฟ้ า หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ กองช่าง

ยังเป็นผู้ดูแลและซ่อมบํารุงสถานท่ีจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาลอีกด้วย และกองการศึกษามี 

หน้าท่ีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอ 

แก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น ซ่ึงการ 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ประสานงานกันและแบ่งแยกหน้าท่ีตามความ

ชํานาญและเช่ียวชาญทําให้การดําเนินงานของ

เทศบาลมีประสิทธิภาพท่ีดี  

3.  มีการนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาควบคุม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดความ

ต่อเน่ืองและมีการควบคุมติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ส่งผลให้ เกิด

ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการดําเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย 

 

 

 3)  นโยบาย/แผน/โครงการ 

 นโยบาย/แผน/โครงการ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้กําหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์

ของเทศบาลท่ีว่า เมืองแกลงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวลํ้า บริการเป็ นเลิศ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย/

แผน/โครงการ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.5 

 

ตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย/แผน/โครงการ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  กระบวนการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบล 

เมืองแกลงได้คํานึงถึงหลักการตามธรรมาภิบาล 

และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

2.  นโยบาย/แผน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลของเทศบาลมี

การกําหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ฉบับท่ี 11ในยุทธศาสตร์การจัดการ 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ซ่ึงมีการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะชุมชนถูก

หลักสุขาภิบาล และมีการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ 

โดยให้ความสําคัญกับการปรับกระบวนทัศน์การ

พัฒนาและขับเคล่ือนประเทศเพื่อเตรียมพร้อม

ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการ

จัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ

ขยะติดเชื้อ เป็นต้น 

3.  มียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรร 

ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บและกําจัดขยะโดยตรง  

4.  โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง มีความต่อเน่ืองทุกปี  เป็นโครงการ

ท่ีครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก

กลุ่ม และมีการปลูกจิตสํานึกตั้งแต่เยาวชน และ

ประชาชนในพื้นท่ีให้รู้จักการคัดแยกขยะ เช่น 

โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ เพื่อ

สนับสนุน การคัดแยกขยะในโรงเรียน การคัด

แยกขยะในชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม

ผ้าป่ าขยะ การคัดแยกขยะในวันเด็ก และกิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหารคัดแยกขยะ เป็นต้น 

5.  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการนั้นมีการสร้าง 

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 

โครงการขยะแลกแต้ม เป็นโครงการท่ีเทศบาล

เป็นผู้จัดทํา โดยกําหนดวันท่ีแน่นอน ทางเทศบาล 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จะรับแลกแต้มโดย 1 แต้ม มีมูลค่าเท่ากับ 2 บาท 

ทางเทศบาลไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่จะให้เป็น

สิ่งของจําเป็นตามท่ีผู้เข้าร่วมโครงการต้องการ 

เป็ นต ้น 

 

 

 4)  งบประมาณ 

 จากคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ผล

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  งบประมาณรายรับและรายจ่ายของเทศบาล

ใกล้เคียงกัน โดยเทศบาลมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 

แสดงให้เห็นว่า เทศบาลไม่มีปัญหาทางด้าน

งบประมาณ ซ่ึงรายรับส่วนหน่ึงมาจากการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

2.  จากบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการ

ดําเนินงานประจําปี  2555 เทศบาลตําบลเมืองแก

ลง มีการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 5 

โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 2.92 ของโครงการ

ทั้งหมด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 470,000 บาท คิด

เป็ นร้อยละ 0.90 ของงบประมาณ ซ่ึงเป็น

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะจํานวน 4  

โครงการ ใช้งบประมาณด้านการจัดการขยะทั้งสิ้น

350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.4 ของงบประมาณ

ท่ีใช้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นว่า 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความสําคัญ 

และเป็นด้านหลักของการดูแลสิ่งแวดล้อมใน

เทศบาล 

 

 

 5)  ว ัสดุอุปกรณ์ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  เทศบาลมีการดัดแปลงประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์

ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่นใช้เคร่ืองตัดหญ้ามา

ปรับแต่งเป็นเคร่ืองบดกิ่งไม้ ทําให้ประหยัด

งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีราคาแพง  

2.  ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแทนการใช้รถเก็บ

ขนขยะคันใหญ่ ในการเข้าถึงบ้านเรือน

ประชาชน ทําให้ง่ายต่อการเก็บขนขยะและ

ประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 

 

 

 6)  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

เทศบาลมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง

เพื่อ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้

เกิดความตระหนักในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

และทําให้ได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน

การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ี

เทศบาลจัดดําเนินการ 

 

   

 7)  การจัดการขยะมูลฝอย 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการจัดการขยะมูลฝอย  มีรายละเอียดดัง

ตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

   

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการขยะทั่วไป  

1.  เทศบาลได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจาก

บ้านเรือน โดยทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลง

พื้นท่ีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่างๆกับ

ประชาชนโดยตรง และมีโครงการท่ีทาง

เทศบาลดําเนินการ เช่น โครงการขยะแลกแต้ม

โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการธนาคารขยะ ทําให้

ประชาชนมีความรู้และความตระหนักในการคัด

แยกขยะ 

1.  ชุมชนท่ียังไม่สามารถดําเนินโครงการถนน

ปลอดถังขยะได้ ทางเทศบาลจะตั้งถังขยะไว้

ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนําขยะ

มาพักรวมไว้รอการเก็บขน ซ่ึงยังมีขยะตกค้างท่ี

รถขนขยะของเทศบาลไม่สามารถเก็บขนได้

หมด หรือเป็นปัญหาจากรถขนขยะของเทศบาล

ท่ีมาเก็บขนไม่ตรงเวลา ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น 

สุนัขมาคุ้ยเข่ียทําให้สกปรก 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

2.  ทางเทศบาลจะออกเก็บขนขยะทุกวัน โดย

เทศบาลมีโครงการถนนปลอดถังขยะหรือ

โครงการตะวันทอแสงเมืองแกลงสะอาด ผลท่ี

ได้รับจากการดําเนินโครงการคือ ไม่มีขยะ

ตกค้าง ถนนไม่มีถังขยะตั้งทําให้มีทัศนียภาพท่ีดี 

ยังทําให้บ้านเมืองดูเจริญหูเจริญตาขึ้น ไม่มีกอง

ขยะสุมค้างหรือปลิวเกล่ือ นกลาด ไม่มีนํ้าขยะ

ไหลนองไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน ซ่ึงโครงการนี้

สามารถทําได้แล้วประมาณ 70% ของพื้นท่ี 

3.  เทศบาลมีการคัดแยกขยะปลายทางก่อน

นําไปกําจัด เพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะท่ียัง

สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

4.  เทศบาลมีวิธีการกําจัดโดยการ ฝังกลบอย่าง

ถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) 

5.  เทศบาลส่งเสริมการจัดการขยะแบบผสมผสาน  

ก่อนนําไปกําจัด จัดการโดยเศษกิ่งไม้ ใบไม้

นํามาบดย่อย นําไปทําเป็นปุ๋ ยหมัก  เศษอาหาร 

เศษผ ัก ใช้เป็ นอาหารสัตว์ และหมักเป็นปุ๋ ยหมัก 

และหมักทํานํ้าจุลินทรีย์ สัตว์ท่ีเทศบาลเลี้ยง

สามารถนํามูลมาขายเป็นปุ๋ ยได้ ไขมันจากถังดัก

ไขมันนํามารวมกับเศษกิ่งไม้อัดเป็นก้อน

เชื้อเพลิง ถุงพลาสติก กล่องนม นําไปอัดให้เป็น

ก้อนแล้วขายให้ยังแหล่งท่ีรับซื้อเพื่อนําไปรี

ไซเคิล เป็นต้น ทําให้ปริมาณขยะท่ีนํา ไปกําจัด

ยังหลุมฝังกลบลดลง และยังได้เงินจากขยะมูล

ฝอยท่ีเทศบาลนํามาจัดการ 

2.  เน่ืองจากหลุมฝังกลบขยะนี้สามารถรองรับ

ขยะได้อีกไม่เกิน 10 ปี  ดังนั้นทางเทศบาลจึง

ต้องหาวิธีการกําจัดวิธีอ่ืนควบคู่กันไปเพื่ อลด

ปริมาณขยะท่ีจะนําไปยังหลุมฝัง กลบขยะของ

เทศบาล 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการขยะอันตราย  

1.  เทศบาลมีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก

ขยะอันตรายชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ทางเทศบาลมีโครงการ 

Green Lamp โดยจัดให้มีถังใส่หลอดฟลูออเรส

เซนต์ไว้ตามบ้านชุมชนต่างๆ และโรงเรียน และ

ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์ โดยเทศบาลยัง

จัดให้มีโครงการคนเอาถ่านหรือขยะแลกไข่

เพื่อท่ีจะให้ประชาชนรู้เหตุผลและเข้าใจ

จุดประสงค์ในการแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษ

ออกจากขยะทั่วไป 

2.  เทศบาลมีการนําแบตเตอร่ีมือถือและถ่านไฟฉา 

ผสมกับปูน แล้วหล่อปูนทับ เป็นการบําบัดด้วย

กระบวนการทางกายภาพหรือเรียกได้ว่าเป็นการ

ปรับเสถียร 

2.  เทศบาลนําบล็อกปูนท่ีด้านในเป็นขยะอันตราย 

มาทําเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ซ่ึงอาจมีการรั่วไหลของขยะ

อันตรายภายในสู่สิ่งแวดล้อม จะเป็นอันตรายทั้ง

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับสานปนเปื้อน

จากขยะอันตรายนั้น 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  

กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 

2545 ท่ีให้ใช้บังคับท้องท่ีกรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุกแห่ง 

จากข้อกําหนดท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตาม

กฎกระทรวงนี้ มีผลบังคับใช้กับสถานบริการ

สาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขต

ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้นสถานบริ การ

สาธารณสุขในพื้นท่ีจะต้องแยกมูลฝอยติดเชื้อออก

จากขยะทั่วไป ทําการเก็บขน และหาสถานท่ีกําจัด 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงไม่มีนโยบายในการ

จัดเก็บ ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี และไม่มีรถ

ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
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  8)  ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย 

 จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้

บัญญัติไว้ในมาตรา 93 ให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ

กําจัดของเสียรวม มีอํานาจในการจัดเก็บค่าบริการได้ แต่อัตราค่าบริกา รนั้นราชการส่วนท้องถิ่น

ไม่ได้มีอํานาจในการกําหนด แต่เป็นอํานาจของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา 88 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.10 

 

ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีนําขยะมาทิ้งยังหลุมฝังกลบ

ขยะของเทศบาล ทําให้เทศบาลลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะของเทศบาลได้ 

1. เน่ืองจากบางบ้านเป็นบ้านเช่าซ่ึงจะมีการ

เปล่ียนผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา ทําให้การเก็บ

ค่าธรรมเนียมได้น้อย ซ่ึงมีอยู่ประมาณร้อยละ 30  

2.  ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บได้ไม่เพียงพอต่อค่าจัดการ 

ขยะ แต่เทศบาลเห็นว่าอย่างน้อยการท่ีเก็บ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการทิ้ง

ขยะของตน ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

 

 4.8.2   การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินในส่วนของโอกาส (Opportunities) คือ

เง่ือนไขภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีดีและเป็นประโยชน์ และอุปสรรค 

(Threats) เง่ือนไขภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีไม่ดีไม่เป็นประโยชน์และเกิด

ความเสียเปรียบ ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ คือ สภาพพื้นท่ี สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ ส่ือมวลชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ซ่ึงมี

รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

 1)  สภาพพื้นท่ี 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพื้นท่ีมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

 1เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเทศบาลตําบลขนาด

กลาง มีพื้นท่ี 14.5 ตารางเป็นท่ีตั้งของชุมชน ย่าน

การค้า สถานท่ีราชการ  โรงงานอุตสาหกรรม 

แหล่งเศรษฐกิจและการพาณิชย์ท่ีสําคัญของ

เทศบาล ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีข้อกําหนด

ครอบคลุมการสร้างโรงเรือนในการกําจัดขยะ

มูลฝอย เม่ือศึกษาสภาพพื้นท่ีพบว่าไม่สามารถ

ก่อสร้างสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงใช้พื้นท่ี

ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างดังนั้นเทศบาลจึง

จําเป็นต้องไปซื้อท่ีในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืนเพื่อสร้างหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 

 

 2)  สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนมีรายละเอียด

ดังตารางท่ี 4.12 

 

ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีผลต่อ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ยังมีชุมชน

ชนบท ท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ง่ายต่อการพูดคุย

ประสานงานและขอความร่วมมือ 

2.  ผู้นําชุมชนหลายคนมีตําแหน่งเป็นสมาชิกสภา

เทศบาล ดังนั้นจึงเป็นทั้งตัวแทนประชาชนเข้า

ร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น ทั้งยังสามารถ 

1.  ชุมชนเมืองในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีประชากรแฝง

เข้ามาทํางานในพื้นท่ีจํานวนมาก และไม่ให้

ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยใด ๆ แก่

เทศบาล  

2.  ประชาชนบางส่วนเห็นว่า เทศบาลมีการจัดการ

ขยะมูลฝอยท่ีปลายทางอยู่แล้ว จึงคิดว่าไม่จ ําเป็ น 
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ตารางที่ 4.12  (ต่อ) 

 

โอกาส อุปสรรค 

คัดค้านหากโครงการของเทศบาลไม่เอื้อ

ประโยชน์ หรือส่งผลกระทบต่อประชาชน 

นอกจากนี้ผู้นําชุมชนยังเป็นส่ือกลางประสาน

ระหว่างเทศบาลกับประชาชน ในการพูดคุยขอ

ความร่วมมือจากประชาชน  

3.  ผู้นําชุมชนมีความกระตือรือร้น และมีจิตสํานึก

ในด้านสิ่งแวดล้อม 

4.  ประชาชนในท้องถิ่นมีค วามตระหนักด้าน 

สิ่งแวดล้อมจากการท่ีเทศบาลมีการลงพื้นท่ีให้

ความรู้ พาประชาชนไปทัศนศึกษาในสถานท่ีท่ี

มีปัญหา ทําให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบท่ี

จะเกิดขึ้นกับตัวเองจึงเต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 

และทําตามตามข้อกําหนดของเทศบาล 

ต้องคัดแยกขยะจากต้นทาง ภาระการคัดแยก

ขยะมูลฝอยจึงเป็นของเทศบาล 

 

 3)  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมีรายละเอียด

ดังตารางท่ี 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีผลต่อ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  จากการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ของผู้บริหารใน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูล

ฝอย ทําให้องค์กรต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา

ช่วยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อ

พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลและต่อ 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

 

โอกาส อุปสรรค 

ยอดการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น  

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สนับสนุน

เงินทุนในการสร้างสายพานคัดแยกขยะของ

เทศบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนเงินก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะ เป็นต้น 

 

 

 4)  นโยบายของรัฐ  

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านนโยบายของรัฐ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านนโยบายของรัฐท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  รัฐมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ซ่ึงมีกาส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและกา ร

จัดการขยะ 

1.  จากนโยบายของรัฐเร่ืองค่าแรงขั้นต่ํา ทําให้แรงง

ในพื้นท่ีสนใจทํางานในภาคเอกชนมากขึ้น ซ่ึงเป็น

สาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เทศบาลขาดบุคลกรด้านการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังทําให้ต้องใช้งบประมาณใ

การจ้างเหมาเอกชนในการทําความสะอาดมากขึ้น 

 

 5)  เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือมวลชน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือมวลชนท่ีมีผลต่อ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือมวลชนในปัจจุบั 

ทําให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น การหา 
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ตารางที่ 4.15  (ต่อ) 

 

โอกาส อุปสรรค 

ความรู้ในด้านต่าง ๆ ง่ายขึ้น ทั้งยังทําให้การเผยแพร่

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลทําได้ง่าย

ขึ้น มีประชาชนและหน่วยงานท่ีสนใจเข้ามาศึกษา

ข้อมูลได้ง่ายขึ้น  ทําให้เทศบาลตําบลเมืองแกลง

เป็นท่ีรู้จัก และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

อ่ืน ๆ มากขึ้น 

2.  เทคโนโลยีการจัดการขยะ เช่น บอลลูนหมัก

แก๊สชีวภาพ ท่ีสามารถเก็บแก๊สได้ปริมาณมาก ทํา

ให้การแปรรูปขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูป

ขยะประเภทพลาสติกจากหลุมฝังกลบขยะไปเป็น

พลังงานทนแทน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการลดการใช้

พลังงานแล้ว ยังทําให้ปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ

ขยะลดปริมาณลงและยืดอายุการใช้งานหลุมฝัง

กลบขยะได้นานขึ้น 

 

 

 6)  เศรษฐกิจ 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.16 

 

ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

 เศรษฐกิจเป็นตัวกําหนดการเติบโตและขยายตัวขอ

เมือง ทําให้มีประชากรแฝงเข้ามาทํางานในพื้นท่ีเพิ่ม

มากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น 

ภาระงานของเทศบาลเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากประชากรแฝงในการจัดการขยะมูลฝอย 
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บทที่  5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงเพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

จังหวัดระยอง และเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี  รวมทั้งการสังเกตการณ์กา รดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และ

สภาพพื้นท่ีของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และมี

ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 สรุปผลการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยประเด็นหลัก ได้แก่  สถานการณ์และปัญหา

ขยะมูลฝอย กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย การบริหารองค์กรด้านการจัดการขยะมูลฝอย การมี

ส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาและอุปสรรค 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 5.1.1  สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอย 

 ในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปี ก่อน เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการจัดการขยะโดยตั้งถังขยะไว้

เป็นจุด ๆ ในการรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อรอการขนส่ง โดยปัญหาท่ีตามมาคือ หน้าบ้านหรือสถานท่ี

ใดท่ีเป็นจุดพักขยะ บางท่ีปริมาณถังพักรวบรวมขยะมีไม่พอกับปริมาณขยะ ทําให้มีขยะล้นออกมา 

จะมีกลิ่นเหม็นจากขยะและนํ้าขยะ และแมลงจํานวนมาก สร้างความรําคาญให้กับผู้ท่ีพักอาศัยใน

บริเวณนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการจัดการขยะโดยดําเนินโครงการถนน

ปลอดถังขยะ คือจะไม่มีจุดพักขยะ ใช้วิธีการให้แต่ละบ้านเก็บขยะไว้ในบ้านเม่ือถึงเวลา ทางเทศบาล 
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จะมีรถมาเก็บขนจากทุกบ้าน แต่ปัญหาเร่ืองขยะในปัจจุบันยังมีในบางชุมชน เช่น ขยะตกค้างซ่ึงรถ

ขนขยะของเทศบาลไม่สามารถเก็บขนได้หมด  หรือเป็นปัญหาจากรถขนขยะของเทศบาลท่ีมาเก็บ

ขนไม่ตรงเวลา ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น สุนัขมาคุ้ยเข่ียทําให้สกปรก 

 ประชาชนบางส่วนยังไม่คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและร่างกายของประชาชนและสิ่งมีชีวิต เน่ืองจากการปนเปื้อนของสารอันตราย หากเรา

ทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป การฝังกลบขยะอันตรายด้วยวิธีการเดียวกับขยะมูลฝอยทั่วไป จะ

ทําให้สารอันตรายหรือสารพิษต่าง ๆ ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้  

 การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงทําให้ ยังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ

รวมมากับขยะทั่วไป 

 

 5.1.2  กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 

 การลดอัตราการเกิดและการคัดแยกขยะ ทางเทศบาลได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการลดและคัดแยกขยะจากบ้านเรือน จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีเพื่อให้

ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ กับประชาชน โดยเทศบาลดําเนินโครงการเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอย ได้แก่ โครงการขยะแลกแต้ม โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการธนาคารขยะ  นอกจากนี้เทศบาล

ยังส่งเจ้าหน้าท่ีลงไปให้ความรู้เร่ืองการทํานํ้าจุลินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะท่ี

นํามาทิ้ง ในส่วนของขยะอันตราย เทศบาลมีโครงการ Green Lamp ซ่ึงร่วมกับบริษัท Toshiba ในการ

เก็บคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต์จากชุมชนในเขตเทศบาล และโครงการขยะแลกแต้ม โดยเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนําถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์ มาให้ทางเทศบาลกําจัด  

 การเก็บรวบรวมและขนส่ง เทศบาลจะออกเก็บขนขยะทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ จํานวน 5 เท่ียว

ต่อวัน ช่วงเวลาท่ีเก็บขนเป็นช่วงเวลาท่ีกลางคืนตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น.  –  05.00 น. ของทุกวัน 

และเทศบาลมีโครงการตะวันทอแสงเมืองแกลงสะอาดหรือเทศบาลมีโครงการถนนปลอดถัง มีวิธีการ

คือให้แต่ละบ้านเก็บขยะไว้ในบ้านเม่ือถึงเวลา ซ่ึงทางเทศบาลได้มีการตกลงกับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อ

นัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย ส่วนชุมชนท่ียังไม่สามารถดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะได้ ทาง

เทศบาลจะตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนําขยะมาพักรวมไว้รอการเก็บขนซ่ึง

ทางเทศบาลจะมาเก็บขนสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง นอกจากนี้ขยะอันตราย ประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ในโครงการ Green Lamp เทศบาลจะมีถังสีฟ้ าวางตามจุดต่างๆ ทั้งท่ีเทศบาล ตามชุมชน และตามตลาด 

เพื่อให้ประชาชนทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ในถังนี้ และเม่ือชุมชน รวบรวมหลอดไฟได้มากก็จะแจ้งไป

ยังเทศบาลเพื่อให้มาเก็บขนไปรวบรวมไว้ยังท่ีเก็บกักขยะอันตรายของเทศบาลจนได้ปริมาณท่ีมากพอ

จึงจัดส่งไปยังบริ ษัท Toshiba ต่อไป ส่วนแบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย ประชาชนในพื้นท่ีจะนํามาแลกแต้มยัง
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เทศบาลหรือนํามาให้ยังกองสาธารณสุขท่ีเทศบาล ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ทางเทศบาลไม่ได้รับผิดชอบใน

การเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยสถานประกอบการบริการสาธารณสุขเอกชนเป็นผู้เก็บ

รวบรวมและขนส่งเพื่อนําไปกําจัดยังโรงพยาบาลท่ีรับกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง ส่วนศูนย์บริการ

สาธารณสุขของเทศบาล มีการใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในการขนส่ง ไม่ได้มีรถเก็บขนเฉพาะมูล

ฝอยติดเชื้อ ดังนั้นมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุข ควรมีการบําบัดเบื้องต้น เช่น ใช้

โซเดียมไฮโพคลอไรต์ 0.1 – 0.5% เทราดลงไปในภาชนะรองรับให้ทั่ว (ธเรศ ศรีสถิตย์, 2553: 238) 

 การกําจัด ขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บขนได้จากชุมชนในเขตเทศบาล จะถูกนํามาคัดแยกท่ี

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก 

และขยะท่ีไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้ จะนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 

(Sanitary Landfill) ส่วนขยะอันตรายประเภท แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย เทศบาลมีวิธีการกําจัดขยะ

อันตรายเหล่านี้โดยการนําขยะอันตรายชุมชนพวกแบตเตอร่ีมือถื อและถ่านไฟฉายมาหล่อเป็น

บล็อกปูนเพื่อนํามาทําเป็นโต๊ะและเก้าอี้  

 การจัดการขยะแบบผสมผสานของเทศบาล คือการนําขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บขนได้มา

คัดแยกโดยสายพานคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป เพื่อนําขยะอินทรี ย์มาแปรรูปให้เกิด

ประโยชน์ โดย เศษกิ่งไม้ ใบไม้ นํามาบดย่อย แล้วนําไปทําเป็นปุ๋ ยหมัก  เศษอาหาร เศษผัก นํามาบด

ย่อยเพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ ซ่ึงจะได้ประโยชน์จากสัตว์และสามารถขุดนํามูลมาขายเป็นปุ๋ ยได้ หรื อนํา

มูลไปหมักเป็นปุ๋ ยหมัก บางส่วนนําไปหมักทํานํ้าจุลินทรีย์สําหรับบําบัดของเสียและท่อระบายนํ้า 

ไขมันจากถังดักไขมัน นํามารวมกับเศษกิ่งไม้ อัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก 

กล่องนมนําไปอัดโดยเคร่ืองอัดให้เป็นก้อนเพื่อสะดวกในการขนส่งไปรีไซเคิล ซ่ึงการจัดการแบบ

ผสมผสานนี้ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้จัดทําคู่มือท่ีเกี่ยวข้อง คือ “ค้นแนวคิด พบมรรควิธี ปรุง

เมืองให้น่าอยู่อย่างแยบยล” ออกเผยแพร่ 

 

 5.1.3  การบริหารองค์กรด้านการจัดการขยะมูลฝอย  

 กระบวนการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คํานึงถึงธรรมาภิบาล เพื่อมุ่ง

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยรวมและครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในชุมชนท่ีอยู่ในภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้พัฒนาศักยภาพ

ตนเอง พร้อมกับปลูกฝังให้ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 มีการจัดบุคลากรและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ตามความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน 

เช่น การจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดูแล การจัดเก็บ 
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ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ มีการมอบหมายให้กองคลังเป็นผู้ดูแล เป็นต้น  

 เทศบาลยังมีการวางเป้ าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมียุทธศาสตร์และโครงการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคล่ือน  มีโครงการและกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกันระหว่าง

เทศบาลกับประชาชน โดยมีผู้นําชุมช นและเจ้าหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานการทํางานของเทศบาล

และประชาชน ทั้งยังมีการจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 

 เทศบาล มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจาก

บ้านเรือน เทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่า ง ๆ กับประชาชนโดยตรง 

ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นําชุมชนแต่ละชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน 

นอกจากนี้เทศบาลยังมีการรณรงค์ผ่านช่างทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและได้รับ

ความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วท่ีสุด 

 เทศบาลมีการจัดอุปกรณ์ เคร่ืองจักร ยานพาหนะท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี และมีการประยุกต์ใช้

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเทศบาล 

 ในด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายของเทศบาลนั้นมีการแจ้งให้ประชาชนทราบ ซ่ึงมีการจัด

งบประมาณในด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ยังได้ รับ

เงินทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนสําหรับพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 5.1.4  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลนั้น สามารถจําแนกตามกระบวนการมีส่วนร่วม 4 

ขั้นตอน ได้ดังนี้ 

 1)  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

10 คน ซ่ึงเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ี เข้าร่วมประชุมประชาคม รับทราบโครงการหรือกิจกรรม

ท่ีเทศบาลจะดําเนินการ และร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนในพื้นท่ี นอกจากนี้ในการประชุม ประชาชนในพื้นท่ียังสามารถเข้าร่วมประชุมได้เช่นกัน 

 2)  การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม 

ต่างๆของเทศบาล เช่น โครงการตะวันทอแสงเมืองแกลงสะอาด โครงการขยะแลกแต้ม ท่ีประชาชนนํา

ขยะอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์  มาให้กับทางเทศบาล เพื่อสะสมแต้มแลก

สิ่งของท่ีเทศบาลจัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ 

 3)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนยอมรับโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
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เทศบาลจัดขึ้น เน่ืองจากเห็นว่าโครงการท่ีเทศบาลดําเนินการนั้นให้ประโยชน์ต่อตนเอง ทําให้

บ้านเมืองสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

 4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เทศบาลเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีและ 

ประชาชนทั่วไป  เข้าดูและเยี่ยมชมการจัดการขยะของเทศบาลทั้งท่ีศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ

เรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก และท่ีหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย

ของเทศบาล มีการสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างสม่ําเสมอ 

 

 5.1.5  ความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย  

 จากการศึกษา สามารถสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 

ผู้นําชุมชน และประชาชนได้ดังนี้ 

 1)  การมีมาตรการรองรับท่ีชัดเจน ทําให้ประสบผลสําเร็จได้เร็ว เช่น มีการนําระบบ 

มาตรฐานสากลมาดําเนินการ คือ นําระบบ ISO 14001 เป็นมาตรฐานควบคุมระบบการทํางานด้าน

สิ่งแวดล้อมของเทศบาล เป็นต้น  

 2)  นายกเทศมนตรีมีการลงพื้นท่ีพูดคุยกับประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการ 

ของประชาชน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเทศบาลให้มีความน่าอยู่ต้อง โดยเข้าถึง

ประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็ก วัยกลางคน และผู้สูงอายุ  

 3)  ผู้บริหารจะต้องมีการส่งเสริมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเข้าประกวด 

เพื่อให้ได้งบหรืออุปกรณ์มาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ ผู้บริหารจะต้องคิดคํานวณความคุ้มทุน 

ต้องมีการประสานงานและส่ือสารให้เห็นว่าทําจริง ต้องดูแลให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีทุกกลุ่ม  

 4)  ต้องมีการส่ือสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน เช่น ลงพื้นท่ีพูดคุยซํ้า ๆ ประกาศ 

เสียงตามสาย เป็นต้น ส่วนชุมชนชนบทยังเป็นชุมชนท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน เป็นส่วนได้เปรียบของชุมชน

ชนบท เทศบาลได้เสริมด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไป  

 5)  เทศบาล ผู้นําชุมชน และประชาชนต้องให้ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน  

 6)  ประธานชุมชน ผู้นําชุมชนมีบทบาทในการกระตุ้นประชาชนในพื้นท่ี ในการรับรู้

ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลอย่างสม่ําเสมอ 

 

 5.1.6  ความคิดเห็นด้านปัญหาและอุปสรรค  

 จากการศึกษา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคทั้งในส่วนของเทศบาลเอง และจากประชาชน 

ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1)  อุปสรรคในการจัดการขยะของ เทศบาลในเบื้องต้นเกิดจากประชาชนไม่เข้าใจ 
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วัตถุประสงค์และความจําเป็นท่ีจะต้องให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการร่วมโครงการหรือกิจกรรมท่ี 

เทศบาลจัดขึ้น 

 2)  ความไม่ร่วมมือของประชาชนบางส่วนในพื้นท่ี อย่างเช่น ประชากรแฝง แรงงาน 

ต่างด้าว ประชากรจากต่างถิ่น 

 3)  จํานวนรถเก็บขนขยะและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ 

 4)  การละเลยและไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

บางส่วน 

 

 5.1.7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล ผู้นําชุมชน และประชาชน สามารถสรุป

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย ได้ดังนี้ 

 1)  การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ต้องคิด  

กระบวนการในเชิงธุรกิจ เพื่อความรวดเร็วและสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

 2)  การจัดการจะต้องเริ่มท่ีละอย่างตามศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่น แล้วค่อย ๆ 

ขยายไปทีละส่วน 

 3)  การดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตามจะต้องคํานึงถึงผลกระทบด้วย 

 4)  ควรมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมดูแลให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ในลักษณะท่ีขอความ 

ร่วมมือโดยสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบกระทําผิดหรือเกิดการต่อต้านจาก

ประชาชน 

 5)  การทํางานของผู้บริหารจะต้องเริ่มมาจากการเมืองท่ีสะอาดโปร่งใส เห็นปัญหา 

ของท้องถิ่นเหมือนเป็ นปัญหาของตนเอง 

 

5.2  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จและอภิปรายผล 

 

 5.2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ คือ บุคลากร โครงสร้างและการบริหารองค์กร  นโยบาย/แผน/โครงการ 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

 1)  บุคลากร สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากร แสดงดังตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

บุคลากรที่เป็ นผู้บริหาร  

1.  ผู้บริหารของเทศบาลตําบลเมืองแกลง มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มี

การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ตั้งใจทํางานอย่าเต็ม

ความสามารถ มีความเสียสละในการทํางาน  

2.  มีการคิดนอกกรอบโดยใช้วิธีคิดแบบบริหาร

องค์กรเอกชนมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยใน

เทศบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และ

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  

3.  ผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น มีความผูกพันกับ

ท้องถิ่นประชาชนให้ความเช่ือถือ 

4.  ผู้บริหารเทศบาลยังมีการตรวจสอบติดตาม

ผลการดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย

อย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ  และมีการสร้าง

แรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  

 

บุคลากรส่วนวิชาการ  

1.  บุคลากรมีความชํานาญด้านการจัดการขยะมูล

ฝอย เน่ืองจากใช้ระบบ ISO 14001 ในการเข้ามา

ควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาล  

2.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการทํางาน 

1.  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน

การจัดการขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ 

บุคลากรระดับปฏิบัติการ  

 1.  ขาดแคลนบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

    

 จากตารางพบว่า บุคลากรท่ี เป็ นผ ู ้บริ หารของเทศบาล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการ

คิดอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ตั้งใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ มีความเสียสละ

ในการทํางาน และผู้บริหารเทศบาลยังมีการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานด้านการจัดการขยะ
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มูลฝอยอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ  และมีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ผู้บริหารยังมีการ

คิดนอกกรอบโดยใช้วิธีคิดแบบบริหารองค์กรเอกชนมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น มีความผูกพันกับท้องถิ่น 

ทําให้ประชาชนมีความเช่ื อถือและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ซ่ึงการบริหารของผู้บริหารเทศบาล

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ในหลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์

ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุน

ให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์จริงใจ ขย ัน อดทน มีระเบียบ

วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็ นนิสัย หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความ

สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทํา

ของตน มีแผนการสํารอง การติดตามและประเมินผลการทํางานอย่างสม่ําเสมอเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ และหลักความคุ้มค่า ได้แก่  การบริหารจัดการ

และใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความ

ประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวที

โลก เลือกนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นระบบ 

(วิภาส ทองสุทธิ์, 2551) สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองบทบาทผู้นําในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

โดยการเป็ นตัวแทนขององค์การในการปฏิบัติภารกิจทั้งภายในและภายนอกองค์การ (Henry M. 

Strage, 1992: 138 – 142; James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, 1992: 12 – 15; อนิว ัช แก้วจํานงค์, 

2552: 36 – 41) ) และสอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553), Bennis  and Mische 

(1997) และBurns (1978) เร่ืองความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ และผู้นําเชิงปฏิรูป  

 บุคลากรส่วนวิชาการ มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความชํานาญด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอย เน่ืองจากใช้ระบบ ISO 14001 ในการเข้ามาควบคุมดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

เทศบาล  สอดคล้องกับการศึกษาของ อาดิษ เย็นประสิทธิ์ (2545:149) ท่ีพบว่าการจัดทําระบบ ISO 

14001 ทําให้มีการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมขึ้นมาใช้ในองค์กร ซ่ึงเน้นการสร้างจิตสํานึกและขีด

ความสามารถของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการจัดการขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และยังขาดแคลนบุคลากรระดับ

ปฏิบัติการ ในการดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซ่ึงบุคลากรถือเป็ นปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการ เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญและเป็นกําลังในการดําเนินงานของ

องค์การ (สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2553: 17 – 18; อนิวัช แก้วจํานงค์, 2552: 43 – 44) 
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 2)  โครงสร้างและการบริหารองค์กร สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้าน

ระบบการบริหารองค์กรได้ดังตารางท่ี 5.2 

 

ตารางที่ 5.2  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการบริหารองค์กรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  โครงสร้างการบริหารเทศบาล เป็นการแบ่งงาน

ตามหน้าท่ี มีการจัดสรรบุคลากรตามความ

เช่ียวชาญอย่างชัดเจน ซ่ึงการประสานงานกันและ

แบ่งแยกหน้าท่ีตามความชํานาญและเช่ียวชาญทํา

ให้การดําเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพท่ีดี  

2.  มีการนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาควบคุม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดความ

ต่อเน่ืองและมีการควบคุมติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภา

และความสําเร็จในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย  

3.  มีกระบวนการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

อย่างเป็นระบบชัดเจน 

 

   

 จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างการบริหารเทศบาลเป็ นจุดแข็งเน่ืองจากมีการแบ่งงานตาม

หน้าท่ี โดยแบ่งเป็นกองต่าง ๆ มีการจัดสรรบุคลากรตามความเช่ียวชาญ และความชํานาญ อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการของแมกซ์ เวเบอร์ ซ่ึงมีหลักการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าทํางาน 

และมีการแบ่งงานกันทําโดยยึดหลักความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และ

กําหนดหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการทํางานจะต้องมีการฝึกฝน อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ 

ความเช่ียวชาญให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานสูงสุดจากการทํางาน (วิเชียร วิทยอุดม, 2551: 17 – 19; 

สมคิด บางโม, 2553: 31 – 32; สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 2553: 28; เอกวิทย์  มณีธร, 2552: 39 – 41)  

 เทศบาล มีการนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาควบคุมการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดความต่อเน่ืองและมีการควบคุมติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่าง

สม่ําเสมอ ส่งผลให้เกิดประสิท ธิภาพและความสําเร็จในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการ
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จัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  อาดิษ เย็นประสิทธิ์ (2545: 149) ท่ีพบว่า การ

จัดทําระบบ ISO 14001 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ทําให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนขึ้น 

 เทศบาลมีกระบวนการบริหารจัดการ ด้านขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบชัดเจน ทั้งใน

ด้านแผนงาน ท่ีมีแผนพัฒนาของเทศบาล มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมีเป้ าหมายชัดเจน มีโครงการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยท่ีครอบคลุมในทุกภาคส่วน และกําหนดงบประมาณในแต่ละ

โครงการอย่างชัดเจน  มีการลงพื้นท่ีของเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งได้รับการประสานงานจากผู้ นําชุมชน มี

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลผ่านส่ือต่างๆ ซ่ึงกระบวนการบริหารจัดการของ

เทศบาล สอดคล้องกับแนวคิดเร่ือง กระบวนการบริหารจัดการของ ลูเทอร์ กูลิก และลินดอลล์ เออร์

วิก ท่ีมีหลัก 7 ประการ คือ การวางแผน (Planning) คือ การจัดวางโครงการ แผน และวิธีการ

ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เป็นหน้าท่ีสําคัญเบื้องต้นท่ีผู้บริหารจําเป็นต้องมี โดยมีการกําหนด

วัตถุประสงค์ (Objective) และกลยุทธ์ (Strategies) จัดทําแผนงาน (Programs) ให้ครอบคลุมทุกแง่

ทุกมุม การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกําหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งส่วนงาน การ

จัดสายงานตําแหน่งต่าง ๆ กําหนดอํานาจหน้าท่ีให้ชัดเจน การจัดบุคคลเข้าทํางาน (Staffing) คือ 

การบริหารงานด้านบุคลากร เริ่มจากการจัดหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาบรรจุและแต่งตั้ง

ให้ปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ โดยจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมลักษณะงาน การอํานวยการ 

(Directing) คือ การควบคุมงาน กํากับ และสั่งการ การนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน 

การประสานงาน (Coordinating) คือการร่วมมือ ประสานกิจการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มี

สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานระหว่างกันเป็นไปอย่างสอดคล้อง เช่ือมโยงระหว่างกันและกัน การ

รายงาน (Reporting) คือการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานนั้น 

ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบความเคล่ือนไหวของการดําเนินงาน การ

รายงานยังรวมถึงการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ท่ีจะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย 

การงบประมาณ (Budgeting) คือ แผนทางการเงินขององค์การท่ีจัดทําขึ้นเพื่อแสดงรายรับ รายจ่าย 

ท่ีกําหนดขึ้นในโครงการและแผนงานต่าง ๆ ขององค์การ (วิเชียร วิทยอุดม, 2551: 21; สมคิด บาง

โม, 2553: 72 – 73; เอกวิทย์  มณีธร, 2552: 14 – 15) 

 3)  นโยบาย/แผน/โครงการ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย/ 

แผน/โครงการ ได้ดังตารางท่ี 5.3 
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ตารางที่ 5.3  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านนโยบาย/แผน/โครงการ ของเทศบาลตําบลเมือง

แกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  กระบวนการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบล

เมืองแกลงได้คํานึงถึงหลักการตามธรรมาภิบาล และ

ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

2.  นโยบาย/แผน/โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและ

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลของเทศบาลมี

การกําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 

3.  มียุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิ 

ภาพในการจัดเก็บและกําจัดขยะโดยตรง   

4.  โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความต่อเน่ืองทุกปี  เป็น

โครงการท่ีครอบคลุมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในทุกกลุ่ม และมีการปลูกจิตสํานึกตั้งแต่เยาวชน 

และประชาชนในพื้นท่ีให้รู้จักการคัดแยกขยะ  

5.  โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการนั้นมีการสร้าง

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

     

 กระบวนการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้คํานึงถึงหลักการตาม

ธรรมาภิบาล และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการด้านการจัดการขยะโดยตรง เป็นโครงการท่ีครอบคลุมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในทุกกลุ่ม มีการปลูกจิตสํานึกให้แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีให้รู้จัก

การคัดแยกขยะ สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการดําเนินการต่อเน่ืองทุกปี  

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลได้กําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ได้แก่ แผน พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และนโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559  

 นอกจากนี้โครงการด้านการจัดการขยะของเทศบาลของเทศบาลยังสอดคล้องกับ  
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ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (2552) ท่ีศึกษาวิธีการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในประเทศไทย ซ่ึงพบว่าเทศบาลระดับเทศบาลตําบล เช่น เทศบาลตําบลด่านขุนทด เน้น

กระบวนการสร้างการมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การลด

ปริมาณขยะ การนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเริ่มจากทําความเข้าใจกับ ประชาชน

เร่ืองปัญหาขยะ โดยแต่งตั้งคณะทํางานสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลไปสู่ชาวบ้าน และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันว่าสถานท่ีกําจัดขยะเป็นของทุกคนในพื้นท่ี ไม่ใช่

ภาระของเทศบาลแต่เพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนี้ยังได้ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ เช่น 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อลดและแยกขยะ ทัศนศึกษาด้านการจัดการขยะ ธนาคารวัสดุเหลือใช้ จัด

กิจกรรมผ้าป่ าสามัคคีรีไซเคิล เป็นต้น 

  4)  งบประมาณ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณ ได้ดัง 

ตารางท่ี 5.4 

 

ตารางที่ 5.4  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านงบประมาณของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  เทศบาลไม่มีปัญหาทางด้านงบประมาณ ซ่ึง

รายรับส่วนหน่ึงมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

2.  การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความสําคัญ 

และเป็นด้านหลักของการดูแลสิ่งแวดล้อมใน

เทศบาล 

 

    

  งบประมาณรายรับและรายจ่ายของเทศบาลใกล้เคียงกัน โดยเทศบาลมีรายรับ

มากกว่ารายจ่าย แสดงให้เห็นว่า เทศบาลไม่มีปัญหาทางด้านงบประมาณ ซ่ึงรายรับส่วนหน่ึงมาจาก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล และจากบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดําเนินงานประจําปี  2555 แสดงให้เห็นว่า การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความสําคัญ 

และเป็นด้านหลักของการดูแลสิ่งแวดล้อมในเทศบาล 

   5)  ว ัสดุอุปกรณ์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้ดัง 

ตารางท่ี 5.5 
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ตารางที่ 5.5  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านวัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  เทศบาลมีการดัดแปลงประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์

ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่นใช้เคร่ืองตัดหญ้ามา

ปรับแต่งเป็นเคร่ืองบดกิ่งไม้ ทําให้ประหยัด

งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีราคาแพง  

2.  ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแทนการใช้รถเก็บ

ขนขยะคันใหญ่ ในการเข้าถึงบ้านเรือนประชาชน 

ทําให้ง่ายต่อการเก็บขนขยะและประหยัดการใช้

พลังงานเชื้อเพลิง 

 

   

 เทศบาลมีการดัดแปลงประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่นใช้

เคร่ืองตัดหญ้ามาปรับแต่งเป็นเคร่ืองบดกิ่งไม้ ทําให้ประหยัดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี

ราคาแพง  และใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างแทนการใช้รถเก็บขนขยะคันใหญ่ ในการเข้าถึงบ้านเรือน

ประชาชน ทําให้ง่ายต่อการเก็บขนขยะและประหยัดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง   สอดคล้องกับทฤษฎี

เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการ ในด้านเคร่ืองจักร (Machine) เป็ นเคร่ืองมือใน

การแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องกา ร เคร่ืองจักรอาจจัดหาโดยการจัดซื้อหรือเช่า

ซื้อ การใช้เคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพท่ีดี และทันสมัยจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต 

เอื้ออํานวยต่อการทํางาน และพาองค์การไปสู่ผลสําเร็จได้ และในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) เป็ น

ปัจจัยสนับสนุนช่วยเอื้ออํานวยและก่อให้เกิดความสะดวกในการทํางาน วัสดุอุปกรณ์ยังหมายรวมถึง

วัตถุดิบท่ีจําเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ท่ีเอื้อประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

จําเป็นต้องมีคุณภาพท่ีดีและมีต้นทุนท่ีต่ํา เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต องค์การจะต้องจัดหา

และสํารองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการดําเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต (สุรพันธ์  ฉัน

ทแดนสุวรรณ, 2553: 17 – 18; อนิวัช แก้วจํานงค์, 2552: 43 – 44) 

 6)  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สามารถสรุป ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้าน 

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ดังตารางท่ี 5.6 
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ตารางที่ 5.6  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

เทศบาลมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง

เพื่อ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้

เกิดความตระหนักในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

และทําให้ได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน

การเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเทศบาล

จัดดําเนินการ 

 

    

 เทศบาลมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทางเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้

เกิดความตระหนักในด้านการจัดการขยะมูลฝอย และทําให้ได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการ

เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีเทศบาลจัดดําเนินการ สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จในการจัดการ ท่ีกล่าวว่า การติดต่อส่ือสาร (Communication) เป็นสิ่งท่ีช่วย

เช่ือมโยงประสานกันระหว่างสมาชิกในอ งค์การ เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกช่องทาง

ในการกระจายข้อมูลไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ผู้บริหารจึงไม่อาจหลีกเล่ียงในการติดต่อส่ือสารกับบุคคล

อ่ืนโดยการแสดงความคิดเห็น การทําความเข้าใจและการฝากสารไปยังผู้อ่ืน หากผู้รับข้อมูลแปล

ความหมายผิดอาจส่งผลกระทบต่อการทํา งานและองค์การ ผู้บริหารจึงต้องขจัดอุปสรรคในการ

ติดต่อส่ือสารเพื่อให้การจัดการบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  (สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ, 

2553: 17 – 18; อนิวัช แก้วจํานงค์, 2552: 43 – 44) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิทักษ์ มุกดา

สนิท (2551) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของโครงการกําจัดขยะ ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ท่ีพบว่า หลังจากกําหนดกิจกรรมแทรกแซง คือ ฝึกอบรมผู้นําชุมชน 

แจกแผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ ายประชาสัมพันธ์ สปอร์ตเทปเสียงตามสาย และการนิเทศและติดตามงาน

จากเจ้าหน้าท่ีแล้ว ผู้นําชุมชน และประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีในเร่ืองขยะ

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอย และปริมาณของขยะมูลฝอย

ลดลง สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น 

 7)  ระบบการจัดการขยะมูลฝอย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบ 

การจัดการขยะมูลฝอย ได้ดังตารางท่ี 5.7 
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ตารางที่ 5.7  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการขยะทั่วไป   

1.  เทศบาลได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจาก

บ้านเรือน โดยทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลง

พื้นท่ีเพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่างๆกับประชาชน

โดยตรง และมีโครงการท่ีทางเทศบาลดําเนินการ 

เช่น โครงการขยะแลกแต้ม โครงการผ้าป่ าขยะ 

โครงการธนาคารขยะ ทําให้ประชาชนมีความรู้

และความตระหนักในการคัดแยกขยะ 

2.  ทางเทศบาลจะออกเก็บขนขยะทุกวัน โดย

เทศบาลมีโครงการถนนปลอดถังขยะหรือ

โครงการตะวันทอแสงเมืองแกลงสะอาด ผลท่ี

ได้รับจากการดําเนินโครงการคือ ไม่มีขยะ

ตกค้าง ถนนไม่มีถังขยะตั้งทําให้มีทัศนียภาพท่ีดี 

ย ังทําให้บ้านเมืองดูเจริญหูเจริญตา  

3.  เทศบาลมีการคัดแยกขยะปลายทางก่อนนําไป

กําจัด เพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะท่ียังสามารถใช้

ประโยชน์ได้ 

4.  เทศบาลมีวิธีการกําจัดโดยการ ฝังกลบอย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

5.  เทศบาลส่งเสริมการจัดการขยะแบบผสมผสาน 

มีการจัดการก่อนนําไปกําจัดโดยวิธีฝังกลบ เพื่อ

ลดปริมาณขยะท่ีนําไปกําจัดยังหลุมฝังกลบ 

นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยท่ี

เทศบาลนํามาจัดการ 

1.  ชุมชนท่ียังไม่สามารถดําเนินโครงการถนน

ปลอดถังขยะได้ ทางเทศบาลจะตั้งถังขยะไว้ตาม

จุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนําขยะมาพัก

รวมไว้รอการเก็บขน ซ่ึงยังมีขยะตกค้างท่ีรถขน

ขยะของเทศบาลไม่สามารถเก็บขนได้หมด หรื อ

เป็นปัญหาจากรถขนขยะของเทศบาลท่ีมาเก็บ

ขนไม่ตรงเวลา ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น สุนัขมาคุ้ย

เข่ียทําให้สกปรก 

2.  เน่ืองจากหลุมฝังกลบขยะนี้สามารถรองรับ

ขยะได้อีกไม่เกิน 10 ปี  ดังนั้นทางเทศบาลจึงต้อง

หาวิธีการกําจัดวิธีอ่ืนควบคู่กันไปเพื่อลดปริมาณ

ขยะท่ีจะนําไปยังหลุมฝังกลบขยะของเทศบาล 
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ตารางที่ 5.7  (ต่อ) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการขยะอันตราย  

1.  เทศบาลมีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก

ขยะอันตรายชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ทางเทศบาลมีโครงการ 

Green Lamp  และถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์ 

จัดให้มีโครงการคนเอาถ่านหรือขยะแลกแต้ม 

2.  เทศบาลมีการนําแบตเตอร่ีมือถือและถ่านไฟฉา 

ผสมกับปูน แล้วหล่อปูนทับ เป็นการบําบัดด้วย

กระบวนการทางกายภาพหรือเรียกได้ว่าเป็นการ

ปรับเสถียร 

2.  เทศบาลนําบล็อกปูนท่ีด้านในเป็นขยะอันตราย 

มาทําเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ซ่ึงอาจมีการรั่วไหลข องขยะ

อันตรายภายในสู่สิ่งแวดล้อม จะเป็นอันตรายทั้ง

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับสานปนเปื้อน

จากขยะอันตรายนั้น 

การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  

กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 

2545 มีผลบังคับใช้กับสถานบริการสาธารณสุข

และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการ

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้นสถานบริการ

สาธารณสุขในพื้นท่ีจะต้องแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ออกจากขยะทั่วไป ทําการเก็บขน และหาสถานท่ี

กําจัดเอง 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงไม่มีนโยบายในการ

จัดเก็บ ขนส่ง และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถาน

บริการสาธารณสุขในพื้นท่ี และไม่มีรถขนส่งมูล

ฝอยติดเชื้อท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

    

 การจัดการขยะทั่วไป  เทศบาลได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน  โดยทางเทศบาลได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้

และข้อมูลต่างๆกับประชาชนโดยตรง และมีโครงการท่ีทางเทศบาลดําเนินการ เช่น โครงการขยะ

แลกแต้ม โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการธนาคารขยะ ทําให้ประชาชนมีความรู้และความตระหนักใน

การคัดแยกขยะ โดยเทศบาลมีโครงการถนนปลอดถัง ขยะหรือโครงการตะวันทอแสงเมืองแกลง

สะอาด ผลท่ีได้รับจากการดําเนินโครงการคือ ไม่มีขยะตกค้าง ถนนไม่มีถังขยะตั้งทําให้มีทัศนียภาพ

ท่ีดี ยังทําให้บ้านเมืองดูเจริญหูเจริญตาขึ้น ไม่มีกองขยะสุมค้างหรือปลิวเกล่ือนกลาด ไม่มีนํ้าขยะ

ไหลนองไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน ซ่ึงโครงการนี้สามารถทําได้แล้วประมาณ 70% ของพื้นท่ี ย ังมี
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ชุมชนท่ียังไม่สามารถดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะได้ ทางเทศบาลจะตั้งถังขยะไว้ตามจุด

ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนําขยะมาพักรวมไว้รอการเก็บขน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) ท่ีศึกษาวิธีการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ซ่ึงพบว่าเทศบาลระดับเทศบาลตําบล เช่น เทศบ าลตําบล

กําแพงเพชร จังหวัดสงขลา  มีกิจกรรมการจัดการขยะคือ ธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการจัดตั้งศูนย์

สาธิตนํ้าหมักจุลินทรีย์ การคัดแยกขยะ และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดย

การทอดผ้าป่ าขยะรีไซเคิล และการศึกษาของ จําลอง โพธิ์บุญ (2551) ท่ีพบว่าเทศบาลตําบลเทพ

กระษัตรี ดําเนินโครงการจัดการขยะเริ่มต้นด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ และจัดทํา

โครงการถนนปลอดถังขยะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้เก็บขยะไว้ในบ้านแล้วนัดเวลากับ

เทศบาลในการจัดเก็บขยะ สอดคล้องกับการศึกษาของ กรมควบคุมมลพิษ สํานักจัดการกากของเสีย

และสารอันตราย (2551) ท่ีว่า การลดปริมาณการเกิดขยะ ณ แหล่งกําเนิดและการคัดแยก นับเป็น

วิธีการท่ีดีท่ีสุดของการจัดการ เพราะเม่ือมีขยะน้อยลงก็จะช่วยให้ภาระในการเก็บรวบรวม การ

ขนส่ง รวมทั้งการนําไปกําจัดทําลายลดลงตามไปด้วย 

 แม้ว่าทางเทศบาลจะออกเก็บขนขยะทุกวัน แต่ยังมีขยะตกค้างท่ีรถขนขยะของ

เทศบาลไม่สามารถเก็บขนได้หมด หรือเป็นปัญหาจากรถขนขยะของเทศบาลท่ีมาเก็บขนไม่ตรง

เวลา ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น สุนัขมาคุ้ยเข่ียทําให้สกปรก  

 ขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลเก็บขนมาได้ เทศบาลมีการคัดแยกขยะปลายทางก่อนนําไป

กําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูก หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะท่ียัง

สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยขยะอินทรีย์ท่ีเทศบาลคัดแยกมานั้น  เทศบาลมีส่งเสริมการจัดการขยะ

แบบผสมผสาน  เช่น เศษกิ่งไม้ ใบไม้นํามาบดย่อย นําไปทําเป็นปุ๋ ยหมัก  เศษอาหาร เศษผัก ใช ้เป็ น

อาหารสัตว์ และหมักเป็นปุ๋ ยหมัก และหมักทํานํ้าจุลินทรีย์ สัตว์ท่ีเทศบาลเลี้ยงสามารถนํามูลมาขายเป็น

ป ุ๋ ยได้ ไขมันจากถังดักไขมันนํามารวมกับเศษกิ่งไม้อัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง ถุงพลาสติก กล่องนม 

นําไปอัดให้เป็นก้อนแล้วขายให้ยังแหล่งท่ีรับซื้อเพื่อนําไปรีไซเคิล เป็นต้น ทําให้ได้ประโยชน์และ

เพิ่มมูลค่าขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลนํามาคัดแยก ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปฝังยัง

หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลท่ีสามารถรองรับขยะได้อีกไม่เกิน 10 ปี 

 การจัดการขยะอันตราย เทศบาลมีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตราย

ชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ทางเทศบาลมีโครงการ Green Lamp โดย

จัดให้มีถังใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์ไว้ตามบ้านชุมชนต่าง  ๆ และโรงเรียน และถ่านไฟฉาย 

แบตเตอร่ีโทรศัพท์ โดยเทศบาลยังจัดให้ มีโครงการคนเอาถ่านหรือขยะแลกแต้มเพื่อท่ีจะให้

ประชาชนรู้เหตุผลและเข้าใจจุดประสงค์ในการแยกขยะอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะทั่วไป  
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สอดคล้องกับ  สํานักการจัดการกากของเสียและอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2550: 11) ท่ีเสนอ

กิจกรรมเพื่อการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะชุมชน ได้แก่ กิจกรรมของเสียอันตรายแลกของ/

แลกแต้ม 

 อย่างไรก็ตาม  ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีโทรศัพท์ ท่ีได้จากโครงการขยะแลกแต้ม 

เทศบาลจะนําไปผสมกับปูน แล้วหล่อปูนทับ เป็นการบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือเรียก

ได้ว่าเป็นการปรับเสถียร ซ่ึงเกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ (2553) ได้ให้ความหมายของการปรับเสถียร

ว่า เป็นการผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมเข้ากับของเสีย เพื่อให้เกิดโครงสร้างท่ีของเสียถูกจับไว้ ทําให้

ของเสียถูกชะล้างละลายออกมาได้น้อยลง การปรับเสถียรกากของเสียนี้ เป็ นการเตรียมของเสียเพื่อ

นําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) ตัวอย่างการปรับเสถียร ได้แก่ การผสมปูนซีเมนต์กับ

ตะกอนโลหะหนักแล้วนํามาหล่อเป็นก้อน การผสมปูนขาวกับขยะอันตรายชุมชน แต่หลังจากการ

ปรับเสถียรแล้ว เทศบาลได้นําบล็อกปูนท่ีด้านในเป็นขยะอันตรายมาทําเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ซ่ึงอาจมีการ

รั่วไหลของขยะอันตรายภายในสู่สิ่งแวดล้อม จะเป็นอันตรายทั้งต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ

สารปนเปื้อนจากขยะอันตรายนั้น ดังนั้นเทศบาลควรนําขยะอันตรายท่ีปรับเสถียรเป็นบล็อกปูน

แล้วไปกําจัดด้วยวิธีท่ีถูสุขาภิบาล โดยการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) 

 สําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อนั้น กฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. 2545 ท่ีให้ใช้บังคับท้องท่ีกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครและเทศบาลเมืองทุก

แห่ง และจากข้อกําหนดท่ีว่าด้วยการเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงนี้ มีผลบังคับใช้กับสถาน

บริการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดังนั้นสถาน

บริการ สาธารณสุขในพื้นท่ีจะต้องแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป ทําการเก็บขน และหา

สถานท่ีกําจัดเอง ทําให้เทศบาลลดภาระในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แต่เน่ืองจากเทศบาลเองมีศูนย์ 

บริการสาธารณสุขของเทศบาล จึงจําเป็นต้องนํามูลฝอยติดเช่ือส่งไปกําจัดเช่นกัน ซ่ึงเทศบาลก็ยัง

ไม่มีการจัดการท่ีดี และไม่มีรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อแยกเฉพาะ ซ่ึงอาจทําให้เชื้อโรคจากมูลฝอยติด

เชื้อแพร่กระจายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ  กรมอนามัย (2546: 15 – 20) ท่ีศึกษาถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อมจากมูลฝอยติดเชื้อว่า โรคท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ โรคท่ีเกิดจากสารคัด

หลั่ง โรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่ออากาศ เกิดจากสารอินทรีย์ในขยะติดเชื้อท่ีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทํา

ให้เกิดสารอินทรีย์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นอันตราย ผลกระทบต่อนํ้า เกิดจากเชื้อโรคท่ีอาจปนเปื้อนสู่แหล่งนํ้า 

ผลกระทบต่อดิน เกิดจากการนําขยะติดเชื้อไปฝัง หรือกองเผาบนพื้นดิน 

 8)  ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

ด้านค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย ได้ดังตารางท่ี 5.8 
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ตารางที่ 5.8  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีนําขยะมาทิ้งยังหลุมฝังกลบ

ขยะของเทศบาล ทําให้เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการขยะของเทศบาลได้ 

1. เน่ืองจากบางบ้านเป็นบ้านเช่าซ่ึงจะมีการ

เปล่ียนผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา ทําให้การเก็บ

ค่าธรรมเนียมได้น้อย ซ่ึงมีอยู่ประมาณร้อยละ 30  

2.  ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บได้ไม่เพียงพอต่อค่าจัดการ 

ขยะ แต่เทศบาลเห็นว่าอย่างน้อยการท่ีเก็บ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการทิ้ง

ขยะของตน ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

    

  ปัจจุบันทางเทศบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนในอัตรา ปี ละ 240 บาทต่อ

ครัวเรือน แต่ยังมีประมาณ 30% ท่ีไม่สามารถจัดเก็บเป็นรายปี ได้ เน่ืองจาก บางบ้านเป็นบ้านเช่าซ่ึง

จะมีการเปล่ียนผู้อยู่อาศัยตลอดเวลาทําให้ส่วนนี้ยังต้องจัดเก็บเป็นรายเดือน ส่วนร้านอาหาร ซ่ึง

สร้างขยะมากกว่าครัวเรือนทั่วไป ทางเทศบาลจึงจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 50 บาท/ร้านอาหาร/

เดือน ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บได้ไม่เพียงพอต่อค่าจัดการขยะ แ ต่เทศบาลเห็นว่าอย่างน้อยการท่ีเก็บ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการทิ้งขยะของตน ซ่ึงเป็นราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ท่ีนําขยะมาทิ้งยังหลุมฝังกลบของเทศบาลอีก 10 แห่ง ทางเทศบาล

ได้คิดค่ากําจัดขยะท่ีหลุมฝังกลบขยะตันละ 670 บาท และขยะจากโรงงานตันละ 750 บาท ทําให้

เทศบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะของเทศบาลได้ ซ่ึงเทศบาลยกเว้นค่ากําจัดให้กับเทศบาล

ตําบลบ้านนาเน่ืองจากหลุมฝังกลบของเทศบาลตําบลเมืองแกลงตั้งอยู่ในเทศบาลตําบลบ้านนา 

 

 5.2.2   การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล  

ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ คือ สภาพพื้นท่ี สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือจาก

หน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ ส่ือมวลชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละด้าน

ดังนี้ 

 1)  สภาพพื้นท่ี สามารถสรุป ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพื้นท่ี ได้ดัง 

ตารางท่ี 5.9 
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ตารางที่ 5.9  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสภาพพื้นท่ี ท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

 1เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเทศบาลตําบลขนาด

กลาง มีพื้นท่ีน้อย ไม่สามารถสร้างหลุมฝังกลบขยะ

ภายในพื้นท่ีของเทศบาลได้  

       

 เทศบาลตําบลเมืองแกลงเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีพื้นท่ี 14.5 ตารางเป็ นท่ีตั้งของ

ชุมชน ย่านการค้า สถานท่ีราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเศรษฐกิจและการพาณิชย์ท่ีสําคัญ

ของเทศบาล ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 มีข้อกําหนด

ครอบคลุมการสร้างโรงเรือนในการกําจัดขยะมูลฝอย เม่ือศึกษาสภาพพื้นท่ีพบว่าไม่สามารถ

ก่อสร้างสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงใช้พื้นท่ีขนาดใหญ่ในการก่อสร้างดังนั้นเทศบาลจึงจําเป็นต้อง

ไปซื้อท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อสร้างหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 

 2)  สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังตารางท่ี 5.10 

 

ตารางที่ 5.10  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีผลต่อ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ยังมีชุมชน

ชนบท ท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ง่ายต่อการพูดคุย

ประสานงานและขอความร่วมมือ 

2.  ผู้นําชุมชนหลายคนมีตําแหน่งเป็นสมาชิก

สภาเทศบาล ดังนั้นจึงเป็นทั้งตัวแทนประชาชน

เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น ยังเป็น

ส่ือกลางประสานระหว่างเทศบาลกับประชาชน 

ในการพูดคุยขอความร่วมมือจากประชาชน  

3.  ผู้นําชุมชนมีความกระตือรือร้น และมีจิตสํานึก

ในด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  ชุมชนเมืองในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีประชากรแฝง

เข้ามาทํางานในพื้นท่ีจํานวนมาก และไม่ ให้

ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยใด ๆ แก่

เทศบาล  

2.  ประชาชนบางส่วนเห็นว่า เทศบาลมีการจัดการ 

ขยะมูลฝอยท่ีปลายทางอยู่แล้ว จึงคิดว่าไม่จําเป็น 

ต้องคัดแยกขยะจากต้นทาง ภาระการคัดแยก

ขยะมูลฝอยจึงเป็นของเทศบาล 
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ตารางที่ 5.10  (ต่อ) 

 

โอกาส อุปสรรค 

4.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความตระหนักด้าน  

สิ่งแวดล้อม เต็มใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม และทํา

ตามตามข้อกําหนดของเทศบาล 

 

 

 ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ยังมีชุมชนชนบท  ท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ง่ายต่อ

การพูดคุยประสานงานและขอความร่วมมือ ผู้นําชุมชนมีความกระตือรือร้น และมีจิตสํานึกในด้าน

สิ่งแวดล้อม และผู้นําชุมชนหลายคนมีตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้นจึงเป็นทั้งตัวแทน

ประชาชนเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็น ทั้งยังสามารถคัดค้านหากโครงการของเทศบาลไม่

เอื้อประโยชน์ หรือส่งผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ผู้นําชุมชนยังเป็นส่ือกลางประสาน

ระหว่างเทศบาลกับประชาชน ในการพูดคุยขอความร่วมมือจากประชาชน นอกจากนี้ประชาชนใน

ท้องถิ่นมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่ีเทศบาลมีการลงพื้นท่ีให้ความรู้ พ าประชาชนไป

ทัศนศึกษาในสถานท่ีท่ีมีปัญหา ทําให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวเองจึงเต็มใจท่ี

จะเข้าร่วมกิจกรรม และทําตามตามข้อกําหนดของเทศบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ ถวิลวดี บุรี

กุลและคณะ (2551) การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิผลจะต้องประกอบด้วย ข้อมูลจาก

ประชาชนส่งผ่านไปยังผู้เสนอนโยบาย หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้ผู้ท่ีจะกําหนดนโยบาย หรือผู้ท่ี

จะเสนอโครงการนั้นๆ ได้ทราบถึงธรรมชาติและแนวคิดของสังคม ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเร่ืองท่ี

เป็นประเด็นสนใจจากผู้เสนอโครงการส่งผ่านไปยังประชาชน การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ

ความเช่ือระหว่างประชาชนกับผู้กําหนดนโยบายหรือผู้เสนอโครงการ หรือระหว่างประชาชนด้วย

กันเอง และข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนผู้สนใจจะต้องได้รับการนําเข้าสู่กระบวนการ

ตัดสินใจ 

 อย่างไรก็ตามย ังมีประชากรแฝงเข้ามาทํางานในพื้นท่ีจํานวนมาก และไม่ให้ความ

ร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาล ทั้งประชาชนบางส่วนยังเห็นว่า เทศบาลมีการจัดการ

ขยะมูลฝอยท่ีปลายทางอยู่แล้ว จึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องคัดแยกขยะจากต้นทาง ภาระการคัดแยกขยะ

มูลฝอยจึงเป็นของเทศบาล  

   3)  ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก สามารถสรุป ผลการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกได้ดังตารางท่ี 5.11 
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ตารางที่ 5.11  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีผล

ต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

องค์กร ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุน 

ทั้งด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลและต่อยอดการจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 จากการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ของผู้บริหารในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการขยะมูลฝอย และการส่งผลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเข้าประกวดในโครงการ

ของทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม  ทําให้องค์กรต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลและ

ต่อยอดการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สนับสนุน

เงินทุนในการสร้างสายพานคัดแยกขยะของเทศบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุน

เงินก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมหลักของ โครงการขององค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล คือ การเสริมสร้างขีด

ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินโครงการมาตรฐาน

และฉลากประสิทธิภาพพลังงานและโครงการ Carbon Footprint ได้  

 4)  นโยบายของรัฐ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านนโยบายของรัฐ 

ได้ดังตารางท่ี 5.12 

 

ตารางที่ 5.12  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านนโยบายของรัฐท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

รัฐมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมี

การส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและการจัดการ

ขยะ 

 

จากนโยบายของรัฐเร่ืองค่าแรงขั้นต่ํา ทําให้

แรงงานในพื้นท่ีสนใจทํางานในภาคเอกชนมาก

ขึ้น ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เทศบาลขาด

บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน และใช้งบประมาณใน

การจ้างเหมาเอกชนในการทําความสะอาดมากขึ้น 
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 รัฐมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีการส่งเสริมด้านพลังงานทดแทน

และการจัดการขยะ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ี

มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย คือ ยุทธศาสตร์ความ

เข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน

ทดแทนจากพืชพลังงาน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มี

เป้ าหมายในการ การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีแนวทางด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยโดยตรงคือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและนํ้าเสียชุมชน โดยสนับสนุนการจัดตั้ง

ระบบท่ีสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนใน

การดําเนินงาน สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย ณ แหล่งกําเนิด โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด

แยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้ มากท่ีสุด รวมทั้งใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้าง

แรงจูงใจเพื่อลดปริมาณขยะและนํ้าเสีย เป็นต้น ยังสอดคล้องกับ นโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 ซ่ึงมีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมแ ละรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่กันไปกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กําหนดแนวทางการแก้ไขขจัดภาวะมลพิษจากมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย และด้านอ่ืนๆ มีเป้ าหมายของนโยบาย คือเทศบาลและ

สุขาภิบาลทั่วประเทศจะต้องมีระบบกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ และระบบการ

จัดการของเสียอันตรายและสารอันตรายท่ีมีประสิทธิภาพ 

 แต่นโยบายของรัฐบางอย่างเช่น นโยบายของรัฐเร่ืองค่าแรงขั้นต่ํา ทําให้แรงงานใน

พื้นท่ีสนใจทํางานในภาคเอกชนมากขึ้น  ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําให้เทศบาลขาดบุคลากรด้านการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังทําให้ต้องใช้งบประมาณในการจ้างเหมาเอกชนในการทําความสะอาดมากขึ้น

เพราะมีต้นทุนรายจ่ายค่าแรงงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 2ยงยุทธ แฉล้มวงษ์และคณะ 

(2556) ท่ีศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา 300 บาท พบว่า มีผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นสูงและทันที และเม่ือพิจารณาถึง

สาขาท่ีจะได้รับผลกระทบต่อต้นทุนค่าจ้างรวมมากท่ีสุดคือ สาขาเกษตรกรรมซ่ึงอาศัยแรงงานเป็น

หลัก (Labour Intensive) ซ่ึ งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ทั้งในระดับไร้ฝีมือ 

และมีฝี มือ 

 5)  เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือมวลชน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ด้านเทคโนโลยีได้ดังตารางท่ี 5.13 

 

 



155 

 

ตารางที่ 5.13  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือมวลชนในปัจจุบั  

ทําให้การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลทําได้ง่าย มีโอกาสได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มากขึ้น 

2.  เทคโนโลยีการจัดการขยะท่ีดีขึ้นทําให้สามารถ 

จัดการขยะมูลฝอยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารมวลชนในปัจจุบัน ทําให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้

ง่ายขึ้น การหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ง่ายขึ้น ทั้งยังทําให้การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขอ

เทศบาลทําได้ง่ายขึ้น มีประชาชนและหน่วยงานท่ีสนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทําให้เทศบาล

ตําบลเมืองแกลงเป็นท่ีรู้จัก และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มากขึ้น สอดคล้องกับ ธีระ 

กุลสวัสดิ์ (2553: 8 – 13) กล่าวว่า พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นส่วนหน่ึง

ของการดําเนินงานในปัจจุบัน การบริหารจัดการท่ีดีส่วนหน่ึงมาจากการได้ข้อมูลและสารสนเทศท่ี

ถูกต้อง ทันเวลาในการใช้งาน เพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือหัวหน้างานในระดับ

ต่าง ๆ การแข่งขันในปัจจุบันไม่เพียงแต่ภาคเอกชนท่ีได้รับผลกระทบ ภาครัฐก็ได้รับผลกระทบด้วย

เช่นกัน เพราะบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐเป็นบทบาทของการสนับสนุนภาคเอกชน ดังนั้น

ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีต้องการความอยู่รอดและการเจริญเติบโต จึงเห็นความสําคัญ

และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการบริหารเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์กร

ต่าง ๆ ซ่ึงคุณลักษณะของสารสนเทศท่ีดี ควรมีความถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน มีความสมบูรณ์ ตรง

ประเด็น ตรวจสอบได้ มีความประหยัด มีความยืดหยุ่น มีความน่าเช่ือถือ และเข้าใจได้ง่าย 

 เทคโนโลยีการจัดการขยะ เช่น บอลลูนหมักแก๊สชีวภาพ ท่ีสามารถเก็บแก๊สได้

ปริมาณมาก ทําให้การแปรรูปขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี

ในการแปรรูปขยะประเภทพลาสติกจากหลุมฝังกลบขยะไปเป็นพลังงานทนแทน ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการลดการใช้พลังงานแล้ว ยังทําให้ปริมาณขยะในหลุมฝังกลบขยะลดปริมาณลงและยืดอายุ

การใช้งานหลุมฝังกลบขยะได้นานขึ้น 

 6)  เศรษฐกิจ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจได้ดังตารางท่ี 5.14 
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ตารางที่ 5.14  สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

โอกาส อุปสรรค 

 การเติบโตของเศรษฐกิจและขยายตัวของเมือง 

ทําให้ประชากรแฝงท่ีเข้ามาทํางานภายในพื้นท่ี

เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม

มากขึ้น  

 

  เศรษฐกิจเป็นตัวกําหนดการเติบโตและขยายตัวของเมือง  ทําให้ประชากรแฝงท่ีเข้า

มาทํางานภายในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ภาระงานของเทศบาล

เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชากรแฝงในการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ พงษ์เทพ แซ่ลิ้ม และพินิจ ดวงจินดา (2553) เร่ือง ขยะ: อุปสรรคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

และปัจจัยท่ีส่งผลรองลงมาคือจํานวนนักท่องเท่ียวไทยกล่าวคือ การท่ีนักท่องเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น 1 

คน จะทําให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 0.039 ตัน/ปี 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยพิจารณา 

สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอย กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย การบริหารองค์กรด้านการ

จัดการขยะมูลฝอย ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย ปัญหา

และอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งศึกษาปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สามารถ

ส รุ ปเป็ นข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยได้ดังนี้ 

 1)  ข้อเสนอแนะด้านผู้บริหาร 

 ผู้บริหารมีบทบาทท่ีสําคัญสําหรับการบริหารองค์กร คือ จะต้องเป็นผู้นําและเป็นตัวแทน 

ในการทํากิจกรรมทุก ๆ อย่างท่ีเทศบาลดําเนินการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกระตุ้นการทํางานและสร้างความมั่นใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้บริหาร

จําเป็ นต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารและส่ือสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
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เพื่อสร้างเครือข่ายขององค์กร โดยจะต้องมีการติดตามข้อมูลและการดําเนินงานขององค์กร เผยแพร่

ข้อมูลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสาธารณชน 

 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีวิธีการคิดอย่าง

เป็นระบบ  มีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ นําแนวคิดทางการบริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ

องค์กร เพื่อให้มีการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทั้งหมดท่ีมีอยู่ในองค์กร และใช้ระบบการจัดการท่ี

เหมาะสม โดยตระหนักถึงบทบาท วัตถุประสงค์ แนวคิด และหน้าท่ี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดัง

จะเห็นตัวอย่างจากนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแกลง ท่ีมีวิธีคิดท่ีไม่ยอมจํานนต่อวัฒนธรรมในอดีต 

เสริมสร้างความรู้และทุนท่ีตัวเองมี โยงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเร่ืองขยะมูล

ฝอย เพื่อออกแบบกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นการทําได้จริง 

 ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท กระตือรือร้น มีความตั้งใจ และความเสียสละต่อ

การดําเนินงานขององค์กร โดยคิดเสมือนองค์กรคือบ้าน และพื้นท่ีภายใต้การดูแลขององค์กรคือ

บริเวณบ้าน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแกลง  มีแนวคิดว่าเทศบาลคือบ้านของตน ดังนั้นการ

ทํางานของนายกเทศมนตรีจึงไม่มีวันหยุด และเปรียบหน้าท่ีคือการดูแลบ้านของตนให้เกิดความน่าอยู่ 

  2)  ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

 ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี จะต้องมีโครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม มีการแบ่งหน้าท่ีการทํางานอย่างชัดเจนตามความสามารถและความ

เช่ียวชาญ โดยจะต้องมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของบุคลากร อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ได้ผลงาน

สูงสุดจากการทํางาน นอกจากนี้ควรมีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการทํางานเพื่อใช้บังคับพฤติกรรมของ

บุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังเช่นเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้นําระบบมาตรฐานการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซ่ึงควบคุมนโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผนเพื่อให้บรรลุนโยบาย

สิ่งแวดล้อม การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ การตรวจสอบและการแก้ไขและ

ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการทบทวนและพัฒนา โดยผู้บริหารองค์กรต้องทบทวน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างส่ําเสมอ ทําให้เทศบาลมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

นอกจากนี้จะต้องมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวมครอบคลุมในทุกส่วน แต่การลงมือปฏิบัติ

จะต้องเริ่มทําจากรายละเอียดในแต่ละส่วนของระบบตามความพอดีและพอเพียง 

  3)  การติดต่อส่ือสารท่ีดีทั้งภายในองค์กรและกับสาธารณะ 

 การดําเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลจําเป็นต้องมีการเช่ือมโยงประสานงานกันระหว่าง 

สมาชิกในองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับข้อมูลท่ีตรงกัน และทํางานไปในทิศทาง

เดียวกัน นอกจากนี้การติดต่อส่ือสารกับสาธารณมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับองค์กรภาครัฐ 

เน่ืองจากการทํางานขององค์การภาครัฐจะต้องแสดงถึงความโปร่งใส่ในการทํางาน ดังนั้นการ
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ติดต่อส่ือสาร การให้ข้อมูลจึงต้องทําอย่างถูกต้องและชัดเจน ทั้งนี้จําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสาร และประชาสัมพันธ์ ดังเช่น เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการจัดให้เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ี

เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนโดยตรง มีการใช้เสียงตามสาย และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ

เทศบาล ทําให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

  4)  การสร้างแรงจูงในให้แก่บุคลากร 

 องค์กรจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

และการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีรูปแบบการจูงใจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด

ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นของบุคลากรให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ดังเช่น เทศบาล

ตําบลเมืองแกลง นายกเทศมนตรีดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ทําให้บุคลากรมี

แรงผลักดันในการทํางาน นอกจากนี้เทศบาลยัง ได้เงินจากการขายผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากขยะ

อินทรีย์ท่ีคัดแยกได้ แล้วกําไรบางส่วนนํามาจัดสรรเป็นโบนัสแก่พนักงาน  

 5)  มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเริ่มกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยจากการให้

ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราการเกิดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมในด้านรถเก็บขนขยะท่ีเพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่

ละวัน สามารถดําเนินโครงการถนนปลอดถังได้ ทั้งนี้เพื่อความสวยงามของท้องถิ่นและประหยัด

งบประมาณในการจัดซื้อถังพักรวมขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม การเก็บขนขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นควรจะมีการกําหนดเวลาการเก็บท่ีแน่นอน และใช้พาหนะท่ีเหมาะสมกับปริมาณขยะ 

และสภาพพื้นท่ี และการกําจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเลือกวิธีกําจัดขยะท่ีถูกสุขาภิบาล 

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี งบประมาณ และต้องทําประชาพิจารณ์ด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอง ควรจะอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากการเก็บขนขยะและการ

กําจัดขยะ 

 นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการลดปริมาณขยะ ดังเช่นเทศบาล

ตําบลเมืองแกลง มีการคัดแยกขยะจากปลายทางก่อนกําจัด เป็นขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ ขยะท่ีย่อย

สลายได้ (ขยะอินทรีย์) เพื่อนําไปทําประโยชน์ต่อ เช่น ทํานํ้าหมักจุลินทรีย์ การทําปุ๋ ยหมักจากเศษ

อาหาร และนําไปเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ควรจะเริ่มดําเนินการตามศักยภาพของท้องถิ่นแล้วจึงค่อย 

 ๆขยายไปเร่ือย ๆ 

  6)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานขององค์กร โดยเริ่มจากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของขยะ
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มูลฝอยในพื้นท่ีเพื่อให้สํานึกรักพื้นท่ีอาศัยของตน และ เกิดจิตสํานึกในด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ดังเช่น เทศบาลตําบล เมองแกลงได้นําประชาชนในพื้นท่ี ไปทัศนศึกษายังหลุมฝังกลบขยะเพื่อให้

เห็นสภาพปัญหา และผลกระทบหากหลุมฝังกลบขยะเต็ม และพาไปเยี่ยมชมการจัดการขยะแบบ

ผสมผสานของเทศบาล ขณะเดียวกันควรสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึก

ว่าได้รับประโยชน์ ทําให้ต้องการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาล ดังเช่น เทศบาลเมืองแก

ลงมีการจูงใจประชาชนให้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยโครงการขยะแลก

แต้ม ซ่ึงแต้มท่ีได้สามารถนํามาแลกของจากเทศบาลได้ การแจกนํ้าหมักจุลินทรีย์แก่ประชาชนเพื่อ

เป็นตัวอย่างให้ประชาชนนําไปใช้ให้เกิดป ระโยชน์ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนก็เป็น

แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยต่าง ๆ ขององค์กร 

ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทาง 

และการตัดสินใจในการดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงการดําเนินงานขององค์กรจะต้อง มีการติดตามผล

อย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้เทศบาลจะต้องสนใจและให้ความร่วมมือกับประชาชนท่ีเข้าร่วมใน

กิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสําคัญในการดําเนิน

โครงการของเทศบาล เพื่อให้การดําเนินงานของเทศบาล มีความเข้มแข็ง ชุมชนก็จะเข้มแข็ง การ

ดําเนินงานด้านการจัดการขยะของท้องถิ่นก็จะเกิดความยั่งยืน 

  7)  การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งองค์กร

ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอ่ืนๆ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ทั้งในด้านความรู้ งบประมาณ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการ

ขยะมูลฝอย จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรมีประสิทธิภาพ และ

ประสบความสําเร็จ มากขึ้น ทั้งนี้จําเป็นต้องอาศัยการดําเนินงานขององค์กรให้เป็น ท่ีประจักษ์ 

เพื่อให้องค์กรภายนอกได้รับรู้ถึงการดําเนินงาน เช่น การส่งผลการดําเนินงานขององค์กรเข้า

ประกวด การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นต้น  

 นอกจากข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาแล้ว ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลงท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนควรรับรู้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 

  8)  การขาดแคลนบุคลากร 

 การทํางานขององค์กร บางครั้งอาจเกิดปัญหาในการดําเนินการ ดังนั้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องมีแนวทางแก้ปัญหา  ดังเช่นจากการศึกษาพบว่าเทศบาลตําบลเมือง

แกลงมีการขาดแคลนทั้งบุคลากรด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
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ดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล จึงควรมีแนวทางแก้ปัญหา ดังเช่น การขาด

บุคลากรด้านวิชาการ ควรให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือบุคลากรในสายงานท่ี

ใกล้เคียงกัน เช่น กองช่าง ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการขยะ  ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

เพิ่มศักยภาพให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยมากขึ้น การขาดแคลนบุคลากรด้าน

ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากเร่ืองการเงิน ซ่ึงองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐ 

จึงมีงบประมาณจํากัด จึงจําเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร เช่น มีโบนัสจากการทํางาน 

มีสวัสดิการท่ีดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรดําเนินโครงการท่ีเกิดรายได้แก่องค์กร เช่น 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากการคัดแยกและแปรรูปจากขยะ อาจจะหา

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้ส่งโครงการประกวด 

เพื่อให้ได้เงินมาสนับสนุนการดําเนินงาน 

  9)  ความไม่ร่วมมือของประชาชนบางส่วน 

 ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ี  ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีประชาชนไม่

ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมในการ

จัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการปัญหาควรเริ่มจาก ให้บุคลากรและ

ผู้นําชุมชนลงพื้นท่ีให้ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย อธิบายแผนการ

ดําเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและผลท่ีจะได้จากการดําเนินงาน เม่ือประชาชนในพื้นท่ีส่วน

ใหญ่เข้าร่วมโครงการจะทําให้ประชาชนท่ียังไม่มีส่วนร่วม เกิดความสนใจ เน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์

สังคม พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์มักจะกลัวการแปลกแยกดังนั้นจึงมีแ นวโน้มสูงท่ีจะทําให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ปัญหาความไม่ร่วมมือของ

ประชาชนยังเกิดจากประชากรแฝง นักท่องเท่ียว แรงงานต่างด้าว และผู้อาศัยในพื้นท่ีชั่วคราว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการดําเนินโครงการด้ านการจัดการ

ขยะมูลฝอยของท้องถิ่น ทั้งโดยตรง เช่น การติดป้ ายประกาศ หรือประชาสัมพันธ์และโดยอ้อม เช่น

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นท่ี ท่ีเกี่ยวข้องประชากรกลุ่มนี้ ให้ช่วยบอกหรือ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มนี้เกิดความเข้าใจ มีความตระหนักในปัญหาและเข้ามาร่วมมือใน

การดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้วิจัยทําการสรุปเป็ นแผนภาพการจัดการเชิงระบบตาม

ทฤษฎีระบบ สามารถแสดงความเช่ือมโยง ระหว่าง Input Process Output และFeedbackได้ดังภาพท่ี 

5.1 
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ภาพที่ 5.1  ความเช่ือมโยงของข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาในรูปแบบของทฤษฎีระบบ 

 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 

 1)  ควรศึกษาในเชิงปริมาณด้านปัจจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ ของการจัดการขยะ 

มูลฝอยของเทศบาล เน่ืองจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

บุคลากร ผู้นําชุมชน และประชาชน ท่ีเน้นในส่วนการบริหารจัดการของเทศบาล แต่ในส่วนของ

ประชาชนนั้นยังได้ข้อมูลท่ีไม่ครอบคลุมทั่วถึง จึงควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณด้านการมีส่วน

ร่วมในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 2)  ควรเพิ่มขอบเขตในการศึกษา โดย ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการเป็ น 

ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ํา (Low Carbon City) เน่ืองจากการศึกษาครั้งนี้ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จ

เฉพาะด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงของความสําเร็จสําหรับการเป็น

ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ํา ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติม เช่น 

พลังงานทดแทน การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เป็นต้น 

สรุปผลการศึกษาเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง แสดงไว้ดังภาพท่ี 5.2 

- ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีวิธีการ

คิดอย่างเป็ นระบบ มีการทํางาน

เชิงประจักษ์ 

- การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 

- มีการติดต่อส่ือสารท่ีดีทั้ง

ภายในองค์กรและสาธารณะ 

 

 

- ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

- มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ี

เหมาะสมและถูกหลักสุขาภิบาล 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

- การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอก 

ความสําเร็จในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาและอุปสรรค 

- การขาดแคลนบุคลากร 

- ประชาชนบางส่วนให้ความร่วมมือน้อย 
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ภาพที่ 5.2  สรุปผลการศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1.  ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ นําแนวคิดทางการบริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กร 
2.  ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 
3.  มีการติดต่อส่ือสารท่ีดีทั้งภายในองค์กรและสาธารณะ 
4.  มีการสร้างแรงจูงในให้แก่บุคลากร 
5.  มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
6.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
7.  การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
8.  แนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
9.  แนวทางแก้ปัญหาความไม่ร่วมมือของประชาชนบางส่วน 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
1.  กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 
  - การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน 
  - การเก็บรวบรวมและขนส่ง เทศบาลมีโครงการถนนปลอดถัง โครงการ Green Lamp 
  - กําจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
  - เทศบาลมีการจัดการขยะแบบผสมผสานของเทศบาลจากการคัดแยกขยะจากปลายทาง 
2.  การบริหารองค์กรด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  - มีการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเอง พร้อมกับปลูกฝังให้ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  - มีการวางเป้ าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมียุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เป็ นตัวขับเคล่ือน 
  - ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าท่ีเป็นตัวกลางประสานการทํางานของเทศบาลและประชาชน 
  - เทศบาลยังมีการรณรงค์ผ่านช่างทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลและได้รับความรู้ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วท่ีสุด 
  - มีการจัดงบประมาณในด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ ยังได้รับเงินทุนจากองค์กร 
     หรือหน่วยงานอ่ืน 
3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  - ผู้นําชุมชนและประชาชนสามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม รับทราบโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลจะดําเนินการ และ 
     ร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็น 
  - ประชาชนยอมรับโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลจัดขึ้น 
  - ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
  - เทศบาลเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนทั่วไป เข้าดูและเยี่ยมชมการจัดการขยะของเทศบาล และสอบถาม 
     ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี อย่างสม่ําเสมอ 
 

 

ปัจจัยความสําเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย 

 ปัจจัยภายใน  
 
- ผู้บริ หาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ มีความเสียสละ 
- บุคลากรด้านวิชาการ มีความกระตือรือร้น มีความชํานาญด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย แต่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
- แบ่งงานตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการนําระบบมาตรฐาน ISO 14001 มา
ควบคุมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
- นโยบาย/แผน/โครงการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทางเพื่อ ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้ 
- มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม และมีการจัดการแบบ
ผสมผสาน 

ปัจจัยภายนอก 
 
- ผู้นําชุมชนและประชาชนมีความ
กระตือรือร้น และมีจิตสํานึกในด้าน
สิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประชากรแฝง ไม่ให้
ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- องค์กรต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา
ช่วยสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 124, 47 ก (24 

สิงหาคม): 19 – 116. 

ว ันชัย ว ัฒนศัพท์.  2543.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน.  ขอนแก่น: 

ศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า. 

วิเชียร วิทยอุดม.  2551.  องค์การและการจัดการ.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์. 

วิเชียร  วิทยอุดม.  2554.  การจัดการสมัยใหม่.  กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์. 

วิภาส ทองสุทธิ์.  2551.  การบริหารจัดการที่ดี.  กรุงเทพมหานคร: อินทภาษ. 

วิลาวรรณ  รพีพิศาล.  2550.  หลักการจัดการ.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพมหานคร: วิจิตรหัตถกร. 

วุฒินันท์ บุญชู.  2550.  บทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลกับการจัดการขยะในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ.  ค้นวันท่ี 30 กันยายน 2556 จาก 

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=18108

6&display=list_subject&q=%A8%D8%C5%A1%D2%C2%C7%D4%C0%D2%A4

%C8%D2%CA%B5%C3%EC 

ศิริกุล หนูปุ้ ย.  2552.  การจัดการมูลฝอยของเทศบาลตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา.  

ค้นวันท่ี 30 กันยายน 2556 จาก 

http://www.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=18

1259&query=%C8%D4%C3%D4%A1%D8%C5%20%CB%B9%D9%BB%D8%E9

%C2&s_mode=word&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2556-10-

01&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=

1&maxid=1 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจําภาคตะวันออก.  

2554.  ของเสีย...ที่ไม่เสียของ.  ค้นวันท่ี 15 กันยายน 2554 จาก http://erc-

sumc53.muangklang.com/DownloadDocument/waste-no-wasteFeb53/Bouchou-

waste-no-waste.pdf 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.  2552.  การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. 

ค้นวันท่ี 30 กันยายน 2556 จาก 

http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/ct/จัดตั้งศูนย์สาธิต/3-การจัดการ

ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf 



169 

 

สถาบันพระปกเกล้า.  2545.  รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี.  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า 

สมคิด  บางโม.  2553.  องค์การและการจัดการ.  พิมพ์ครั้งท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์.  

สมพร แสงชัย.  2548.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ.  กรุงเทพมหานคร: โครงการบัณฑิตศึกษา

การจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์.  2551.  การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตตําบลศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบี่.  ค้นวันท่ี 30 กันยายน 2556 จาก 

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=18015

8&display=list_subject&q=%BA%D8%A4%C5%D2%A1%C3 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.  2553.  เอกสารวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการจัดการ

ขยะมูลฝอย.  ค้นวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.onep.go.th/oneb/ 

Download.php 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ.  2555.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ. 

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง.  2552.  คําแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบล

เมืองแกลงของนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง.  ค้นวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 จาก 

http://www.muangklang.com/ccpnews/mk/diagram53.html 

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง.  2553.  รู้จักทุกซอกทุกมุมในเมืองแกลง.  ค้นวันท่ี 5 กรกฎาคม 

2555 จาก http://www.muangklang.com/ccpnews/mk/news/images/13communit 

yMapColor.gif 

สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง.  2554.  ประวัติการจัดต้ังเทศบาล.  ค้นวันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 

จาก http://www.muangklang.com/ccpnews/mk/historyTSB.html 

สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ.  2550.  องค์การและการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร: จุดทอง. 

สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ.  2553.  หลักการบริหารธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร: จุดทอง. 

อนิวัช แก้วจํานงค์.  2552.  หลักการจัดการ.  สงขลา: นําศิลป์  โฆษณา. 

อรุณีย์ วงษ์ศรีปาน.  2551.  ขยะ: ผลกระทบ.  ค้นวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2554 จาก

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/arunee_w/cheev

it/sec03p04.html 
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อาณัติ ต๊ะปิ นตา.  2553.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย.  กรุงเทพมหานคร: แอค
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร/บุคลากร เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

จังหวัดระยอง 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................................................... 

ตําแหน่ง .................................................................................................................................................... 

หน้าที่ความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 

โทรศัพท์.................................... โทรสาร ...................................... E-mail............................................... 

วันที่สัมภาษณ์........................................................................................................................................... 

 

1.ในเขตเทศบาลของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร (รวมถึงขยะอันตราย และมูลฝอย

ติดเชื้อ) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

2. นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายจากชุมชน มูลฝอยติดเชื้อขององค์กร/ผู้บริหารเป็ น

อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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 3. เทศบาลของท่านมีแผนงาน/โครงการในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายจากชุมชน มูลฝอยติด

เชื้ออย่างไร มีงบประมาณ ประมาณเท่าใด เพียงพอหรือไม่

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

4.เทศบาลของท่านมีวิธีการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตรายจาก

ชุมชน มูลฝอยติดเชื้ออย่างไรบ้างและท่านมีวิธีการบํารุง ดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองจักร พาหนะ

อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

5. เทศบาลของท่านดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายจากชุมชน มูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองหรือ

มอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดําเนินการ ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

6.เทศบาลของท่านประสบความสําเร็จในการดําเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

7. องค์กรของท่านมีการดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับขยะเช่น การนําขยะไปทําปุ๋ ยหมัก 

โครงการขยะแลกไข่ เป็นต้น หรือไม่อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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8. ท่านมีมาตรการ/หรือโครงการใดท่ีนํามาใช้สร้างแรงจูงใจให้มีการคัดแยกขยะจากแหล่งกําเนิด 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................  

 

9.แหล่งงบประมาณในการดําเนินการด้านขยะของท่านมาจากหน่วยงานใดบ้าง เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

  

10. อปท.มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะหรือไม่ อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร มีปัญหาใน

การจัดเก็บหรือไม่ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

11. อัตราค่าธรรมเนียมท่ีจัดเก็บมีความเหมาะสมหรือไม่ รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงพอกับ

ค่าใช้จ่ายหรือไม่ (ค่าใช้จ่ายเท่าไร รายได้เท่าไร) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

12. ปัญหาและอุปสรรคใดบ้างท่ีท่านพบในการจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตรายจากชุมชนและมูลฝอย

ติดเชื้อ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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13. ท่านคิดว่าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กรของท่านควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

14. องค์กรของท่านมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ/อันตรายจากขยะและ

การป้ องกันแก้ไขแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

15. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการขยะหรือไม่ อย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

16.ในเทศบาลของท่านมีการต่อต้านการดําเนินงานด้านขยะจากประชาชนหรื อไม่ ถ้ามีท่านมีวิธีการไกล่

เกล่ียอย่างไร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

17. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นท่ีอย่างไรบ้าง 

 1) ด้านโครงสร้าง/หน่วยงานรับผิดชอบ 

................................................................................................................................................................... 

 2) ด้านบุคลากร 

................................................................................................................................................................... 
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 3) ด้านงบประมาณ 

................................................................................................................................................................... 

 4) ด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

................................................................................................................................................................... 

 5) ด้านการคัดแยกขยะ 

................................................................................................................................................................... 

 6) ด้านการเก็บรวบรวมและขนส่ง 

................................................................................................................................................................... 

 7) ด้านการกําจัดขยะ 

................................................................................................................................................................... 

 8) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

................................................................................................................................................................... 

 9) ด้านการสนับสนุนร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

................................................................................................................................................................... 

 10) ด้านการยอมรับ/ความขัดแย้งของภาคส่วนต่างๆ 

................................................................................................................................................................... 

 11) ด้านอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

................................................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณที่ให้สัมภาษณ์ 
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การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

จังหวัดระยอง 

 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  (นาย, นาง, นางสาว)............................................................................................... 

ตําแหน่งในชุมชน ......................................................ช่ือชุมชน... ...................................................... 

วันที่สัมภาษณ์...................................................................................................................................... 

คําถามในการสัมภาษณ์ 

1.  สถานการณ์/ปัญหาด้านขยะมูลฝอย 

 1.1 ในชุมชนภายใต้การดูแลรับผิดชอบของท่านหรือหน่วยงานของท่าน มีปัญหาขยะมูล

ฝอย ขยะอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออย่างไรบ้าง 

..................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................  

 1.2 ขยะเหล่านี้มาจากแหล่งใดบ้าง (บ้านเรือน ร้านค้า แหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเท่ียว 

โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต ้น) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 1.3 ในชุมชนของท่านมีปริมาณขยะมูลฝอยเท่าใดและสามารถจัดการได้มากน้อยเพียงใด 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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 1.4 ในชุมชนของท่านมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยกี่ประเภท  อะไรบ้างและเพียงพอต่อความ

ต้องการหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 1.5 ในชุมชนของท่านมีปัญหาในการลักลอบทิ้งมูลฝอยอันตรายหรือไม่   มีการเฝ้ าระวัง

อย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

2. การจัดการขยะมูลฝอยของอปท./หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1 ขยะทั่วไป 

  1) ชุมชนของท่านได้รับการบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่การเก็บรวบรวม

และกําจัดขยะมูลฝอยจากหน่วยงานหรือองค์กรใด 

.................................................................................................................................... 

  2) มีความถ่ีในการจัดเก็บเท่าใด (เช่น จํานวนครั้งต่อสัปดาห์) 

.................................................................................................................................... 

  3) มีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ/กําจัดหรือไม่ อัตราเท่าไร 

.................................................................................................................................... 

  4) วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ/กําจัดขยะในชุมชนของท่านและ

กําหนดเวลาในการจัดเก็บเป็นอย่างไร (เช่น เก็บตามรายบ้าน ทุกสิ้นเดือน เป็นต้น) 

.................................................................................................................................... 

 

 2.2  ขยะอันตราย 

  1) ชุมชนของท่านได้รับการบริการด้านการจัดการขยะอันตรายจากบ้านเรือน หรื อการ

เก็บรวบรวมและกําจัดขยะอันตรายหรือไม่ จากหน่วยงานหรือองค์กรใด 

.................................................................................................................................... 

  2) มีความถ่ีในการจัดเก็บเท่าใด (เช่น จํานวนครั้งต่อสัปดาห์) 

.................................................................................................................................... 
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  3) มีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ/กําจัดหรือไม่ อัตราเท่าไร 

.................................................................................................................................... 

 

 2.3  มูลฝอยติดเชื้อ 

  1) ชุมชนของท่านได้รับการบริการด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ หรือการเก็บรวบรวม

และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อหรือไม่ จากหน่วยงานหรือองค์กรใด 

.................................................................................................................................... 

  2) มีความถ่ีในการจัดเก็บเท่าใด (เช่น จํานวนครั้งต่อสัปดาห์) 

.................................................................................................................................... 

  3) มีค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ/กําจัดหรือไม่ อัตราเท่าไร 

.................................................................................................................................... 

  4) ท่านทราบหรือไม่ว่าสถานพยาบาลสาธารณสุขในชุมชนของท่านมีการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้ออย่างไร 

.................................................................................................................................... 

 

 2.4  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตรายจากชุมชนและมูลฝอย

ติดเชื้อมีอะไรบ้าง 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

  ถ้ามี ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

  

3. ชุมชนกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 3.1 ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายจากผลกระทบและการ

ป้ องกันการแพร่เชื้อจากขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ หรือไม่ 

อย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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 3.2 ชุมชนของท่านมีแผนหรือนโยบายด้านการจัดการขยะในชุมชนให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 3.3 ชุมชนของท่านมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะหรือไม่ อย่างไร 

และโครงการหรือกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 3.4 ชุมชนของท่านมีการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย

หรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................  

 3.5 ท่านและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตรายจาก

ชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อกับอปท.และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

  

4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะชุมชน 

 4.1 ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จมี

อะไรบ้าง 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

 4.2 ท่านเห็นว่าอปท./หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพเพียงใด 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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 4.3 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีโครงการในการสร้างอาคารเก็บรวบรวมขยะ

ประเภทต่างๆ หรือสถานท่ีในการกําจัดขยะในชุมชนของท่าน หรือในพื้นท่ีใกล้เคียงท่าน

เห็นด้วยหรือไม่   เพราะเหตุใด 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 4.4 ท่านคิดว่าท่านจะช่วยสนับสนุนนโยบายในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างไร 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

  

 4.5 ท่านมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นของท่านอย่างไรบ้าง เพื่อให้การ

ดําเนินงานประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 

  1) ด้านขยะทั่วไป 

.................................................................................................................................... 

  2) ด้านขยะอันตราย 

.................................................................................................................................... 

  3) ด้านมูลฝอยติดเชื้อ 

.................................................................................................................................... 

  4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

.................................................................................................................................... 

  5) ด้านอ่ืนๆ 

.................................................................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้สัมภาษณ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสังเกตการณ์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเมืองแกลง 



แบบสังเกตการณ์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

จังหวัดระยอง 
 

สถานที่สังเกตการณ์ .................................................................................................................................. 

วันที่ .......................... เดือน ...................................................... พ.ศ. ...................................................... 
 

หัวข้อในการสังเกตการณ์ ส่ิงที่ค้นพบ 

แหล่งที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย เช่น  

- เกษตรกรรม/ ปศุสัตว์ 

- อุตสาหกรรม (ระบุประเภท) 

- การค้า/ พานิชยกรรม 

- การท่องเท่ียว 

- บ้านเรื อน/ ชุมชน 

 

 

 

 

 

ความสะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ชุมชน เช่น 

- ขยะตกค้างบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ ถนน ซอย 

- ขยะตกค้างบริเวณบ้านเรือน/ร้านค้า 

 

 

การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน และโครงการ/

กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เช่น 

- มีป้ ายประชาสัมพันธ์ 

- การใช้เสียงตามสาย 

- วิทยุชุมชน 

- มีถังขยะเพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอย 

- มีสถานท่ีเพ่ือรองรับการดําเนินโครงการ 
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หัวข้อในการสังเกตการณ์ สิ่งท่ีค้นพบ 

ลักษณะของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เช่น 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด 

- มีการแยกการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ  

- มีขยะมูลฝอยตกค้างจากการเก็บรวบรวม 

- แหล่งท่ีเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของการจัดการ/ กําจัดขยะมูลฝอย เช่น 

- ไม่มีการจัดการใดๆ 

- มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีอปท.รับผิดชอบเอง 

 ( ระบุระบบกําจัดขยะท่ีใช้ ) 

- มีระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ( 

ระบุระบบกําจัดขยะท่ีใช้ ) 

- มีระบบกําจัดขยะ โดยให้บริษัท หรือหน่วยงานเอกชนเข้ามารับผิดชอบ 

- มีระบบแปรรูปขยะมูลฝอย 

- สภาพพื้นท่ีคัดแยก/ขนส่งขยะมูลฝอย 

- สภาพของพื้นท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกําจัดขยะมูลฝอยวิธีอื่น (หากไม่มีระบบกําจัดขยะ) เช่น 

- มีการจัดการท่ีแหล่งกําเนิด (เผา ฝังกลบ ในบริเวณบ้าน) โดยไม่มี

ระบบกําจัด 

- การทําปุ๋ ยหมัก/นํ้าหมักชีวภาพ 

- การแปรรูปขยะเป็ นผลิตภัณฑ์อ่ืน (เช่น การทําหมวกจากกล่องนม) 

 

ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ เช่น 

-  ความชํารุดของอุปกรณ์ 

- การขาดความรู้ ความเข้าใจ 

- การขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- การขาดงบประมาณหรือเงินสนับสนุน 

 

 

หมายเหตุ : ระบุสิ่งท่ีค้นพบจากการสังเกตการณ์เพิ่มเติม..................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... ...................  



ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวพีรยา  วัชโรทัย 

  

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี ท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 
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