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 วิทยานิพนธ์นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ จัดการดังกล่าวเน่ืองจากปัจจุบัน

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชมมีปริมาณเพิ่มขึ ้นและไม่ได้รับการจัดการท่ีเหมาะสม เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วน

ท้ องถ่ินและ ผู้นําชุมชน สังเกตการณ์ในพื ้นท่ีและการศึกษาเอกสารโดยเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เ ป็ นกรณีศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

2) เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 4) เทศบาล

ตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยองและ 5) องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

และได้วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัด การของเสียอันตรายจากชุมชนโดยใช้เทคนิค SWOT 

Analysis 

 จากผลการศึกษาสามารถจัดกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามขนาดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 3 กลุ่ม ดังนี ้ 

 1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตําบล

บางนํ ้าผึ ้งและเทศบาลตําบลเมืองแกลง พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งยังไม่มีการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ขณะท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีการคัดแยกจัดเก็บของเสีย

อันตรายจากชุมชนแต่ยังไม่มีการกําจัดท่ีถูกต้องเน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก

ขาดความพร้อมและศักยภาพในการจัดการ 
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   2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลเมืองปากช่อง 

ไม่มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและไม่มีนโยบายในการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนโดยเฉพาะ มีเพียงการจัดการขยะทั่วไปเท่านั้น 

   3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ตและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตมีการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนอย่างครบวงจร มีนโยบายและโครงการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่าง

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัดนนทบุรีดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ เหมาะสม

ในการจัดระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนแบบครบวงจรมากท่ีสุด 

 สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 

ผู้บริหาร นโยบาย/โครงการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

นโยบายการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
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 The objectives of this thesis were to study household hazardous waste 

management of local authorities, and to analyze factors influencing such management. 

Data were collected by reviewing relevant document, observation, structured interview 

with administrators, officers, community leaders and local people of local authorities. 

The case studies for this thesis were 5 cases included 1) Nonthaburi Provincial 

Administration Organization 2) Phuket City Municipality 3) Pakchong Town Municipality 

4)  Muangklang Subdistrict  Municipality 5) Bangnam Phueng Subdistrict Administrative 

Organization. SWOT Analysis was used for the analysis of factors influencing the household 

hazardous waste management. 

 It was found that the local authorities can be classified into 3 groups according 

to their management. 

    1)  Small local authorities (Bangnam Phueng Subdistrict Administrative 

Organization and Muangklang Subdistrict Municipality): Bangnam Phueng Subdistrict 

Administrative Organization did not have household hazardous waste management. 

Muangklang Subdistrict Municipality had household hazardous waste segregation and 

household hazardous waste storage but the disposal  was not completed because it 

lacked potential in this management. 



(6) 
 

    2)  Medium local authorities: Pakchong Town Municipality did not have 

household hazardous waste management and household hazardous waste management 

policy. It had only municipal waste management. 

   3)  Large local authorities (Phuket City Municipality and Nonthaburi Provincial 

Administration Organization): Phuket City Municipality had household hazardous waste 

management and household hazardous waste management policy and projects. Nonthaburi 

Provincial Administration Organization supported other local authorities in Nonthaburi 

Province to manage their household hazardous waste. Overall, large local authorities are 

most appropriate for thorough household hazardous waste management. 

  Factors influencing household hazardous waste management of local authorities 

include the internal factors which are quantity of household hazardous waste, 

administrators, household hazardous waste management policy/projects, and potential 

of local authorities; and the external factors, which are household hazardous waste 

management policies of relevant government agencies, law and regulations, and 

cooperation of local people. 
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มาตลอดกระบวนการวิจัย  
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ได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจัยครั้งนี ้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณเพ่ือนๆ 

พ่ๆี ท่ีรักทุกคนของผู้เขียนสําหรับกําลังใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้เสมอมา 

 ขอขอบคุณ พ่ีจันทนา มณีอินทร์ พีรยา วัชโรทัย ลัดดา วีระเบญจพล และพงษ์พันธ์ นาโพธิ์ 

ผู้คอยให้คําปรึกษา ให้กําลังใจและความช่วยเหลือให้งานวิจัยสําเร็จไปได้ด้วยดี 

 ทั ้งนี ้ ขอขอบพระคุณและมอบความสําเร็จจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ แด่ บิดา มารดา 

น้ องสาว และครอบครัวอันเป็นท่ีรัก ท่ีเป็นผู้ให้โอกาสในการศึกษา ทุนทรัพย์ตลอดจนกําลังใจท่ี

สําคัญย่ิงของผู้เขียนตลอดมา จนทําให้การศึกษาครั้งนี ้ประสบความสําเร็จ 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 
 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 ปัญหาขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบ ท่ีรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ ้น

เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ ้นและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีพัฒนา ทําให้ปริมาณขยะท่ีหลากหลาย

ประเภท เช่น พลาสติก สารเคมี โฟม ซึ่งป็นขยะท่ีกําจัดได้ยากขึ ้นและ มีจํานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี  จึง

ส่งผลทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนของประเทศไทย จากรายงาน

สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ระบุว่า สถิติประเทศไทยในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมามี ปริมาณขยะ

เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉล่ียเพิ่มขึ ้นปี ละ 560 ตัน/วัน หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 1.53 ในแต่ละปี  และในปี  

2551 มีปริมาณขยะทั่วประเทศประมาณวันละ 41,064 ต ัน   ปี  2552 มีปริมาณขยะทั่วประเทศประมาณ

วันละ 41,410 ตัน ในปี  2553 สถานการณ์ด้านปริมาณขยะมูลฝอยพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ ้นเล็กน้อย

จากปี ท่ีผ่านมาแต่พบว่าปริมาณขยะท่ีเกิดขึ ้นได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 38 หรือ 5.8 

ล้านตันจาก 15 ล้านตันทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2554ข) ซึ่งจากความรุนแรงของปัญหาขยะ

ท่ีเพิ่มมากขึ ้นนั้น มีของเสียท่ีเกิดจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึ ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีพิษและ

กําจัดได้ยากนั่นคือ ของเสียอันตราย ท่ีเกิดขึ ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

นอกจากนี ้ยังมีชุมชนแหล่งท่ีอยู่อาศัยซึ่งเป็น แหล่งกําเนิดของเสียอันตรายอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมี

ความสําคัญอย่างมาก จากการจัดลําดับความสําคัญของมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ของ

อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ (2550) พบว่าปัญหามลพิษท่ีรุนแรงท่ีสุดเป็นอันดับ 5 คือ 

มลพิษของของเสียอันตรายจากชุมชน 

 ในปัจจุปันประเทศไทยมีปริมาณขยะท่ีเพิ่มสูงขึ ้นจากผลการรวบรวมข้อมูลปริมาณของ

เสียอันตรายท่ีเกิดขึ ้นทั่วประเทศ ในปี  2546 พบว่ามีของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ ้นประมาณ 

400,000 ตันซึ่งปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดขึ ้นส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 

206,000 ตันพบในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง และในปี  2551ปริมาณของของ

อันตรายจากชุมชนได้เพิ่มขึ ้นเป็น 408,500 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2554ก) และในปี 2552 ปริมาณ
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ของเสียอันตรายจากชุมชนมีปริมาณ 700,000 ตัน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2554) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณขึ ้นทุกปี 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้แก่ มาตรา 16 ซึ่ง

ระบุให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

เช่น การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ ้าเสีย การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ 

ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่

อาศัย การจัดการให้มีและรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ (จําลอง โพธิ์บุญ, 2551: 29) สําหรับหน้าท่ี

ขององค์การบริการส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีจัดทําระบบสาธารณูปโภคท่ีเทศบาลและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทําไม่ได้เพราะขาดงบประมาณ การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การใช้ท่ีดินเพ่ือประโยชน์ของ

ท้องถ่ิน เช่น การจัดทําสวนสาธารณะ 

 การดําเนินการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในปัจจุบันน ั ้นยังมีปัญหาต่างๆ เช่น การไม่คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ออกจากขยะมูลฝอย 

การกําจัด ของเสียอันตรายจากชุมชน ไม่ถูกต้อง ไม่มีสถานท่ีในการกําจัด ของเสียอันตรายจาก

ชุมชน เ ป็ นปัญหาท่ีสะสมมานาน และมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การเพิ่มขึ ้น

อย่างรวดเร็วของปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากร 

ข้อจํากัดด้านงบประมาณและบุคลากรของท้องถ่ิน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการลงทุนและปรับปรุง การ

ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนให้มีประสิทธิผลมากขึ ้นต่อไป 

 

1.2  คําถามการวิจัย 
 

 1.2.1  รูปแบบ วิธีการและปัญหาอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคืออะไร 

 1.2.2  ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
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 1.2.3  แนวทางเหมาะสมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้ องถ่ินควรเป็นอย่างไร 

 

1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

1.3.1  เพ่ือศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1.3.2  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

1.3.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

การวิจัยเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทําให้

ได้รับประโยชน์ดังนี ้ 

1.4.1  ทราบรูปแบบ แนวทางในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

 1.4.2  ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

 1.4.3  ได้แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินสามารถนําไปศึกษาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับท้องถ่ินของ

ตนเองได้ 
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1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.5.1  ขอบเขตเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี ้มุ่งศึกษา การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยศึกษา การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานตลอดจนปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 

 1.5.2  ขอบเขตประชากร 

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 5 แห่ง ผู้นําชุมชนและ

ประชาชนในท้องถ่ิน 

 

 1.5.3  ขอบเขตสถานท่ี 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 5 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง จังหวัด

สมุทรปราการ 2) เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 3) เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา 4) เทศบาลนครภูเก็ต 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

 1.5.4  ขอบเขตเวลา 

 ตุลาคม 2554– กรกฎาคม 2555 

 

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ของเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนโดยไม่

นับรวมของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื ้อและของเสียกัมมันตรังสี ซึ่งมีผลให้เกิดโรค 

อาการเจ็บป่ วยต่อบุคคล สัตว์ พืชและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

 การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึงการคัดแยก การเก็บขน การรวบรวม  การ

กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน 
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บทท่ี 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาวิจัยนี ้ศึกษาเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่แนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ด ัง น ี ้ 

 2.1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน 

 2.2  หลักการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 2.3  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

  2.4  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ 

 2.5  แนวคิดภาวะผู้นํา 

 2.6  การมีส่วนร่วม 

 2.7  หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

 ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชนและการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนมี ดังนี ้ 

 

 2.1.1  คําจํากัดความ 

   2.1.1.1  ของเสียอันตรายจากชุมชน 

   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คําจํากัดความของของ

เสียอันตรายว่า “ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึงของเสียหรือสิ่งเจือปนด้วยของ

เสียท่ีเป็นของเหลว ของแข็ง หรือก๊าซ ท่ีมีความเข้มข้นหรือคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี อ่ืนๆซึ่งอาจ

เป็นสาเหตุให้เกิดการตาย หรือการเจ็บป่ วยทั้งท่ีรักษาได้และรักษาไม่ได้ ตลอดจนทําให้เกิดหรือมี

แนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมเม่ือไม่ได้มีการ
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จัดการท่ีเหมาะสมในการบําบัด เก็บกัก ขนส่งและกําจัด ” (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม อ้างถึงใน สิรวัลย์ ตู้ประกาย, 2550: 5) 

   อนุสัญญาบาเซล ให้คําจํากัดความของของเสียอันตรายไว้ว่า สารอันตราย

หมายถึงวัตถุหรือสารใดๆ ท่ีจะมีศักยภาพหรือทําให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางด้าน

สารธารณสุข สวัสดิการ หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความตาย  หรือการเจ็บป่ วยอย่างรุนแรง (กรม

อนามัย.  สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2541 อ้างถึงใน สิรวัลย์ ตู้ประกาย, 2551: 5) 

   กรมควบคุมมลพิษ (2550:  2) ให้ความหมายของขยะอันตรายไว้ว่า “ของเสีย

อันตราย ขยะอันตราย หรือขยะพิษ (Hazardous Waste) หมายถึง เศษสิ่งของเหลือใช้ หรือ

เส่ือมสภาพ และภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ต่างๆท่ีปนเปื ้อนสารอันตราย เช่น สารพิษ สารไวไฟ 

สารเคมีกัดกร่อนได้ สารกัมมันตรังสี รวมทั้งสารท่ีทําให้เกิดโรค หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิด

อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

  มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือน (Household Hazardous Waste) คือ สารหรือวัตถุ

ใดๆ ท่ีไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ ซึ่งถูกปลดปล่อยจากชุมชน ท่ีมีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยสารไวไฟ สาร

กัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมมันตรังสีและ/หรือ สารใดๆ ท่ีจะหรือ

อาจจะไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ เกิดหรือมีศักยภาพให้เกิดอันตรายทางด้านสาธารณสุข 

สวัสดิการหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มการตายหรือการเจ็บป่ วยอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดจากการท่ี

ประชาชนนําสินค้าท่ีผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเม่ือเกิดการ

เส่ือมสภาพ เม่ือเลิกใช้แล้ว หรือเม่ือใช้หมดแล้วเหลือแต่ภาชนะ ก็กลายสภาพเป็นมูลฝอยอันตราย

ท่ีเกิดจากบ้านเรือน (สิรวัลย์ ตู้ประกาย, 2551: 5)  

  ของเสียอันตรายจากชุมชน (Household Hazardous Waste: HHW) หมายถึง

ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ 

เช่น ร้านค้า โรงแรม ร้านซักแห้ง สถาบันการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานีบริการนํ ้ามัน เป็นต้น โดยไม่

รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื ้อ และของเสียกัมมันตรังสี (กรมควบคุมมลพิษ, 

2550: 2) 

   จากนิยามของเสียอันตราย (Hazardous Waste) และของเสียอันตรายจากชุมชน 

(Household Hazardous Waste) สามารถสรุปได้ว่าของเสียอันตรายจากชุมชน (Household 

Hazardous Waste) หมายถึง ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนโดยไม่นับ

รวมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื ้อและของเสียกัมมันตรังสี มีผลให้เกิดโรค 

อาการเจ็บป่ วยต่อบุคคล สัตว์ พืชและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
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 2.1.2  ประเภทของของเสียอันตรายชุมชน 

 อโณทิยา ไชยสอน (2552: 8) ได้กล่าวถึงประเภทของของเสียอันตรายว่ามีถึง 23 ประเภท 

แต่ท่ีพบมากกว่า ร้อยละ 90 มี 8 ประเภทและท่ีเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน ได้แก่ 

  1)  สารเคมีเป็นพิษต่างๆ เช่นภาชนะบรรจุสารเคมี 

  2)  น ํ ้ามันหล่อล่ืนใช้แล้วท่ีสามารถรีไซเคิลได้ 

  3)  แบตเตอร่ีรถยนต์ 

  4)  นํ ้ามันหล่อล่ืนใช้แล้วท่ีรีไซเคิลไม่ได้ 

  5)  ถ่านไฟฉาย 

  6)  ของเสียประเภทอินทรีย์สารติดไฟได้เช่นกระป๋ องสเปรย์ 

  7)  หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 กรมควบคุมมลพิษ (2548: 4) ได้แบ่งประเภทของของเสียอันตรายจากชุมชนเ ป็ น 5 ประเภท 

ตามคุณสมบัติของของเสียอันตราย ได้แก่ 

   1)  ประเภทติดไฟง่าย เช่น ตะกอนสี กระป๋ องสเปรย์ใช้แล้ว ทินเนอร์ นํ ้ามันหล่อล่ืน 

ไส้กรองนํ ้ามันใช้แล้ว นํ ้ายาขัดเงาไม้ แลคเกอร์ เป็นต้น 

   2)  ประเภทสารกัดกร่อน เช่น นํ ้ายาฟอกขาว นํ ้ายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์  

นํ ้ายาขัดเงาโลหะ นํ ้ายากัดสนิม แบตเตอรร่ีเป็นต้น 

   3)  ประเภทท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยาระเบิดเม่ือสัมผัสกับนํ ้าหรืออากาศ เช่น สารเคมีท่ี

เส่ือมสภาพ กระป๋ องสเปรย์ใช้แล้ว กากสี ทินเนอร์ เป็นต้น 

   4)  ประเภทเป็นพิษ เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมือถือ 

ยาฆ่าแมลง สารปราบศัตรูพืช ยารักษาโรคหมดอายุ เป็นต้น 

   5)  ประเภทวัตถุระเบิด เช่น พลุ ดอกไม้ไฟ ดินประสิว เป็นต้น 

 

 2.1.3  ผลกระทบจากของเสียอันตรายจากชุมชนต่อส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ 

   2.1.3.1  ผลกระทบของขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนต่อสุขภาพ 

   จากการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยไม่ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการทิ ้งลง

พื ้นดิน ทิ ้งรวมกับขยะทั่วไปอาจเกิดการปนเปื ้อนทั้งในระหว่างขั้นตอนการเก็บและการกําจัดซึ่งเป็น

ปัญหาทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ เช่น  ถ้ามีหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ถูกทิ ้งรวมไปด้วย

หลอดไฟอาจแตกหักระหว่างขนถ่ายเข้า-ออกจากรถขนขยะ หรือขณะฝังกลบปรอทท่ีเจือปนอยู่

สามารถแพร่กระจายเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้เน่ืองจากหลุมฝังกลบขยะทั่วไปไม่สามารถป้ องกันการซึม

ผ่านของสารได้จากนั้นปรอทจะถูกย่อยสลายกลายเป็นสารพิษ (ปรอทอินทรีย์) สารพิษนี ้เม่ือเข้าสู่
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สิ่งมีชีวิตจะสามารถเพิ่มปริมาณสะสมขึ ้นได้อย่างมากเม่ือมีการกินต่อๆ กันตามห่วงโซ่อาหาร ซึ่ง

จะมาสิ ้นสุดท่ีคนท่ีอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารการได้รับปรอทอินทรีย์อาจทําให้มีอาการคันหรือชา 

ประสาทสัมผัสทํางานผิดปกติ สั่นเดินลําบาก ถ้าได้รับเป็นเวลายาวนานสามารถก่อให้เกิดโรคมินา

มาตะได้ ถ้าเททิ ้งลงท่อทางอ่างนํ ้าหรือชักโครกของเสียอันตรายจะไหลไปยังถังบําบัดนํ ้าเสียของ

บ้าน ของเสียบางชนิดสามารถฆ่าจุลินทรีย์ท่ีทําหน้าท่ีย่อยปฏิกูลและนํ ้าเสียทําให้ระบบบําบัดนํ ้า

เสียทํางานไม่สมบูรณ์นอกจากนี ้ของเสียอันตร ายบางชนิดไม่ถูกย่อยสลายท่ีถังบําบัดและจะ

ปนเปื ้อนไปกับนํ ้าทิ ้งท่ีออกจากถังบําบัดเข้าสู่แหล่งรองรับธรรมชาติซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะปนเปื ้อนลงสู่

ระบบนํ ้าใต้ดิน นอกจากนี ้การเทผลิตภัณฑ์ท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อนลงท่อจะทําให้ท่อผุกร่อนได้ และการ

กําจัดของเสียอันตรายจากบ้านเรือนโดยกา รกองเผาเป็นสาเหตุของมลพิษอากาศควันไฟท่ีเกิดขึ ้น

อาจเป็นควันพิษ โดยเฉพาะการเผาพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจระเบิดได้ เช่น ก ร ะ ป๋ อ ง

สเปรย์ ขี ้เถ้าท่ีเหลืออยู่ก็ปนเปื ้อนด้วยสารพิษเช่นกัน (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี15 ภูเก็ต, 2554) 

   โดยผลของผลิตภัณฑ์เคมีท่ีนําไปทิ ้งอย่างไม่ถูกต้องสามารถส่งผลต่อสุขภาพของ

ประชาชนได้ตามตารางท่ี 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1  ผลของผลิตภัณฑ์เคมีท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

 

ผลิตภัณฑ์ สารท่ีบรรจุ ผลต่อสุขภาพ 

ถ่านไฟฉาย 

ก ร ะ ป๋ อ ง ส ี 

สารแมงกานีส -ปวดศรีษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึมเศร้า 

-อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่สงบ ประสาทหลอน 

-เกิดตะคริวท่ีแขน ขา 

-สมองสับสน สมองอักเสบ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

สารเคมีกําจัดแมลง 

ถ่านกระดุม 

สารปรอท -เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 

-เหงือกบวม อักเสบ เลือดออกง่าย ปวดท้อง ท้องร่วง

อย่างรุนแรง 

-กล้ามเนื ้อกระตุก หงุดหงิด โมโหง่าย 

แบตเตอร่ีรถยนต์ 

สารเคมีกําจัดแมลง 

ก ร ะ ป๋ อ ง ส ี 

สารตะกั่ว -ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด 

-ปวดท้อง ปวดเม่ือยกล้ามเนื ้อ 

-ความจําเส่ือม ชักกระตุก หมดสติ 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 

 

ผลิตภัณฑ์ สารท่ีบรรจุ ผลต่อสุขภาพ 

สเปรย์ นํ ้ายาย้อมผม 

ยาทาเล็บ/ล้างเล็บ 

เคร่ืองสําอางหมดอายุ 

สารพิษอ่ืนๆ -เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง คัน หรือเห่อ บวม 

-ปวดศรีษะ หายใจขัด เป็นลม 

 

แหล่ งท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ.  สํานักการจัดการกากของเสียและอันตราย, 2549: 3. 

 

   2.1.3.2  ผลกระทบของขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนต่อสิ่งแวดล้อม 

  ของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีไม่มีการจัดการท่ีดี เม่ือออกมาสู่สิ่งแวดล้อมจะทําให้

เกิดสภาวะไม่สมดุลทางนิเวศวิทยา เน่ืองจากขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์ทําให้

ระบบนิเวศบนพื ้นโลกจะเส่ือมโทรมลงในรูปของมลพิษของพื ้นดิน (Land Pollution) ระบบนิเวศใน

นํ ้าจะเส่ือมทรามลงในรูปของมลพิษในนํ ้าจืด (Inland Water Pollution) มลพิษในนํ ้าทะเล 

(Marine Pollution) การถูกทําลายของป่ าชายเลน ปะการัง และสัตว์นํ ้ารวมทั้งระบบนิเวศของ

บรรยากาศจะเส่ือมทรามลงในรูปของมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) ชั้นโอโซนถูกทําลาย 

(Ozone Layer Depletion) ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse) อันจะนําไปสู่การร้อนขึ ้นของ

อุณหภูมิของอากาศในโลก การเปล่ียนแปลงของฤดูกาลผิดไปจากปกติ เป็นต้น  (สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคท่ี15 ภูเก็ต, 2554) 

 

2.2  หลักการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2554) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน ดังนี ้ 

 

 2.2.1  การเก็บรวบรวมท่ีแหล่งกําเนิด 

 การเก็บรวบรวมท่ีแหล่งกําเนิดมีจุดประสงค์เพ่ือให้มีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน

มากพอท่ีจะนําไปบําบัด และกําจัดหรือเก็บรวบรวมไว้ เพ่ือรอการขนย้าย  และกําจัดภายนอก

โรงงานการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายมีแนวทาง ดังนี ้ 
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  1)  ควรเก็บของเสียแต่ละชนิดให้อยู่ในภาชนะท่ีเหมาะสมทนทานต่อการกัดกร่อน

มีฝาปิ ดมิดชิด 

  2)  ควรแยกเก็บของเสียท่ีอาจทําปฏิกิริยากันไว้ในภาชนะท่ีแยกออกจากกัน 

  3)  ด้านข้างภาชนะควรมีเคร่ืองหมายแสดงชนิดของของเสียอันตรายท่ีบรรจุอยู่ 

  4)  ควรเก็บในบริเวณท่ีมีการระบายอากาศดี 

 

 2.2.2  คัดแยกของเสียอันตรายชุมชน 

 อโณทิยา ไชยสอน (2552: 9) ได้กล่าวถึงแนวทางในการคัดแยกของเสียอันตรายโดยการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยต่อ

สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมให้ประชาชน

ได้ทดลองปฏิบัติการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนมีกําหนดเวลาท่ีชัดเจนและมีแรงจูงใจ

สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญท่ีจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ปกครองและ

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมได้มาก ทําให้มีโอกาสส่ือสารข้อมูลโครงการและให้ความรู้ความ

เข้าใจของเสียอันตรายจากชุมชนกับผู้ปกครองและเยาวชนได้เป็ นอย่างดี รูปแบบกิจกรรมรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติได้โดยสะดวกและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของชุมชนทั่วไปมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนี ้ 

    1)  กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 

    2)  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ 

    3)  การติดตามและประเมินผล 

    4)  การแยกทิ ้งของเสียอันตรายชุมชน 

   การแยกทิ ้งเป็นการกําหนดวิธีการคัดแยกของเสียอันตราย จากชุมชนจากต้นทาง

และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมจะทําให้การจัดการขั้นต่อไปสะดวกและสามารถลด

การปนเปื ้อนของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยมีรูปแบบการแยกทิ ้ งท่ีเหมาะสมกับสภาพพื ้นท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วไปมีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังนี ้ 

      (1)  การแยกทิ ้งหน้าบ้านตามเวลา 

      (2)  การแยกทิ ้งตามจุดท่ีกําหนด 

      (3)  การแยกทิ ้งให้วันทิ ้งพิเศษ 

 

 2.2.3  การเก็บกัก 

 เป็นการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนจากชุมชนท่ีเก็บได้มาเก็บรวบรวมไว้เพ่ือให้มี 
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ปริมาณท่ีเพียงพอในการส่งไปกําจัดและจะต้องไม่รวบรวมไว้เป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป เน่ืองจาก

ของเสียอันตรายจากชุมชนบางประเภทอาจเกิดอันตรายขึ ้น เช่น กระป๋ องสเปรย์ท่ีไม่ใช้แล้วอาจ

เกิดการระเบิด เป็นต้น จะต้องเตรียมเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแล ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ซึ่ง อาณัติ ต๊ะ

ปิ นตา (2553) ได้สรุปแนวทางในการเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนไว้ดังนี ้ 

  1)  ควรมีภาชนะสําหรับเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท ได้แก่ 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋ องสเปรย์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง เป็นต้น ให้แยกออกจากกัน

และภาชนะดังกล่าวจะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ ของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภทและ

ต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและมีฝาปิดมิดชิด 

  2)  ภาชนะท่ีเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทต่างๆ ควรตั้งอยู่ในท่ีร่มและมี

การระบายถ่ายเทอากาศท่ีดี หากเก็บไว้ในบริเวณท่ีไม่มีการถ่ายเทของอากาศ อาจทําให้

เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เช่น ของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทระเบิดได้ หรือเกิดการร่ัวไหลของ

สารเคมีในกรณีท่ีเป็นของเหลว 

  3)  ด้านข้างของภาชนะท่ีเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท ควรมี

เคร่ืองหมายแสดงประเภทของของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นกํากับไว้ด้วย 

 

 2.2.4  การขนย้าย 

 ในกรณีท่ีต้องนําของเสียอันตรายไปทําการบําบัดหรือกําจัดภายนอกแหล่งกําเนิด เม่ือเก็บ

รวบรวมของเสียอันตรายได้แล้วจะต้องทําการขนย้ายด้วยพาหนะท่ีปลอดภัย มีการป้ องกันการ

ร่ัวไหลได้เป็นอย่างดีด้านข้างพาหนะจะต้องแสดงเคร่ืองหมายแสดงชนิดของของเสียอันตรายท่ี

กําลังทําการขนย้ายด้วย (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554) 

 

 2.2.5  ระบบการบําบัดและกําจัดขยะอันตราย 

 มัลลิกา ปัญญาคะโป (2551) กล่าวถึงการบําบัดและการกําจัดสามารถทําได้ 5 วิธีใหญ่ๆ 

คือ 

   2.2.5.1  การบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี (Physical-Chemical 

Treatment) 

   2.2.5.2  การบําบัดด้วยกระบวนทางชีวภาพ (The Biological Waste Treatment 

Process) 

   2.2.5.3  การปรับเสถียร (Stabilization/Solidification) 

   2.2.5.4  การเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง (Incineration) 
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   2.2.5.5  การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) 

   2.2.5.1  การบําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมี (Physical-Chemical 

Treatment) มีจุดประสงค์เพ่ือทําให้ของเสียอันตรายลดความอันตรายลง มีความสามารถในการ

ละลายต่ําลงมีความคงตัวมากขึ ้น ตัวอย่างกระบวนการทางกายภาพและเคมีท่ีนํามาใช้ ได้แก่ 

     1)  การทําให้สารละลายกรดและด่างมีสภาพเป็นกลางโดยใช้สารเคมีเพ่ือ

ทําให้สารพิษ กลายเป็นตะกอน หรือเกลือ ท่ีคงรูปไม่ละลายนํ ้า เช่น การเติมกรดเพ่ือทําลายฤทธิ์ของ

เสีย ท่ีเป็นด่าง 

     2)  การแยกโลหะหนักออกจากนํ ้าด้วยการตกตะกอนทางเคมี (Chemical 

Precipitation) แล้วนําตะกอนไปทําการฝังกลบ 

     3)  การทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพ่ือให้ของเสียอันตรายอยู่ในรูปท่ีมีความ

เป็นพิษน้อยลง 

     4)  การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)  

     5)  การผสมของเสียอันตรายกับปูนซีเมนต์ เพ่ือให้ของเสียอันตรายนั้น 

ละลายนํ ้าได้น้อยลงเพ่ือจะได้ถูกชะล้างน้อยลง 

  2.2.5.2  การบําบัดด้วยกระบวนทางชีวภาพ (The Biological Waste Treatment 

Process) ใช้ในการกําจัดของเสียท่ีสามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อย่างไรก็ตาม

วิธีนี ้มีข้อจํากัดอยู่มากเน่ืองจากของเสียอันตรายส่วนมากยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กระบวน 

การบําบัดทางชีวภาพ ท่ีนํามาใช้มีทั้งกระบวนการแบบใช้และไม่ใช้ออกซิเจน 

   2.2.5.3  การปรับเสถียร (Stabilization/Solidification) การปรับเสถียรกากของเสีย 

เป็นการผสมสารเคมีท่ีเหมาะสมเข้ากับของเสียเพ่ือให้เกิดโครงสร้างท่ีของเสียถูกจับไว้ทําให้ของเสีย

ถูกชะล้างละลายออกมาได้น้อยลง การปรับเสถียรกากของเสียนี ้เป็นการเตรียมของเสียเพ่ือนําไปฝัง

กลบอย่างปลอดภัย ตัวอย่างการปรับเสถียร ได้แก่การผสมปูนซีเมนต์กับตะกอนโลหะหนักแล้วนํามา

หล่อเป็นก้อน การผสมปูนขาวกับของเสียอันตรายจากชุมชน สารท่ีสามารถนํามาปรับเสถียรเพิ่มเติม

ได้ ได้แก่ ปูนขาวดัดแปลง ดิน เหนียวดัดแปลง โพลิเมอร์อินทรีย์ เทอร์โมพลาสติก เป็นต้น จากนั้น

ตะกอนท่ีผ่านการปรับเสถียรแล้วต้องนํามาทดสอบสมบัติการถูกชะล้าง (Leaching Test) ภายใต้ 

สภาวะมาตรฐานก่อนนําไปฝังกลบ สารละลายท่ีผ่านการชะล้างของเสียแล้วจะต้องมีสารปนเปื ้อนต่ํา

กว่าปริมาณท่ีกําหนดไว้ 

  กรมควบคุมมลพิษ (2548: 11) ได้สรุปประเภทของเสียอันตรายชุมชนท่ีเหมาะสม

กับการบําบัดด้วยกระบวนการปรับเสถียร ได้แก่ 
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   1)  กรดและด่างท่ีเป็นของแข็ง เช่น ครีมขัดสนิม ครีมขัดโลหะเงิน เป็นต้น 

   2)  กรดและด่างท่ีเป็นของเหลว เช่น นํ ้ายาล้างสนิม นํ ้ากรดแบตเตอร่ี

รถยนต์ 

   3)  สารเคมีท่ีไวต่อปฏิกิริยา เช่น สารเคมีท่ีใช้สําหรับสระว่ายนํ ้า เป็นต้น 

     4)  ของแข็งปนเปื ้อนโลหะหนัก เช่น นํ ้ายาล้างอัดขยายรูป เศษฟิล์ม เป็นต้น 

   5)  ของเหลวปนเปื ้อนโลหะหนัก เช่น ปรอท อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 

   6)  สารเคมีเป็นพิษต่างๆ ผงซักฟอก สารฟอกขาว ยาและเคร่ืองสําอาง

หมดอายุ ยาเบ่ือหนู แมลง หรือสัตว์ต่างๆ เป็นต้น 

   7)  ตะกอนหล่อเย็น เช่น ตะกอนจากหอหล่อเย็น 

     8)  ถ่านไฟฉาย เช่น ถ่านไฟฉายขนาดต่างๆ 

   9)  หลอดฟลูออเรสเซนต์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟขนาดต่างๆ  

   10)  สารเคมีท่ีไม่ไวต่อปฏิกิริยา เช่น ตัวอย่าง ท่ีเหลือจากห้องวิเคราะห์ 

เ ป็ นต้ น 

  2.2.5.4  การเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูง (Incineration) การบําบัดด้วยกระบวน 

การทางกายภาพและเคมี ไม่สามารถทําลายของเสียอันตรายบางชนิดได้เช่น นํ ้ามัน สารปราบ

ศัตรูพืชบางชนิด ตัวทําละลายอินทรีย์ สารเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพจึงจําเป็นต้องทําการกําจัดโดยการ

นํามาเผาท่ีอุณหภูมิสูงเพ่ือให้ของเสียเปล่ียนสภาพเป็นเถ้า แล้วนําเถ้านี ้ไปฝังกลบต่อไปการเผา

ของเสียอันตราย ต้องทําการเผาท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,000 – 1,200 องศาเซลเซียสและต้องมีส่วนเผา

ไอก๊าซซํ ้า เพ่ือให้มีมลสารเหลือน้อยท่ีสุดเตาเผาจะต้องมีการปรับอัตราส่วนเชื ้อเพลิงและอากาศท่ี

เหมาะสม นอกจากนี ้จะต้องมีเคร่ืองฟอกอากาศซํ ้า เช่น เคร่ืองดักฝุ่ น เคร่ืองกําจัดไอกรดด่างก่อน

ปล่อยอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม 

  เตาเผาท่ีนิยมใช้ในการทําลายของเสียอันตรายจากชุมชน มีดังนี ้ 

   1)  เตาเผาแบบฉีดของเหลว (Liquid Injection Incinerators) เ ป็ นเตาเผา

ท่ีมีระบบเผา 2 ขั้น คือ การเผาขั้นต้นและการเผาขั้นสอง โดยการเผาขั้นต้นเพ่ือให้ของเสียอันตราย

จากชุมชนร้อนขึ ้นและอาจใช้เชื ้อเพลิงเสริมเข้าช่วย ส่วนการเผาขั้นสองใช้เพ่ือเผาของเสียท่ีมีค่าความ

ร้อนต่ํา เช่น ของเสียอินทรีย์ท่ีเป็นของเหลว ระยะเวลาในเตาเผาควรมีประมาณ 1 วินาทีจนถึง 2.5 

วินาที จุดเด่นของเตาเผาชนิดนี ้คือ หัวฉีดของเหลวให้เป็นละออง 

   2)  เตาเผาแบบ Rotary kiln เป็นแบบห้องเผาท่ีสามารถหมุนพลิกได้ตลอด

ห้องเผา โดยมีอัตราการความเร็วต่ํา ประมาณ 0.5 – 2 รอบต่อนาทีตามแนวนอน 
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   3)  เตาเผาแบบ Multiple-Hearth เป็นเตาเผาขนาดเล็กท่ีใช้กับของเสีย

อันตรายจากชุมชนท่ีมีปริมาณไม่มาก การทํางานเป็น 2 ห้องเผา แบบเติมอากาศมากเกินพอ และ

ควบคุมอากาศ เตาเผาแบบนี ้ไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ 

   4)  เตาเผาแบบ Fluidized Bed มีหลักการทํางานคือ  การให้ความร้อน

จากส่วนล่างสุดของห้องเผาผ่านเม็ดกรวดหรือทรายแล้วส่งต่อไปท่ีขยะในห้องเผา โดยเม็ดกรวด

หรือทรายจะมีการเคล่ือนท่ีตลอดเวลา เหมาะสําหรับขยะท่ีมีชิ ้นส่วนขนาดเล็ก 

  กรมควบคุมมลพิษ (2548: 12) ได้สรุปประเภทของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสม

กับการบําบัดด้วยการเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงดังนี ้ 

   1)  ของเหลวปนเปื ้อนโลหะหนัก เช่น ปรอท อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 

(Thermostat) 

     2)  ของเสียจากการล้างอัดขยายภาพ เช่น ของเสียจากการทําสีและล้างภาพ 

   3)  สารเคมีเป็นพิษต่างๆ เช่น ผงซักฟอก ยาและเคร่ืองสําอางหมดอายุ 

สารเคมีเบ่ือหนู สารเคมีฆ่าแมลงและศัตรูพืช (รวมภาชนะปนเปื ้อน) เ ป็ นต้ น 

   4)  อินทรีย์สารท่ีมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบจากการ ล้าง ซักอบรีด เช่น 

อุปกรณ์ส่วนกรองจากเคร่ืองซักผ้า กากตะกอนจากการซัก อบ รีด เป็นต้น 

   5)  สารลดความร้อนในเคร่ืองยนต์ เช่น สารระบายความร้อนในหม้อนํ ้า

เคร่ืองยนต์ต่างๆ และในเคร่ืองบิน เป็นต้น 

   6)  สารทําความเย็น เช่น สาร CFC – 12 

   7)  ภาชนะบรรจุยาสลบท่ีสามารถส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น ภาชนะบรรจุยาสลบ 

   2.2.5.5  การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) การดําเนินงานกําจัดขยะ

โดยวิธีพิเศษนี ้ เป็นการฝังกลบเฉพาะของเสียอันตรายจากชุมชน ความแตกต่างของหลุมฝังกลบ

อย่างปลอดภัยสําหรับของเสียอันตรายจากชุมชน (Secured Landfill) กับหลุมฝังกลบมูลฝอย

ทั่วไป (Sanitary Landfill) คือ หลุมฝังกลบมูลฝอยทั่วไปนั้นจะมีการใช้ชั้นดินเพ่ือถมกลบมูลฝอย

หรือมีการปูวัสดุรองพื ้นอีก 1 ชั้นเพ่ือป้ องกันการไหลซึมของนํ ้าชะมูลฝอย แต่การดําเนินงานโดย

การฝังกลบแบบปลอดภัยนั้นจึงต้องมีความเข้มงวดและรัดกุมมากกว่า เน่ืองจากของเสียอันตราย

จากชุมชนท่ีนํามาฝังกลบนั้นหากมีการร่ัวไหลออกสู่ภายนอก ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายท่ีรุนแรง

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยของเสียอันตรายประเภทของแข็งหรือตะกอน

ท่ีมีโลหะหนักปนอยู่ขั้นตอนก่อนนําไปฝังกลบอย่างปลอดภัยจะต้องผสมของเสียอันตรายจากชุมชน

ด้วยสารเคมีต่างๆ เพ่ือทําลายฤทธิ์โดยปรับความเป็นกรด-ด่างของของเสียอันตรายจากชุมชนให้ มี
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ฤทธิ์เป็นกลาง เพ่ือลดการเกิดอันตราย กล่าวคือจะต้องนําของเสียอันตรายจากชุมชนไปผ่านกระบวนการ

บําบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพและเคมีหรือการบําบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือ การ

ปรับเสถียรหรือเถ้าท่ีได้จากเผาก่อนแล้วจึงนําไปฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยทั่วไปโครงสร้างของ

หลุมฝังกลบนั้นจะต้องมีการป้ องกันการร่ัวซึมของนํ ้าและสารอันตรายอย่างรัดกุมมาก ท่ีก้นหลุม

และด้านข้างหลุม มีการบดอัดด้วยดินเหนียวซึ่งมีอัตราการไหลซึมของนํ ้าต่ําและมีการปูแผ่นวัสดุ

กันซึมอีก 2 ชั้นเพ่ือป้ องกันไม่ให้สารพิษร่ัวไหลเม่ือฝังกลบกากของเสียจนเต็มหลุมแล้วต้องทําการ

ปิดหลุมด้วยดินอัดแน่น ต่อจากนั้นปูวัสดุกันซึม เช่นแผ่นยางหรือแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ 2 ช ั ้น   ป ู

ทับด้วยดินอีกชั้น แล้วปลูกพืชคลุมดินไว้เพ่ือลดการชะล้างพังทลายหน้าดินไป นอกจากนั้น ด้านบน

ของหลุมฝังกลบจะต้องมีท่อระบายอากาศ เพ่ือระบายก๊าซท่ีเกิดขึ ้นภายในออกสู่ภายนอกเพ่ือป้ องกัน

ไม่ให้เกิดการอัดตัวของก๊าซจนดันหลุมฝังกลบให้มีรอยแตกได้ (สถาบันสิ่งแวดล้ อมไทย, ม.ป.ป.) 

และจะต้องมีระบบรวบรวม ระบบบําบัดนํ ้าชะท่ีเกิดขึ ้นภายในบ่อฝังกลบรวมทั้งสร้างบ่อสังเกตการณ์

เพ่ือใช้ตรวจสอบคุณลักษณะของนํ ้าใต้ดินในบริเวณใกล้ท่ีฝังกลบเพ่ือป้ องกันการร่ัวไหลของ

สารพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548: 19) 

  สามารถสรุปขั้นตอนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนแสดงดังภาพ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  ขั้นตอนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 

 
 

การเก็บกัก 

(Storage) 

การคัดแยก 
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การแยกทิ ้ง 

(Segregation) 

การเก็บรวบรวม 

(Collection) 

 

การกําจัด 

(Disposal) 

การขนส่งไปสถานท่ี

จัดการ 

(Transportation) 
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2.3  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ได้แก่ 

   1.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 

   2.  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

   3.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   4.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

   5.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

   6.  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

   7.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

   8.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 

   9.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

   10.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 

 2.3.1  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535  

 ได้กําหนดเร่ืองการรักษาความสะอาดและการห้ามทิ ้งขยะมูลฝอยไว้ ได้แก่ มาตรา 13 

เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอ่ืนใด ต้องจัดให้รถ

นั้นอยู่ในสภาพท่ีป้ องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้ ง กระจายลงบนถนนใน

ระหว่างท่ีใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้ องกันมิให้นํ ้ามันจากรถร่ัวไหลลงบนถนน มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใด

ทิ ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในบริเวณท่ีได้ปลูก

หญ้าหรือต้นไม้ ซึ่งราชการส่วนท้องถ่ิน ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าของ มาตรา  33 

ห้ามมิให้ผู้ใด เท หรือทิ ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย นํ ้าโสโคร กหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางนํ ้า ความ

ในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรือ

อยู่ในท้องท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะสําหรับทิ ้งสิ่งปฏิกูล หรือ

มูลฝอย มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ นอกจากนี ้ ยังได้

กําหนดโทษโดยการเสียค่าปรับ ในกรณีท่ีมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้ง มาตรา 15 ยัง

กําหนดให้ประชาชนท่ีพบเห็นผู้กระทําความผิด สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีได้ 
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 2.3.2  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัตินี ้ได้กําหนดเกณฑ์ควบคุมวัตถุอันตราย โดยการนําเข้า ผลิต ขนส่ง ใช้งาน 

การกําจัดและส่งออก ไม่ให้มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สมบัติหรือสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งสารอันตรายออกเป็น 4 ประเภท เพ่ือให้สามารถควบคุมได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานราชการ

อ่ืนๆ ในด้านข้อมูลวัตถุอันตรายและสร้างเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนวัตถุอันตราย  

 

 2.3.3  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 กฎหมายฉบับนี ้ได้บัญญัติเร่ือง การกําจัดขยะมูลฝอย  โดยให้อํานาจแก่ราชการส่วน

ท้องถ่ินในการดําเนินงานเร่ืองขยะมูลฝอย การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วน

ท้ องถ่ินใดให้เป็นอํานาจหน้าท่ี ของราชการส่วนท้องถ่ินนั้น ห้ามมิ ให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการ

เก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย

การคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน นอกจากนี ้ยังกําหนดให้มีท่ี

รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

 2.3.4  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

 ได้มีการเพิ่มเติมนิยาม คําว่ามูลฝอย ให้รวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สามารถออกเป็นกฎระเบียบ

ภายในท้องถ่ินได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจในการเลือกแนวทางในการดําเนินการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้เหมาะสมกับท้องถ่ินของตนเอง  ได้แก่ การดําเนินการเอง

ภายในท้องถ่ินหรือร่วมกับท้องถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้

ควบคุมดูแล หรือให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการ 

 

 2.3.5  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

 สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสําคัญกับ

การกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถ่ิน โดยได้กําหนดไว้ให้หมวด 5 แนวนโยบายพื ้นฐานแห่ง

รัฐ มาตรา 78 "กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของ

ท้องถ่ินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน....." ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองจึงได้มีการ
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ตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จากพระราชบัญ ญัติกําหนดแผนฯ นี ้ ได้มีการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกรมควบคุมมลพิษท่ีสําคัญ ได้แก่ งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ด้านต่างๆ งานการติดตามและตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

 

 2.3.6  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีดําเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเก่ียวกับการคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง

การดูแลรักษาความสะอาดด้วย 

 

 2.3.7  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

 กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาลในแต่ละประเภท ได้แก่ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง 

และเทศบาลนคร ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

 2.3.8  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 

 กําหนดให้อํานาจแก่สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ในการพัฒนาตําบลตาม

แผนงานและงบประมาณ เช่น ดําเนินการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะ

มูลฝอยภายในตําบล  และมีการยกฐานะสภาตําบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์เป็นองค์การบริหารส่วน

ตําบล ขึ ้นเป็นราชการส่วนท้องถ่ินได้ 

 

 2.3.9  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ ซึ่งมาตรา 39 

แผนปฏิบั ติเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดท่ีจะได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในลําดับแรก จะต้องเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินกองทุน สําหรับการก่อสร้างหรือดําเนินการเพ่ือให้มีระบบบําบัดนํ ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด

ของเสียรวมตามมาตรา 38(2) ด้วย ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังไม่พร้อมท่ีจะดําเนินการเพ่ือให้มีระบบ

บําบัดนํ ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม อาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้าง

และดําเนินการแทน โดยแผนจะต้องมีรายละเอียดและประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้ง
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กระบวนการและระบบกําจัดของเสียรวม มาต รา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการ

ด้วยประการใดๆ เพ่ือบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียท่ีเป็นของแข็ง ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น มาตรา 79 ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดชนิดและประเภท

ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ในการควบคุมในการนี ้ ให้

กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย 

การขนส่งเคล่ือนย้าย การนําเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการ

จัดการบําบัดและกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกต้ องตามหลักวิชาท่ี

เก่ียวข้องด้วย และยังมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 91 ผู้ใดลักลอบปล่อยของเสียลงสู่ระบบกําจัด

ของเสียรวมของทางราชการจะต้องเสียค่าปรับ และหากทําให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้

ค่าเสียหาย  

 

 2.3.10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี ้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

ใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว  

 การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วน

ได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง

ก่อนดําเนินการ 

 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้ มครอง 

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อม

ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ

คุ้มครองตามความเหมาะสม 
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 การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระท บต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง

ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้อง ค์การอิสระซึ่ง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 

 สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถ่ิน

หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัตินี ้ ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง 

 มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอํานาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

   กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้ 

   1)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพื ้นท่ี 

   2)  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่

นอกเขตพื ้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในพื ้นท่ีของตน 

   3)  การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื ้นท่ี

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื ้นท่ี 

   4)  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 

 

2.4  แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การ 

   
 ในการบริหารจัดการมีแนวคิดและรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ 1) ความหมายขององค์การ 2) 

ความหมายการบริหารจัดการ 3) ทรัพยากรในการจัดการ 4) กระบวนการจัดการดังนี ้ 

 

 2.4.1  ความหมายขององค์การ 

 องค์การ คือ กลุ่มบุคคลหลายๆ คนร่วมกันทํากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายท่ีตั้งไว้ การ

ร่วมกันของกลุ่มต้องถาวร มีการจัดระเบียบภายในกลุ่มเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของแต่ละคน ตลอดจน 
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กําหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ยึดถือปฏิบัติ (สมคิด บางโม, 2551: 16) 

 องค์การ หมายถึง หน่วยทางสังคมท่ีอยู่ภายใต้และมี ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยมี

เป้ าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งสมาชิกมีค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ในการ

ขับเคล่ือนองค์การให้บรรลุเป้ าประสงค์นั้น จึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างเพ่ือรวบรวมงาน 

กิจกรรม และกําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก รวมทั้งการสร้างร ะบบการประสานงานและ

ยุทธศาสตร์เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552: 2-3) 

 องค์การ คือ การรวมเอาคนท่ีต้องการทํางานในสิ่งท่ีมุ่งเป้ าหมายเดียวกัน มิใช่เป็น

เป้ าหมายของคนใดคนหนึ่งตามลําพัง การท่ีต้องรวมกันเพ่ือใช้ทรัพยากรสนองความต้องการและ

ความจําเป็นในการดํารงชีวิตของตนเอง ของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (ประเวศน์ มหารัตนสกุล, 

2554: 47-48) 

 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์การ คือ การรวมกลุ่มของบุคคล โดยมีการ

กําหนดเป้ าหมายของกลุ่ม มีการออกแบบโครงสร้าง และกําหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่ม 

เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายและสามารถดําเนินงานได้มีประสิทธิภาพ 

 
 2.4.2  ความหมายการบริหารจัดการ 

 การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐนํามาใช้เพ่ือนําไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางท่ีได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2554: 11) 

 การบริหาร คือ งานบริหารทุกอย่างจําเป็นต้องกระทําโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนดจากการ

วิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี ้ เพ่ือให้มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต

มากย่ิงขึ ้นเพ่ือประโยชน์สําหรับทุกฝ่ ายท่ีเก่ียวข้อง (Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523: 27) 

 การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม, 2551: 61) 

 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงานโดยต้อง

กระทําอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 2.4.3  ทรัพยากรในการจัดการ 

 สมคิด บางโม (2551: 63) อธิบายว่าการจัดการหรือการบริหารกิจการต่างๆ จําเป็นต้องมี

ทรัพยากรเป็นปัจจัยพื ้นฐานทางการจัดการ โดยทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยสําคัญของการจัดการมีอยู่ 4  

ประการ ได้แก่ 
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  1)  คน (Man) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การนั้นๆ 

  2)  เงิน (Money) ใช้สําหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

  3)  วัสดุสิ่งของ (Material) หมายถึงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั ้งอาคาร

และสถานท่ีด้วย 

  4)  ความรู้ด้านการจัดการ (Management) หมายถึง ความรู้เก่ียวกับการจัดการ 

 

 2.4.4  กระบวนการจัดการ 

 จําลอง โพธิ์บุญ (2551: 17) ได้สรุปหลักการสําคัญของกระบวนการจัดการไว้ 4 ประการ 

ดังนี ้ 

  1)  การวางแผน (Planning) 

    - การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 

    - ตั้งเป้ าหมายท่ีเหมาะสม 

    - เลือกวิธีปฏิบัติท่ีสอดคล้อง  

    2)  การจัดการองค์การ (Organizing) 

      -ตั้งหน่วยงานรองรับนโยบาย 

      -แบ่งและมอบหมายงาน 

      -วางตัวบุคลากรรับผิดชอบงานให้เหมาะสม 

    3)  การอํานวยการ (Directing) 

      -สนับสนุนทรัพยากรในการทํางาน 

      -ประสานเป้ าหมายคนเพ่ือผลงาน 

    4)  การควบคุม (Controlling) 

      -ตัดสินใจก่อนลงทุน 

      -กํากับติดตามระหว่างปฏิบัติ 

      -ประเมินผลหลังปฏิบัติ 

 

2.5  แนวคิดภาวะผู้นํา 
 
 ในองค์การผู้บริหารท่ีต้องบริหารจัดการจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําซึ่งจะทําให้องค์กรประสบ

ความสําเร็จ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้ 

  



23 

 2.5.1  ความหมาย 
 วิเชียร วิทยอุดม (2554ก: 12-1) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นํา คือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

กลุ่มและสามารถนํากลุ่มปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ แหล่งขอ งอิทธิพล

อาจเป็นแบบทางการ เช่น มาจากตําแหน่งการบริหารซึ่งบุคคลมีอํานาจหน้าท่ีในองค์กร หรืออาจ

เป็นแบบไม่เป็นทางการ เช่น มาจากอํานาจบารมีท่ีมีอยู่ในตัวของบุคคลและมีอิทธิพลต่อการ

กระทําของคนอ่ืนๆ 

 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 172) ได้สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นําเป็นกระบวนการใช้

ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างผู้นํากับผู้ตาม โดยผู้นําจะกระตุ้น โน้มน้าม จูงใจ ผู้ตามให้

พยายามปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงและบรรลุเป้ าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 อนิวัช แก้วจํานงค์ (2552: 195) ภาวะผู้นํา เป็นอิทธิพลหรือพลังส่วนตัวของบุคคลท่ีมี

เหนือจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มโดยสามารถส่งต่อให้บุคคลหรือกลุ่มดําเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งให้บรรลุสําเร็จได้ตามต้องการ 

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา  หมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมี อิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่ม โดยผู้นํา

จะโน้มน้าวและสามารถนําบุคคลหรือกลุ่มให้ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 

 2.5.2  รูปแบบของผู้นํา 

 อนิวัช แก้วจํานงค์ (2552:  206) ได้กล่าวถึงรูปแบบของผู้นําโดยอ้างถึงพฤติกรรมในการ

จัดการ มี 5 แบบ ดังนี ้ 

  2.5.2.1  แบบของผู้นําท่ีใช้อิทธิพลของอํานาจหน้าท่ีในการทํางาน (Leadership 

Styles Based on Authority) ผู้บริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งจากองค์การในตําแหน่งต่างๆ จะได้รับ

อํานาจอย่างเป็นทางการโดยสามารถใช้อํานาจในการจัดการทั้งเร่ืองงานและคนในหน่วยงานของ

ตนเองได้อย่างเต็มท่ี จึงอาจพบเห็นผู้บริหารใช้อํานาจในการจัดการใน 3 รูปแบบ ดังนี ้ 

   1)  ผู้ นําแบบเผด็จการหรือผู้นําท่ีใช้อํานาจอธิปไตย (Autocratic 

Leadership Styles) เป็นผู้นําท่ีเน้นการออกคําสั่งหรือสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา คําสั่งท่ีออกไปถือเป็น

เด็ดขาดและสิ ้นสุด ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ผู้นําใน

รูปแบบนี ้ไม่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ อ่ืน รวมทั้งไม่มีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้แก่ผู้อ่ืนอย่างเด็ดขาดเน่ืองจากไม่ไว้วางใจและไม่

เช่ือมั่นในความสามารถของบุคคลอ่ืน  

   2)  ผู้ นําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership Styles) เ ป็ น

รูปแบบผู้นําท่ีเน้นการเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ผู้นําแบบประชาธิปไตยจะ
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ศึกษาและพยายามทําความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนในหน่วยงาน การศึกษาพฤติกรรม

ของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนจะทําให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการมอบหมายงานต ามความรู้ 

ความสามารถและความเหมาะสมของแต่ละคน ผู้นําแบบนี ้จะยอมรับและเปิดโอกาสให้

บุคคลอ่ืนได้แสดงความรู้ความสามารถและความคิดเห็นได้อย่างอิสระรวมถึงจะนํา

ความเห็นของบุคคลอ่ืนมาใช้ประกอบเพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจใน การปฏิบัติงาน 

   3)  ผู้นําแบบเสรีนิยม (Laissez-fair) เป็นผู้นําท่ีมีความแตกต่างอย่างสิ ้นเชิง

เม่ือเทียบกับผู้นําแบบเผด็จการและผู้นําแบบประชาธิปไตย ผู้นําแบบเสรีนิยมจะปล่อยให้ผู้ใต้  

บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนให้ทํางานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้สําเร็จอย่างอิสระเสรี ผู้นําจะไม่

ใช้อํานาจในการบังคับบัญชาหรือควบคุมแต่จะทําหน้าท่ีเพียงดูแลห่างๆ ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวและมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้นําเพียงแต่ลงนามในคําสั่งหรือแสดงความเห็นเม่ือได้รับการร้องขอทั้งนี ้

เพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้นําแบบเสรีนิยมไม่ใคร่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาและดูเหมือนว่าผู้ใต้ 

บังคับบัญชากําลังควบคุมผู้นําในการแสดงความคิดเห็นและการทํางานโดยผู้นําจะให้ความ

เห็นชอบด้วย 

  2.5.2.2  แบบของผู้นําท่ีใช้อิทธิพลส่วนตัว (Leadership Styles Based on Influence) 

เป็นแบบของผู้นําท่ีมีความเข้าใจผู้อ่ืนโดยพยายามเรียนรู้พฤติกรรมผู้อ่ืนและนํามาปรับใช้ใน

การดําเนินงานของตนเองเข้าทํานองรู้เขารู้เรา ดังนั้น จึงสามารถใช้อิทธิพลส่วนตัวในการ

จัดการโดยทําให้ผู้อ่ืนทํางานเพ่ือให้งานของตนเองสําเร็จได้ อิทธิพลส่วนตัวเป็นเร่ืองของแต่ ละ

บุคคลไม่สามารถเลียบแบบได้ อาจเป็นพรสวรรค์ของผู้นําแต่ละคนได้รับมาแตกต่างกันแต่

สามารถสร้างขึ ้นได้ในภายหลังโดยการเรียนรู้ ฝึกอบรม ประสบการณ์การทํางานและอายุท่ี

เพิ่มขึ ้นตามลําดับ 

  2.5.2.3  แบบของผู้นําท่ีมุ่งงาน (Leadership Styles Based on Dedicated) เ ป็ น

แบบของผู้นําท่ีมุ่งผลสําเร็จของงาน โดยผลสําเร็จของงานต้องมาก่อนเหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้นําท่ี มี

ลักษณะของการมุ่งงานจะเป็นคนขยันมีความ มุมานะ ตรงต่อเวลาและมุ่งมั่นท่ีจะทํางานให้สําเร็จ

โดยไม่ยึดติดกับเร่ืองอ่ืนใด ผู้นําท่ีมุ่งงานชอบกําหนดให้ผู้อ่ืนทําตามท่ีตนคิดเพราะคิดว่าตนเองเป็น

ผู้ท่ีมีความสามารถเหนือผู้อ่ืน ผู้นําในลักษณะนี ้เป็นคนเก็บตัว พูดน้อย ไม่มีมนุษยสัมพันธ์และเน้น

การทํางานมากกว่าการพูด 

  2.5.2.4  แบบของผู้นําท่ีมุ่งความสัมพันธ์ (Leadership Styles Based on Human 

Relation) เป็นรูปแบบผู้นําท่ีใช้มนุษยสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมี

ความร่าเริง เปิดเผย เพ่ือนฝูงมาก เป็นมิตรกับทุกคน เห็นใจผู้อ่ืนๆ ไม่ถือตัวและอวดตัวต่อผู้อ่ืน 
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การทํางานมักคํานึงมิตรภาพและสร้างความเป็นกันเองกับผู้อ่ืนและเน้นเร่ืองคนมากกว่าเร่ื องาน 

โดยหากต้องเลือกระหว่างคนกับงานผู้นําในรูปแบบนี ้จะเลือกคนไว้ก่อนและเอางานไว้ทีหลัง 

  2.5.2.5  แบบของผู้นําตามสถานการณ์  (Leadership Styles Based on 

Contingency) เป็นแบบของผู้นําท่ีเช่ือกันว่าเปล่ียนไปตามสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมท่ีผู้นํา

กําลังเผชิญ ดังนั้นทั้งผู้นําและผู้ตามจึงต้องมีไหวพริบและรู้ทันการณ์ว่าควรปรับตัวเข้าหากันได้

อย่างไรจึงจะสามารถทํางานร่วมกันได้โดยเฉพาะในเร่ืองของการตัดสินใจต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อ

ระบบงานและระบบคน 

 

 2.5.3  ลักษณะผู้นําท่ีดี 

 วิเชียร วิทยอุดม (2554ก: 12-7) อนิวัช แก้วจํานงค์ (2552:  193-194) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ

ของผู้นําท่ีจะช่วยเสริมสร้างผู้นําให้มีประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้ 

  1)  มีความรับผิดชอบ 

   2)  มีความสามารถในการจูงใจ 

  3)  มีวิสัยทัศน์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

  4)  มีทักษะในการพูด รู้จักผูกมิตรไมตรี 

  5)  มีทักษะในการจัดการอย่างเป็นระบบ 

  ดังนั้นผู้บริหารท่ีดีจะต้องมีภาวะผู้นําควบคู่กันไป โดยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นําจะต้อง

ทําในสิ่งท่ีถูกต้องคือ มีคุณธรรม จริยธรรม เลือกทําในสิ่งท่ีสังคมยอมรับ ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วน

ตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน (ดรุณี ศิริวิไล, 2555: 36) 

 

2.6  การมีส่วนร่วม 

  

 การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีรายละเอียด ดังนี ้ 

 
 2.6.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง  การท่ีประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี ้ต้องอยู่บนพื ้นฐานของการท่ี

ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทําและมีความเต็มใจท่ี

จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ โดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบ
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วงจรตั้งแต่ต้นจนถึงท่ีสุดกล่าวคือ เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าท่ีของ

ตน ร่วมคิดร่วมกันวางแผนงาน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ 

(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2551: 33) 

 ปรีชา เป่ี ยมพงศ์สานต์ (2543: 25 อ้างถึงใน ดรุณี ศิริวิไล, 2555: 32) กล่าวว่า การมีส่วน

ร่วมในการพัฒนามีหลายระดับ โดยเฉพาะการตัดสินใจเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา รวมทั้ง

การจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมจะเป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยในการตัดสินใจ  เพ่ือเป็นแนวทางใน

การตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน 

 ดรุณี ศิริวิไล (2555: 32) ได้ให้ความหมาย ของการมีส่วนร่วมว่า การท่ีบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคล ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการ

พัฒนา 

 จําลอง โพธิ์บุญ (2544: 7 อ้างถึงใน จําลอง โพธิ์บุญ, 2551: 25) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การท่ีประชาชนในสังคมมี

ความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาความสามารถในการควบคุม การใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การ

กําหนดประเด็นปัญหา หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งการดําเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนด้วย 

 สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุ่ม เข้าร่วมกับการตัดสินใจ

เพ่ือร่วมกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา การจัดส รรทรัพยากร  การแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในชุมชน 

 

 2.6.2  กระบวนการของการมีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางท่ีมีเป้ า หมาย

โดยรวมเพ่ือท่ีจะให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีขึ ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้ าหมาย

ของกระบวนการการมีส่วนของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชน

แสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือ

หาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกๆ คน (Creighton อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์, 2543: 19) 

กระบวนการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 4 ขั ้นตอน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551) 

   1)  มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการ

วางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 
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   2)  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดําเนินการ ประกอบด้วยการเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินการใน กิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 

   3)  มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร

ผลประโยชน์ หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจท่ีเกิดขึ ้น 

   4)  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 

 

 2.6.3  เง่ือนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 3) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยเง่ือนไข

พื ้นฐาน ดังนี ้ 

   1)  ต้องมีอิสรภาพ มีอิสระท่ีจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วย

ความสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

   2)  ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียม

กับผู้ร่วมคนอ่ืนๆ 

   3)  ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้ าหมายจะต้องมีความสามารถ

พอท่ีจะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกําหนดว่าผู้เข้าร่วมมี

เสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมท่ีกําหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของ

กลุ่มเป้ าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ ้นไม่ได้ 

  

2.7  หลักการวิเคราะห์SWOT Analysis 
 
 SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กรจะวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึงสิ่งท่ีมีผลด้านโอกาสท่ีเอื ้ออํานวย (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) ขององค์กร (จําลอง โพธิ์บุญ, 2550: 194-195) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือหาข้อ

ได้เปรียบและเสียเปรียบขององค์กร ซึ่ง "จุดแข็ง" หมายถึงขีดความสามารถภายในท่ีองค์กรมีอยู่

เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และ "จุดอ่อน" หมายถึง ลักษณะความสามารถขององค์กรด้อย กว่าเม่ือ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นการ วิเคราะห์โอกาส
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และอุปสรรค เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร ซึ่ง "โอกาส" หมายถึง 

ผลรวมของสภาพการต่าง ๆ รอบตัว ทั้งเวลา สถานท่ีหากองค์กรทําอะไรแล้วจะได้รับ ผลประโยชน์

อย่างมากจากสิ่งเหล่านี ้ และ "อุปสรรค" หมายถึง เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ ้นแล้วก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อองค์กร (สมพร แสงชัย, 2548: 75-76 อ้างถึงใน ดรุณี ศิริวิไล, 2555: 45-46) 

 จําลอง โพธิ์บุญ (2550: 195) กล่าวว่า การนําสภาพแวดล้อมภายในและสภาพ แวดล้อม

ภายนอกหรือ SWOT มาใช้ดําเนินการประเมิน โดยประยุกต์ให้สามารถผสมผสานกันเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดนั ้น อาจดําเนินการได้ดังตารางท่ี 2.2 ดังนี ้ 

 

ตารางท่ี 2.2  การวิเคราะห์ SWOT 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

S 

จุดแข็งภายในองค์กร 

W 

จุดอ่อนภายในองค์กร 

O 

โอกาสภายนอก 

 

SO 

การนําข้อได้เปรียบของจุดแข็ง

ภายในและโอกาสภายนอกมา

ใช้  

WO 

การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดย

พิจารณาจากโอกาสภายนอก

ท่ีเป็นผลดีต่อองค์กร 

T 

อุปสรรคภายนอก 

ST 

การแก้ไขหรือลดอุปสรรค

ภายนอกโดยนําจุดแข็งภายใน

มาใช้  

WT 

การแก้ไขหรือลดความ

เสียหายของธุรกิจอันเกิดจาก

จุดอ่อนภายในองค์กรและ

อุปสรรคภายนอก 

 

แหล่ งท่ีมา: ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2541: 205 อ้างถึงใน จําลอง โพธิ์บุญ, 2550: 195. 

   
 กลยุทธ์ท่ีองค์กรจะนําไปปฏิบัติควรเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดและ /หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความ

เป็นไปได้สําหรับองค์กร โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ท่ีกําหนดขึ ้นจากข้อมูลท่ีได้จากตารางท่ี 2.2 ดังนี ้ 

 1)  กลยุทธ์ SO เป็นการนําจุดแข็งและโอกาสภายนอกท่ีองค์กรพึงมีหรือพึงจะหาได้มาใช้

ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 



29 

 2)  กลยุทธ์ WO เ ป็ นการหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดด้อยภายในองค์กรโดยพิจารณานํา

โอกาสภายนอกท่ีจะเอื ้ออํานวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองค์กรมาใช้ให้มากท่ีสุด 

 3)  กลยุทธ์ ST เป็นการนําจุดแข็งภายในขององค์กรมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และแก้ไข

หรือทําให้อุปสรรคภายนอกลดน้อยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ แม้ว่าในบางครั้งจุดแข็งขององค์กร

อาจไม่สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไปได้ แต่ก็เป็นการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ ้นให้เหลือ

น้ อยท่ีสุด 

 4)  กลยุทธ์ WT เป็นการพยายามแก้ไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่อน

ภายในขององค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซึ่งอาจมีผลรุนแรงต่อการดําเนินการของ

องค์กร องค์กรจําเป็นต้องหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และประคองตัวเพ่ือความ

อยู่รอดซึ่งอาจต้องมีการคิดกลยุทธ์ใหม่ 

 ในการศึกษาครั้งนี ้ทําการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก

ย่ิงขึ ้น 

 

2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

   
 ในการวิจัยเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้

ศึกษาได้ทําการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้ 

 ประสิทธิ์ นันสถิตย์ (2546) ได้ศึกษา ชนิด ปริมาณ และอัตราการเกิดมูลฝอยอันตราย

รวมทั้งการจัดการมูลฝอยอันตรายจากพื ้นท่ีเขตเทศบาลตําบล 3 แห่ง เขตเทศบาลตําบล จังหวัด

กาฬสินธ์ุ คือ เทศบาลตําบลหนองสอ เทศบาลตําบลโนบุรี เทศบาลตําบลกมลาไสย พบว่า

ระยะเวลา 1 ปี ปริมาณขยะมูลฝอย 23,771.73 กิโลกรัม เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน  

13,702.61 กิโลกรัม (ร้ อยละ 57.64) โดยขยะอันตรายท่ีสํารวจพบมากท่ีสุดได้แก่ นํ ้ามันเคร่ือง/

นํ ้ามันเบรค, นํ ้ามันหล่อล่ืน มีปริมาณ 6,185.84 กิโลกรัม (ร้ อยละ 26.02) รองลงมาคือ ถ่านไฟฉาย 

ปริมาณ 5,830.11 กิโลกรัม (ร้ อยละ 24.53) ในการจัดการขยะอัน ตรายของครัวเรือนและสถาน

ประกอบการ ร้อยละ 94.83 ใช้บริการเก็บรวบรวมมูลฝอยของเทศบาล โดยประชาชนร้อย 82 ไม่ได้

แยกขยะก่อนทิ ้ง และส่วนท่ีแยกขยะก่อนทิ ้งนั้น จะเป็นการแยกขยะประเภทท่ีสามารถนํามาขาย

ต่อได้ เช่น แบตเตอร่ี นํ ้ามันหล่อล่ืน เป็นต้น ส่วนขยะอ่ืนจะทิ ้งรวมในถัง ขยะของเทศบาล หรือ เผา 
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ฝัง และเทศบาลตําบลทั้ง 3 แห่งได้มีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมมาได้ โดยนํามากองกับพื ้น

แล้วนํามาเผาเป็นครั้งคราว โดยไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทําการกําจัดปัญหาท่ีเกิดขึ ้น พบว่า

เทศบาลไม่สามารถเก็บมูลฝอยจากถังขยะได้ครอบคลุมทุกพื ้นท่ีได้ทุกวัน เน่ื องจากขาด

งบประมาณในการจัดซื ้อเชื ้อเพลิงและภาชนะรองรับมูลฝอย และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัด

แยกขยะมูลฝอยก่อนทิ ้งลงทั้งขยะ 

 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ (2546) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะ

แบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื ้นท่ีภาคเหนือพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีศักยภาพค่อนข้างต่ําในการจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก 

เทศบาลตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื ้นฐาน 

ด้านเทคโนโลยีการกําจัดขยะ การขาดการร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะ และทัศนะของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับนโยบายการจัดการขยะในรูปแบบเป็น

ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่เห็น

ว่าแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีดี และผลจากการวิเคราะห์พบว่าโอกาสท่ี

จะดําเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะแบบศูนย์รวมตามนโยบายการจัดการขยะมี

ความเป็นไปได้ เน่ืองจากสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะในปัจจุบันเป็นแรงผลักดันสําคัญท่ีทํา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องตัดสินใจเลือกใช้การบริหารจัดการระบบแบบศูนย์รวม 

 พนายุทธ เชื ้อสมบูรณ์ (2550) ทําการศึกษาเร่ืองการจัดการของเสียอันตรายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาการจัดการของเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทําการ

เลือกตัวอย่างเทศบาลมา 3 แห่ง คือ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลพระอินทรรา

ชา และเทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ผลการศึกษาทําให้ทราบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อคือ 

ข้าราชการในระดับบริหารของเทศบาลมีความสนใจและมีจิตสํานึกท่ีดีกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

รวมถึงปัญหาของเสียอันตราย และพบว่ามีเพียงเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาท่ีมีงบประมาณ

เพียงพอในการดําเนินโครงการจัดการของเสียอันตรายได้ ส่วนอีกสองเทศบาลคือ เทศบาลตําบล

พระอินทราชาและเทศบาลตําบลลาดบัวหลวง ซึ่งเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลางและขนาดเล็ก

ตามลําดับ ยังมีงบประมาณท่ีจํากัดในการทําโครงการต่างๆ  และข้อเสนอแนะในการศึกษาเห็นว่า

ควรท่ีจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์หลักในการรับจัดการของเสียอันตรายแล ะให้

ท้องถ่ินต่างๆ ในเขตจังหวัดนั้น ส่งของเสียอันตรายท่ีจัดเก็บจากบ้านเรือนเพ่ือให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจัดการต่อโดยเป็นเครือข่ายการจัดการ  
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 จําลอง โพธิ์บุญ (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีดี ทําการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 แห่งได้แก่ 1) เทศบาลนครพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 2) เทศบาลตําบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3) เทศบาลเมืองแกลง จังหวัด

ระยอง 4) เทศบาลตําบลเทพกษัตรี จังหวัดภูเก็ต โดยทําการศึกษาวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตัวอย่างท่ีมีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ในด้านผลสําเร็จ การดําเนินการตัดการสิ่งแวดล้อม 

และปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว 

พบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประสบผลสําเร็จประกอบด้วย การ

มีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นและเสียสละของผู้บริหาร การให้ความสําคัญกับการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการท่ีดี การสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การสร้างแรง จูงใจให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 

 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีการศึกษา 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษานี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์และปัญหาการบริหารจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันในพื ้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือนําไปใช้เป็น

แนวทางในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีมีความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินต่างๆ โดยสามารถแสดงเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ ดังภาพท่ี 3.1 

 

3.2  วิธีการศึกษา 
 

 3.2.1  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้มี 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data) และ ข้ อมูล

ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยคณะผู้ศึกษาจะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้คือ 

   3.2.1.1  ข้อมูลทุติยภูมิ 

   ผู้ศึกษาจะทําการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทั่วไป

เก่ียวกับของเสียอันตร ายจากชุมชน หลักการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนวิธีการบริหาร

จัดการขยะ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องกับ

ขั้นตอนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงข้อมูล

เก่ียวกับกฎระเบียบและมาตรฐานในการบริห ารจัดการขยะท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื ้องต้นในการศึกษาประเภท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน และรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิด 

กรณีศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.ข้ อมูลทั่วไป 

2.สถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 

3. นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชน 

4. การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

6.  ปัญหาและอุปสรรค 

1. สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก 

ผู้บริหารบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและ

ผู้ นําชุมชน 

2. ศึกษาข้อมูลเอกสารรายงานท่ี

เก่ียวข้ อง 

3. ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ใน

สถานท่ีจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยวิธีวิเคราะห์ SWOT Analysis 

1.  ปัจจัยภายใน 

1.1  ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 

1.2  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.3  นโยบาย โครงการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.4  ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น บุคลากร งบประมาณ วิธีการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

2.  ปัจจัยภายนอก 

2.1  นโยบายการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2.2  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก 

2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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   3.2.1.2  ข้อมูลปฐมภูมิ 

   ผู้ศึกษาจะทําการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการ

บริหารจัดการข องเสียอันตรายจากชุมชน โดยการคัดเลือกจะพิจารณาถึงขนาดและประเภท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน และรูปแบบการจัดการข องเสียอันตรายจาก

ชุมชน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีระบบการบริหารจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีปัญหาในการ

บริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของตนเององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ี

ไม่มีศักยภาพในบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของท้องถ่ินตนเองได้ และผู้ศึกษาจะ

เข้าไปศึกษาวิธีการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และปัญหา อุปสรรคในการ

จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ ตลอดจนความร่วมมือของชุมชน และทําการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview) ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกโดยใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นเคร่ืองช่วยตัดสิน

และเช่ือว่าสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความครอบคลุมและน่าเช่ือถือ 

   ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในการศึกษาในพื ้นท่ี ได้แก่ ผู้บริหารและ

เจ้ าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และผู้นําชุมชนและประชาชนในท้องถ่ินโดยจํานวนผู้ให้สัมภาษณ์จะคํานึงถึงข้อมูลท่ีได้รับมี

ความครบถ้วนและเนื ้อหาข้อมูลมีความคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

 

3.3  การเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็ นกรณีศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาจะทําการเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นกรณีศึกษา โดยพิจารณา

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องครอบคลุม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล  และองค์การบริหารส่วนตําบล และลักษณะการ

บริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีดําเนินการอยู่ ไม่ว่าจะมีการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน หรือไม่มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  โดยจะทําการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา 5 ตัวอย่าง ดังนี ้ 
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 1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีประชาชนในความดูแลไม่มีการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน แต่ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในท้องท่ีในการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชน 

 2)  เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 เป็นเทศบาลนคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีดี ตั้งแต่ขั้นคัดแยก เก็บขน จัดเก็บ และกําจัดโดยเทศบาลนครภูเก็ตดําเนินการเอง 

 3)  เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 เป็นเทศบาลเมือง มีการจัดการขยะแต่ยังไม่มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 4)  เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

 เป็นเทศบาลตําบล ท่ีได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยะมีการจัดการท่ีดีและมี

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลงดําเนินการเอง 

 5)  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง มีการจัดการขยะท่ีดีได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก

ประชาชนในท้องถ่ิน แต่ยังไม่มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 

3.4  เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี ้ คือ แบบสัมภาษณ์ประเด็นท่ี

ใช้ในการกําหนดแบบสัมภาษณ์ มีดังนี ้ 

 1)  นโยบายในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 2)  การดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 3)  ปัญหาในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการโดยใช้เทคนิค 

Content Analysis และเทคนิค SWOT Analysis มาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลในการดําเนินการ
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จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  โดยปัจจัยภายใน

จะศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนปัจจัยภายนอกศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรค ด ัง น ี ้  

  1)  ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน นโยบาย/ กิจกรรม/ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2)  ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เม่ือนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ประมวลผลการศึกษาจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะ

ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปก ครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือนําไปพิจารณา

ตัดสินใจในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ิน 



 
บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 
 

 บทท่ี 4 นี ้เป็นผลการศึกษาท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และ

ประชาชน และการสังเกตการณ์ในพื ้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษาจํานวน 5 แห่ง 

เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการอยู่ รวมถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้น  

 

4.1  การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ 1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 2)  เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3)  เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

4)  เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 5)  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง จังหวัดสมุทร ปราการ

รายละเอียดของข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ นั้นมีดังต่อไปนี ้ 

 

 4.1.1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 ผู้ให้ข้อมูล 

  1)  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

  2)  หัวหน้าฝ่ ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  3)  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  

  4)  วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

  5)  ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณหลุมฝังกลบขยะ 1 คน 

  4.1.1.1  ข้ อมูลทั่วไป 

  จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตท่ี ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื ้นท่ีปกครองทั้งหมด 

622 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีแม่นํ ้าไหล

ผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังตะวันตก มีพื ้นท่ี 3 ใน 4 ของจังหวัด พื ้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม
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มีนํ ้าท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เช่ือมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทําสวนไร่นา และ

ฝ่ังตะวันออกมีพื ้นท่ี 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่พื ้นท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนคร

ปากเกร็ด 

   พื ้นท่ีจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 46 แห่ง แบ่งตาม

ประเภทและอํานาจบริหารจัดการภายในท้องท่ีได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 

11 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 34 แห่ง ซึ่งในการจัดการขยะของจังหวัดนนทบุรีนั้น จังหวัด

นนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี) ออกเป็ น 6 

อําเภอ 52 ตําบล 440 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและ

เทศบาลนคร จะมีทั้งหมด 34 ตําบล 328 หมู่บ้าน อําเภอทั ้ง 6 ของจังหวัดนนทบุรี มีรายช่ือดังนี ้ 

    1)  อําเภอเมืองนนทบุรี 

    2)  อําเภอไทรน้อย 

    3)  อําเภอบางกรวย 

    4)  อําเภอบางบัวทอง 

    5)  อําเภอบางใหญ่ 

    6)  อําเภอปากเกร็ด 

โดยแผนท่ีแสดงอําเภอในเขตจังหวัดนนทบุรีแสดงดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  แผนท่ีแสดงอําเภอในเขตจังหวัดนนทบุรี 

แหล่งท่ีมา: สํานักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2555. 
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โครงสร้างในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังภาพท่ี 4.2 

 
 

ภาพท่ี 4.2  โครงสร้างในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 

  4.1.1.2  สถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

     ในปัจจุบันการดําเนินการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรีนั้นมีการจัดการขยะเพียงสองประเภทคือขยะทั่วไปและมูลฝอยติดเชื ้อ โดยท่ีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดรับขยะจากพื ้นท่ีของ เขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลภายในจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คนที่1 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คนที่2 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คนที่3 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดอบจ. รองปลัดอบจ. รองปลัดอบจ. 

หัวหน้าสํานักปลัดอบจ. 

ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

ผู้อํานวยการกองคลัง 

ผู้อํานวยการกองกิจการสภาอบจ. 

ผู้อํานวยการกองแผนและ

งบประมาณ 

 ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อํานวยการกองกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

รักษาการผู้อํานวยการกองช่าง 

ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
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นนทบุรี และพื ้นท่ีท้องถ่ินท่ีติดต่อกันกับจังหวัดนนทบุรีบางส่วน ทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี

ปริมาณของขยะท่ีรับผิดชอบจํานวนมาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีวิธีการ

กําจัดขยะโดยการการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) ตามภาพท่ี 4.3 โดยปัญหา

ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีพบคือปัญหาการปะปนของของเสียอันตรายจากชุมชน

กับขยะทั่วไปท่ีท้องถ่ินอ่ืนส่งมากําจัดยังองค์การส่วนจังหวัดนนทบุรี สําหรับของเสียอันตรายจาก

ชุมชนนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ทางท้องถ่ินต่า งๆ ดําเนินการจัดการด้วยตนเอง และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ได้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการในส่วนนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  หลุมฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั ้งอยู่ในตําบลคลองขวาง 

       อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหลุมขยะของ

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพบว่าประชาชนมีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนแต่

ทําเป็นครั้งคราว โดยส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน จะทิ ้งปะปน

ไปกับขยะอ่ืนๆ แต่เม่ือรถขยะมาเก็บขยะพนักงานท่ีเก็บขนขยะจะเป็นผู้คัดแยกของเสียอันตราย

จากชุมชน 

   ในด้านสถานการณ์ของของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้นในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ได้ดําเนินการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชน รับกําจัดเฉพาะมูลฝอยติดเชื ้อและ ขยะทั่วไป จากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินภายในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่ามีของเสียอันตรายจากชุมชนปะปนมาทิ ้งรวมกับ ขยะทั่วไป

ในหลุมฝังกลบขยะ 
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  4.1.1.3  นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

   1)  ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

     นโยบายในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมี

นโยบาย ด ัง น ี ้ 

        (1)  ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

    (2)  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 

    (3)  ด้านการส่งเสริมการอาชีพ 

    (4)  ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน 

    (5)  ด้านการเมืองและการบริหาร 

    โดยนโยบายท่ีมีความเก่ียวข้องในเร่ืองการจัดการขยะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคือ ด้านคุณภาพท่ีดีของประชาชนโดยมีแนวทางดังนี ้ 

      -  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อนุรักษ์ ฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ี

เอื ้อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของประชาชน 

       -  จัดระบบกําจัดขยะให้ครบวงจร ไม่ให้เหลือตกค้างและก่อให้เกิด

มลภาวะท่ีเป็นพิษ และเป็นอันตรายต่อประชาชน   

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้มีนโยบายในการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนโดยตรงแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและ

อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ

ภายในครัวเรือน นอกจากนี ้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําลังจั ดทําโครงการให้ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีมีสถานท่ีเก็บรวบรวม ของเสียอันตรายจากชุมชน แล้วนําส่งให้เอกชนไปกําจัด

ต่อไป 

   3)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ประชาชนเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดําเนินการพบว่าทางโรงเรียนจะมีการให้ความรู้เก่ียวกับของเสีย

อันตรายจากชุมชนแก่นักเรียน ทําให้พ่อแม่ได้รับความรู้จากบุตรหลานท่ีนํามาบอกเล่าด้วยและ

บางครั้งเวลามีประชุมในชุมชน ผู้นําชุมชนจะบอกกล่าวให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายจาก

ชุมชนด้วย  
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   ในส่วนของนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะนั้นทางองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายในการจัดการท่ีชัดเจนแต่สําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นยัง

ไม่มีนโยบายในการจัดการโดยตรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนในการช่วยสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื ้นท่ีจังหวัดนนทบุรีในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยการ

ร่วมมือกับทางโรงเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนต่างๆในการประชาชนสัมพันธ์ ให้

ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน 

  4.1.1.4  วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคือ 

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีน ั ้นได้ให้ทางท้องถ่ินในการดําเนินการจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชนของ

ท้องถ่ินตนเอง แต่ก็ยังมีปัญหาเน่ืองจากเม่ือนําขยะทั่วไปไปฝังกลบจะพบว่ามีของเสียอันตรายจาก

ชุมชนปะปนมาด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนํ ้าใต้ดินได้ในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมี

แนวทางในการแก้ไปปัญหาคือ มีการส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานท้องถ่ิ น ให้มีการรณรงค์กับ

ประชาชนในท้องถ่ินของตนเองให้คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนหรือให้ทางท้องถ่ิน การ

ดําเนินการคัดแยกขยะก่อนนํามาทิ ้งท่ีหลุมฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (2554) ได้กล่าวว่า  

 

 เม่ือส่งหนังสือไปแล้ วตอนนี ้ยังมีของเสียอันตรายจากชุมชนปะปนมาอยู่ แต่ลดลง

 จากเดิม และตอนนี ้มีหลายเทศบาลท่ีได้เข้าร่วมกับโครงการคัดแยกขยะอันตราย 

 เช่น เทศบาลนครนนทบุรี ได้เข้าร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและมีสถานท่ี

 จัดเก็บของเสียอันตรายของตนเองแล้วส่งกําจัด กับบริษัทเอกชน พวก

 หลอดไฟฟ้ าจะร่วมกับบริษัทโตชิบาเอาหลอดไฟเก่ากลับไปรีไซเคิล 

 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกําลังดําเนินโครงการจัดสถานท่ี

รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งเป็นของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอง โดยเก็บรวบรวม

ของเสียอันตรายจากชุมชนจากท้องถ่ินต่างๆ มาเก็บไว้แล้วส่งให้บริษัทเอกชนกําจัด 
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   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้นประชาชนได้รับทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการในส่วนของ

ขยะทั่วไปและมูลฝอยติดเชื ้อเท่านั้นสําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนทางเทศบาลหรือองค์การ

บริหารส่วนตําบลจะเป็นคนดําเนินการเอง  

   วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรีซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ่ืนๆในการดําเนินการ และ จัดโครงการประชาสัมพันธ์โดยร่วมมือกับทางโรงเรียนภายในจังหวัด

นนทบุรี เน่ืองจากการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดนนทบุรีนั้นแต่ละ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นผู้ดําเนินการเอง  

  4.1.1.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ดําเนินการในการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับความร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน จากกิจกรรมต่างๆท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการ เช่น การ

ร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนดําเนินการคัดแยกขยะภายใน

ครัวเรือนของตน ซึ่งในภาพรวมพบว่าปริมาณขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีปริมาณ

เพิ่มขึ ้นน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณประชากรท่ีเพิ่มขึ ้น นอกจากประชาชนแล้วในส่วนของ

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้ความร่วมมือในส่วนของการรณรงค์ให้ประชาชนใน

การดูแลของหน่วยงานตนเองให้ดําเนินการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปัญหาในการปะปนของของเสีย

อันตรายจากชุมชนกับ ขยะทั่วไปท่ีนํามาฝังกลบในหลุมฝังกลบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี โดยทางวิศวกรสิ่งแวดล้อมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (2554) ได้กล่าวว่า “จาก

ท่ีเคยมีขยะเยอะ เช่น เทศบาลปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคย

วิจัยไว้ว่าปี นี ้จะมีขยะเกิน 1,000 ตัน/ วัน แต่ปัจจุบันไม่ถึง เฉพาะท้องถ่ินท่ีรณรงค์ ถ้าดูในภาพรวม

ยังจะเพิ่มอยู่แต่เพิ่มในสัดส่ วนท่ีประชากรเพิ่มแต่ขยะเพิ่มไม่มาก” นอกจากนี ้เม่ือทางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแจ้งถึงปัญหาของการปะปนของของเสียอันตรายจากชุมชนกับขยะท่ี

ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ  ท่ีนํามาทิ ้งท่ีหลุมขยะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต่างๆ ทราบองค์การบริหารส่วนจังห วัดนนทบุรีค่อนข้างได้รับความร่วมมือในการลดปริมาณของ
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เสียอันตรายจากชุมชนท่ีปะปนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือจาก

ภาคส่วนนี ้ด้วยเช่นกัน 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงท่ีฝังกลบขยะของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพบว่า บริเวณท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื ้นท่ีของ องค์การบริหารส่วน

ตําบลบางขวาง องค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าว มีการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกของเสีย

อันตรายจากชุมชน ซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการให้ความร่วมมือบ้าง เช่น มีการคัดแยกของเสีย

อันตรายจากชุมชน พวกหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แยกทิ ้ง เป็นต้น 

   การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ใน

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ

ในจังหวัดนนทบุรีท่ีดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเพ่ือลดปริมาณของเสียอันตราย

จากชุมชนท่ีปะปนกับขยะทั่วไปท่ีนํามาฝังกลบท่ีหลุมฝังกลบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้สร้างความร่วมมือกับประชาชนโดยการร่วมมือ

กับโรงเรียนต่างๆ ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชนแก่

เยาวชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ และประชาชนค่อนข้างดี

เห็นได้จากการปริมาณของของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีปะปนมากับ ขยะทั่วไปท่ีหลุมฝังกลบขยะ

ลดลง 

  4.1.1.6  ปัญหาและอุปสรรค 

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ในการดําเนินงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้น ปัญหาท่ีสําคัญคือการปะปนของของเสียอันตราย

จากชุมชนกับขยะทั่วไปทําให้การดําเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับผล  กระทบท่ี

เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม คือ การทําให้มีสารพิษปะปนในนํ ้าใต้ดิน ซึ่งปัญหาในส่วนนี ้เป็นความ

รับผิดชอบของท้องถ่ินต่างๆท่ีส่งขยะมากําจัดยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีท่ีควรรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  นอกจากนี ้ปัญหาอีกด้านหนึ่งคือ การ

ขาดแคลนบุคลากร เน่ืองจากในการดําเนินการจัดการเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นต้อง

ใช้บุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านในการดูแล  
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     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการจัดการด้านขยะขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้นดําเนินการได้ดี ประชาชนค่อนข้าง

พอใจในการจัดการขยะ สําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนนั้น ทางประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ

พอควร และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนนทบุรีมีการจัดการได้ดี ทําให้ปัญหา

และอุปสรรคสําคัญประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนคือ การให้ข้อมูลต่างๆ การ

รณรงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจย่ิงขึ ้นและตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

บางครั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กยังไม่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 

   ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากการขาดการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับของ

เสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื ้นท่ีเขตนนทบุรี ทําให้ประชาชนขาด

ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชนปะปนมากับขยะท่ี นํามาทิ ้งท่ี

หลุมฝังกลบขยะ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพยายามเน้นความร่วมมือในส่วนนี ้จาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ 

 

 4.1.2  เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 ผู้ให้ข้อมูล 

  1)  รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

  2)  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม 

  3)  ประธานและกรรมการประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

    4)  ผู้นําชุมชนหลังศาลากลาง 

    4.2.2.1  ข้ อมูลทั่วไป  

   เทศบาลนครภูเก็ต เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองภูเก็ต ได้รับการยกฐานะเป็น 

เทศบาลเมือง โดยพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลเมืองภูเก็ ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2478 

เรียกว่า "เทศบาลเมืองภูเก็ต" เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 และได้เปล่ียนแปลงฐานะเป็น

เทศบาลนครภูเก็ต เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มีพื ้นท่ี 12 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,500 ไร่ 

มีพื ้นท่ีรับผิดชอบ 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลตลาดเหนือ มีพื ้นท่ี 4 ตารางกิโลเมตร และตําบลตลาด

ใหญ่ มีพื ้นท่ี 8 ตารางกิโลเมตร  
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  จํานวนประชากรและบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 

2553 มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพื ้นท่ีรับผิดชอบ 21,865 ครัวเรือน จํานวนประชากรทั้งหมด 

75,720 คน (รวมทั้งบุคคลท่ีไม่ได้สัญชาติไทยด้วย) ความหนาแน่นของประชากร 6,310 คน/ตาราง

กิโลเมตร โดยในเขตพื ้นท่ีของเทศบาลนครภูเก็ตมีจํานวนชุมชน 18 ชุมชน ดังนี ้ 

 

1)  ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

2)  ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1  

3)  ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2  

4)  ชุมชนอ่าวเกใน  

5)  ชุมชนซอยกอไผ่  

6)  ชุมชน 40 ห้ อง  

7)  ชุมชนซีเต็กข่า  

8)  ชุมชนร่วมนํ ้าใจ  

9)  ชุมชนสามัคคีสามกอง  

10)  ชุมชนสุทัศน์ ซอย 2  

11)  ชุมชนแสนสุข  

12)  ชุมชนถนนหลวงพ่อ  

13)  ชุมชนโกมารภัจจ์  

14)  ชุมชนขุมนํ ้านรหัช  

15)  ชุมชนซอยต้นโพธิ์  

16)  ชุมชนหลังศาลากลาง 

17)  ชุมชนหลังหอประชุม 

18)  ชุมชน 131 

 

 

   โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครภูเก็ตแสดงดังภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลนครภูเก็ต 

 

  4.1.2.2  สถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน 

  ปริมาณขยะของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีปริมาณมากเน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็ น

จังหวัดท่ีมีสถานท่ี ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็น

จํานวนมาก นอกจากนี ้ยังมีขยะจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจาก

กองวิชาการและแผนงาน 

กองการประปา 

กองสวัสดิการสังคม 

สํานักปลัดเทศบาล 

สํานักการช่าง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

สํานักการศึกษา 

กองการแพทย์ 

สํานักการคลัง 

ท่ีปรึกษา

 

หน่วยงานนิติการ 

สถานธนานุบาล 

สภาเทศบาล 

เลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รองปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรี 
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ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ ้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นของเสียอันตรายจากชุ มชน โดยในอดีตประชาชนไม่ได้มีการ

คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจาก ขยะทั่วไป ทําให้เม่ือมีการจัดเก็บขยะจึงมีของเสีย

อันตรายจากชุมชนปะปนอยู่ในขยะทั่วไปด้วย  

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้องของเทศบาลนคร

ภูเก็ตได้กล่าวถึงปัญหาในการจัดการของเสียอันตรายชุมชนว่า ในการดําเนินการจัดการขยะของ

เทศบาลนครภูเก็ตนั้นได้มีการดําเนินการกําจัดขยะโดยใช้ระบบเตาเผาและการฝังกลบ ซึ่งในแต่ละ

วันทางเทศบาลนครจะเก็บขนขยะทั่วไป มาจากท้องถ่ินซึ่งชาวบ้านได้นําขยะมาทิ ้ง แต่ปัญหาท่ี

เกิดขึ ้นคือ มีการปะปนของของเสียอันตรายจากชุมชนเข้ามาในระบบการกําจัดขยะทั่วไปโดยทําให้

ทางเทศบาลไม่สามารถคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไปได้เน่ืองจากปริมาณ

ขยะมีจํานวนมากและขยะได้นําส่งไปยังเตาเผาและสถานท่ีฝังกลบโดยตรง การปะปนของของเสีย

อันตรายจากชุมชนกับขยะทั่วไปเน่ืองจากประชาชนไม่ได้คัดแยก ของเสียอันตรายจากชุมชนเ ป็ น

ปัญหาหลักในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชน 

     จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนหลังศาลากลางปัญหาในการจัดการ ของ

เสียอันตรายจากชุมชนน ั ้น เ ก ิดจากความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเน่ืองจากประชานส่วนใหญ่

มีอาชีพรับจ้างหรือทํางานประจํา ไม่มีเวลาในการคัดแยกขยะ  ซึ่งผู้นําชุมชนหลังศาลากลาง 

(2554) ได้กล่าวว่า “ชาวบ้านคิดว่าเขาแยกขยะแล้วได้อะไร มันเป็นหน้าท่ีของเทศบาลท่ีต้องแยก

ขยะให้” ซึ่งแนวคิดเป็นแนวคิดท่ียังไม่ถูกต้องและในอดีตมีการทิ ้งของเสียอันตรายจากชุมชนไม่

เป็นระเบียบ เช่น หลอดไฟ ก็ทิ ้งลงในถังขยะรวมเลยซึ่งถ้าหลอดไฟแตกก็อาจเกิดอันตรายขึ ้นอีก 

     3)  ผลจากการสังเกตการณ์ 

   ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์ในพื ้นท่ีเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่าบริเวณเขต

เทศบาลไม่ค่อยพบของเสียอันตรายจากชุมชน และขยะอ่ืนๆ ซึ่งตามบริเวณถนนส่วนใหญ่ค่อนข้าง

สะอาดและมีถังขยะเฉพาะจุดต่างๆ หรือเฉพาะจุดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่

นักท่องเท่ียวจะเป็นคนทิ ้งขยะในส่วนนั้นไม่ได้คัดแยกขยะ แต่ถ้าเป็นประชาชนจะใส่ขยะไว้ในถุงดํา 

เพ่ือรอรถเก็บขนขยะมารับขยะไป  

   จากการศึกษาสถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน

สามารถสรุปได้ว่า เทศบาลนครภูเก็ตประสบปัญหาในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออก

จากขยะทั่วไปเน่ืองจากประชาชนบางส่วนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตไม่ได้มีการคัดแยกของเสีย
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อันตรายจากชุมชนทําให้เกิดการปะปนของของเสียอันตรายจากชุมชนไปกับ ขยะทั่วไปในระบบ

กําจัดขยะของทางเทศบาลนครภูเก็ต แต่ทางเทศบาลนครก็พยายามรณรงค์โครงการต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชนเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยก

ของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งทางด้านผู้นําชุมชนต่างๆในเทศบาลนครภูเก็ตจะเป็นส่วนสําคัญใน

การประสานความร่วมมือต่างๆ จากประชาชน ให้ความรู้ต่างๆแก่ประชาชนเพ่ือลดปัญหาในการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต 

   4.1.2.3  นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

   1)  ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้ อง 

   นโยบายท่ีเก่ียวข้ องกับของเสียอันตรายจากชุมชนนั้น ดําเนินการภายใต้

วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครภูเก็ตคือ สร้างนครภูเก็ต ให้เป็นนครแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โดยมีนโยบาย การสร้าง 8 ความสุข เพ่ือชาวนครภูเก็ต ซึ่งจากวิสัยทัศน์ของนายกเทศมนตรีนั้นได้

มีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนครภูเก็ต โดยแบ่งเป็น 8 

ยุทธศาสตร์ดังนี ้ 

       (1)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การศึกษา  

        (2)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สังคม  

    (3)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

    (4)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต  

      (5)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การบริหารจัดการ   

     (6)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์โครงสร้างพื ้นฐาน 

    (7)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ 

      (8)  ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์อัตลักษณ์ 

   โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนคือ ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 แนวทางการ

พัฒนา ดังนี ้  

    -  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ ้าเสียแบบครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

    -   รณรงค์ สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องพบว่า ทางเทศบาล

นครภูเก็ตมีแนวการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยแบ่งส่วนการดําเนินการซึ่งส่ วนของต้นทาง

คือ ในส่วนของประชาชนและสถานประกอบการภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งจะดําเนินการคัด

แยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไปภายในครัวเรือนของตนเองก่อนจะนํามาทิ ้ง และ

ส่วนท้ายจะเป็นการรวบรวมเก็บขนซึ่งในส่วนนี ้จะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่ง

จะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต (2554) ได้กล่าวว่า “ในส่วนของต้น

ทางและส่วนรวบรวมเก็บขนนั้นเป็นของฝ่ ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมดูแลในส่วนของการ

กําจัดขยะทั่วไปซึ่งเป็นของสํานักการช่าง” ในส่วนของการดําเนินงานด้านขยะนั้นทางเทศบาลนคร

ภูเก็ตได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาขยะประเภทต่างๆ จึงมีการดูแลเร่ืองการจัดการขยะร่วมกัน  

โดยจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

เทศบาลและท้องถ่ินอีก 19 ท้องถ่ินเป็นกรรมการ สํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขานุการ 

เพ่ือให้สะด วกต่อการดําเนินการจัดการขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่เกิดปัญหาข้อ

ขัดแย้งขึ ้นในระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมให้คัดแยก

ของเสียอันตรายจากชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ประกอบการร้านขายยา สนับสนุน

ยาท่ีใช้ในการแจกให้กับประชาชนท่ีนําถ่านไฟฉายซึ่งเป็น ของเสียอันตรายจากชุมชนมาแลกยา

สามัญประจําบ้านกับร้านขายยาท่ีเข้าร่วมโครงการ ของเสียอันตรายจากชุมชน โดยในปัจจุบันมี

ร้านขายยาท่ีเข้าร่วมโครงการนี ้ 14 แห่ง โดยแต่ละร้านจะมีสติกเกอร์แสดงข้อความ รับแลกขยะ

อันตราย โดยจะมีเง่ือนไขในการรับยาสามัญประจําบ้านตามจํานวนของถ่านไฟฉายท่ีนํามาแลก 

เช่น ถ่านไฟฉาย 2 ก้อนแลกรับยาพาราเซตามอล 1 แผงหรือยาอมแก้เจ็บคอ 1 แผง เป็นต้น โดย

ภาชนะท่ีใช้รองรับถ่านไฟฉายตามร้านขายยาแสดงดังภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  ภาชนะท่ีใช้รองรับถ่านไฟฉายตามร้านขายยาในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 

 

    โครงการนําของเสียอันตรายจากชุมชนมาแลกคูปองการจับฉลาก

ของรางวัล เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน  นอกจากนี ้ยัง

ได้รับความร่วมมือจากชุมชน โรงพยาบาล และผู้ประกอบการอ่ืน ๆ  ในการสนับสนุนสถานท่ีให้ตั้ง

ตู้ รับของเสียอันตรายจากชุมชนตามโครงการ WEEE (Waste of Electronic and Electrical 

Equipments) แยกขยะ ซึ่งเป็นการนําตู้รองรับของเสียอันตรายชุมชนประเภทพวกเคร่ืองใช้ไฟฟ้ า

และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ ประชาชนสามารถแยก ของเสียอันตรายจากชุมชน แล้วนํามาทิ ้ง มิให้ทิ ้ง

ปะปนไปกับขยะอ่ืนๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย โดยตัวอย่างของจุดรับของเสียอันตรายจากชุมชนตาม

สถานท่ีต่างๆ แสดงดังภาพท่ี 4.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  ตัวอย่างของจุดรับของเสียอันตรายจากชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
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   3)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ผลการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนพบว่า จากนโยบายของเทศบาลนครภูเก็ต

ทางได้มีการดําเนินการโครงการ WEEE แยกขยะและโครงการ Phuket Safe โดยให้ร้านขายยาท่ี

เข้าร่วมโครงการรับแลกถ่านไฟฉายจากประชาชนแลกกับยาสามัญประจําบ้านต่างๆ เช่น ยาหม่อง

นํ ้า ยาพาราเซตามอล เป็นต้นและยังมีการสร้างความร่วมมือกับทางโรงเรียนต่างๆในเทศบาลนคร

เพ่ือให้ทางโรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชนให้แก่นักเรียนโดย

สอดแทรกความรู้ผ่านทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตสํานึก

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเยาวชน โดยการดําเนินการนี ้ประชาชนเห็นว่ามี ประโยชน์แก่ชุมชน 

และลดการเกิดอันตรายจากของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีถูกนําไปทิ ้งอย่างไม่ถูกวิธีได้ โดยในส่วน

ของประชาชนนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน ผู้นําชุมชนจะเป็นผู้

เข้าไปให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ซึ่งผู้นําชุมชน หลังศาลากลาง (2554) ได้กล่าวว่า “ตอนแรกคน

ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนต่างท้องถ่ินมาทํางานในภูเก็ต ไม่มีการแยกขยะเลย ชาวบ้านคิดว่าเค้า

แยกขยะแล้วได้อะไร มันเป็นหน้าท่ีของเทศบาลท่ีต้องแยกให้” แต่เม่ือมีการดําเนินโครงการต่างๆ 

ทําให้ประชาชนเร่ิมตระหนักถึงปัญหา และเร่ิมมีแรงจูงใจจากการคัดแยกขยะ เห็นได้จากโครงการ

ท่ีให้นําถ่านไฟฉายไปแลกรับยาซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนดีมาก 

     จากการศึกษานโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตสามารถสรุปได้ว่า ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีนโยบายท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยส่วนใหญ่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสําคัญในการ

จัดการขยะทั่วไปมากกว่าเน่ืองจากมีปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกั บของเสียอันตรายจากชุมชน 

แต่ทางเทศบาลเองก็ไม่ได้ละเลยปัญหาของของเสียอันตรายจากชุมชนซึ่งทางเทศบาลนครได้มี

การดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชน เช่น 

โครงการ WEEE แยกขยะและโครงการ Phuket Safe ซึ่งเป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการคัดแยก

ของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งอาศัยความร่วมมือของประชาชนโดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน

หันมาคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนหรือร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดําเนินการให้

ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชนผ่านการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน  นอกจากนี ้ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ เข้าร่วมคณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตดําเนินการโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับขยะร่วมกันทั้ง

จังหวัดภูเก็ตเพ่ือก่อให้เกิดแนวทางการจัดการขยะท่ีเป็นไปในทางเดียวกันทั้งจังหวัดภูเก็ต 
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    4.1.2.4  วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นเป็นความรับผิดชอบ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนคือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณประจําปี  2554 ประมาณ 

660,000,000 บาท โดยมีงบประมาณในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจาก

ชุมชนจํานวน 2,000,000 บาท 

     1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

     จากการสัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในการจัดการดําเนินการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ

เพ่ือทําการเก็บรวบรวมพวกของเสียอันตรายจากชุมชน เช่น โครงการ WEEE แยกขยะและ

โครงการ Phuket Safe ซึ่งโดยให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ 

โดยจุดรับของเสียอันตรายจากชุมชนจะมีประมาณ 40 จุด โดยแบ่งไปวางตามสถานท่ีต่างๆ เช่น 

โรงเรียน ร้านขายยาและตามจุดต่างๆในชุมชน ตู้ รองรับของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นผู้นําชุมชน

จะเป็นผู้ดูแลตู้เหล่านี ้ หลังจากท่ีประชาชนนําของเสียอันตรายจากชุมชนมาทิ ้งตามจุ ดท่ีกําหนด

แล้วทางเทศบาลได้ทําการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนตามจุดต่างๆ โดยจากการ

สัมภาษณ์ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพบว่า ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จะจัดรถเพ่ือเก็บขนของเสียอันตรายจากชุมชน โดยในแต่ละอาทิตย์นั้นจะจัดรถไปเก็บรวบรวมของ

เสียอันตรายจากชุมชนตามสถานท่ีต่างๆตามช่วงเวลา ท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงานของกอง 

หลังจากนั้นทางกองจะรวบรวมของเสียอันตราย จากชุมชนท่ีเก็บรวบรวมได้มาเก็บไว้ในโรงกักเก็บ

ของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตเพ่ือรอนําไปกําจัดตามภาพท่ี 4.7 เม่ือครบ 1 ปี

ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะนําของเสียอันตรายจากชุมชนขนส่งไปกําจัดยังเอกชนคือ บริษัท เบต

เตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ให้งบประมาณในการส่ง

ของเสียอันตรายจากชุมชนไปกําจัด 
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ภาพท่ี 4.7  ภาพแสดงโรงกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ต 

 

      2) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากความคิดเห็นของผู้นําชุมชนต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

พบว่าทางเทศบาลจะรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไป ซึ่ง

ชาวบ้านก็จะคัดแยกพวกถ่านไฟฉายไปแลกยากับร้านขายยา และแยกพวกหลอดไฟ ไปทิ ้งตามจุด

ท่ีเทศบาลกําหนดไว้ แต่ก็จะมีประชาชนบางส่วนท่ียังไม่ได้คัดแยกขยะก็จะทิ ้งของเสียอันตรายจาก

ชุมชนเหล่านี ้ปะปนไปพร้อมกับขยะทั่วไป ซึ่งทําให้เกิดปัญหาเน่ืองจากประชาชนยังไม่ให้ความ

ร่วมมือในการคัดแยกขยะเหล่านี ้อย่างเต็มท่ีนอกจากนี ้ผู้นําชุมชนยังทราบว่าทางเทศบาลจะเก็บ

ขนของเสียอันตรายจากชุมชนเหล่านี ้เป็นช่วงเวลาไม่ได้ดําเนินการเก็บขนทุกวัน โดยจะนําของเสีย

อันตรายจากชุมชนเหล่านี ้ไปเก็บไว้ท่ีสถานท่ีจัดเก็บของเทศบาลนครภูเก็ตเพ่ือรอกําจัดต่อไป  

     จากการศึกษาวิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนคร

ภูเก็ตพบว่า ทางการจัดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลได้ดําเนินการโดยมีรถเก็บขน

ขยะของทางเทศบาลซึ่งจะเก็บตามเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการเก็บเดือนละครั้ง ทางเทศบาลจะมีจุดทิ ้งของเสียอันตรายจากชุมชนไว้ตาม

บริเวณต่างๆ ทั่วเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งโครงการ WEEE แยกขยะและโครงการ Phuket 

Safe ด้วย เม่ือทําการจัดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนตามจุดต่างๆแล้วทางเทศบาลจะนําของ

เสียอันตรายจากชุมชนท่ีได้มาเก็บรวบรวมไว้ท่ีโรงกักเก็บ ของเสียอันตรายจากของเทศบาลนคร

ภูเก็ตซึ่งเป็นอาคารสําหรับรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ เพ่ือรอนําไปกําจัดต่อไป 

ซึ่งการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีการร่วมมือกับองค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาล

นครภูเก็ตไปกําจัดยังบริษัทเอกชน 

  4.1.2.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ในการดําเนินงานในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาล

นครภูเก็ตนั ้นทางด้านเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดกิจกรรมต่างๆ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี

บทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจาก

ขยะทั่วไปและให้ความรู้ทั่วความเข้าใจเก่ียวกับของเสียอันตรายชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก

ถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ ้นจากการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งใน

การจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการแลกถ่านไฟฉายกับยาสามัญประจําบ้านท่ีมีการตอบรับท่ีดี

ประชาชนให้ความร่วมมือ ซึ่งทางรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต  (2554) ได้กล่าวว่า 

“เม่ือก่อนใช้ถ่านไฟฉาย ก้อนหนึ่งแลกยาหม่องนํ ้า ปรากฏว่าขายดีมากคือได้ผลดีเลยต้องเพิ่มเป็น 

3 ก้อนแลกยาหม่องนํ ้าได้ 1 ขวด” ซึ่งทําให้ทางเทศบาลทราบถึง ผลตอบรับท่ีดีและทางเทศบาลมี

ความคิดท่ีจะขยายโครงการให้ทั่วจังหวัดภูเก็ตถ้าประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี และอีกหนึ่ง

โครงการคือ การจัดจุดทิ ้งของเสียอันตรายชุมชนไว้ทั่วเขตเทศบาล ซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือ

อยู่บ้าง แต่อาจมีปัญหาตรงตู้ท่ีใช้รองรับของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีติดตั้งไว้มีการชํารุดซึ่งยังไม่มี

ตู้สํารองมาทดแทน 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า 

หลังจากท่ีทางเทศบาลได้จัดทําโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชน โดยเร่ิม

จากการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ทําให้ประชาชนเร่ิมมีความรู้ความตระหนักถึงปัญหาของ

ของเสียอันตรายจากชุมชน และเร่ิมมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเองมากขึ ้น เม่ือมีกิจกรรม

ท่ีสามารถนําของเสียอันตรายจากชุมชนมาแลกเป็นยาสามัญประจําบ้านได้แล้วนั้น  ย่ิงทําให้

ประชาชนเร่ิมมีแรงจูงใจในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน นอกจากประชาชนจะมีส่วนร่วม

ในการดําเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลแล้ว ประชาชนเองก็ได้มีการประชุมร่วมกันในการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย ได้มีการจัดตั้งประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต ขึ ้นเพ่ือดําเนินการ

เก่ียวกับโครงการท่ีเก่ี ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดภูเก็ตโดยตรง  โดยทางด้าน

ประธานประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต (2554) ได้กล่าวว่า  
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 ประชาคมเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคประชาชนและภาครัฐ  เข้ ามา

 ทํางานร่วมกันโดยภาคประชาชนจะมี 18 ชุมชนและชมรมผู้ประกอบการต่างๆ 

 โรงพยาบาล สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนในเทศบาลนคร โดยจุดเร่ิมต้นคือ 

 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นผู้ริเร่ิมความร่วมมือของประชาชนตั้งแต่ปี  

 37 ก็ขยายเร่ือยมาจนชมรมเพิ่มขึ ้น ต่อมาได้เล็งเห็นว่ามีแต่ผู้ประกอบการ ไม่มี

 ประชาชนเข้าร่วมจึงมีความคิดริเร่ิมว่าต้องจัดตั้งองค์กรขึ ้น เพ่ือให้ชาวบ้านได้มี

 ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆจึงได้เกิดเป็นประชาคมขึ ้น 

 

   ซึ่งประชาคมได้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการขยะจังหวัดด้วย ทําให้

ประชาคมได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับขยะ ซึ่งหน้าท่ีหลักของ

ประชาคมเองนั้นเน้นท่ีปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยกิ จกรรมท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายชุมชนท่ี

ประชาคมได้ดําเนินการอยู่คือ การเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการคัดแยกของเสีย

อันตรายจากชุมชนออกจาก ขยะทั่วไป ซึ่งแกนนําท่ีเข้าไปให้ความรู้ ประธานประชาคมและผู้นํา

ชุมชนต่างๆ นอกจากนี ้ เม่ือมีปัญหาต่างๆเกิดขึ ้นในชุมชน ประชาชนจะมาประชุมหาทางแก้ไข

ร่วมกับประชาคมจนได้แนวทางต่างๆ และจะนําเร่ืองส่งผ่านตัวแทนเพ่ือไปนําเสนอแก่เทศบาล

เพ่ือให้เทศบาลนําไปเป็นนโยบายต่อไป การทํางานของประชาคมนั้นมีความเข้มแข็ง เน่ืองจากแต่

ละชมรมและชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ ้น เห็นได้จากความคิดเห็นของประธานประชาคมท่ีกล่าว

ว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจําวันจนทําให้คนในพื ้นท่ีเห็นว่าเกิดอะไร

ขึ ้นกับภูเก็ตบ้านเรา ณ เวลานี ้ โดยเฉพาะในเมือง คนอ่ืนเอาขยะมาทิ ้งบ้านเราเขาไม่ช่วยเรา พวก

เราต้องช่วยกันก่อน เป็นสิ่งท่ีดีท่ีว่าคนภูเก็ตตระหนัก คิดถึงตรงนี ้มาตลอด”  

   จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตพบว่าประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดําเนินโครงการต่างๆของ

เทศบาลนครท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายชุมชนซึ่งเห็นได้จากการจัดทําโครงการต่างๆของทาง

เทศบาล เช่น โครงการ Phuket Safe ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนค่อนข้างดีเน่ืองด้วยมี

แรงจูงใจในการนําถ่านไฟฉายมาแลกเป็นยา เป็นต้น นอกจากนี ้ยังมีโครงการต่างๆท่ีทางเทศบาล

พยายามสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชนได้รับความรู้และตระหนักถึง

ความสําคัญ ของการคัดแยกของเสียอัน ตรายจากชุมชน และทางด้านประชาชนได้สร้างความ

ร่วมมือกันในการจัดการปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้นในเทศบาลนครภูเก็ต 

โดยจัดตั้งเป็นประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ตขึ ้น โดยมีความร่วมมือจากประชาชนท่ีประกอบ



57 
 

อาชีพต่างๆ โดยยังได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประชาคมในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

   4.1.2.6  ปัญหาและอุปสรรค 

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นพบว่าจากความร่วมมือของประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับรู้หรือ

ตระหนักถึงปัญหาและคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีไกลตัวหรือเป็นหน้าท่ีของทางเทศบาลท่ีจะเป็นผู้ ดําเนินการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  นอกจากนี ้ยังขาดความต่อเน่ืองในการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องในการทําโครงการหรือกิจกรรมต่ างๆซึ่งถ้าสามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี ้จะทําให้

ทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนพบว่าส่วนใหญ่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลนครนั้นไม่ใช่คนในท้องถ่ินทําให้ การตระหนักถึงค วามสําคัญในการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมภายในเทศบาลนครภูเก็ตยังไม่ดีเท่าท่ีควร ซึ่งผู้นําชุมชนได้กล่าวถึงปัญหานี ้ว่า 

“ชาวบ้านคิดว่าเขาแยกขยะแล้วได้อะไร มันเป็นหน้าท่ีของเทศบาลท่ีต้องแยกขยะให้ ” และการ

รณรงค์อย่างจริงจังเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ และมีความรู้ความเข้ าใจในของเสียอันตราย

จากชุมชนมากขึ ้น การเพิ่มจุดรับทิ ้งของเสียอันตรายจากชุมชน และจัดให้มีการดูแลรักษากล่องท่ี

ใช้รองรับของเสียอันตรายจากชุมชน เน่ืองจากก่อนหน้านี ้มีจุดรับทิ ้งของเสียอันตรายจากชุมชนแต่

ปัจจุบันกล่องรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับความเสียหายแล้วไม่มีกล่องใหม่มาทดแทน 

ซึ่งในจุดนี ้ทางภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้าง

จิตสํานึกท่ีดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

   จากการสัมภาษณ์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครภูเก็ตสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาท่ีพบคือการขาดความร่วมมือ

ของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง และการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่าง

ต่อเน่ืองจริงจัง รวมทั้งการทํากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้มีความต่อเน่ือง สม่ําเสมอเพ่ือท่ีให้

ประชาชนได้เล็งเห็นความสําคัญ เพ่ือแก้ปัญหาในหาในการจัดการเร่ืองของเสียอันตรายจากชุมชน
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 4.1.3  เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ผู้ให้ข้อมูล   

  1)  นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากช่อง 

  2)  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากช่อง 

  3)  เจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  4)  ประธานชุมชนราษฎร์ประชา 

  5)  รองประธานชุมชนตรอกสุเหร่า 

  6)  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง 

 

  4.1.3.1  ข้ อมูลทั่วไป 

  เทศบาลเมืองปากช่องตั้งอยู่ในพื ้นท่ีอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็น

สุขาภิบาลปากช่องต่อมาได้รับการยกฐานะ เ ป็นเทศบาลตําบลปากช่อง ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2524 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2524 จนถึงปัจจุบันเป็น

เวลา 22 ปี และได้รับการยกฐานะขึ ้นเป็น เทศบาลเมืองปากช่อง ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย

ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2548 

  เทศบาลเมืองปากช่องมีพื ้นท่ีรับผิด ช อ บ ท ั ้ง ส ิ ้น  15.25 ตารางกิโลเมตรมีชุมชน

จํานวน 22 ชุมชนมีสถานประกอบพาณิชย์เป็นสถานธนานุบาล 1 แห่ง มีกิจการสถานีบริการนํ ้ามัน 

8 แห่งตลาดสด 2 แห่ง โรงแรม 7 แห่ง ธนาคาร 10 แห่ง สถานท่ีจําหน่ายอาหารตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข 220 แห่ง การคมนาคมเป็นถนน 254 สาย เป็นแม่น ํ ้า  1 แห่ง (แ ม ่ น ํ ้า

ลําตะคอง) ซึ่งเป็นแม่นํ ้าสายหลักของอําเภอปากช่องเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ในการบริโภคและ

ประกอบอาชีพ ค้าขายและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นหลัก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์

และเกษตรกรรม 

  เทศบาลเมืองปากช่องมีประชากรทั้งหมด 40,185 คน ครัวเรือนทั ้งหมดในเขตพื ้นท่ี

รับผิดชอบทั้งสิ ้น 12,798 ครัวเรือน เป็นชาย 19,394 คน เป็นหญิง 20,795 คน จํานวนประชากร

แฝง 3,500 คนความหนาแน่นของประชากร 2,635.34 คน/ตารางกิโลเมตร โดยในพื ้นท่ีเทศบาล

เมืองปากช่องมีชุมชนอยู่ทั ้งสิ ้น 23 ชุมชนดังต่อไปนี ้ 

  1)  ชุมชนปางแก 

   2)  ชุมชนราชประชา 

   3)  ชุมชนวัดเทพสถิตย์ 
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   4)  ชุมชนหนองกะจะ ๑ 

   5)  ชุมชนหนองกะจะ ๒ 

   6)  ชุมชนบ.ข.ส.เก่า 

   7)  ชุมชนเมืองปากช่อง 

   8)  ชุมชนสะพานดํา 

   9)  ชุมชนคุรุสามัคคี 

   10)  ชุมชนตรอกแดง 

   11)  ชุมชนตรอกสุเหร่า 

   12)  ชุมชนโรงสูบ 

   13)  ชุมชนประชานุสรณ์ 

   14)  ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม 

   15)  ชุมชนท่ามะนาว 

   16)  ชุมชนมอดินแดง 

   17)  ชุมชนหนองสาหร่าย 

   18)  ชุมชนข้างโรงทอกระสอบ 

   19)  ชุมชนวัดจันทึก 

   20)  ชุมชนนันทเขตต์ 

   21)  ชุมชนประปา 

   22)  ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง 

   23)  ชุมชนบ้านท่าเล่ือน 

   โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองปากช่องแสดงดังภาพท่ี 4.8 
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ภาพท่ี 4.8  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองปากช่อง 

 

   4.1.3.2  สถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   จากสถานการณ์ของการ จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาล

เมืองปากช่องพบว่า เมืองปากช่องมีพื ้นท่ีขนาด 15.25 ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบกําจัดขยะในเขต

เทศบาลเมืองปากช่องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอปากช่องรวมทั้งหมดประมาณ 

10-12 แห่ง และยังรับกําจัดขยะจากกรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทําให้มีปริมาณขยะท่ีเทศบาล

เมืองปากช่องต้องกําจัดประมาณ 100-130 ตันต่อวัน ซึ่งปัจจุบันวิธีการกําจัดขยะของเทศบาล

เมืองปากช่องคือ การกําจัดขยะแบบเทกอง (Open Dumping) ส่งผลให้เกิดกลิ่น นํ ้าชะขยะซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้ยังมีปัญหาสถานท่ีท ิ ้งขยะท่ีถูกใช้จนใกล้เต็มพื ้นท่ี ซึ่งต่อไป

จะไม่สามารถรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ ้นได้ ทําให้ทางเทศบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในส่วนนี ้ และ

ปัญหาในการคัดแยกขยะพบว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออก

สํานักปลัดเทศบาล 

 

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

กองช่าง 

 
กองสวัสดิการสังคม 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 

กองการศึกษาฯ 

 

โรงเรียนเทศบาล 1 

ผู้จัดการสถาน 

ธนานุบาล 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
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จากขยะทั่วไปและทิ ้งรวมกันทําให้เม่ือเทศบาลเก็บขนขยะจากบ้านเรือนแล้ วขยะจะถูกเทกอง

รวมกันในบริเวณท่ีทิ ้งขยะและทางเทศบาลไม่ได้ทําการคัดแยกขยะ 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

     ในปัจจุบันประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกขยะ ประชาชนจะนําขยะออกมา

ทิ ้งในถังขยะท่ีทางเทศบาลนํามาวางไว้ตามจุดต่างๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าทางเทศบาลมี

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยการเก็บรวมและนําไปทิ ้งรวมกับขยะอ่ืนๆ ท่ีสถานท่ีทิ ้ง

ขยะของทางเทศบาลเมืองปากช่อง โดยช่วงแรกมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ประชาชนก็ให้ความ

ร่วมมือแต่เม่ือไม่มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนก็ไม่ได้ทําการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน

แต่จะทิ ้งรวมกันในถังขยะของเทศบาล ดังท่ีประธานชุมชนราษฎร์ประชา (2554) กล่าวว่า “ตอน

แรกทางเทศบาลก็พยายามทํานะ ท่ีแยกถังขยะเป็นประเภทต่างๆ แต่ซักพักชาวบ้านก็ใส่รวมกัน

อีก” ทําให้ภายในเทศบาลเมืองปากช่องเกิดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางซึ่งก็คือประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์และปัญหาของของเสียอันตรายจาก

ชุมชนของเทศบาลเมืองปากช่องสรุปได้ว่า ปัจจุบันทางเทศบาลเมืองปากช่องใช้วิธีการในการ

จัดการของเสียอันตรายโดยการเก็บรวมกับขยะอ่ืนๆ และกําจัดโดยการนําไปทิ ้งรวมกันท่ีสถานท่ีทิ ้ง

ขยะของทางเทศบาล ซึ่งกําลังประสบปัญหาบ่อขยะเต็ม และทางด้านประชาชนเองก็ยังไม่ได้ทํา

การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนยังคงทิ ้งรวมกันกับขยะอ่ืนๆ 

  4.1.3.3  นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ทางเทศบาลเมืองปากช่องไม่ได้กําหนดนโยบาย ในการจัดการขยะไว้

อย่างชัดเจน สําหรับของเสียอันตรายจากชุ มชนนั้นทางเทศบาลเมืองปากช่องยังไม่มีนโยบายใน

การจัดการ ซึ่งทางเทศบาลได้ทําการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความหมายและ

ประเภทของของเสียอันตรายโดยการให้ความรู้แก่ประธานชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อ งในชุมชน

เพ่ือให้ทางประธานชุมชนและเจ้าหน้าท่ีนําความรู้ท่ีได้ไปแจ้งให้ประชาชนในชุมชนของตนเอง

ทราบ โดยทางเทศบาลจะให้ เจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ให้ความรู้แก่

ประธานชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ีเวลาท่ีมีการจัดอบรมต่างๆก็จะสอดแทรกเนื ้อหาท่ีเก่ียวข้องกับ ของ

เสียอันตรายจากชุมชน สําหรับการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นทาง

เทศบาลยังไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี ้แต่ก็มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในส่วนนี ้อยู่บ้างจากท่ี

เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากช่อง (2554) ได้กล่าวว่า  
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 เม่ือเวลาทางเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลไปอบรมเก่ียวกับของเสียอันตราย

 จากชุมชนหรือมีความรู้อะไรใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมาลงท่ีชุมชนนําร่องก่อน ซึ่งก็คือ

 ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง เคยคิดจะทําโครงการขยะพิษแลกแต้ม แต่ด้วย

 งบประมาณของทางเทศบาลด้วยเลยยังไม่ได้ทํา ตอนนี ้เลยเน้นท่ี ธนาคาร

 ขยะก่อน แต่ก็พยายามบอกให้ประ ชาชนเค้าแยก พวกหลอดไฟ ถ่านไฟฉายก็

 บอกให้เค้าใส่ถุงแยกทิ ้ง 

 

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องในส่วน

ของโครงการท่ีทางเทศบาลรณรงค์ให้ประชาชนดําเนินการคือ โครงการธนาคารขยะ โดยมีชุมชน

บ้านน้อยทุ่งสว่างเป็นชุมชนนําร่องแต่โครงการธนาคารขยะนี ้ทางชุมชนไม่ได้รับซื ้อในส่วนของของ

เสียอันตรายจากชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้คัดแยก แต่ทางผู้นําชุมชนจะคอยบอกให้

ประชาชนในชุมชนคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนใส่ถุงไว้ต่างหาก โดยทางเทศบาลจะมีการ

รณรงค์โดยการประชาสัมพันธ์ เวลาท่ีมีการประชุมผู้นําชุมชน หรือประชุมงานต่างๆ จะมีเจ้าหน้าท่ี

ทางเทศบาลมาคอยบอกเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน เช่นของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีให้

ประชาชนแยกใส่ถุง ทางเทศบาลจะคอยบอกผู้นําชุมชนให้ไปประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านอีกครั้ง ดัง

คํากล่าวของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง (2554) ท่ีกล่าวว่า  

 

 พวกขยะท่ีทางธนาคารรับจะเป็นพวกของท่ีรีไซเคิลหรือเอาไปขายต่อได้ 

 พวกกระป๋ องสเปรย์ หลอดไฟ เราจะบอกชาวบ้านให้ใส่ถุงแยกทิ ้ง โดยเราจะมี

 ประกาศเสียงตามสายของชุมชนตลอด หรือไม่เราก็คอยบอกตอนเค้ามาเอาขยะ

 มาขายท่ีธนาคารว่าให้เค้าแยกของเสียอันตรายจากชุมชน 

 

   ในส่วนของนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชนของ

เทศบาลเมืองปากช่องนั้นทางเทศบาลยังไม่มีนโยบายท่ีชัดเจน ทางเทศบาลจะทําการรณรงค์ให้

ประชาชนทราบถึงข้อมูลของของเสียอันตรายจากชุมชนและให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตราย

จากชุมชนไว้ต่างหาก ซึ่งทางเทศบาลจะให้ทางผู้นําชุมชนเป็นผู้บอกต่อข้อมูลให้กับทางประชาชน

ของชุมชนตัวเองทราบ  
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  4.1.3.4  วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน 

  การดําเนินงานด้านขยะของทางเทศบาลเมืองปากช่องเป็นความรับผิดชอบของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ ายงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแล

เก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน 1 คนและทางเทศบาลยังไม่มีงบประมาณด้านการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ในการจัดการขยะของทางเทศบาลเมือง ปากช่องนั้นทางเทศบาลจะ

ดําเนินการจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องโดยทางเทศบาลจะจัดวางถังขยะไว้ให้

ประชาชนโดยถังขยะเหล่านี ้เป็นถังรวมประชาชนจะนําขยะทุกชนิดมาทิ ้งรวมกัน และนอกจากนั้น

ประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะ ทําให้ของเสีย อันตรายจากชุมชนถูกทิ ้งปะปนรวมกันกับขยะอ่ืนๆ เม่ือ

ทางเทศบาลทําการจัดเก็บขยะแล้ว จะขนส่งขยะไปทิ ้งยังสถานท่ีทิ ้งขยะของเทศบาล ท่ีบ้านโนนป่ า

ติ ้ว อําเภอปากช่อง โดยเป็นพื ้นท่ีของกรมธนารักษ์ อยู่ในความดูแลของกองทัพบก มีพื ้นท่ีประมาณ 

40 ไร่ วิธีการในการกําจัดขยะของทางเ ทศบาลเมืองปากช่องใช้วิธีการเทกอง  (Open Dumping) 

ขยะทุกประเภทท่ีเก็บขนมาจะนํามาทิ ้งไว้ท่ีทิ ้งขยะแห่งนี ้ทั้งหมด ของเสียอันตรายจากชุมชนจึง

ไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้อง โดยสถานท่ีทิ ้งขยะของเทศบาลเมืองปากช่องแสดงตาม ภาพท่ี 4.9 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9  บริเวณสถานท่ีทิ ้งขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง ท่ีบ้านโนนป่ าติ ้ว อําเภอปากช่อง 

       จังหวัดนครราชสีมา 
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   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในส่วนของวิธีการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนของเทศบาลส่วนใหญ่ผู้นําชุมชนต่างๆจะทราบว่าทางเทศบาลไ ม่ได้มีการกําจัดหรือ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยทางเทศบาลจะทิ ้งของเสียอันตรายจากชุมชนรวมกับขยะ

อ่ืนๆ ท่ีหลุมขยะของทางเทศบาล ซึ่งในส่วนนี ้ทางผู้นําชุมชนราษฎร์ประชาได้กล่าวว่า “ชาวบ้านท่ีน่ี

เค้ารู้เวลารถขยะมาเก็บก็ขนไปทิ ้งรวมกันท่ีหลุมหมดไม่ได้แยกทิ ้งอะไร” ซึ่งรถขยะของทางเทศบาล

เมืองจะเร่ิมเก็บขนขยะตั้งแต่ เวลาประมาณ 5.00 น.ของทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะเป็น

ผู้ดําเนินการเก็บขน และไม่มีรถแยกขนของเสียอันตรายจากชุมชนจะเก็บรวมในรถขนขยะของทาง

เทศบาลทั้งหมด 

   ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลเมืองปากช่องไม่มี

การดําเนินการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องโดยของเสียอันตรายจาก

ชุมชนไม่มีการคัดแยกจากประชาชนหรือบางส่วนท่ีคัดแยกไว้จะถูกเก็บขนรวมโดยรถเก็บขนขยะ

ของทางเทศบาลเมืองแล้วนําไปทิ ้งท่ีหลุมขยะรวมของทางเทศบาลเมืองปากช่อง 

   4.1.3.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนใน

เทศบาลเมืองปากช่องนั ้นค่อนข้ างน้ อย ทางเทศบาลปากช่องได้จัดชุมชนนําร่องคือชุมชน บ้าน

น้อยทุ่งสว่าง ซึ่งประชาชนมีการคัดแยกขยะ สําหรับชุมชนอ่ืนๆ นั้นยังไม่มีการคัดแยกขยะ  แต่ทาง

เทศบาลเมืองปากช่องพยายามให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชนเพ่ือให้

ประชาชนทราบว่าขยะส่วนใดเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน และให้ประชาชนคัดแยกพวก

หลอดไฟ หรือถ่านไฟฉายแยกออกจากขยะทั่วไปแม้ว่าทางเทศบาลจะเก็บข นไปทิ ้งรวมกัน ซึ่ง

เจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากช่อง (2554) ได้กล่าวว่า  

 

 ตอนนี ้ชาวบ้านยังไม่ได้มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ด้วย

 ลักษณะสังคมของปากช่อง เร่ืองเศรษฐกิจมาก่อน ชาวบ้านก็เร่งค้าขาย

 ก่อน ชุมชน นําร่องเป็นชุมชนท่ียังเป็ นเกษตรกรรมเลยทําได้ แต่ชุมชน

 เมืองนี ้ไม่มีเลย ตอนนี ้ทําได้ในระดับรณรงค์บอกแค่ว่าอะไรคือของเสีย

 อันตรายจากชุมชน แต่ไม่ได้บอกว่าต้องจัดเก็บยังไง เก็บแบบไหนถึงจะไม่

 อันตราย ยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะถือเป็นเร่ืองใหม่ของปากช่อง 
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   เน่ืองจากทางเทศบาลเมืองปากช่องไม่ มีการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีถูกต้องทําให้ประชาชนไม่เล็งเห็นความถึงความสําคัญในการจัดการของเสียอันตรายท่ี

ถูกต้อง โดยประชาชนมองว่าเป็นหน้าท่ีของทางเทศบาล บางส่วนท่ีคัดแยกขยะจะคัดเฉพาะส่วนท่ี

นําไปขายได้ ไม่ได้คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ประชาชนยังขาดควา มตระหนัก โดยทาง

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากช่อง (2554) กล่าวว่า  “พอเราเอ่ย

ปากให้รณรงค์ ขอความร่วมมือ  เขาก็บอกว่า เด๋ียว เด๋ียว ผอ.ใจเย็น ๆ ตอนนี ้ยังไม่ว่างคุย ก็มีทั้ง

ผู้นําชุมชน และประชาชนในชุมชน แต่สําหรับผู้นําชุมชนท่ีน่ีก็ Active ดี แต่เขาก็มอง ว่ามันมีเร่ือง

อ่ืนท่ีสําคัญกว่า ตราบใดท่ีขยะไม่กองอยู่ข้างบ้านเขาไม่โวยวาย เขายังมองว่ามันยังไกลตัว” 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชนพบว่า ประชาชนในชุมชนนั้น

ยังให้ความร่วมมือน้อย ซึ่งทางประธานชุมช นก็พยายามพูดคุยกับประชาชนในชุมชน ให้ความรู้ 

ข้อมูลของของเสียอันตรายจากชุมชน  โดยทางประธานชุมชนราษฎร์ประชา (2554) ได้กล่าวว่า 

“ชาวบ้านรู้ว่าอะไรเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน ตอนไปบอกก็แยกให้พวกหลอดไฟ แต่พอซักพัก

ก็เลิกทําเค้าทําไม่ต่อเน่ือง” โดยส่วนใหญ่ผู้นําชุมชนจะเป็นผู้ท่ีเร่ิมคัดแยกของเสียอันตรายจาก

ชุมชนก่อน แล้วให้ประชาชนปฏิบัติตาม ดังท่ีรองประธานชุมชนตรอกสุเหร่า (2554) กล่าวไว้ “ถ้ า

ทางเทศบาลขอความร่วมมือมาก็ให้ได้ เพราะทางเทศบาลดูแลเรา มีอะไรก็บอกลูกบ้านตลอด แต่

เราต้องเป็นแกนนําทําให้ชาวบ้านดูก่อนเป็นตัวอย่าง เช่น การแยกขยะ หลอดไฟก็แยกใส่ถุงไว้เราก็

ทําให้เค้าเห็น” 

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของ

เทศบาลเมืองปากช่องนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย มีชุมชนบางชุมชนท่ีมีการคัดแยกของ

เสียอันตรายโดยการแยกใส่ถุงพลาสติกไว้ไม่ทิ ้งรวมในถุงขยะอ่ืนๆและเน่ืองจากทางเทศบาลยังไม่

มีแนวทางในการจัดการท่ีชัดเจนและวิธีในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของทางเทศบาล

ยังไม่ถูกต้องยังเป็นการทิ ้งรวมกันกับขยะอ่ืนๆ ประชาชนยังไม่มีความตระหนักถึงความสําคัญของ

การคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากขยะทั่วไปทําให้ได้ความร่วมมือจากประชาชนน้อย 

   4.1.3.6  ปัญหาและอุปสรรค 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลเมืองปากช่องนั้นมี

ปัญหาในการดําเนินการคือ การขาดการจัดการท่ีถูกต้องเน่ืองทางเทศบาล มีปัญหาในการจัดหา

ท่ีดินท่ีใช้ในการดําเนินการเน่ืองจากปัจจุบันสถานท่ีท่ีทางเทศบาลใช้เป็นท่ีทิ ้งขยะนั้น มีปัญหาขยะ
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ล้น มีพื ้นท่ีไม่เพียงกับความต้องการในการทิ ้งขยะ ของทางเทศบาล อีกทั้งการจัดหาสถานท่ีกําจัด

ขยะใหม่นั้นจะมีปัญหาการต่อต้านจากประชาชน ทางเทศบาลเมืองปากช่องยังมีโครงการสร้าง

สถานท่ีกําจัดขยะซึ่งทางเทศบาลสามารถดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนได้อย่าง

ถูกต้องแต่ยังอยู่ในขั ้นตอนของการขออนุมัติโครง โดยทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง 

(2554) ได้กล่าวว่า “ปัญหาขยะมันมีมาตลอด ของเทศบาลเมืองปากช่องในอดีตการทิ ้งขยะใช้ท่ี

ของท่ีราชพัสดุในการดูแลของกองทัพบก เราทําเร่ืองไปหลายครั้ง เพ่ือจะให้เขายกท่ีให้เราในการท่ี

จะใช้งบประมาณในการสร้างท่ีกําจัดขยะ แต่เขาก็ไม่มอบให้” 

   นอกจากปัญหาเร่ืองสถานท่ีในการกําจัดขยะแล้วนั้น ทางประชาชนใน

เทศบาลเมืองปากช่องก็ยังไม่มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการจั ดการของเสียอันตราย

จากชุมชนอย่างเต็มท่ี อีกทั้งนโยบายในการดําเนินการด้านขยะของทางเทศบาลยังไม่มีความ

ชัดเจนทางผู้บริหารไม่ได้เน้นความสําคัญในการจัดการเร่ืองขยะเท่าท่ีควร 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองปากช่องพบว่า

ปัญหาในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลปากช่องคือ การให้ความร่วมมือของ

ประชาชน เน่ืองจากแต่เดิมประชาชนไม่ได้มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งสภาพสังคมของ

เทศบาลเมืองปากช่องประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพ ทําให้ประชาชนไม่

เล็งเห็นถึงความสําคัญในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน  ดังจากคํากล่าวของประธาน

ชุมชนราษฎร์ประชา (2554) กล่าวว่า “ชาวบ้านเค้ารู้ว่าขยะอะไรเป็นอันตรายแต่เค้าไม่คัดแยก 

ชาวบ้านเค้าเห็นว่ายังไงเทศบาลก็ต้องเอาไปทิ ้งรวมกันอยู่ดี เค้าก็ไม่เห็นความจําเป็น” โดยของเสีย

อันตรายจากชุมชนท่ีถูกทิ ้งรวมไม่ได้รับการคัดแยกแสดงดังภาพท่ี 4.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10  ของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีไม่ได้คัดแยกภายในเทศบาลเมืองปากช่อง 
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     มีประชาชนบางส่วนเท่านั้นท่ีจะคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน พวก

หลอดไฟเอามาทิ ้งใส่ถุงแยกไว้ให้ทางเทศบาล นอกจากนี ้ทางเทศบาลไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการ

ให้ประชาชนคัดแยกขยะ จึงทําให้เกิดเป็นปัญหาในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนซึ่งหากทางเทศบาลจัดทําเป็นนโยบายหรือเป็นการรณรงค์ท่ีชัดเจนจะทําให้ประชาชนหันมา

ให้ความสําคัญกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างจริงจัง 

   จากการสัมภาษณ์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนของเทศบาลเมืองปากช่องพบว่า ทางเทศบาลมีปัญหาในการจัดหาพื ้นท่ีในการทิ ้งขยะ 

สถานท่ีทิ ้งขยะในปัจจุบันเกิดปัญหาขยะล้นอีกทั้งทางเทศบาลก็ไม่มีนโยบายในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนอย่างจริงจังและประชาชนยังขาด ความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างจริงจัง  

 

 4.1.4.  เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

 ผู้ให้ข้อมูล 

  1)  นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

  2)  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม 

  3)  เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  4)  ผู้นําชุมชน/ประธานชุมชน จํานวน 2 ราย 

  4.1.4.1  ข้ อมูลทั่วไป   

  เดิมเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้ก่อตั้งขึ ้นเม่ือ วันท่ี 31 

สิงหาคม 2498 ตั้งอยู่ในเขตตําบลทางเกวียน พื ้นท่ีรวม 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาพื ้นท่ีนี ้มีความ

เจริญขึ ้น กรมการปกครองจึงได้มีหนังสือ ท่ี มท 0311/34322 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2522 ถึงจังหวัด

ระยองให้ดําเนินการสํารวจข้อมูลตามหลักเกณฑ์การยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ซึ่งในขั้นแรก

คณะกรรมการท่ีจังหวัดระยอง แต่งตั้งได้พิจารณาให้เทศบาลท่ีจะจัดตั้งขึ ้นใหม่นี ้มีพื ้นท่ี 19 ตาราง

กิโลเมตร โดยรวมพื ้นท่ีเขตการปกครองบางส่วนของหมู่ท่ี 1,2,3,4,5,7 และ  9 ตําบลทางเกวียน 

และหมู่ท่ี 4 ตําบลวังหว้า แต่ปรากฏว่าจํานวนประชากรมีเพียง 600 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ไม่

เพียงพอตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เฉล่ีย 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

  ดังนั้นคณะกรรมการสุขาภิบาล เจ้าหน้าท่ีผังเมืองและเจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดได้

ร่วมกันประชุมและเห็นว่าเพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวางไว้จะต้องลดเขต

เทศบาลลงโดยตัดบางส่วนของหมู่บ้านท่ี 4,7 และ  9 ตําบลทางเกวียน และหมู่ท่ี 4 ตําบลวังหว้า
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ออก ทําให้เหลือเขตเทศบาลใหม่ 14.5 ตารางกิโลเมตร และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็ได้

มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตําบลเมืองแกลง (เดิมช่ือเทศบาลตําบลทางเกวียน) จังหวัด

ระยอง เม่ื อวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2524 และได้นําประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

พิเศษ เล่มท่ี 98 ตอนท่ี 101 หน้ า 7 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2524 ซึ่งถือว่าเป็นวันกําเนิดเทศบาล

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสําหรับในการจัดตั้งเทศบาลในครั้งนี ้ได้รับโอนบรรดาทรัพย์สินของ

สุขาภิบาลมาเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2524 โดยรับโอนกิจการประปา และโรงฆ่าสัตว์มาดําเนินการ

ด้วย เทศบาลได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2524 ได้คณะเทศมนตรี

จากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบัน (เทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2556) 

  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงประกอบด้วยชุมชนในเขต 13 ชุมชน คือ 

   1)  ชุมชนดอนมะกอก 

      2)  ชุมชนหนองแตงโม 

   3)  ชุมชนสุนทรโวหาร 

      4)  ชุมชนโพธิ์ทอง 

   5)  ชุมชนในยาง 

      6)  ชุมชนสารนารถ 

   7) ชุมชนหนองแหวน 

      8)  ชุมชนพลงช้างเผือก 

   9)  ชุมชนหนองกระโดง 

     10)  ชุมชนมาบใหญ่ 

   11)  ชุมชนแกลงแกล้วกล้า 

     12)  ชุมชนแหลมยาง 

   13)  ชุมชนหนองควายเขาหัก 

  จํานวนบ้าน 9,154 หลังคาเรือน จํานวนครัวเรือน 3,259 ครัวเรือน มีจํานวน

ประชากรรวม 17,247 คน (ไม่รวมประชากรแฝง) แบ่งเป็นชาย 8,178 คน และหญิง 9,069 คน

   การพาณิชย์ มีพื ้นท่ีในการพาณิชย์ 440 ไร่ เม่ือเทียบการประกอบอาชีพแล้ว การ

พาณิชย์ในเขตเทศบาลถือได้ว่าคนในเขตเทศบาลนี ้ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์มากท่ีสุด 

การเกษตรกรรมมีพื ้นท่ีในการทําเกษตรกรรม 1,980 ไร่ ดังนี ้สวนยางพาราสวนผลไม้เช่น ลองกอง 

ทุเรียน เงาะ มังคุด พืชไร่ เช่น สับปะรด มันสําปะหลัง และทํานา ด้านการประมงมีการประกอบ

อาชีพ ประมงนํ ้าเค็มประมงนํ ้าจืดและประมงนํ ้ากร่อย ด้านการปศุสัตว์ประชาชนในพื ้นท่ีประกอบ
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อาชีพเก่ียวกับปศุสัตว์ เช่น เลี ้ยงสุกร เลี ้ยงโคเนื ้อเลี ้ยงไก่เลี ้ยงเป็ดเลี ้ยงนกเลี ้ยงห่าน เป็นต้น  

อุตสาหกรรมมีพื ้นท่ีในอุตสาหกรรม 165 ไร่โรงงานอุตสาหกรรมในพื ้นท่ี เช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางโรงงานอบไม้ยางโรงงานผลิตแป้ งมันโรงงานผลิตหมวดกันน็อค เป็นต้น (เทศบาลตําบลเมือง

แกลง, 2554) โดยแผนท่ีแสดงชุมชนของเทศบาลตําบลเมืองแกลงแสดงดังภาพท่ี 4.11 

 
 

ภาพท่ี 4.11  แผนท่ีแสดงชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

แหล่ งท่ีมา: เทศบาลตําบลเมืองแกลง, 2556. 

   โครงสร้างหรือการแบ่งส่วนบริหารของเทศบาล ประกอบด้วย 2 ฝ่ าย คือ 

สภาเทศบาล เป็นฝ่ ายนิติบัญญัติ และมีฝ่ ายบริหารประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รอง

นายกเทศมนตรี และเลขานุการ รวมเรียกว่า คณะผู้บริหาร ด้านการบริหารงา นของเทศบาล มี

ปลัดเทศบาลเป็นผู้รับนโยบายจากคณะผู้บริหารมาปฏิบัติ และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ

เทศบาลจะเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย โดยโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาล

ตําบลเมืองแกลงแสดงดังภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.12  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

   4.1.4.2  สถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

     จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับสถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจาก

ชุมชนพบว่า ในอดีตเทศบาลตําบลเมืองแกลงเคยมีปัญหาเร่ืองขยะเป็นอย่างมาก  ชาวบ้านไม่มี

ความเข้าใจในปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองขยะเลย มีการจัดวางถังขยะไว้ตามหน้าบ้านเรือนของ

ประชาชน แต่เม่ือมีประชากรมากทําให้ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกิดปัญหาขยะล้นจาก

ถัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มีนํ ้าขยะนอง พวกสุนัขจรจัดก็คุ้ยขยะทําให้ขยะกระจัดกระจาย แมลงรบกวน 

ทําให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีวางถังขยะได้รับความรําคาญและสร้างปัญหาด้าน

ทัศนียภาพเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะ พวกของเสียอันตรายจากชุมชน

ก็ปะปนไปกับขยะทั่วไปต่างๆ ต่อมาทางเทศบาลได้เร่ิมดําเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ คือจะไม่

มีถังขยะไว้รองรับขยะแล้ว แต่จะให้ประชาชนนําขยะของตนออกมาวางตามช่วงเวลาเก็บขน โดย

เร่ิมแรกยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควรเน่ืองบางครั้งประชาชนไม่ได้นําขยะออกมาวางตามเวลา 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หน.สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการสถานธนา

นุบาล 

ผอ.กองวิชาการ

และแผนงาน 

ผอ.กองช่าง 

ผอ.กองการประปา 

ผอ.กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา 
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เกิดการ ตกค้างของขยะ และเม่ือนําขยะท่ีเก็บขนมาได้มาคัดแยกก็พบว่ามี พวกหลอดไฟ 

ถ่านไฟฉาย ซึ่งเจ้าหน้าท่ีท่ีคัดแยกสามารถได้รับอันตรายได้จากหลอดไฟหรือของเสียอันตรายจาก

ชุมชนชนิดอ่ืนๆ ท่ีชาวบ้านไม่ได้คัดแยก  

   2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดขึ ้นนั้นมาจากประชาชนยังไม่มี

คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน เน่ื องจากประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกของ

เสียอันตราย หรือสาเหตุต่าง ดังคํากล่าวของประธานชุมชนพลงช้างเผือก (2554) ท่ีกล่าวถึงปัญหา

ว่า “ชาวบ้านไม่มีความรู้ในการคัดแยกขยะ ก่อนหน้านี ้ชาวบ้านจึงทิ ้งรวมไปกับขยะอ่ืนๆ ชุมชนบาง

ชุมชนก็ยังไม่มีถังขยะใส่ของเสียอันตรายจากชุมชน ประชาชนไม่มีท่ีทิ ้ง บางคนเลยคิดว่าทิ ้งรวมไป

กับขยะทั่วไปแล้ วทางเทศบาลจะไปคัดแยกเองก็ทําให้เกิดปัญหา” 

   จากการสัมภาษณ์ในด้านสถานการณ์และปัญหาของของเสียอันตราย

จากชุมชนของเทศบาลตําบลเมืองแกลงพบว่า ทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงมีปัญหาในการคัด

แยกขยะของประชาชนเน่ืองจากประชาชนจะทิ ้งของเสียอันตรายจากชุมชนรวมกับขยะประเภท

อ่ืนๆ ซึ่งทําให้ทางเทศบาลต้องนําขยะมาคัดแยกอีกครั้ง นอกจากนั้นประชาชนยังไม่มีความรู้ 

ความเข้าใจในปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชนเท่าท่ีควร  

   4.1.4.3  นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

     จากการศึกษาพบว่า ทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้

ด ัง น ี ้ “เมืองแกลงเป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เศรษฐกิจก้าวลํ ้า บริการเป็นเลิศ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน” 

     พันธกิจของเทศบาลตําบลเมืองแกลงท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนมีดังนี ้ 

        (1)  จัดให้มีการปรับปรุงบํารุงรักษาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

ภูมิทัศน์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพ่อต่อความต้องการของประชาชน ให้สมกับเป็นเมืองน่าอยู่ 

        (2)  สร้ างระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจการวางแผนการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

        (3)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

        (4)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา และสาธารณสุขตลอดจน

การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
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     นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะของเทศบาลคือ นโยบายด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีใจความดังนี ้ 

     จะพัฒนาองค์กรเทศบาลให้ดําเนินงานตามแนวทาง และทิศทางการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในระบบเมือง ดังท่ีเคยปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานถึง

แปดปี  พร้อมทั้งจะพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ท่ี

เหมาะสมกับฐานะและสภาพพื ้นฐานของพื ้นท่ี โดยยึดแนวทางประโยชน์สูงประหยัดสุด 

โดยเฉพาะต่อกรณีการนําของเสียท่ีเกิดจากระบบเมืองกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า จะมุ่งพัฒน า

พื ้นท่ีโล่ง พื ้นท่ีสีเขียวเพ่ือการนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับชาวเทศบาล จะรักษา

คลองประแสให้เป็นแหล่งผลิตนํ ้าดิบคุณภาพ สําหรับผลิตนํ ้าประปา และเป็นแหล่งจับและ

เพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้า รวมถึงการจัดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเมืองสําหรับชาวเทศบาลและ

นักท่องเท่ียวผู้มีใจรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติประจําเมือง เช่นคลองประแสนี ้ และจะนํา

เร่ืองการผังเมืองท่ีได้รับถ่ายโอนภารกิจในการจัดทํามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล มา

ใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในพื ้นท่ีบริเวณต่างๆ ครอบคลุมภาคการจราจร การ

เดินทางและขนส่ง การก่อสร้างอาคาร การระบายนํ ้า การเกษตรกรรม การอยู่อาศัย รวมถึงการ

ขยายตัวของชุมชนเมือง 

      2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   จากการสัมภาษณ์ พบว่า เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีแนวทางในการ

จัดการขยะคือ การทําให้เมืองแกลงเป็นถนนปลอดถังขยะ  ซึ่งในปัจจุบันได้ดําเนินการแล้วและ

ค่อนข้างประสบความสําเร็จ โดยทางเทศบาลจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ

ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะจากบ้านเรือน โดยทางเทศบาลจัดส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื ้นท่ีตามหมู่บ้าน

ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลต่างๆกับประชาชนโดยตรง ยังมีก ารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

ผู้นําชุมชนแต่ละชุมชน และเสียงตามสายในชุมชน โดยกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน มีดังนี ้ 

    (1)  โครงการขยะแลกแต้ม เป็นโครงการท่ีเทศบาลเป็นผู้จัดทํา โดย

กําหนดวันแล้วให้ทางประชาชนนําพวก ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีมาแลกเป็นแต้ม เป็นกิโลกรัมละ 

2 แต้ม เทศบาลจะรับแลกแต้มโดย 1 แต้ม มีมูลค่าเท่ากับ 2 บาท ทางเทศบาลไม่ได้จ่ายเป็นเงินแต่

จะให้เป็นสิ่งของท่ีมีมูลค่าแตกต่างกันไป ประชาชนต้องการชิ ้นไหนก็มาแลกไป เป็นต้น 
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    (2)  โครงการ Green Lamp เป็นโครงการท่ีร่วมกับบริษัทโตชิบา ให้

ประชาชนนําหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีใช้งานแล้วมาทิ ้งท่ีถังท่ีทางเทศบาลจัดไว้ให้ตามหมู่บ้านและ

โรงเรียนต่างๆตามภาพท่ี 4.13 

 

ภาพท่ี 4.13  ถังรองรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีประชาชนนํามาทิ ้งตามโครงการ Green Lamp 

 

   3)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

     ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนเก่ียวกับนโยบายหรือโครงการท่ีเก่ียวข้อง

กับของเสียอันตรายจากชุมชน พบว่าในแต่ละชุมชนจะมีจุดรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนโดย

ส่วนใหญ่จะเป็นถังสําหรับรองรับหลอดไฟท่ีชํารุดใช้งานไม่ได้แล้ว ซึ่งเป็นโครงการ Greenlamp ท่ี

ทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้สนับสนุนให้ทางชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกับโครงการนี ้ ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่ผู้นําชุมชนจะเป็นผู้ให้ความรู้ หรือชักชวนให้ประชาชนในชุมชนตนเองนําหลอดไฟมาทิ ้งตาม

จุดท่ีกําหนดไว้ ดังเช่น ประธานชุมชนพลงช้างเผือก (2554) ได้กล่าวว่า “ท่ีชุมชนก็มีถังให้อยู่ตรงท่ี

ทําการชุมชน ผมจะประชาสัมพันธ์ตลอดว่าพวกหลอดไฟท่ีเสียให้ประชาชนนําไปทิ ้งตรงนั้น” แต่

สําหรับโครงการอ่ืนๆ มีบางชุมชนท่ีดําเนินการ เช่น ชุมชน โพธิ์ทองซึ่งจะดําเนินโครงการธนาคาร

ขยะด้วย 

   จากการศึกษานโยบาย แผน หรือโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง สรุปได้ว่ า ทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้

ดําเนินโครงการ Green Lamp ซึ่งเป็นโครงการท่ีดําเนินการในการให้ประชาชนนําหลอดไฟท่ีไม่

สามารถใช้งานได้แล้วมาทิ ้งยังจุดท่ีทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงกําหนดไว้ในแต่ละชุมชน โดยท่ี

จะมีผู้นําชุมชนเป็นผู้ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงโค รงการ นอกจากนี ้ยังมี

โครงการขยะแลกแต้มให้ประชาชนนําพวกถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีต่างๆ มาแลกแต้มรับรางวัล 
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  4.1.4.4  วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน 

  ในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

นั้นหน่วยงานท่ีมีหน้ าท่ีรับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าท่ีเก่ียวกับ งาน

ธุรการ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานรักษาความ

สะอาด 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   เทศบาลตําบลเมืองแกลงได้ดําเนินโครงกา ร ขยะแลกแต้มและโครงการ 

Green  Lamp โดยโครงการขยะแลกแต้มเป็นการนําของเสียอันตรายจากชุมชนพวก ถ่านไฟฉาย 

แบตเตอร่ี ท่ีใช้แล้วของประชาชน มาแลกเป็นแต้ม เพ่ือแลกเป็นสิ่งของต่างๆ หรือ โครงการ Green 

Lamp เป็นการรวบรวมหลอดฟลูออเรสเซนต์จากประชาชน จากนั้นเทศบาลจะนําถ่านไฟฉาย 

แบตเตอร่ีและหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีเก็บรวบรวมได้จากประชาชนมาเก็บรวบรวมไว้ จากนั้นทาง

เทศบาลจะนําหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีเก็บไว้ปริมาณมาพอส่งให้กับบริษัทโตชิบาเพ่ือนําไป

ดําเนินการกําจัด ส่วนทางด้านถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ีนั้น ทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงไม่ได้มี

โรงกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ทางเทศบาลจึงนําแบตเตอร่ีต่างๆและถ่านไฟฉายมาหล่อเป็น

บล็อกปูนเพ่ือทําเป็นเก้าอี ้ โดยมีการหล่อแบตเตอร่ีมือถือและถ่านไฟฉายผสมกับปูน แล้วหล่อปูน

ทับอีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงนํากระเบื ้องเคลือบมาปิดเพ่ือทําเป็นเก้าอี ้นั่ง 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงทราบถึงแนวทางการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนของทางเทศบาลตําบลเมืองแกลง เม่ือประชาชนนําหลอดฟลูออเรส

เซนต์มาทิ ้งท่ีจุดต่างๆ ทางเทศบาลจะเป็นผู้ท่ีรวบรวมและเก็บไว้ให้ทางบริษัทโตชิบารับไปกําจัด

ส่วนทางด้านถ่านไฟฉายและแ บตเตอร่ีนั้นทางเทศบาลจะนํามาทําเป็นเก้าอี ้นั่ง ซึ่งในการ

ดําเนินการต่างๆนี ้ผู้นําชุมชนจะรับรู้ ถึงการดําเนินการของทางเทศบาลตําบลเมืองแกลงและจะ

นําไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบด้วย 

     ในส่วนวิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของทางเทศบาลตําบล

เมืองแกลงนั้น ทางเทศบาลมีการจัดการอย่างชัดเจนและประชาชนในชุมชนก็รับรู้ถึงการ

ดําเนินการต่างๆ ของทางเทศบาลโดยการประชาสัมพันธ์ของผู้นําชุมชน ทําให้ประชาชนเห็นการ

ทํางานอย่างชัดเจน 
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   4.1.4.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับขยะในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้นทางเทศบาล

ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการให้ประชาชนเข้ามาทราบถึงปัญหาด้วยตนเอง เช่น เม่ือมี

ปัญหาขยะทางเทศบาลพาประชาชนกับผู้นําชุมชนเข้าไปดูหลุมฝังกลบขยะ ซึ่งประชาชนจะได้

ทราบว่าตนเองได้ก่อให้เกิดปัญหานี ้ขึ ้ นเพ่ือประชาชนจะได้เล็งเห็นความสําคัญและเข้าใจถึง

สถานการณ์ของปัญหาเพ่ือให้ทั้งฝ่ ายเทศบาลและประชาชนได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา โดย

เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขได้กล่าวว่า “สิ่งท่ีเราจะทําให้ประชาชนเค้าเข้ามามีส่วนร่วมได้ ต้องให้

เค้าเห็นปัญหา ท่านนายกฯ พาไปดูหลุมขยะ พาไปดูคลองเน่า... ทุกคนในเมืองเป็นคนก่อหมด 

คุณต้องมารู้เลยว่าปลายทางไปไหน...” นอกจากนี ้ทางเทศบาลมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งแรกเร่ิมในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมนั้นยาก จึงจําเป็นจะต้องมีตัวอย่ างความสําเร็จให้ประชาชนได้เห็นว่าสามารถทําได้

จริง และทางเทศบาลจะต้องเข้าถึงประชาชนจริงๆ เพ่ือทําให้ประชาชนเช่ือถือและกล้าท่ีจะเข้ามา

ร่วมมือกับทางเทศบาล 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลหลายท่านมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะโดยนําข้อมูลท่ีได้จากการประชุมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชนของตนให้

ทราบอยู่เสมอ เช่น ประธานชุมชนโพธิ์ทอง (2554) กล่าวว่า “หากต้องการความร่วมมือจาก

ชาวบ้านท่ีนี ้ แค่ทางประธานชุมชนเรียก ชาวบ้านก็พร้อมใจมา บางครั้งชาวบ้านรวมกลุ่มกันมา

ร่วมงานก่อนเจ้าห น้าท่ีจะมาถึงเสียอีก ขอแค่ทางเทศบาลเห็นความสําคัญกับชาวบ้าน ชาวบ้านก็

พร้อมและยินดีท่ีจะร่วมมือ” การจากสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนหนองควายเขาหักซึ่งเป็นชุมชน

เกษตรกรรม พบว่ามีความร่วมมือจากประชาชน ท่านกล่าวว่า “เน่ืองจากเป็นสังคมชนบท ทุกบ้าน

มีความสามัคคีกัน เป็นบ้านพ่ี บ้านน้องเครือญาติกัน หากบ้านไหนมีอะไรท่ีดี ก็จะมาเล่าสู่กันฟัง 

แล้วก็จะร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกัน” แต่บางชุมชนเช่น ชุมชนในยาง จากการสัมภาษณ์ประธาน

ชุมชนก็พบว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื ้นท่ี เน่ืองจากส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง 

เป็นลูกจ้างตามโรงงาน ไม่มีเวลาท่ีจะร่วมมือกับทางเทศบาลในการจัดการขยะ 

   จากการสัมภาษณ์การให้ความร่วมมือของประชาชนของผู้บริหาร 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และผู้นําชุมชน สามารถสรุปได้ว่า ทางด้านเทศบาล มีการสร้างความร่วมมือ

จากประชาชนโดยการให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ เช่นการพาไปดูหลุมฝังกลบขยะ เป็นต้น 
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เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการดําเนินโครงการต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน สําหรับประชาชนในเมืองแกลงนั้นส่วนใหญ่ท่ี

ประชาชนเป็นชาวบ้าน เกษตรกร มักจะให้ความร่วมมือได้ดี เน่ืองด้วยเป็นชุมชนเครือญาติและมี

ความคุ้นเคยกัน และมีความรักในท้องถ่ินตนเอง แต่สําหรับชุมชนท่ีเป็นอาชีพรับจ้าง ลูกจ้างตาม

โรงงาน การให้ความร่วมมือเป็นไปค่อนข้างยาก เน่ืองจากไม่มีเวลา 

   4.1.4.6  ปัญหาและอุปสรรค 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

     ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนได้แก่ 

การสร้างความร่วมมือของประชาชนในการคัดแยกขยะ เน่ืองจากในบางชุมชน ลักษณะประชาชน

จะเป็นประชากรแฝงและแรงงานต่างชาติมากพอๆ กับประชากรท้องถ่ิน เพราะท่ีน่ีมีโรงงานเยอะ

ทําให้มีการโยกย้ายถ่ายเทประชากรหมุนเวียนตลอด ดังนั้นกลุ่มประชากรแฝงเป็นกลุ่มท่ีเทศบาล

จะต้องติดตามอยู่ตลอด นอกจากนี ้การจัดการขยะจากต้นทางอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของ

ประชาชนมาก ซึ่งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนนั้นเป็นการยาก อาจปรับเปล่ียนได้บ้าง

บางส่วน ดังนั้นเทศบาลตําบลเมืองแกลงจึงเน้นไปท่ีน โยบายการจัดการขยะท่ีปลายทางซึ่ง 

เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลเมืองแกลง (2554) ได้กล่าวถึงเร่ืองการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะว่า“การท่ีจะรณรงค์ให้ประชาชนเลิกลดขยะเลยยาก 

ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการขยะปลายทาง ในเม่ือเราไปแก้ต้นทางแล้วมันยาก เราก็มาทําปลายทาง

ซะเลย” 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือ

ของทางประชาชน โดยส่วนรวมแล้วประชาชนให้ความร่วมมือดีและมีบางส่วนท่ียังไม่ให้ความ

ร่วมมือ ไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน นอกจากนี ้ผู้นําชุมชนอยากให้ทางเทศบาลเป็น

ผู้เข้ามาดําเนินการริเร่ิมโครงการต่างๆ จะทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ ้นดังเช่นผู้นํา

ชุมชนมาบใหญ่กล่าว “ตอนแรกชาวบ้านไม่รู้เร่ืองขยะเลย แต่ถ้าจะให้ชาวบ้านเร่ิมก็ไม่ใช่ต้องให้

ทางเทศบาลริเร่ิม” 

   จากปัญหาและอุปสรรคท่ีได้สัมภาษณ์จากผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

และผู้นําชุมชนนั้นสรุปได้ว่า ความร่วมมือของประชาชนบางส่วนยังน้อย ไม่มีการคัดแยกของเสีย

อันตรายจากชุมชนและทางประชาชนต้องการให้ทางเทศบาลเข้ามามีบทบาทให้การริเร่ิมโครงการ

ต่างๆ  
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 4.1.5.  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ผู้ให้ข้อมูล  

  1)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง 

  2)  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ 

  3)  ผู้นําชุมชน จํานวน 3 ราย 

  4.1.5.1  ข้ อมูลทั่วไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งอยู่ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ มีเนื ้อท่ีประมาณ 1,938 ไร่ เป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ ้าเจ้าพระยา ดินบริเวณนี ้จึงมีความ

อุดมสมบูรณ์ด้วยสารอาหารของพืชนานาชนิด มีสวนผลไม้มากมาย และมีตลาดนํ ้าบางนํ ้าผึ ้ง เป็น

แหล่งพื ้นท่ีสีเขียว มีพื ้นท่ีป่ าประมาณ 70 ไร่  

   องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีจํานวนป ระชากร 4,934 คน และจํานวน

หลังคาเรือน 1,388 หลังคาเรือนมีความหนาแน่นของ ประชากรโดยเฉล่ีย 628 คนต่อตาราง

กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่ประชาชนในตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีอาชีพหลักคือ ทําสวน รับจ้าง 

อาชีพเสริมคือ เลี ้ยงปลา ปลูกไม้ประดับ โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

บางนํ ้าผึ ้งแสดงดังภาพท่ี 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14  โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

สํานักงานปลัด 

ฝ่ ายการคลัง 

ฝ่ า ยการศึกษา 

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ า ยโยธา 
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  4.1.5.2  สถานการณ์และปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

     องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีประชาชนในความดูแลไม่มากทําให้

ปัญหาในการจัดการขยะน้อย ของเสียอันตรายจากชุมชนก็มีปริมาณน้อยมากทําให้ไม่มีปัญหาใน

ส่วนนี ้ แต่ในพื ้นท่ีมีการจัดตั้งตลาดนํ ้าบางนํ ้าผึ ้ง บริเวณตลาดนํ ้าจึงมีปริมาณขยะมากกว่าบริเวณ

อ่ืนๆ และนักท่องเท่ียวบางส่วนก่อให้เกิดขยะ และทิ ้งขยะไม่เป็ นท่ี ทําให้ทัศนียภาพของตลาดนํ ้า

แย่ลง จึงเกิดปัญหาขยะในบริเวณตลาดนํ ้ามากกว่า ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจึงเร่ง

ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาขยะในตลาดนํ ้ามากกว่า 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

     สถานการณ์ขยะตอนนี ้ส่วนนี ้ใหญ่ขยะท่ีเกิดขึ ้นในชุมชนมีปริมาณไม่มาก 

แต่จะมีขยะเพิ่มขึ ้นในช่วงท่ีตลาดนํ ้าบางนํ ้าผึ ้งเปิดขาย ตอนนี ้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบาง

น ํ ้า ผ ึ ้ง   เ น้ น ล ด ป ริ ม า ณขยะทั่วไปโดยเร่ิมจากครัวเรือนก่อน โดยพยายามให้ทางบางนํ ้าผึ ้งเป็นตําบล

ปลอดขยะ สําหรับขยะจากตลาดท่ีมีปริมาณมากทางองค์การบริหารส่วนตําบลก็เร่ิมให้มีการทํานํ ้า

จุลินทรีย์จากขยะสดในตลาด สําหรับตําบลบางนํ ้าผึ ้งจะเน้นท่ีขยะทั่วไปเป็นหลัก สําหรับของเสีย

อันตรายจากชุมชนนั้นทางประชาชนไม่ได้มีการคัดแยก โดยทิ ้งรวมไปกับขยะท่ีทางรถขยะมา

จัดเก็บ 

   สถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล

บางนํ ้าผึ ้งนั้นยังไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ทิ ้งของเสียอันตราย

จากชุมชนรวมกับขยะอ่ืนๆ ไปพร้อมกันแล้วให้รถขนขยะนําไปทิ ้งรวมท่ีบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งทําให้เกิด

ปัญหาการปะปนของของเสียอันตรายจากชุมชนกับขยะอ่ืน 

  4.1.5.3  นโยบาย/แผน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

   1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   โดยส่วนใหญ่นโยบายในด้านขยะขององค์การบริหารส่วนตํา บลบาง

น ํ ้า ผ ึ ้ง จ ะ เ น้ น ไ ป ท ี ่ขยะทั่วไป มากกว่า โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งนั้น มี

วิสัยทัศน์ในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  มีโครงการให้ทุกครัวเรือนมีถัง

หมักเศษอาหารเพ่ือทํานํ ้าจุลินทรีย์และปุ๋ ยจากเศษอาหาร และมีถังหมักขนาดใหญ่อยู่ตามจุด

ต่างๆ ของตลาดนํ ้า  โดยได้รับสนับสนุนจาก บริษัทบางจาก มอบถังสําหรับหมักเศษอาหารให้แก่

องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง เพ่ือให้แต่ละครัวเรือนในพื ้นท่ีและตามจุดบริเวณรอบๆ ตลาด 
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ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่มีนโยบายในการดําเนินการเร่ืองของเสียอันตราย

จากชุมชนอย่างชัดเจน แต่บางหมู่บ้านในตําบลบางนํ ้าผึ ้งเช่น หมู่  6 และหมู่ 7 ประชาชนจะนํา

หลอดไฟท่ีชํารุดใส่ถุงแยกไว้ แล้วเจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะจะนําไปเก็บไว้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ระดับตําบลบ า ง น ํ ้า ผ ึ ้ง นอกจากนั้นทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งได้มีการการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์โดยเป็นการลงพื ้นท่ีไปยังบ้านเรือนประชาชนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้พบปะพูดคุยกับ

ประชาชนในพื ้นท่ีโดยตรง และยังมีกลุ่มอาสาสมัครท่ีได้รับรู้ข่าวสารจากการเข้าร่วมประชุมกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งช่วยกระจายข่าวสารให้แก่ประชาชนในพื ้นท่ีได้ทราบ ร ว ม ท ั ้ง ม ี

เสียงตามสายของหมู่บ้านต่างๆ ท่ีคอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของทางองค์การบริหารส่วน

ตําบลบางนํ ้าผึ ้ง 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

     ในด้านนโยบายของการจัดการของเสียอันต รายจากชุมชนของตําบลบาง

นํ ้าผึ ้งยังไม่มีนโยบายเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน เน่ืองจากปริมาณของเสียอันตรายจาก

ชุมชนมีน้อย ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งจึงเน้นการจัดการขยะทั่วไปก่อน ซึ่งมีปริมาณ

มากโดยกิจกรรมและโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับขยะทั่วไป เช่น กิจกรรมท่ีมีกลุ่ม

เยาวชนรวมตัวกัน โดยมีช่ือกลุ่ม “Bee Power Save The World” โดยจะทํางานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนหนึ่งจะรับขยะท่ีสามารถนํามาดัดแปลงใช้ใหม่ได้จากตลาด เพ่ือนํามาประดิษฐ์ของใช้ท่ีทํา

จากเศษวัสดุและขยะออกจําหน่าย อีกส่วนหนึ่งจะไปรับซื ้อขยะตามบ้านเรือนท่ีแยกไว้แล้วนําไป

ขายต่อ เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ให้กับเยาวชนในพื ้นท่ี ซึ่งประสบความสําเร็จค่อนข้างดี ดังเช่นท่ี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ (2554) ได้กล่าวว่า “กลุ่มเยาวชน Bee Power 

Save The World ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุซักประมาณ 10-13 ปี  ซึ่งเป็นแรงงานดี ทํางานได้ดี เราจึง

เน้นกิจกรรมส่วนนี ้กับเยาวชน” นอกจากนี ้ยังมีโครงการจัดให้มีการศึกษาดูงานสําหรับหน่วยงาน

ต่างๆ เข้ามาดูงานการจัดการขยะของตําบลบางนํ ้าผึ ้ง ผู้นําชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบล

บ า ง น ํ ้า ผ ึ ้ง  (2554) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า “ชุมชนควรให้ความสําคัญกับการสร้างเยาวชน คนรุ่นใหม่ 

เพ่ือมาสานต่อในการพัฒนาชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อมนี ้ต่อไป โดยการสร้างจิตสํานึกในเร่ือง

สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน” 

  4.1.5.4  วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งยังไม่มีการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนเน่ืองจาก ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนมีปริมาณน้อยมาก ประชาชนก็ทิ ้งของเสีย
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อันตรายจากชุมชนรวมกับขยะทั่วไป และทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งไม่ได้มีถังหรือ

ภาชนะสําหรับรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนไว้ให้ประชาชน หรือบางครั้งประชาชนคัดแยกของ

เสียอันตรายจากชุมชนไว้แล้ว แต่เม่ือมีการเก็บขนขยะ เจ้าหน้าท่ีเก็บขนไม่ได้คัดแยกของเสีย

อันตรายไว้เฉพาะแต่เก็บขนรวมกันกับขยะทั่วไปอยู่ดีซึ่งเม่ือเก็บขนขยะแล้ว รถเก็บขนขยะจะนํา

ขยะไปกําจัดยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยท่ี ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยคิด

ค่ากําจัดตามปริมาณท่ีอัตรา 300 บาทต่อตัน มีเพียงบางหมู่บ้านท่ีคัดแยกหลอดไฟชํารุดเพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา พระดับตําบลบางนํ ้าผึ ้ง แต่ของเสียอันตรายจาก

ชุมชนอย่างอ่ืนไม่ได้มีการคัดแยก 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ของเสียอันตรายจากชุมชนของตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีปริมาณน้อย ทาง

ประชาชนไม่ได้มีการคัดแยก ส่วนใหญ่ทิ ้งปะปนรวมกับขยะทั่วไป แล้วให้ทางรถเก็บขนขยะเก็บขน

ไปทิ ้งท่ีบ่อฝังกลบขยะ แต่ก็มีบางหมู่บ้านท่ีมีการให้ประชาชนนําพวกหลอดไฟท่ีแตกหัก ชํารุดแยก

ใส่ถุงไว้เฉพาะ แล้วให้เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะเก็บไปรวมไว้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล

บ า ง น ํ ้า ผ ึ ้ง 

   4.1.5.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

     ประชาชนในตําบลบางนํ ้าผึ ้งให้ความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วน

ตําบลค่อนข้างดี เน่ืองจากในชุมชนมีการดําเนินการของตลาดนํ ้า ซึ่งเน้นในความสะอาดของสภาพ

สิ่งแวดล้อม ประชาชนจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการปัญหาขยะ ทั้งภายในตลาดและภายใน

ชุมชนย่ิงขึ ้น  สําหรับของเสียอันตรายจากชุมชนนั้น ภายในตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีปริมาณน้อย ทาง

องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่ได้มีการดําเนินการคัดแยก  ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่ได้มีการคัดแยก

ของเสียอันตรายจากชุมชน แต่สําหรับกิจกรรมห รือโครงการอ่ืนๆ  ท่ีทางองค์การบริหารส่วนตําบล

ดําเนินการ ประชาชนส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือเสมอ มีเพียงบางส่วนท่ีไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่ง

เป็นส่วนน้อย  

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   จากการสัมภาษณ์ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในตําบลบางนํ ้าผึ ้ง

พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนให้ความร่วมมือดี เม่ือมีกิจกรรมต่างๆของ เทศบาลตําบลบางนํ ้าผึ ้ง

ประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือ เช่นกิจกรรมการทํานํ ้าหมักจุลินทรีย์และปุ๋ ย

อินทรีย์ ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่ผู้นํา
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หมู่บ้านหรืออาสาสมัครจะเป็นส่ือกลางระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง 

และเม่ือมีตลาดนํ ้าบางนํ ้าผึ ้งเกิดขึ ้น ประชาชนย่ิงเห็นความสําคัญในการให้ความร่วมมือในการ

จัดการขยะภายในชุมชน เน่ืองจากหากมีปัญหาขยะในชุมชน จะทําให้ทัศนียภาพของทางตลาดนํ ้า

ไม่ดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ ประชาชนจึงให้ความร่วมมือกับ ทางองค์การ

บริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งเป็นอย่างดี แต่ก็มีบางส่วนท่ียังไม่ให้ความร่วมมือ แต่ถือเป็นส่วนน้อย 

   4.1.5.6  ปัญหาและอุปสรรค 

     1)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งได้แสดง

ความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ว่ายังไม่ได้มีการ

จัดการของเสียอันตรายอย่างจริงจัง ทําให้ยังมีการปะปนของของเสียอันตรายจากชุมชนกับขยะ

ทั่วไปท่ีนําไปทิ ้งท่ีบ่อฝังกลบขยะอยู่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทางประชาชน อีกทั้งทาง

องค์การบริหารส่ว นตําบลบางนํ ้าผึ ้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก ยังขาดแคลน

งบประมาณ และบุคลากรเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชน 

     2)  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 

   ปัญหาเร่ืองความร่วมมือของประชาชนซึ่งตอนนี ้ก็ยังเป็ นปัญหาอยู่โดย

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ (2554) ได้กล่าวว่า  

 

 ปัญหาความร่วมมือก็ยังมีอยู่ เช่น คนไม่ให้ความร่วมมือ บ้านมีรั้ว ผมใช้ค ํ า น ี ้ คือ

 คนท่ีเข้ามาอยู่ทีหลัง ไม่ใช่คนท้องท่ี เข้ามาซื ้อท่ีดินอยู่ ไม่สุงสิงใคร เหมือนเ ป็ นคน

 ชุมชนเมือง เวลามีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งนายกจัดเป็นประจําเค้าก็ไม่ออกมาร่วม 

 ส่วนนี ้แหละเป็นปัญหา ซึ่งทุกท้องถ่ินต้องเจอปัญหานี ้ 

 

     โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งได้เน้นถึงความร่วมมือของ

ประชาชนในชุมชนให้มากท่ีสุด ซึ่งแม้จะมีบางส่วนท่ียังไม่ให้ความร่วมมือแต่องค์การบริหารส่วน

ตําบลบางนํ ้าผึ ้งพยายามแก้ไขปัญห านี ้ เพราะแม้ว่าประชาชนท่ีไม่ให้ความร่วมมือมีส่วนน้อยแต่

ถือเป็นส่วนหนึ่งของตําบลและต้องการให้เข้ามาร่วมมือกับชุมชนมากท่ีสุด อีกทั้งปริมาณของเสีย

อันตรายจากชุมชนภายในตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีปริมาณน้อย ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบาง

นํ ้าผึ ้งยังไม่ให้ความสําคัญในการจัดการในส่วนนี ้ 
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   ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การ

บริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งคือ ผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งไม่เล็งเห็น

ความสําคัญของการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน อีกทั้ง การขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร 

ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งยังไม่มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างจริงจัง 

 

 4.1.6  สรุปการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเป็ นกรณีศึกษา 

 จากการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 5 แห่ง สามารถสรุปการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนได้ ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  สรุปการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา 

 
ประเด็นการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน  

องค์การ

บริหารส่วน

ตําบลบาง

น ํ ้า ผ ึ ้ง 

เทศบาล

ตําบลเมือง

แกลง 

เทศบาลเมือง

ปากช่อง 

 

เทศบาลนคร

ภูเก็ต 

 

 

องค์การ

บริหารส่วน

จังหวัด 

นนทบุรี 

นโยบายในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ 

- - - √ - 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง - √ - √ √ 

การคัดแยกของเสียอันตราย

จากชุมชน 

- √ - √ - 

การรวบรวมของเสียอันตราย

จากชุมชนแยกจากขยะอ่ืน  

- √ - √ - 

เก็บขนของเสียอันตรายจาก

ชุมชนแยกจากขยะอ่ืน  

- √  √ - 

มีอาคาร/ สถานท่ีจัดเก็บ

โดยเฉพาะ 

- √ - √ - 

ส่งหน่วยงาน/จ้างเอกชนกําจัด - - - √ - 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ดําเนินการกําจัดเอง  

- √ - - - 
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4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเทคนิค SWOT Analysis 
 
 จากการศึกษาการจัดการของเสียอันตราย จากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พบว่าแนวทางในการดําเนินการจัดการของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความแตกต่างกัน

จากข้อจํากัดต่างๆในแต่ละประเภทขององค์ก รปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ปริมาณของเสียอั นตราย

จากชุมชนท่ีเกิดขึ ้นในองค์ก รปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก ได้แก่ องค์การบ ริหารส่วนตําบล 

เทศบาลตําบล ซึ่งมีประชากรในความดูแลน้อยทําให้มีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนไม่มาก

พอในการท่ีจะต้องดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ด้วยตนเอง ถูกต้อง อีกทั้ง

งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนั้น ค่อนข้ างสูง ซึ่งหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กดังกล่าวดําเนินการจะทําให้ไม่คุ้มค่าในการดําเนินการ  ในส่วนของ

เทศบาลเมือง น ั ้นมีศักยภาพในด้านงบประมาณ บุคลากร และปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน

ค่อนข้างดี สําหรับเทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุ มชนได้เน่ืองจากมีศักยภาพเพียงพอ ทําให้ สามารถแบ่งแนวองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเป็น 3 ขนาดได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กคือ องค์การบริหารส่วนตําบล 

เทศบาลตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง คือ เทศบาลเมือง และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่ คือ เทศบาล นคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้เทคนิค 

SWOT Analysis ซึ่งแยกออกได้เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังต่อไปนี ้ 

 

 4.2.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ศักยภาพในการจัดการ ข้อได้เปรียบ สามารถนําไปกําหนดแนวทางในการ

จัดการท่ีเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท โดยปัจจัยภายในท่ีนํามาวิเคราะห์

คือ ปริมาณของเสียอันตรายจากชุม ชน ผู้ บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบาย/ 

กิจกรรม/ โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  ความพร้อมและศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ดังตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

1.  ปริมาณของเสีย

อันตรายจากชุมชนชน 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

      องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดกลาง 

 

 

     ปริมาณของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีเกิดขึ ้นมีปริมาณไม่มาก

เน่ืองจากจํานวนประชากรน้อย

การรวบรวมของเสียอันตราย

จากชุมชนทําได้ ง่าย การจัดเก็บ

ข้อมูลปริมาณของเสียอันตราย

จากชุมชนเพ่ือใช้วางแผนการ

จัดการขอ งเสียอันตรายทําได้

ง่าย 

     ปริมาณของเสียอันตรายมี

ปริมาณมากกว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กแต่มี

ปริมาณน้อยกว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

ศูนย์กลางในการรับขยะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ

หน่วยงานอ่ืนๆมาทิ ้งท่ีหลุมฝัง

กลบขยะทําให้มีปริมาณของเสีย

อันตรายจากชุมชนเพิ่มมากขึ ้น

สามารถท่ีจะดําเนินการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนได้ 

 

 

     ปริมาณของเสียอันตรายจาก

ชุมชนมีน้ อย การดําเนินการ

กําจัดของเสียอันตรายจาก

ชุมชนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 



85 
 

ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

     ปริมาณของเสียอันตรายจาก

ชุมชนมีปริมาณมากตามจํานวน

ประชากร ทําให้มีทางเลือกใน

การจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนได้หลากหลายเช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ

เองหรือให้เอกชน เข้าร่วม

ดําเนินการ เป็นต้น 

 

2.  ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดเล็ก 

 

 

 

     ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในท้องถ่ินทําให้

รับทราบปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ ้นได้

ง่าย อีกทั้งประชาชนสามารถ

พบปะ พูดคุยและแสดงความ

คิดเห็นต่างๆกับผู้บ ริหารได้

โดยตรง ผู้บริหารมีความเป็น

ผู้นําวิสัยทัศน์และความ

กระตือรือร้นในการพัฒนา

ท้องถ่ินของตนเอง ดังเช่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลบาง

นํ ้าผึ ้งท่ีผู้นําเข้าไปรับฟังปัญหา

ต่างๆของประชาชนในชุมชนเพ่ือ

หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เป็นต้น 

 

 

 

     ในการจัดการขยะในท้องถ่ิน

ผู้ บริหารจะดําเนินการจัดการ

ขยะทั่วไปมากกว่า เน่ืองจาก

ปริมาณของของเสียอันตราย

จากชุมชนมีน้อย ผู้บริหารจึง

ไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญของ

ปัญหาของเสียอันตรายจาก

ชุมชนมากนัก ส่งผลให้วิสัยทัศน์

ขององค์กรเน้นการจัดการขยะ

ทั่วไปและการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในด้านอ่ืนๆมากกว่า 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

     ผู้บริหารยังมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนในท้องถ่ินพอสมควร

และมีประธานชุมชนคอยรับฟัง

ปัญหาของประชาชนแล้วนํามา

ประชุมร่วมกันกับผู้บริหารเพ่ือ

แก้ปัญหาต่างๆ ภายในท้องถ่ิน 

     ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํา มี

ความกระตือรือในการทํางาน

และมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา

ดังตัวอย่างเช่น เทศบาลเมือง

ปากช่อง เม่ือประชาชนมีปัญหา

ต่างๆ จะนํามาแจ้งแก่ประธาน

ชุมชนและประธานชุมชนจะนํา

ปัญหามาเข้าท่ีประชุมของ

เทศบาลเพ่ือร่วมกันหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป เป็นต้น 

     ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํา มี

วิสัยทัศน์และความกระตือรือร้น

ในการทํางาน ในการพัฒนา

ท้ องถ่ินเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในการแก้ไขปัญหาของเสีย

อันตรายจากชุมชน มีนโยบายใน

การจัดการของเสียอันตร ายจาก

ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาของเสีย 

อันตรายจากชุมชนภายในท้ อง 

 

 

 

 

 

 

     ผู้บริหารไม่ได้เล็งเห็น

ความสําคัญของการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชน โดย

ผู้บริหารให้ความสําคัญในสิ่งท่ี

ส่งผลต่อคะแนนเสียงในการ

เลือกตั้ง เน่ืองจากผู้บริหารมี

วาระในการดํารงตําแหน่ง มีการ

เลือกตั ้งดังนั้นผู้บริหารเน้นการ

แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีประชาชน

ต้องการเป็นสําคัญ 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ่ินซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง

ในการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน อีกทั้งผู้บริหารมี

มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชน 

เห็นได้จากการตอบรับและการ

เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ท่ี

จัดทําในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนของประชา 

ชนในท้องถ่ิน อีกทั้งสร้างความ 

สัมพันธ์ท่ีดีกับภาคส่วนต่างๆ 

เช่น เทศบาลนครภูเก็ตมีความ

ร่วมมือกับทางองค์การบริห าร

ส่วนจังหวัดภูเก็ตในการ

ดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน การสร้าง

ความร่วมมือกับประชาคม

พิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ต เป็นต้น 

 

3.  นโยบาย/ กิจกรรม/

โครงการขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการ

ของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

     องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถ่ินขนาดเล็ก      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครอง

ท้องถ่ินขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

 

     มีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดขึ ้น

ให้เหมาะสมกับศักยภาพของ

ท้องถ่ินนั้น ทําให้สามารถนําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมท่ีสอด 

คล้องกับแผนพัฒาท้องถ่ินได้ 

เช่น โครงการเก็บรวบรวมของ

เสียอันตรายจากชุม ชนของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง เป็น

ต้น 

 

 

 

     มีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนดขึ ้น

ให้ เหมาะสมกับศักยภาพของ

ท้องถ่ินนั้น ทําให้สามารถดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ได้ 

 

     มีวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือ

แผนพัฒนาท้องถ่ินระยะ3 ปี ใ น

ด้านจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วน

ใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดเล็กมีการดําเนินการใน

ด้านสิ่งแวดล้อมแต่ในการ

จัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน ส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายท่ี

ชัดเจนส่วนใหญ่เน้นในการ

จัดการขยะ ทั่วไป เน้นลด

ปริมาณขยะอินทรีย์ เช่น การทํา

ปุ๋ ยหมัก หรือนํ ้าหมักชีวภาพ 

เป็นต้น มีกิจกรรมธนาคารขยะ

แต่ไม่รวมของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดกลางมีแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ในด้านต่างๆ รวมทั้งด้าน

สิ่งแวดล้อมแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการ

จัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนรวมอยู่ นโยบายส่วนใหญ่

เน้นในการจัดการขยะทั่วไป ซึ่ง

เป็นปัญหาสําคัญก่อน 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดใหญ่มีโครงการและ

กิจกรรมต่างๆในการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนอย่าง

ชัดเจน โครงการหรือกิจกรรมจะ

ให้ความสําคัญกับประชาชนให้

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่น 

เทศบาลนครภูเก็ต มีโครงการ

แลกของเสียอันตรายจากชุมชน

กับยาสามัญประจําบ้าน มีการ

ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ตาม 

แผนโครงการทําให้โครงการ

ค่อนข้างประสบความสําเร็จ 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ความพร้อมและศักย 

ภาพขององค์กปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน เช่น 

บุคลากร งบประมาณ  

การดําเนินการจัดการ

ของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดเล็กมีความพร้อมในการ

จัดการของเสียอันตรายค่อนข้าง

น้อย แต่สามารถดําเนินงาน

จัดการในส่วนท่ีเหมาะสมกับ 

 

 

 

 

 

 

 

     ความพร้อมและศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดเล็กในการดําเนินการจัด 

การของเสียอันตรายจากชุมชน

นั้นอาจมีไม่เต็มท่ีเน่ืองจาก 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดกลาง 

 

 

ศักยภาพองค์กรได้ เช่น การจัด

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ต่างๆ การจัดกิจกรรมหรือ

โครงการเพ่ือเก็บรวบรวมของ

เสียอันตรายจากชุมชนโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีการ

จัดภาชนะรวบรวมหลอดไฟ

ชํารุดไว้ตามจุดต่างๆภายใน

เทศบาลตําบลเมืองแกลงเพ่ือให้ 

ประชาชนสามารถนําหลอดไฟ

ชํารุดมาทิ ้ง เป็นต้น 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดกลาง เป็นองค์กรท่ีค่อน 

ข้างมีความพร้อมและศักยภาพ

ในด้านต่างๆ เช่นงบประมาณท่ี

สามารถดําเนินการในการ

จัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนได้ เช่นการใช้งบประมาณ

ในการประชาสัมพันธ์ ดําเนิน

โครงการต่างๆ รวมทั้งการเก็บ

รวบรวมเพ่ือดําเนินการรอกําจัด

ต่อไปได้เพ่ือให้การดําเนินการมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ ้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง 

งบประมาณท่ีมีจํากัด หรือ

บุคลากรไม่เพียงพอ ทําให้ใน

การดําเนินการจัดการนั้นทําได้

ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การกําจัดของเสียอันตรายจาก

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดกลาง คือ เทศบาลเมือง

โดยส่วนใหญ่มีการดําเนินการ

จัดการขยะทั่วไปของตนเองแต่

ไม่มีการดําเนินการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งอาจ

มองว่าเป็นเร่ืองใหญ่เกิน

ความสามารถของเทศบาลเมือง 

อีกทั้งทางเทศบาลอาจมีปัญหา

ต่างๆ เช่น ปัญหาพื ้นท่ี หรือคิด

ว่าการดําเนินการต้องใช้

งบประมาณในการดําเนินการ

ค่อนข้ างสูง เป็นต้น 



91 
 

ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

ซึ่งมีบุคลากรในการดําเนินงานท่ี

ค่อนข้างเพียงพอ สามารถจัด

โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการของ เสียอันตรายได้ 

อีกทั้งโดยส่วนใหญ่แล้วองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง

มีหลุมฝังกลบขยะหรือพื ้นท่ีใน

การกําจัดขยะของตนเอง ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ

ดําเนินการจัดการขยะรวมถึง

การจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน เช่น การสร้างอาคาร

จัดเก็บของเสียอันตรายจาก

ชุมชน เพ่ือ รอดําเนินการในการ

กําจัดในขั ้นต่อต่อไป 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดใหญ่ ทีความพร้อมและ

ศักยภาพในการดําเนินการ

จัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชน เน่ืองจากเป็นองค์การการ

บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล

นครมีทั้งงบประมาณในการ

จัดการท่ีสูงสามารถดําเนินโครง 

การกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการของเสียอันตรายจาก 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่ อน 
(Weaknesses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากโครงการและกิจกรรม

แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดใหญ่มารถจัดสร้างอาคาร

พักของเสียอันตรายจากชุมชน

เพ่ือเก็บของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีรวบรวมรอการกําจัด 

หรือจัดสร้างระบบกําจัดของเสีย

อันตรายจากชุมชน ซึ่งในส่วนนี ้

สามารถบรรจุในแผนพัฒนาท้อง 

ถ่ิน เพ่ือของบประมาณในการก่อ 

สร้างจากหน่วยงานต่างๆเช่น 

กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหรือ

การให้เอกชนเข้ามาดําเนิน การ 

โดยพิจารณาความเหมาะสม

ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน

ในการเลือกแนวทางดําเนิน การ

อีกทั้งจํานวนบุคลากรท่ีมีเพียง 

พอสามารถดําเนินงานในการจัด 

การของเสียอันตรายจากชุมชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้มีความสําเร็จได้ เช่นเทศบาล

นครภูเก็ต ซึ่งมีการจัด การของ

เสียอันตรายจากชุมชนท่ีประสบ

ความสําเร็จ เป็นต้น 
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 4.2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินด้านโอกาส (Opportunities) และข้ อจํากัด 

(Threats) ท่ีอาจส่งผลต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย  นโยบายการ จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการของเสีย

          อันตรายจากชุมชน 

 

ปั จจัยภายนอก 

(External Factors) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

1.  นโยบายการจัดการ

ของเสียอันตรายจาก

ชุมชนของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้ องถ่ินทุกขนาด 

 

 

 

 

 

     นโยบายในการดูแล จัดการ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ 

ของภาครัฐ ส่วนใหญ่มีแนวทาง

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางใน

การจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนได้ หน่วยงานท่ีมีการ

กําหนดแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีแนวทางให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมี 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 ประสิทธิภาพและนําไปสู่การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ

ประชาชน โดยกําหนด

ยุทธศาสตร์เน้นความสําคัญใน

การจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนอย่างจริงจัง สนับสนุนให้มี

ระบบจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนครบวงจรส่งเสริมให้

เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการ

ก่อสร้างศูนย์กําจัดของเสีย

อันตรายจากชุมชนตามหลักวิชา 

การ ทําให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินสามารถนํามาเป็น

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ินเพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบายดังกล่าว ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่

ส่วนใหญ่และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินขนาดกลางและ

ขนาดเล็กบางแห่งมีการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถ่ินอยู่แล้ว แต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการจัดการ

สิ่งแวดล้อมหากทําแนวทางจาก 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 หน่วยงานภาครัฐมาเป็น

แนวทางจะทําให้เกิดการพัฒนา

ท้องถ่ินในด้านการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนท่ี

เหมาะสมย่ิงขึ ้น 

     กรมควบคุมมลพิษมีนโยบาย

และ แผนงานเด่นชัดในการ

ส่งเสริมให้ท้องถ่ินต่างๆ มีการ

ดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน ส่งเสริมให้มี

การจัดตั ้งศูนย์กําจัดข องเสีย

อันตรายจากชุมชนแบบครบ

วงจรภายในท้องถ่ินต่างๆ ซึ่งทํา

ให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถจัดทําแผนพัฒนาท้อง 

ถ่ินให้สอดคล้องกับนโยบายของ

กรมควบคุมมลพิษ อีกทั้งมีการ

ดําเนินโครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน เช่นโครงการเรียกคืน

ซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ า

และอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE Can 

Do Project) เป็นโครงการท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 รวบรวมของเสียอันตรายจาก

ชุมชนภายในท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกของเสีย

อันตรายจากชุมชนและสามารถ

ดําเนินโครงการอ่ืนๆควบคู่กันได้ 

 

2.  กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับของหน่วยงาน

ภายนอก 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้ องถ่ินทุกขนาด 

 

 

 

 

     พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 และ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได้มีการ

เพิ่มเติมนิยาม คําว่ามูลฝอย ให้

รวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน  สามารถ

ออกเป็นกฎระเบียบภายใน

ท้องถ่ินได้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีอํานาจในการ เลือก

แนวทางในการ ดําเนินการ

จัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน

ของตนเอง ได้แก่ การดําเนินการ 

เองภายในท้องถ่ินหรือร่วมกับ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 ท้องถ่ินอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นผู้ควบคุมดูแล หรือให้เอกชน

เข้ามาร่วมดําเนินการ 

        พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2535  เป็นการ

ส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ินดําเนินการจัดก าร

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการ

จัดทําแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน อีกทั้ง

เพ่ือให้องค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ินสามารถเสนอโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือของบประมาณ

จากกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ เช่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เสนอแผนการก่อสร้างระ บบ

กําจัดของเสียอันตรายจาก

ชุมชนแบบครบวงจรแก่กองทุน

เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

เ ป็ นต้ น 

     พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 เป็นการ

กระจายอํานาจให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

จัดระบบบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชนในท้องถ่ิน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ

ดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนภายใน

ท้องถ่ินของตนเองได้ 

     พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ. 2537  พระราช 

บัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดให้

เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตําบล องค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีอํานาจในการออก เทศ

บัญญัติ ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับ

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

สิ่งแวดล้อมภายในท้องถ่ินได้ ทํา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถออกเทศบัญญัติ 

ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับในการ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 ดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสม

กับศักยภาพของท้องถ่ินตนเอง 

อีกทั้งยังให้อํานาจเทศบาลใน

การดําเนินกิจการต่างๆ ร่วมกับ

เทศบาลอ่ืนเช่น การเก็บรวบรวม 

ขนส่ง กําจัด ของเสียอันตราย

จากชุมชนระหว่างเทศบาลใน

รูปแบบของ สหการ และให้

อํานาจแก่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดในการดําเนินการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชน

ให้แก่องค์กรปกคร องส่วน

ท้องถ่ินท่ีอยู่ในเขตขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้  

 

3.  การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้ องถ่ินทุกขนาดเล็ก 

 

 

     เป็นท้องถ่ินขนาดเล็ก

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนใน

ท้องถ่ิน อาศัยอยู่ในท้องท่ีเป็น

เวลานานมีความผูกพันธ์กับ

ท้องถ่ินสูง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีการส่ือสารกับทาง

ชุมชนโดยผ่านผู้นําชุมชนได้

โดยง่ายและทั่วถึงอย่างรวดเร็ว  
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ภายในชุมชน ประชาชนใน

ท้องถ่ินให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรมต่างๆท่ีทางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ

ได้ดี ทําให้มีโอกาสในการสร้าง

ความร่วมมือในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมกับประชาชนได้ดี

เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล

บางนํ ้าผึ ้ง และเทศบาลตําบล

เมืองแกลงท่ีประชาชนให้ความ

ร่วมมือในโครงการต่างๆ ทําให้

โครงการประสบความสําเร็จ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

การดําเนินกิจกรรมในการให้

ความรู้เก่ียวกับของเสียอันตราย

จากชุมชนและโครงการด้าน

สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ประชาชนส่วน

ใหญ่ให้ความร่วมมือดี มีการพูด 

คุย ส่ือสารระหว่างประชาชนกั บ

ผู้นําชุมชน ทําให้เกิดความเข้าใจ

ในปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญ 

หาได้ เช่น เทศบาลเมืองปาก

ช่อง ท่ีมีกิจกรรมธนาคารขยะท่ี

ประสบความสําเร็จ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

     องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

     ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่บางแห่ง การ

ให้ความร่วมมือในการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชน

ค่อนข้างดี เน่ืองจากมีผู้นําชุมชน

เป็นส่ือกลางระหว่างประชาชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชน

เข้า มามีส่วนร่วมในการรวบรวม

ของเสียอันตรายจากชุมชนอย่าง

ต่อเน่ือง อีกทั้งมีการสนับสนุน

ท้องถ่ินอ่ืนๆ ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมใน

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลต่างๆของของเสียอันตราย

จากชุมชนบางแห่ง มีการ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้

ท้องถ่ินอ่ืนๆ ดําเนินการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น เทศบาล

นครภูเก็ต 

 

 

 



 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทนี ้เป็นการสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และนําไปสู่

ข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสมสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ

ประเภท ดังนี ้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 การสรุปผลการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้ องถ่ินท่ีมีการดําเนินการท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถแยกได้ตามจํานวนประชากรและขนาดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 3 ประเภท ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ ด ัง น ี ้ 

 

 5.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งและ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง การดําเนินการของเทศบาลตําบลเมืองแกลงนั้น เทศบาลมีนโยบายใน

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยกําหนดเป็นกําหนดเป็นพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและ

นโยบายในการจัดการขยะโดยรวม ไม่ได้มีการกําหนดนโยบายในการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนโดยเฉพาะ โดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสํา คัญในการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจึงได้

ดําเนินการตามศักยภาพและความเหมาะสมของท้องถ่ิน เน่ืองจากเป็นเทศบาลท่ีมีประชาชนน้อย 

งบประมาณไม่สูงมาก ผู้บริหารมีการกําหนดโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้เก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน โครงการขยะแล กแต้ม โครงการ Green Lamp เป็นต้น 

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และเม่ือได้เก็บรวบรวม
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หลอดไฟจากชุมชนมาแล้วเทศบาลตําบลเมืองแกลงได้นํามาดําเนินการต่อ โดยนําไปผสมกับ

ปูนซีเมนต์แล้วขึ ้นรูปเป็นม้านั่ง ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนี ้ทางเทศบาลตําบลเมือง

แกลงเป็นผู้ดําเนินการด้วยตนเอง และมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีประชากรน้อย มี

การดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การด้านการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง

นั้นเน้นในส่วนของขยะทั่วไป ประเภทขยะอินทรีย์ เน่ืองจากในพื ้นท่ีของตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีตลาดนํ ้า 

ทําให้ มีเศษอาหารจํานวนมาก นโยบายจึง เน้นการลดปริมาณขยะดังกล่าว ส่วนของเสียอันตราย

จากชุมชน นั้นองค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้ง ไม่มีนโยบายโดยเฉพาะและยังไม่มีการ

ดําเนินการใดๆในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เน่ืองจากผู้บริหารเล็งเห็นว่าของเสีย

อันตรายจากชุมชนในพื ้นท่ีมีปริมาณน้อยปัญหาขยะทั่วไปมีมากกว่าและเร่งด่วน จึงจัดการในส่วน

นี ้ก่อน ประชาชนในตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีความใกล้ชิดกับผู้บริหาร จึงทําให้ทางองค์การบริหารส่วน

ตําบลบางนํ ้าผึ ้งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลบางนํ ้าผึ ้งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

คือ ฝ่ ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินการโครงการต่างๆเก่ียวกับขยะทั่วไป เช่น 

โครงการลดขยะโดยทํานํ ้าจุลินทรีย์และปุ๋ ยจากเศษอาหาร  

 

 5.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง คือ เทศบาลเมือง จากกรณีศึกษาคือ เทศบาล

เมืองปากช่องนโยบายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองปากช่องในด้านการจัดการขยะเน้นเร่ืองขยะ

ทั่วไป โดยเทศบาลยังไม่มีนโยบายจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ ทางเทศบาลมีการ

ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชนแก่ผู้นําชุมชนและผู้นําชุมชนจะนําไป

ถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน

การให้ความร่วมมือของประชาชนในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นยังไม่ประสบ

ความ สําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นเร่ืองใหม่สําหรับ

ประชาชนในท้องถ่ิน เทศบาลไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ปัจจุบันการดําเนินการ

ด้านขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นการจัดการขยะทั่วไปไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ ้งท่ี

หลุมฝังกลบขยะ อย่างไรก็ตามมีบางชุมชนท่ีได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะภายในชุมชนขึ ้นเพ่ือคัด
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แยกขยะท่ีสามารถนําไปขาย ได้ แต่ไม่ได้คัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนและทางเทศบาลยัง

ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการเร่ืองของเสียอันตรายจากชุมชน 

 สถานท่ีฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองปากช่องปัจจุบันเป็นแบบเทกอง ขยะท่ีถูกจัดเก็บจะ

นํามาทิ ้งท่ีหลุมโดยไม่มีการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนจึงไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้องและ

ปัจจุบันหลุมฝังกลบขยะมีปัญหาขยะล้นเน่ืองจากจํานวนขยะมีมากขึ ้น และทางเทศบาลไม่

สามารถขยายหลุมฝังกลบขยะได้ ท่ีดินท่ีใช้อยู่ในความดูแลของทหารเทศ บาลมีโครงการจัดทํา

ศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร โดยทางเทศบาลได้ขออนุญาตในการดําเนินการก่อสร้างศูนย์แล้วแต่

ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โครงการจึงถูกระงับไว้ ในด้านงบประมาณเทศบาลเมืองปากช่องมี

งบประมาณในการจัดการของเสียอันตรายได้แต่ในด้านความพร้อมเร่ืองสถานท่ีและความร่วมมือ

ของประชาชนนั้นทางเทศบาลยังคงมีปัญหาทําให้ไม่สามารถดําเนินการจัดการขยะได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ 

 

 5.1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ท่ีศึกษาคือ เทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดย

ดําเนินการต่างๆ เช่น โครงการ Phuket Safe ซึ่งให้ประชาชนนําถ่านไฟฉายแลกยาสามัญประจํา

บ้าน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเทศบาลนคร ประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภูเก็ตและร้านขายยาใน

ชุมชน การวางภาชนะใส่ของเสียอันตรายจากชุมชนตามจุดต่างๆภายในเทศบาลนคร และส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน โดยเทศบาลดําเนินการในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง มีการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนโดยการส่ง

กําจัดกับบริษัทเอกชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการกําจัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และทางเทศบาลมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีศึกษาคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เ ป็ น

องค์กรท่ีให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเล็กกว่าในการดําเนินการจัดการขยะ รวมทั้ง

ของเสียอันตรายจากชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีไม่มี

ประชากรในความดูแล ทําให้การดําเนินการจึงเป็นการสนับสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับของ

เสียอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี เช่น โครงการสนับสนุนการให้ความรู้เก่ียวกับของ

เสียอันตรายจากชุมชนแก่เยาวชนในด้านความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ขนาดใหญ่นั้นสามารถดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2  อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษา พบว่า  การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี ้ 

 

 5.2.1  ปัจจัยภายใน 

  5.2.1.1  ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน 

  ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนกับจํานวนประชากรแต่ละท้องถ่ิน มี

ความสัมพันธ์กัน หากประชากรในท้องถ่ินมากปริมาณของเสียอันตรา ยจากชุมชนจะมีมาก

เช่นเดียวกัน ทําให้สามารถนําปริมาณของของเสียอันตรายจากชุมชนมาพิจารณาถึงทางเลือกใน

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

และความเหมาะสมกับแต่ละท้องถ่ินมากท่ีสุด 

  5.2.1.2  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสําคัญต่อการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชน เห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตําบลเมืองแกลง เป็นต้น มาจาก

ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์และความเอาใจใส่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดนโยบายในการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและสามารถผลักดันให้การดําเนินงานในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับแนวความคิดของวิเชียร วิทยอุดม  

(2554ก:12-1) ท่ีกล่าวถึงบุคคลท่ีเป็นผู้นําจะต้องเป็นผู้กําหนดนโยบายและพัฒนานโยบายให้

สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได้และสอดคล้องกับแนวความคิดของนิติพล ภูตะโชติ (2556: 232) 

ท่ีกล่าวว่า “ผู้บริหารมีส่วนสําคัญต่อการดําเนินการเน่ืองจากความสําเร็จในการดําเนินงานต่างๆ

เกิดจากการขับเคล่ือนและผลักดันของผู้นํา” และแนวความคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2554ก: 12-7) 

และเสน่ห์ จุ้ยโต (2545:127-131) ท่ีกล่าวถึงผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ เป็นคุณสมบัติของผู้นําท่ีจะประสบความสําเร็จในการบริหารงาน 
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    5.2.1.3  นโยบาย/โครงการในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการดําเนินโครงการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนเช่นเทศบาลนครภูเก็ตมีโครงการ  Phuket Safe และโครงการขยะ

อันตรายแลกยาซึ่งเป็นโครงการท่ีมาจากนโยบายของเทศบาลนครภูเก็ตในการจัดระบบกําจัดขยะ

ให้ครบวงจรไม่ให้เหลือตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษและเป็นอันตรายจากชุมชนเทศบาล

ตําบลเมืองแกลงมีโครงการขยะแลกแต้มและโครงการ Green  Lamp ท่ีประสบความสําเร็จซึ่งมา

จากนโยบายท่ีต้องการให้เทศบาลดําเนินงานตามแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน

เป็นต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีประสบความสําเร็จนั้นมาจากการ

กําหนดนโยบายและโครงการท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างชัดเจนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดการของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีมีประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการจัดการนํ ้าเสียของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลงจังหวัดระยองของดรุณี ศิริวิไล (2555:132-142) ท่ีพบว่าหนึ่งในปัจจัย

ความสําเร็จของการจัดการนํ ้าเสียของเทศบาลตําบลเมืองแกลงจังหวัดระยองคือการดําเนินงาน

โดยมีนโยบาย/โครงการเก่ียวกับการจัดการนํ ้าเสียท่ีชัดเจน 

  5.2.1.4  ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น บุคลากร 

งบประมาณ วิธีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นต้น 

  การดําเนินการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละแห่งมีความแตกต่าง

กันตามความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วิธีการจัดการ เป็นต้น ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กท่ีไม่ได้ดําเนินการจัดการ เน่ืองมาจาก ปริมาณของเสียอันตรายจาก

ชุมชนท่ีเกิดขึ ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กมีปริมาณน้อย  การดําเนินการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนมีความยุ่งยากกว่าการจัดการขยะทั่วไป การขาดแคลนบุคลากรซึ่งต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน งบประมาณไม่เพียงพอเน่ืองจากการ

กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกวิธีนั้นมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูง ทําให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กไม่มีการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพราะขาดความพร้อม

และศักยภาพท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพนายุทธ เชื ้อสมบูรณ์ (2550: 

72-74) ท่ีกล่าวถึงการ จัดการของเสียอันตรายขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาการ

จัดการของเทศบาลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุทธยาพบว่าเทศบาลตําบล พระอินทราชาและ

เทศบาลตําบลลาดบัวหลวงมีงบประมาณในการจัดการขยะค่อนข้างจํากัด ไม่มีโครงการในการ 
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จัดการของเสียอันตราย การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางซึ่งยังไม่มีการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชน หากมองถึงศักยภาพในการด้านงบประมาณ มีความเพียงพอในการดําเนินการ

หรือสามารถจัดสรรได้จากแหล่งเงินทุนสนับส นุนของภาครัฐ เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

บุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถจัดหาได้หรือจัดฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับ ของเสียอันตรายจากชุมชนได้ไม่ยาก อีกทั้ง

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีเกิดขึ ้นมี ปริมาณมากเหมาะสมในการดําเนินการจัดการ แต่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางอาจมีปัญหาในการวางแผนและบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆเพ่ือนํามาจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินขนาดใหญ่จากการศึกษานั้น มีการจัดการของเสียอั นตรายจากชุมชน เช่น โครงการ 

Phuket Safe โครงการ WEEE แยกขยะของเทศบาลนครภูเก็ตและโครงการให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชนแก่เยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นต้น 

แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพท่ีเพียงพอในการดําเนินการจัดการ  ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของพนายุทธ เชื ้อสมบูรณ์ (2550:75-76) ท่ีว่า การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนั้น

ควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์หลักในการจัดการเพราะมีความพร้อมในด้าน

งบประมาณ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดการให้

ประสบความสําเร็จ นั้นคือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ ความรู้ด้านการจัดการ (สมคิด บางโม, 2553) ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านี ้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน 

 

 5.2.2  ปัจจัยภายนอก 

  5.2.2.1  นโยบายการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

  นโยบายในการจัดการของเสียอันตรายของหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานท่ีมี

การกําหนดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้

กําหนดยุทธศาสตร์ท่ีเน้นความสําคัญในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างจริงจัง 

สนับสนุนให้มีระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนครบวงจร ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน

ในการก่อสร้างศูนย์กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนตามหลักวิชาการ  อีกทั้งยังมีนโยบายในการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนของกรมควบคุมมลพิษท่ีส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์กําจัดของ

เสียอันตรายจากชุมชนแบบครบวงจรภายในท้องถ่ินต่างๆ จากนโยบายข้างต้นของหน่วยงานต่างๆ 
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นั้นทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถนํามาเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีมี

ความเหมาะสมกับศักยภาพและท้องถ่ินของตนเอง 

  5.2.2.2  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก 

  การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนน ั ้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อบังคับ

จากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ซึ่งได้เพิ่มเติมนิยามคําว่ามูลฝอย ให้รวมมูลฝอยอันตรายจากชุมชน กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สามารถออกเป็นกฎระเบียบ

ภายในท้องถ่ินได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจในการเลือกแนวทางในการดําเนินการ

จัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้เหมาะสมกับท้องถ่ินของตนเองนอกจากนี ้ยังมี

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีการกําหนดให้มี

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยหมายรวมถึงของเสียอันตราย แต่อย่างไรก็ตาม

กฏหมายท่ีกล่าวมานั้น ยังขาด วิธีการจัดการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การคัดแยกจากแหล่งกําเนิด

จนถึงการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มี แนวทางท่ี

ชัดเจนในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  

   5.2.2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 

  ในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นจําเป็นต้องได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชนในท้องถ่ินเน่ืองจากเป็นแหล่งกําเนิดของเสียอันตรายจากชุมชนหากได้รับ

ความร่วมมือจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนได้ ดีย่ิงขึ ้น เช่น 

หากประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน ทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินสามารถดําเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไปดําเนินการกําจัดได้สามารถ

ลดงบประมาณในการจ้างบุคลากรในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนเป็นต้น อีกทั้งหากมี

การสร้างความร่วมมือท่ีดีจากประชาชนในท้องถ่ินได้นั้นจะทําให้ลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน 

เช่น การต่อต้านจากประชาชนในการจัดสร้างสถานท่ีกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นต้น 

นอกจากนี ้การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

ภายในท้องถ่ินจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้ทราบถึงปัญหาในการดําเนินการได้ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี (จําลอง โพธิ์บุญ, 

2551ข: 165) พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมนับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถทําให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากเท่าไร ความสําเร็จของการทํางานก็ย่อมมีมากขึ ้นเท่านั้น 



109 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
   

 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ทําให้ ได้ข้อเสนอแนะสําหรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละขนาด ดังนี ้ 

  5.3.1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนไม่มากนัก สามารถดําเนินการในขั้นต้น คือ การจัดโครงการต่างๆท่ี

เก่ียวข้องกับของเสียอันตรายชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับของเสียอันตรายจากชุมชน การรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายใน

ชุมชน การจัดอบรมให้ความรู้ ท่ีเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายจากชุมชน แก่บุคลากรท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง การจัดทําฐานข้อมูลของเสียอันตรายจากชุมชนในท้องถ่ิน เป็นต้น สําหรับการดําเนินการ

ในส่วนของการเก็บขน ขนส่ง กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร

มีแนวทางในการจัดการดังนี ้ 

   1)  ดําเนินการเก็บขน จัดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนภายในท้องถ่ิน

ตนเองอย่างถูกวิธีแล้วส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆท่ีรับกําจัดหรือให้เอกชนกําจัดต่อไป 

   2)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางหรือขนาดใหญ่

ในบริเวณใกล้เคียงในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนร่วมกันตามความเหมาะสม

เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ท่ีรับเก็บรวบรวม ขนส่งและกําจัดเข้า

มาดําเนินการแทน 

  5.3.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางค่อนข้างมีความพร้อมและศักยภาพในการ

ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สามาถดําเนิ นการจัดการในขั้นต้นเช่นเดียวกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก อีกทั้งสามารถเลือกดําเนินการจัดการตามความพร้อมและ

ศักยภาพ ดังนี ้ 

   1)  การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนแบบครบวงจร คือ มีสถานท่ี

จัดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชน  มีการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง มีหลุม

ฝังกลบของเสียอันตรายท่ีถูกต้อง บุคลากรท่ีมีความรู้ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  
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   2)  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางหรือขนาด

ใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุม ชนร่วมกันตามความ

เหมาะสมเช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ท่ีรับเก็บรวบรวม ขนส่ง

และกําจัดเข้ามาดําเนินการแทน 

     3)  ให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการภายใต้การควบคุมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน โดยให้เอกชนเข้ามาสัมปทานในการลงทุนและดําเนินการตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน  

  5.3.1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ 

  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการของเสีย

อันตรายจากชุมชนมากท่ีสุด แนวทางท่ีเหมาะสมควรรับเป็นศูนย์หลักในการดําเนินการจัดการของ

เสียอันตรายจากชุมชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริเวณใกล้เคียงซึ่งสามารถดําเนินการได้

หลายรูปแบบ มีดังนี ้ 

   1)  ดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนแบบถูกต้องอย่างครบ

วงจร ทั้งการลงทุนจัดสร้างศูนย์กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างครบวงจร และบริหารจัดการ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   2)  มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเข้ามาดําเนินการแทนภายใต้การควบคุมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ลงทุนและจ้างเอกชนเข้ามาบริหาร

และดําเนินการระบบกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน หรือให้เอกชนเข้ามาสัมปทานในการลงทุน

และดําเนินการตามระยะเวลาท่ีตกลงกัน 

   3)  ดําเนินการจัดการเป็นบางส่วน เช่น เก็บรวบรวม ขนส่ง แล้วจัดจ้างให้

เอกชนนําไปกําจัดต่อไป 

  นอกจากการดําเนินการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทแล้ว 

ส่วนท่ีสําคัญท่ีก่อให้เกิ ดการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในภาพรวมคือ ต้องอาศัยหน่วยงานท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เข้า

มาร่วมมือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเช่น สนับสนุนงบประมาณต่างๆ จัดอบรมให้แก่

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการของเสียอันตราย

จากชุมชนอย่างถูกต้องและต่อเน่ือง สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อมและ

ศักยภาพดําเนินการจัดการจัดการขยะทั่วไปอยู่แล้วให้มีการจัดการของเสียอันตรายจาก ชุมชน

แบบครบวงจรอยู่ในศูนย์ด้วย นอกจากนี ้ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีบทบาทในการ

กําหนดระเบียบข้อบังคับท่ีชัดเจน การ ควบคุม ติดตามการประเมินผลการดําเนินการขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ

ของเสียอันตรายจากชุมชนได้ดีย่ิงขึ ้น 

 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

    1)  ควรศึกษาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมระหว่างการท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนแบบครบวงจรเองกับการให้ภาคเอกชนเข้ามา

เป็นผู้ลงทุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ควบคุมดูแล 

    2)  ควรศึกษาถึงคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสม

เพ่ือกําหนดให้เป็นศูนย์รวมในการดําเนินการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินอ่ืนบริเวณโดยรอบท่ีเข้ามาใช้บริการร่วมกับศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่งทําให้การลงทุนในการ

ดําเนินการมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ท่ีได้รับเน่ืองจากการลงทุนดําเนินการศูนย์ฯ มีมูลค่าสูง 

  3)  ควรศึกษาในเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนมากขึ ้นของปริมาณของเสีย

อันตรายจากชุมชนขององค์กรปก ครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภท 

  4)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน

และประสิทธิภาพในการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนของประชาชน 

  5)  ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

การจัดการขยะทั่วไปและของเสียอันตรายจากชุมชนในประเทศไทย 

  6)  ควรศึกษาถึงแนวทาง การนําเสนอ โครงการชุมชนสีเขียว (Green Community) 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ท้องถ่ินต่างๆ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ใน

ระดับท้องถ่ินให้ดีย่ิงขึ ้น 
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................................................... ........................................................................................... 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมตอบแบบสัมภาษณ์ 



แบบสัมภาษณ์ 
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สําหรับผู้นําชุมชน/ประชาชน 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.................................................................................. ......... 

ช่ือผู้ให้ข้อมูล  (นาย, นาง, นางสาว)...................................................................................... 

ตําแหน่ งในชุมชน ........................................................................................................... .... 

วันท่ีเก็บข้อมูล ........................................................................................................... ......... 

คําถามการสัมภาษณ์ 

1.  ในชุมชนภายใต้การดูแลรับผิดชอบของท่านมีปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างไรบ้าง 

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

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

ขยะเหล่านี ้มาจากแหล่งใดบ้าง (บ้านเรือน แหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น) 

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

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

ในชุมชนของท่านมีปริมาณขยะมูลฝอยเท่าใดและสามารถจัดการได้มากน้อยเพียงใด 

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

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

2.  นโยบายในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านคือ 

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

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

3.  ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างไร

บ้าง

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

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

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

......................................... .............................................................................................. 
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4.  ชุมชนของท่านมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะอันตรายชุมชนหรือไม่ 

อย่างไร และโครงการหรือกิจกรรมนี ้ประสบความสําเร็จหรือไม่ อย่างไร 

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

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

5.  ประชากรในชุมชนของท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับอันตรายจากผลกระทบขยะอันตราย

ชุมชนหรือไม่   อย่างไร

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

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

6.  ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ

มีอะไรบ้าง 

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

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

7. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอะไรบ้าง 

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

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

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

ถ้ามี ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

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

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

         

ขอขอบพระคุณท่ีให้สัมภาษณ์ 



 
ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล ทัศนีย์วรรณ นวลหนู 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปี ท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 


