
การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

 
 
 
 
 
 

 
จกัรกริช   กาญจนกจิ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 
ปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (การจดัการส่ิงแวดล้อม) 

คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2556 





 
บทคดัย่อ 

 
ช่ือวทิยานิพนธ์ การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ช่ือผู้เขียน นายจกัรกริช   กาญจนกิจ 
ช่ือปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (การจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 
ปีการศึกษา 2556 
 

 
การวิจัยเ ร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนใน

กรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล วิเคราะห์เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความลม้เหลวและความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอยและเพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการปัญหา
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล โดยใช้วิธีการ
ทบทวนเอกสารและรายงานต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากกรุงเทพมหานครและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูบ้ริหาร ผูก้  าหนด
นโยบายและเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย คือ กรมควบคุมมลพิษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมือง
ปทุมธานี เทศบาลเมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สมุทรปราการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด และเก็บแบบสอบถามจาก
ประชาชนในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยจ านวน 100 ราย 

ผลการศึกษาพบวา่รุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณขยะมากท่ีสุดในประเทศ โดยใน
ปี 2555 มีอตัราเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 1.563 กิโลกรัม/คน/วนั เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
และประชากรเพิ่มข้ึน รวมถึงแนวโนม้การอพยพยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้สู่เมืองของประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนทุกๆ ปี รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมี
อตัราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 1.509  0.841  และ 0.568 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ตามล าดบั ซ่ึงปัญหา
ในการจดัการขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 
ดา้นบุคลากรพบวา่ บุคลากรยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอยา่งเพียงพอ มีการโยกยา้ย
บุคลากรและการเปล่ียนผูบ้ริหารท าให้นโยบายไม่ต่อเน่ือง ด้านงบประมาณ โดยเฉพาะในพื้นท่ี
จงัหวดัปริมณฑลยงัคงประสบปัญหางบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยเน่ืองจากการจดัเก็บภาษี
ท่ียงัไม่สามารถจดัเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายของทอ้งถ่ิน ส่วนด้านการจดัการขยะมูลฝอยพบว่า 
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัไม่สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารไม่เห็นดว้ย อกจากน้ีบางแห่งยงัไดรั้บการต่อตา้นคดัคา้นจากประชาชนจนไม่สามารถเขา้
ใช้พื้นท่ีได ้รวมทั้งการประสานงานภายในหน่วยงานไม่ชัดเจน ประชาชนยงัขาดความตระหนัก
และขาดการมีจิตส านึกต่อสังคมในการท่ีจะช่วยกนัลดปริมาณขยะมูลฝอย รวมถึงการเก็บขนขยะมูล
ฝอยไม่หมดมีขยะมูลฝอยตกคา้ง  

เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับความล้มเหลวและความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล จากการวิเคราะห์ CIPPI Model 
พบวา่ ดา้นบุคลากร เง่ือนไขท่ีส าคญัไดแ้ก่ บุคลากรมีความรู้ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดี บุคลากร
ท่ีมีความเขา้ใจและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี  ส าหรับเง่ือนไขดา้นบุคลากรท่ีท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การขาดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนซ่ึงท าให้การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย
เกิดปัญหา และมีการโยกยา้ยบุคลากรและการเปล่ียนผูบ้ริหาร ดา้นงบประมาณ เง่ือนไขท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ การมีงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเพียงพอ ส าหรับเง่ือนไข ดา้นงบประมาณท่ีท า
ใหไ้ม่ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การขาดการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเหมาะสม รวมทั้งการขาด
แคลนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย และการจดัเก็บค่าธรรมเนียมยงัไม่
สามารถจดัเก็บไดต้ามเป้าหมาย ในส่วนของดา้นการจดัการ ง่ือนไขท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการ
จดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ การมีนโยบายท่ีดีในการจดัการขยะมูลฝอยประการต่อมาคือ ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อส่งเสริมรณรงค์แกไ้ข ปัญหาขยะมูลฝอย รวมทั้งมีขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ส าหรับเง่ือนไขท่ีท าให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑลไม่ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ มีการต่อตา้นไม่ให้
สร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยจากประชาชน เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ียงัมีความกงัวลเก่ียวกบัความ
ปลอดภัย และความสะอาดของพื้นท่ีหากมีการจดัตั้ งศูนย์ก าจดัขยะมูลฝอย รองลงมาคือ การ
ประสานงานภายในหน่วยงานไม่ชดัเจน มีความซ ้ าซอ้นในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  และนโยบายการ
จดัการขยะมูลฝอยของภาครัฐไม่ต่อเน่ือง ขาดการประสานงานระหวา่งกรุงเทพมหานครและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนั 
  แนวทางการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช ้SWOT Matrix  สามารถสรุปไดว้่า 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตปริมณฑล ควรมีแนวทางในการ
ด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอย ดงัต่อไปน้ี 1) สร้างความรู้ความเขา้ใจและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  2) สร้างการจดัการขยะมูลฝอยโดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งส่วนกลาง ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  
3)การก าหนดนโยบายการจดัการขยะมูลฝอย 4) การจดัการขยะมูลฝอยโดยการเก็บรวมรวม และ
การเก็บขน และ 5) การจดัการขยะมูลฝอยโดยการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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This research aimed 1) to identify the garbage disposal management problems of the 

Bangkok Metropolitan Administration and the local governments of nearby provinces, 2) to 
analyze the condition related to the failure and the success in garbage disposal management, and 
3) to recommend some way to handle the garbage disposal problems. The data were collected by 
reviewing pertinent document and reports of related organization of the Bangkok Metropolitan 
Administration and the local governments of nearby provinces. Also, there were in-depth 
interviews if administrators, policy makers and officer in organizations related to garbage 
disposal management, i.e., the Pollution Central Department and the Environmental Quality 
Promotion Department under the Bangkok Metropolitan Administration, The Samutprakran 
Municipality, The Nontaburi Municipality, The Pathumtani Municipality, The Samutprakran 
Provincial Administration Organization, The Nontaburi Provincial Administration Organization, 
The Pathumtani Provincial Administration Organization, The Klong Sam Subdistrict Administration 
Organization, The Bang Num Pung Subdistrict Administration Organization, and The Koh Kred 
Subdistrict Administration Organization. In addition, a questionnaire survey was conducted to 
collect the data from 100 people in Bangkok and nearby provinces who were affected by the 
garbage disposal management. 

It was found that Bangkok had the highest garbage volume in the country, with the rate of 
1.536 kilos/person/day in 2012, followed by Samutprakarn, Nontaburi and Pathumtani provinces 
(the rate of 1.509, 0.841 and 0.568 kilos/person/day). With regard to the garbage disposal 
management problems of Bangkok Metropolitan Administration and the local governments of 
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nearby provinces, it was found that the personal had not enough training and development. Often, 
the personal were transferred and the management changed, resulting in discontinuity of policy 
implementation. The nearby provinces encountered the problem of an inadequate budget for 
garbage disposal management because the collected tax did not reach the target.  Some local 
government could not use the system efficiently because the administration disagreed with it.  
Others were so strongly protested by local people that they could not use the area.  Besides 
coordination within the organization was not clear and  people still lacked realization and social 
conscience about garbage reduction.  Moreover, there was a problem of poor garbage collection, 
causing much garbage to be leftover.   

The analysis of the conditions for success and failure garbage disposal management of 
Bangkok Metropolitan Administration and local government of nearby Provinces based an the 
CIPPI Model, revealed that the important conditions for success were the personnel’s good 
knowledge of garbage management, and understanding of and responsibility for their roles and 
duties. Failure could result from that fact that one who was responsible for garbage management 
could not be clearly identified Also, transfer of personnel and of administrations happened 
fragrantly.  As for the budget, one  condition for success was an  adequate budget for garbage 
management, while some conditions for failure were lack of efficient budget management, 
scarcity of a suitable and for garbage center construction, and fee collection did not reach the 
target.  With regard to management, some conditions for success were a good policy for herbage 
disposal management, cooperation among the government sector, the private sector and the 
people in solving the garbage problem, and related laws.  The failure management in Bangkok 
and nearby provinces resulted from people’s protest against garbage center castration because 
they were worried about safety and cleanliness of area, followed by unclear coordination  within 
the organization, overlapping of responsibility, and discontinuity of government policy on garbage 
disposal management, lack of coordination between Bangkok Metropolitan Administration and local 
governments of nearby provinces, and outdated laws related to garbage disposal management. 

Regarding some ways to handle the garbage problem, the SWOT matrix was employed 
for analysis and it could be concluded that Bangkok Metropolitan Administrate as and local 
governments of nearby provinces should to the following : 1) building a good knowledge and 
understanding of garbage management of local people and something the people to participate in 
it. 2) Creating cooperation among the central, the regional and the local administrations in 
garbage management. 3) setting a clear policy on garbage management.  4) Disposing garbage by 
collection and taking it away.  And 5) Using resources efficiently. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคญัและแนวคดิในกำรศึกษำ 

 
ขยะแหล่งท่ีมาจากส่ิงของเหลือกินเหลือใช้โดยเฉพาะจากคนเมือง คาดว่าจะมีปริมาณ

เพิ่มข้ึนอย่างมากในช่วงสองทศวรรษขา้งหนา้ เน่ืองจากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง
โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา หากยอ้นมองไปเม่ือ 10 ปีก่อนจะพบวา่มีคนอาศยัอยูใ่นเมืองเพียง 
2,900 ลา้นคน และโดยเฉล่ียสร้างขยะประมาณ 0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ซ่ึงรวมแลว้คนเมืองจะท า
ให้เกิดขยะปีละ 680 ลา้นตนั ในปัจจุบนัมีคนเมืองประมาณ 3,000 ลา้นคนทัว่โลก และแต่ละคนท า
ให้เกิดขยะประมาณวนัละ 1.2 กิโลกรัม ดงันั้นเม่ือรวมแลว้จะสร้างขยะปีละ 1,300 ลา้นตนัต่อปี 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  

รายงานธนาคารโลกเร่ือง “What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management” 
กล่าววา่ การบริหารจดัการขยะในเขตเทศบาลเป็นบริการส าคญัท่ีสุด ท่ีฝ่ายบริหารเมืองตอ้งจดัหาให้
ประชาชนในทุกประเทศ ทั้งในประเทศรายไดน้อ้ยและประเทศรายไดป้านกลาง เพราะหากจดัการ
ปัญหาขยะไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่อสุขภาพของคน ส่ิงแวดลอ้มของเมืองและของโลก 
รวมถึงระบบเศรษฐกิจ โดยในปี ค.ศ. 2025 ธนาคารโลกประเมินว่าจ านวนประชากรเมืองน่าจะ
เพิ่มข้ึนเป็น 4,300 ลา้นคน และแต่ละคนจะสร้างขยะประมาณวนัละ 1.42 กิโลกรัม ประมาณ 2,200 
ลา้นตนัต่อปี พร้อมคาดวา่ตน้ทุนการจดัการขยะเหล่าน้ีจะเพิ่มจากปีละ 205,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
เป็น 375,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศยากจนจะใชเ้งินมากข้ึนอยา่งมากเพื่อใชก้ าจดัขยะใน
ชุมชนเมือง (Hoorneg and Bhada-Tata, 2012) ดงัตารางท่ี 1.1 
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ภูมิภำค 
 

ข้อมูลปัจจุบัน คำดกำรณ์ในปี 2025 

 
ประชำกร
เมือง 

(ล้ำนคน) 

กำรผลติขยะของชุมชน
เมือง 

คำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร คำดกำรณ์ปริมำณขยะใน
เมือง 

ปริมำณ
ขยะ(กก./
คน/วนั) 

รวม 
(ตัน/วนั) 

ประชำกร
รวม 

(ล้ำนคน) 

ประชำกร
เมือง 

(ล้ำนคน) 

ปริมำณขยะ 
(กก./คน/
วนั) 

รวม 
(ตัน/วนั) 

แอฟริกา 260 0.65 169,119 1,152 518 1 441,840 
เอเชียตะวนัออกและ
แปซิฟิก 

777 0.95 738,958 2,124 1,229 2 1,865,379 

ยโุรปและเอเชียกลาง 227 1.1 254,389 339 239 2 354,810 
ละตินอเมริกาและคาริบ
เบียน 

399 1.1 437,545 681 466 2 728,392 

ตะวนัออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ 

162 1.1 173,545 379 257 1 369,320 

กลุ่มประเทศ OECD 729 2.2 1,566,286 1,031 842 2 1,742,417 
เอเชียใต ้ 426 0.45 192,410 1,938 734 1 567,545 
รวม 2,980 1.2 3,532,252 7,644 4,285 1 6,069,703 

 
จากรายงานปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2548-2553 ของกรมควบคุม

มลพิษจะเห็นได้ว่า ปริมาณขยะชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2548 
กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ 8,291 ตนัต่อวนั เป็น 8,766 ตนัต่อวนั ในปีพ.ศ. 2553 เพิ่มข้ึนถึง  
475 ตนัต่อวนั ดงัตารางท่ี 1.2 

สถานการณ์ขยะชุมชนในประเทศไทยปีพ.ศ. 2555 เกิดข้ึนประมาณ 16 ล้านตัน หรือ 
43,000 ตนัต่อวนั ลดลงจากปีท่ีผา่นมาประมาณ 8 หม่ืนตนั (ปีพ.ศ. 2554 มีขยะเพิ่มข้ึนมากกวา่ปกติ
จากกรณีอุทกภยั) โดยร้อยละ 22 เป็นขยะท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร (9,800 ตนัต่อวนั) ทั้งน้ีขยะ
ทั้งหมดถูกน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพียง 5.8 ลา้นตนั หรือร้อยละ 36 เท่านั้นขยะ
ส่วนท่ีเหลือกวา่ 10 ลา้นตนั ถูกก าจดัทิ้งโดยการเผา กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้าง ซ่ึงส่วนท่ี
จดัการไม่ถูกตอ้งนั้นจะเพิ่มข้ึนทุกปีจากขยะคงคา้งและปริมาณขยะท่ีเพิ่มข้ึน 

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทย วา่ ปี พ.ศ. 2554 ทั้งปีสร้างขยะกวา่ 16 ลา้นตนั คิดเป็นวนัละ 43,800 ตนั เหตุการณ์น ้ า
ท่วมสร้างขยะทั้งส้ินกวา่ 2 ลา้นตนั ปริมาณขยะทัว่ประเทศยงัคงเพิ่มข้ึนทุกปี โดยปีพ.ศ. 2554 มีปริมาณ
ขยะทัว่ประเทศประมาณ 16 ลา้นตนั หรือวนัละ 43,800 ตนั เพิ่มข้ึน 0.84 ลา้นตนั หรือร้อยละ 5.5 
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ตามการขยายตวัของชุมชนและประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีขยะประมาณวนัละ 9,500 ตนั 
คิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งประเทศในแต่ละวนั ขณะท่ีเขตเทศบาลและเมือง
พทัยามีขยะประมาณวนัละ 17,488 ตนั คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั เขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีขยะมูลฝอยประมาณวนัละ 16,792 ตนั คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณ
ขยะทัว่ประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 
 
ตำรำงที ่1.2  ปริมาณขยะชุมชนท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2548-2553 
 

ปริมำณขยะทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 

พ้ืนท่ี 
ปริมำณขยะ (ตนัต่อวนั) 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 
กรุงเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766 
เขตเทศบาลรวมเมืองพทัยา 12,635 12,912 13,600 14,915 16,368 16,620 
ภาคกลางและภาคตะวนัออก 5,499 5,619 5,780 5,258 5,830 5,918 
ภาคเหนือ 2,148 2,195 2,346 2,931 3,255 3,315 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,906 2,970 3,167 4,267 4,700 4,768 
ภาคใต ้ 2,082 2,128 2,307 2,459 2,583 2,619 
นอกเขตเทศบาล 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208 16,146 
รวมทั้งประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532 

 
แหล่งทีม่ำ:  กรมควบคุมมลพิษ, 2555. 
 

ขณะท่ีสถานการณ์การจดัการขยะในภาวะอุทกภยั  มีรายงานวา่ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
จากภาวะอุทกภยัในพื้นท่ี 65 จงัหวดั ประมาณ 2,052,739 ตนั เป็นขยะท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครประมาณ 747,880 ตนั และนอกเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 1,304,859 ตนั โดย
ขณะน้ีกรุงเทพมหานครจดัการขยะมูลฝอยไปแลว้กวา่ร้อยละ 80 ของขยะท่ีเกิดข้ึนในช่วงน ้ าท่วม
โดยจงัหวดัท่ีน่าห่วงใยในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย เม่ือพิจารณาจากปริมาณขยะตกค้างและ
ปริมาณสะสมในสถานท่ีก าจัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุรินทร์  (กรมควบคุมมลพิษ, 2555: 60) 
เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ขยะมูลฝอยจึงนบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนท่ีตอ้ง
จดัการและแกไ้ขอย่างเร่งด่วนเพราะขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และสารพิษท่ีปนเป้ือนอยู่ในแหล่งน ้ า 
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ดิน และอากาศจะท าใหป้ระชาชนทัว่ไปเส่ียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง และ
โรคผดิปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้ 
 ขยะเป็นปัญหาส าคญัของหลายๆ ทอ้งถ่ินเกือบทัว่โลก ขยะส่วนใหญ่มกัจะถูกทิ้งลงในดิน
ขยะบางชนิดสลายตวัใหส้ารประกอบอินทรียแ์ละสารประกอบอนินทรีย ์แต่ขยะบางชนิดสลายตวัยาก 
เช่น หนงั พลาสติก โลหะ ฯลฯ ขยะประเภทน้ีหากท าลายโดยการเผาจะไดส้ารประกอบประเภท
เกลือ เช่น เกลือไนเตรต สะสมอยู่ในดินเป็นจ านวนมาก ขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะขยะจากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมีความเป็นพิษ
สูง และย่อยสลายยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีโลหะหนกั เช่น ตะกัว่ 
ปรอท แคดเมียม เม่ือขยะเหล่าน้ีถูกทิ้งลงดินท าให้ดินบริเวณนั้นมีโลหะหนักสะสมอยู่มาก 
นอกจากน้ีประเทศไทยยงัประสบปัญหาขยะอุตสาหกรรมท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศในรูปของ
สินคา้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อะไหล่อุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนต์เก่า แบตเตอร่ีเก่า ถุงมือยางท่ีใช้แล้ว 
พบวา่ถูกน าเขา้มาทิ้งในประเทศไทยอีกเป็นจ านวนมาก  

นอกจากน้ีผลกระทบจากมลพิษทางขยะยงัท าให้เกิดมลภาวะด้านอ่ืนๆ อีกด้วย ได้แก่ 
อากาศเสียท่ีเกิดจากการเผาขยะกลางแจง้ก่อให้เกิดควนัและสารพิษทางอากาศท าให้คุณภาพ
อากาศเส่ือมโทรม น ้ าเสียเกิดท่ีเกิดจากการกองขยะบนพื้น เม่ือฝนตกลงมาน ้ าฝนจะชะล้างส่ิง
สกปรกบนกองขยะเกิดเป็นน ้ าเสียไหลลงสู่แหล่งน ้ า การกองขยะบนพื้นท าให้เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ของหนูและแมลงวนั ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคติดต่อ ท าใหมี้ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน 
การเก็บขนขยะไม่หมดและการกองขยะบนพื้นจะส่งกล่ินเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดเป็นภาพ
ท่ีไม่สวยงามไม่เป็นสุนทรียภาพ  

อาจจะกล่าวไดว้า่ขยะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของประชาชนเป็นอยา่ง
ยิ่ง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะของประเทศไทยท่ีมีแนวโนม้ทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนทุกปี สอดคล้องกบัอตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การเร่งรัดพฒันาประเทศและการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมาตรการการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มยงัขาดความรัดกุม 
ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ท าให้ปัญหาขยะชุมชนกลายเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วง เพราะขยะท่ี
ไดรั้บการเก็บขนทั้งหมดถูกน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพียง 5.8 ลา้นตนัหรือร้อยละ 
36 ขยะส่วนท่ีเหลือกว่า 10 ลา้นตนัยงัถูกก าจดัทิ้งโดยการเผากองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้าง 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุมมลพิษ, 2555: 60) ท  าให้มีขยะตกคา้งส่ง
กล่ินเหม็นและน ้ าเสียจากกองขยะไหลลงสู่แหล่งน ้ าผิวดินและน ้ าบาดาลใต้ดิน เป็นปัญหาต่อ
สุขภาพอนามยัของประชาชน แมว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไดรั้บการจดัสรรงบประมาณใน
การก่อสร้างระบบก าจดัเพิ่มข้ึน แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัปริมาณขยะท่ีมีเพิ่มข้ึนทุกปี 
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ปัญหาของการจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูล การขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชนและเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้ม การ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะและส่ิงปฏิกลูจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้ปัญหา
ขยายตวัและรุนแรงยิ่งข้ึนเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม   
 
ตำรำงที ่1.3  สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
 

พืน้ที ่
ปริมำณขยะ (ตนัต่อวนั) 

2554 2555 
กรุงเทพมหานคร 11,470 11,000 
เมืองพทัยา 425 426 
เทศบาล (2,266 แห่ง) 19,011 25,046 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล(5,509 แห่ง) 38,544 31,105 

รวม 69,450 67,577 

 
แหล่งทีม่ำ:  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2555. 
หมำยเหตุ:  ตวัเลขในวงเล็บหมายถึง จ านวนเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2555  
 

การก าจดัขยะนบัเป็นภาระมหาศาลต่อเงินภาษีอากรท่ีตอ้งน าไปใช้ในการบริหารจดัการ
ขยะซ่ึงมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึนตามจ านวนประชากร การก าจดัขยะไม่วา่โดยวิธีใดยอ่มมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมไม่มากก็น้อยทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว การท่ีขยะล้นเมืองส่งกล่ินเหม็นและเป็น
แหล่งเพาะเช้ือโรคยอ่มเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนโดยตรง อีกทั้งยงั
มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ท าใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี
เช่ือมต่อกบัปริมณฑล 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ 
โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ องคก์รบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต่างๆ ในทั้ง 3 จงัหวดั
เป็นจุดเช่ือมต่อ ดว้ยความเจริญของกรุงเทพมหานครท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว จึงท าให้พื้นท่ีโดยรอบ
กรุงเทพมหานครไดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัของความเจริญน้ีดว้ย รวมถึงปัญหาแหล่งท่ีมา
พร้อมกบัความเจริญเติบโตของสังคมเมือง คือ ปัญหามลพิษต่างๆ นัน่เอง ในบางคร้ังปัญหามลพิษ
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนบางอยา่ง เช่น มลพิษจากขยะมูลฝอยนั้นมกัจะมีความคาบเก่ียวกบัหลายองคก์ร
หรือมกัจะมีระดบัความรุนแรงเกินกวา่ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละองคก์ร
เดียวท่ีจะจดัการไดโ้ดยล าพงั ดงันั้นปัญหาจากขยะมูลฝอยท่ีมีความคาบเก่ียวกนักบัหลายพื้นท่ีการ
ปกครอง และมีความรุนแรงเกินขีดความสามารถขององค์กรเพียงองค์กรเดียวท่ีจะจัดการได ้
จ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการการแก้ปัญหา กล่าวคือ ตอ้งได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
องค์กรท่ีมีศกัยภาพสูงกว่าหรือต้องได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีกบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา
ดงักล่าว จึงจะสามารถแกไ้ขปัญหานั้นได ้

จากสภาพปัญหาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ สาระส าคญัอยูท่ี่ความเขม้งวดของการน านโยบายไป
ปฏิบติั รวมถึงจิตส านึกในการบริโภค และการทิ้งขยะของประชาชน การท่ีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนบริเวณท่ีมีความคาบเก่ียวระหวา่งกรุงเทพมหานคร
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือภาวะท่ีเป็นพิษภยั
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ซ่ึงน าไปสู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร รูปแบบต่างๆ ท่ี
จะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะรูปแบบความร่วมมือแบบบูรณาการน้ี ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เป็นเร่ืองท่ีผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงค าตอบอนัท่ีจะน าไปสู่
การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยในบริเวณท่ีมีความคาบเก่ียวระหวา่งกรุงเทพมหานคร
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในเขตปริมณฑลท่ีมีประสิทธิผล รูปแบบท่ีพึงปรารถนา
ดงักล่าวควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
เป้าหมายได ้ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของประเด็นปัญหาวจิยัคร้ังน้ี 

การศึกษาในคร้ัง น้ี เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยท าการศึกษาจาก กรุงเทพมหานคร จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั
นนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ  

 

1.2  ประเด็นปัญหำของกำรศึกษำ 
 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผูว้จิยัไดก้  าหนดค าถามในการวจิยั ดงัน้ี 
1.2.1 ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และบริเวณพื้นท่ีคาบเก่ียว มี

อะไรบา้ง และปัจจุบนัมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
1.2.2 ความลม้เหลวและความส าเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีคาบเก่ียวเป็นอยา่งไร  
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1.2.3 เง่ือนไขท่ีมีผลต่อความลม้เหลวและความส าเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีคาบเก่ียวเป็นอยา่งไร 

1.2.4 การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีคาบเก่ียวควรเป็นอยา่งไร  
 
1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.3.1 เพื่อศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตปริมณฑล 
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และแนวทางการจดัการ  
 

1.4  กรอบแนวคดิและวธิีด ำเนินกำรวจิัย     
 

การวจิยัเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตปริมณฑล เพื่อทราบสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยและปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในเขตปริมณฑล รวมทั้งวิเคราะห์
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อน าเสนอ
แนวทางการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่น
เขตปริมณฑล ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เคร่ืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็น
เคร่ืองมือหลกั 
 การศึกษาและประมวลเอกสารขา้งตน้ของการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษานิยามการจดัการ
ขยะมูลฝอย การปกครองทอ้งถ่ิน และความหมายของส่ิงแวดลอ้มและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม มาตรการ 
กฎหมาย นโยบายการจดัการขยะมูลฝอย การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนผล
การศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน หลกัการบริหารและจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้ม หลกัความ
ร่วมมือเพื่อจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้ม และผลการศึกษาของต่างประเทศท าให้ไดก้รอบแนวคิด เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางท่ีจะใชใ้นการวเิคราะห์ยุทธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ใหส้มบูรณ์ ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดกรอบแนวคิดใน
การวจิยัไว ้ดงัภาพท่ี 1.1   
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ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 

Input 

 -  บุคลากร 

 -  งบประมาณ 

 -  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

     และสถานท่ี 

Process 
- นโยบายและแผนการ
ด าเนินงาน 

    + การก าหนดนโยบายและ
การวางแผน 

    + การน านโยบายและแผน
ไปปฏิบติั 

- การจดัการขยะ 
    + การเก็บรวบรวม 

    + การเปล่ียนแปลง 
       สภาพและการน า 

กลบัมาใชใ้หม ่

    + การก าจดั 
- การติดตามประเมินผล 
    + ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
- การสร้างความร่วมมือกบั 
อปท. อ่ืนๆ /กทม.อ่ืนๆ/

กรุงเทพมหานคร 

 

Product/Output 
- ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 
- ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บได ้
- ปริมาณขยะท่ี
Recycle/Reuse/น าไปใช้
ประโยชน์ 
- ขยะเหลือเก็บ 

Impact 
- รายไดจ้ากขยะหรือ
จากการรีไซเคิล 
- เครือข่ายการ
จดัการขยะร่วมกบั 
อปท. อ่ืนๆ /กทม./
หน่วยงานอ่ืน 
- ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ความพึงพอใจของ

ประชาชน 

Context 
สถำนกำรณ์ขยะมูลฝอย ปัญหำและควำมต้องกำรในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
- ประเภทขยะมูลฝอย  - การเก็บรวบรวม / ขยะตกคา้ง 
- ปริมาณขยะมูลฝอย  - การเก็บขน 
- แหล่งท่ีมาของขยะมูลฝอย - การเปล่ียนแปลงสภาพและการน ากลบัมาใชใ้หม ่

SWOT  Analysis + SWOT Matrix 

- - ปัจจยัภายใน 
- - ปัจจยัภายนอก 
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กรอบแนวคิดน้ีพฒันามาจาก CIPP-I Model เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการประเมินผลการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล โดยมี
สาระสังเขปดงัต่อไปน้ี  
 

1.4.1  ส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context)  
เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อแหล่งท่ีมา ประเภท และปริมาณของขยะมูลฝอย รวมถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหา
หรือความขดัแยง้ในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตปริมณฑล 

 
1.4.2  องค์ประกอบของระบบ  
คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product/Output) 

1.4.2.1  ปัจจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่  
1) บุคลากร ประกอบไปดว้ยผูก้  าหนดนโยบาย และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ผู ้
ก  าหนดนโยบาย คือ เจา้หน้าท่ีกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วน
จังหวดันนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ปทุมธานี ผูป้ฏิบติังาน คือ เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางน ้าผึ้ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 

2) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณท่ีน ามาใช้ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
การจดัจา้งบุคลากรในการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 

3) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย คือ ถุงบรรจุ/ถงัขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ รถเก็บขน เคร่ืองคดัแยกขยะมูลฝอย เตาเผา
ขยะ และส่ือรณรงคท่ี์ใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

4) สถานท่ี หมายถึง ส านกังานบริหารจดัการขยะมูลฝอย ศูนยจ์ดัการขยะ
มูลฝอย สถานท่ีพกัขยะมูลฝอย และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย คือ ลานกองขยะมูลฝอย โรงเผาขยะ
มูลฝอย และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลกัษณะ  
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1.4.2.2  กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่  
1) การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงาน หมายถึง การคิด การ

วางแผน และการก าหนดแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอย 
2) การจดัการขยะ หมายถึง การเก็บรวบรวม การเปล่ียนแปลงสภาพและ

การน ากลบัมาใชใ้หม่ และ/หรือการก าจดัขยะมูลฝอย 
3)  การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามประเมินผลท่ีไดรั้บจากการ

จดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นระบบ 
4)  การสร้างความร่วมมือกบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ หมายถึง 

การร่วมกนัจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีคาบเก่ียวระหว่างกรุงเทพมหานครกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 

1.4.2.3 ผลผลิต (Product/Output) ไดแ้ก่ ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บ 
และปริมาณขยะท่ีน ามา Recycle/Reuse/น าไปใชป้ระโยชน์ ท่ีเป็นผลมาจากการจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามกระบวนการ คือ นโยบาย แผนการด าเนินการ การ
ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปจุดพกัขยะ การขนถ่ายขยะมูลฝอยไปแหล่งก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 
การตากกอง การฝังกลบแบบถูกสุขลกัษณะ หรือการเผา และการติดตามประเมินผลการจดัการขยะ
มูลฝอย  

1.4.2.4 ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(Impact) คือ ผลกระทบท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยตรง) และกลุ่มอ่ืนๆ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ของหน่วยงานภาครัฐ รายไดจ้ากขยะมูลฝอยหรือจากการ Recycle ขยะมูลฝอย และความขดัแยง้/
ความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีหรือระหวา่งพื้นท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และใช้ SWOT Analysis ไดแ้ก่ การประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ภาวะคุกคาม และ
โอกาส ของกระบวนการการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ประกอบไปดว้ย 

1) การวิเคราะห์องค์ประกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรเพื่อหาขอ้
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ หรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององคก์รดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน 
บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารงานบุคลากร งบประมาณ วสัดุ การจดัการ
รวมถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง
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จุดแขง็ หมายถึง ขีดความสามารถภายในท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอยู่เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ส่วนจุดอ่อน หมายถึง ลกัษณะท่ีท า
ใหค้วามสามารถของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผดิชอบดูแลการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลลดลง หรือดอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ซ่ึงจะวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
หน่วยงานภาครัฐ ด้านต่างๆ ทั้ งทางด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือและ
สถานท่ี ความสามารถภายในหน่วยงานภาครัฐ ด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน 
บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารบุคลากร รวมถึงการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลดว้ย 

2)  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลการจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาถึงโอกาสและภาวะคุกคามท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึง โอกาส หมายถึง แนวโนม้ท่ีเป็นผลดีต่อการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เช่น เวลา สถานท่ี เทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการการจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอนาคต อุปสรรค หมายถึง ส่ิงท่ีขดัขวางความส าเร็จของการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งโอกาสและอุปสรรคจะพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาการเทคโนโลยี และการแข่งขนั อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบัการศึกษา การตั้งถ่ินฐานและการอพยพ
ของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีหมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการทางดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ี
จะช่วยเพิ่มโอกาส และลดอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

1.5  รูปแบบของกำรวจิัย 
 
 1.5.1  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบของการวิจยั (Research Design) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Method) ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collections) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพ โดยท าการจดบนัทึกขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดบนัทึกและ/หรือการ
บนัทึกเสียงขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
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และการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม พร้อมกบัการถ่ายภาพสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพของขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ซ่ึงแบ่งขอ้มูลไดเ้ป็น 

1.5.1.1  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Document 
Study) โดยการทบทวนเอกสารและรายงานต่างๆ ไดแ้ก่ วทิยานิพนธ์ รายงานการวิจยั บทความและ
เอกสารทางวิชาการ เอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เช่น แผนพฒันา บนัทึกเอกสารทางราชการ สถิติเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอย 
เอกสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

1.5.1.2 ขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) กบัผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย โดยมีแนวค าถามดงัต่อไปน้ี 

1)   หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
(1) สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และพื้นท่ี

คาบเก่ียว 
(2) ประเด็นท่ีเป็นปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอย และการ

แกไ้ขปัญหา ความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
(3) การก าหนดแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 
(4) ความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยปัจจุบนั 
(5) ความคิด เ ห็นต่อการบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่า ง

กรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียว 
(6) ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันของ

กรุงเทพมหานคร กบัพื้นท่ีคาบเก่ียวท่ีเหมาะสม 
(7) บทบาทในการก าหนดนโยบาย  

2)   เจา้หนา้ท่ีในระดบัทอ้งถ่ินในฐานะผูน้ านโยบายไปปฏิบติั  
(1) สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
(2) โครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของโครงการ 
(3) ปัญหาอุปสรรคในการน าโครงการต่างๆ ไปปฏิบติั 
(4) ทรัพยากรท่ีได้รับจดัสรรเพียงพอต่อการท าให้โครงการประสบ

ความส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร     
(5) การมีส่วนร่วมในการน าโครงการไปปฏิบติั  
(6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
(7) ขอ้เสนอแนะ  
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1.5.1.3 ข้อมูลปฐมภูมิโดยการแจกแบบสอบถามประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ คือ 
ประชาชนในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประชาชนในอ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอเกาะเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี ประชาชนในต าบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี  ประชาชนในต าบลบางน ้ าผึ้ ง จงัหวดั
สมุทรปราการ พื้นท่ีละ 20 คน โดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะจงกบัประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากขยะมูลฝอย โดยถามจากผูน้ าชุมชน และผูก้  าหนดนโยบาย  มีแนวค าถามดงัต่อไปน้ี 

1) ผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 
2) การจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
3) ความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
4) ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐท่ีดูแลเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชน 
 

1.5.2  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 แหล่งขอ้มูลส าคญัประกอบดว้ย การศึกษาบริบทของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาและการสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย ระดบันโยบาย ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดันนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ส าหรับระดับผูป้ฏิบัติงานในพื้นท่ี ได้แก่ 
เจา้หน้าท่ีเขตสายไหม เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองนนทบุรี 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล
เกาะเกร็ด และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากขยะมูลฝอย โดยยึดตามพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาซ่ึงรายละเอียด
ของหน่วยงานผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ประชาชนในพื้นท่ีส านกังานเขตสายไหม ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลบางน ้ าผึ้ ง ประชาชนในพื้นท่ีต าบลคลองสาม ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอไทรน้อยและ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเกาะเกร็ด  
 

1.5.3  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะถูกน ามา

วิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อก าหนดเป็นวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ใจความ (Content) ของการสัมภาษณ์กบั
ทฤษฏีท่ีไดท้  าการศึกษา  
  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูศึ้กษาจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการวางระบบขอ้มูลโดยการจดัประเภท (Categories) ของค าและ
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ขอ้ความท่ีจะวิเคราะห์ตรงตามปัญหาการวิจยั ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นเป็นขั้นตอนท่ี
ผูว้ิจยัได้ท าการตีความ และให้ความหมายแก่ขอ้มูล (Making Interpretation) ท่ีไดจ้ากการถอด 
ถอ้ยค าสัมภาษณ์จากแถบบนัทึกเสียง หรือจากขอ้มูลท่ีจดบนัทึกและรวมทั้งจากการสังเกตผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั แลว้น ามาอ่านทบทวนทั้งหมดอีกคร้ังเพื่อวิเคราะห์ ตีความในแต่ละบรรทดัและน ามา
เรียบเรียง เขียนบรรยายในล าดบัต่อไป เพื่อน าไปสู่การสร้างขอ้เสนอ (Proposition) เชิงทฤษฎีต่อไป  
 

1.5.4  ขั้นตอนของกำรวจัิย  
การวจิยัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีขั้นตอนของการวจิยั ดงัน้ี 

1.5.4.1  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Analysis) เพื่อก าหนดเป็นแนว
ทางการจดัท าเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.5.4.2  คดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)  
1)  ระดบันโยบาย คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ

กรุงเทพมหานคร  
2)  ระดับผูป้ฏิบติังาน คือ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

ปริมณฑล หรือผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี และผูไ้ดรั้บผลกระทบจากขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่ีปฏิบติังาน 
1.5.4.3  สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล (Research Measurement) เพื่อใช้

ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยใช้วิธีการตรวจสอบความเท่ี ยงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) 

1.5.4.4  คัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะใช้ท าการศึกษา คือ พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร กับ
ปริมณฑล 3 จงัหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ โดยเป็นพื้นท่ีปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ท่ีมีพื้นท่ีคาบเก่ียวกบักรุงเทพมหานคร  

1.5.4.5  เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Collection) ดว้ยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และการสังเกตทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มี
ส่วนร่วม และจากการจดัให้มีการสนทนากลุ่มกบักลุ่มประชาชน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยสามารถจดัการกบัปัญหาจนประสบความส าเร็จจนเป็นท่ี
ยอมรับ 

1.5.4.6  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ดว้ยการวิเคราะห์
เน้ือหาท่ีไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อสรุปและสังเคราะห์ผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

1.5.4.7  จดัท ารายงาน (Report) 
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1.6  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การวิจัยในคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดงัน้ี 

 
1.6.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำและระยะเวลำ  
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัการขยะมูลฝอย ปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการ

ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีตั้งอยูใ่น 3 จงัหวดัรอบๆ กรุงเทพมหานคร คือ 
จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อท าการวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพโดยท า
การเก็บขอ้มูลระหวา่ง กนัยายน 2555 – สิงหาคม 2556  

 
1.6.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีตั้งอยูใ่น 3 จงัหวดัรอบๆ กรุงเทพมหานคร 

คือ จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ  
 

1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ในการวิจยั การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตปริมณฑลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 ส่ิงแวดล้อม หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัมนุษย ์ซ่ึงมีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งท่ีเป็น
รูปธรรม (จบัตอ้งและมองเห็นได้) และนามธรรม (จบัตอ้งไม่ไดแ้ละมองไม่เห็น) ทั้งท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษส่ิงเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษยแ์ละสัตวร์วมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือท่ีอ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การ
บริโภค การขบัถ่าย การด ารงชีวติ และอ่ืนๆ 
 การจดัการขยะมูลฝอย หมายถึง หลกัการในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการ
ทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไวใ้นภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายและการ
ขนส่ง การแปลงรูปของขยะมูลฝอย โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามัย 
ทศันียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการยอมรับของสังคม   
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พื้นท่ีคาบเก่ียว หมายถึง พื้นท่ี ท่ีมีเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ ซ่ึงไดศึ้กษาในระดบั เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในประเด็นดงัต่อไปน้ี คือ 
1.8.1 ท าใหท้ราบถึงการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.8.2 สามารถก าหนดขอบเขตของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อนัจะน าไปสู่แนวทางแกไ้ขและการพฒันาต่อไป 
1.8.3  ท าให้ทราบถึงเง่ือนไขของการจดัการท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ และไม่ประสบ

ความส าเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
1.8.4  ไดแ้นวทางการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
1.8.5  สามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารจดัการปัญหาขยะของพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียงกนัได ้



 
บทที ่2 

 
การจดัการขยะมูลฝอย 

 
ในการศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตปริมณฑล ผูว้ิจยัได้ศึกษานโยบายและการบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยจะน าเสนอตาม
หวัขอ้ ต่อไปน้ี 

2.1  ขยะมูลฝอย และการจดัการ  
2.2  การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
2.3  การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
2.4  แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย  
2.5  นโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 

 

2.1  ขยะมูลฝอย และการจัดการ 
 

ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีส าคญั หากมีการบริหารจดัการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอจะท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมาย ขยะมูลฝอยนับวนัจะเพิ่มมากข้ึนตามการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหากไม่มีการจดัการขยะมูลฝอยให้
ถูกตอ้งและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย ์ 
 
 2.1.1  ความหมายของขยะมูลฝอย 

มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของขยะมูลฝอยไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  (2542) กล่าวว่าขยะมูลฝอย หมายถึง บรรดา

ส่ิงของต่างๆ ซ่ึงในขณะนั้นคนไม่ตอ้งการและทิ้งไป ทั้งน้ีรวมถึง เศษผา้ เศษอาหาร มูลสัตว ์ซาก
สัตว ์เถา ฝุ่ นละออง และเศษวสัดุ ส่ิงของท่ีเก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์
โรงงานอุตสาหกรรม และท่ีอ่ืนๆ 
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พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (2535) กล่าวว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ 
เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืน
ใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน 

ในรายงานยุทธศาสตร์การจดัการขยะในภาคพื้นแปซิฟิก (Solid Waste Management 
Strategy for the Pacific Region) กล่าวถึงขยะวา่ ขยะ คือ ของแข็ง ของเหลว หรือก่ึงของเหลวท่ีไม่
ใช้แลว้ รวมไปถึงกาก เศษส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช้ ควนั หรือ ฝุ่ นละอองในอากาศ น ้ าเสีย และ เศษวสัดุ 
ของเหลือใชจ้ากโรงงาน มลพิษจากโรงงาน หรืออุตสาหกรรม แมแ้ต่จากครัวเรือน (Secretariat of 
the Pacific Regional Environment Programme, 2011 ) 

สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ (2546: 152) กล่าววา่ ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษยซ่ึ์งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัตามแหล่งท่ีเกิดจากขยะ
มูลฝอยนั้นๆ  

จากความหมายของขยะมูลฝอยดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า ขยะมูลฝอย หมายถึง ส่ิงของ
ทั้ งหลายท่ีมนุษย์ไม่ต้องการและทิ้งไป ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษกระดาษ เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนๆ  
  

2.1.2  สาเหตุทีท่ าให้เกดิขยะมูลฝอย 
สวสัด์ิ  โนนสูง (2543: 12) กล่าววา่ สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดขยะมูลฝอย มีดงัน้ี  

1)  ความมกัง่ายและขาดการค านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยมาก ซ่ึง
จะเห็นไดจ้ากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล่งน ้ าโดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรับท่ีจดัไวใ้ห้และโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห่งลกัลอบน าส่ิงปฏิกลูไปทิ้งตามท่ีวา่งเปล่า 

2)  การผลิตหรือใชส่ิ้งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือ
พลาสติกหุม้หลายชั้น และการซ้ือสินคา้โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงท าใหมี้ขยะปริมาณมาก 

3)  การเก็บและท าลายหรือน าขยะไปใชป้ระโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพจึงมีขยะตกคา้ง 
กองหมกัหมม และส่งกล่ินเหมน็ไปทัว่บริเวณจนกลายเป็นปัญหา 

การจดัการและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มให้ไดผ้ลดีท่ีสุด การเร่ิมตน้แกไ้ขควรเร่ิมท่ี
ตน้เหตุ คือ เหตุท่ีท าใหเ้กิดขยะ การศึกษาถึงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยอยา่งถ่องแท ้ช่วยให้สามารถรู้
ถึงความเหมาะสมในการเลือกแผนการก าจดัขยะได ้แต่ไม่สามารถควบคุมแหล่งก าเนิดของขยะ
ไม่ให้เกิดขยะไดเ้พราะขยะคือผลจากการอุปโภค บริโภค ดงันั้นขยะจึงคงเกิดข้ึนควบคู่กบัความ
ตอ้งการอุปโภคของมนุษยต์ลอดไป การจดัการแหล่งก าเนิดขยะจึงเป็นเพียงการควบคุมให้มีการ
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ก าจดัขยะไดโ้ดยง่าย รวมถึงการพยายามใชส่ิ้งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อยา่งมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดขยะ
นอ้ยท่ีสุด แหล่งก าเนิดของขยะโดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ 

1)  แหล่งชุมชน เป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดขยะและปัญหาส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากขยะจากแหล่งชุมชนมีองค์ประกอบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขยะสด ขยะแห้ง ของใช้
ช ารุด ซากรถยนต์ ขยะจากการร้ือถอนและก่อสร้างอาคาร เป็นตน้ ขยะในลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีมา
จากท่ีอยูอ่าศยั ตลาด โรงแรม ส านกังาน โรงพยาบาล ถนน สวนสาธารณะ เป็นตน้ ปริมาณของขยะ
จากแหล่งชุมชน โดยเฉพาะขยะจากบา้นพกัอาศยัจะมีปริมาณมากท่ีสุดของขยะจากทุกแหล่ง 

2)  แหล่งอุตสาหกรรม ขยะจากแหล่งอุตสาหกรรมจะมีปริมาณและองค์ประกอบ
อยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บักิจกรรมของอุตสาหกรรม ตามปกติขยะจากโรงงานมกัก่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
เฉพาะจุดเท่านั้น แต่เม่ือไดมี้การจดัการแลว้ปัญหาก็หมดไป อุตสาหกรรมส่วนมากจะมีระบบการ
จดัการของเสียจากโรงงาน ให้มีการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด เพื่อลดตน้ทุนการผลิตขยะท่ีเกิดข้ึนโดยการ
เผา หรือฝัง และบางส่วนก็ขนไปใหเ้ทศบาลก าจดั ดงันั้น ขยะจากแหล่งอุตสาหกรรมจึงสร้างปัญหา
กบัส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่ ขยะจากแหล่งชุมชน 

3)  แหล่งเกษตรกรรม แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ขยะจาก
เกษตรกรรมก็ไม่ไดส้ร้างปัญหาใหม้ากนกั เน่ืองจากมีการก าจดัโดยเกษตรกรเอง ขยะพวกส่ิงปฏิกูล
ท่ีน าไปท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก อาจเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุแมลงไดบ้า้ง ขยะจากเกษตรกรรมนั้น ส่วนมากจะ
เป็นพวกฟาง หญา้ ใบไม ้เศษไม ้ส่ิงปฏิกูลจากการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงถือไดว้่าสร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยกวา่แหล่งอ่ืนมาก 
 สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ (2546: 12) กล่าวไวว้่า ขยะเป็นส่ิงท่ีเหลือไวห้รือเป็นส่ิงท่ีไม่
ตอ้งการอีกต่อไป ซ่ึงมาจากแหล่งต่างๆ มากมาย ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1  แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและลกัษณะขยะมูลฝอย 
 

แหล่งก าเนิด ลกัษณะกจิกรรม/สถานที่ ลกัษณะมูลฝอย 

  
บา้นเด่ียว ตึกแถว อพาร์ตเมนต ์
อาคารชุด ฯลฯ 

เศษอาหาร กระดาษกล่อง พลาสติก เศษ
ผา้ ขวดแกว้ เศษไม ้ก่ิงไม ้ของเสีย
อนัตรายจากบา้นเรือน 

ธุรกิจร้านคา้ 
 
 

ร้านคา้ ภตัตาคาร ตลาด ส านกังาน 
โรงแรม สถานเริงรมย ์ฯลฯ 

กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษอาหาร แกว้ 
ไม ้กระป๋อง ของเสียอนัตรายจาก
บา้นเรือน 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

แหล่งก าเนิด ลกัษณะกจิกรรม/สถานที่ ลกัษณะมูลฝอย 
สถานท่ีราชการ 
 

โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจ า ท่ีท า
การของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

เช่นเดียวกบัธุรกิจร้านคา้ 

สถานท่ีก่อสร้าง 
 
 

สถานท่ีท่ีก าลงัมีการก่อสร้าง หรือ
ร้ือถอน มีการซ่อมถนนหรือทางเดิน
เทา้ท่ีช ารุด 

เศษไม ้เศษเหลก็ เศษหิน คอนกรีต ฝุ่ น
ดิน ฯลฯ 

สถานท่ีตั้งระบบ 
สาธารณูปโภค 

โรงผลิตน ้าประปา โรงบ าบดัน ้าเสีย 
เตาเผาขยะมลูฝอย ฯลฯ  

กากตะกอนจากระบบน ้าเสีย 
ข้ีเถา้จากการเผา ฯลฯ 

สถานท่ีสาธารณะ 
 
 

ถนน ท่ีจอดรถ สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ ชายหาด สถานท่ี
เท่ียวต่าง ๆ ฯลฯ 

เศษกระดาษ พลาสติก กระป๋อง เศษ
ใบไม ้ก่ิงไม ้ฝุ่ นดิน ฯลฯ 

อุตสาหกรรม 
 
 

อุตสาหกรรมทอผา้ ฟอกยอ้ม 
อุตสาหกรรมเคมี โรงกลัน่น ้ามนั 
ฯลฯ 

ของเสียจากกระบวนการผลิต (ข้ึนอยูก่บั
ประเภทโรงงาน) เศษโลหะ มลูฝอยจาก
คนงาน (เช่นเศษอาหาร กระดาษ) 

เกษตรกรรม 
 
 
 
 

ไร่ นา สวน ฟาร์มเล้ียงสตัว ์ฯลฯ เศษผลผลิต เช่น ฟาง เปลือก ขา้วโพด 
ขยะมลูฝอยจากการอุปโภคบริโภคของ
เกษตรกร (เช่น เศษอาหาร กระดาษ 
พลาสติก) ของเสียอนัตราย (เช่น บรรจุ
ภณัฑส์ารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร) 

 
แหล่งทีม่า:  อดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต,์ 2535: 25. 
 

2.1.3  ประเภทของขยะมูลฝอย 
ส านกัรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร (2541: 81-85) ไดแ้บ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) มูลฝอยเปียก ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษพืชผกั เปลือกผลไม้ เศษเน้ือสัตว ์
อินทรียว์ตัถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเป่ือยง่าย มีความช้ืนสูง และส่งกล่ินเหม็นไดร้วดเร็ว ดงันั้น 
ถา้ขยะมูลฝอยเปียกถูกปล่อยทิ้งไวน้านเกินควรจะเกิดการเน่าเสีย และส่งกล่ินเหม็นรบกวนไดง่้าย 
โดยปกติแลว้ขยะมูลฝอยเปียกจะมีปริมาณความช้ืนประมาณ 40-70% ของขยะทั้งหมด 
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2)  มูลฝอยแห้ง ไดแ้ก่ พวกเศษกระดาษ เศษผา้ แกว้ โลหะ ไม ้พลาสติก ยาง ฯลฯ 
ขยะมูลฝอย ชนิดน้ีจะมีทั้งท่ีเผาไหมไ้ดแ้ละเผาไหมไ้ม่ได ้ขยะแห้ง เป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถเลือก
วสัดุท่ียงัมีประโยชน์ กลบัมาใชไ้ดอี้ก โดยการคดัแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้งซ่ึงจะช่วยให้สามารถลด
ปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปท าลายลงได ้และถา้น าส่วนท่ีใชป้ระโยชน์ไดน้ี้ไปขายก็จะเป็นรายได้
กลบัคืนมา  

3)  ขยะมูลฝอยอนัตราย มูลฝอยชนิดน้ี ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นพิษ มีฤทธ์ิกดักร่อนและ
ระเบิดไดง่้าย ตอ้งใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีมีอนัตราย เช่น สารฆ่า
แมลง ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี รถยนต ์หลอดไฟ สเปรยฉี์ดผม ฯลฯ 

นอกจากน้ี สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ (2546:152) ยงัไดแ้บ่งประเภทของขยะมูลฝอยท่ี
จ าแนกตามแหล่งก าเนิด ดงัน้ี 

1)  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นขยะมูลฝอยจากกระบวนการผลิตเศษ
โลหะ ขยะมูลฝอยอนัตราย และขยะมูลฝอยจากคนงาน 

2)  ขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลและสถานศึกษาวิจยั เป็นขยะมูลฝอยจ าพวกขยะติด
เช้ือ เศษอวยัวะจากผูป่้วยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งขยะมูลฝอยท่ีปนเป้ือนสารกมัมนัตรังสีและ
สารเคมี 

3)  ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เป็นขยะมูลฝอยจ าพวกยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว ์
น ้าทิ้งจากการท าปศุสัตว ์

4)  ขยะมูลฝอยจากบา้นเรือน แหล่งชุมชน เป็นขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหาร เศษ
แกว้ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี พลาสติก โลหะ กระเบ้ือง ยาง ก่ิงไม ้ เป็นตน้ 

5)  ขยะมูลฝอยจากสถานประกอบการในเมือง พวกภัตตาคาร ตลาดสด สถาน
เริงรมย ์และวดั 

สากล  ฐินะกุล (2546: 15) ไดจ้  าแนกประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนออกเป็น 4 ประเภท 
ดงัน้ี 

1)  ขยะรีไซเคิล เป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ใชใ้หม่ได ้

2)  ขยะอินทรีย ์เป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 
3)  ขยะทัว่ไป เป็นขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถย่อยสลายได ้ตามธรรมชาติหรืออาจใช้

เวลานานในการยอ่ยสลาย นอกจากน้ียงัไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้
4)  ขยะพิษ เป็นขยะมูลฝอยท่ีเป็นอนัตราย อาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช 

หรือส่ิงแวดลอ้ม 
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2.1.4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงปริมาณขยะมูลฝอย 
 สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ (2546: 15) กล่าววา่ ปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอย ข้ึนอยู่
กบัปัจจยัต่อไปน้ี 

1)  ลกัษณะชุมชน หรือท่ีตั้งของทอ้งถ่ิน ชุมชนร้านค้า (ตลาด ศูนยก์ารค้า) จะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนท่ีอยู่อาศยั ส่วนบริเวณเกษตรกรรมจะมีปริมาณขยะมูลฝอยอีก
รูปแบบหน่ึง 

2)  ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน บริเวณท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่น ปริมาณขยะ
จะมากกวา่บริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยูน่อ้ย 

3)  ฤดูกาลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะเป็นอย่างมาก เช่น ฤดูท่ีผลไม้
มาก ปริมาณขยะมูลฝอยจ าพวกเปลือกและเมล็ดของผลไมท่ี้เหลือจากการบริโภคของประชาชนจะ
มีมาก 

4)  สภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนท่ีมีฐานะดีย่อมมีก าลงัซ้ือสินคา้สูงกว่าชุมชนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจต ่า จึงมีขยะมูลฝอยมากตามไปดว้ย ชุมชนท่ีมีฐานะดีจะมีขยะมูลฝอยจากบรรจุภณัฑ ์
เช่น กล่อง กระป๋อง โฟม ถุงพลาสติก ส่วนขยะจากชุมชนท่ีไม่ไดมี้ฐานะดี มกัเป็นเศษอาหาร เศษผกั 

5)  อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน ประชาชนท่ีมีอุปนิสัยรักษาความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย จะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกวา่ประชาชนท่ีมีอุปนิสัยมกัง่าย และ
ไม่เป็นระเบียบ ซ่ึงจะทิ้งขยะมูลฝอยกระจดักระจาย ไม่รวบรวมเป็นท่ีเป็นทาง  

6)  การจัดบริการเก็บขยะมูลฝอย องค์ประกอบน้ีก็ เป็นผลอย่างมากต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย ถา้บริการเก็บขยะมูลฝอยไม่สม ่าเสมอ หรือการเก็บขยะมูลฝอยท า
ไดไ้ม่สะดวก รถขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเขา้ชุมชนได ้เน่ืองจากถนนหรือตรอกซอยแคบมาก ตอ้ง
ใชภ้าชนะขนถ่ายอีกทอดหน่ึง ก็จะท าใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งจากการเก็บมากข้ึน 

7)  ความเจริญของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี  มีผลท าให้คนบริโภคอาหาร
ส าเร็จรูปกนัมากข้ึน ทั้งยงัใชภ้าชนะฟุ่มเฟือย ประเภท ขวด กระป๋อง กล่อง และถุงพลาสติกกนัมาก 

จากการจ าแนกปริมาณและลกัษณะของขยะมูลฝอยดงักล่าว ท าให้ทราบวา่ ปริมาณขยะใน
แต่ละชุมชน ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ประชาชนในฐานะผูส้ร้างขยะตอ้งมีจิตส านึกในการ
เลือกใช ้เลือกบริโภคและเลือกทิ้งขยะ และแยกใหถู้กสุขลกัษณะ เช่นเดียวกนัหน่วยงานผูดู้แลรักษา
ตอ้งมีการบริหารจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของชุมชนท่ีแตกต่างกนั  

 
2.1.5  วธีิการก าจัดขยะมูลฝอยโดยอาศัยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (Refuse Disposal) 

 วิธีก าจดัขยะมูลฝอย (Method of Disposal) มีหลายวิธีดว้ยกนั เช่น น าไปกองไวบ้นพื้นดิน 
น าไปทิ้งทะเล น าไปฝังกลบ ใชป้รับปรุงพื้นท่ี เผา หมกัท าปุ๋ย ใชเ้ล้ียงสัตว ์ฯลฯ การจดัการและการ
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ก าจดัขยะแต่ละวิธีต่างมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั มีความเหมาะสมท่ีแตกต่างกนั การพิจารณาว่าจะ
เลือกใช้วิธีใดอาศยัองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ แต่องค์ประกอบส าคญัท่ีมกัจะน ามาพิจารณา
ประกอบเบ้ืองตน้ คือ ปริมาณของขยะท่ีเกิดข้ึน รูปแบบการบริหารของทอ้งถ่ิน งบประมาณ ชนิด
และลักษณะของขยะมูลฝอย ขนาดและสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีจะใช้ก าจัดขยะมูลฝอย 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคารสถานท่ี ความร่วมมือของประชาชน ประโยชน์ท่ีควรจะได้รับ และ
คุณสมบติัของขยะ เช่น ปริมาณของอินทรียส์ารและอนินทรียส์าร การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีพิษ
และเช้ือโรค ปริมาณของ ของแขง็ชนิดต่าง ๆ ความหนาแน่น และความช้ืน 
 การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตตามปกติ 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวชุมชน ตลอดจนองคป์ระกอบของสังคม การจ ากดัขยะตอ้งไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อน ร าคาญ ขดัประโยชน์ต่อประชาชนในอาณาบริเวณใกล้เคียง อนัเน่ืองมาจากฝุ่ น
ละออง เกิดเสียงดงั กล่ินเหม็น อุจาดตา เศษขยะปลิวกระจายเกะกะ ฯลฯ ตอ้งไม่น าไปสู่การเกิด
แหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวห์รือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค เช่น แมลงวนั แมลงสาบ หนู ยุง และสัตวมี์พิษท่ี
เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียง เช่น ตะขาบ งู การก าจดัขยะตอ้งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า มลพิษทางดิน และมลพิษทางทศันียภาพ 
  

2.1.6  วธีิการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
การก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละวิธีต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป ฉะนั้น ควรเลือกวิธีท่ี

เหมาะสมกบัแต่ละพื้นท่ี โดยกระท าควบคู่กนัไปทั้งการลดปริมาณขยะมูลฝอย การน ากลบัไปใช้
ใหม่ และการก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมให้มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ 
การลดปริมาณขยะซ่ึงมีแผนหรือแนวคิด 5R  ดงัน้ี (เทศบาลเมืองทุ่งสง, ม.ป.ป.) 

2.1.6.1 R1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ใชต้ะกร้าใส่
ของแทนถุงพลาสติก การลดปริมาณวสัดุ (Reduce Material Volume) เป็นการพยายามเลือกใช้
สินคา้ท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่แทนบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณของบรรจุภณัฑ์
ท่ีจะกลายเป็นขยะมูลฝอย และการลดความเป็นพิษ (Reduced Toxic) โดยการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมี
ความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

2.1.6.2  R2 (Reuse) คือ การใช้ซ ้ า โดยน าขยะหรือเศษวสัดุมาใชใ้หม่อีก หรือเป็น
การใช้ซ ้ า เช่น ขวดน ้ าหวานน ามาบรรจุน ้ าด่ืม ขวดกาแฟท่ีหมดแลว้น ามาใส่น ้ าตาล การน าผลิตภณัฑ์
กลบัมาใช้ใหม่ (Product Reuse) เป็นการพยายามใช้ส่ิงของต่างๆ หลายๆ คร้ังก่อนท่ีจะทิ้งหรือ
เลือกใชข้องใหม่ 

2.1.6.3   R3 (Repair) คือ การน ามาแกไ้ข หรือน าวสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย ซ่ึงจะ
ทิ้งเป็นขยะมาซ่อมแซมกลบัมาใชใ้หม่ เช่น เกา้อ้ี 
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2.1.6.4  R4 (Reject) เป็นการหลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีท าลายยาก หรือวสัดุท่ีใชค้ร้ัง
เดียวแล้วทิ้ง เช่น โฟม โดยปฏิเสธการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีย่อยสลายยาก และหลีกเล่ียงการใช้ท่ีผิด
วตัถุประสงค ์

2.1.6.5  R5 (Recycle) คือการหมุนเวียนกลับมาใช้ โดยน าขยะมาแปรรูปตาม
กระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเปล่ียนแปลงสภาพจากเดิม
แลว้น ามาใชใ้หม่ เช่น การน าพลาสติก กระดาษ ขวด โลหะต่างๆ มาหลอมใหม่ น ายางรถยนตท่ี์ใช้
ไม่ไดแ้ลว้มาท ารองเทา้ น าแกว้มาหลอมผลิตเป็นแกว้ หรือกระจกใหม่ การน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ 
(Material Recycling) เป็นการน าวสัดุมาผา่นกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินคา้ใหม่ 
 

2.1.7  การจัดการขยะมูลฝอย 
แนวทางในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี (พชัรี  หอวจิิตร, 2529: 25)  

2.1.7.1  การลดปริมาณขยะมูลฝอย  
การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง 

เพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือน ท าให้ได้วสัดุเหลือใช้ท่ีมีคุณภาพสูง สามารถน าไปรีไซเคิลได้ง่าย 
รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัมีปริมาณนอ้ยลงดว้ย ซ่ึงการคดัแยกขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดนั้นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ 
ส านกังาน บริษทั สถานท่ีราชการต่างๆ เป็นตน้ รวมทั้งปริมาณ และลกัษณะสมบติัขยะมูลฝอยท่ี
แตกต่างกนัดว้ย 

2.1.7.2  การคดัแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย  
ในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ าเป็นตอ้งจดัให้มีระบบการคดัแยกขยะมูล

ฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลกัษณะองคป์ระกอบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ 
สามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยจดัวางภาชนะใหเ้หมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้ง
พิจารณาความจ าเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัต่อไป 
เพื่อใหก้ารจดัเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และลดการปนเป้ือนของขยะมูล
ฝอยท่ีมีศกัยภาพในการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่จะตอ้งมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และให้มี
การแบ่งแยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่างๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถงัเพื่อสะดวกและ
ไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดงัน้ี  สีเขียว รองรับขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายไดเ้ร็วสามารถน ามา
หมกัท าปุ๋ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้ สีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือ
ขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ  สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและ
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ส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องยาฆ่าแมลง 
ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่างๆ สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุม้ค่าการรี
ไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอล์ยท่ีเป้ือนอาหาร 
นอกจากน้ียงัมีถุงพลาสติกส าหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถงั โดยมดัปากถุงสีเดียวกบัถงัท่ี
รองรับมูลฝอยตามประเภทดงักล่าวขา้งตน้ ดงัภาพท่ี 2.1 

 
ภาพที ่2.1  ตวัอยา่งถงัคดัแยกขยะมูลฝอย 
แหล่งทีม่า:  บริษทั บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด ์ซนั จ ากดั,  2556. 
 

2.1.7.3 การเผาในเตาเผา  
การเผาในเตาเผา เป็นการท าลายขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการเผาท าลายในเตาเผาที่ได้รับ

การออกแบบก่อสร้างที่ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยตอ้งให้มีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1,200 
องศาเซลเซียส เพื่อใหก้ารท าลายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ในการเผามกัก่อให้เกิดมลพิษดา้นอากาศ ไดแ้ก่ 
ฝุ่ นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจเกิดไดออกซิน 
ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจของประชาชน ดงันั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งมี
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และดกัมิให้อากาศท่ีผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาท่ีก าหนด ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2  ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย 
แหล่งทีม่า:  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภทัรพนัธ์อุตสาหการ, 2556. 
 

2.1.7.4 การฝังกลบอยา่งถูกสุขาภิบาล 
การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาลเป็นการก าจดัขยะมูลฝอย โดยการน าไปฝังกลบใน

พื้นท่ีท่ีได้จดัเตรียมไว ้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการคดัเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน จากนั้นจึงท าการ
ออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการวางมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การปนเป้ือนของ
น ้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยท่ีเรียกว่าน ้ าชะขยะมูลฝอย ซ่ึงถือว่าเป็นน ้ าเสียท่ีมีค่าความสกปรกสูง 
ไหลซึมลงสู่ชั้นน ้ าใตดิ้น ท าให้คุณภาพน ้ าใตดิ้นเส่ือมสภาพลง จนส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีใช้
น ้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภค นอกจากน้ี ยงัต้องมีมาตรการป้องกันน ้ าท่วม กล่ินเหม็น และ
ผลกระทบต่อสภาพภูมิทศัน์ รูปแบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล อาจใชว้ิธีขุดให้ลึกลงไปใน
ชั้นดินหรือการถมให้สูงข้ึนจากระดบัพื้นดิน หรืออาจจะใช้ผสมสองวิธี ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิ
ประเทศ ดงัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  ระบบฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาล  
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ, 2552: 5-7. 
 

เช่นเดียวกนั วรรณลดา  สุนนัทพงศศ์กัด์ิ (2546: 48-49) ไดเ้สนอแนวทาง ท่ีใกลเ้คียง
กนัเก่ียวกบัการจ ากดัขยะ โดย การหมกัปุ๋ยเป็นการยอ่ยสลายอินทรียส์าร โดยขบวนการทางชีววิทยา
ของจุลินทรียเ์ป็นตวัการยอ่ยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุ สามารถใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของ
ดิน ขบวนการน้ีจะสามารถพฒันาไปสู่การผลิตมีเทน ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เป็น
เช้ือเพลิงได ้ 

การท าปุ๋ยน ้าชีวภาพโดยใชว้สัดุท่ีเหลือใชท้างการเกษตรท่ีมีลกัษณะสด มีความช้ืนสูง มี
เส้นใยน้อยรวมกบักากน ้ าตาล เพื่อให้จุลินทรีย์ท  าการย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนท าให้ได้
สารอาหารละลายออกมาจากเซลล์พืช หรือสัตว ์รวมถึงแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดอ้อกไซด์ และก๊าซ
อ่ืนๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นของเหลวสีน ้ าตาล ซ่ึงประกอบดว้ย คาร์โบไฮเดรต กรดอินทรีย ์
กรดอะมิโน กรดฮิวมิก น ้ าย่อย วิตามิน ฮอร์โมน และแร่ธาตุ สามารถเร่ิมตั้งแต่เม่ือขยะมูลฝอยนั้น
ถูกผลิตออกมาใหม่ๆ จนกระทั้ง ก่อนการก าจดัในขั้นตอนสุดทา้ย โดยการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  

ฝังกลบแบบหุบเขา 

ฝังกลบแบบพ้ืนราบ ฝังกลบแบบขดุร่อง 
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นอกจากน้ี อดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต ์(2535: 52) ยงัไดน้ าเสนอการน าขยะมูลฝอยกลบัมา
ใช้ใหม่ โดยอาศยัประโยชน์ โดยการใช้ผลิตภณัฑ์ หรือส่ิงของต่างๆ หลายคร้ังก่อนท่ีจะทิ้งและ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชไ้ดแ้ทนการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เช่น การน าขวดแกว้มาใชใ้หม่ เป็น
ตน้ การลดปริมาณการใชว้สัดุ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับการลดจ านวนขยะ การพยายามเลือกใช้
สินคา้ท่ีบรรจุอยู่ในบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่แทนบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อเป็นการลดปริมาณ
บรรจุภณัฑท่ี์จะตอ้งกลายเป็นของเสีย 

การลดความเป็นพิษ การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นพิษต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยลงเช่น 
สเปรยทุ์กประเภท น ้ ายาท าความสะอาด ยาฆ่าแมลง เป็นตน้ เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอายุการใช้งาน
นานมีความคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานนาน รวมทั้งซ่อมแซมของใชต่้างๆ ให้ใชง้านไดน้าน
ท่ีสุดก่อนทิ้งไป รวมถึงการลดการบริโภค เช่น การใชก้ล่องพลาสติก หรือ กระดาษแทนกล่องโฟม  

  
2.1.8  แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย ดงัน้ี (สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์, 2546: 22)   
2.1.8.1  เร่งรัดให้ทอ้งถ่ิน เทศบาล สุขาภิบาลทุกแห่งท าแผนจดัการขยะมูลฝอยทั้ง

ในระยะสั้ น และระยะยาว ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบดั และการก าจดัขั้นสุดทา้ย 
ตลอดจนการเร่งจดัหาท่ีดินส าหรับใชก้ าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอในระยะยาวและด าเนินการ
ใหมี้การก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

2.1.8.2  เร่งรัดให้มีการก่อสร้างโรงงานก าจดัขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมืองศูนยก์ลางความเจริญ
ในภูมิภาค และเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

2.1.8.3  ควรมีนโยบายและมาตรการ ตลอดจนแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลูของประเทศ เพื่อเป็นกรอบใหท้อ้งถ่ินน าไปด าเนินการ 

2.1.8.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งเป็นภาระใน
การก าจดั 

1)  การใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานนาน (Increased Product Lifetime) 
เป็นการพยายามเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีความคงทนถาวร มีอายุการใชง้านนาน หากช ารุดแลว้ควรมีการ
ซ่อมแซม ใหใ้ชง้านไดน้านท่ีสุดก่อนจะทิ้งไป 

2)  ลดการบริโภค (Decreased Consumption) ควรหลีกเล่ียงการใช้วสัดุท่ี
ก าจดัยาก หรือมีปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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2.1.8.5  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ ไดแ้ก่ 
การน าทรัพยากรจากขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ (Material Recovery) และน ามาผลิต
เป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยท่ีมีทรัพยากรหลายอย่างมาผ่าน
กระบวนการท าใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การน ามาท าปุ๋ย น ามาเผาเพิ่มใหไ้ดพ้ลงังานความร้อน 

2.1.8.6  สนบัสนุนให้มีการปลูกฝังทศันคติ และสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่ประชาชนใน
การร่วมมือกนัรักษาความสะอาด โดยให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ให้แก่ประชาชนทั่วไปและสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน และให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์และรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองโดยใชส่ื้อทุกประเภท 

2.1.8.7  เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับต่างๆ ให้
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานมากข้ึนรวมทั้งเขม้งวดกวดขนัใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งจริงจงั 

2.1.8.8  ในดา้นขยะมูลฝอยติดเช้ือจ าเป็นตอ้งเร่งแกไ้ข เพราะปัจจุบนัมีปริมาณเพิ่ม
มากข้ึน และยงัขาดการจดัการท่ีถูกตอ้งโดยการให้สถานพยาบาลและโรงพยาบาลทั้งของรัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ และจดัการ ดงัน้ี 

1)  การเตรียมขยะมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอการบ าบดั ขยะมูลฝอยติดเช้ือควร
ไดรั้บการฆ่าเช้ือโรคดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรคก่อนบรรจุในถุงสีแดงท่ีเตรียมไว ้

2)  การเก็บขนและขนส่งไปก าจดั ควรใชร้ถท่ีเป็นระบบปิดทั้งหมดในการ
ขนเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัเฉพาะบุคคล 

3)  วิธีการก าจดัในขณะน้ียงัไม่เหมาะสม เพราะใชว้ิธีฝังและการเผาท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดงบประมาณ จึงควรจะมีการร่วมมือกนัระหวา่งสถานพยาบาลทั้งของรัฐ
และเอกชน โดยช่วยกนัจดัสร้างระบบบ าบดัใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.1.8.9  รัฐบาลควรมีการเร่งรัดใหมี้การจดัการของเสียอนัตราย ดงัน้ี 
1)  ควรมีการก าหนดค าจ ากัดความ เกณฑ์พิจารณา และวิธีการก าหนด

ลกัษณะของเสียท่ีเป็นอนัตราย ก าหนดระเบียบการปฏิบติั การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบดั 
รวมทั้งมาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยั
ของมนุษย ์

2)  สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตราย เช่น 
หน่วยงานท่ีผลิตของเสีย ควรลงทุนด าเนินการแกไ้ขเอง โดยมีส่ิงจูงใจในการด าเนินการจดัการของ
เสียอนัตราย เช่น การลดภาษีน าเขา้อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีใชก้  าจดัของเสีย 
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3)  สนับสนุนให้มีการปลูกฝังทัศนคติ และสร้างค่านิยมแก่ประชาชน
เก่ียวกบัการร่วมมือป้องกนัอนัตรายจากการใชว้ตัถุมีพิษ และการทิ้งกากของเสียอนัตรายเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.8.10  ส่งเสริมและเผยแพร่การประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธีต่างๆ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐและประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงพิษภยัจากของเสียท่ีเป็นอนัตราย รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหา 

2.1.8.11  สนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีการผลิตท่ีลดปริมาณของเสียมาใช้ เช่น 
การเปล่ียนไปใช้วตัถุดิบชนิดใหม่หรือเปล่ียนวิธีการผลิต รวมทั้งให้มีการน าของเสียกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

2.1.8.12  เร่งรัดใหมี้ระบบการจดัการของเสียท่ีเป็นอนัตรายจากแหล่งก าเนิดต่างๆ ท่ี
ครบวงจร ตั้ งแต่การเก็บ ขนส่ง บ าบดั และก าจัด ทั้ งน้ี ควรจัดการของเสียอนัตรายจากแหล่ง
อุตสาหกรรมและสถานพยาบาลเป็นอนัดบัแรก 

2.1.8.13  สนบัสนุนงบประมาณและอตัราก าลงัแก่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
2.1.8.14  ก าหนดใหผู้ก่้อใหเ้กิดของเสียอนัตรายหรือไดรั้บผลประโยชน์จากของเสีย

ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบหรือเสียค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการไม่ถูกตอ้ง 
2.1.8.15  สนับสนุนการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการของเสีย

อนัตราย หรือการน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ 
2.1.8.16  ควรมีถงัขยะประจ าบา้น ไม่ทิ้งขยะตามท่ีสาธารณะต่างๆ เช่น ถนน สนาม

หญา้ แม่น ้า ล าคลอง ฯลฯ และควรมีการแยกประเภทขยะก่อนน าไปทิ้ง และแยกทิ้งลงในถงัรองรับ
ขยะแต่ละประเภท เช่น ถงัท่ี 1 ใส่กระดาษ ถงัท่ี 2 ใส่เศษพลาสติก ถงัท่ี 3 ใส่เศษแกว้ ถงัท่ี 4 ใส่เศษ
โลหะ  ถงัท่ี 5 ใส่เศษอาหาร พืช ผกั ผลไม ้ ถงัท่ี 6 ใส่ของเสียอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องยา
ฆ่าแมลง ฯลฯ  

2.1.8.17  ควรแนะน าเพื่อนๆ ให้รักษาความสะอาดในบา้น ในโรงเรียน หรือในท่ี
ท างาน 

2.1.8.18  ควรก าจดัขยะมูลฝอยเอง หากบา้นเราไม่อยู่ในเขตชุมชน ไม่มีเจา้หน้าท่ี
เก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล สุขาภิบาล ไม่ควรกองทิ้งไวห้รือเผากลางแจง้ตามถนนหนทาง แต่ควร
น าขยะมูลฝอยไปฝังในท่ีดินของเรา 
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2.2  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกูิล  
  

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอย ทั้งในดา้นการรวบรวม เก็บ
ขน การก าจดัขยะมูลฝอย ดงักล่าวยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้เกิดขยะมูลฝอยตกคา้งใน
ชุมชน เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดา้นสาธารณสุขตามมา อีกทั้งในระยะท่ีผา่นมาการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นการด าเนินการดา้นการก าจดั รวมทั้งยงัประสบปัญหา
เก่ียวกบัขยะอนัตรายท่ีเกิดจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอร่ี สี สารเคมี รวมทั้ง
น ้ ามนัเคร่ืองท่ีใช้แลว้ ซ่ึงถูกน ามาทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป จากครัวเรือน อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรงไดซ่ึ้งปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินก็ไดมี้การวางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน แต่
พบวา่การด าเนินงานในปัจจุบนัยงัขาดการจดัการท่ีเป็นระบบครบวงจร ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการ
ด าเนินการแบบแยกส่วน มีเฉพาะแผนการจดัการขยะมูลฝอยแบบเฉพาะเร่ืองเท่านั้น จ าเป็นตอ้ง
ท าการศึกษาขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการศึกษาถึงวงจรชีวิตของ
วสัดุท่ีจะเป็นขยะมูลฝอยชุมชนทั้งในดา้นการเกิด การน าเขา้และส่งออก การจ าหน่ายการใช้งาน 
การเรียกกลบัคืน การจดัเก็บ การก าจดั และการดูแลหลงัการก าจดั เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ 
ปัญหา และจดัท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยอนัตราย
ชุมชน ใหค้รอบคลุมปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนและ ขยะ
มูลฝอยอนัตรายชุมชนต่อไป 
 

2.2.1  นโยบายป้องกนัและขจัดมลพษิจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 
มีความมุ่งหมายท่ีจะให้มีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม อนัจะยงัผลให้การพฒันา
ประเทศเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิตของประชาชน โดยได้ก าหนด
แนวทางท่ีจ าเป็นเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได ้ให้เขา้สู่สภาพสมดุลของ
การใช้ และการเกิดทดแทน และก าหนดแนวทางการแกไ้ขขจดัภาวะมลพิษทางน ้ า มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สารอนัตราย และของเสีย
อนัตราย ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติใน
อนาคต ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1.1  องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะมีบทบาทเก่ียวข้องเป็นตวัแปรในการก าหนด
นโยบายในช่วง 20 ปี คือ 

1)  ประชากรท่ีจะเพิ่มข้ึนในฐานะผูท้  าการ ผูบ้ริโภค-อุปโภค และผูอ้าศยั 
2)  เทคโนโลย ีซ่ึงจะน ามาใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ทั้งการผลิต การส่ือสาร การ

คมนาคม การบริการ การขจดัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และการส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
3)  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกระดบั ซ่ึงจะมีส่วนใน

การบริหาร และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
การเฝ้าระวงั และการสร้างจิตส านึกของชุมชน 

4)  บทบาทขององค์กรเอกชนในการมีส่วนร่วมในหน่วยงานระดบัต่างๆ 
ในงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการเฝ้าระวงัและการสร้างจิตส านึกของประชาชน และการระดม
ก าลงัอาสาสมคัรงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2.2.1.2  เป้าหมาย 
1)  ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอตัราไม่เกิน1.0 

กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, กระทรวงมหาดไทย, มปป.) 
2)  ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ชุมชนทัว่ประเทศในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
3)  ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งจากการให้บริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะ

หมดไป และส าหรับพื้นท่ีนอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

4)  ใหทุ้กจงัหวดัมีแผนหลกัและแผนการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ี
ถูกสุขลกัษณะและมีระบบก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีถูกสุขลกัษณะครบถว้นทุกจงัหวดั 

2.2.1.3 นโยบายป้องกนัและขจดัมลพิษจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ประกอบดว้ย
นโยบาย 4 ประการ ดงัน้ี  

1)  ให้มีการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
ตั้งแต่การเก็บกกั การเก็บขน การขนส่ง และการก าจดั 

2)  ควบคุมอตัราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากร และส่งเสริมการน าขยะ
มูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ 

3)  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้าง และ/หรือ 
บริหารและด าเนินระบบจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูมากข้ึน 
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2.2.1.4  แนวทางการด าเนินการ 
1)  แนวทางดา้นการจดัการ 

(1)  ก าหนดองคก์รท่ีด าเนินการในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
โดยใชห้ลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 

(2)  จดัเตรียมท่ีดินในการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(3)  จดัระบบการหมุนเวยีนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูกลบัไปใชใ้หม่ 
(4)  สนบัสนุนให้เอกชนด าเนินการโดยจะตอ้งมีการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินสภาพปัญหาและจดัตั้งศูนยก์ารประสานขอ้มูลการน าขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูกลบัมาใชใ้หม่ 
2)  แนวทางดา้นการลงทุน 

(1)  ลงทุนก่อสร้างสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้ถูก
สุขลกัษณะ 

(2)  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลู 

(3)  ตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลส่วนกลางให้พื้นท่ีโดยรอบ
ร่วมใชป้ระโยชน์ 

(4)  ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูใหถู้กสุขลกัษณะ 
3)  แนวทางดา้นกฎหมาย 

(1)  ปรับปรุง แกไ้ข กฎหมายท่ีเก่ียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมใหเ้หมาะสม 
(2)  ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกลู 
(3)  ก าหนดมาตรฐานการระบายของเสียจากแหล่งก าเนิด 
(4)  ก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการเรียกคืนและใชป้ระโยชน์จากขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
(5) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน /

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
4)  แนวทางดา้นการสนบัสนุน 

(1)  สนบัสนุนการศึกษา/วจิยั เพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย 
(2)  ฝึกอบรมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอย 
(3)  สร้างทศันคติแก่ประชาชนในการรักษาความสะอาด และจดัการขยะ

มูลฝอยท่ีถูกตอ้ง 
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2.2.2  แนวทางการป้องกนัปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตามมติ 
          คณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติในท่ีประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2548 รับทราบตามท่ีกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอวิธีการปฏิบติัเพื่อการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้มี
การเก็บรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้ง โดยเฉพาะขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในเทศบาลทัว่ประเทศ ตอ้งไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ภายในปี พ.ศ. 2552 มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีการก าจดัแบบผสมผสานหลายวิธีท่ีจะเนน้การน าขยะ
มูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ ทั้งในรูปแบบปุ๋ยอินทรียแ์ละการแปรรูปเป็นพลงังาน และจะส่งเสริมให้
เอกชนเขา้มาลงทุนและด าเนินการใหม้ากข้ึนโดยมีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

2.2.2.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
และใช้สินคา้ท่ีมีส่วนประกอบของวสัดุท่ีใช้แลว้หรือวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานตวัอย่าง และให้กระทรวงการคลงัพิจารณาให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการท่ีน าวสัดุใชแ้ลว้มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ เพื่อลดตน้ทุน
ใหส้ามารถแข่งขนักบัการใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติได ้

2.2.2.2  ก าหนดเป็นแนวนโยบายให้ทุกจงัหวดัตอ้งจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ในระยะยาว และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ ท่ีผลิตขยะมูลฝอยมากกวา่วนัละ 100 ตนั 
ตอ้งส่งเสริมให้เอกชนเขา้มาด าเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจดัการระบบแทน โดยรัฐ
สนบัสนุนงบประมาณเฉพาะค่าเดินระบบท่ีตอ้งจ่ายให้กบัเอกชนในรูปแบบของงบถดถอยในช่วง
ระยะเวลา 3-5 ปีแรก 

2.2.2.3  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลนอ้ย ให้ใชร้ะบบ
ก าจดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่กลเ้คียง หรือรวมตวักนัหลายแห่งเพื่อสร้าง
สถานท่ีก าจดัไวใ้ชร่้วมกนัโดยรัฐสนบัสนุนงบประมาณลงทุนใหบ้างส่วน 

2.2.2.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัให้มีระบบคดัแยก และรวบรวมของเสีย
อนัตรายจากชุมชนต่างหากจากขยะมูลฝอยทัว่ไป เพื่อน าไปก าจดัท่ีสถานท่ีก าจดัของเสียอนัตราย
ของเอกชน ทั้งน้ี ให้รัฐสนบัสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างสถานท่ี
รวบรวมและสนบัสนุนค่าก าจดัแบบถดถอยในช่วงระยะ 3-5 ปีแรก 

2.2.2.5  ให้มีสถานท่ีก าจดัมูลฝอยติดเช้ือในลกัษณะศูนยร์วม ท่ีสามารถใช้ร่วมกบั
หลายทอ้งถ่ินโดยส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนและด าเนินการ 

2.2.2.6  ให้มีระบบการอนุญาต (Permitting System) การติดตามตรวจสอบสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยและรายงานสู่สาธารณชนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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2.2.2.7  ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครับซ้ือไฟฟ้าซ่ึงผลิตจากสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในราคาท่ีสูงกวา่ทัว่ไป และหน่วยงาน
ของรัฐสนบัสนุนการท าปุ๋ยอินทรียจ์ากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูไปใชป้ระโยชน์ 

ทั้งน้ี การจดัสรรงบประมาณให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตพ้ระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ตอ้งน า
เง่ือนไขการบริหารงานส่ิงแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการพิจารณา 

จากแนวนโยบายขา้งตน้ สามารถแปลงมาสู่การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจและหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อ
การลดและขจดัมลพิษจากขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าวในแต่ละดา้นตอ้งม
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 แสดงกระบวนการและขั้นตอนการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย 
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ภาพที ่2.4  กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
  

การจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 

มีระบบ 

การศึกษาความเหมาะสม 

- วศิวกรรม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
- การบริหารจดัการ 

เอกชน อปท. 

สหการ 
สมัปทาน 

ปัจจยัสนบัสนุน 

- นโยบาย 
- มาตรฐาน 
- การก ากบัดูแล 
- การเก็บค่าธรรมเนียม 

- การบ าบดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

- DD*2 / เทคนิค 
- จดัหางบประมาณ 
- วา่จา้ง / ด าเนินการเอง 
- ควบคุม 
- แผน O&M 

- อปท.มีขยะนอ้ย/ไม่มี     
พ้ืนท่ีจดัเก็บส่งสถานท่ี  
ก าจดัของอปท.
ขา้งเคียง 
- เอกชนเก็บให้เทศบาล
ขา้งเคียงก าจดั 

- หมกัท าปุ๋ย 
- เตาเผา 
- ฝังกลบ 

ไม่มีพ้ืนท่ี 

ในการก าจดั 

การศึกษาองคป์ระกอบ/ปริมาณการ
จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

มีพ้ืนท่ี 

ในการก าจดั 
การมีส่วนร่วม 

แนวทางการจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
1. การจดัการขยะมูลฝอย 
1.1 การกกัเกบ็รวบรวม (Storage) 
1.2 การเก็บขน (Collection) 
1.3 การเปล่ียนแปลงสภาพและการน ากลบั 
มาใชป้ระโยชน ์(Processing & Recycling) 
1.4 การก าจดัขั้นสุดทา้ย (Final disposal) 
2. การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
2.1 การวางแผน           2.2 การจดัองคก์ร 
2.3 บุคลากร                2.4 งบประมาณ 
2.5 เทคโนโลยี 
3. การมส่ีวนร่วมจดัการขยะมูลฝอย 
3.1 ร่วมคิด                  3.2 ร่วมวางแผน 
3.3 ร่วมด าเนินงาน      3.4 รวมติดตามและประเมินผล 
3.5 รวมรับผลประโยชน ์

แผนการด าเนินงาน 

ก่อสร้างระบบ 

    ไม่มีระบบ 

* DD หรือ Detail Design  คือการส ารวจออกแบบรายละเอียด 



37 

2.3  การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
 

2.3.1  ข้อมูลทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 1,568.737 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 50 เขต 
โดยกรุงเทพมหานครไดมี้การแบ่งกลุ่มเขตตามลกัษณะพื้นท่ีออกเป็น 12 กลุ่มเขต ตามโครงสร้าง
การพฒันาเมืองท่ีก าหนดไวใ้นผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ดังน้ี (ส านักรักษาความสะอาด 
กรุงเทพมหานคร, 2541) 

2.3.1.1 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 1 เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงรัตนโกสินทร์ศูนยก์ลาง
บริหาร (เขตดุสิต) ย่านธุรกิจพาณิชยกรรมเฉพาะ (ส าเพ็ง พาหุรัด เยาวราช โบ๊เบ๊) และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย 4 เขต คือ เขตพระนคร ป้อมปราบ
ศตัรูพา่ย สัมพนัธวงศ ์และดุสิต 

2.3.1.2 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2 เขตศูนยก์ลางธุรกิจ การคา้ การบริการและการ
ท่องเท่ียวระดบัภูมิภาค ประกอบดว้ย เขต 4 เขต คือ เขตปทุมวนั บางรัก สาทร และวฒันา ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้ งของอาคารส านักงานธุรกิจพาณิชยกรรมระดับชาติ ศูนย์รวมของโรงแรม และท่ีพกัของ
นกัท่องเท่ียว 

2.3.1.3 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 3 เขตเศรษฐกิจใหม่แหล่งจา้งงานย่านการค้าการ
บริการ และท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก ประกอบด้วย 6 เขต ได้แก่ เขตจตุจกัร บางซ่ือ พญาไท ดิน
แดง ห้วยขวาง และราชเทวี โดยเขตจตุจกัรเป็นย่านธุรกิจใหม่กระจุกตวัตามแนวถนนวิภาวดี และ
ถนนรัชดาภิเษก ในอนาคตเป็นท่ีตั้งของศูนยค์มนาคม (ศูนยพ์หลโยธิน) ขณะท่ีเขตราชเทวีจะมีการ
พฒันาของศูนยค์มนาคม (ศูนยม์กักะสัน) และจุด Boarding Pass เขา้สนามบินสุวรรณภูมิ เขต
พญาไท เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัหนาแน่มาก และเป็นท่ีตั้งของอาคาร ส านักงานเขตดินแดง เป็นย่าน
สถานท่ีราชการและท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ส่วนเขตหว้ยขวางเป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก และ
เป็นยา่นสถานบนัเทิง 

2.3.1.4 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 4 เขตเศรษฐกิจใหม่ริมแม่น ้ าเจา้พระยา รองรับการ
ขยายตวัของวงแหวนอุตสาหกรรม ประกอบด้วย เขต 5 เขต คือ เขตคลองเตย บางคอแหลม 
ยานนาวา พระโขนง และบางนา โดยเขตคลองเตยจะมีการพฒันาปรับปรุงบริเวณท่าเรือคลองเตย 
เป็นยา่นส านกังานพาณิชยกรรมและโรงแรมริมแม่น ้า เขตบางคอแหลม ยานนาวา เป็นเขตเศรษฐกิจ
พระราม 3 ส่วนเขตพระโขนง บางนา จะเป็นพื้นท่ีท่ีพฒันาตามโครงการวงแหวนอุตสาหกรรม 

2.3.1.5 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 5 เขตอนุรักษ์เมืองเก่ากรุงธนบุรี แหล่งวิถีชุมชน
ดั้งเดิม และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ประกอบดว้ย เขต 5 เขต ไดแ้ก่ 
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เขตธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางกอกนอ้ย และบางพลดั โดยกลุ่มเขตน้ี เป็นแหล่งประวติัศาสตร์
การสถาปนากรุงธนบุรี มีวดั โบสถ์ มสัยิด ท่ีทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม 
ยงัคงวถีิชีวติของชุมชนนานาชาติ (จีน ฝร่ัง แขก เขมร ลาว) และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดั้งเดิม 

2.3.1.6 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 6 เขตเศรษฐกิจการจ้างงานใหม่ และท่ีอยู่อาศัย
หนาแน่นมารองรับศูนย์คมนาคม (ศูนย์ตากสิน) ศูนย์ธุรกิจพาณิชกรรม และศูนย์ราชการของ
กรุงเทพมหานครด้านตะวนัตก ประกอบด้วยเขต 3 เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ จอมทอง และ
ราษฎร์บูรณะ โดยเขตภาษีเจริญ และเขตจอมทองอยู ่ในเขตอิทธิพลศูนยต์ากสินและ เขต
ราษฎร์บูรณะเป็นเขตส่งเสริมการพฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ท่ีมีสภาพแวดลอ้มติดแนวริม
แม่น ้ าเจา้พระยา พื้นท่ีพฒันาตามลกัษณะเฉพาะไดแ้ก่ พื้นท่ีนอกแนวถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ซ่ึง
ผงัรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้ังท่ี 2) ก าหนดเป็นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปานกลาง ท่ีอยูอ่าศยันอ้ย 
เขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม โดยมีศูนยชุ์มชนชานเมือง และยา่นการคา้ และบริการระดบัต่าง ๆ 
กระจายตวัเพื่อใหบ้ริการประชาชนโดยทัว่ไป 

2.3.1.7 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 เขตท่ีอยู่อาศยัรองรับการขยายตวัของเมืองด้าน
ตะวนัออกตอนเหนือ ประกอบดว้ย เขต 5 เขต ไดแ้ก่ เขตบางเขน หลกัส่ี ดอนเมือง สายไหม และ
ลาดพร้าว ซ่ึงสภาพปัจจุบนัเป็นท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย และการยา้ยสนามบินดอมเมืองไปยงั
สนามบินสุวรรณภูมิท าให้บทบาทของเมืองเปล่ียนไป ในกลุ่มน้ีผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ก าหนดให้มีศูนยชุ์มชนชานเมือง (ศูนย์สะพานใหม่) เป็นแหล่งงานย่านการค้าและบริการ เพื่อ
ใหบ้ริการประชาชน 

2.3.1.8 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 8 เขตท่ีอยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง 
(Transition Zone) ด้านตะวนัออกตอนใต ้ประกอบด้วยเขต 6 เขต คือ เขตบางกะปิ คนันายาว 
วงัทองหลาง บึงกุ่ม สะพานสูง และสวนหลวง สภาพปัจจุบนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย เป็นพื้นท่ี
รองรับการขยายตวัของเมือง 

2.3.1.9 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 9 เขตเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยั สภาพแวดลอ้มดี 
ประกอบดว้ยเขต 2 เขต คือ คลองสามวา และหนองจอก สภาพปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม และ
ในอนาคตไดมี้โครงการพฒันาเป็นท่ีอยูอ่าศยัสภาพแวดลอ้มดี 

2.3.1.10 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 10 เขตศูนย์ชุมชนชานเมืองรองรับสนามบิน 
ประกอบดว้ย เขต 3 เขต คือ เขตลาดกระบงั มีนบุรี และประเวศ เป็นเขตพฒันารองรับสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยการพฒันาศูนยชุ์มชนลาดกระบงั เป็นแหล่งงานย่านการคา้และบริการ เขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นศูนยก์ลางขนส่งสินคา้ (ICD) และสถานีขนส่ง
สินคา้ชานเมืองเป็น Logistic Center ส่วนเขตประเวศ และมีนบุรีเป็นท่ีอยูอ่าศยัรองรับแหล่งงาน 
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2.3.1.11 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 11 เขตเกษตรกรรมและท่ีอยูอ่าศยั สภาพแวดลอ้ม
ผสมผสานพื้นท่ีเกษตรกรรม ประกอบดว้ย เขต 4 เขต คือ เขตทวีวฒันา ตล่ิงชนั บางแค และหนอง
แขม เป็นการพฒันาตามสภาพปัจจุบนัและตามก าหนดโดยผงัเมืองรวม 

2.3.1.12 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 12 เขตเกษตรกรรมอุตสาหกรรม ท่ีอยู่อาศยัและ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ประกอบดว้ย เขต 3 เขต ไดแ้ก่ บางขนุเทียน บางบอน และทุ่งครุ โดยเขต
บางขุนเทียนและบางบอน เป็นเขตอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เขตทุ่งครุ เป็นเขตท่ีอยู่อาศยัและ
เกษตรกรรม พื้นท่ีชายทะเลบางขนุเทียนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

 

 
 

ภาพที ่2.5  แผนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

2.4  แนวคดิการมส่ีวนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 การมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กับการจดัการขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เน่ืองจากผูท่ี้ท  าใหเ้กิดขยะจะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การท่ีจะจดัการ
ขยะให้มีประสิทธิผลไดจ้  าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยในสังคม ไม่วา่จะเป็นภาครัฐ
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ในฐานะเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบการจดัการขยะ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ภาคเอกชนในฐานะผูผ้ลิต และประชาชนในฐานะของผูบ้ริโภค ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะเป็นระดบัไหน 
วธีิการมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร 
 ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมนั้น มิได้มีความหมายแคบเพียงการมีส่วนร่วมในการเมือง
เท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมในองค์กร การจดัการ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึง นรนิติ 
เศรษฐบุตร (ม.ป.ป.) ไดจ้  าแนกความหมายของการมีส่วนร่วมไว ้ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในโครงการ
พฒันา การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในองคก์ร การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของ
รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน การมี
ส่วนร่วมในขบวนการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะร่วมกนัคือ  

1)  การเขา้ไปไดรั้บอ านาจท่ีจะคิดจะท ามากข้ึน ไม่วา่ในเร่ืองการเมืองหรืออ านาจใน
การตดัสินใจท่ีจะด าเนินการใดๆ  

2)  การมีส่วนร่วม หมายถึง ตอ้งร่วมกนัอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกนั และ
ควรมีส่วนร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริง/เขม้แขง็ (Active) มิใช่ร่วมอยา่งผวิเผนิเฉ่ือยชา (Passive)  

3)  การมีส่วนร่วม หมายถึง ต้องร่วมตั้ งแต่ขั้นแรกของกระบวนการ จนถึงขั้น
สุดทา้ยของโครงการ (Entire Development) 

4)  การมีส่วนร่วม มกัจะเป็นเร่ืองท่ีผูด้้อยโอกาสขอแบ่งอ านาจจากผูท่ี้มีอ านาจ
เหนือกวา่ เพื่อปรับปรุงวถีิชีวติคนใหดี้ข้ึน 
 การจดัการขยะก็เป็นประเด็นหน่ึงของสังคมท่ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
แต่ใครบา้งท่ีควรรับผิดชอบกบัวิกฤตการณ์ขยะท่ีเกิดข้ึน ควรเป็น วิศวกร หรือนักวิทยาศาสตร์
ผูอ้อกแบบและสร้างระบบการก าจดัขยะ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ผูพ้ฒันาและบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือ
นกัการเมืองผูเ้ป็นเจา้ของนโยบาย หรือผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ดงักล่าว หรือประชาชนผูส้ร้างขยะ รวมทั้งใครก็ตามท่ีได้รับประโยชน์จากการจดัการขยะ ควร
น ามาเป็นเป้าหมายดว้ย เร่ืองน้ี Tammemagi (1990: 15-16) ไดใ้ห้ค  าตอบไวใ้นหนงัสือ The Waste 
Crisis  คือ คนทุกคนท่ีไดก้ล่าวถึงมาแลว้เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการขยะ เน่ืองจากขยะคือส่ิงท่ี
เป็นประชาธิปไตยอยา่งมากเพราะเราทุกคนท าให้เกิดขยะ (Wastes are Very Democratic) ดงันั้นจึง
ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา และน ามาซ่ึงความร่วมมือระหว่างภาคสังคม การเมือง รวมทั้ งภาค
เศรษฐกิจ เน่ืองจากเราตอ้งหาวิธีแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพและใช้ตน้ทุนต ่าในการด าเนินการ การ
จดัการขยะไม่เหมือนกบัโครงการท่ีมีความสลบัซบัซ้อน เช่น โครงการสร้างยานอวกาศ ท่ีมีคนเขา้
มาร่วมเพราะมีจุดสนใจหรือแรงจูงใจท่ียิ่งใหญ่ ซ่ึงมีทีมงานท่ีมีทกัษะความช านาญเฉพาะก็เพียงพอ
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แลว้ แต่การจดัการขยะเป็นเร่ืองท่ีทุกหน่วยของสังคมตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพราะ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของทุกคน ถา้หากปราศจากการสนบัสนุนของทุกหน่วยของ
สังคมไม่วา่จะเป็นทางตรง หรือทางออ้ม การด าเนินการก็ไม่สามารถลุล่วงตามท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ด ้
 Milbrath (1965) ไดร้ะบุถึง ประชาธิปไตยท่ีเขม้แข็งไวใ้นหนงัสือช่ือวา่ Political Participation: 
How and Why Do People Get Involved in Politics? คือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Democracy) โดยมีพื้นฐานอยูบ่นแนวคิดการดูแลตนเองของประชาชน การรวมตวั
กนัภายใตท้ศันคติการมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ส่วนรวมและการท างานร่วมกนั และการ
ตดัสินใจเขา้ไปมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการไดแ้ก่ 1) การตดัสินใจว่าจะท าหรือไม่   
2) แนวทางการกระท า 3) ขนาด ช่วงเวลา และหรือความรุนแรงของการกระท า 

ส่วนมิติของการมีส่วนร่วม (Active) และการไม่มีส่วนร่วม (Inactive) ประชาชนจะมีการ
ตอบสนอง ทั้งแบบไม่สนใจและเชิงรับการตอบสนองแบบเชิงรับจะไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมาย 
การจ่ายภาษี การยอมรับกฎระเบียบ และการรักษาความปลอดภยั ในขณะท่ีการตอบสนองแบบไม่
สนใจจะตรงขา้มกบัการตอบสนองเชิงรับ (Milbrath, 1965: 6-13) ดงันั้น การมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะมูลฝอยเป็นอยา่งมาก การจดัการขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จะตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และเกิดความตระหนกัในการท่ีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจะตอ้ง
รักษาสิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนเอง และรวมตวักนัเพื่อร่วมด าเนินการจดัการขยะใน
ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการริเร่ิมโครงการ จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยของโครงการ เช่น มีส่วนร่วม
ในการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด มีส่วนร่วมในการน ากลบัมาใชใ้หม่ มีส่วนร่วมในการเปล่ียน
รูปขยะ และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการฝังกลบดว้ย 
 

2.5  นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
   

การจดัการขยะมูลฝอยให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2556-2559) และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ได้ก าหนดให้มีการจดัการในรูปแบบของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource Conservation and Recovery) โดยมุ่งเนน้ให้
มีระบบการบริหารจดัการขยะในชุมชนแบบครบวงจร  ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิดขยะ จนถึงการ
ก าจดัขั้นสุดทา้ย และจะให้ความส าคต่ัอการน าขยะท่ีมีศกัยภาพกลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
และลดปริมาณขยะท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัให้เหลือนอ้ยท่ีสุด โดยระบบการบริหารจดัการท่ีกล่าวถึง
ขา้งตน้ จะมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนกลาง 
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ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ินจากภาคเอกชนและประชาชนโดยมีนโยบายและเป้าหมายดา้นการ
จดัการขยะของประเทศในระยะยาวได ้ดงัน้ี 

 
 2.5.1  การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 การด าเนินงานเพื่อจดัการขยะมูลฝอยท่ีผ่านมา ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยไดม้ากข้ึน ท าให้ปัญหาขยะตกคา้งนอ้ยลง แต่ยงัมีปัญหาก าจดัขยะมูลฝอยไม่
ถูกสุขลกัษณะอยูม่ากตกคา้งนอ้ยลง แต่ยงัมีปัญหาก าจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลกัษณะอยูม่าก แมจ้ะ
มีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างระบบก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะมากข้ึน แต่ยงัมีหลายพื้นท่ีท่ียงั
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ และยงัมีทอ้งถ่ินหลายแห่งท่ีมีระบบแลว้ก็ไม่สามารถก าจดัขยะ
มูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะตามท่ีได้ออกแบบไวไ้ด้ และบางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้านจาก
ประชาชนจนไม่สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีได ้

 ทั้งน้ีเน่ืองจากการท าโครงการท่ีผ่านมามกัไม่ไดค้  านึงถึงการเตรียมพร้อมท่ีจะด าเนินงาน
ดูแลรักษาระบบอย่างต่อเน่ืองท าให้มีขอ้จ ากดัทางดา้นบุคลากรและองคก์รบริหารจดัการท่ีชดัเจน 
นอกจากน้ีการด าเนินงานท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่มีลกัษณะต่างคนต่างท า ท าให้มีสถานท่ีก าจดัมูลฝอยท่ี
ไม่ถูกสุขลกัษณะขนาดต่างๆ กนักระจายทัว่ไป ท าให้ส้ินเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลท าให้การจดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีจ ากดัและไม่
ต่อเน่ืองซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจดัการขยะมูลฝอย  
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั้ งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยในหลายๆ พื้นท่ีของ
ประเทศ ไดข้อ้สรุปว่า รูปแบบศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีจะแกไ้ขสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นการมุ่งเนน้ให้ชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียงกนัน าขยะ
มูลฝอยมาก าจดัร่วมกนั ซ่ึงแนวทางน้ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาไดใ้นระยะยาว และเพื่อเป็นการลดภาระ
ของรัฐบาลดา้นการลงทุนและการบริหารจดัการ อีกทั้งสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มามีบทบาทร่วม
ลงทุนและด าเนินการ โดยรูปแบบการลงทุนและด าเนินการศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยอาจท าไดห้ลายวิธี 
อาทิ เอกชนเป็นผูล้งทุนและด าเนินการเองทั้งหมด รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน รัฐลงทุนการ
ก่อสร้างระบบและใหเ้อกชนด าเนินการ เป็นตน้ 

 อย่างไรก็ตามการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงานและการจดัสรร
งบประมาณโดยใช้รูปแบบศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย ร่วมกนัเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม
ในโอกาสต่อไป และเป็นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบอนัเน่ืองจากการจดัการขยะในระยะยาวอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และถูกหลกัสุขาภิบาล สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนสถานท่ีก าจดัขยะมูล
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ฝอยของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และยงัประหยดังบประมาณ บุคลากร พื้นท่ีในการ
ท าจดัขยะมูลฝอย ทั้งน้ีเพื่อคุณภาพชีวติและสุขนามยัของประชาชน 
 การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรคู่มือส าหรับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินน้ี จะประกอบด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบการจดัการขยะมูลฝอยครบวงจรตั้งแต่
ระบบการเก็บรวบรวม การคดัแยก การน ากลบัไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย 
แนวทางของการจดัการขยะมูลฝอยโดยรูปแบบศูนยก์ าจดัรวมนั้น ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ควรพิจารณารูปแบบของการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งครบวงจร เพื่อด าเนินการจดัการในเขต
พื้นท่ีความรับผิดชอบโดยเร่ิมจากการส ารวจขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิด
ต่างๆ และการคาดการณ์ในอนาคต ตลอดจนสัดส่วนหรือลกัษณะองค์ประกอบของขยะมูลฝอย
ทางดา้นกายภาพ เคมีและอ่ืนๆ โดยขอ้มูลเหล่าน้ี น าไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบระบบการ
จดัการขยะมูลฝอยท่ีสามารถรับไดใ้นระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ขั้นตอนการคดัแยกการเก็บรวบรวม 
การขนส่ง การน าไปใชป้ระโยชน์และการก าจดั โดยค านึงถึงเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้ง
การคดัเลือกพื้นท่ี รูปแบบของการบริหารจดัการ และการมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยจดั
ให้มีการรณรงค์และน าระบบการน าวสัดุกลบัคืนมาใช้ให้มากข้ึน พร้อมทั้งพิจารณาค่าลงทุนและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นต่างๆ อยา่งครบถว้นตลอดอายโุครงการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547 ) 
 
 2.5.2  สถานการณ์ด้านการจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย 
 การบริหารจดัการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ทั้งจากบา้นเรือน 
แหล่งชุมชน และแหล่งสาธารณะยงัมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้จ ากดัในการเก็บค่าบริการท าให้ไม่สามารถพฒันารูปแบบการให้บริการได ้อย่างไรก็ตามการ
ใหบ้ริการในเขตเมือง มีอตัราการเก็บรวบรวมไดม้ากข้ึน โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งลดลง 
 ส าหรับขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม ท่ีมิใช่ของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม มีการน าของ
เสีย ของเหลือใชไ้ปใชป้ระโยชน์ใหม่ในอตัราร้อยละ 40 ของปริมาณการบริโภคผลิตภณัฑ์ และของ
เสียหรือของเหลือใช้ท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิต ยงัมีอตัราการน าเขา้มาใชสู้งอยู่ ซ่ึงหากมีการ
รวบรวมของเสีย ของเหลือใช้ในประเทศมาแปรรูปใชใ้หม่จะท าให้ปัญหาการน าเขา้วตัถุดิบลดลง
ได้ ส่วนขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีไม่ใช่ของเสียอนัตรายจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม ยงัคงทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยชุมชน แต่จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีบางแห่งจา้งเอกชน
ไปทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยชุมชน ซ่ึงนบัเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดิน น ้ า และอากาศ กรณีมีการเผา
เป็นบางคร้ังคราว จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2547 ) 
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1)  การขาดแคลนท่ีดินส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีก าจดั 
2)  การด าเนินการและดูแลรักษาระบบก าจดัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3)  ขาดบุคลากรระดบัปฎิบติัท่ีมีความรู้ความช านาญ 
4)  ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
5)  แผนการขยะมูลฝอยในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่มีการพิจารณาด าเนินการในลกัษณะ

ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม 
6)  ระเบียบและแนวทางปฎิบติัในเร่ืองศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมยงัไม่เคยมีการ

ก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจน 
7)  ยงัมีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์นอ้ย 
8)  กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการ เช่น ระเบียบให้ทอ้งถ่ินลงทุน

และถ่ินขาดจิตส านึก ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะมูลฝอย 
9)  ประชาชนในทอ้งถ่ินขาดจิตส านึก ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีมีต่อการจดัการขยะ

มูลฝอย 
10)  ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีใกลเ้คียงต่อตา้นการก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอย   

 
 2.5.3  นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 เพื่อใหก้ารจดัการขยะมูลฝอย สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงมีการก าหนดนโยบาย
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

2.5.3.1  นโยบาย  
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย โดยก าหนดรูปแบบการก าจดั

ขยะมูลฝอยแบบศูนยก์ าจดัขยะท่ีไดรั้บการศึกษาออกแบบและก่อสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม มี
ระบบและมาตรการการป้องกนัปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและประชาชน และยงัสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนหลายๆ แห่งรวมกนั ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแต่
ละชุมชนและไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกต่อไปในอนาคตโดย 

1)  ควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชน 
2)  สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแก่ทอ้งถ่ินเพื่อให้มีการ

จดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บ การคดัแยก การขนส่ง การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
และการก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความร่วมมือ
กนัในการจดัการขยะมูลฝอยโดยมุ่งเนน้รูปแบบศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยชุมชนรวม 



45 

4)  สนบัสนุนใหมี้กฎระเบียบ และเกณฑก์ารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม
เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 
 2.5.3.2  ปัญหาและสาเหตุ  

1)  การขาดแคลนท่ีดินส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีก าจดั 
2)  การด าเนินการและดูแลรักษาระบบก าจดัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3)  ขาดบุคลากรระดบัปฏิบติัท่ีมีความรู้ความช านาญ 
4)  ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 
5)  แผนการขยะมูลฝอยในระดบัทอ้งถ่ินยงัไม่มีการพิจารณาด าเนินการใน

ลกัษณะศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม 
6)  ระเบียบและแนวทางปฏิบติัในเร่ืองศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมยงัไม่เคยมี

การก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจน 
7)  ยงัมีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์นอ้ย 
8)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดัการ เช่น ระเบียบให้ทอ้งถ่ิน

ลงทุนและด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนั 
9)  ประชาชนในทอ้งถ่ินขาดจิตส านึก ความเขา้ใจ และทศันคติท่ีมีต่อการ

จดัการขยะมูลฝอย 
10)  ประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงต่อตา้นการก่อสร้างระบบก าจดั

ขยะมูลฝอย 
 2.5.3.3  เป้าหมายการด าเนินงาน  

1)  ควบคุมอตัราการผลิตขยะมูลฝอยให้มีไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคน ต่อวนั
ภายในปี พ.ศ. 2544 

2)  ให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
และ 30 ภายในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2549 ตามล าดบั 

3)  ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งในเขตเทศบาลไม่เกินร้อยละ 10 และ 
5 ภายในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2549 ตามล าดบั 

4)  ใหทุ้กจงัหวดัมีแผนงานการจดัการขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนยก์ าจดัขยะ
มูลฝอย ส่วนกลางส าหรับทอ้งถ่ินต่างๆ สามารถใชร่้วมกนัได ้โดยสนบัสนุนให้มีศูนยก์  าจดัขยะมูล
ฝอยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนจงัหวดัทั้งหมดในปี พ.ศ. 2549 (หรือ 38 จงัหวดั) 
 2.5.3.4  มาตรการส่งเสริมใหส้ามารถน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบติั  

1)  สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยใชร่้วมกนัหลายชุมชน 
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2)  ส่งเสริมการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการก าจดัขยะมูลฝอย และน า
ขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ 

3)  สนับสนุนภาคเอกชนด าเนินธุรกิจการจดัการขยะมูลฝอย การติดตาม
ตรวจสอบ 

4)  ใชห้ลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายอยา่งยติุธรรมและเสมอภาค 
5)  ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเก่ียวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียม

ค่าบริการเก็บขนส่งและก าจดัใหส้อดคลอ้งกบัค่าด าเนินการ 
6)  ปลูกฝังทศันคติท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงคใ์ห้เกิด

ความร่วมมือปฏิบติั รวมทั้งใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
7)  ฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน 
8)  สนบัสนุนการศึกษา วิจยัและพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการ

ขยะมูลฝอยอยา่งมีระบบ 
 
 2.5.4  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 
 เน้นรูปแบบของการวางแผนจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งส่งเขา้ไปท าลายดว้ยระบบต่าง ๆ ให้นอ้ยท่ีสุด สามารถน าขยะมูลฝอย
มาใชป้ระโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ ้ าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการ
ก าจดัท่ีได้ผลพลอยได ้เช่น ปุ๋ยหมกั หรือพลงังาน โดยสรุปวิธีการด าเนินการตามแนวทางมีดงัน้ี 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

2.5.4.1  การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด
การผลิตมูลฝอยในแต่ละวนัไดแ้ก่  

1)  ลดการทิ้งบรรจุภณัฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก 
น ้ายาลา้งจาน น ้ายาท าความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นตน้ 

2)  ลือกใช้สินคา้ท่ีมีคุณภาพมีห่อบรรจุภณัฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน 
และตวัสินคา้ไม่เป็นมลพิษ 

3)  ลดการใชว้สัดุก าจดัยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
2.5.4.2  จดัระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใชใ้หม  

1)  รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น 
กระดาษ พลาสติก และโลหะ น าไปใช้ซ ้ า หรือน าไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารน ามาหมกัท าปุ๋ย 
ในรูปปุ๋ยน ้า หรือปุ๋ยหมกัเพื่อใชใ้นชุมชน 
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2)  จดัระบบท่ีเอ้ือต่อการท าขยะรีไซเคิล เช่น จดัภาชนะ (ถุง/ถัง) แยก
ประเภทขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนและเป็นมาตรฐาน จดัระบบบริการเก็บโดย 

(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง โดยการจดัเก็บแบ่งเวลาการ
เก็บ เช่น หากแยกเป็นถุง 4 ถุง ขยะยอ่ยสลายได ้ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป ให้จดัเก็บ
ขยะย่อยสลายและขยะทัว่ไปทุกวนั ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอนัตราย อาจจดัเก็บสัปดาห์ละคร้ัง
หรือตามความเหมาะสม  

(2) จดักลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพรับซ้ือของเก่าใหช่้วยเก็บขยะรีไซเคิลใน
รูปของการรับซ้ือ โดยการแบ่งพื้นท่ีในการจดัเก็บและก าหนดเวลาให้เหมาะสม ประสานงานกบั
ร้านคา้ท่ีรับซ้ือของเก่าท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงในการรับซ้ือขยะรีไซเคิล  

(3) จดัระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน 
สถานท่ีราชการ หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

3)  จดักลุ่มอาสาสมคัรหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการน า
ขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ เช่นโครงการขยะรีไซเคิลแลกส่ิงของ เช่น ตน้ไม ้ไข่ โครงการท าปุ๋ยน ้ า 
ปุ๋ยอีเอม็ ขยะหอม ปุ๋ยหมกั โครงการตลาดนดัขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารวสัดุเหลือใช้ โครงการ
ร้านคา้สินคา้รีไซเคิล  

4)  จดัตั้งศูนยรี์ไซเคิล หากพื้นท่ีท่ีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในแต่ละวนั
เป็นปริมาณมากๆ อาจจะมีการจัดตั้ งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถจะรองรับจากชุมชน
ใกลเ้คียงหรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรงซ่ึงอาจจะใหเ้อกชนลงทุนหรืออาจใหส้ัมปทานเอกชนก็ได ้

2.5.4.3  การขนส่ง  1) ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดั
โดยตรง 2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะตอ้งสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อถ่ายเทจาก
รถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่  

2.5.4.4  ระบบก าจดั  
เน่ืองจากขยะมูลฝอยใชป้ระโยชน์ใหม่ไดจึ้งควรจดัการเพื่อก าจดัท าลายให้นอ้ยท่ีสุด 

ควรเลือกระบบก าจดัแบบผสมผสานเน่ืองจากปัญหาขาดแคลนพื้นท่ี จึงควรพิจารณาปรับปรุงพื้นท่ี
ก าจดัมูลฝอยท่ีมีอยูเ่ดิม และพฒันาให้เป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 1) จดัระบบคดั
แยกขยะมูลฝอย 2) ระบบก าจดัผสมผสานหลายๆ ระบบในพื้นท่ีเดียวกนั ไดแ้ก่ หมกัท าปุ๋ย ฝังกลบ 
และวธีิอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
 2.5.5  แนวทางการจัดการของเสียอนัตรายจากชุมชน 
 ของเสียอนัตราย หมายถึง ของเสียใดๆ ท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิด
ต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษวตัถุท่ีท าให้
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เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อนท่ีท าให้เกิด
ระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์
พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม  
 ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไดแ้ก่ บา้นเรือน ร้านลา้งอดัขยายรูป 
ร้านซกัแห้ง ห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ ซ่ึงมีประมาณ 300,000 ตนั ถูกทิ้งรวมไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป 
และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ตวัอยา่งของเสียอนัตรายจากชุมชน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์มีสาร
ปรอทบลัลาสตมี์สารพีซีบีน ้ายาท าความสะอาดมีฤทธ์ิเป็นกรด-ด่าง และแอมโมเนียกระป๋องสารฆ่า
แมลงมีสารเคมีตกคา้ง น ้ามนัเคร่ือง แบตเตอร่ีมีสารไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนกั สี ทินเนอ ์มีสาร
ท าละลาย ถ่านไฟฉายมีแมงกานีส ปรอทและโลหะหนกัอ่ืนๆ ของเสียท่ีเกิดข้ึนหากไม่ไดรั้บการ
ก าจดัอยา่งถูกวธีิ อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 วธีิการจดัการของเสียอนัตรายในบา้นเรือน 

1) ซ้ือ/ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  
2) ซ้ือ/ใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สินคา้ฉลากเขียว เช่น ถ่านไฟฉาย สูตรไม่

ผสมสารปรอท ตูเ้ยน็ฉลากเขียว สีอีมลัชนัสูตรลดสารพิษ  
3) ซ้ือ/ใช ้สารสกดัจากธรรมชาติหรือสมุนไพร แทนการใชส้ารเคมีท่ีสังเคราะห์ข้ึน  
4) ซ้ือ/ใช้ สินค้าท่ีใช้ซ ้ าใหม่ได้เช่น ถ่านไฟฉายท่ีชาร์จใหม่ได้ ใช้น ้ ายาท าความ

สะอาดชนิดเติม เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ  
5) ไม่ทิ้งของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป 
6) ไม่ทิ้งลงพื้น ท่อระบายน ้าหรือแหล่งน ้า 
7) แยกเก็บไวใ้นภาชนะท่ีไม่ร่ัวซึม รอหน่วยงานทอ้งถ่ิน มาเก็บไปก าจดั 
8) น าไปทิ้งในภาชนะท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินจดัหาให้หรือน าไปให้เจา้หน้าท่ีแหล่งท่ีมา

เก็บ ในวนัท่ีก าหนด 
9) น าไปส่งคืนร้านตวัแทน จ าหน่าย เพื่อรับส่วนลด และแลกซ้ือผลิตภณัฑใ์หม่ 
2.5.5.1  แนวทางในการจดัการของเสียอนัตรายอยา่งถูกวธีิ 
ทอ้งถ่ิน/เทศบาล 

1)  รณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการและประชาชนคแัยกของเสียอนัตาย ไม่ทิ้งรวม
ไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป  

2)  จดัหาภาชนะรองรับของเสียอนัตรายท่ีมีฝาปิด ไม่ร่ัวซึมและเหมาะสม
กบัประเภทของของเสียอนัตราย  

3)  จดัหารถเก็บขนชนิดพิเศษเพื่อเก็บขนของเสียอนัตราย  
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4)  ก าหนดวนัรณรงค์ เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย เช่น วนัหยุดนัก  
ขตัฤกษ ์วนัส้ินปี วนัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

5)  จดัท าระบบก ากบัการขนส่ง (Manifest System) โดยควบคุมตั้งแต่
แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การเคล่ือนยา้ยจนถึงสถานท่ีก าจดั  

6)  จดัสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอนัตรายประจ าจงัหวดั เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวม และคดัแยกของเสียอนัตราย ส่วนท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่จะถูกน าไป
ก าจดัยงัศูนยก์  าจดัประจ าภาคต่อไป  

7)  จดัสร้างศูนยก์  าจดัของเสียอนัตรายประจ าภาคโดยเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือก
สถานท่ี การจดัซ้ือท่ีดินการออกแบบระบบ การก่อสร้าง ควบคุมการด าเนินงาน  

8)  ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและส่งเสริมให้ความรู้กบั
ประชาชน  

9) ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการของเสียอนัตราย
อยา่งถูกวธีิ  

  
 2.5.6  แผนแม่บทการจัดการของเสียอนัตรายจากชุมชนในประเทศไทย  
 แผนแม่บทการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีจะด าเนินการใน 20 ปี ประกอบดว้ย 11 
แผนงาน ไดแ้ก่ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

2.5.6.1  ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ก าหนดค านิยามและ
แหล่งก าเนิดของเสียอนัตรายจากชุมชน การคดัแยก การเก็บกกั การเก็บรวบรวม การขนส่ง การ
บ าบดั และการก าจดั  

2.5.6.2  จดัตั้ งองค์กรจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนระดับจังหวดัและระดับ
ทอ้งถ่ิน  

2.5.6.3  ก าหนดรูปแบบและวิธีการคดัแยกและเก็บรวบรวม ของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนแต่ละประเภทจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต ์บา้นเรือน เกษตรกรรม สถานศึกษา 
หอ้งปฏิบติัการ โรงซ่อมบ ารุง รถไฟ โรงแรม ท่าเรือ ฯลฯ โดยมีถงัและรถเก็บขนชนิดพิเศษ เก็บขน
ในวนัรณรงค์ และให้แต่ละจงัหวดัสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอนัตรายเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและ
คดัแยกของเสียอนัตราย  

2.5.6.4  จัดตั้ งศูนย์ก าจัดของเสียอันตรายในแต่ละภูมิภาค โดยแต่ละศูนย์จะ
ประกอบดว้ยเตาเผาของเสียอนัตราย เตาเผามูลฝอยติดเช้ือ ระบบปรับเสถียร ระบบฝังกลบอย่าง
ปลอดภยัและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์  
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2.5.6.5  จดัตั้งระบบฝังกลบของเสียกมัมนัตรังสีแบบปลอดภยั โดยท าการคดัเลือก
สถานท่ีตั้งระบบและจดัซ้ือท่ีดิน ออกแบบและก่อสร้างระบบเพื่อเป็นศูนยก์  าจดัของเสียกมัมนัตน
รังสีของประเทศ  

2.5.6.6  ลดปริมาณของเสีย มุ่งเน้นด าเนินการในแหล่งก าเนิดท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น
บา้นพกัอาศยั อู่ซ่อมรถและสถานีบริการน ้ามนั โรงพยาบาล เกษตรกรรม  

2.5.6.7  กลไกการเรียกคืนซาก ให้น าซากผลิตภณัฑ์เส่ือมสภาพ หรือไม่ใชแ้ลว้ เช่น 
ซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอร่ี ภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง ฯลฯ ไปคืนร้านจ าหน่าย หรือแลกซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ รวมทั้งจดัท าโครงการรีไซเคิล และการน ากลบัมาใชใ้หม่  

2.5.6.8  ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน จดัการของเสียอนัตรายชุมชนและการ
ด าเนินงานของศูนยใ์นภูมิภาคต่างๆ  

2.5.6.9  ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี หน่วยงานกลางและทอ้งถ่ิน เจา้หน้าท่ีของแต่ละศูนย ์
ตลอดจนเจา้ของแหล่งก าเนิดของเสียอนัตราย  

2.5.6.10  จดัท าระบบฐานขอ้มูลและเอกสารก ากบัการขนส่งของเสียอนัตราย เพื่อ
ควบคุมตั้งแต่แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การเคล่ือนยา้ย จนถึงสถานท่ีก าจดั  

2.5.6.11  ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการของเสียอนัตรายอยา่งถูกวิธีมากเช่นกนั ควรส่งเสริมการลดอตัราการเกิดขยะมูล
ฝอย คดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (Waste Reduction and Separation) ซ่ึงเป็นมาตรการส าคญั
ในการจดัการขยะมูลฝอยใหป้ระสบผลส าเร็จ   
 



 
บทที ่3 

 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตปริมณฑล ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะน าเสนอตามหวัขอ้ ต่อไปน้ี 
3.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
3.2  การวเิคราะห์องคก์ารโดยใช ้ SWOT Analysis 
3.3  แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การจดัการขยะของต่างประเทศ   
3.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

3.1  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 
3.1.1  ทฤษฎรีะบบ (System Theory) 
เป็นการจดัองค์กรอยา่งเป็นระบบ ตามหน้าท่ีท่ีสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยใชร้ะบบเป็น

กลุ่มของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั ในขณะเดียวกนั วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2546: 46) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีระบบวา่ เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนบนพื้นฐานความคิดท่ีวา่องคก์รต่างๆ 
สามารถมองเป็นระบบหน่ึงได้ โดยระบบหน่ึงๆ นั้น หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนั
อยา่งเป็นเอกภาพ เพื่อจุดมุ่งหมายองคก์ารร่วมกนั ดงัน้ี 

1)  ปัจจยัป้อนเขา้ (Input) คือ ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน วสัดุอุปกรณ์ เงิน ขอ้มูล
สารสนเทศ ท่ีจ  าเป็นต่อการผลิตสินคา้หรือใหบ้ริการ 

2)  กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) จากการใหศ้กัยภาพทางการ
บริหาร และเทคโนโลยขีององคก์ร เพื่อเปล่ียนแปลงปัจจยัน าเขา้เป็นปัจจยัภายนอก 

3)  ปัจจยัป้อนออก (Output) ประกอบดว้ย สินคา้และบริการ ก าไร ขาดทุน 
พฤติกรรมของพนกังานและผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัอ่ืนๆ ผลผลิตเหล่าน้ีเป็นผลผลิตโดยผูบ้ริหารในทุก 
ระดบังาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร 

4)  ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เก่ียวกบัผลลพัธ์และสถานะขององค์กรท่ีเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
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เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540: 75) กล่าวถึงทฤษฎีระบบ (System Theory) 
ไวค้ลา้ยคลึงกนั คือ เป็นทฤษฎีของนกัทฤษฎีบริหารสมยัใหม่ มีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม
ขององคก์รเพราะคนเป็นส่วนหน่ึงของระบบองคก์ร องคก์รเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม ระบบใน
เชิงบริหาร หมายถึง องคป์ระกอบหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและมีส่วนกระทบต่อปัจจยั
ระหวา่งกนั ในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ทฤษฎีระบบเป็นวิธีการท่ีใช้หลกัตรรกวิทยาอย่างมีเหตุผล และมีความสัมพนัธ์กนัตาม
ขั้นตอน ช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและสามารถช่วยให้การบริหารบรรลุ
วตัถุประสงค์ ไปดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกตอ้งและไม่ล าเอียง ในขณะเดียวกนั วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2550: 46) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีระบบวา่ เป็นทฤษฎีท่ีพฒันาข้ึนบนพื้นฐานความคิดท่ีว่า
องคก์รต่างๆ สามารถมองเป็นระบบหน่ึงได้ โดยระบบหน่ึงๆ นั้น หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ี
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเอกภาพ  
 เฉลียว  บุรีภกัดี และคณะ (2545: 31-33) ไดส้ังเคราะห์แนวความคิดเชิงระบบ (Systems 
Concepts) และการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ในต าราภาษาองักฤษหลายเล่มและศึกษา
ทฤษฎีในทางพุทธธรรม 3 ทฤษฎี คือ อิทปัปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท และไตรลกัษณ์ โดยไดก้ล่าววา่ 
ตลอดเวลาประมาณ 30 ปี ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองน้ีและไดเ้ฝ้าสังเกต “ส่ิงจริง” หรือ “Reality” ในเอกภพน้ี 
(The Universe) แลว้น ามาคิดทบทวนประมวลและสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนั สรุปข้ึนเป็นแนวคิดเชิง
ทฤษฎีชุดหน่ึงแนวคิดประเด็นต่างๆ อนัเป็นส่วนประกอบของ  “ทฤษฎีระบบ”   นบัวา่เป็นผลสะสมซ่ึง
ไดผ้่านการปรับปรุงมาเป็นระยะๆ คือ เม่ือสังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างของส่ิงจริง (Reality) 
เพิ่มข้ึนก็น ามาปรับปรุงแนวความคิดเดิมให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีสังเกตเห็นนั้น พร้อมกลบัไปศึกษา
แนวความคิดของผูอ่ื้นอีกคร้ัง และทดลองน าแนวความคิดใหม่ท่ีปรับปรุงแล้วของตนเองไป
เปรียบเทียบ หรือประยุกตใ์ชก้บัส่ิงจริงอีกอนัหน่ึง เพื่อตรวจความสอดคลอ้งกนั ทั้งน้ี เพราะเช่ือว่า 
ทฤษฎีใดๆ ถ้าไม่สอดคล้องกบัส่ิงจริง ย่อมไม่มีประโยชน์ท่ีจะใช้อธิบายหรือใช้ท านายหรือใช้
ควบคุมความเป็นไปของส่ิงจริงเหล่านั้น 
 ทฤษฎีระบบน้ีมีลกัษณะเน้ือหาสาระเป็น “ทฤษฎีทัว่ไป” หรือเป็นความคิดพื้นฐาน หรือ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Basic Assumption) ท่ีรองรับทฤษฎีเฉพาะดา้นหรือทฤษฎีเฉพาะเร่ือง กล่าวคือ 
ทฤษฎีเฉพาะดา้นทั้งหลายต่างก็มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้มาก่อนวา่ “ผลย่อมเกิดจากเหตุ” ดงัเช่น ท่ีเป็น
ความคิดหลกัของทฤษฏีระบบ จากนั้นแต่ละทฤษฎีดงักล่าวจึงเจาะจงระบุแต่ละคู่ของความสัมพนัธ์
ระหว่างเหตุกบัผล เม่ือน าทฤษฎีระบบไปใชอ้ธิบายเหตุการณ์หรือใช้แกปั้ญหา เราสามารถน าเอา
ทฤษฎีอ่ืนๆ เฉพาะดา้นมาใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งไม่มีความขดัแยง้ ทฤษฎีระบบจึงเป็นเหมือนเบา้หลอม
รวมทฤษฎีอ่ืนๆ เขา้มาใชง้านดว้ยกนั ไดภ้าพโดยรวมของทฤษฏีระบบ 
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 ทฤษฏีระบบ (The Systems Theory) คือ แนวคิดท่ีเช่ือวา่เอกภพแห่งน้ี (The Universe) เป็น
หน่ึงหน่วยระบบ ซ่ึงมีคุณสมบติัประการต่างๆ ตามท่ีจะกล่าวต่อไป ยกเวน้บางประการท่ียงัไม่
อาจจะรู้ได ้เพราะเอกภาพเป็นหน่วยระบบท่ีใหญ่โตเกินกวา่ท่ีเราจะสังเกต และพิสูจน์ไดค้รบถว้น 
และแมส่้วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของเอกภาพ ซ่ึงนกัวิทยาศาสตร์ปัจจุบนัเรียกว่า “ควา้ร์ก” (Quaek) 
และเราสังเกตหรือพิสูจน์ไดย้าก ก็เป็นหน่วยระบบเช่นเดียวกนัแต่อาจมีคุณสมบติัอยา่งไม่ครบถว้น
ส่วนส่ิงอ่ืนๆ ทั้งหลายท่ีมีขนาดระหวา่งกลางของส่ิงทั้งสองน้ี ลว้นมีคุณสมบติัของความเป็นหน่วย
ระบบครบถว้นทุกประการ 
 คุณสมบติัส าคญัเท่าท่ีไดค้น้พบแลว้ของหน่วยระบบแต่ละหน่วย คือ 

1) เป็นหน่วยท างาน 
2) มีขอบเขต 
3) มีผลผลิต 
4) มีกระบวนการ 
5) มีปัจจยัน าเขา้ 
6) มีบริบท 
7) มีผลยอ้นกลบั 
8) ประกอบข้ึนจากหน่วยระบบอนุระบบจ านวนหน่ึง 
9) เป็นหน่วยอนุระบบหน่ึงของหน่วยอภิระบบ 
10) มีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดบนมิติเวลา 
11) มีแหล่งท่ีมาท่ีอยู ่และท่ีไป 

 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีระบบจะมองปัจจยัป้อนเขา้ (Input) กระบวนการเปล่ียนแปลง
(Transformation Process) ปัจจยัป้อนออก (Output) และขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ซ่ึงจะเป็น
ระบบของกระบวนการท างาน การกลบัไปมองท่ีระบบการท างานนั้น จะท าให้ทราบจุดบกพร่อง
ของงาน  
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ภาพที ่3.1  IPO Model 
 

3.1.2  รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model 
รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model ประกอบดว้ย Input, Process และ Output คือ 

(มหาวทิยาลยัราชภฎัล าปาง, ม.ป.ป.) 1) ปัจจยัน าเขา้ (Input) เพื่อออกแบบโครงการ 2) กระบวนการ 
(Process) เพื่อประเมินขั้นตอนในการด าเนินการตามโครงการ 3) ผลผลิต (Output หรือ Product) เพื่อ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิตามโครงการ 
           การประเมินดา้นต่างๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1.2.1  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการจดัหาขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การตดัสินความเหมาะสมของแผนงานต่างๆ ท่ีจดัข้ึน โดยดูว่า ขอ้มูลนั้นจะมีส่วนช่วยให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซ่ึงมกัจะประเมินในดา้นต่างๆ คือ 1) ความสามารถของหน่วยงาน
หรือตวัแทนในการจดัโครงการ 2) ยทุธวธีิท่ีใชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 3) การไดรั้บ
ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้โครงการด าเนินไปได ้เช่น หน่วยงานท่ีจะช่วยเหลือ เวลา 
เงินทุน อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

ผลท่ีไดจ้ากการประเมินปัจจยัน าเขา้ คือ การวิเคราะห์รูปแบบวิธีการท่ีใช้ในรูปของ
ราคาและก าไร (Cost and Benefit) ท่ีจะไดรั้บ โดยการประเมินในอตัราก าลงั เวลา งบประมาณ 
วิธีการท่ีมีศกัยภาพ แต่ถา้เป็นการประเมินดา้นการศึกษาผลก าไร อาจไม่อยู่ในรูปตวัเลขก็ได ้การ
ประเมินปัจจยัน าเขา้น้ีจะช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีจะตดัสินใจไดว้า่ควรตั้งวตัถุประสงคเ์ชิงปฏิบติัอยา่งไร 
ใชอ้ตัราก าลงัเท่าใด วางแผนงานและด าเนินการอยา่งไร ซ่ึงจะแตกต่างจากการประเมินบริบทในแง่
ท่ีว่า การประเมินปัจจยัน าเขา้ เป็นการท าเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น 
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รูปแบบของค าถามท่ีใชถ้ามมีมากมาย เช่น วตัถุประสงคจ์ะก าหนดวิธีด าเนินการไดห้รือไม่ และจะ
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ วิธีการท่ีก าหนดสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ จะด าเนินการ
กบัยุทธวิธีท่ีเลือกมาอย่างไร ค าถามต่างๆ จะแสดงถึงความส าคญัของการประเมินขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัน าเขา้ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นตวัก าหนดยุทธวิธีเพื่อเป็นการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไวโ้ดยค าถามท่ีจะใชมี้ตั้งแต่ระดบักวา้งๆ และค าถามเฉพาะ 

3.1.2.2  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เม่ือแผนด าเนินการไดรั้บ
อนุมติัและลงมือท า การประเมินกระบวนการจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเตรียมการเพื่อให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) แก่ผูรั้บผิดชอบ และผูด้  าเนินการทุกล าดบัขั้น การประเมินกระบวนการมีวตัถุประสงค์
ใหญ่อยู ่3 ประการ คือ 1) เพื่อหาและท านายขอ้บกพร่องของกระบวนการหรือการด าเนินการตาม
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ 2) เพื่อรวบรวมสารสนเทศส าหรับผูต้ดัสินใจวางแผนงาน 3) เพื่อเป็นรายงาน
สะสมถึงปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ยทุธวธีิในการประเมินกระบวนการ มี 3 วธีิ คือ 
1)  แสดงให้เห็นหรือกระตุน้เตือนศกัยภาพของทรัพยากรท่ีท าให้เกิดความ

ลม้เหลวในโครงการ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งในแผนการนั้นและผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากแผนการความ
เพียงพอของแหล่งบุคลากร อุปกรณ์อ านวยความสะดวก บุคลากร ปฏิทินการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

2)  เก่ียวกบัการวางโครงการและการตดัสินใจก่อนวางแผน โดยผูรั้บผิดชอบ
การด าเนินโครงการ ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่ตอ้งมีสถานการณ์ท่ีตดัสินใจจ านวนมากโดยใช้ขอ้มูล
จากการประเมินกระบวนการ    

3)  ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ จะบอกลกัษณะส าคญัใหญ่ ๆ ของ
โครงการ ส่วนประกอบท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการประเมินกระบวนการ มี 4 อยา่ง คือ 1)  การจดัหา
นกัประเมินกระบวนการเต็มเวลา 2)  เคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือในการบรรยายกระบวนการ 3) การร่วม
ประชุมอยา่งสม ่าเสมอระหว่างนกัประเมินกระบวนการและบุคลากรในโครงการหรือแผนงานเอง 
4) การปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยูเ่ป็นประจ า 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณค่าของการประเมินกระบวนการ ไดแ้ก่ 
1)  การประเมินกระบวนการข้ึนอยู่กบัผลประเมินบริบทและการประเมิน

ปัจจยัน าเขา้ คือ ถา้สามารถประเมินบริบทและปัจจยัน าเขา้ไดดี้มาก ผูด้  าเนินโครงการมีความมัน่ใจ
มากข้ึนในการเลือกด าเนินการ และถา้ปรากฏความขดัแยง้นอ้ยตอ้งมีการประเมินกระบวนการมาก
ข้ึน นัน่คือ ถา้การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละการวางโครงการคลุมเครืออาจจะเป็นหวัขอ้ของปัญหา
และบางคร้ังก็เป็นเหตุแห่งความลม้เหลว ซ่ึงการประเมินบริบทและปัจจยัน าเขา้จะช้ีให้เห็นและ
แกปั้ญหาแลว้ตั้งแต่ตน้ พอถึงการท าตามกระบวนการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูลยอ้นกลบัโดยต่อเน่ือง
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เก่ียวกบัว่าท าอย่างไรโครงการนั้นจึงจะท าหน้าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ดงันั้นในกรณีเช่นน้ีการประเมิน
กระบวนการจึงจ าเป็นท่ีสุดท่ีสามารถกระท าหนา้ท่ีน้ี 

2)  การประเมินกระบวนการมีความส าคญัมากกวา่ การประเมินผลผลิตใน
ระยะแรกของการก าหนดแผนงาน แต่แนวโน้มน้ีจะกลบักนัถา้โครงร่างของการพฒันาแผนงาน
อาศัยการส ารวจน้อยลง แต่มีโครงร่างท่ีแน่นอนมากข้ึน การประเมินกระบวนการและการ
ประเมินผลผลิตจะข้ึนต่อกนัและกนั คือ การประเมินกระบวนการจะเขา้ไปมีส่วนแปลความส่ิงท่ี
เกิดข้ึนและถ้าต้องการเปล่ียนแปลงกระบวนการจะไม่สามารถตกลงใจได้โดยไม่ทราบว่า
กระบวนการนั้นไดผ้ลอย่างไรบา้ง การตดัสินออกแบบโครงร่างใหม่หรือระเบียบปฏิบติักระบวนการ
ใหม่ จึงตอ้งอาศยัสารสนเทศจากการประเมินผลผลิตเขา้มาร่วมดว้ย 

3.1.2.3  การประเมินผลผลิต (Output & Product Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวดั
และแปลความหมายของความส าเร็จ ไม่เฉพาะเม่ือส้ินสุดวฏัจกัรของโครงการเท่านั้น แต่ยงัมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งในระหวา่งการปฏิบติัตามโครงการดว้ย ระเบียบวิธีทัว่ๆ ไปของการประเมินผลผลิต 
จะรวมส่ิงเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั คือ ดูว่าการก าหนดวตัถุประสงคน์ั้นน าไปใชไ้ดห้รือไม่ เกณฑ์ในการ
วดัท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลท่ีวดัมาได้มาตรฐาน
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพนัธ์ (Relative Criteria) ท่ีก าหนดไวก่้อน และท า
การแปลความหมายถึงเหตุของส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัยการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการร่วมดว้ย  

การประเมินมีความหมายเพียงส่วนท่ีเป็นการประเมินผลผลิตเท่านั้น ถึงแมว้่าจะมี
การประเมินแบบอ่ืนท่ีแตกต่างจากการประเมินผลผลิต แต่การประเมินเหล่าน้ีก็ยงัคงมีความสัมพนัธ์
คล้ายคลึงกันมาก ทั้งการประเมินบริบทและการประเมินผลผลิตจะประเมินส่ิงท่ีมีอยู่ว่าบรรลุ
เป้าหมายใดอย่างมีระบบ โดยท่ีการประเมินบริบทจะพิจารณาระบบโดยส่วนรวม และการ
ประเมินผลผลิตพิจารณาความเปล่ียนแปลงในระบบ ดงันั้นการประเมินบริบท จึงแสดงส่ิงท่ีจ  าเพาะ
ในรูปท่ีการประเมินผลผลิตน าไปใช้ภายหลงั (ส่ิงท่ีแสดงอย่างเจาะจงนั้นจะเป็นเกณฑ์ส าหรับ
ตดัสินความส าเร็จขั้นสุดทา้ยของผลผลิต) 

การประเมินปัจจยัน าเขา้และการประเมินผลผลิต สามารถท่ีจะแยกให้เห็นได้ง่าย 
ส าหรับการประเมินปัจจยัน าเขา้ จะเกิดข้ึนก่อนการด าเนินการเปล่ียนแปลงโครงการ ในขณะท่ีการ
ประเมินบริบทก าหนดส่ิงจ าเพาะส าหรับการประเมินผลผลิต การประเมินปัจจยัน าเขา้ ก็แสดงส่ิง
จ าเพาะส าหรับการประเมินกระบวนการ 

การตดัสินใจโดยใช้การประเมินปัจจยัน าเขา้เป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะส าหรับการวาง
แผนการประเมินผลผลิต ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการประเมินปัจจยัน าเขา้ คือ การประเมินความ
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เหมาะสมของกระบวนการท่ีเลือก และแผนการประเมินผลผลิตซ่ึงสามารถประยุกต์เขา้เป็นส่วน
หน่ึงของระเบียบปฏิบติัได ้

การประเมินผลผลิตจะสืบสาวส่ิงท่ีมีอยูว่า่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ปแลว้หรือก าลงัจะ
บรรลุแต่การประเมินกระบวนการจะประเมินส่ิงท่ีมีอยูว่า่ระเบียบการนั้นไดรั้บการกระท าไปตามท่ี
ตั้ งใจไว้หรือไม่ การประเมินทั้ ง 2 ชนิด จะให้เขียนข้อมูลย้อนกลับส าหรับการควบคุมและ
พฒันาการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติัในกระบวนการ การประเมินกระบวนการท าให้สามารถท่ีจะ
ลงความเห็นไดว้า่ การน าระเบียบปฏิบติัไปท าจริงนั้นบรรลุหรือไม่ สารสนเทศทั้งสองชนิดจะแสดง
ให้เห็นอย่างหนักแน่นถึงสาเหตุได้มากกว่าอนัใดอนัหน่ึงโดยล าพงั ในการตดัสินใจว่าระเบียบ
ปฏิบติันั้นควรด าเนินการต่อไปโดยมีการแกไ้ขหรือวา่ตอ้งกลบัไปเร่ิมตน้ใหม่ทั้งหมด ถึงแมจ้ะเพิ่ม
หน้าท่ีมีการควบคุมโครงการเขา้มาด้วย การประเมินทั้งสองก็ยงัคงอ านวยความสะดวกและช่วย
อธิบายถึงผลท่ีไดจ้ากโครงการอยู ่(สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์,  2528: 209) 
 

3.1.3  เทคนิค CIPP-I Model 
แนวทางส าหรับการประเมินผลโครงการโดยใชเ้ทคนิค CIPP-I Model มีดงัน้ี (จ  าลอง  โพธ์ิบุญ,  

2550) 
โครงการ คือ ระบบอยา่งหน่ึง ดงันั้นจึงสามารถประยุกตแ์นวทางการวิเคราะห์ระบบมาใช้

ในการวิเคราะห์โครงการได ้โดยการวิเคราะห์โครงการจะพิจารณาใน 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบของ
ระบบ คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product/Output) 2) ส่ิงแวดลอ้ม
ของระบบ (Context) 3) ผลกระทบจากระบบ (Impact) 

1)  การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัน าเขา้หรือ
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีน าเขา้มาใช้ส าหรับการด าเนินโครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร 
และถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วตัถุดิบ 
วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ การประเมินปัจจยัน าเขา้ยงัท าให้ทราบว่า ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
โครงการเกิดจากปัจจยัน าเขา้หรือไม่เพียงใด โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของทรัพยากร
ทั้งหลาย 

2)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกิจกรรม
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ กฎระเบียบ เทคนิควิธีการ ตลอดจนระบบการบริหารจดัการวา่เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ โครงการมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ และจะท าใหเ้กิดผลผลิตไดต้ามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ เพียงใด 

3)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตจาก
โครงการกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่างๆ ท่ีวางไว ้ทั้งดา้นปริมาณ (Quantity) และดา้น
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คุณภาพ (Quality) วา่มีความสอดคลอ้งหรือตอบสนองต่อความตอ้งการหรือปัญหาของ ชุมชน หรือ
สังคมมากนอ้ยเพียงใด 

4)  การประเมินปัจจัยภายนอก/บริบท หรือส่ิงแวดล้อมของโครงการ (Context 
Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อโครงการแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
โครงการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินปัจจยัภายนอก/
บริบทเป็นการตรวจสอบวา่ปัจจยัภายนอก/บริบทดงักล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือลม้เหลว
ของโครงการหรือไม่ เพียงใด 

5)  การประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) เป็นการประเมินวา่ การด าเนินงาน
ของโครงการจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
โดยตรง) และกลุ่มอ่ืนๆ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม อย่างไร เพื่อให้เห็นว่า กลุ่มใดได้
ประโยชน์หรือกลุ่มไหนเสียประโยชน์ในดา้นใด การประเมินผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนยงัช่วย
ใหส้ามารถหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงโครงการเพื่อใหเ้กิดการยอมรับของแต่ละกลุ่มได ้

 

3.2  การวเิคราะห์องค์การโดยใช้   SWOT Analysis 
   

จากภาพไดแ้สดงรูปแบบการวิเคราะห์โดยใช้  SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ โดยปัจจยั
ภายในใชก้ารวิเคราะห์  จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม 
(Threat) ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพที ่3.2  SWOT Analysis 
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3.2.1  SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์เพือ่ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 
โดยก าหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการด าเนินการเพื่อน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ โดยดู

จากจุดแข็งและจุดอ่อน (จุดด้อย) ขององค์การ และดูจากโอกาสและอุปสรรค (ความเส่ียง) จาก
ภายนอกองค์กร แล้วน ามาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และก าหนดเวลาในการด าเนินงาน 
รวมทั้งใชป้ระกอบการก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รเพื่อน าความส าเร็จสู่กิจการหรือธุรกิจขององคก์ร 

ดงันั้น SWOT Analysis จึงใชป้ระเมินสภาวะแวดลอ้มและสถานภาพขององคก์ร โดยเนน้
ศกัยภาพและความพร้อมท่ีองคก์รมีอยู่ และพยายามหลีกเล่ียงอุปสรรค์ หรือความเส่ียงจากสภาวะ
แวดลอ้มภายนอกรวมทั้งแกไ้ขจุดอ่อน (จุดดอ้ย) ขององค์กรดว้ย เน่ืองจากปัจจยัเหล่าน้ีมีโอกาสท่ี
จะก่อใหเ้กิดทั้งคุณและโทษต่อองคก์ร ซ่ึงหากน าจุดแข็งและโอกาสท่ีมีอยูม่าใชจ้ะก่อประโยชน์ได้
ทวคูีณ ในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์รและอุปสรรคหรือความเส่ียงจากภายนอกอาจคุกคามหรือสร้าง
ความเสียหายใหแ้ก่องคก์รไดเ้ช่นเดียวกนั 

SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strengths Weaknesses Opportunities and Threats โดยมี
ความหมายดงัน้ี   

1)  Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ี
เป็นบวก ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การ
ด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้  

2)  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและดอ้ย
ความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี  

3)  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย
ใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององคก์ร  

4)  Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการ
ท างานขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อ
องคก์ร  

บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรค
ได ้และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.) 
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หลกัการส าคญัของ SWOT  คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง 
(รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้งส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อองคก์ร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ี
องคก์รมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์และการ
ด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์ร 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2550: 194-195) กล่าววา่ SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ซ่ึงจะหมายถึง จุดแข็ง (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซ่ึงจะ
หมายถึง ส่ิงท่ีมีผลดา้นโอกาสท่ีเอ้ืออ านวย (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคก์ร 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพื่อหาขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ 
หรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ซ่ึงจุดแข็ง หมายถึง ขีดความสามารถภายในท่ีองค์กรมีอยู่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง ส่วน จุดอ่อน หมายถึง ลกัษณะขององคก์รท่ีท าให้ความสามารถขององคก์ร
ลดลง หรือด้วยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ควร
พิจารณาปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นการเงิน การตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย ์
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึง โอกาส หมายถึง ผลรวมของสภาพการต่างๆ รอบตวั ทั้งเวลา สถานท่ี 
หากองค์กรท าอะไรแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากส่ิงเหล่าน้ี ส่วน อุปสรรค หมายถึง 
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาการ
เทคโนโลย ีและการแข่งขนั 
 กลยุทธ์ท่ีองค์กรจะน าไปปฏิบติัควรเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดและ/หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมีความ
เป็นไปไดส้ าหรับองคก์ร โดยพิจารณาจากกลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนจากขอ้มูลท่ีได ้ดงัน้ี 

1)  กลยุทธ์ SO เป็นการน าจุดแข็งและโอกาสภายนอกท่ีองค์กรพึงมีหรือพึงจะหา
ไดม้าใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

2)  กลยุทธ์ WO เป็นการหาวิธีแกไ้ขจุดอ่อนหรือจุดดว้ยภายในองคก์รโดยพิจารณา
น าโอกาสภายนอกท่ีจะเอ้ืออ านวยผลดีหรือประโยชน์ต่อองคก์รมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 
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3)  กลยุทธ์ ST เป็นการน าจุดแข็งภายในองค์กรมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และ
แกไ้ขหรือท าใหอุ้ปสรรคภายนอกลดนอ้ยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แมว้า่ในบางคร้ังจุดแข็งขององคก์ร
อาจไม่สามารถลบลา้งอุปสรรคให้หมดไปได ้แต่ก็เป็นการลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุด 

4)  กลยุทธ์ WT เป็นการพยายามแกไ้ขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอนัเกิดจาก
จุดอ่อนภายในขององค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงต่อการ
ด าเนินการขององคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และประคองตวั
เพื่อความอยูร่อดซ่ึงอาจตอ้งมีการคิดกลยทุธ์ใหม่ 

 
3.2.2  ประโยชน์ของการวเิคราะห์ SWOT  
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงปัจจยัแต่ละอยา่ง

จะช่วยให้เขา้ใจไดว้่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งไร จุดแข็งขององคก์รจะเป็น
ความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์รจะเป็น
คุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์
ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนด
กลยทุธ์ เพื่อให้องคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 3 ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า  SWOT 
Analysis การวเิคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้ง ดว้ยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้าง
ข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถ 
ก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององคก์รให้มีน้อยท่ีสุดได ้
ภายใตก้ารวเิคราะห์ SWOT นั้น จะตอ้งวเิคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก องคก์ร โดย
มีขั้นตอนดงัน้ี 

3.2.2.1  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในองคก์ร จะเก่ียวกบัการวเิคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์รทุกๆ 
ด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งแหล่งท่ีมาเบ้ืองต้นของข้อมูลเพื่อการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารคน 
เงิน วสัดุ การจดัการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กรเพื่อท่ีจะเข้าใจ
สถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย 
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จุดแข็งขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้
อยูภ่ายในองคก์รนั้นเองวา่ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์ร
ควรน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการ เสริมสร้างความเขม็แขง็ขององคก์ร 

จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผู ้
ท่ีอยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์รท่ีควรปรับปรุง
ใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  

3.2.2.2  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
องคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทาง
สังคม เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของ 
ประชาชน ลกัษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม
ทางการเมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการทางด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบ้ริการ 

โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอก
องคก์ร ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินการของ
องคก์รในระดบัมหภาค และองคก์รสามารถน าขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างใหห้น่วยงานเขม้แขง็ข้ึนได ้

อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร
ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงองคก์รจ าตอ้งหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองคก์รให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรง
กระทบดงักล่าวได ้

3.2.2.3  ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเม่ือได้ขอ้มูลเก่ียวกบั จุด
แข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดว้ยการประเมิน
สภาพ แวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ใหน้ าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบ
กับโอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้
สถานการณ์ เช่นนั้น องคก์รควรจะท าอยา่งไร โดยทัว่ไปในการวิเคราะห์ SWOT  องคก์ร จะอยูใ่น
สถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี   

1)  สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึ่ง
ปรารถนาท่ีสุด เน่ืองจากองคก์รค่อนขา้งจะมีหลายอยา่ง ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยุทธ์
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ในเชิงรุก (Aggressive - Stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้าง ปรับใชแ้ละน าโอกาสต่าง ๆ 
มาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี    

2)  สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ ดงันั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้
องคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด       

3)  สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู ่
หลายอยา่งเช่นกนั ดงันั้น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจดั
หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให ้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้   

4)  สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ี
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลาย
ประการ ดงันั้นแทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์
การแตกตวั หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมี
สร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆ แทน  
 

3.2.3  ข้อพจิารณาในการวเิคราะห์ SWOT มีดงัน้ี     
3.2.3.1  ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซ้ึง เพื่อให้ไดปั้จจยัท่ีมีความส าคญัจริงๆ 

เป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่ีแท้จริง คือ ปัจจยัท่ีมีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย 
ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นผลลพัธ์ขั้น
สุดทา้ย (Result) ไดจ้ริง           

3.2.3.2  การก าหนดปัจจยัต่างๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปัจจยั
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น จุดอ่อน (W) จุดแข็ง (S) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) ให้มีความหมายคาบเก่ียวกนั 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งตดัสินใจ และช้ีชัดว่าปัจจยัท่ีก าหนดข้ึนมานั้นเป็นปัจจยัในกลุ่มใด ทั้งน้ี
เพราะปัจจยัท่ีอยูต่่างกลุ่มกนั ก็ตอ้งสมควรท่ีจะน าไปก าหนดกลยทุธ์ท่ีต่างกนัออกไป 

   
3.2.4  ข้อดี-ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis   

3.2.4.1  ขอ้ดี  ของเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT  ถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในการ
วเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่าย ไม่
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ซบัซ้อน ให้ความสะดวกเป็นอยา่งมากส าหรับผูท่ี้น า SWOT มาใช ้และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในสถานการณ์ดา้นต่างๆ มากมาย เช่น การตดัสินใจเลือกเม่ือมีทางเลือกหลายๆ ทาง การก าหนด
ความส าคญัก่อนหลงัของเหตุการณ์ การบริหารความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน การวิเคราะห์
และแกปั้ญหาในการด าเนินการ การวเิคราะห์โครงการเร่ิมใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้
สูงข้ึน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ  

3.2.4.2  ขอ้เสีย ของการใช ้SWOT ก็มีอยูไ่ม่นอ้ยเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัประโยชน์
และความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของขอ้มูลท่ี
น ามาใชว้เิคราะห์ ทกัษะ ประสบการณ์ และความเขา้ใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผู ้
วิเคราะห์ ตอ้งทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจยัต่างๆ ท่ี
น ามาใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน ยงัเหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้หรือไม่   

 

3.3  แนวคดิเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การจัดการขยะของต่างประเทศ   
 

การวางแผนกลยุทธ์ มีส่วนช่วยในการก าหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) 
น าไปสู่การก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการท่ีดีต่อไป ดังนั้ น การก าวางแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) ของการจดัการขยะ จะตอ้ง มีการก าหนดแผนการท างานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม
เพื่อการน าไปปฏิบติัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การก าหนดแนวความคิดเชิงกลยุทธ์เร่ืองการ
บริหารจดัการขยะ จึงประกอบด้วย  การก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน การเขา้ใจส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ รวมไปถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ยทุธศาสตก์ารจดัการขยะ จึงตอ้งมีการ
ก าหนดแนวคิดไวเ้ป็นเบ้ืองตน้ก่อน  

จากแนวคิดดังกล่าว การก าหนดยุทธศาสตร์การจดัการขยะ ของประเทศต่าง ๆ จึงแต่ง
ต่างกนัไปตามลกัษณะของพื้นท่ี ประชากร และ นโยบาย ตวัอยา่งเช่น ประเทศองักฤษ ในเทศบาล
ไวเกน (Wigan ) ไดท้  าการศึกษายทุธศาสตร์การจดัการโดยก าหนดหวัขอ้ในการวเิคราะห์ ไดแ้ก่  

1)  Where are we going : โดยท าการประเมินส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทิศทางของ
ชุมชน วา่จะพฒันาไปในทิศทางใด 

2)  Our objective are to : วตัถุประสงคข์องยทุธศาสตร์ คือ อะไรบา้ง  
3)  How will we achieve our objectives: จะมีเคร่ืองมือใดบา้งท่ีจะน ายุทธศาสตร์

เหล่านั้นไปสู่ความส าเร็จ  
4)  Our targets are to : เป้าหมายของยทุธศาสตร์จะตอ้งมีความชดัเจน  

หลงัจากตอบค าถามดงักล่าวไดแ้ลว้ จึงมาก าหนดเป็น Action Plan เพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป   
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ดงันั้นจะเห็นไดว้า่หากสามารถประเมินตนเอง (หน่วยงาน) ไดต้รงกบัความเป็นจริง ทราบ
เป้าหมายและทิศทางขององคก์ร การสร้างแนวทางเพื่อไปสู่เป้าหมายไดเ้หมาะสม จึงจะสามารถน า
องคก์รไปสู่วสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์รได ้นโยบายก าจดัขยะของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกนั  

 
3.3.1  ประเทศญีปุ่่น  

 ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมอนัยาวนานและนับได้ว่าเป็นเป็นประเทศท่ีมี
ระเบียบวนิยัประเทศหน่ึง การทิ้งขยะของคนญ่ีปุ่นไดถู้กก าหนดข้ึนโดยรัฐบาลถือปฎิบติัร่วมกนัจน
เรียกไดว้า่ เป็นวฒันธรรมการทิ้งขยะของคนญ่ีปุ่น ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ   ขดั
การมูลฝอย 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 1) กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมให้ใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ใน
การผลิตสินคา้ หรือกฎหมายหมุนเวียนบรรจุภณัฑ์ 2) กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย และท า
ความสะอาดเพื่อควบคุมกระบวนการจดัการมูลฝอยตั้งแต่ตน้จนจบ 3) กฎหมายเพื่อการแยก
ประเภทมูลฝอยและน ากลบัมาใชใ้หม่ 

กฎหมายทั้งสามฉบบัดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีบทลงโทษ แต่ใชค้วามมีระเบียบวินยัของคนใน
สังคมเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนโดยทางออ้ม 

ประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายส าคญัในการก าจดัขยะ คือ การหมุนเวียนน ากลบัมาใช้ใหม่ ซ่ึง
นบัเป็นนโยบายท่ีรัฐบาล และหน่วยงานทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุนแก่ภาคเอกชนเป็นอยา่งมาก โดย
รัฐบาลไดก้ าหนดใหป้ระชาชนตอ้งแยกมูลฝอยเพื่อการหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ออกเป็น 
5 ประเภท คือ 1) ส่ิงท่ีเผาไหมไ้ด ้เช่น พรม กล่อง เป็นตน้ 2) ส่ิงท่ีรีไซเคิลได ้เช่น ขวดเปล่า เป็นตน้   
3) เคร่ืองใชข้นาดใหญ่ เช่น เคร่ืองเสียง ตูเ้ยน็ เป็นตน้ 4) เคร่ืองใช้ขนาดเล็ก เช่น โลหะขนาดเล็ก 
เป็นตน้ 5) มูลฝอยอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี หลอดฟลูออเรสเซนต ์เป็นตน้ 
 ในส่วนการจดัการของเสีย ในประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลทอ้งถ่ิน 
โดยประเทศญ่ีปุ่นมีความต่ืนตวัอย่างมากในการจดัการของเสียอนัตรายในครัวเรือน และส่งเสริม
การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมีสภาพเป็นเกาะ 
ท าให้ขาดแคลนพื้นท่ีในการก าจดัขยะ ดงันั้น จึงไดมี้การออกกฎหมายเพื่อน ามาใช้บงัคบัเก่ียวกบั
การก าจดัขยะ ดงัน้ี 

1)  กฎหมายแม่บทเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมรีไซเคิล เรียกวา่ The Basic Law of 
the Promotion of the Creation of a Recycled Oriented Society ค.ศ.2000 

2)  กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า The Law the 
Promotion of Effective Utilization of Resoources ค.ศ.1991  

3)  กฎหมายรีไซเคิล หีบห่อและบรรจุภณัฑ์ เรียกว่า Containers and Packaging 
Recycling Law ค.ศ. 1997 
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 นอกจากน้ี ในเร่ืองของการจดัการซากผลิตภณัฑ์ให้แลว้ ซ่ึงเป็นของเสียอนัตราย  ประเทศ
ญ่ีปุ่นไดอ้อกกฎหมายรีไซเคิลเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 4 ประเภทคือ เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน์ 
ตูเ้ยน็ และเคร่ืองซกัผา้ ทั้งน้ี หลกัการทางกฎหมายของญ่ีปุ่นแตกต่างจากสหภาพยุโรป คือ สหภาพ
ยุโรป เน้นให้ผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผิดชอบ แต่ประเทศญ่ีปุ่นก าหนดให้ผูบ้ริโภคเป็นผูรั้บผิดชอบ โดย
ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการทิ้งผลิตภณัฑ์ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่ง
และการรีไซเคิลซากผลิตภณัฑ์ ผูข้ายปลีก มีหน้าท่ีรับคืนซากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แล้ว (ในกรณีซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ใหม่มาใช้แทนผลิตภณัฑ์เก่าท่ีตอ้งการทิ้งให้ผูข้ายผลิตภณัฑ์ช้ินใหม่ตอ้งรับผิดชอบ แต่
หากเป็นการทิ้งผลิตภณัฑ์เก่าโดยไม่ตอ้งการซ้ือใหม่ให้ผูข้ายผลิตภณัฑ์เก่านั้นเป็นผูรั้บผิดชอบ) 
ส าหรับผูผ้ลิตนั้นมีหนา้ท่ีรีไซเคิลซากผลิตภณัฑ์ท่ีตนไดรั้บคืนมาจากผูข้าย ค่าใชจ่้ายในการรีไซเคิล
จะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ในส่วนของค่าขนส่งท่ีจะเรียกเก็บจากผูบ้ริโภค
ดว้ยนั้นข้ึนอยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ในส่วนของค่าขนส่งท่ีจะเรียกเก็บจากผูบ้ริโภคด้วยนั้น
ข้ึนอยูก่บัอตัราท่ีก าหนดโดยผูข้ายแต่ละราย 
 การใช้มาตรการของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีก าหนดให้ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย
ในการจดัการของเสีย เป็นมาตรการท่ีเหมาะสมกบัประเทศท่ีประชาชนมีความต่ืนตวั ในเร่ืองของ
การรักษาส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งการก าหนดมาตรการจะต้องมีระบบรองรับกลไกการบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด ท่ีส าคัญต้องมีโรงงานจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับซากผลิตภณัฑ์ท่ีรับคืนมาอย่างเพียงพอ  ซ่ึงประเทศ
ญ่ีปุ่นมีโรงงานประเภทน้ีประมาณ 40 โรงงาน 
 อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ.1991 ประเทศญ่ีปุ่นได้มีการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริม และ
สนบัสนุนให้ประชาชนท าการคดัแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล เรียกวา่ The Law for Promotion of 
Utilization of Recyclable Resources (LPURR) Law No.48 ปี ค.ศ.1991 และไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม
ในปี ค.ศ. 1993 โดยกฎหมายฉบบัน้ีไดแ้ยกผลิตภณัฑอ์อกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มท่ี 1 รถยนตเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น และสินคา้ 16 รายการท่ีใชแ้บตเตอร่ี 
นิเกิล แคดเม่ียม เป็นพลงังาน โดยผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีจะตอ้งออกแบบและใชว้สัดุท่ีง่ายต่อการรีไซเคิล 

2) กลุ่มท่ี 2 กระป๋องโลหะ อลูมิเนียม ขวด PET แบตเตอร่ี นิเกิล แคดเมียม ผูผ้ลิต
จะตอ้งติดฉลากเพื่อการคดัแยก 

3) กลุ่มท่ี 3 เป็นผลพลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมท่ีบงัคบั คือ เศษโลหะจากโรงราน
ถลุงเหล็ก เถา้ถ่านจากโรงไฟฟ้า และเศษข้ีเล่ือย ดิน ทราย คอนกรีตแอสฟัลทจ์ากการก่อสร้าง ซ่ึง
โรงงานจะตอ้งปรับปรุงเทคโนโลย ีเพื่อใชผ้ลพลอยไดเ้หล่าน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จะเห็นไดว้่าการแยกประเภทผลิตภณัฑ์ ท าให้เกิดความชดัเจนในการก าจดัซากผลิตภณัฑ์
มากข้ึน  วา่ควรใชว้ธีิการใด รูปแบบใด นบัไดว้า่ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศพฒันาท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
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3.3.1.1  กรุงโตเกียว  
กรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่นแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัจงัหวดั และระดบัต ่ากว่าจงัหวดั 
ได้แก่ นคร เมือง หมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น 47 จงัหวดั (Prefecture) รวมถึงกรุงโตเกียว (Tokyo 
Metopolis) ดว้ย การปกครองทอ้งถ่ินภายในจงัหวดัแยกออกเป็นนคร เมือง และหมู่บา้น ยกเวน้
กรุงโตเกียวท่ีมีเขตการปกครองเฉพาะในส่วนใจกลาง 23 เขต  นอกเหนือไปจากเขตชานกรุงซ่ึง
ประกอบด้วย 27 นคร 5 เมือง และ 8 หมู่บ้าน การปกครองระดับจังหวดัผู ้บริหารสูงสุดคือ 
นายกเทศมนตรี (นคร เมือง) หวัหนา้ (หมู่บา้น)   ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเช่นกนั 

ในเร่ืองการจดัการขยะของกรุงโตเกียวนั้น ประสบกบัสภาพปัญหาของการลกัลอบ
ทิ้งขยะ โดยเฉพาะ เศษวสัดุก่อสร้าง พลาสติก และขยะทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงขยะอนัตรายดว้ย จึงท าให้
รัฐบาลทอ้งถ่ินของโตเกียว (Tokyo Metropolitan Govemment หรือ TMG) ตอ้งก าหนดมาตรการ
เพื่อจดัการกบัขยะอนัตราย โดยสภาโตเกียวมหานคร (Tokyo Metropolitan Waste Council หรือ 
TMWC) ไดเ้สนอใหมี้การปรับแผนงานและมาตรการในการก าจดัขยะในปี 2006 ใหเ้ขม้งวดข้ึน 

ตามกฎหมายการจดัการขยะของประเทศญ่ีปุ่นไดใ้หค้  าจ  ากดัความของค าวา่ขยะสรุป
ไดว้า่ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ ไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้หรือไม่สามารถน าไปขายได ้โดยมีการ
แบ่งขยะออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะทัว่ไป และขยะอุตสาหกรรม ซ่ึงขยะอุตสาหกรรมคือ ขยะท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และรวมถึงขยะท่ีเกิดจากบ้านเรือน การ
ประกอบพาณิชยกรรม ส านกังาน และกิจการร้านอาหาร 

 

 
ภาพที ่3.3  การแบ่งประเภทขยะของประเทศญ่ีปุ่น 
แหล่งทีม่า:   Bearau of Environment Tokyo, 2013.   

ขยะทัว่ไป 

ขยะบ้านเรือน 

ขยะทัว่ไปจากการ

ประกอบธุรกิจ 

ขยะอตุสาหกรรม 

ขยะ 
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ขยะอนัตรายเป็นขยะท่ีอาจเกิดระเบิดได ้มีสารพิษ หรือติดเช้ือ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการควบคุมและก าจดัขยะ
อนัตรายเป็นกรณีพิเศษ เช่นเดียวกบัการจดัการขยะอุตสาหกรรม 

ทอ้งถ่ินแต่ละแห่งทั้ง 23 เขตการปกครอง จะตอ้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การจดัการเก่ียวกบัขยะ โดยแยกการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  ขยะทัว่ไป มีวิธีการก าจดัโดยวิธีฝังกลบ โดยด าเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือของแต่ละทอ้งถ่ินในรูปของสหการ โดยขั้นตอนสุดทา้ย TMG จะเป็นผูด้  าเนินการก าจดัขยะ
ท่ีถูกส่งมาจากทอ้งถ่ินทั้งหลาย โดยจะน าไปก าจดัท่ี The New Sea Surface Disposal Site และ Outer 
Central Breakwater Landfill Disposal Site โดยวธีิฝังกลบ 

2)  ขยะอุตสาหกรรม จะตอ้งก าจดัโดยวิธีการท่ีเหมาะสม โดยหากโรงงาน
อุตสาหกรรมใดไม่สามารถก าจดัขยะในโรงงานของตนเองไดจ้ะตอ้งด าเนินการว่าจา้งเอกชน ซ่ึง
เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บสัมปทานในเร่ืองของการจดัการขยะเป็นผูด้  าเนินการ 

นอกจากน้ี TMG  ไดก่้อตั้งสภาทอ้งถ่ินของกรุงโตเกียวเป็นหน่วยประสานงานใน
ระดบัภูมิภาพท่ีเรียกวา่ Regional Liaison Council ข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ีในการประสานงานในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการจดัการขยะอุตสาหกรรมอยา่งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม และรวมถึงหนา้ท่ีในการออกค าเตือน 
และการก าหนดมาตรการทางปกครองขั้นเด็ดขาด โดยสภาประสานงานดังกล่าวจะมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 27 แห่ง จาก 12 เขตปกครอง รวมทั้งโตเกียวและยงัมีอีกหลายแห่งท่ีตั้งสภาน้ี 
เช่น Kanto Koshinetsu Area,  Fukushima Prefecture และ Shuzuoka Prefecture  ซ่ึงสภาท่ีตั้งข้ึนน้ี
จะมีการประสานงานและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างทอ้งถ่ิน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะอุตสาหกรรมด้วย ทั้งน้ี TMG ได้มีการเตรียมพร้อมทั้งในงานด้านเทคนิคและงบประมาณ
ส าหรับสนบัสนุนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งในการจดัการขยะทัว่ไป และขยะอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะท่ีออกโดยรัฐบาลญ่ีปุ่นก็
ก่อให้เกิดปัญหาส าหรับทอ้งถ่ิน ยกตวัอยา่งเช่น กฎหมายรีไซเคิลหีบห่อ และบรรจุภณัฑ์ มีปัญหา
ในทางปฏิบติัเน่ืองจากทอ้งถ่ินไม่มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการคดัแยกขยะ ดงันั้น จึง
ตอ้งการให้รัฐบาลญ่ีปุ่นไดมี้การทบทวนกฎหมายดงักล่าวโดยก าหนดให้การรีไซเคิลหีบห่อ และ
บรรจุภณัฑ์ เป็นหน้าท่ีของผูผ้ลิตรับผิดชอบในการคัดแยก และการเก็บรวบรวมเพื่อน าไปรีไซเคิล   
ทั้งน้ี  เพื่อบรรเทาภาระของทอ้งถ่ินและท าใหก้ารก าจดัขยะอนัตรายมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

กล่าวโดยสรุป การจดัการขยะในกรุงโตเกียวใช้แนวทางตามกฎหมายท่ีออกโดย
รัฐบาลญ่ีปุ่นเป็นพื้นฐานในการปฏิบติัของแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ในเร่ืองของวิธีการในทางปฏิบติัเป็น
เร่ืองของแต่ละท้องถ่ินท่ีจะก าหนดแผนหรือมาตรการในการด าเนินการ โดยในส่วนของขยะ
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อนัตรายนั้น จดัอยู่ในประเภทขยะทัว่ไป แต่การก าจดัจะใช้วิธีการพิเศษเช่นเดียวกบัการก าจดัขยะ
อุตสาหรรม นอกจากน้ี การด าเนินการในการก าจดัขยะของกรุงโตเกียวจะด าเนินการในรูปของ
สหการ และมีการใหเ้อกชนเขา้มาด าเนินการในส่วนท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้
 
 3.3.2  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ประกอบด้วย 15 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด ์
ลกัเซมเบอร์ก เดนมาร์ก ฝร่ังเศส เยอรมนั ไอร์แลนด ์อิตาลี สเปน โปรตุเกส กรีซ องักฤษ ฟินแลนด ์
สวีเดน และออสเตรีย หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของสหภาพยุโรปใชแ้นวทางการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัท่ี 5 โดยยึดหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) หลกัการระวงัล่วงหน้า 
(Precautionary Principle) 2) การใชม้าตรการป้องกนั (Preventive Action) 3) หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผู ้
จ่าย (Polluter pays Principle) 

และเพื่อใหก้ารด าเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองของเสียอนัตรายเป็นไปตาม
แผนปฏิบติัการ จึงไดต้รากฎหมายข้ึน 2 ฉบบั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการซากผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยยดึหลกัความรับผดิชอบของผูผ้ลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

1)  Directive 2002/95/EC วา่ดว้ยการก าจดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Directive on The Restriction of The Use of Certain Hazardous 
Substabces in Electrical and Electronic Equipment หรือระเบียบ ROHs)  ก าหนดหนา้ท่ีให้รัฐ
สมาชิกหา้มการใชส้ารอนัตรายบางชนิด ไดแ้ก่ ตะกัว่ ปรอท แคดเม่ียม โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์พอ
ลิโบรมีเนตไบฟีนีล (Polybrominated Biphynyls หรือ PBB) หรือ พอลิโบรมีเนตไดฟีนีลอีเธอร์ 
(Polybrominated Diphenyl หรือ PBD) หรือพอลิโบรมีเนตไดฟีนีลอีเธอร์ (Polybrominated 
Biphenyl Ethers หรือ PEDE) เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองใชห้รืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

2)  Directive/2002/96/EC ว่าด้วยของเสียจากเคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment หรือท่ีเรียกวา่ระเบียบ 
WEEE)  เป็นกฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัของเสียท่ีเป็น WEEE และส่งเสริมให้มีการใชอี้ก 
และน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse, Recycle and Recovery) ก าหนดหนา้ท่ีให้ผูผ้ลิตตอ้งจดัให้มีระบบรับ
คืน (Take-Back System) ส าหรับ WEEE จากครัวเรือนไม่วา่จะโดยล าพงั หรือร่วมกบัผูผ้ลิตราย
อ่ืนๆ โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี ผูผ้ลิตจะตอ้งแสดงเคร่ืองหมายชดัเจนไวบ้นผลิตภณัฑ ์
เพื่อใหท้ราบวา่สินคา้ชนิดนั้นผลิตมาจากผูผ้ลิตรายใด 

ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยูภ่าพใตก้ารบงัคบัของกฎหมายทั้ง 2 
ฉบบั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มี 10 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือน เช่น 
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ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้ เคร่ืองลา้งจาน เตาหุงตม้ เตาไฟฟ้า เคร่ืองไมโครเวฟ พดัลม
ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 2) เคร่ืองใชข้นาดเล็กในครัวเรือน เช่น เคร่ืองดูดฝุ่ น เตารีด เคร่ือง
ป้ิงขนมปัง เคร่ืองเป่าผม นาฬิกา เป็นตน้ 3) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร โทรศพัท ์เป็นตน้ 4) สินคา้บริโภค เช่น วิทย ุ
โทรทศัน์ กลอ้งวีดิโอ เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง เป็นตน้  5) อุปกรณ์ให้แสงสวา่งต่างๆ  6) 
เคร่ืองมือไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 7) ของเล่น 8) อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 9) เคร่ืองมือทางการแพทย์
10) เคร่ืองจ่ายอตัโนมติัต่างๆ  
 

3.3.3  ฮ่องกง 
ฮ่องกง เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีก าลงัประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัการขยะท่ีมีปริมาณเพิ่ม

มากข้ึน โดยในปีหน่ึง ๆ ฮ่องกงตอ้งใช้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจดัเก็บขยะถึง 500 ล้านเหรียญ
ฮ่องกง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,500 ล้านบาท ทั้ งน้ี หากรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้ฟ้ืนฟูเหมือนเดิม โดยรวมถึงระบบระบายน ้ าและบ าบดัน ้ าเสียการฟ้ืนฟูพื้นท่ี
จดัเก็บขยะ รวมแลว้จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 6,200 ลา้นเหรียญฮ่องกง คิดเป็นเงินไทยประมาณ 31,000 
ลา้นบาท ดงันั้น ฮ่องกงจึงจ าเป็นตอ้งหามาตรการในการจดัการขยะแบบใหม่ โดยมุ่งเนน้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน และรวมถึงองคก์รธุรกิจต่างๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนรับผดิชอบในการจดัการขยะ 

ในส่วนของรัฐบาลไดมี้การเตรียมการเรียกประมูลให้บริษทัเอกชนท่ีมีรูปแบบและวิธีการ
ก าจดัขยะท่ีซบัซอ้น และมีประสิทธิภาพเขา้มารับผดิชอบ โดยมีหลกัการคือใหบ้ริษทัท่ีจะมาประมูล
น าเสนออาคารก าจดัขยะส าเร็จรูป ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างไปจนถึงกระบวนการก าจดั เพื่อให้
เหลือขยะท่ีจ าเป็นต้องบ าบดัให้น้อยท่ีสุด โดยรัฐบาลได้มีการเตรียมพื้นท่ีไวป้ระมาณ 100 ไร่ 
ส าหรับการบ าบดัขยะ นอกจากน้ี ได้มีการก าหนดมาตรการที่ส าคญั 2 มาตรการ คือ (ปิยมิตร 
ปัญญา, 2549) 

1)  การแยกขยะโดยได้มีการด าเนินการน าร่องจากอาคารท่ีพกัอาศยัท่ีมีผูอ้าศยัอยู่
หนาแน่นท่ีสุด 13 อาคาร (ปัจจุบน 87 อาคาร) และบงัคบัให้เจา้ของอาคารหาถงัขยะ 6 แบบ ไว้
รองรับขยะท่ีทุกคนในอาคารตอ้งร่วมมือกนัแยก ประกอบดว้ย ขยะท่ีเป็นส่ิงทอ ขยะท่ีเป็นโลหะ
และอลูมิเนียม ขยะท่ีเป็นพลาสติก เช่น แผน่ซีดี ขยะท่ีเป็นช้ินส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะ
ท่ีเป็นกระดาษ และขยะท่ีเป็นขวด 

2)  การบงัคบัใหบ้ริษทัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีป็นแหล่งท่ีมาของขยะเขา้มามีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบขยะของตนเอง เช่น ผูผ้ลิตหรือน าเขา้ยางรถยนต์ หรือแบตเตอร่ี โดยรัฐบาลฮ่องกง
บงัคบัใหผู้น้ าเขา้หรือผูผ้ลิตตอ้งจ่ายเงินใหก้บัรัฐบาล เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการขยะ 
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3.3.4  วเิคราะห์เปรียบเทยีบการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประเทศไทย กบัต่างประเทศ 
จากการเปรียบเทียบกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยในต่างประเทศพบว่า มีวิวฒันาการ

อย่างมาก โดยใช้หลกัความรับผิดชอบ ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีของทั้งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคในการมีส่วน
ร่วมกนัรับผิดชอบ วิธีการจะมุ่งเน้นการควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต เพื่อให้ขยะอนัตรายบาง
ชนิดหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ การก าหนดให้ผูผ้ลิต หรือผูบ้ริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะอนัตราย และส่ิงท่ีส าคญัคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การคดัแยกขยะ โดยการให้ความรู้และการก าหนดประเภทของขยะอนัตรายอย่างชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนคดัแยกขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น ประชาชนยงัขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยไม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรท่ีต้องด าเนินการให้ความรู้แก่
ประชาชน และผูผ้ลิต พร้อมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายโดยเนน้มาตรการป้องกนั โดยน าแนวทาง
ของกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช ้ทั้งน้ี เพื่อให้การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยในประเทศไทยมี
ผลเป็นรูปธรรม  และมีความชดัเจนในทางปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี หลงัเหตุการณ์สึนามิ เม่ือ พ.ศ. 2547 ท าให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความส าคญัต่อ
ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะขยะของประเทศ ทั้งน้ีมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงเพื่อการออกแบบ และ 
แนวทางปฏิบติัของประเทศอินโดนีเซีย มี 2 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่   

1)  ประชาชน คือ ปัญหาหลกัในการจดัการด้านขยะ เน่ืองจาก โดยปกติคนเป็น
ผูส้ร้างขยะ และขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ การน าแผนการต่างๆ ไปปฏิบติัจึง
ไม่ประสบผลส าเร็จ  

2)  การท าใหเ้ป็นธุรกิจ การจดัการขยะเป็น กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายไดป้ระเภทหน่ึง 
(Income-generating) ซ่ึง ท าใหเ้กิดธุรกิจทั้งเล็ก และใหญ่ตามมา  นอกจากนั้นยงัท าให้เกิดอาชีพ คือ 
คนเก็บขยะ การน าขยะมา Recycle และ น ามาผลิตเป็นส่ิงใหม่ รัฐบาลจึงเห็นควรส่งเสริมอาชีพ 
และ การหารายไดจ้ากขยะ  

สองปัจจยัน้ีคือ หลักในการก าหนดนโยบายเร่ืองการจดัการขยะ และน าไปสู่การสร้าง
เคร่ืองมือ และ วธีิการด าเนินการตามนโยบายของประเทศ    

 
3.3.5  แนวคิดการจัดการมูลฝอยของประเทศต่างๆ  

3.3.5.1   แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste Management) เป็นแนวคิดท่ียึดหลกัการ
ท่ีวา่ “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ มีเป้าประสงค ์คือ “การท าให้ขยะ
เหลือน้อยท่ีสุดและก าจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” พบว่า แนวคิดการจดัการขยะ
ดงักล่าวไดน้ าไปเป็นแนวคิดหลกัในการด าเนินการในหลายประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
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แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลล์แลนด์ สวีเดน เยอรมนันี ออสเตรีย องักฤษ ไอรีแลนด ์
สกอร์ตแลนด์ นอร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐวอร์ชิงตันดีซี     
นอร์ทแคโรไรน่า โอริกอน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจียฯ แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste Management ) 
มีหลกัการส าคญั คือ การใชว้ตัถุการผลิตท่ีสามารถน ากลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด ลดปริมาณ
ของเสียท่ีจะทิ้งให้เหลือน้อยท่ีสุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินคา้ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ าได ้
ผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิตสินคา้ใหม่ท่ีผสมผสานการน าวสัดุกลบัมาแปรรูปใชใ้หม่
ได ้รณรงค์การใช้สินคา้ท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช้ พฒันาการน าขยะกลบัมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษี
รวมในราคาสินคา้ท่ีคิดจากตน้ทุนทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดบัเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน 
และสร้างงานใหม่ๆ ใหก้บัชุมชน 

3.3.5.2  การลดบรรจุภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้ เป็นแนวทางการน าบรรจุภณัฑ์กลบัมาใช้ใหม่
เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของประเทศต่างๆ โดยการก าหนดมาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหาและลดปริมาณ
มูลฝอย โดยการน าบรรจุภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ ดว้ยมาตรการต่างๆ ดงัน้ี 

3.3.5.3  การจดัตั้งองคก์รด าเนินการดา้นการจดัการบรรจุภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้ โดยเรียกคืน
บรรจุภณัฑ์ เพื่อรวบรวมและน ากลบัมาใช้ซ ้ าและรีไซเคิล เช่น เยอรมนั เบลเยียม ฝร่ังเศส องักฤษ 
และญ่ีปุ่น 

3.3.5.4  การใชร้ะบบมดัจ าและคืนเงิน  เช่น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน 
เยอรมนั เดนมาร์ก เกาหลี และไตห้วนั 

3.3.5.5  จดัเก็บค่าธรรมเนียมบรรจุภณัฑ์จากผูผ้ลิต  เช่น เยอรมนั เบลเยียม องักฤษ 
แคนนาดา และญ่ีปุ่น  

3.3.5.6  การก าหนดภาษีบรรจุภณัฑ์ เช่น ญ่ีปุ่นเก็บภาษีถุงพลาสติก (ถุงห้ิวราคา 5 
เยนต่อใบ)  

3.3.5.7  การลดภาษีใหก้บัผูป้ระกอบการ เม่ือมีการเรียกคืนบรรจุภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้ เช่น 
นอร์เวย ์ 

3.3.5.8  การประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้วิธีการลดและคดัแยกบรรจุภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคในการลดบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้ เช่น แคนนาดา 

3.3.5.9  ก าหนดสัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑ์เพื่อแสดงถึงการน าบรรจุภณัฑ์ไปรีไซเคิล 
และการสะสมแตม้ให้ของรางวลัและการให้ส่วนลด สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนัและประเทศ
แคนนาดา  

 
 



73 

3.3.6  กรณศึีกษาการจัดการขยะของต่างประเทศ  
3.3.6.1  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั รัฐก าหนดให้ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูจ้  าหน่ายตอ้ง

เรียกคืนบรรจุภณัฑ์ รัฐก าหนดเคร่ืองหมายประทบับนสินคา้ เพื่อแสดงว่าบรรจุภณัฑ์จะถูกน าไป
รีไซเคิล รวมทั้งก าหนดบรรจุภณัฑ์ 6 กลุ่ม เพื่อรีไซเคิล ไดแ้ก่ แกว้ กระป๋อง โลหะ พลาสติก 
กระดาษ อลูมิเนียม บรรจุภณัฑ์เคลือบ ก าหนดให้ประชาชนคดัแยก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กระดาษ แกว้ 
วสัดุน ้าหนกัเบา (อลูมิเนียม, พลาสติก,โฟม) จดัระบบการคดัแยก จดัเก็บและรวบรวม 

3.3.6.2  แคนาดา เนน้การลดขยะบรรจุภณัฑท่ี์ไม่จ  าเป็น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม โดยน าเสนอขอ้มูลและกิจกรรมต่างๆให้กบัผูบ้ริโภค เช่นส่งเสริมการใช้บรรจุภณัฑ์รวมห่อ
ใหญ่ (Family Pack) ใชสิ้นคา้ชนิดเติม (Refilled Products) มีระบบน าภาชนะไปบรรจุสินคา้ดว้ย
ตวัเอง (Reuse) และออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรีไซเคิลใหม้ากท่ีสุด (Recycle) 

3.3.6.3  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการก าหนดนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิด จากกิจกรรมการผลิต เช่น วางแผนการผลิตและเปล่ียนแปลงวตัถุดิบในการผลิต 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดมลพิษน้อยท่ีสุด ซ่อมแซมได้และน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศเป้าหมาย “แคลิฟอร์เนียขยะเป็น
ศูนย”์ โดยให้ทุกคนร่วมมือกนัดว้ยการปฏิบติัการ Reduce, Reuse และRecycle ในชีวิตประจ าวนั โดย
เน้นให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึง
ส่ิงแวดลอ้มและศกัยภาพในการน ากลบัมาใช้ใหม่เสมอเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้ง
น าไปฝังกลบ ส่งเสริมการพฒันาตลาดการประมูลสินคา้รีไซเคิล การเพิ่มช่องทางการซ้ือขายใน
คลงัสินคา้รีไซเคิล ด าเนินการวิจยัเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง มีศูนยเ์ก็บรวบรวมขยะพิษหรือ
ขยะอนัตรายจดัตั้งศูนยข์อ้มูลเพื่อเป็นศูนยป์ระสานการใชข้ยะก่อสร้างไวบ้ริการประชาชน  

3.3.6.4  ประเทศสิงคโปร์ Waste Management Department สิงคโปร์มี ก าหนด
เป้าหมายไวว้่าอีก 10 ปี ในอนาคตสิงคโปร์จะตอ้งเป็นเมืองที่ปราศจากขยะ โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจดัเก็บและคดัแยกขยะ รณรงค์ให้ใช้วสัดุรีไซเคิล 
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ผลิตวสัดุท่ีรีไซเคิลไดท้ั้งหมด ประชาชนตอ้งทิ้งขยะให้เป็น
เวลา เพราะจะมีการจดัเก็บขยะ 2 อาทิตยต่์อ 1 คร้ัง โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท 
ส าหรับผูอ้ยู่แฟลต ส่วนผูท่ี้มีบา้นเป็นของตนเองจะตอ้งเสียเกือบ 400 บาทต่อเดือน ขณะท่ีบริษทั 
โรงงานต่างๆ จะตอ้งเสียเป็นรายวนัโดยคิดเป็นลิตร เป็นการปลูกฝังวินยัให้ทุกฝ่ายตระหนกัในการ
ทิ้งขยะไดเ้ป็นอยา่งดีและจะเป็นการลดปริมาณขยะอีกดว้ย (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2548) 

3.3.6.5  มหานครโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  ไดมี้การออกกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้แก่ กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
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ส่งเสริมการลดการน ากลบัไปใช้ซ ้ าและการน ากลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ กฎหมายว่าดว้ยการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายวา่ดว้ยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภณัฑ์ กฎหมายวา่
ดว้ยการน าอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่ กฎหมายการจดัการเศษอาหารท่ี
เหลือกลบัมาใช้ กฎหมายเก่ียวกบัการน าวสัดุก่อสร้างมาใช้ใหม่กฎหมายว่าดว้ยการใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมริเร่ิมให้เป็นสังคมท่ีมีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ใหม่  จดัเก็บมูลฝอยแยกประเภท ตามเวลานดัหมาย  คดัแยกวสัดุรีไซเคิลกลบัมาใช้ประโยชน์ท่ี
แหล่งก าเนิด 

3.3.6.6  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใชว้ิธีออกระเบียบขอ้บงัคบัจดัเก็บค่าธรรมเนียมการ
คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือนท่ีไม่คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง หากไม่
ตอ้งการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง (สุนีย ์
มลัลิกะมาลยแ์ละคณะ, 2543) 

3.3.6.7  ประเทศฝร่ังเศส  ออกกฎหมายขยะมูลฝอย “Waste Law 1975” เป็น
กฎหมายหลกัในการจดัการบรรจุภณัฑ์ เก่ียวกบัการก าจดัและการใชซ้ ้ าบรรจุภณัฑ์ ในปี ค.ศ. 1992 
ก าหนดใหผู้ผ้ลิตและผูน้ าเขา้สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑท่ี์น ามาจ าหน่ายในประเทศ ตอ้งรับผิดชอบในการ
รวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยบรรจุภณัฑ์ และปี ค.ศ. 1993 ก าหนดให้ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้สินคา้
จะตอ้งรับผิดชอบรวบรวมขยะมูลฝอยบรรจุภณัฑ์เพื่อน าไปใชซ้ ้ า (สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 
2543) 

3.3.6.8  ไตห้วนั ส่งเสริมการรีไซเคิล โดยการออกกฎหมายสนบัสนุนการรีไซเคิล 
โดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ เสียภาษีให้รัฐ โดยใช้แนวคิดผูส้ร้างมลภาวะเป็นผูรั้บผิดชอบ 
เปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้ใชท้รัพยากรอยา่งมีคุม้ค่าโดยให้น ากลบัมาใชใ้หม่ ส าหรับขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ, 2543) 

3.3.6.9  ประเทศบราซิล ไดมี้การตั้งจุด drop-off ในห้างสรรพสินคา้เพื่อรองรับวสัดุ
รีไซเคิลท่ีประชาชนน ามาบริจาค ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวประเภทของวสัดุรีไซเคิลใน
สถาบนัการศึกษาในชุมชน สถานท่ีท างาน และรับวสัดุรีไซเคิลจากโรงเรียน บริษทัเอกชนและ
บา้นเรือน จดัตั้งองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร สนบัสนุนระบบการจดัการขยะแบบผสมผสาน 
ยกระดบัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการขยะ 

3.3.6.10  ประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย ์(City of Sydney) ไดป้ระกาศใช้ แผนการ
พฒันาซิดนียอ์ยา่งย ัง่ยืน 2030: เพื่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ร่วมมือ เช่ือมต่อ (Sustainable Sydney 
2030 : Green/Global/Connected) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีกิจกรรม โครงการต่างๆ ถูกก าหนดข้ึน
เพื่อให้ผลการพฒันาเป็นไปตามวิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นปี 2030 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัการขยะ ได้แก่ การให้ความรู้เร่ืองขยะ และการบงัคบัใช้กฎหมาย กลยุทธ์ในการจดัการขยะ 
โครงการลดปริมาณขยะและน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ เป็นปัจจยัยอ่ยท่ี ช่วยเสริมความย ัง่ยืน
ของซิดนียใ์นปี 2030 ใหเ้ป็นจริง (ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2553) 

ทั้งน้ี แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste Management) ไดน้ ามาประยุกต์ใช้กบั
ประเทศไทยเช่นเดียวกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร และ
จงัหวดัอ่ืนๆ เช่น เพชรบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จงัหวดัพิษณุโลก และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีมีช่ือเรียกแตกต่างกนั แนวคิดขยะเหลือศูนยห์รือการจดัการขยะเหลือศูนยเ์ป็นการวางยุทธศาสตร์
ใหม่ท่ีตอ้งการขบัเคล่ือนดว้ยพลงัจากฐานสังคมท่ีจะปรับเปล่ียนวิธีการเก่าๆ ไปสู่การด าเนินการ
แบบใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ให้เกิดความร่วมมือ ซ่ึงหลกัการ
ของกรอบแนวคิดขยะเหลือศูนย์ประกอบด้วยการลดปริมาณของเสียท่ีจะทิ้งให้เหลือน้อยท่ีสุด 
(Minimizes Residual Waste) การใช้วตัถุ ท่ีสามารถน ากลบัมาแปรรูปใช้ใหม่ให้ไดม้ากท่ีสุด 
(Maximizes Recycling) การจ ากดัการบริโภคหรือบริโภคลดลง (Reduces Consumption) การ
ส่งเสริมการบริโภคสินคา้ท่ีมีความมัน่ใจวา่ สินคา้นั้นสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้ซ่อมแซมหรือแปร
รูปใหม่ได ้กระบวนการผลิตและสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (ใชว้สัดุการผลิตนอ้ย สร้างมลพิษ
นอ้ยลง) การออกแบบการผลิตและตวัสินคา้ใหม่ท่ีผสมผสานการน าวสัดุกลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ได ้
เร่งการประชาสัมพนัธ์หรือรณรงคก์ารใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช ้นบัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึง การพฒันาการน าขยะกลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ไดม้ากท่ีสุด การออกก าหนดนโยบายเก็บ
ภาษีท่ีรวมอยูใ่นราคาสินคา้ท่ีคิดจากตน้ทุนท่ีแทจ้ริงดว้ย จากผูผ้ลิตสินคา้และผูบ้ริโภค กระบวนการ
นโยบายการจดัการขยะเหลือศูนยไ์ดถู้กน าไปปรับเปล่ียนนโยบายของแต่ละประเทศ การจดัการขยะ
จึงมีแนวโนม้และทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การวางเป้าประสงคข์องนโยบายสาธารณะจากทุกภาค
ส่วนแตกต่างกนัในกระบวนการทางนโยบายท่ีแต่ละประเทศให้น ้ าหนกัและคุณค่าแตกต่างกนัไป
ในแต่ละภาคส่วน ขอ้มูลจากเวบ็ไซด์ www.grrn.org พบวา่ หลายประเทศประสบความส าเร็จกบั
การใชแ้นวคิดน้ีในการจดัการขยะ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ 
เป็นตน้ (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2553) 

แนวคิดการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste 
Management) หรือ CBM แนวคิดการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เป็นการจดัการขยะท่ีศึกษาและ
ทดลองในประเทศไทย โดยเทศบาลนครพิษณุโลกและ GTZ Germany ร่วมกนัศึกษาทดลองโดยใช้
เวลาในการทดลองประมาณ 8 ปี มีหลกัการส าคญั คือ การจดัการขยะ ณ แหล่งก าเนิดโดยให้ชุมชน
และครัวเรือนร่วมด าเนินการปรับปรุงการจดัการมูลฝอยในเชิงบวก จากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของ
ประชาชน เป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะและให้มีการแยกขยะกลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มาก 

http://www.grrn.org/
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ท่ีสุด โดยใชม้าตรการหลกั 6 ขั้นตอน คือ 1) คดัแยกของขายได ้ 2) ขยะอินทรียห์มกัท าปุ๋ย  3) ตั้งถงั
ขยะในบา้น 4) ถนนปลอดถงัขยะ 5) ลดความถ่ีในการเก็บขยะ 6) ลดค่าธรรมเนียม  

โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัและเช่ือมโยงกบัส่ิงจูงใจและการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกนั มีการก ากบัดูแลดา้นศกัยภาพของเทคนิควิชาการ การติดตามผลเพื่อก่อให้เกิด
ความย ัง่ยนื  

กล่าวโดยสรุปปัญหาดา้นการจดัการขยะเป็นปัญหาท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตอ้งเร่ง
ด าเนินการทั้ งด้านการแก้ไขและ ป้องกัน การผลักดันการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะท่ีมี
ประสิทธิผล ตอ้งใช้งบประมาณจ านวนมาก และตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
หน่วยงานทางวิชาการ ดา้นเทคโนโลยีการก าจดัขยะ เทคโนโลยีการบริหารจดัการระบบก าจดัขยะ 
และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน เช่น ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ส านกังาน
จงัหวดั ส านกังบประมาณ เป็นตน้ ดงันั้นการก าหนดยทุธศาสตร์การจดัการขยะส าหรับประเทศไทย
จึงควรให้ความส าคญักับการศึกษา โครงสร้าง และหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ผู ้
ก  าหนดนโยบายและผู ้ท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ  ทั้ งในแง่ประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองของการน านโยบายไปปฏิบติั  

 

3.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  จากการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวถึงงานวจิยัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 จ าลอง  โพธ์ิบุญ (2545) ได้ศึกษาการด าเนินการด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ตวัอย่าง และเพื่อศึกษาถึงความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความเขม้แขง็ของชุมชนโดยไดศึ้กษาใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนวนัพระประทานพร และชุมชนบา้นนา
เก่า ในเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และเขตบางกะปิ โดยท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
ในระดบัแกนน าของชุมชนและประชาชนในชุมชน รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงปฏิบติังานใน
เทศบาลต าบลแหลมฉบงั และส านกังานเขตบางกะปิ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชต้วัช้ีวดัท่ีพฒันาข้ึนและ
วิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัสูง คือ ชุมชนวดักลาง โดยมีปัจจยัภายในท่ีส าคญัคือ ผูน้ าของชุมชน ความ
ร่วมมือของประชาชนในชุมชน และความสามารถในการสร้างรายได้ของชุมชนจากการด าเนิน
กิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับปัจจยัภายนอก มีช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนวดักลาง
คือ หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน และการสนับสนุนทางด้าน
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งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบัง 2 ชุมชนนั้ น 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมยงัไม่สูงนักแต่ก็มี
โอกาสจะพฒันาความเขม้แข็งได ้เน่ืองจากปัจจยัภายในท่ีส าคญั คือ ผูน้ าชุมชนมีความตั้งใจในการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัภายนอกท่ีช่วยส่งเสริม คือ การท่ีเทศบาลมีนโยบาย/แผน และ
การด าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม      
 คณุสสัน  ศุภวตัรวรคุณ (2540) ไดศึ้กษาแนวทางความร่วมมือพหุภาคีต่อการจดัการขยะมูลฝอย
ของชุมชนทอ้งถ่ิน กรณีชุมชนสาคลี อ าเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา จากการศึกษา พบวา่ องคก์ร
ชุมชน เป็นแกนส าคญัของความร่วมมือท่ีจะเกิดข้ึน มีผูน้ าชุมชนเป็นแกนขององค์กรชุมชนอีกที
หน่ึง ดว้ยความท่ีผูน้ าชุมชนเป็นนกัวชิาการและนกับริหาร จึงสามารถส่ือและประสานกบัภาคีอ่ืนได้
เป็นอยา่งดี ความร่วมมือและทรัพยากรท่ีเขา้มาหนุนเสริมให้เกิดการพฒันาในชุมชน จึงผา่นมาทาง
องคก์รชุมชนเป็นหลกั 
 ภาคราชการท่ีมีส่วนในการจดัการขยะนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขา้ราชการจากส่วนกลาง 
และขา้ราชการทอ้งถ่ิน 

1)  ขา้ราชการจากส่วนกลางท่ีมีความสนใจ และมองเห็นถึงศกัยภาพขององค์กร
ชุมชนและเขา้ร่วมท างานกบัองคก์รชุมชนในรูปของการหนุนเสริมกระบวนการขององค์กรชุมชน
เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 เร่ิมใชโ้ดยเนน้
ใหเ้กิดความร่วมมือในเชิงพหุภาคีเกิดข้ึนเป็นแนวทางให้ขา้ราชการในส่วนน้ีสามารถท างานในเชิง
ความร่วมมือพหุภาคีไดดี้ยิง่ข้ึน แต่ในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยยงัไม่มีความร่วมมือกนัเกิดข้ึน 

2)  ขา้ราชการในระดบัทอ้งถ่ินนั้น ยงัไม่ใคร่มองเห็นถึงศกัยภาพขององคชุ์มชนโดย
การด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการท่ีสนใจเพียงรูปแบบ โดยไม่มีความเข้าใจใน
แนวคิดและเน้ือหาท่ีปฏิบติั ความร่วมมือในดา้นการจดัการมูลฝอยกบัชุมชน จึงเป็นความร่วมมือใน
เชิงของการหยบิเอารูปแบบจากท่ีอ่ืนมาให ้อบต.ใชป้ฏิบติั 
 องค์กรพฒันาเอกชนเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือเชิง
พหุภาคี เพราะในกระบวนการท างานท่ีท าอยูป่กติเป็นการประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ เขา้ร่วมท างาน
กบัชุมชนในเชิงของการหนุนเสริมแก่ชุมชนอยูแ่ลว้ ผลจากการประสานงานขององคพ์ฒันาเอกชน 
ได้ก่อให้เกิดผลต่อเน่ืองในการท่ีภาคีต่างๆ จะเขา้ไปหนุนเสริมกิจกรรมขององค์กรชุมชนต่อไป 
นอกจากน้ีบทสังเคราะห์จากพื้นท่ีการศึกษา ยงัพบบางประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการเกิดข้ึนของ
กระบวนการความร่วมมือเชิงพหุภาคี 
 วรีะยทุธ ดว้งชนะ (2552) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 
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ผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ในดา้นร่วมคิดร่วม
ตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการขยะมูลฝอย  และตวัช้ีวดัในแต่ละด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมคิดของประชาชน ยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมตดัสินใจของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมวางแผนของประชาชน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมปฏิบติัของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ประเมินผลของประชาชน โดยมีแผนงานและโครงการ จ านวน 19 แผนงาน 
  ปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ (2547) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ 
ศึกษากรณีต าบลท่าศาลา แขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนมีส่วน
ร่วมนอ้ยถึงไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ และมีส่วนร่วมนอ้ยในการชกัชวนเพื่อน
บา้น และสมาชิกในครอบครัว ให้เขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลจดัข้ึน แต่ไม่มี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมรณรงคจ์ดัการทิ้งขยะ โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ และ
กิจกรรมการก าหนดค่าเก็บขยะ การมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาขยะตามลกัษณะส่วนบุคคล 
พบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มเขา้ร่วมมากกว่าเพศชาย กลุ่มอายุน้อยมีแนวโน้นเขา้ร่วมกิจกรรมสูง 
ในขณะท่ีกลุ่มอายมุากมีแนวโนม้เขา้ร่วมศึกษาและคน้หาปัญหาสูง กลุ่มผูมี้การศึกษาต ่ามีแนวโนม้
เขา้ร่วมในการจดัการปัญหาขยะสูงกวา่กลุ่มผูมี้การศึกษาสูง กลุ่มอาชีพรับราชการมีแนวโนม้มีส่วน
ร่วมต ่ากว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ และกลุ่มรายได้ต ่ามีแนวโน้มมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มผูมี้รายได้สูง 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของศเนติ  พาจรทิศ (2547) ท่ีท  าการศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล พบวา่ ประชาชน
มีส่วนเก่ียวขอ้งส าคญั ในการก าหนดนโยบายของเขตพื้นท่ีเทศบาล และพื้นท่ีติดต่อมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์และสภาพ
ปัญหา การวางแผน และการตดัสินใจ การท ากิจกรรมหรือ โครงการอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับ
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลอยูใ่นระดบันอ้ย 

นอกจากน้ี ประชาชนทัว่ไปท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลมีส่วนในการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในระดบันอ้ย โดยมีส่วนร่วมในการรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหาการวางแผนและตดัสินใจ
ในระดบันอ้ย ส าหรับการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมหรือโครงการการตรวจสอบและประเมินผล 
อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งส าคญัในการก าหนดนโยบายไม่มีผลต่อ
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การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย แต่ระยะเวลาท่ีอยูใ่นต าแหน่งมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษารายไดข้องครอบครัวต่อเดือน และอาชีพ มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในเขต
พื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่สาย    

จากการศึกษาดงักล่าว จึงสามารถสรุปไดว้า่ประชาชนยงัขาดความตระหนกัถึงความส าคญั
ของการมีส่วนร่วม ประชาชนไม่มีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในนโยบายส าคญั ไม่มี
การจดัการขยะท่ีดีก่อนก าจดั รวมทั้งหน่วยงานทางราชการยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค์
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
  สมควร กาฬรัตน์ (2548) ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอยใน ชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร อ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาก
การศึกษา พบวา่ ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึง
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร ผลการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนของผูเ้ขา้ร่วมปฏิบติัการตามกระบวนการ AIC  1) ขั้นตอนการสร้างความรู้ 
(Appreciation : A)  2) ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพฒันา (Influence : I) 3) ขั้นตอนการสร้าง
แนวทางปฏิบติั (Control : C)) จ  านวน 32 คน สรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั ไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ แสดงความคิดเห็นท่ีจะจดัการกบัขยะมูลฝอยในชุมชน 
ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการพฒันา โดยการจดัท าเป็นแผนงานโครงการเพื่อพฒันาชุมชน ส าหรับ
ผลของการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการ
ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน และทดสอบเจตคติท่ีมีต่อ
กระบวนการจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมทั้งก่อนและหลังการประชุมปฏิบติัการ พบว่า 
หลงัจากการประชุมปฏิบติัการ ผูเ้ขา้ประชุมมีความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนมากข้ึน ส่วนการทดสอบทกัษะความสามารถใน
การปฏิบติัการพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน พบวา่ ผูเ้ขา้ประชุมมีทกัษะ
และความสามารถในการปฏิบติัการพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนใน
ระดบัปานกลางข้ึนไป ผลการศึกษามีแนวโนม้ท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
การจดัการขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินค่อนขา้งน้อย ถึง ปานกลาง ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมคือ 
การผลกัดนัให้ไดรั้บรู้ถึงสภาพปัญหา และ ตระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อชุมชน ดงันั้นการส่ือสารน่าจะเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงเพื่อท าให้ประชาชนไดรั้บรู้และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อการปฏิบติัตวัใหถู้กตอ้งไปในทิศทางเดียวกนั  
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 นพวรรณ ธีระพนัธ์เจริญ (2549) ไดศึ้กษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมของผูน้ า
ชุมชนในการบริหารจดัการและส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
พื้นท่ีมรดกโลก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การศึกษาน้ีไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมี
ส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) ในพื้นท่ีเลือก แบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษา คือ ผูน้ าชุมชนทุกชุมชนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ 
ปัจจยัท่ีจะผลกัดนัให้ผูน้  าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และส่งเสริมสุขภาพส่ิงแวดลอ้ม
ไดแ้ก่ วิธีการใดท่ีสามารถบูรณาการกบัภาวะเศรษฐกิจสังคมของประชาชนในชุมชน การส่งเสริม
ให้ผูน้  าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
พื้นท่ีมรดกโลก จะตอ้งด าเนินการอยา่งเขม้ขน้มากกวา่ท่ีด าเนินในปัจจุบนั เพราะผูน้ าชุมชนแต่ละ
ชุมชนมีศกัยภาพเพียงพอ และจะท าให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งมากข้ึน  
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ยงัคงมีความส าคญัต่อการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูน้ าชุมชนมี
ศกัยภาพเพียงพอในการท่ีจะมีส่วนร่วมในการในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษพ์ื้นท่ีมรดกโลกจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 นายบวร มูลสระคู (2549) ศึกษาเร่ืองยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจยั พบวา่ จ านวนถงัขยะในชุมชนมีไม่เพียงพอ ประชาชนมีพฤติกรรมการ
ก าจดัขยะไม่ถูกวิธี ไม่ทราบนโยบายดา้นการก าจดัขยะของ อบต. ขาดความรู้เก่ียวกบัวิธีการก าจดั
ขยะเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไดร่้วมกนัวางแผนและด าเนินโครงการให้ความรู้
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงผลการเปรียบเทียบน ้ าหนกัขยะก่อนและ
หลงัการด าเนินโครงการ ปรากฏวา่ปริมาณขยะลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 ส าหรับการศึกษาของ ไพจิตร วสันตเสนานนท ์ และคณะ (2548) ศึกษาการจดัการมูลฝอยใน
ชุมชนบา้นเมืองบวัอย่างมีส่วนร่วม ต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า การ
ด าเนินการโครงการประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความสนใจ ไดรั้บความร่วมมือทุก
กิจกรรม ไม่วา่จะเป็นหน่วยทางราชการ เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองบวั โรงเรียนเมืองบวั
วิทยาคารและโรงเรียนอ่ืนๆ ในต าบลเมืองบวั อนามยัต าบลเมืองบวั เกษตรต าบลเมืองบวั ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชนทุกส่วน องคก์รทางศาสนา ไดเ้ขา้มามีส่วนส่งเสริมสร้างงานวิจยัไดอ้ยา่ง
กลมกลืนไม่ขดัต่อพระธรรมวนิยั โดยเฉพาะประชาชนชุมชนเมืองบวัทั้ง 6 หมู่บา้น ทุกครัวเรือนได้
ร่วมมือกนัปฏิบติักิจกรรมตามท่ีคณะวิจยัร้องขอดว้ยความเต็มใจจนปฏิบติัการเองดว้ยความเคยชิน 
ซ่ึงนอกจากน้ีบางคนยงัไดอ้าชีพเสริมใหม่ดว้ย เช่น พ่อคา้แม่คา้ขายวสัดุรีไซเคิล หลายรายรวมกลุ่ม
เพื่อท าโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ ท าน ้ าหมกัชีวภาพใชเ้อง ท่ีส าคญัชุมชนอ่ืนภายในต าบลเมืองบวัไดน้ า
รูปแบบการจดัการขยะไปใชใ้นชุมชนตวัเองดว้ย 
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  บณัฑิต  เอ้ือวฒันานุกูล และคณะ (2544) ไดเ้สนอแนะการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนดา้นการจดัการขยะไวว้่า การตดัสินใจดา้นนโยบายและก าหนดกระบวนการในการจดัการ
ปัญหาชนิดต่างๆ แบบรวมศูนยโ์ดยอาศยักลไกของภาครัฐจะไม่เพียงพอ จะตอ้งมีความร่วมมือจาก
ประชาชนและองค์กรเอกชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรง ส่ิงท่ีจะตอ้งเร่งรีบให้มีการปรับเปล่ียนก็
คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน ภาคเอกชนและองคก์รอ่ืนๆ ไดมี้ส่วนร่วมนบัแต่การวินิจฉยัปัญหา 
การวิเคราะห์หาทางออกและแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการร่วมในกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาตั้งแต่ตน้จน
เสร็จส้ินทุกขั้นตอนของการจดัการปัญหา 
 ดงันั้น การก าหนดนโยบายให้มีความชดัเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการปัญหาขยะเป็นเร่ืองแรกท่ีจะตอ้งท า เพื่อพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ลกัษณะท่ีส าคญัของนโยบายท่ีช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการปัญหาขยะ 
ไดแ้ก่ 1) นโยบายตอ้งชดัเจน ปฏิบติัไดท้นัที 2) นโยบายจดัการขยะชุมชนตอ้งเป็นเชิงรุก  3) พฒันา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย ซ่ึงจดัโดยการน าร่องพฒันาการ
จราจร และการขนส่งอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ และจดัเป็นกระบวนการท่ีสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัโครงการอ่ืนๆ 
 นอกจากน้ี  บณัฑิต เอ้ือวฒันานุกูล และคณะ (2544) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษาศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลจาก
การศึกษา พบวา่ การท่ีจะท าใหชุ้มชนสามารถเป็นผูด้  าเนินการจดัการกบัขยะของตนเองเพื่อช่วยลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้น เป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากชุมชนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะ ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าการท่ีจะท าให้ชุมชนกลบัมามีส่วนร่วมรับผิดชอบและ
ร่วมจดัการกับขยะของตนเองจ าเป็นตอ้งสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ชุมชน และปรับเปล่ียน
ความคิดพฤติกรรมต่างๆ ของชุมชนเสียใหม่ จนกระทัง่เกิดระบบหรือกลไกท่ีท าให้ชุมชนสามารถ
จดัการกบัขยะไดด้ว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยนื  
 ทั้งน้ี วธีิการจดัการขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือการใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเป็นผูจ้ดัการกบั
ขยะท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเอง มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครหรือการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใดๆ เพียงฝ่ายเดียวดงัเช่นท่ีเป็นมาและยงัไดศึ้กษาเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนช่วย
เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะมีอะไรบา้ง พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่  1) ศกัยภาพและความพร้อมของชุมชน 
เช่น คุณลกัษณะของผูน้ าชุมชน ความสัมพนัธ์ของชุมชน 2) ปัจจยัทางดา้นเศรษศาสตร์ เช่น ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ระบบมดัจ าและคืนเงิน 3) ปัจจยัทางดา้นการจดัการ เช่น ระบบการซ้ือ-ขาย 
ท่ีง่าย และมีความเช่ือมโยงตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ และแต่ละกระบวนการตอ้งผา่นการมีส่วน
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ร่วมจากชุมชน 4) ปัจจยัด้านนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

วรวิกานต ์ แสนไชย (2544) ไดท้  าการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการแบบ
ยัง่ยืน กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนวดักลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา  พบว่า
รูปแบบการจดัการธนาคารขยะชุมชนวดักลาง เป็นการใช้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เป็นการจดัการแบบยัง่ยืน เพราะมีความสัมพนัธ์กนัระหว่าง
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนจะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ 
เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนคิดริเร่ิมคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหาของชุมชน วางแผนด าเนินกิจกรรม
ลงทุนและปฏิบติังาน และติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปัจจยัท่ีท าให้สมาชิกในชุมชนวดั
กลางเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ รูปแบบของโครงการ การ
ประชาสัมพนัธ์ ส่ือมวลชน ความพร้อมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก 
ผูบ้ริหารโครงการ ความเขม้แข็งของชุมชน ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ผลประโยชน์ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บความตอ้งการการยอมรับจากสังคม และความตอ้งการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ
ไวใ้ห้ชนรุ่นหน้า รูปแบบการด าเนินงานของธนาคารขยะชุมชนวดักลาง เป็นกลยุทธ์หน่ึงของการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีดีและเหมาะส าหรับชุมชนในระดับท้องถ่ินทั้ งในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจงัหวดั 

สุรไกร วงัสการ (2548) ไดศึ้กษา การพฒันาแผนการฝึกอบรมเพื่อการมีส่วนร่วมของผูน้ า
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลต าบลค าชะอี อ าเภอหนองสูง จังหวดั
มุกดาหารศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพฒันาและสร้างจิตส านึกของผูน้ าชุมชน และเพื่อพฒันา
รูปแบบแผนการอบรม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชน 5 ด้าน ผลการวิจยั พบว่า 
ภายหลงัการอบรมผูน้ าชุมชนมีระดบัความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการลดปริมาณของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลค าชะอี ส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลค าชะอี ลดน้อยลงสามารถน าแผนการอบรมไปปรับใช้ใน
ชุมชน หรือองคก์รใกลเ้คียงท่ีเหมาะสมกบับริบทของจงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงปัญหาดงักล่าวชุมชนได้
ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแกไ้ข คือ การจดัอบรมและประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบา้นไดรั้บทราบ
อย่างต่อเน่ือง การศึกษาดูงานวิธีการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ การตั้งกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของหมู่บา้น และการขอรับการสนบัสนุนทั้งทางดา้นวิชาการ และงบประมาณจากภาครัฐ
และองค์กรส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง จากผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาซ่ึง เกิดจากกิจกรรม
กระบวนการมีส่วนร่วม พบวา่ ชุมชนมีการน ามูลฝอยพวกแหล่งท่ีมาสามารถยอ่ยสลาย ไดม้าท าปุ๋ย
หมกั ร้อยละ 56.5 ท  าน ้ าหมกัชีวภาพร้อยละ 74.10 มีการจดัตั้งกองทุนรับซ้ือของเก่า จ านวน 1 แห่ง 
และมีชาวบา้นเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนดงักล่าวร้อยละ 82.40  
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ชัยศักด์ิ  สุรยะรัตนากร (2537) ได้ท าการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการมูลฝอยใน
กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังธนบุรี) เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยมีตน้ทุนท่ีต ่าลง
กวา่เดิม วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ขเพื่อการวางแผนการจดัการ
มูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและถูกตอ้งตามหลกัการวางผงัเมืองและสุขาภิบาลชุมชน 
ผลการศึกษา พบว่า การเก็บขนโดยรถเก็บขนขนาดเล็ก 1 ตนั รถเปิดขา้ง 4 ตนั ท่ีเขา้เก็บขนจาก
บา้นเรือนประชาชนแลว้น าไปยงัสถานท่ีก าจดั หนองแขม โดยตรงท าให้เกิดความสูญเปล่าและเสีย
โอกาสในการเก็บขนให้เกิดประสิทธิภาพ เน่ืองจากตอ้งเสียเวลาในการเดินทางระหว่างเก็บ ขน 
และการขนส่งสู่สถานท่ีก าจดั พบวา่โดยเฉล่ียแลว้ ฝ่ังธนบุรีสามารถเก็บขนไดเ้ฉล่ียวนัละ 1.76 เท่ียว 
การขนส่งมูลฝอยไปยงัสถานีก าจดัมูลฝอยถา้อยูไ่กลกว่า 20 กิโลเมตรข้ึนไปจะไม่เกิดความคุม้ค่า
และตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางเป็นเวลานานถึง 100-120  นาที การขนส่งมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดั
มูลฝอยหนองแขม ซ่ึงมีระยะทางไกลและต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก จึงน่าท่ีจะมีการพิจารณา
ถึงสถานีขนถ่าย ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของรถบรรทุกขนาดใหญ่ จอดรอรับมูลฝอยจากรถเก็บขนขนาด
เล็กหรือสถานีขนถ่ายพกัมูลฝอยเพื่อรองรับมูลฝอยแล้วจดัหารถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือ รถไฟมา
บรรทุกมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดั แต่ประเด็นส าคญัของสถานีขนถ่ายมูลฝอยอยูท่ี่ท  าเลท่ีตั้งสถานี
ซ่ึงนบัวนัจะหาสถานท่ีตั้งไดย้ากมากยิง่ข้ึนรวมถึงประชาชนคงไม่พอใจนกั 
 กษมา  จิตต์ไทย (2543) ไดท้  าการศึกษาแนวทางการก าหนดจุดขนถ่ายเพื่อการจดัการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจดัเก็บขยะซ่ึงใชจุ้ดการขนถ่ายกบัวธีิการจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีศึกษาในปัจจุบนั
และน าเสนอแนวทางเพื่อก าหนดจุดขนถ่ายขยะมูลฝอยยอ่ยภายในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด โดย
การศึกษาจากแหล่งขอ้มูล เอกสาร สถิติต่างๆ รวมถึงการส ารวจภายในพื้นท่ีศึกษา ในเร่ืองการใช้
ท่ีดินและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดจนปัญหาต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดการตกค้างของขยะมูลฝอย ผล
การศึกษา พบวา่ การก าหนดจุดขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อเป็นจุดเช่ือมโยงการขนส่งซ่ึงจะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนไดม้ากข้ึน ส าหรับประสิทธิภาพในการเก็บ
ขนปัจจุบนัท่ีสามารถเก็บขนมูลฝอยตกคา้งเป็นจ านวนมาก สาเหตุส าคญัมาจากความล่าชา้ในการ
เก็บขน และการเดินทางน าขยะไปทิ้งยงัสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดยตรงซ่ึงอยู่ห่างจากเทศบาล
ประมาณ 42 กิโลเมตรและสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึง คือ จ านวนรถท่ีน ามาให้บริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยในแต่ละวนัมีเพียง 41 คนัซ่ึงความเป็นจริง ทางเทศบาลมีรถส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยอีก 9 คนั 
ซ่ึงช ารุดและบางคนัจอดทิ้งเพราะขาดบุคลากรในการเก็บขนและจากการขนส่งโดยตรงไปยงั
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยรวมขององค์กรบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ต าบลคลองขวาง ท าให้
เสียเวลาทั้งในการเดินทางไปยงัสถานท่ีก าจดัโดยตรงและเสียเวลาในการรอคอยเพื่อทิ้งขยะยงั
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บริเวณพื้นท่ีก าจัด ซ่ึงหากสามารถน ารถเก็บขนออกมาใช้ประโยชน์ได้ครบทุกคันจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บขนเป็น 92 ตนัต่อวนั 
 วทุธิชยั ล้ิมอรุโณทยั (2550) ตน้ทุนการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตน้ทุนการเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพในงบประมาณพ.ศ.2548 ได้
ตน้ทุนรวมท่ีต ่าท่ีสุดเท่ากบั 25,605,320.79 บาท มีตน้ทุนคงท่ีเท่ากบั 22,409,526.79 บาท ซ่ึงตน้ทุน
คงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงและตน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 3,024,597.83 บาทโดยตอ้งใชร้ถเก็บขนขยะมูลฝอย
ในการวิ่งเก็บขนขยะมูลฝอยต่อวนัในแต่ละพื้นท่ี ดงัน้ี ใช้รถอดัขนาด 12 ตนัจ านวน 2 เท่ียว รถอดั
ขนาด 5 ตนัจ านวน 6 เท่ียว ในการเก็บขนขยะมูลฝอยพื้นท่ี 1 ใช้รถอดัขนาด 5 ตนัจ านวน 7 เที่ยว รถ
คอนเทนเนอร์ 4 ตนั จ านวน 1 เท่ียวในพื้นท่ี 2 และใชร้ถอดัขนาด 12 ตนัจ านวน 2 เท่ียว รถอดัขนาด 
5 ตนัจ านวน 3 เท่ียวและรถคอนเทนเนอร์ 4 ตนัจ านวน 1 เท่ียวในพื้นท่ี 3 ส่วนรถอดัขนาด 2 ตนั 1.5 ตนั
และ 1 ตนัไมค่วรน ามาใชง้านจะส่งผลท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

ประกิต  โปษยนนัทน์ (2530) ไดศึ้กษาวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะกบักรุงเทพมหานคร 
พบว่า กรรมวิธีในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบักรุงเทพมหานครสามารถก าจดัไดท้ั้ง 3 วิธี 
คือ วธีิการเผา วธีิการฝังกลบ และวธีิหมกัเพื่อท าปุ๋ยอินทรีย ์โดยท่ีกรุงเทพมหานครจะตอ้งใชว้ิธีการ
ก าจดัทั้ง 3 วิธี ส่วนการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยเพื่อน ากลบัไปใช้ประโยชน์และมีมาตรการ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะมูลฝอยลงไดม้าก และยงัช่วยเป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกวธีิก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ศรีสุดา มานะ (2547) ศึกษาเร่ืองกระบวนการทางส่ิงแวดลอ้มศึกษาการก าจดัขยะเทศบาล
ต าบลพลบัพลานารายณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างกระบวนการทางส่ิงแวดล้อมศึกษาการก าจดัขยะ ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการทาง
ส่ิงแวดล้อมศึกษา และศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการทางส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยให้องค์
ความรู้ในเร่ืองการก าจดัขยะผา่นกระบวนการทางส่ิงแวดลอ้มศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ กระบวนการ
ทางส่ิงแวดลอ้มศึกษาโดยการศึกษาสถานภาพปัญหาขยะของเทศบาลฯ เทศบาลฯ มีขยะอินทรียสู์ง
ถึงร้อยละ 68.17 ประชาชนขาดความรู้เร่ืองการก าจัดขยะและโครงการศึกษาวิจัยและพฒันา
ส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จึงน าเอาปัญหาน้ีมาสร้างเป็นองค์ความรู้
ส าหรับคณะกรรมการชุมชนและผูส้นใจ สร้างเป็นโปรแกรมทางส่ิงแวดลอ้มศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 
เอกสารแนะน าโครงการฯ วดีิทศัน์แนะน าโครงการฯ ส่ือบุคคล (วิทยากร) กิจกรรมกลุ่ม 7 กิจกรรม 
การสรุปผลและน าเสนอผลงาน การวดัผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการทางส่ิงแวดลอ้มศึกษาการก าจดัขยะ 
โดยการใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองการก าจดั
ขยะทั้ง 5 ระดบัไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ ความตระหนกั การตอบโต ้และทกัษะ ภายหลงัการฝึกอบรม
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สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางส่ิงแวดล้อมศึกษาการก าจดัขยะโดยการติดตามผลภายหลงัการฝึกอบรมเป็น
เวลา 3 เดือน พบว่า ผูเ้ขา้อบรมน าความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่ร้อยละ 86.05 และ ประชาชนไดรั้บ
ความรู้จากการเผยแพร่ร้อยละ 34.94 และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 16.9 
ภายหลงัการฝึกอบรมปริมาณขยะอินทรีย ์ลดลงจากร้อยละ 68.17 เหลือร้อยละ 67.61 และจาก
แบบสอบถามผูเ้ขา้ฝึกอบรม พบวา่ ปัญหาขยะในชุมชนไดล้ดร้อยละ 64.44  
 วีระศกัด์ิ  จารุชัยนิวฒัน์ (2539) ศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองขอนแก่นในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มบึงแก่นนคร พบว่า บทบาทท่ีเป็นจริงของเทศบาลเมืองขอนแก่นในการจดัการขยะมูลฝอย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บรวบรวมและการก าจดัมูลฝอย โดยจะมีถงัขยะมูลฝอยแบบรวมตั้ง
ไวต้ามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนน าขยะมาทิ้ง และมีรถเก็บขยะมาเก็บเป็นเวลา เม่ือรวบรวมจนมี
ปริมาณมากก็น าไปทิ้งท่ีรถรวบรวมมูลฝอย ซ่ึงอยู่ท่ีสถานีขนถ่ายมูลฝอยและขนไปก าจดัโดยใช้
รถแทรลเลอร์ เพื่อน าไปยงัสถานท่ีก าจดัต่อไป ส่วนปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยท่ีส าคญั คือ 
ปัญหาดา้นการจดัเก็บและขนส่ง เน่ืองจากมีรถเก็บขนมูลฝอยไม่พอ ปัญหาด้านการก าจดัยงัไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และปัญหาการจดัเก็บค่าธรรมเนียมไดน้อ้ย 
 อารีย ์ วงศ์เกษม (2542) ศึกษาการบริหารและการจดัการขยะมูลฝอย โดยองคก์รบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีเทศบาลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัของแก่น พบวา่ ปัญหาในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพล คือ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน การจดัองคก์ร 
การจดับุคลากร เทคโนโลยี อุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ส่วนแนวคิดของ
ผูบ้ริหารในการพฒันาการบริหารและการจดัการมูลฝอย พบวา่ ควรมีการด าเนินการจดัท าแผนงาน
ร่วมกนัระหว่างบุคคล 4 ฝ่าย คือ ประชาชน สภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล 
การจดัองค์กรควรก าหนดหน่วยงานย่อยงานรักษาความสะอาดในกองอนามยัฯ ให้เหมาะสมกบั
ปริมาณงาน การจดับุคลากรควรจดัระบบการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกบัโครงสร้างของงาน
รักษาความสะอาด เทคโนโลยีควรจดัหาอุปกรณ์โดยให้รู้จกัลดปริมาณขยะมูลฝอย การงบประมาณควร
มีการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งระบบ และปรับอตัราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม และก าหนดแนวทางท่ี
เหมาะสมในการวางแผนพฒันาการจดัการขยะมูลฝอยทั้งในดา้นการรวบรวม การขนยา้ย และการก าจดั 
 สมเกียติ  อญัชนาและคณะ (2535) ไดศึ้กษาเร่ืองการน านโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติั
ในเขตเทศบาลภาคเหนือตอนบน การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเก็บขนและการก าจดั
มูลฝอย พบวา่ ทั้งปัจจยัภาวะผูน้ าและปัจจยัสมรรถนะขององคก์รต่างมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
การเก็บขนการก าจดัมูลฝอย แต่ปัจจยัภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการเก็บขนและการ
ก าจดัมูลฝอยมากกว่าปัจจยัสมรรถนะขององค์กรเพียงเล็กน้อย สาเหตุเน่ืองมาจากเทศบาลเป็น
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องคก์รทางการเมือง ซ่ึงผูน้ าของเทศบาลเป็นนกัการเมืองแหล่งท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
การเมืองท่ีเป็นเร่ืองของการแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม ในเทศบาลหลายแห่งซ่ึงมีฐานะทางการ
คลงัไม่ดีมากนกัแต่ไดผู้น้  าเทศบาลท่ีมีภาวะผูน้ าสูง ซ่ึงผูน้ าเทศบาลดงักล่าวไดติ้ดต่อประสานงาน
กบัผูข้อกูเ้งิน ขอรับทุนอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและลึกซ้ึงกบัการเมือง
ในระดบัจงัหวดั และในระดบัประเทศก็สามารถผลกัดนัให้เทศบาลของตนเจริญรุดหน้าไดดี้กว่า
หลาย ๆ เทศบาลท่ีพร้อมไปดว้ยงบประมาณแต่ผูน้ าเทศบาลขาดภาวะผูน้ า 

สุลกัษณ์ นิสยนัต ์ (2541) การศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลหนองบวัล าภู 
การศึกษา พบว่า สภาพการจดัการขยะมูลฝอยและสภาพปัญหาของการก าจดัขยะมูลฝอยของ
เทศบาลหนองบวัล าภูนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีการก าจดัขยะเองและเทศบาลจดัให้ควบคู่กนัไป
และก่อนน าขยะไปทิ้ง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคดัแยกขยะ ส่วนสภาพปัญหาของการจดัการ
ขยะมูลฝอย พบวา่ มีสาเหตุมาจากตวัผูบ้ริหารมีปัญหาทั้งในเร่ืองการบริหารจดัการขยะมูลฝอย บุคลากร
ของเทศบาลขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและประชาชนผูรั้บบริการมีปัญหาเร่ืองการขาดความรู้ 
การมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งและการปฏิบติัในการก าจดัมูลฝอยไม่ถูกตอ้ง ส่งผลกระทบให้ประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการก าจดัมูลฝอย ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการก าจดัขยะมูลฝอย
ร่วมกนั ขาดการเอาใจใส่และขาดการประชาสัมพนัธ์ในชุมชน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกิจกรรมแทรกแซง
ทั้งในส่วนของเทศบาลและชุมชน ในส่วนของเทศบาลมีกิจกรรม ดงัน้ี อบรมเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บขยะ 
ปรับเปล่ียนเส้นทางการจดัเก็บขยะ ปรับเปล่ียนเวลาการจดัเก็บขยะตามชุมชนต่าง ๆ เพิ่มจ านวนถงั
ขยะและหาจุดวางถังขยะใหม่ให้เหมาะสม จัดประกวดชุมชนดีเด่นด้านความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อม และส่วนชุมชนมีกิจกรรม ดังน้ี ฝึกอบรมผูน้ าชุมชน แจกแผ่นพบั แผ่นปลิว ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ป้ายคดัเอา้ท ์สปอร์ตเทปหมอล า เสียงตามสาย การนิเทศกิจกรรม พบวา่ ผูน้ าชุมชน 
และประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองขยะเพิ่มข้ึน มีทศันคติส่งผลให้การปฏิบติังานมี
ความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอย ท าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยลดลง และส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนดีข้ึน 

จารุวรรณ ทองไพบูลย ์(2545) ไดศึ้กษาการบริหารและการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ 

1)  ด้านการวางแผน มีการจัดท าแผนการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมและเหมาะสม มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาส่ิงแวดลอ้มขอ้มูล
ท่ีน ามาวางแผนไดม้าจากการประชุมร่วมกบัประชาชนในพื้นท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าให้สอดคลอ้ง
กบัปัญหา มีการประเมินท่ีเหมาะสม 



87 

2)  ด้านการจดัองค์กร การจดัโครงสร้างขององค์การมีความเหมาะสม  มีการ
ประสานงาน ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบและแบ่งหนา้ท่ีในการควบคุมบงัคบับญัชาอยา่ง
เหมาะสม มีการมอบหมายงานตามความถนดัของบุคลากร 

3)  ดา้นบุคลากร บุคลากรในหน่วยงานส่วนหน่ึงมีความรู้ความสามารถเพียงพอแต่
บางส่วนเห็นว่าบุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอย่างเพียงพอ บุคลากรได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอเหมาะสม บุคลากรมีความเขา้ใจและมีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีแต่
ปัญหาบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ และจดัอตัราก าลงัไม่เหมาะสม 

4)  ดา้นงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอ การจดัเก็บค่าธรรมเนียมมีอตัราต ่า และ
การจดัเก็บค่าธรรมเนียมไดไ้ม่ทัว่ถึง 

5)  ดา้นการจดัเก็บขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่พอใจสภาพรวมของการจดัเก็บและวธีิการเก็บ 
6)  ดา้นการขนยา้ยขยะมูลฝอย วิธีการและเส้นทางในการขนยา้ยมีความเหมาะสม

ปลอดภยั 
7)  ดา้นการแปรสภาพขยะมูลฝอย ไม่มีการแยกประเภทขยะมูลฝอยเพื่อน ามาแปร

สภาพก่อนน าไปก าจดั ประกอบกบับุคลากรท่ีท าการแปรสภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
8)  ดา้นการก าจดัขยะมูลฝอย สถานท่ีและวิธีการก าจดัมูลฝอยไม่มีความเหมาะสม 

พื้นท่ีก าจดัไม่เพียงพอกบัปริมาณขยะมูลฝอย บางพื้นท่ีตอ้งเสียค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลเพื่อเป็น
การเช่าท่ีทิ้งขยะ ส่วนในบางพื้นท่ีประชาชนได้ท าการก าจดัด้วยวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งก่อให้เกิด
อนัตราย  
  สุชาดา  พรหมจรรย ์(2545) ไดศึ้กษาการจดัการมูลฝอยร่วมกนัขององค์กรบริการส่วน
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาจงัหวดัหนองบวัล าภู ผลการศึกษา พบวา่ เทศบาลจ านวน 13 แห่งมีระบบการ
จดัการมูลฝอย 12 แห่ง ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกแห่งยงัไม่มีระบบจดัการมูลฝอย วิธีการ
จดัการมูลฝอยส่วนใหญ่ไม่ถูกสุขลกัษณะ โดยใชว้ิธีกองบนพื้นท่ีเผาและฝังกลบเป็นคร้ังคราว ขาด
วสัดุอุปกรณ์และบุคลากรประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและปัญหา
ร้องเรียนต่อตา้นจากชุมชน ความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อนโยบาย
การจดัการมูลฝอยร่วมกนัเห็นควรมีการวางแผนแกไ้ขปัญหาในระยะยาวส่งเสริมให้เอกชนและ
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง
ก าจดัในรูปแบบศูนยก์ าจดัมูลฝอยรวม เห็นควรใหอ้งคก์รรับผิดชอบโดยตรง บุคลากรประกอบดว้ย
ตวัแทนแต่ละหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการระบบการเก็บขนมูลฝอยไปก าจดั ควรให้เอกชน
ด าเนินการภายใตก้ารควบคุมก ากบัดูแลของหน่วยงานและการก าจดัมูลฝอยเห็นควรให้หน่วยงานท่ี
น ามูลฝอยไปก าจดัตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแก่เจา้ของพื้นท่ีโครงการ การน านโยบายการจดัการมูลฝอย
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ร่วมกนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนและกระตุน้
ให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของภาครัฐและการประชุมเชิงปฏิบติัการจะน าไปสู่
ความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัการมูลฝอยร่วมกนัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและก่อให้เกิดการก าหนด
แนวทางการปฏิบติัร่วมกนั 
  วิไลวรรณ  นาหวันิล (2547) ไดศึ้กษา การจดัการมูลฝอยขององค์กรบริหารส่วนต าบล 
พบว่า การจดัการมูลฝอยของชุมชนขององคก์รบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต ่า ทั้งใน
ดา้นการเก็บรวบรวม การขนล าเลียงและการก าจดั จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการมูล
ฝอยชุมชนขององค์กรบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ ความหนาแน่นของประชากร รายไดข้ององค์กร
บริหารส่วนต าบล และทรัพยากรในการจดัการ 

ประสิทธ์ิ นนัทสถิตย  ์ (2546) ไดศึ้กษา การจดัการมูลฝอยอนัตรายในเขตเทศบาลต าบล 
จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า การจดัการมูลฝอยของครัวเรือนและสถานประกอบการ  
ร้อยละ 94.83 ใชบ้ริการเก็บรวบรวมของเทศบาล และผูใ้ชบ้ริการเก็บรวบรวมมูลฝอยของเทศบาล
ร้อยละ 82.00 ไม่ไดแ้ยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงในภาชนะท่ีเทศบาลจดัเตรียมไว ้ ครัวเรือนและสถาน
ประกอบการท่ีมีการคดัแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง เป็นการคดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถขายได้ออกไวข้าย  
มูลฝอยท่ีเหลือทั้งหมด ซ่ึงเป็นมูลฝอยอนัตรายจะถูกทิ้งลงถงัรองรับมูลฝอยของเทศบาลรวมกบั
มูลฝอยทัว่ไป การก าจดัมูลฝอยของเทศบาลต าบล ก าจดัมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไวโ้ดยวิธีการกองบน
พื้นแลว้เผาเป็นคร้ังคราวโดยไม่ไดมี้การคดัแยกมูลฝอยอนัตราย เพื่อน าไปก าจดัตามวิธีการก าจดัมูล
ฝอยอนัตรายแต่ละชนิดโดยเฉพาะต่างหาก 
  เชิดพงษ์  มงคลสินธ์ุ (2544) ไดศึ้กษาการจดัการมูลฝอยชุมชนขององค์กรบริหารส่วน
ต าบลในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ องคก์รบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีภาชนะรองรับขยะบริการ
ให้แก่ประชาชนและภาชนะส่วนใหญ่มีปริมาตรความจุ 40 ลิตร จดัวางตามริมถนนสายหลกัใน
หมู่บา้น ซ่ึงองคก์รบริหารส่วนต าบลมีแผนและโครงการส าหรับการจดัการมูลฝอยในอนาคต ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นโครงการในการจดัภาชนะส าหรับรองรับมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ รองลงมาคือ 
การจดัหาสถานท่ีส าหรับการก าจดัมูลฝอยและการจดัซ้ือรถเก็บขนมูลฝอย ตามล าดบั 
 ศุภชยั ไชยลงักา (2545) จากการศึกษา เร่ืองการศึกษาเพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการจดัการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัตาก เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต สถิติท่ีใช ้คือ เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ 
ไดมี้การเสนอแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย 4 แผน คือ โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
โครงการฝึกอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ และโครงการศึกษาดูงาน ประเด็นท่ีน่าสนใจของ
งานวิจยัเร่ืองน้ีมีการเสนอแผนงานเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยท่ีสอดคล้องกัน และมีความ
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เก่ียวขอ้งกบังานในเร่ืองของโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานท่ีเป็นวิธีการหน่ึงท่ีใช้เพื่อให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เช่นเดียวกบั วีระพล  ค าพุฒ (2543) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความเหมาะสมของ
ระบบการก าจดัขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลเมือง
แกลงควรจะใชร้ะบบการจดัการมูลฝอยในอนาคต โดยมีทางเลือก คือ การท าปุ๋ยหมกั การเผาในเตา 
การฝังกลบในท่ีน้ีเห็นควรใชร้ะบบการฝังกลบท่ีถูกหลกัสุขหลกัสุขาภิบาลท่ีคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด 
 โพยม  รุจิรัสสวรวงศ์ (2543) ท าการศึกษาเร่ือง ปัญหาและทางออกการจดัเก็บขยะในเขต
ชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบา้นสวน จงัหวดัชลบุรี พบวา่ เทศบาลกบัประชาชนขาดการ
ประสานงานกนัการปฏิบติังานส่วนมากมาจากสาเหตุการปฏิบติังานของคน เน่ืองจากความขาด
แคลนอุปกรณ์การจดัเก็บขยะ รถยนต์เก็บขนขยะ งบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์และรถยนต์
จดัเก็บขยะ พฤติกรรมประชาชนไม่มีการคดัแยกและการลดปริมาณขยะมูลฝอยเพราะไม่มีการ
สนบัสนุนจากเทศบาลบา้นสวน   
 ศิริรัตน์  สังขสุ์วรรณ (2550) ศึกษาการบริหารระบบก าจดัขยะของมหานครในประเทศไทย 
ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบวา่ 

1)  สภาพปัจจุบนัของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โครงสร้างหนา้ท่ี โดย
หลกัการแล้วมีความชัดเจน แต่ในขอ้เท็จจริงไม่ได้มีการปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงสร้างหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบท่ีก าหนด ซ่ึงอาจเกิดจากอุปสรรคอยู ่2 ประการ คือ 1) แผน โครงการและวิธีการ
ปฏิบติัแบบหน่ึงเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Fit All ท่ีไม่มีความยืดหยุน่ในการปฏิบติั 2) การไม่ปฏิบติั
ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีก าหนด 

2)  การเกิดขยะส่วนใหญ่ร้อยละ 67 มาจากครัวเรือนพาณิชกรรม การท่องเท่ียว 
การเกษตร หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น “ขยะชุมชน” โดยมีสาเหตุมาจากการบริโภคและการด ารงชีวิตเป็น
ส่วนใหญ่ องค์ประกอบของขยะร้อยละ 51 เป็นขยะเศษอาหารและพืชผกัหรือเรียกอีกอยา่งว่าขยะ
เปียก ซ่ึงสามารถย่อยสลายได ้เป็นพลาสติกและโฟมร้อยละ 22 กระดาษร้อยละ 13 แกว้ร้อยละ 3  ซ่ึง
พลาสติก โฟม กระดาษ แกว้น้ี สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ของเสียอนัตรายร้อยละ 11 ส่วนการจดัการ
ขยะของกรุงเทพมหานครนั้น นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2440-2530 ใชว้ิธีกองกลางแจง้แลว้ทิ้งไวใ้ห้สลายตวัไป
เอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ถึงปัจจุบนัใชว้ิธีการท าลายขยะอยู ่2 วิธี คือ การหมกัให้ขยะยอ่ยสลายตวัเป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์และการฝังกลบแบบขดุร่องเท่านั้น (ยกเวน้ขยะติดเช้ือ จะใชว้ธีิเผาในเตาเผาขยะ) 

3)  การด าเนินการจดัการขยะเก่ียวกบัการลดปริมาณขยะ การน ากลบัมาใชซ้ ้ า การน า
กลบัมาใชใ้หม่ หรือ 3R ของกรุงเทพมหานคร โดยหลกัการแลว้เป็นแนวทางท่ีดีมีประโยชน์และมี
ความเหมาะสมกบัปัญหาขยะท่ีเกิด แต่เม่ือท าการประเมินผล ปรากฏว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 
กล่าวคือ แมว้่าจะสามารถท าให้ลดปริมาณขยะไดถึ้งร้อยละ 10 แต่ในแต่ละขั้นตอนยงัขาดความ
ชดัเจนในแนวทางปฏิบติั 
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4)  แนวทางหรือรูปแบบท่ีเหมาะสม ในการจดัการขยะโดยรวมของกรุงเทพมหานคร 
ควรมีลกัษณะเป็นการจดัการขยะแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบดว้ยล าดบัชั้น ไดแ้ก่ การลดปริมาณ ณ 
แหล่งก าเนิด การน ากลบัไปใชใ้หม่ การเปล่ียนรูปขยะ การฝังกลบ 
 วีระ บ ารุงศรี (2549) ศึกษาองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
ศึกษากรณีจงัหวดัราชบุรี โดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้ขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์
บุคคลจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัราชบุรี พบวา่  

1)  ปัญหาขยะในจงัหวดัราชบุรีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 มิติ คือ ปริมาณขยะท่ีมีจ านวนมาก
และการก าจดัขยะท่ีไม่ถูกสุขอนามยั  

2)  แนวทางในการแกไ้ขอาจสรุปไดเ้ป็น 5 แนวทาง คือ  
(1)  การขยายสถานท่ีกลบฝังขยะมูลฝอย  
(2)  การจัดตั้ งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ผสมผสาน เพื่อรับมือกบัขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัตั้งสถานีขนถ่ายขยะ การคดัแยก
ขยะ และโรงงานก าจดัขยะ  

(3)  จา้งเหมาบริษทัเอกชนเพื่อการก าจดัขยะ  
(4)  รณรงคใ์ห้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการลดการก่อเกิดขยะ การ

น าผลิตภณัฑม์าใชซ้ ้ า และการน ากลบัมาผลิตใหม่  
(5)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ Muttamara, 

Visvanathan, and Alwist (1994) ไดส้ ารวจการจดัขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มคนท่ี
เก่ียวขอ้งโดยผ่านขั้นตอน 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ยการคดัแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด การคดัแยกและเก็บรวบรวมขยะโดยพนักงานเก็บขยะมูลฝอย การคดัแยกและเก็บ
รวบรวมท่ีสถานีฝังกลบ และน ากลบัมาผลิตใหม่ พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวม และ
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดเ้พียงร้อยละ 7.5 ของขยะทั้งหมดในกรุงเทพฯ ซ่ึงมีปริมาณวนัละ 5,240 
ตนัต่อวนั และแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ พบว่า เป็นประเภทกระดาษ
ประมาณร้อยละ 55 แกว้ประมาณร้อยละ 1-3 และพลาสติกประมาณร้อยละ 10-15 และสาเหตุท่ี
ประชาชนไม่สนใจในการคดัแยกขยะมูลฝอยเพราะราคาซ้ือขายต ่า และไม่มีแรงจูงใจทางดา้นราคา 
จนท าใหป้ระชาชนไม่มีความกระตือรือร้นในการคดัแยกขยะมูลฝอย ทั้งน้ี รายงานการวิจยัดงักล่าว
เสนอให้มีมาตรการก าหนดราคา (Pricing System) เพื่อเป็นแรงจูงใจท าให้การลด และแยกขยะมูล
ฝอยของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมทางการศึกษาแก่ประชาชนให้
เขา้ใจถึงประโยชน์ของการน าขยะมูลฝอยกลบัมาผลิตใหม่ (Recyclin) และการให้ความรู้เก่ียวกบั
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ผลกระทบของการจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่เหมาะสม และมีผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ
สุขภาพอนามยัของประชาชน 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2541) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ผลการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และวิเคราะห์
เปรียบเทียบทางดา้นการเงินและเศรษฐศาสตร์ ระหวา่งการก าจดัร่วมกนัของทอ้งถ่ินกบัสุขาภิบาล
ก าจดัขยะมูลฝอยเอง พบวา่ ทางดา้นการเงินของระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของการก าจดั
ขยะมูลฝอยร่วมกนัจะมีค่าใช้จ่ายถูกว่าสุขาภิบาลท าเองมาก ทั้งในดา้นการเก็บรวบรวมและขนส่ง 
และระบบก าจดั ซ่ึงการวิเคราะห์ดงักล่าวในดา้นเศรษฐศาสตร์เป็นไปในท านองเดียวกนั กล่าวคือ 
การจดัขยะมูลฝอยควรท าร่วมกนัระหวา่งสุขาภิบาลและ อบต. ใกลเ้คียง ซ่ึงจะท าใหค้่าใชจ่้ายในการ
ก าจดัขยะมูลฝอยนอ้ยกวา่สุขาภิบาลจะท าเอง ทั้งน้ี รายงานการศึกษาดงักล่าวเสนอให้มีการประชุม
ร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อร่วมวางแผนจดัการเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 
เพื่อจะไดท้  าใหเ้กิดความมัน่ใจในการวางแผน การออกแบบ และการของบประมาณสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ รวมทั้งควรให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน ทั้งในดา้น
การลดขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอย การน ากลบัมาใชใ้หม่ การเต็มใจท่ีจะเสียค่าธรรมเนียม
ค่าขยะมูลฝอยตามความเป็นจริง 
 สถาบนัด ารงราชานุภาพ (2542) ท าการศึกษา เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งผสมผสานในพื้นท่ีระดบัต าบล พบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นท่ีศึกษา
มีปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลายประการ กล่าวคือ ชุมชนหลายแห่งมีปัญหาขยะมูลฝอยเกิดข้ึนอย่างชดัเจน 
ซ่ึงปัญหาดงักล่าว ถา้ไม่มีการวางแผนไวล่้วงหน้าถึงการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมแลว้คงจะ
เป็นปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนเหมือนกบัเมืองใหญ่ท่ีพบปัญหาขยะมูลฝอยลน้เมือง ไม่สามารถหาท่ี
ทิ้งขยะมูลฝอยได ้และหน่วยงานท่ีเขา้มาแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนไดใ้ห้ความส าคญักบัองคก์ร
ท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดคือ อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ส าหรับบทบาทของ
ภาคเอกชนในการจดัการขยะมูลฝอยยงัไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชน เน่ืองจากคาดวา่จะตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนหรือเปรียบเทียบกบัการด าเนินงานและการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากน้ีประชาชนใหค้วามส าคญัและยอมรับการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกวา่การให้องคก์รหน่ึงเขา้มารับผิดชอบ ประชาชน
ยงัขาดการร่วมมือหรือจิตส านึกในการเขา้มาแกไ้ขปัญหาร่วมกนัทั้งในดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย 
เพื่อลดประมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจดัและบทบาทของ อบต. ในการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
สร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน 
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 ขวญักมล  ทองนาค (2541) ไดท้  าการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการมูลฝอยของเทศบาล
และสุขาภิบาลในภาคใต ้พบวา่ ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เทศบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมด 
รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพในการท างานต ่า เน่ืองจากใชง้านมานาน เทศบาลส่วนใหญ่ใช้
วิธีการก าจัดมูลฝอยโดยเทกองกลางแจ้งแล้วเผา โดยเฉพาะเทศบาลต าบลร้อยละ 89 ใช้วิธีน้ี 
บุคลากรท่ีท างานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยยงัขาดความรู้ ความช านาญ ประชาชนส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองปัญหาท่ีเกิดจากมูลฝอย และยงัไม่พร้อมท่ีจะยอมรับการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล โดยเฉพาะการท่ีจะตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายและเทศบาลยงัขาดประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอย  
 Brueck  (1995) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการน าบรรจุภณัฑห์มุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ในประเทศ
เยอรมนั พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมมือแกไ้ขปัญหามูลฝอยเป็นส่ิงจ าเป็นและ
ควรสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในระยะยาว โดยเร่ิมตั้งแต่เยาวว์ยัหรือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
เพราะจะท าใหน้โยบายการลดปริมาณมูลฝอยและการน ากลบัมาใชซ้ ้ า หรือการหมุนเวียนกลบัมาใช้
ใหม่ เป็นมาตรการท่ีทนัสมยับงัเกิดผลไดอ้ยา่งสมบูรณ์แทจ้ริง 
 วชัระ  นนท์ศรีเหว่า (2551) ไดท้  าการศึกษารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยในเขตอ าเภอ
เมืองตาก จงัหวดัตาก พบว่า ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในเขตอ าเภอเมืองตากส่วนใหญ่มีความ
รุนแรงและความจ าเป็นของปัญหาเร่งด่วนในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นการทิ้งขยะมูลฝอย 
ปัญหาดา้นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ปัญหาดา้นการก าจดัขยะมูลฝอยและปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย 
 Harahap (1998) ไดน้ าเสนองานวิจยัเร่ือง Recycle Potentials of Solid Waste at Source  and 
Disposal Site in Jakata Indonesia พบว่า รูปแบบการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์มีการคดัแยกประเภทเป็นทอด ๆ เร่ิมจากการคดัแยกจากแหล่งก าเนิดโดยเจา้ของเคหะ
สถานเป็นผูป้ฏิบติัคดัแยก หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีเก็บขยะมูลฝอยคดัแยกโดยผูขุ้ดคุย้บริเวณท่ีเทกอง
ทั้งหมด การคดัแยกเป็นไปโดยไม่มีรูปแบบชัดเจน จากการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยดงักล่าว
สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูด้  าเนินการในอตัราท่ีสูง กล่าวคือ เจา้ของเคหะสถานมีรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายขยะมูลฝอยท่ีคดัแยกประเภทประมาณ 3,000-10,000 เหรียญอินโดนีเซียต่อเดือน ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ถา้คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้อกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป
จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผูป้ฏิบติัได้อีกทางหน่ึง และถ้ามีการจดัรูปแบบท่ีชัดเจนจะท าให้
ปริมาณขยะมูลฝอยสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มมากข้ึน 
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อุษา  รุ่งวฒันไพบูลย ์(2546 ) ไดศึ้กษาถึงประสิทธิภาพการจดัการเก็บขยะมูลฝอยในเขต
ดินแดงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากการเปรียบเทียบระหว่างการจดัเก็บขยะมูลฝอยตาม
สภาพท่ีแทจ้ริงกบัการจดัเก็บขยะตามความสามารถของรถ โดยใชแ้บบจ าลองก าหนดการเชิงเส้น 
(Linear Programming) โดยการจดัการขยะมูลฝอยของเขตดินแดงจะมีรถท่ีใช้ในการจดัเก็บขยะ
จ านวน 57 คนั ประกอบดว้ยรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ตนั รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาด 
1.5 ตนั รถอัดขนาด 2 ตัน 5 ตนัและ 10 ตนั ซ่ึงได้แบ่งพื้นท่ีในการเก็บขนขยะในเขตดินแดง
ออกเป็น 6 พื้นท่ี ผลการศึกษา พบวา่ รถท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้ตน้ทุนในการจดัการขยะด้านการเก็บ
ขนต ่าสุดดว้ยการใชร้ถเก็บขนขยะเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ รถคอนเทนเนอร์ขนาด 1.5 ตนัและรถอดั
ขนาด 5 ตนั สาเหตุเน่ืองมาจากรถทั้ง 2 ประเภทมีขนาดท่ีเหมาะสมในการเก็บขนโดยรถคอนเทนเนอร์ 
1.5 ตนัสามารถเก็บขนขยะในบริเวณท่ีรถขนาดใหญ่เขา้ไปไดย้าก ส่วนรถอดัขนาด 5 ตนัเป็นรถท่ีมี
ขนาดปานกลางสามารถบรรทุกขยะได้ในปริมาณมากใช้เวลาในการเก็บขนน้อย ซ่ึงรถบางขนาด
อาจใหญ่เกินความจ าเป็น ท าให้เสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือ การบ ารุงรักษา และค่าด าเนินการอย่างไม่
จ  าเป็น  
 จริยา  แสงราม  (2549) ไดศึ้กษา มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัขยะอนัตราย ศึกษา
เฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา่ การจดัการขยะอนัตรายในประเทศไทยไม่
มีกฎหมายระบุไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการจดัการขยะทัว่ไปแล้ว ปรากฏว่ามี
กฎหมายระบุไว้ชัดเจนหลายฉบับ ซ่ึงในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ เช่นเดียวกันเพราะ
กรุงเทพมหานครออกกฎหมายโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ .ศ. 2535 
ประกอบกบัประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนยงัขาดความรู้เก่ียวกบัเร่ืองขยะอนัตรายไม่มีการคดัแยก
ขยะก่อนน ามาทิ้งส่งผลใหมี้การทิ้งขยะอนัตรายปนกบัขยะทัว่ไปเป็นเหตุให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของคนในชุมชน 
 Srivastava et al. (2004) ไดศึ้กษาการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประสบความส าเร็จของเทศบาล
ใน Lucknow ประเทศอินเดีย โดยท าการวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ีการศึกษาน้ี
ยกตวัอย่างกรณีศึกษาของ Lucknow มหานครหลกัของอินเดียตอนเหนือ ซ่ึงประสบปัญหาอย่าง
หนกัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล การศึกษาเชิงคุณภาพน้ีอาศยัการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม หรือการวิเคราะห์ SWOT โดยมุ่งเน้นไปท่ีศกัยภาพท่ีมีอย่างจ ากดั
ของทรัพยากรขององคก์รเทศบาลโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของชุชนในเมือง Lucknow ทั้งน้ี เพื่อ
แสวงหาเคร่ืองมือในการให้บริการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล (Municipal Solid Waste 
Management: MSWM) อยา่งเหมาะสม การวิเคราะห์ SWOT ไดส้ร้างแผนปฏิบติัการส าหรับการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล (MSWM) เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนและสร้างอรรถประโยชน์ในทรัพยากร
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ของชุมชนในทางหน่ึง และทรัพยากรขององค์กรเทศบาลในอีกทางหน่ึง การศึกษาน้ีเสนอแนว
ทางการมีส่วนร่วมเพื่อประสานความร่วมมือท่ีดีต่อกันระหว่างชุมชนกับองค์กรเทศบาลใน 
Lucknow ประเทศอินเดีย จากผลการวิเคราะห์น้ี แผนปฏิบติัการเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมจึง
ไดรั้บการพฒันาข้ึนทั้งส าหรับชุมชนและองค์กรเทศบาลเพื่อท่ีจะยกระดบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลใน Lucknow ต่อไป 

การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล (MSWM) อาทิ การป้องกนัและลดขยะของเสีย มี
ความส าคญัต่อการพฒันาและการขยายเมืองอยา่งย ัง่ยืน ในประเทศอินเดีย กล่าวไดว้า่ MSWM เป็น
ภารกิจหลกัขององคก์รส่วนทอ้งถ่ินเลยทีเดียว หากแต่ยงัคงเกิดปัญหาอยูอ่ยา่งมากมาย เช่น การขาด
แคลนทกัษะและการตระหนกัรู้ถึงความจ าเป็นในการให้บริการ MSWM ผนวกกบัปริมาณการเงิน
และทรัพยากรมนุษยน์ั้นก็มีอยูไ่ม่เพียงพอ 

Yuan (2012) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ SWOT เก่ียวกบัการจดัการของเสียจากการก่อสร้าง
อยา่งประสบผลส าเร็จ จากการศึกษา พบวา่ ปริมาณของเสียจากการก่อสร้างมีจ านวนมหาศาล ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็วและกิจกรรมทางด้านโยธาธิการของประเทศจีน 
อย่างไรก็ดี กลบัยงัมีการศึกษาคน้ควา้ในประเด็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการของเสียท่ีได้จากการ
ก่อสร้างในประเทศจีนในปริมาณท่ีนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัหลายๆ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ของ
ชาติตะวนัตก การศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงอาศยัการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภยัคุกคาม (Threat) หรือท่ีเรียกวา่การวิเคราะห์ SWOT จึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อ สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัของการจดัการของเสียท่ีไดจ้ากการก่อสร้าง
ภายใต้บริบทของเมืองเซ่ินเจ้ิน (Shenzhen) ท่ีอยู่ในภาคใต้ของประเทศจีน ข้อมูลท่ีได้น ามา
สนบัสนุนการวเิคราะห์ในคร้ังน้ีน ามาจากหลายช่องทางดว้ยกนั อาทิ รายงานของหน่วยงานภาครัฐ 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย การตรวจสอบวรรณกรรม และการประชุมหารือแบบ
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง งานศึกษาน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียสามารถรับรู้เขา้ใจเง่ือนไข ทั้ง
ภายในและภายนอกเก่ียวกับการจัดการของเสียท่ีได้จากการก่อสร้างในเซ่ินเจ้ินได้อีกด้วย 
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นประโยชน์ส าหรับเมือง
เซ่ินเจ้ินในการพฒันาและส่งเสริมการจดัการของเสียท่ีได้จากการก่อสร้างในระดบัยุทธศาสตร์
ต่อไป 

Zamorano et al. (2011) ไดศึ้กษา การวินิจฉยัและขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัการขยะของ
เสียในเขตอุตสาหกรรมภาคการบริการ: กรณีศึกษาเขตมหานครกรานาดา้ (Granada) ประเทศสเปน 
พบวา่ สวนอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคญัทั้งในการผลิตและการใชสิ้นคา้และบริการ อยา่งไรก็ตาม 
ยอ่มหมายความวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของแต่ละบริษทั/โรงงานจะกระจุกตวักนัในเขตพื้นท่ีดงักล่าว 
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หน่ึงในบรรดาต่างๆ คือ กระจายการก าจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัเน่ืองจาก
ส่งผลกระทบดา้นลบและทรัพยากรท่ีถูกบริโภค การจดัการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการเป็นการรวม
กลยทุธ์การผลิตท่ีสะอาดข้ึนและย ัง่ยนืมากกวา่เดิม โดยการลดการบริโภคทรัพยากรและน าส่ิงท่ีพบ
ในระบบนิเวศมาประยุกตใ์ช้ในระบบอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เง่ือนไขส าคญัในการออกแบบ
ระบบดงักล่าวคือ การศึกษาการจดัการขยะของเสียท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีในเบ้ืองตน้ งานศึกษาน้ี
ศึกษาถึงผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นขยะของเสียและการจดัการในเขตมหานครกรานาด้า  (Granada) ของ
ประเทศสเปน และท าการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม การจดักลุ่มอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะในภาคส่วนการกระจายและการขนส่ง รวมถึงความใกลชิ้ดกนัของส่วนอุตสาหกรรม
ต่างๆ อ านวยให้เกิดการเป็นหุ้นส่วนกันทางด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม ผลลัพธ์ท่ีได้มุ่งเน้นท่ี
จุดอ่อนท่ีส าคญัของระบบ อาทิ การขาดแคลนเคร่ืองมือจดัการขยะของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการขาดการฝึกอบรมบุคลากรในดา้นการจดัการขยะ จุดอ่อนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเก็บขยะท่ีคดัแยก
อยูใ่นระดบัต ่า และการปรากฏอยูข่องผูท่ี้เก็บขยะท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต การศึกษาน้ีจึงเสนอแนะถึงการ
เก็บรวบรวมขยะของเสีย ไดแ้ก่ 1) เสนอให้ชุมชนรับผิดชอบในการจดัการขยะของเสีย 2) มีจุดรี
ไซเคิล ณ สวนอุตสาหกรรมต่างๆ 3) การฟ้ืนฟูพลงังานจากขยะของเสีย 4) มีตลาดซ้ือขายและ
แลกเปล่ียนขยะของเสีย และ 5) มีหน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตให้จดัการขยะของเสีย น ามาซ่ึงขอ้ดีต่อ
การประหยดัอนัเน่ืองมาจากขนาด (Economy of Scale) 

Gurdal (2010) ไดศึ้กษาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลในอิสตนับูล พบว่า นครอิส
ตนับูล (Istanbul) มีประชากรประมาณ 13 ลา้นคน ตั้งอยูร่ะหวา่งทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย และเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ในแต่ละวนัมีขยะมูลฝอยประมาณ 14,000 ตนั วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาน้ีเพื่อ ประเมินสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล (Municipal Solid-Waste: 
MSW) ในอิสตนับูล และเสนอประเด็นของระบบการจดัการ MSW ของมหานครแห่งน้ี รวมถึงน า
เสนอแนะแนวทางแก้ไขพฒันา โดยท าการประเมินการฟ้ืนสภาพขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ 
รวมถึงแก๊สชีวภาพและพลงังานไฟฟ้าท่ีก าเนิดจากหลุมฝังกลบด้วย ในระยะเวลาท่ีผ่านมา การ
จดัการ MSW ของอิสตนับูลพฒันาข้ึน เน่ืองจากมีรัฐบาลท่ีเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมของสถาบนั
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยัยงัคงจ าเป็นมีมากข้ึนเพื่อสร้างการจดัการขยะท่ีดีกว่าเดิม ซ่ึงจะ
เป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจของหน่วยงานเทศบาลไดต่้อไป และยงัคงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลด
ปริมาณ MSW ในนครอิสตนับูลดว้ย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเ ก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าจดั
ขยะมูลฝอยมีหลายปัจจยั เช่น ตวัผูบ้ริหาร ความร่วมมือของประชาชน กรอบนโยบายด้านการ
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จดัการ การด าเนินงานและกระบวนการขององค์กรส่วนทอ้งถ่ินในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
รวมทั้งกฎหมาย การได้รับการสนับสนุน สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการการเรียนรู้ ความรู้ความเขา้ใจของประชาชน การมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อการก าจดัขยะมูลฝอยเกิดกระบวนการการจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม น าสู่การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

ปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยเกิดจากการเพิ่มปริมาณการผลิตขยะของชุมชนและการ
บริหารจดัการของทอ้งถ่ินท่ียงัขาดทั้งความรู้ในการบริหารจดัการและการสนบัสนุนจากส่วนกลาง 
ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถ่ิน อุปสรรคในการจดัการขยะในปัจจุบนั
เกิดข้ึนจากการวางแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการท่ีดีจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน ดงัเห็นไดจ้าก
งานวิจยัของจารุวรรณ ทองไพบูลย์ (2545) ท่ี พบวา่ ในอ าเภอเมืองขอนแก่นมีการวางแผนและการ
จดัการองค์กรท่ีดีแต่บุคลากรยงัขาดทกัษะในการน าแผนไปปฏิบติัประกอบกบังบประมาณท่ีไม่
เพียงพอ ท าให้การบริหารจดัการขยะไม่มีประสิทธิภาพอย่างท่ีควรจะเป็น เช่นเดียวกบัการศึกษา
ของสถาบนัด ารงราชานุภาพ (2542) ท่ีระบุวา่บทบาทของภาคเอกชนในการจดัการขยะมูลฝอยยงัไม่
เป็นท่ียอมรับของประชาชน เน่ืองจากมีความคิดเห็นวา่เม่ือเอกชนเขา้มาด าเนินการแลว้จะตอ้งแบก
รับค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัขยะมากข้ึน ส าหรับการศึกษาของ วีระยุทธ ดว้งชนะ (2552) ท่ีระบุถึงการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการดึงประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมและก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ คือ เปอร์
เซ็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน จากทฤษฏีการมีส่วนร่วมของ Mibrath (1965) ระบุไวช้ดัเจน
ถึงการมีส่วนร่วมวา่การมีส่วนร่วมท่ีดี คือ การไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นแรกของกระบวนการจนถึงขั้น
สุดทา้ยของโครงการ การมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งเป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค และมีส่วนร่วม
อยา่งเขม้แขง็ (Active) ไม่ใช่ (Passive) 
 ในแง่ยุทธศาสตร์การจดัการขยะของแต่ละประเทศ พบว่า แต่ละประเทศมีแนวความคิด
คลา้ยๆ กนั คือ การป้องกนั ควบคุมการผลิต ใชน้โยบายภาษี และการรณรงค ์ตามบุคลิกของประชาชน
และ รูปแบบการบริหารประเทศ ตวัอยา่งเช่น ญ่ีปุ่น ท่ีเก็บภาษีการทิ้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์กรณีท่ี
ผูใ้ช้ตอ้งซ้ือสินค้าใหม่ภาษีจะตกอยู่ท่ีผูผ้ลิต แต่หากประชาชนต้องการทิ้งอุปกรณ์นั้นๆ โดยไม่
ต้องการซ้ือใหม่ ผูทิ้้งต้องเป็นผูจ่้าย เป็นกุศโลบายให้ประชาชนรู้จักการทิ้งและการประหยดั 
นอกจากนั้นการส่งเสริมการกลบัมาใชใ้หม่ หรือการน าขยะไป Recycle หรือ แนวคิดขยะเป็นศูนย ์
(Zero Wasted Management) ไดน้ ามาใชใ้นทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยดว้ย  
 หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการขยะก็มีความแตกต่างตามคุณลกัษณะและ
นโยบายการบริหารประเทศ เช่นในโตเกียว มี Tokyo Metropolitant Government หรือ TMG เป็นผู ้
ก  าหนดนโยบายโดยสภาโตเกียวมหานคร ( Tokyo Metropolitant Wasted Coucil หรือ TMWC ) ใน
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สหรัฐอเมริกา ก็มีหน่วยงาน เช่น The US. Environment Protection Agency (EPA.) ท่ีเนน้การ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม The Office of Technology Assessment. จะเนน้ดา้นความปลอดภยั The 
Center of Disease Control: CDC จะเนน้การป้องกนัโรคติดต่อ ส่วน The Occupatioal Safty and 
Health Administration: OSHA จะเนน้ดา้นความปลอดภยัจากการท างาน เป็นตน้  
 ในด้านกฎหมายข้อบังคับเอง ย ังมีส่วนคล้ายและแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น 
สหรัฐอเมริกา รัฐอริโซนา (Arizona Department of Environmental Quality: ADEQ) ก าหนดกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัมาตรฐานของอากาศ ส าหรับผูด้  าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือดว้ย Incinerator และ ADEQ 
มีอ านาจในการควบคุมการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีผิดกฎหมาย และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
(Environment Nuisance) คลา้ยกบับทบาทของกรมควบคุมมลพิษท่ีดูแลตาม พรบ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ส่วน (Arizona Department of Health Services: 
ADHS) มีอ านาจดูแลเหตุร าคาญในชุมชนซ่ึงคลา้ยกบับทบาทของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีดูแลตาม 
พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในมุมมองของผูว้ิจยัพบวา่ นโยบายดา้นการจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นแนวป้องปรามและการก าจดัมากกว่า ยงัขาดกฎหมายเก่ียวกบัการ
แยกขยะ การควบคุมดูแลการทิ้งหรือการจดัการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะท่ีเป็นของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและแนวคิดเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ (Strategy ) Osborn and Plastrik (1977) ไดร้ะบุ
ถึงการมอบอ านาจ (Decentralized) ใหจ้ดัการกิจการต่างๆ เช่น บริหารงานบุคคล การเงิน การจดัซ้ือ 
จัดจ้าง ภายใต้กรอบท่ีก าหนดไว้คล้ายคลึงกัน คือ การมอบอ านาจ โดยการดูแลจากหน่วย
บริหารงานกลาง  

การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทุกแห่งควรมีการด าเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอย โดยสามารถจ าแนกแนวทางเป็น 2 ระดบั 
คือ ในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีการด าเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในเบ้ืองตน้ 
เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองขยะมูลฝอย การรณรงค์อย่างต่อเน่ืองและการสร้างความ
ตระหนักเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การให้ความรู้แก่ประชาชนใน
กระบวนการจดัการขยะมูลฝอย การศึกษาและจดัท าขอ้มูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย และควรมีการด าเนินงานโดยให้มีระบบรวบรวม เก็บขนและก าจดั
ขยะมูลฝอย ในการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีการด าเนินงานด้านใดบา้งนั้น 
งานวิจยัน้ีเสนอว่าควรพิจารณาโดยใช้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี คือ เง่ือนไขแรกจ านวนประชากรและ
ประชากรแฝง เง่ือนไขของความหนาแน่นของประชากรและประชากรแฝงในพื้นท่ี และกิจกรรม
หรือการประกอบกิจการท่ีสร้างขยะมูลฝอยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ดา้น
วิธีการจดัการขยะมูลฝอยมีตั้งแต่วิธีการจดัการอยา่งง่ายจนถึงการจดัการท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง 
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สามารถแบ่งแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้เป็น 2 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การจดัการขยะมูลฝอยอย่างง่าย โดยไม่ตอ้งมีระบบการก าจดัขยะมูลฝอยรวม โดยเน้น
มาตรการการลดการเกิดและการคดัแยกขยะมูลฝอย ณ จุดก าเนิด 2) การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมี
ระบบ โดยอาศยัเทคโนโลยกีารก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ทอ้งถ่ินใดมีปริมาณขยะ
มูลฝอยในปริมาณมากและมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแสดงวา่มีกิจกรรมท าใหเ้กิดขยะมูลฝอย 

 



 
บทที ่4 

 
การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตปริมณฑล 

 
4.1  สถานการณ์ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
       เขตปริมณฑล 

  
 จากการสืบคน้เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ (2556) พบวา่ในปี พ.ศ. 2555 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 24.73 ล้านตันต่อปี โดยปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ี
ประชาชนนาํมาทิ้งลงถงั ร้อยละ 64.29 หรือคิดเป็นปริมาณประมาณ 15.90 ลา้นตนัต่อปี เฉล่ีย 
41,000 ตนัต่อวนั เป็นขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพในการนาํมาใชป้ระโยชน์ร้อยละ 21.35 หรือคิดเป็น
ปริมาณประมาณ 5.28 ลา้นตนั ไดรั้บการฝังกลบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการร้อยละ 23.57 หรือคิดเป็น
ปริมาณประมาณ 5.83 ล้านตนั นอกจากน้ียงัมีขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งเน่ืองจากเก็บรวบรวมไม่หมด 
และเก็บขนแต่กาํจดัไม่ถูกตอ้งร้อยละ 55.07 หรือคิดเป็นปริมาณประมาณ 13.62 ลา้นตนั โดยเป็น
ขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวบรวมนาํไปกาํจดัโดยวิธีการไม่ถูกตอ้ง เช่น 
เทกองหรือเผากลางแจง้ นอกจากน้ียงัมีมูลฝอยท่ีตกคา้งในพื้นท่ีต่างๆหรือการลกัลอบนาํไปทิ้งใน
บ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้าง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กและในพื้นท่ีห่างไกล 
ซ่ึงยงัมีระบบการเก็บรวบรวม ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการและวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยยงัไม่ถูกหลกั
วิชาการ ส่งผลให้เกิดการตกคา้งของขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ในส่วนของสถานการณ์ของเสียอนัตราย
ของประเทศไทย พบว่า ของเสียอนัตรายในประเทศไทยเป็นของเสียอนัตรายท่ีมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 1.45 ลา้นตนัต่อปี จากชุมชนบา้นเรือนประมาณ 0.41 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงของ
เสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้เช่น ตวัทาํละลาย 
นํ้ามนัใชแ้ลว้ แบตเตอร่ีเก่า หลอดฟลูออเรสเซนต ์จอภาพทีวี/คอมพิวเตอร์ ซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ขยะมูลฝอยติดเช้ือ
มีประมาณ 0.037 ลา้นตนัต่อปี จะถูกเผาดว้ยเตาเผาของโรงพยาบาลร้อยละ 65 ส่งต่อให้บริษทัเอกชน
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ดาํเนินการจดัการ ร้อยละ 7 องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัการร้อยละ 28 โดยของเสีย
อนัตรายท่ีองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการจดัการนั้นแบ่งเป็น การทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอย
ทัว่ไปร้อยละ 1.7 การฝังกลบแบบปลอดภยัร้อยละ 7.4 การเผาดว้ยเตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือร้อยละ 2.5 
และวิธีอ่ืนๆ ร้อยละ 16.5 (กรมควบคุมมลพิษ,  2556) โดยกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณ
ขยะมากท่ีสุดในประเทศ ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีจาํนวน
มากและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากอตัราการเกิดของประชากรมีมากกวา่อตัราการเสียชีวิต 
รวมถึงแนวโนม้การอพยพยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้สู่เมืองของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี  ดงัภาพท่ี 
4.1 และ ภาพท่ี 4.2 

 

 

 
 

ภาพที ่4.1  แผนภูมิการไหลของขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2555 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ,  2556. 
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ภาพที ่4.2  ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน การนาํไปใชป้ระโยชน์และไดรั้บการกาํจดัอยา่งถูกตอ้งตาม 
                  หลกัวชิาการ ในปี พ.ศ. 2551-2555 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556. 

 
สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีดาํเนินการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ

จาํนวน 135 แห่ง ประกอบดว้ย (กรมควบคุมมลพิษ,  2556) 
1) สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลกัษณะ (Landfill System: LS) จาํนวน 

116 แห่ง เดินระบบ 98 แห่ง ส่วนระบบฝังกลบ 11 แห่ง หยุดเดินระบบเน่ืองจากมูลฝอยเต็มพื้นท่ี
หรือเกิดขอ้ร้องเรียน และอีก 7 แห่งก่อสร้างแลว้เสร็จแต่ไม่เคยเดินระบบ เน่ืองจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขาดความพร้อม และบางแห่งเกิดการต่อตา้นจากประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดงักล่าวไดน้าํขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินขา้งเคียง หรือจา้งเอกชนดาํเนินการกาํจดั 

2) ศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยระบบผสมผสาน (Integrated System: IS) จาํนวน 15 แห่ง 
เดินระบบอยู ่14 แห่ง อีก 1 แห่ง หยุดเดินระบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีเน่ืองจาก
ประชาชนต่อต้าน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมากาํจดัร่วมได้นาํขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ 
สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งเคียง 
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3) ระบบเตาเผา (Incinerator System: Ins) จาํนวน 3 แห่ง ดาํเนินการเดินระบบทั้ง 3 แห่ง 
ไดแ้ก่ เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ
เทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

สัดส่วนการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์นั้น เม่ือพิจารณาจากภาพท่ี 4.3 และ ภาพท่ี 4.4 
พบวา่ในปี พ.ศ. 2555 ท่ีผา่นมา มีการนาํขยะมูลฝอยชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ ประมาณ 5.28 ลา้นตนั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.36 โดยผ่านการคดัแยกและรีไซเคิลขยะมูลฝอยประเภทเศษแกว้ กระดาษ 
พลาสติก เหล็กและอะลูมิเนียม ผ่านร้านรับซ้ือของเก่าจากกิจกรรมต่างๆ อาทิการซ้ือขายวสัดุรีไซเคิล
โดยศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิลและการเรียกคืนบรรจุภณัฑ์โดยผูป้ระกอบการร้อยละ 
76 ประมาณ 4.02 ล้านตนั ท่ีเหลือเป็นการนาํขยะมูลฝอยอินทรียม์าหมกัทาํปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ และการหมกัเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ร้อยละ 22 ประมาณ 1.14 ลา้นตนั และการนาํ
ขยะมูลฝอยมาผลิตพลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงทดแทน ร้อยละ 2 ประมาณ 0.12 ลา้นตนั (กรม
ควบคุมมลพิษ,  2556) ซ่ึงหากพิจารณาปริมาณของการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่แนวโน้มของการนาํขยะมูลฝอย
กลบัมาใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากเดิมท่ีในปี พ.ศ. 2546 มีการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์เป็นจาํนวน 2.8 ลา้นตนั ในปี พ.ศ. 2556 หรืออีก 10 ปีต่อมา ไดมี้ปริมาณการนาํขยะมูล
ฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึนเป็น 5.28 ลา้นตนั หรือเพิ่มข้ึนจากเดิม (พ.ศ. 2546) ประมาณ 2.48 
ลา้นตนั 

 

 
 

ภาพที ่4.3  ปริมาณการใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2546-2553 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ, 2553. 
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ภาพที ่4.4  สัดส่วนการนาํมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ ในปี พ.ศ. 2555 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ, 2556. 
 
 ผูศึ้กษาได้ทาํการสัมภาษณ์รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และผูอ้าํนวยการสํานัก
ส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดั
ปริมณฑลไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อประกอบการเสนอ
สถานการณ์ของขยะมูลฝอย ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1.1  กรุงเทพมหานคร 
จากการสัมภาษณ์รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครและผูอ้าํนวยการสํานักส่ิงแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบวา่ องคป์ระกอบของ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยอินทรีย ์ประเภท เศษอาหาร ไมแ้ละ
ใบไม ้การนาํมาแปรรูปเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรหรือผลิตพลงังานทดแทน เช่น การหมกัทาํ
ปุ๋ยหรือนํามาผลิตก๊าซชีวภาพจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมทางหน่ึง สําหรับงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครในการจัดการขยะนั้ นมีเพียงพออยู่แล้ว ซ่ึงงบประมาณจะถูกนําไปใช้ในค่า
ดาํเนินการจดัเก็บขยะและขนส่งขยะ เช่น ค่ารถขยะท่ีจะนาํขยะไปฝังกลบหรือไปทาํเป็นปุ๋ย ดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี  
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ปัจจุบนัทางกรุงเทพมหานครเองมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในลกัษณะเหมาบา้น
ละ 20 บาท แต่หากเป็นถงัขนาดใหญ่ 200 ลิตร เก็บค่าบริการเดือนละ 40 บาท 
อนาคตอยากให้มีการจดัเก็บตามอตัราการทิ้งขยะมากกวา่ ปริมาณขยะมากเสีย
ค่าธรรมเนียมมาก ปริมาณขยะนอ้ยเสียค่าธรรมเนียมนอ้ย 
 
ผูอ้าํนวยการสํานกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์การจดัการขยะมูล

ฝอยของกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจดัเก็บไดเ้ฉล่ีย 8,867 
ตนัต่อวนั หรือ คิดเป็นร้อยละ 21 ของขยะมูลฝอยของทั้งประเทศ และมีแนวโนม้มากข้ึน เน่ืองจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและประชากรเพิ่มข้ึน ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ ขยะมูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ พวกเศษอาหาร เศษอินทรียวตัถุท่ีสามารถยอ่ยสลาย เน่าเป่ือย
ง่ายมีความช้ืนสูงและส่งกล่ินเหม็นไดร้วดเร็วขยะมูลฝอยเปียกจะมีปริมาณความช้ืนประมาณ 40-
70% ของขยะทั้งหมด ขยะมูลฝอยแห้ง ไดแ้ก่ พวกเศษกระดาษ เศษผา้ แกว้ โลหะ ไม ้พลาสติก 
ฯลฯ ขยะในกลุ่มน้ีเป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้กโดยกรุงเทพมหานครทาํการคดัแยก
มูลฝอยก่อนนาํมาทิ้ง ซ่ึงสามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งนาํไปทาํลายลงได้ และขยะมูลฝอย
อนัตราย ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นพิษมีฤทธ์ิกดักร่อนและระเบิดไดง่้าย ตอ้งใชก้รรมวธีิในการกาํจดัอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเพื่อไม่ให้เกิดการปนเป้ือนและแพร่กระจายของสารอนัตรายสู่ส่ิงแวดลอ้ม
เขา้สู่ห่วงโซ่อาหารและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนได ้

 
ตารางที ่4. 1 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีของกรุงเทพมหานครในการบริหารจดัการขยะ 
 

ปีงบประมาณ 
แผนงาน

บริหารทัว่ไป
(บาท) 

ร้อย
ละ 

แผนงานพฒันา
และส่งเสริม 

(บาท) 

ร้อย
ละ 

แผนงานรักษา
ความสะอาด 

(บาท) 
ร้อยละ รวมทั้งหมด 

พ.ศ. 2556 88,151,500 1.696 140,806,400 2.710 4,967,665,400 95.594 5,196,623,300 

พ.ศ. 2555 99,808,900 2.916 82,524,300 2.411 3,240,806,400 94.674 3,423,139,600 

พ.ศ. 2554 122,595,300 5.431 34,973,800 1.549 2,099,550,400 93.019 2,257,119,500 

พ.ศ. 2553 119,673,400 5.108 15,247,500 0.651 2,207,874,600 94.241 2,342,795,500 

พ.ศ. 2552 55,800,900 2.097 24,604,200 0.925 2,580,384,300 96.978 2,660,789,400 

พ.ศ. 2551 49,421,900 2.099 61,303,300 2.604 2,243,429,600 95.297 2,354,154,800 

 

แหล่งทีม่า:  สาํนกังบประมาณ กรุงเทพมหานคร, 2556. 
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จากขอ้มูลพบวา่กรุงเทพมหานครมีค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งปีงบประมาณ 2556 ท่ีสูงข้ึนถึง ห้าพนัลา้นบาทและมีแนวโนม้สูงข้ึนในปีงบประมาณต่อไป ดงั
ตารางท่ี 4.1 ในทางปฏิบติัแลว้สํานกัส่ิงแวดลอ้ม ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบในการจดัการขยะ นาํงบประมาณในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยไปใชใ้นโครงการจดัซ้ือจดัจา้งเหมาเอกชนตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา โดยเป็น
เงินนบัหม่ืนลา้นบาท อาทิ สัญญาวา่จา้งเก็บขยะ  

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะท่ีกรุงเทพมหานครสามารถจดัเก็บจากประชาชนมีจาํนวนน้อย
มากเม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายจริงท่ีจ่ายไปกบัการเก็บขนขยะ สาเหตุหน่ึงเน่ืองจากกรุงเทพมหานคร
ยงัคงใชอ้ตัราค่าธรรมเนียมอตัราเดิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 และยงัไม่มีการปรับใช้อตัราใหม่เพราะร่าง
ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมาย
การสาธารณสุขฉบบัใหม่ยงัไม่ผ่านการพิจารณา อีกทั้งฐานขอ้มูลในการจดัเก็บยงัไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัท่ีสําคญัทาํให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถจดัเก็บค่าธรรมเนียมไดเ้ต็มท่ีดงั
ตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2  ขอ้บญัญติั กรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 
 
ล าดับ รายการ อตัราค่าธรรมเนียมรายเดือน (บาท) 

1. วนัหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร 20 
2. วนัหน่ึงเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร 40 
3. วนัหน่ึงเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลบ.ม. 2,000 
4. วนัหน่ึงเกิน 1 ลบ.ม. ค่าเก็บและขนทุกๆ ลบ.ม. 

หรือเศษของแต่ละ ลบ.ม. 
2,000 

 
แหล่งทีม่า:  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข, 2535. 
 
 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดชาํนาญงาน กรุงเทพมหานคร 
ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยของเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และบริเวณพื้นท่ีคาบเก่ียวในปัจจุบนัมีปัญหาในบางพื้นท่ีบา้งแต่ไม่ถึงขั้นมีการ
ร้องเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีต พบว่าไม่มีความเปล่ียนแปลงใดๆ เน่ืองจากการดาํเนินงานดา้น
ขยะมูลฝอยของเขตสายไหมท่ีผ่านมายงัไม่พบปัญหารุนแรงหรือเป็นปัญหาเร่งด่วน ด้านการใช้
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ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในพื้นท่ี พบวา่มีการคดัแยกขยะท่ีสามารถนาํไปรีไซเคิลไดก่้อนนาํขยะ
มูลฝอยไปกาํจดัท่ีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) ความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดจากขยะ
มูลฝอยในพื้นท่ีเขตสายไหมจะมีเฉพาะช่วงหนา้ฝนท่ีจะทาํให้ขยะมูลฝอยส่งกล่ินเหม็นรบกวน ซ่ึง
ตวัช้ีวดัท่ีใช้เป็นตวับ่งช้ีคือ คาํร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และเม่ือเทียบกับค่า
มาตรฐานท่ีกาํหนด พบวา่ปัญหายงัไม่รุนแรง โดยขอบเขตของปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
เขตสายไหมจะมีเฉพาะบริเวณโดยรอบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) เท่านั้น ดงัมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 เร่ืองการร้องเรียน พบว่า มีการร้องเรียนเร่ืองกล่ินเหม็นจากขยะมูลฝอยเฉพาะ
ในช่วงหน้าฝนเท่านั้น ความขดัแยง้และขอ้พิพาทในพื้นท่ี พบว่า ประชาชนท่ี
อาศยัอยู่ในหมู่บา้นจดัสรรใกล้บริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่า
แร้ง) ร้องเรียนเร่ืองกล่ินเหม็นจากขยะมูลฝอยท่ีมาจากสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
ซ่ึงกรณีน้ีไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดเ้น่ืองจากหมู่บา้นจดัสรรสร้างภายหลงั
จากท่ีมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแลว้ การดาํเนินการแกปั้ญหาใช้วิธีการพูดคุย
ทําความเข้าใจและทางสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) ได้
ระมดัระวงัเร่ืองกล่ินจากขยะมูลฝอยอยู่แล้วแต่จะให้ยา้ยสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอยตามข้อเรียกร้องเป็นส่ิงท่ีดําเนินการได้ยาก สําหรับข้อพิพาทหรือข้อ
ร้องเรียนดา้นอ่ืนๆ ไม่มี 

 
 4.1.2  จังหวดันนทบุรี 
ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และผูอ้าํนวยการกองทรัพยากร-

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ของจงัหวดันนทบุรีพบวา่ มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 960 ตนั/วนั อตัราเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.310 
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั  ซ่ึงขยะมูลฝอยในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นขยะท่ีมาจากบา้นเรือนประชาชน ไดแ้ก่ 
เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ ไม้ และ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากตลาดสด ได้แก่ เปลือกผลไม ้
ถุงพลาสติก สําหรับการจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารจงัหวดันนทบุรี ไดมี้การประสาน
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนนทบุรี และภาคเอกชนดังมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
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สถานท่ีจดัการหรือรองรับขยะมูลฝอยจากทั้งจงัหวดันนทบุรีนั้น ไดท้าํรวบรวม
ขยะจากเทศบาลในเขตจงัหวดันนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต
จงัหวดันนทบุรี รวมจาํนวนทั้งส้ิน 43 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบวัปากท่า 
จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง และเอกชนท่ีทาํสัญญากบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
อีก 11 แห่ง โดยหลุมฝังกลบอยูท่ี่องค์การบริหารส่วนตาํบลบางขวาง มีเน้ือท่ี 
465 ไร่ ซ่ึงส่วนแรก 256 ไร่นั้นไดเ้ตม็แลว้ และอีก 150 ไร่ ซ่ึงจะสามารถรองรับ
ปริมาณขยะไดอี้ก 10 ปี  
 
ในด้านการคดัแยกขยะมูลฝอยของจงัหวดันนทบุรีนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

นนทบุรีไดม้อบหมายให้ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดั
นนทบุรีนั้น มาจากบา้นเรือนประชาชน ตลาดสด และแหล่งขยะติดเช้ือคือ สถานพยาบาลจาํนวน
ทั้งส้ิน 67 แห่ง สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และผูอ้าํนวยการสํานกั
การสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนนทบุรีไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยว่าเทศบาล
นนทบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนวนัละ 290 ตนั ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยท่ีเกิด
จากตลาดสด เช่น เปลือกผลไม้ เศษอาหาร นอกจากนั้นเป็นขยะจากบ้านเรือน ขยะติดเช้ือจาก
โรงพยาบาลและขยะมูลฝอยอ่ืนๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม และคิดค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะ
มูลฝอยท่ีมีราคาถูกกวา่พื้นท่ีอ่ืน คือ 27 บาท ต่อตนั ดงัมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 

 
องค์ประกอบของมูลฝอย ไดแ้ก่ เศษอาหาร อินทรียสารร้อยละ 63.6 พลาสติก
ร้อยละ 16.8 กระดาษร้อยละ 8.2 แกว้ร้อยละ 3.5 โลหะร้อยละ 2.1 และอ่ืนๆ 
แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยโดยส่วนใหญ่มาจากบา้นเรือน และตลาดสด และของ
เสียอนัตรายจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ สเปรย์ ขยะมูลฝอยติดเช้ือจาก
โรงพยาบาลซ่ึงเทศบาลไม่มีพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแต่ใช้พื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ส่วนการกาํจดัขยะเป็นลกัษณะการเทกองในบ่อฝัง
กลบ (Controlled Dump Site) โดยทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคิดอตัราการ
กาํจดั 27 บาทต่อตนัซ่ึงเป็นค่ากาํจดัท่ีถูกมากเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน เทศบาลนคร
นนทบุรีจึงคิดวา่ไม่จาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีในการกาํจดัขยะของเทศบาล  
 
ในขณะท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ด และกาํนันตาํบลเกาะเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรีไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยวา่ในปี พ.ศ. 2554 เกิดนํ้ าท่วมใหญ่ท่ีเกาะเกร็ดระดบันํ้ า



108 

ท่วมสูงประมาณ 1 เมตร มีเศษขยะมูลฝอยลอยมาตามนํ้าท่ีท่วมขงัดว้ย ทาํใหช้าวบา้นไดต้ระหนกัถึง
ผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่นํ้ า ขยะมูลฝอยท่ีประชาชนได้ทิ้งลงสู่แม่นํ้ านั้นไม่ได้ถูก
กาํจดัเพียงแต่ลอยไปอยูท่ี่ไหนสักแห่งเท่านั้นภายหลงันํ้าท่วมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดได้
รณรงคใ์หป้ระชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลงถงัขยะรวมเพื่อนาํไปกาํจดัอยา่งถูกวธีิมากข้ึน 

 
4.1.3  จังหวดัปทุมธานี 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีนั้ น จากการสัมภาษณ์นายกองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลของจงัหวดัปทุมธานี ประมาณ 587.7 ตนัต่อวนั  สามารถเก็บขน
ไดป้ระมาณ 485 ตนัต่อวนั และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งประมาณ 102.7 ตนัต่อวนั (สํานกังาน
จงัหวดัปทุมธานี,  2555) ซ่ึงจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 ท่ีผ่านมา ทางองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัปทุมธานีไดท้าํการรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากเหตุการณ์นํ้ าท่วมในปีดงักล่าวเพื่อนาํไปฝัง
กลบ ณ พื้นท่ีอาํเภอสามโคก เพื่อลดปัญหากล่ินรบกวนท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
ในช่วงนํ้าท่วมปี 2554 ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ไดร้ะดมจดัเก็บ
ขยะจากสถานท่ีต่างๆ ในจังหวดัปทุมธานีและได้มากองรวมกันไว้ท่ีลาน
เอนกประสงค์ใกล้ท่ีทาํการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงเป็นท่ีของ
เอกชนรายหน่ึง จาํนวนขยะทั้งหมดประมาณ 3-4 หม่ืนตนั ต่อมาไดย้า้ยไปฝัง
กลบในบ่อดินเก่าย่านอาํเภอสามโคกซ่ึงเป็นท่ีห่างไกลกบัชุมชน อีกประการ
หน่ึงคือขยะท่ีนาํไปฝังกลบไม่ไดเ้ป็นขยะท่ีเน่าเสีย ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท
เศษไม ้เส้ือผา้ ท่ีนอนซ่ึงชาวบา้นท่ีถูกนํ้ าท่วมได้เอามาทิ้งจึงไม่มีปัญหาเร่ือง
กล่ินเหมน็รบกวน 
 
 สําหรับพื้นท่ีเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้น จากการสัมภาษณ์รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานี 

ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีมีปริมาณ
ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนวนัละ 34.05 ตนั อตัราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 1.80 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นขยะจาํพวกเศษอาหาร และขยะอินทรีย ์ซ่ึงทาง
เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดมี้การจดัการขยะอินทรียโ์ดยการนาํไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งมีการ
นาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ไดถึ้งร้อยละ 20 ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํไปรีไซเคิล
ร้อยละ 40 และเป็นขยะอินทรียท่ี์นาํไปหมกัทาํปุ๋ยชีวภาพร้อยละ 40  ส่วนขยะ
มูลฝอยท่ีแปรรูปและนาํมาใชใ้หม่ได ้คิดเป็นร้อยละ 20 ซ่ึงองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้น ประกอบดว้ย เศษอาหารและอินทรีย
สารร้อยละ 63.75 พลาสติกร้อยละ 16.80 กระดาษร้อยละ 8.19 ของแห้งร้อยละ 
3.47 โลหะร้อยละ 2.10 และไม ้หนงั ผา้ รวมทั้งของเสียอนัตราย ร้อยละ 5.69 
แหล่งท่ีมาของขยะส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารจากตลาด และขยะมูลฝอยจาก
บา้นเรือน แหล่งประกอบการต่างๆ 
 
ในขณะท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวดัปทุมธานี ได้กล่าวถึง

สถานการณ์ขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสาม ซ่ึงมีหมู่บา้น
จดัสรรท่ีรับผดิชอบดูแลอยูป่ระมาณ 30 โครงการ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนประมาณ 50-60 ตนั
ต่อวนั ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองสาม ส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจาํพวก
พลาสติก และเศษขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ทาํใหท้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสาม มีแนวคิด
ในการขยะมูลฝอยเหล่าน้ีมากาํจดัโดยผา่นโรงงานศูนยค์ดัแยกและกาํจดัขยะมูลฝอย เพื่อนาํขยะมูล
ฝอยเหล่าน้ีมาผลิตเป็นพลงังาน ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
ตาํบลคลองสาม เกิดปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอย โดยเฉพาะถุงพลาสติกและขยะ
อินทรียเ์ป็นอย่างมาก จึงจึงไดร่้วมมือกบั กระทรวงพลงังาน และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อก่อตั้งโรงงานศูนยค์ดัแยกและกาํจดัขยะมูลฝอย การ
จดัการพลงังานและขยะมูลฝอยชุมชนกิจการท่ีเกิดข้ึน 
 
4.1.4  จังหวดัสมุทรปราการ 
ในส่วนของสถานการณ์ขยะมูลฝอยของพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผู ้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการพบวา่ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนในจงัหวดัสมุทรปราการทั้งในเขตเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลมีปริมาณ 1,846.25 ตนัต่อวนั องค์ประกอบของขยะมูลฝอยเป็นขยะเศษอาหารร้อยละ 58.81 
ของเสียอนัตรายจากชุมชนร้อยละ 0.05 นอกนั้นเป็นขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติกและโฟม 
ร้อยละ 41.14 (สาํนกังานจงัหวดัสมุทรปราการ,  2556)  
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สําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ ง จังหวดัสมุทรปราการ ได้กล่าวถึง
สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการ ว่าขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็น
กล่องโฟม ถุงพลาสติกและเศษอาหารซ่ึงมาจากบา้นเรือนของประชาชน และมาจากนกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาในพื้นท่ี ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
องค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ งอยู่ในเขตอาํเภอพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ เป็นชุมชนท่ีมีบา้นเรือนไม่หนาแน่น ขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็น
ขยะอินทรีย์ จาํพวกเศษอาหารเศษพืชผกัผลไมท่ี้มาจากครัวเรือน ซ่ึงไม่เป็น
ปัญหามากนกัเน่ืองจากมีบา้นเรือนไม่มาก แต่ท่ีมีปัญหาคือขยะมูลฝอยท่ีมาจาก
ตลาดนํ้ าบางผึ้ ง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลบางนํ้าผึ้ง ทาํใหมี้ประชาชนมาเท่ียวเป็นจาํนวนมาก ส่ิงท่ีตามมาคือขยะจึง
ทาํให้มีขยะมูลฝอยตกคา้งตามท่ีต่างๆ และรอบๆ บริเวณตลาดนํ้ า ส่วนใหญ่ 
เป็นกล่องโฟม ถุงพลาสติก เศษอาหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งจดัการอย่าง
เร่งด่วน 
 
4.1.5  สรุปสถานการณ์ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ในเขตปริมณฑล  
โดยสรุปแลว้นั้น กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณขยะมากท่ีสุดในประเทศ ปัญหา

ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีจาํนวนมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่ม
มาก ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจดัเก็บไดข้องกรุงเทพมหานครมีปริมาณเฉล่ีย 8,867 ตนัต่อวนั 
หรือคิดเป็นอตัราเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 1.563 กิโลกรัม/คน/วนั เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
และประชากรเพิ่มข้ึน รวมถึงแนวโนม้การอพยพยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้สู่เมืองของประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนทุกๆ ปี รองลงมาไดแ้ก่จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีปริมาณขยะเกิดข้ึน 1,846.25 ตนัต่อวนั 
หรือคิดเป็นอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั1.509 กิโลกรัม/คน/วนั สําหรับสถานการณ์ปริมาณขยะ
ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 960 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัราการเกิดขยะ
มูลฝอยเท่ากบั 0.841 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนจงัหวดัปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในจงัหวดัปทุมธานีทั้งส้ิน 587.7 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัรา
การเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 0.568 กิโลกรัม/คน/วนั และจากการสัมภาษณ์รองผูว้า่กรุงเทพมหานคร 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถ
สรุปไดว้า่ ประเภทของขยะมูลฝอยท่ีพบมากท่ีสุดคือ ขยะอินทรีย ์เช่น เศษอาหาร เศษผกัและผลไม ้
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แต่ในบางพื้นท่ี เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคองสาม จงัหวดัปทุมธานี กลบัพบวา่มีขยะมูลฝอย
ประเภทถุงพลาสติกมากท่ีสุด จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพที ่4.5  อตัราการเกิดขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 
หมายเหตุ:  อา้งอิงจาํนวนประชากรจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555. 

 
4.2  การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
       ปริมณฑล 
  

4.2.1  ผู้ก าหนดนโยบาย 
 จากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนผูก้าํหนดนโยบายของกรมควบคุมมลพิษไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะ
มูลฝอยของประเทศไทย พบว่าแนวนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ 
คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอยดว้ยหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) ดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยจะ
ใชก้ารบริหารจดัการแบบผสมผสานท่ีเนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน ดา้นนโยบายการจดัการของเสีย
อนัตราย พบวา่ ใชร้ะบบเรียกคืนซากของเสียอนัตรายจากผลิตภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้ โดยตั้งเป้าลดการเกิด
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ของเสียดว้ยหลกั 3R ส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2554 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 การ
จดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานทางกรมควบคุมมลพิษตั้งเป้าหมายจดัการขยะมูลฝอยอย่างถูก
หลกัวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2554 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2564 
รวมถึงตั้งเป้าการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนใหไ้ดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวิชาการไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงในปัจจุบนักรมควบคุมมลพิษมีนโยบายและแผนการดาํเนินงาน
การจดัการขยะมูลฝอย คือ นโยบายลดการเกิดของเสียดว้ยหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยผู ้
กาํหนดนโยบายของกรมควบคุมมลพิษไดก้ล่าวถึงการจดัการของเสียดว้ยหลกั 3R รวมทั้งปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการดาํเนินตามแนวทางดงักล่าว ดงัน้ี  
 

แนวทาง 3R มีแนวทางปฏิบติั คือ การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหนัมาใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใชซ้ํ้ า หรือนาํกลบัมา
ใชป้ระโยชน์ใหม่ไดม้ากข้ึน แต่กลบัพบวา่กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจดัการขยะมีการรณรงคไ์ม่มากเท่าท่ีควร รวมถึงไม่จริงจงัในการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 มีประกาศไวช้ดัเจนวา่ การผลิตขยะตอ้งไม่เกิน 0.64 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวนั แต่กรุงเทพมหานครไม่มีการนาํนโยบายดงักล่าวมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั 

 
สาํหรับกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย

วา่ไดจ้ดัทาํโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีทางกองส่งเสริมและเผยแพร่ไดร่้วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ดาํเนินการ เช่น ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการขยะ กรม
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดด้าํเนินการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์สร้างจิตสํานึกเพื่อลดโลกร้อน
ภายใตโ้ครงการ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดย
เร่ิมจากการจดัการขยะจากตน้ทางแหล่งกาํเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ การนาํขยะกลบัมาใชใ้หม่ 
การจดัการกลางทางโดยผา่นระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และการจัดการปลายทาง คือการกําจัดท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ดัทาํโครงการ ทาํดี เพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอนฯ ลดโลกร้อน “รวมพลงัลดถุงพลาสติก 
ลดโลกร้อน” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี
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ถูกตอ้งให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อนรวมถึงเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทุกภาค
ส่วนช่วยลดปริมาณคาร์บอนได ้84 ลา้นกิโลกรัม ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น การจดัทาํเวบ็ไซด์ โดยสามารถรายงานผลการดาํเนินงานจากการรวบรวมตวัเลข
ผลการลดปริมาณคาร์บอนจากแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และรายงานตวัเลขผลการลดปริมาณคาร์บอน 
รวมทั้ง โครงการทาํดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 
ชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 
4.2.2  กรุงเทพมหานคร 
สาํหรับการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์รองผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานครและผูอ้าํนวยการสํานกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่าสอดคล้องกับหลกัการจดัการขยะมูลฝอยของกรมควบคุม
มลพิษ โดยไดอ้ธิบายถึงการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์วา่เพื่อลดการใชท้รัพยากรและการ
ก่อมลพิษของมูลฝอยให้นอ้ยท่ีสุด หลกั 3Rs ประกอบดว้ย Reduce (ลดการใช)้ คือ การลดการใช้
ส่ิงของ รู้จกัใชอ้ยา่งประหยดั และใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น  Reuse (นาํมาใชซ้ํ้ า) คือ การนาํส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้
มาแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์คุม้ค่าสูงสุด Recycle (รีไซเคิลหรือการนาํกลบัมาใช้ใหม่) คือ 
การนํามูลฝอยมาเข้ากระบวนการแปรรูปเพื่อนํามาเป็นวตัถุดิบในการผลิต เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรและประหยดัค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกาํจดัจากหลกัการดงักล่าวกรุงเทพมหานครได้
รณรงคใ์หป้ระชาชนคดัแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 การคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ไดมี้การคดัแยกขยะออกเป็น 4 
ประเภท คือ มูลฝอยเศษอาหารมูลฝอยยงัใชไ้ด ้(Recycle) มูลฝอยอนัตรายและ
มูลฝอยทัว่ไป นอกจากน้ียงัใหก้ารสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน
การลดและคดัแยกมูลฝอย สํานกัส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูป
ของแผ่นพบั โปสเตอร์ หนังสือคู่มือ หนังสือเผยแพร่ จดัอบรมสัมมนาและ
กิจกรรมต่างๆ แก่สาํนกังานเขตดว้ย 
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ในส่วนของการเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร
กล่าวว่า ได้ดาํเนินการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาดาํเนินการจดัเก็บขยะและขนส่งไปยงับ่อขยะ โดย
บริษทัก็จะมีการคดัแยกขยะก่อนขนไปยงับ่อพกัขยะในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีอ่อนนุช 
(เขตประเวศ) เขตหนองแขมและเขตสายไหม ซ่ึงจะถูกนาํไปฝังกลบท่ีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม และท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงสามารถจดัเก็บขยะมูลฝอยไดเ้กือบทั้งหมด หรือประมาณ 
ร้อยละ 99  จะทาํการห่อดว้ยพลาสติกแลว้นาํไปฝังกลบท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจุดพกัขยะทั้ง 3 แห่ง 
สามารถรองรับขยะทั้งกรุงเทพมหานครไดท้ั้งหมดซ่ึงกรุงเทพมหานครจะเป็นผูด้าํเนินการในส่วน
งบประมาณในการจ้างบริษทัเอกชนมาดาํเนินการขนส่งขยะ และทาํหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบ
ผลกระทบจากการขนส่ง เช่น สภาวะแวดลอ้มทางนํ้าและอากาศ  

ด้านประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย กรุงเทพมหานครได้กําหนดนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลของเสียอนัตราย โดยกาํหนดให้มีบริการเก็บมูลฝอย
สมํ่าเสมอให้ทุกท่ีสะอาด ไม่มีมูลฝอยตกคา้ง แนวทางการดาํเนินการมีดงัน้ีคือ (สํานกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร, 2553) 

1)  ปรับเวลาในการทิ้งมูลฝอยถนนสายหลกั สายรอง และตลาด กาํหนดเวลาให้
ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยตั้งแต่เวลา 20.00-03.00 น. และ กาํหนดการบริการเก็บขนมูลฝอยให้แลว้
เสร็จภายในเวลา 06.00 น.สําหรับชุมชน ถนน ตรอก ซอย เก็บขนมูลฝอยให้สะอาดทุกวนั สําหรับ
ชุมชนท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขา้ไม่ถึง ให้สํานกังานเขตจดัหาอาสาสมคัรชกัลากมูลฝอยรวบรวมไว ้ณ 
จุดท่ีกาํหนดร่วมกนั เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยเขา้จดัเก็บใหเ้รียบร้อยทุกวนั  

2)  จดัเก็บมูลฝอยแยกประเภทและเพิ่มความถ่ีในการจดัเก็บขยะมูลฝอย 
มูลฝอยทัว่ไปเก็บทุกวนั หรือวนัเวน้วนัตามประเภทของสถานท่ี ขยะมูลฝอยท่ีเป็น

เศษอาหารกาํหนดให้มีการจดัเก็บทุกวนั ขยะมูลฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ จดัเก็บเฉพาะวนั
อาทิตย ์ขยะมูลฝอยอนัตรายจดัเก็บทุกวนัท่ี 1 และ 15 ของเดือน  หรือตามท่ีเขตนดัหมาย              

3)  ปรับปรุงเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย (Route Map) ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  
4)  การนาํระบบสารสนเทศมาใชค้วบคุมประสิทธิภาพการทาํงานของรถเก็บขนมูล

ฝอย โดยเช่ือมโยงขอ้มูลนํ้ าหนกัมูลฝอยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบปริมาณมูลฝอยท่ี
นาํไปกาํจดัได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคล่ือน และพฒันาการควบคุมเส้นทางเก็บขนมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพโดยใชร้ะบบ GPS (Global Positioning System)  

5)  จดัหารถเก็บขนมูลฝอยใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของสาํนกังานเขต 
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกส่งไปยงัสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง คือ อ่อน

นุช หนองแขม และสายไหม ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีการบริหารจดัการเก็บขนมูลฝอยไดค้รบทั้ง 50 
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สํานกังานเขต ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะถูกนาํมากาํจดัดว้ยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ ท่ี อาํเภอ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม และ อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนหน่ึงจะถูกบาํบดั
ดว้ยเทคโนโลยกีารหมกัทาํปุ๋ย (Composting) ดงัภาพท่ี 4.6 

 

 
ภาพที ่4.6  โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

 
การจดัการขยะในพื้นท่ีเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีงาน

รักษาความสะอาดชาํนาญงาน กรุงเทพมหานคร ได้กล่าววา่ เขตสายไหมมีกระบวนการดาํเนินงาน
เพื่อจดัการปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย คือ โครงการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งกําเนิด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถาน
ประกอบการต่างๆ และสถานศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนแกไ้ข
และป้องกนัปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงท่ีผา่นมา ประชาชนไดใ้หค้วามสนใจในการดาํเนินการ
ใหค้วามรู้ในการจดัการขยะแต่ละประเภท โดยมีการสาธิตการทาํปุ๋ยนํ้าชีวภาพและปุ๋ยอินทรียใ์ห้กบั
ประชาชนในแหล่งหมู่บา้นจดัสรรและสถานศึกษานอกจากน้ีสํานกังานเขตสายไหมไดจ้ดัให้มีการ
ประชุมเวทีชาวบา้นมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ประโยชน์และโทษ รวมทั้งพิษ
ภยัของขยะมูลฝอยร่วมกบักรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดาํเนินโครงการรณรงค์เก่ียวกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
จดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ประชาชนให้ความสนใจในการดาํเนินการให้ความรู้
ในการจดัการขยะแต่ละประเภท ซ่ึงมีการสาธิตการทาํปุ๋ยนํ้ าชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์ให้กับประชาชนในแหล่งหมู่บ้านจดัสรรและสถานศึกษา ส่วนการ
ร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ ในการวางแผนแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอยพบวา่ สาํนกังานเขตสายไหมไดจ้ดัใหมี้การประชุมเวทีชาวบา้นมีการให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ประโยชน์และโทษ รวมทั้งพิษภยัของ
ขยะมูลฝอยร่วมกบักรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดาํเนินโครงการรณรงค์
เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
4.2.3  ปริมลฑล จังหวดันนทบุรี จังหวดัปทุมธานี และจังหวดัสมุทรปราการ 

 การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีปริมณฑลได้แก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และ
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า เป็นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเน้นการเทกองในบ่อฝังกลบเป็นหลกั  
โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีปริมลฑล มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

4.2.3.1  จงัหวดันนทบุรี 
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และผูอ้าํนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยใน
จังหวดันนทบุรีว่า ได้มีหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารจัดการในการฝังกลบขยะหลังจากท่ีแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเป็นผูด้ ําเนินการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนและชุมชนมาแล้ว 
นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีได้ให้บริการประชาชนในการสํารวจแหล่งนํ้ า 
ตรวจวดัคุณภาพนํ้ าตามท่ีมีการขอให้ไปช่วยดําเนินการ กองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีทาํหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ สําหรับงบประมาณในการสนบัสนุนนั้น ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อม กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ดาํเนินการก่อสร้างเตาเผาติดเช้ือ เก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลใน
เขตเทศบาล สําหรับขยะติดเช้ือเทศบาลได้เร่ิมบริการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการ
สาธารณสุขในเขตเทศบาลจนสามารถครอบคลุมได้ทั้ งหมด โดยมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ
โดยเฉพาะจาํนวน 2 คนั ให้บริการทุกวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ สามารถเก็บมูลฝอยติดเช้ือได้
เฉล่ีย 307,361 กิโลกรัมต่อปี ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ เป็นเงิน 2,354,200 บาทต่อปี 
ในดา้นส่ิงปฏิกลูเทศบาลมีรถสูบส่ิงปฏิกูลออกให้บริการทุกวนั นอกจากนั้น ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
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ท่ีดิน เพื่อทาํหลุมฝังกลบใช้งบประมาณของแผนปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมของจังหวดันนทบุรี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการหลุมฝังกลบขยะได้มาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกาํจดัขยะท่ี
ท้องถ่ิน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวดัใช้งบประมาณของตนเอง ซ่ึงรายละเอียดของการ
ดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยโดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีได้มี
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 1)โครงการการจา้งเหมาดาํเนินการเดินระบบกาํจดัมูล
ฝอยแบบถูกสุขาภิบาล 2)โครงการตรวจสอบและติดตามการทํางานของ
ยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเช้ือและยานพาหนะท่ีใชก้าํจดัส่ิงปฏิกูลดว้ยระบบ 
GPS 3)โครงการก่อสร้างระบบกาํจดัส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 4)โครงการ
สํารวจและวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อมทั่วไปและแหล่งกําเนิดมลพิษ 5)
โครงการก่อสร้างระบบสูบนํ้ าฝนจากบ่อสูบนํ้ าใต้ดิน 6) โครงการก่อสร้าง
เคร่ืองชัง่นํ้ าหนกัมูลฝอยติดเช้ือ 7)โครงการจา้งเหมาเดินระบบบาํบดันํ้ าชะขยะ
มูลฝอยภายในสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย 8)โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูล
ฝอยติดเช้ือ เฟส 2 ภายในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันนทบุรี  และ 9)โครงการจดัหาท่ีดินเพื่อเป็นแนวกนัชนสําหรับสถานท่ี
กาํจดัมูลฝอยโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาท่ีดินเพื่อเป็นแนวกนัชนสําหรับสถานท่ี
กาํจดัมูลฝอย 
 
การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนนนทบุรี มีความสอดคลอ้งกบัความ

คิดเห็นของนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และผูอ้าํนวยการสํานกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
เทศบาลนครนนทบุรี ท่ีไดก้ล่าวว่างบประมาณในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาล
นครนนทบุรีเป็นงบประมาณในการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อทาํหลุมฝังกลบใชง้บประมาณของแผนปฏิบติั
การส่ิงแวดล้อมของจังหวดันนทบุรี ส่วนเร่ืองการจัดการหลุมฝังกลบขยะได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการกาํจดักบัทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นท่ี งบประมาณในการสร้างเตาเผามูล
ฝอยติดเช้ือไดจ้ากงบประมาณกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ในการบริหารจดัการขยะ และไดท้าํการรวบรวม
ขยะมูลฝอยไปกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี เพื่อไม่ให้เกิด
ขอ้ร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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เทศบาลนครนนทบุรีได้มีความร่วมมือในการพฒันาระบบติดตั้ง GPS หรือ 
Global Position System ให้สามารถติดตามรถขนขยะ ติดตามพฤติกรรมของ
พนกังานขบัรถ ทาํใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขนขยะ นอกจากน้ี 
ทางเทศบาลนครนนทบุรีให้ความสําคญักบัการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงเวลา 
เพื่อลดความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ รถขนเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีขนาดเล็กจะรวบรวม
ขยะมูลฝอยมาพกัท่ีบริเวณหลงัตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี สามารถรองรับ
ขยะได ้40 ตนัต่อวนั และใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถ 6 ลอ้) ขนส่งไปยงัสถานี
กาํจัดมูลฝอยต่อไป ในแต่ละวนัจะมีรถเก็บขนมูลฝอยมาพกัท่ีท่ีพกัมูลฝอย
ประมาณ 3-4 เท่ียวต่อคนั นอกจากน้ี ทางเทศบาลนครนนทบุรียงัมีรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ เพื่อจดัเก็บขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิดโดยตรง ซ่ึงขยะ
มูลฝอยท่ีไม่สามารถย่อยสลายหรือนํากลับไปใช้ใหม่ได้จะถูกไปกําจัดขั้น
สุดทา้ย ณ พื้นท่ีหมู่ 4 ตาํบลทววีฒันา อาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงอยูห่่าง
จากเทศบาลนครนนทบุรีประมาณ 45 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากมีการคดัคา้นจาก
ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง จึงได้นาํมูลฝอยไปกาํจดั ณ บ่อกาํจดัขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีซ่ึงอยู่ห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 36 
กิโลเมตรแทน  

 
เทศบาลนครนนทบุรี จะมีการติดตั้งถงัขยะทั้งแบบถงัเดียว และแบบสามถงั (สําหรับคดั

แยกขยะ) ครอบคลุมทัว่พื้นท่ี รวมทั้งมีการติดตั้งถงัขยะสําหรับคดัแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดท่ี้
หมู่บ้านพิบูลย์การ์เด้นท์วิว อีกด้วย ขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้นั้นจะนําไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ท่ี
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียน์ครนนท ์ดงัปรากฏในภาพท่ี4.7 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
ถา้เป็นขยะอินทรียใ์นพื้นท่ี ทางเทศบาลฯจะนาํไปผลิตเป็นปุ๋ย  ท่ีโรงงานผลิต
ปุ๋ยอินทรียน์ครนนท ์สามารถนาํขยะอินทรียว์นัละ 5 ตนัมาหมกัทาํปุ๋ยและผลิต
ปุ๋ยอินทรียไ์ดป้ระมาณ 5 ตนัต่อเดือนโดยมีการจาํหน่ายให้แก่เกษตรกรและผูท่ี้
สนใจ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการจดัการขยะอย่างย ัง่ยืนท่ีทางเทศบาลนคร
นนทบุรีไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการยโุรป 
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ภาพที ่4.7  โรงผลิตปุ๋ยอินทรียน์ครนนท ์
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานเทศบาลนครนนทบุรี, 2556. 

 
จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ด และกาํนันตาํบลเกาะเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ดในปัจจุบนั คือ การเผา ฝังกลบ และ
การรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถเผาหรือฝังกลบไดใ้ส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงใส่ถงัขยะตามจุด
ท่ีตั้งไวเ้พื่อให้องค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดส่งให้เทศบาลนครปากเกร็ด ถนนบนเกาะเกร็ด
เป็นถนนคอนกรีตกวา้งประมาณ 3 เมตรลอ้มรอบเกาะ จึงไม่สามารถใชร้ถขนขยะมูลฝอยได ้การ
เก็บขนขยะมูลฝอยจากบา้นเรือนคือพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยเดินเก็บขยะมูลฝอยตามบา้นเรือน
ซ่ึงจะนาํขยะมูลฝอยไปทิ้งลงถงัท่ีจุดทิ้งขยะท่ีกระจายอยู่ทัว่เกาะ พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยจะ
รวบรวมขยะมูลฝอยไวท่ี้โป๊ะเรือท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อให้เรือสามารถขนขยะมูลฝอยส่งเทศบาลนครปาก
เกร็ดต่อไป 

ส่วนพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ไดต้ระหนกัถึงปัญหาขยะมูลฝอยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจึ้งไดท้าํการรณรงคแ์ละขอความร่วมมือกบัผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตาํบลเกาะเกร็ด ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
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 ทางองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตาม
สายและการประชุมกาํนนัผูใ้หญ่บา้นเพื่อช้ีแจงและวางแนวทางป้องกนัปัญหา
ขยะมูลฝอย โดยขอความร่วมมือผูป้ระกอบการธุรกิจ การคา้ และบริการบน
เกาะเกร็ดให้ระมัดระวังการสร้างขยะมูลฝอย รวมถึงรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก การทิ้งขยะลงถงัท่ีจดัเตรียมไว ้ทั้งช่วยกนัสอดส่องนกัท่องเท่ียว
ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงบนพื้นท่ีสาธารณะดว้ย จึงทาํให้ไม่มีปัญหาจากขยะมูล
ฝอยบนเกาะเกร็ดเน่ืองจากชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนขนาดเล็กการรณรงคเ์ร่ือง
ใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตําบลจึงทั่วถึงและได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นอยา่งดี 

 
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดจะเน้นท่ีการให้

ขอ้มูลประชาชน การตกลงทาํความเขา้ใจก่อนลงมือทาํโครงการก็เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้การจดัการ
ปัญหาขยะมูลฝอยบนพื้นท่ีเกาะเกร็ดประสบความสําเร็จ สามารถดูไดจ้ากช่วงวนัสําคญัทางศาสนา
และงานประเพณีซ่ึงเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเกาะเกร็ดเป็นจาํนวนมาก ทาํ
ให้การจดัการด้านขยะมูลฝอยต้องดาํเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะพื้นท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยคือ
บริเวณท่าเรือเป็นจุดเดียวกบัท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้สู่เกาะเกร็ด หากมีขยะมูลฝอยกองทิ้งอยูเ่ป็น
จาํนวนมากก็จะทาํใหสู้ญเสียภาพลกัษณ์ของเกาะเกร็ดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัได ้ทางองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดจึงใชม้าตรการในการจดัการขยะเฉพาะ  ดงัน้ี 

 
มาตรการในการจดัการขยะมูลฝอยในเทศกาลท่องเท่ียว คือ การเพิ่มพนกังาน
ขนเก็บขยะมูลฝอยเป็นกรณีพิเศษในช่วงดงักล่าว รวมถึงการประชาสัมพนัธ์
เสียงตามสายเพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดเ้ตรียมตวัรับมือกบัปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีจะเพิ่มข้ึนมากจากจาํนวนนักท่องเท่ียวในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงผลปรากฏว่า
ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีในการลดการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นอยา่ง
ดีดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอยนั้น นอกจากประชาชนจะทาํการคดัแยกขยะก่อน
ทิ้งแลว้ พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยก็ทาํการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนนั้นเป็น
รายไดเ้สริมอีกทางหน่ึงดว้ย 
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4.2.3.2  จงัหวดัปทุมธานี 
ในส่วนของการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า มีการจดัการขยะมูล

ฝอยโดยเน้นการฝังกลบเป็นหลกัเช่นเดียวกบัจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจากการสัมภาษณ์นายกองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี พบว่าวิธีการ
กาํจดัส่วนใหญ่จะใชว้ธีิฝังกลบ ซ่ึงมีอยู ่2 แห่ง คือ บ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองคูคต ซ่ึงได้
มีการคดัคา้นจากประชาชนบริเวณใกลเ้คียง จึงไม่สามารถเปิดใช้ได ้และบ่อขยะแบบฝังกลบของ
เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ตาํบลบ่อเงิน อาํเภอลาดหลุมแกว้ มีเน้ือท่ีเร่ิมตน้ประมาณ 
118 ไร่ เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดจ้ดัซ้ือเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบนัจึงมีเน้ือท่ีประมาณ 238 ไร่ 
ได้เร่ิมเปิดดาํเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของ
แม่นํ้ าเจา้พระยา คือ อาํเภอเมือง อาํเภอสามโคก และอาํเภอลาดหลุมแกว้ แต่เน่ืองจากเป็นบ่อขยะ
แบบฝังกลบท่ีมีการดาํเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียวในขณะนั้น ทาํให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวนมากนาํขยะมากาํจดั จนเกินขีดความสามารถท่ีจะให้บริการฝังกลบต่อ
วนัได้ และถูกร้องเรียนคดัค้านจากประชาชนทาํให้ไม่สามารถเปิดดาํเนินการได้ในท่ีสุด โดย
ในขณะน้ีจงัหวดัปทุมธานีแกปั้ญหาโดยการนาํขยะไปกาํจดัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เช่นเดียวกับพื้นท่ีเทศบาลเมืองปทุมธานี ซ่ึงมีการจัดการขยะมูลฝอยโดยได้
มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด ประกอบดว้ยงานกวาดลา้งทาํความสะอาด งานเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายส่ิงปฏิกูล จากการศึกษาพบวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ในการดูแลเร่ืองความสะอาดไม่เพียงพอ เทศบาลเมืองปทุมธานีมีเขตความรับผิดชอบจดัเก็บขยะ
ตามท่ีสาธารณะต่างๆ ส่วนตามชุมชนทั้งหมด 27 ชุมชน จะจดัสรรพื้นท่ีรวบรวมขยะแต่ละชุมชน
เพื่อรอเทศบาลไปเก็บ สําหรับบุคลากรถือเป็นตวัจกัรกลท่ีสําคญั โดยเฉพาะระดบัหัวหน้าคนงาน 
หวัหน้างาน จะเป็นผูก้าํกบันโยบายเพื่อขบัเคล่ือนการทาํงาน เช่น โครงการ Zero Waste สําหรับ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น ทางเทศบาลเมืองปทุมธานีมีรถในการเก็บขนมูลฝอยท่ีสามารถให้บริการ 
จาํนวน 5 คนัโดยมีพนกังานขบัรถยนตแ์ละพนกังานประจาํรถ จาํนวน 14 คน สามารถจดัเก็บขยะ
มูลฝอยได ้3.16 ตนัต่อวนั รวมทั้งรถอดัขยะ จาํนวน 2 คนั สามารถอดัขยะมูลฝอยไดว้นัละ 15 ตนั  

เทคโนโลยีท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้นไดจ้ดั
จา้งให้บริษทัเอกชนเขา้ดาํเนินการ ซ่ึงบริษทัเอกชนจะดาํเนินการเองตลอดกระบวนการ ดงัภาพท่ี 
4.8 เทศบาลเมืองปทุมธานีมีพื้นท่ีในการกาํจดัขยะ 244 ไร่ แต่พบวา่ยงัมีปัญหาเร่ืองการจดัการขยะ
มูลฝอยเน่ืองจากสถานท่ีฝังกลบไม่เพียงพอ วิธีการกาํจดัขยะของเทศบาลเมืองปทุมธานี คือ การทิ้ง
นอกพื้นท่ีโดยเสียค่าใช้จ่าย จะทาํการขนส่งไปกาํจดัโดยใช้วิธีฝังกลบท่ีอาํเภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ปัญหาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยเน่ืองจากสถานท่ีฝังกลบไม่เพียงพอ ทาํให้
เทศบาลเมืองปทุมธานี ตอ้งนาํขยะมูลฝอยทิ้งนอกพื้นท่ีท่ีอาํเภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ค่าธรรมเนียมดา้นกาํจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยคิดในอตัรา 250 
บาทต่อลูกบาศก์เมตร และขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดอี้กส่วนหน่ึงจะนาํไป
กาํจดัขยะโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาลบริเวณสถานท่ีกาํจดัขยะ
ของเทศบาลฯตั้งอยูห่มู่ 4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานีมี ซ่ึงในการมอง
หาพื้นท่ีอ่ืนๆ มาเป็นท่ีจัดเก็บขยะอาจเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากมีเหตุการณ์
ลม้เหลวในอดีตท่ีผา่นมา และปัญหาทางการเมืองดว้ย นโยบายการกาํจดัขยะท่ี
เทศบาลเมืองปทุมธานีเองก็มีตามท่ีกาํหนดสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศ
และจงัหวดั แต่ในพื้นท่ีอาจไม่ไดมี้กิจกรรมท่ีเน้นดา้นส่ิงแวดลอ้มมากเท่าบาง
พื้นท่ีท่ีมีผูบ้ริหารเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มแต่การจดัการขยะของเทศบาลเมือง
ปทุมธานียงัมีปัญหาในเร่ืองของงบประมาณไม่เพียงพอ 

 
 

 
 
ภาพที ่4.8  สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี  
แหล่งทีม่า:  สาํนกังานสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553.  

 
สําหรับพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี  เน่ืองจากสถานท่ีของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสามอยูใ่นเขตพื้นท่ีสีเขียว ไม่มีพื้นท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเอง การ
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จดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาํบลคลองสามจึง มี 2 แนวทาง คือ ฝังกลบในเขต
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และ ส่งโรงงาน ที พี ไอ จงัหวดัสระบุรี เพื่อนําไปแปรรูป 
ปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสาม มีปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยไม่ทัว่ถึง ซ่ึงเห็นไดจ้าก
การมีขยะตกคา้ง สร้างปัญหาให้เกิดการเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น รบกวนประชาชนในทอ้งถ่ิน จนทาํ
ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนเป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสาม ยงัขาดพื้นท่ีในการ
สร้างโรงงานกาํจดัขยะ แต่ใช้วิธีการจดัการกาํจดัขยะมูลฝอย โดยการนาํขยะไปทิ้งในสถานท่ีทิ้ง
ขยะของเอกชนและจ่ายค่าทิ้งขยะใหก้บัเจา้ของพื้นท่ี 

4.2.3.3  จงัหวดัสมุทรปราการ 
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผูแ้ทนนายก

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ ไดก้ล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการ
พบวา่การจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นความดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั เช่น เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นความรับผิดชอบดูแลการจดัเก็บและกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูดู้แลเร่ืองนโยบายหลกัและการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเท่านั้น 

สมุทรปราการและเทศบาลตาํบลคลองสวนมีพื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของเทศบาล
เอง โดยสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการปัจจุบนัมี 5 แห่ง ซ่ึงขั้นตอนของการ
กาํจดัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นวิธีการฝังกลบท่ียงัไม่ถูกสุขาภิบาล โดยสถานท่ีฝังกลบขยะของ
เทศบาลนครสมุทรปราการตั้งอยูท่ี่หาดอมรา หมู่ 2 ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
เป็นการกาํจดัขยะแบบเทกอง โดยการจา้งเอกชนดาํเนินการทั้งหมด มีท่ีดินประมาณ 55 ไร่  และใช้
สาํหรับกาํจดัขยะไปแลว้จาํนวน 25 ไร่ นอกจากน้ี มีท่ีดินสาํรองท่ีเตรียมไวส้ําหรับกาํจดัขยะจาํนวน 
16 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณ ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในขณะท่ีทางเทศบาลนครสมุทรปราการ
กาํลงัอยูใ่นช่วงของการศึกษาออกแบบระบบกาํจดัขยะมูลฝอยใหมี้ความเหมาะสม มีพื้นท่ี 16 ไร่ ใช้
วธีิการกาํจดัขยะโดยการกองบนพื้น/ไถกลบ และจา้งเหมาเอกชนดาํเนินการทั้งหมด ทาํให้องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการไม่จาํเป็นตอ้งมีรถขนขยะเป็นขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สมุทรปราการเอง ดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพที ่4.9  ขยะมูลฝอยบริเวณหาดอมรา ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ชุติมา ตุน๊าราง, 2553: 193. 

 
สาํหรับขั้นตอนการฝังกลบในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ คือ การเทกอง คดัแยกเพื่อ

การนาํไปจดัจาํหน่าย และ ใชแ้ทรกเตอร์ดนัเพื่อปรับพื้นท่ี นอกจากการฝังกลบแลว้ ยงัมีพื้นท่ีกาํจดั
ขยะมูลฝอยแบบเทกองเผาหลงัจากนั้นดนักลบในบ่อ มีพื้นท่ี 5 ไร่ ปริมาณขยะท่ีรองรับได ้คือ 4 ตนั
ต่อวนั เป็นสถานท่ีของเทศบาลตาํบลคลองสวน การก่อสร้างสถานท่ีคดัแยกขยะ เพื่อนาํมาผลิตปุ๋ย
อินทรียโ์ดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นท่ีดงักล่าวไดท้าํเป็น Buffer 
Zone โดยการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวร้ัวรอบสถานท่ีฝังกลบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจาก
สถานท่ีฝังกลบออกสู่ภายนอก 

สําหรับการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสมุทรปราการพบว่า พื้นท่ีเทศบาลเมือง
สมุทรปราการและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการมีการจดัการขยะมูลฝอยโดยเน้นการ
ฝังกลบ โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผูแ้ทนนายก
เทศบาลนครสมุทรปราการ ผูอ้าํนวยการเทศบาลนครสมุทรปราการไดอ้ธิบายถึงการจดัการขยะมูล
ฝอยของจงัหวดัสมุทรปราการ ดงัน้ี (ภาพท่ี 4.10) 

 
ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการและเทศบาลนครสมุทรปราการ
ไดมี้การแบ่งงานบริหารดา้นขยะมูลฝอยออกจากกนั โดยท่ีองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ เช่น รถขยะ เป็นตน้ และดูแล
ภาพรวมของการทาํงานของเทศบาลนคร ส่วนเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นผู ้
จา้งเอกชนมาเป็นคนขนเก็บ กวาดถนน จา้งเก็บขน จา้งขนส่ง แลว้ก็จา้งนาํขยะ



125 

มูลฝอยท่ีรวบรวมไดไ้ปกาํจดัเน่ืองจากเดิมมีปัญหาเร่ืองเคร่ืองจกัร คนงาน ขาด
บุคลากร โดยเฉพาะคนงานก็มาจากต่างจงัหวดั ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์มี
ปัญหามากเน่ืองจากเป็นวนัหยุดยาว แต่ขยะต้องเก็บทุกวนั เทศบาลนคร
สมุทรปราการจึงจา้งเอกชนเก็บทุกวนั ดาํเนินการขนส่งไปและกาํจดัขยะวนัละ
รอบ รวมถึงการกวาดก็มีการจา้งเอกชนกวาด 
 

 
 

ภาพที ่4.10  การจดัเก็บขยะมูลฝอยของผูรั้บจา้งภาคเอกชน เทศบาลนครสมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ชุติมา ตุน๊าราง, 2553: 192.    
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ในส่วนของงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยนั้น ผูแ้ทนนายกเทศบาลนคร
สมุทรปราการไดก้ล่าววา่ รายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเฉล่ีย 350,000 บาทต่อเดือน 
ตามท่ีมีการแบ่งการบริหารจดัการ โดยส่วนงบประมาณท่ีกล่าวมานั้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่เทศบาล โดยท่ีมาของงบประมาณ ส่วนใหญ่จะไดม้าจากการเสียภาษี
บาํรุงของโรงแรม และการจดทะเบียนรถขนส่ง เป็นตน้ สําหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น เทศบาล
นครสมุทรปราการมีรถบรรทุกนํ้ าล้างพื้น จาํนวน 3 คนั ส่วนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการขยะ
เน่ืองจากการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสมุทรปราการไดจ้ดัจา้งให้บริษทัเอกชนเขา้ดาํเนินการ 
ซ่ึงบริษทัเอกชนจะดาํเนินการเองตลอดกระบวนการ ส่วนเทคโนโลยีท่ีนาํมาใชไ้ม่เพียงพอ ในการ
เก็บรวบรวมจากบา้นเรือนของประชาชนนั้น ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ไดข้อความร่วมมือให้
ประชาชนแยกขยะ ในจุดท่ีกาํหนด นอกจากน้ีทางเทศบาลนครสมุทรปราการไดข้อความร่วมมือกบั
ประชาชน ผูป้ระกอบการคา้หาบเร่แผงลอย ในการร่วมกนัรักษาความสะอาดดว้ยการทิ้งขยะเป็น
เวลาตามท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการกาํหนดและทิ้งขยะลงถงั โดยกาํหนดจุดท่ีตั้งถงัขยะ และให้
นาํขยะมาทิ้งเป็นเวลา กาํหนดให้รถขนขยะวิ่งเป็นรอบคือเวลา 18.00-22.00น. และก็ไม่ไดพ้บว่ามี
การคดัแยกแต่อยา่งใด  

ในด้านการรณรงค์ก็มีโครงการให้ความรู้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียน โดยเน้นตั้งแต่
โรงเรียนเทศบาล ท่ีอยูใ่นสังกดัซ่ึงมี 5 โรงเรียน  

 
เทศบาลนครได้มีการจัดโครงการร่วมกับทางโรงเรียนของเทศบาล เป็น
โครงการคดัแยกขยะตามโรงเรียน 5 โรงเรียนในสังกดั การทาํสาร EM และการ
คดัแยกขยะอนัตราย ซ่ึงทั้งน้ีทางเทศบาลนครสมุทรปราการมีการทาํ ISO 14001 
จึงได้จดัทาํโครงการและกิจกรรมร่วมกบัชุมชนเป็นประจาํอยู่แล้ว ส่วนขยะ
อนัตรายนั้น ทางเทศบาลนครสมุทรปราการไดมี้การให้ความรู้ดา้นการคดัแยก
ขยะ ซ่ึงเทศบาลนครสมุทรปราการมีโครงการให้ชุมชนจดัตั้งเป็นธนาคารขยะ 
โดยให้งบประมาณสนับสนุนชุมชนละ 70,000 บาท เพื่อนาํไปบริหารจดัการ
เร่ืองขยะรีไซเคิลชุมชน แต่ว่ายงัไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีได้คาดหวงัมีบาง
ชุมชนนาํเงินมาคืนเทศบาลเน่ืองจากไม่สามารถดาํเนินการโครงการดงักล่าวได ้
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การอุดหนุนเฉพาะเงินงบประมาณไปยงัชุมชนยงัไม่เพียงพอ 
ในส่วนของหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลนั้ นจะต้องมีการกํากับดูแลและให้
คาํปรึกษากบัชุมชน เป็นลกัษณะพี่เล้ียงให้โครงการและประเมินผลโครงการ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของโครงการและเพื่อนาํไปสู่การพฒันาใน
ระดบัท่ีใหญ่ข้ึน หรือ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนอยา่งจริงจงั 
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ในส่วนของการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ง ดงัภาพท่ี 
4.11 พบวา่ มีแนวทางในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง โดยจากการสัมภาษณ์นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลบางนํ้ าผึ้ ง จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัด
สมุทรปราการพบวา่พื้นท่ีรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ง มีปริมาณขยะอนัตรายท่ี
เกิดข้ึนจากชุมชนนอ้ยมาก องค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้งมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ี
รู้จกัคดัแยกขยะ ซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ง จะคดัแยกเป็น 2 
ส่วนคือ ขยะเปียก เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เป็นตน้ และขยะแห้ง เช่น พลาสติก แกว้ กระดาษ 
เป็นตน้แต่ปัญหาคือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้งยงัไม่มีถงัสําหรับแยกทิ้ง ดงันั้นบา้นท่ีแยกทิ้ง 
เม่ือเวลามีรถมาเก็บขนก็ยงัรวมกนัอยูบ่นรถเก็บขนสําหรับการเก็บขนขยะนั้น ทางองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบางนํ้ าผึ้ง มีรถเก็บขนขยะเพียง 1 คนั โดยทาํการเก็บขยะในวนัจนัทร์ – ศุกร์ ซ่ึงจะเป็นการเก็บขน
ขยะภายในชุมชน วนัละ 3 คร้ัง และวนัเสาร์ – อาทิตย ์จะเก็บขยะเฉพาะในตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้งเท่านั้นซ่ึง
ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงยงัไม่มีการคดัแยก ประชาชนยงัทิ้งขยะอนัตรายชุมชนรวมกบัขยะมูล
ฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกแลว้ 

การเปล่ียนแปลงสภาพขยะและการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์นั้น องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบางนํ้ าผึ้ ง มีนโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้งท่ีจะทาํให้ตาํบลบาง
นํ้าผึ้งเป็นตาํบลท่ีปลอดขยะ โดยใชห้ลกัการของจุลินทรียเ์ขา้ช่วย โดยจะให้ประชาชนในพื้นท่ีแยก
ขยะออกเป็น 2 ส่วนคือ การนาํขยะเปียกหรือขยะอินทรียม์าผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ ส่วนขยะท่ีรีไซเคิล
ได ้จะมีการนาํขยะรีไซเคิลเหล่าน้ีมาผลิตเป็นสินคา้จาํหน่ายในชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีท่ี
เรียกวา่ “กลุ่ม Bee Power Save the World”  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี   

 
ขยะเปียกพวกขยะอินทรีย ์และขยะรีไซเคิล ขยะเปียกพวกอินทรียสาร เช่น เศษ
อาหาร ใหห้มกัไวเ้พื่อทาํขยะหอม หรือปุ๋ยนํ้ากน้ครัว ซ่ึงนํ้าหมกัท่ีไดจ้ะนาํไปใช้
ประโยชน์ในครัวเรือน และกากท่ีเหลือสามารถนาํไปทาํเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกตน้ไม ้
แต่ถา้หากไม่ตอ้งการในส่วนของกากท่ีเหลือ ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบาง
นํ้ าผึ้งก็ มีโรงปุ๋ย ซ่ึงจดัตั้งโดยประชาชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มเพื่อผลิตนํ้ าหมกั
ชีวภาพ ซ่ึงในส่วนของขยะเปียกไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทับางจาก โดยให้
ถงัสําหรับหมกัในครัวเรือน ครัวเรือนละ 2 ถงั จาํนวน 800 ครัวเรือน และถงั
หมกัสําหรับตลาด 6 ถงัใหญ่ ในส่วนของก่ิงไม ้ใบไม ้จะนาํไปบดย่อยและทาํ
เป็นปุ๋ยหมกัในโรงปุ๋ยในพื้นท่ี ในส่วนขยะแห้ง จะมีกลุ่มเยาวชนรวมตวักนั (กลุ่ม 
Bee Power Save the World) รับขยะท่ีสามารถนาํมาดดัแปลงใช้ใหม่ไดจ้าก
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ตลาด เพื่อนาํมาประดิษฐ์ของใชท่ี้ทาํจากเศษวสัดุและขยะออกจาํหน่าย อีกส่วน
หน่ึงจะไปรับซ้ือขยะตามบา้นเรือนท่ีแยกไวแ้ลว้นาํไปขายต่อ เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับเยาวชนในพื้นท่ี การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นตวัแทน
สร้างความร่วมมือใหก้บัชุมชน”  

 

 
 

ภาพที ่4.11  ถงัผลิตนํ้าหมกัชีวภาพและถงัขยะ 
 
การกาํจดัขยะขั้นสุดทา้ยขององค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้งนั้น ทางองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลบางนํ้าผึ้งไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะเป็นของตนเอง และไม่มีการแยกทิ้งขยะอนัตรายออกจาก
ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอนัตรายจึงถูกส่งไปทิ้งพร้อมกบัขยะมูลฝอยท่ีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยใน 
ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ง มีไขมนัท่ีตกั
ไดจ้ากถงัและบ่อดกัไขมนัต่อสัปดาห์ปริมาณมากกว่า 200 ลิตร ปัจจุบนัมีการนาํไปฝังกลบตาม
ธรรมชาติซ่ึงเป็นบ่อฝังกลบท่ีขุดข้ึนมาเอง แต่บางส่วนท่ีฝังกลบไม่ทนัก็ให้รถเก็บขนขยะมาเก็บไป 
สาํหรับขยะติดเช้ือทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางนํ้ าผึ้ง ไดท้าํการจา้งรถสามลอ้หรือรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยในการขนส่งขยะไปกาํจดั สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ซ่ึงโรงพยาบาลไม่มีรถเก็บขนท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางนํ้ าผึ้งไม่มีระบบกาํจดัมูลฝอยติด
เช้ือเป็นของตนเอง จึงตอ้งส่งไปกาํจดัยงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางกระสอบ ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลมีเพียงเตาเผาขยะขนาดเล็ก และไม่ใช่เตาเผาท่ีถูกสุขลกัษณะ โดยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนบางกระสอบจะคิดค่ากาํจดัขยะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางนํ้ าผึ้งเป็น
รายเดือนตามปริมาณขยะ โดยปกติจะเก็บท่ีประมาณ 150-200 บาทต่อเดือน 

 



129 

4.2.4  สรุป การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ในเขตปริมณฑล 
โดยสรุปแลว้การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในเขตปริมณฑลพบวา่มีแนวนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ คือ การ
ลดการเกิดของเสียดว้ยหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมทั้งมี การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์สร้าง
จิตสาํนึกในการลดการเกิดขยะมูลฝอยและส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ผา่นส่ือต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่วนการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีปริมลฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวดัปทุมธานี และจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า เป็นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเน้นการฝังกลบเป็นหลัก  โดยเทศบาลนคร
นนทบุรีให้ความสําคัญกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงเวลา เพื่อลดความเส่ียงด้านอุบัติเหตุ 
เช่นเดียวกับจังหวดัปทุมธานีและสมุทรปราการ ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ ง 
จงัหวดัสมุทรปราการ กลบัพบวา่มีการจดัการขยะโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูล
ฝอยแลว้นาํกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ และมีการนาํขยะอินทรียม์าผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กบัตน้ไม้
ภายในชุมชน ส่วนขยะบางประเภทจะมีกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีรับซ้ือ เพื่อนาํไปประดิษฐ์เป็นสินคา้
จาํหน่ายภายในตลาดนํ้ าบางนํ้ าผึ้งต่อไป และจากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีปริมลฑลยงัมีจาํนวนท่ีไม่เพียงพอ จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปผล
การสัมภาษณ์ในประเด็นการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลดงัภาพท่ี 4.12 
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ภาพที ่4.12  สรุปผลการสัมภาษณ์ในประเด็นการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ 
                     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 

 

เน้นการจัดการขยะมูลฝอย

โดยวธีิการฝังกลบ 

 

ลดการเกิดของเสียดว้ยหลกั 3R 

การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์สร้าง

จิตสาํนึกโดยโครงการต่างๆ 

 

กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

ผู้ก าหนดนโยบาย 

กรมควบคุมมลพษิ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ใชห้ลกั 3R และรณรงคใ์ห้

ประชาชนคดัแยกมูลฝอย 

จังหวดันนทบุรี 

 

การจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงเวลา 

 

จังหวดัปทุมธานี 

 

ใชร้ถเก็บขนขยะมูลฝอย 

 

จังหวดัสมุทรปราการ 

 

นาํขยะมูลฝอยมาใช้

ประโยชน ์

   นาํขยะไปฝังกลบ

กกกกลกลบ 

 

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

 

นาํมาประดิษฐเ์ป็นสินคา้เพื่อ

จาํหน่าย 

 
การฝังกลบ 

การส่งเสริมใหค้วามรู้กบัประชาชน 

ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 

ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

 

นาํมาประดิษฐเ์ป็น

สินคา้เพ่ือจาํหน่าย 
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4.3  ปัญหาและอปุสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 
 
 4.3.1  ผู้ก าหนดนโยบาย 

จากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล สํานกัจดัการกากของเสียและ
ของเสียอนัตราย ผูอ้าํนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
ผูอ้าํนวยการส่วนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลกรมควบคุมมลพิษ ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบวา่ ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือการไม่ให้ความสําคญัของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและไม่มีการส่ือสารท่ี
เป็นรูปธรรมให้ประชาชนเกิดความตระหนกัต่อการจดัการขยะมูลฝอย โดยความเห็นของผูอ้าํนวยการ
ส่วนแผนงานและประเมินผล สาํนกัจดัการกากของเสียและของเสียอนัตราย  และผูอ้าํนวยการส่วน
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลกรมควบคุมมลพิษ ไดก้ล่าวว่า เตาเผาขยะเป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบั
การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนแต่ไม่ถูกนาํมาใช้
บริหารจดัการอยา่งเป็นรูปธรรม ไม่มีการส่ือสารให้ประชาชนเห็นความสําคญั
อย่างชัดเจน ผูบ้ริหารไม่ให้ความสําคญั ไม่มีการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเตาเผาขยะเป็นเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอย เพราะขีดจํากัดทางด้านพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ เร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง เช่น การลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือน การคดัแยกขยะ เป็นตน้ ประชาชนยงัขาดความตระหนกัและ
ขาดการมีจิตสํานึกต่อสังคมในการท่ีจะช่วยกนัลดปริมาณขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็น
หน้าท่ีหน่ึงของกรมส่งเสริมส่ิงแวดล้อมในการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 4.3.2  กรุงเทพมหานคร 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รองผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานครและผูอ้าํนวยการสํานกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร กล่าววา่ ปัญหาหลกัในการ
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จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ตน้ทาง เน่ืองจากประชาชนยงัขาดความตระหนกัในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย นอกจากน้ี 
เม่ือประชาชนทาํการคดัแยกขยะจากครัวเรือน แต่เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บไม่ไดท้าํการแยกแต่อยา่งใดทาํให้
การคดัแยกขยะจากตน้ทางในกรุงเทพมหานครไม่ประสบความสําเร็จ ดงันั้น การแกไ้ขปัญหาการ
จดัการขยะโดยกล่าวถึงการกาํจดัขยะมูลฝอยในต่างประเทศทั้งในยุโรป อเมริกา รวมถึงการจดัการ
ของประเทศในแถบเอเชีย ไม่วา่จะเป็นสิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน เป็นตน้ ซ่ึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ 
และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยใกลเ้คียงกบัประเทศไทยวา่ มีการใชเ้ทคโนโลยีฝังกลบลดลง และ
มุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ียงัคงมีอยูใ่นขยะมูลฝอยให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงมาตรการท่ี
มุ่งเนน้ให้มีการคดัแยกขยะท่ีทิ้งออกจากแหล่งกาํเนิดออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการแปรรูป
และกาํจดั 

 ดังนั้ น แผนกลยุทธ์และมาตรการในการกําจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจึงมี
แนวโน้มท่ีจะเลือกใช้วิธีการใหม่ๆ อาทิ พฒันาแนวทาง/เทคโนโลยีในการนาํมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ โดยส่งเสริมแนวทางการนาํมูลฝอยกลบัมาใชซ้ํ้ า หรือนาํกลบัมารีไซเคิลส่งเสริมการแปร
รูปมูลฝอยเป็นพลงังาน เช่น ก๊าซชีวภาพ การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ ส่งเสริมแนวทางการนาํมูล
ฝอยเศษอาหารไปเล้ียงสัตวห์รือหมกัทาํปุ๋ย และปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการจดัการมูลฝอย โดย
จะตอ้งทาํการศึกษาปรับปรุง การแกไ้ขกฎหมายและระเบียบ ให้เอ้ือต่อ หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผู ้
จ่ายค่าใช้จ่ายในการเก็บขน รวมทั้งการกาํจดั ปรับปรุงขอ้บญัญติัขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร 
และเผยแพร่เพื่อสร้างความเขา้ใจและการยอมรับในการชาํระค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกาํจดัมูล
ฝอย พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการกาํจดัมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมแนวปฏิบติัใน
การลดปริมาณมูลฝอยจากตน้ทาง โดยใช้แนวคิด 3R คือ การแปรรูปขยะมูลฝอย การหมกัทาํปุ๋ย 
หรือการบาํบดัดว้ยวิธีผสมผสานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน ส่งเสริมการรณรงคค์ดัแยกมูลฝอยติดเช้ือ ขยายการให้บริการให้ทัว่ถึง ปรับปรุง/พฒันา
ระบบการจดัเก็บและกาํจดัให้มีประสิทธิภาพและถูกวิธี ส่งเสริมการรณรงค์คดัแยกขยะมูลฝอย
อนัตรายจากบา้นเรือน พฒันาระบบการจดัเก็บ และสถานท่ีเก็บกกัท่ีไดม้าตรฐาน 

 
4.3.3  จังหวดันนทบุรี 
จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู ้อ ํานวยการกอง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดันนทบุรีคือขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึนทาํให้ภาชนะรองรับมีจาํนวนไม่เพียงพอส่งผลให้มี
ขยะมูลฝอยตกคา้งในบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอย และการรณรงคใ์ห้ประชาชนทาํการคดัแยกขยะมูล
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ฝอยจากแหล่งกาํเนิดไม่ได้รับความร่วมมือ ประชาชนนาํถงัขยะและถุงขยะท่ีชาํรุดมาใช้ในการ
บรรจุขยะมูลฝอยทาํใหข้ยะมูลฝอยตกหล่นบริเวณกองขยะส่งกล่ินเหมน็ และยากต่อการเก็บขนขยะ
มูลฝอย 

สาํหรับปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนนทบุรีพบวา่การเก็บขยะในบาง
พื้นท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดเ้น่ืองจากถนนแคบไม่สะดวกต่อการเขา้ถึงพื้นท่ีและปัญหาการขาด
ความตระหนักของประชาชนในการคดัแยกขยะตลอดจนการกาํหนดเวลาของการเก็บขนขยะ 
นอกจากน้ี ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัขยะกบัทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีใชบ้ริการยงัไม่เพียงพอกบัการ
บริหารจัดการ ซ่ึงแต่ละปีเทศบาลตอ้งเสียงบประมาณในด้านเช้ือเพลิงและซ่อมบาํรุงรถขยะเป็น
จาํนวนมาก เพราะตอ้งเดินรถเก็บขยะวนัละ 2-3 รอบ ซ่ึงตอ้งใชน้ํ้ามนัวนัละประมาณ 100 ลิตรต่อวนั  

ในขณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดและกาํนนัตาํบลเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรีได้
กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของตาํบลเกาะเกร็ดว่าปัญหาท่ีเกิดจาก
ภายนอกพื้นท่ี รวมทั้งอุปสรรคจากการเก็บขนขยะมูลฝอย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
 ขยะมูลฝอยและนํ้ าเสียท่ีเกิดจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีไหลตามแม่นํ้ าเจา้พระยามา และ
ปัญหาภายในพื้นท่ีดา้นจาํนวนบุคลากรเน่ืองจากถนนบนเกาะเกร็ดเป็นถนนเส้น
เล็กๆ ไม่สามารถใช้รถขนขยะไดต้อ้งอาศยัแรงงานคน ทั้งการเดินเก็บขยะมูล
ฝอยตามจุดท่ีกระจายอยูท่ ัว่ การขนขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมไดล้งเรือบรรทุกขา้ม
ฟากไปทางปากเกร็ด เม่ือถึงฝ่ังปากเกร็ดตอ้งขนขยะมูลฝอยข้ึนจากเรืออีก ทาํให้
การจดัการขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ดกลายเป็นงานท่ีหนกัและส้ินเปลืองแรงงาน
มากกวา่ปกติ 

 
อีกปัญหาหน่ึงคือการจดัเก็บค่าบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยซ่ึงไม่สามารถจดัเก็บไดค้รบทุก

บา้นเรือน เพราะบางบา้นเป็นพื้นท่ีสวน ชาวบา้นอา้งว่าใช้วิธีเผาและฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
สวนของตนเองไม่ได้ทิ้งขยะมูลฝอยท่ีจุดเก็บขยะมูลฝอยจึงไม่จ่ายค่าบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย 
ประกอบกับการขาดแคลนด้านงบประมาณท่ีใช้ในการจดัการขยะ เน่ืองจากบนเกาะเกร็ดไม่
สามารถกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนไดเ้องตอ้งจา้งเทศบาลนครปากเกร็ดในการกาํจดั
ขยะมูลฝอย โดยทางองค์การบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดได้คิดค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
บา้นเรือนหลงัคาเรือนละ 40 บาทต่อเดือน ปรากฏวา่จากจาํนวนครัวเรือน 1,500 ครัวเรือน สามารถ
จดัเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยได้เพียง 500 หลงัคาเรือนเท่านั้น ในส่วนน้ีทางองค์การบริหารส่วน
ตาํบลเกาะเกร็ดพยายามหาวิธีแก้ไขเร่ือยมาแต่ก็ยงัไม่ประสบความสําเร็จ ทาํให้งบประมาณการ
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จดัการขยะมูลฝอยเกิดภาวะขาดทุนตอ้งใชง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดและ
งบประมาณอุดหนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ปัญหาการจดัเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย
ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะเกร็ดไดส่้งพนกังานเดินเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยตามบา้นแต่ก็ยงั
ไม่ประสบความสาํเร็จ 

 
4.3.4  จังหวดัปทุมธานี 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการ

จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีพบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยยงัคงเป็นปัญหาท่ีสําคญัของ
จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากขาดแคลนท่ีดินในการก่อสร้างศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอย โดยในพื้นท่ีบริเวณ
หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยู่หมู่ท่ี 14 ตาํบลบึงทองหลาง อาํเภอลาํลูกกา มีเน้ือท่ี
ประมาณ 230 ไร่ ซ่ึงเม่ือไดด้าํเนินการสร้างศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวมท่ี 1 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2541 
ไดมี้การคดัคา้นจากประชาชนบริเวณใกลเ้คียง จึงไม่สามารถเปิดใชไ้ดร้วมถึงมีการแอบทิ้งขยะติด
เช้ือปนกบัขยะทัว่ไป วิธีการแกไ้ขคือการจดัการขยะดว้ยวิธีฝังกลบขยะแบบถูกหลกัสุขาภิบาลซ่ึง
จะตอ้งทาํประชาพิจารณ์เพื่อไม่ใหเ้กิดการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ีบริเวณท่ีจะทาํหลุมฝังกลบ
ขยะ นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานี ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีจาํนวนรถให้บริการและพื้นท่ีในการทิ้งขยะไม่
เพียงพอต่อการดาํเนินการ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 
รถบริการจาํนวน 5 คนัของเทศบาลจะตอ้งให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี 38.90 
ตารางกิโลเมตร ในจุดท่ีเป็นตลาดหรือโรงงานจะมีขยะมากกวา่บริเวณท่ีเป็นท่ี
อยูอ่าศยั การให้บริการอาจจะไม่ทัว่ถึง และ รถบริการจาํนวน 5 คนัดงักล่าวใช้
บุคลากรประมาณ 12-14 คน มีพนกังานกวาดขยะมูลฝอย 25-30 คน พนกังาน
รถขนเก็บขยะมูลฝอยจาํนวน 20 คนต่อวนั ดงันั้นเทศบาลเมืองปทุมธานีจะ
ตอ้งการบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีดงักล่าวประมาณ 60 คนต่อวนั ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
บุคลากรจึงเป็นปัจจยัท่ีควรพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจา้งเหมาเอกชน การ
รณรงค์และส่งเสริมการทิ้งขยะให้ถูกท่ีและการแยกขยะจึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสม 
 
 ซ่ึงจากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ (2554:15) พบวา่ เทศบาลเมืองปทุมธานี ยงัไม่มี

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเช้ือในลกัษณะรวมศูนย ์หรือมีการใช้บริการสถานท่ี
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กําจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง นอกจากน้ี ยงัไม่มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกาํจดัขยะมูลฝอย เช่น มีการปรับปรุงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดอีกดว้ย 

 เช่นเดียวกบั องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหา
และอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีคือ ท่ีทิ้งขยะ ซ่ึงปัจจุบนั ประชาชนส่วน
ใหญ่ ขุดเอาหนา้ดินไปขาย ขุดดินแลว้ก็ไปขาย เพื่อทาํเป็นบ่อเล้ียงปลา เม่ือขาดทุนก็จะนาํเอาขยะ
มาถมท่ี แต่เน่ืองจาก เป็นการถมท่ีไม่ดีและไม่ถูกสุขลกัษณะ จึงทาํให้เกิดกล่ินเหม็น สร้างความ
รําคาญ และส่งผลต่อสุขภาพจนทาํใหเ้กิดขอ้ร้องเรียน ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองสาม สั่ง
ปิดไปหลายบ่อ ในขณะเดียวกนัเม่ือถึงฤดูแลง้เม่ือมีขยะมาก จะเกิดแก๊สมีเทน  ทาํให้เกิดการติดไฟ 
และไหมใ้นพื้นท่ี ปัญหาอีกประการ คือ การระบายนํ้ าท่ีไม่ผ่านการบาํบดัลงสู่แม่นํ้ าลาํคลองของ
หมู่บา้นจดัสรร  

 
4.3.5  จังหวดัสมุทรปราการ 
ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการ จากการสัมภาษณ์

หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ผูแ้ทนนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ 
ได้กล่าวว่าสภาพทัว่ไปของบริเวณสถานท่ีกําจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั คือ พื้นท่ีการเทกองมี
ปริมาณขยะมากจนไม่สามารถรองรับปริมาณท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัได ้สถานท่ีกาํจดัขยะมีพื้นท่ีใน
การฝังกลบขยะเหลือนอ้ยจนทาํใหต้อ้งดาํเนินการหาสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ปัญหาอีก
ประการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการคือ ไม่มีบ่อรองรับนํ้ าเสีย แต่จะมีการขุดร่อง
นํ้ารอบๆ บ่อขยะเม่ือมีนํ้ าปริมาณท่ีมากพอ จึงจา้งเอกชนดูดนํ้ าไปทิ้ง โดยเสียค่าใชจ่้ายเท่ียวละ 230 
บาท ประกอบกบัการจุดไฟเผาขยะในพื้นท่ีเทกองยงัไม่ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ และทาํให้เกิดควนัท่ี
เกิดจากการเผาสร้างมลภาวะในอากาศอีกประการหน่ึง การขุดหลุมรอบๆ พื้นท่ีกาํจดัทาํให้นํ้ าจาก
ขยะไหลลงไปในบ่อและไหลไปยงับริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง นอกจากน้ีผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม ผูแ้ทนนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ ไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสมุทรปราการพบวา่ มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ แต่
เน่ืองจากยงัขาดบุคลากร การจา้งเอกชน (Out Source) จึงเป็นทางออกท่ีดี แต่จากการสัมภาษณ์
พบว่า ยงัขาดการประสานงานอย่างบูรณาการกบักรุงเทพมหานคร แต่มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง 
เทศบาลนครจงัหวดัสมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนตาํบลในพื้นท่ีใกล้เคียงซ่ึงมีการแบ่ง
หน้าท่ีตามความพร้อมและลกัษณะของพื้นท่ีรวมทั้ง ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอย คือ 
มีงบประมาณนอ้ย ดงัน้ี 
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 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการมีรถขนส่งขยะเพียง 1 คนั ครอบคลุม
พื้นท่ี 1,938 ไร่ และยงัขาดพื้นท่ีฝังกลบ ถึงแมว้่าจะรณรงค์ให้ประชาชนแยก
ขยะ แต่เม่ือมีรถขนขยะเพียงคนัเดียว สุดทา้ยขยะเหล่านั้นก็ถูกนาํมารวมกนัใน
รถ รวมไปถึงการกาํจดัขยะมีพิษจากโรงพยาบาล ซ่ึงพบวา่ไม่เพียงพอ และ การ
ดาํเนินการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ  
 
4.3.6  สรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลคือ การไม่นาํนโยบายการจดัการ
ขยะมูลฝอยมาปฏิบติัให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั้งประชาชนยงัขาดความตระหนักและขาดการมี
จิตสํานึกต่อสังคมในการท่ีจะช่วยกนัลดปริมาณขยะมูลฝอย ถึงแมว้่าประชาชนจะทาํการคดัแยก
ขยะมูลฝอยท่ีตน้ทางแต่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บขยะมูลฝอยนั้นไม่ไดท้าํการแยกขยะมูล
ฝอยแต่อยา่งใด ส่วนปัญหาและอุปสรรคของการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีปริมลฑล ไดแ้ก่ จงัหวดั
นนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ปัญหาท่ีสําคญัในการจดัการขยะมูลฝอย
คือ ภาชนะรองรับและรถจดัเก็บขยะมีจาํนวนไม่เพียงพอส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกคา้ง ประกอบกบั
สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ไดม้าตรฐาน และประชาชนต่อตา้น นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาในเร่ือของ
ความคบัแคบของพื้นท่ีทาํให้ไม่สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่ทัว่ถึง รวมทั้ง มีการแอบทิ้งขยะติด
เช้ือปะปนกบัขยะทัว่ไป จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ปริมณฑลดงัภาพท่ี 4.13 
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ภาพที ่4.13  สรุปผลการสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของ         
                     กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 

กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

ผู้ก าหนดนโยบาย 

กรมควบคุมมลพษิ 

ประเทศไทย ยงัไม่มีการนาํ

นโยบายการจดัการขยะมูล

ฝอยมาปฏิบติั 

กรุงเทพมหานคร สถานท่ีจดัการขยะมูลฝอยไม่

มีมาตรฐาน 

จังหวดันนทบุรี 

 

อุปกรณ์จดัการขยะมูลฝอยไม่

เพียงพอ และอยูใ่นสภาพชาํรุด 

จังหวดัปทุมธานี 

 

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ได้

มาตรฐาน และประชาชนต่อตา้น 

 

จังหวดัสมุทรปราการ 

 

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยไม่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนขาดจิตสาํนึก

ในการจดัการขยะมูล

ฝอย 

ความคบัแคบของพ้ืนท่ีทาํใหไ้ม่

สามารถเก็บขนขยะมูลฝอยได้

ทัว่ถึง 

มีการปนเป้ือนระหวา่ง ขยะติดเช้ือ 

และขยะมูลฝอยทัว่ไป 
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4.4  การบูรณาการการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 

 
จากการสัมภาษณ์กรมควบคุมมลพิษไดก้ล่าวถึงการบูรณาการการจดัการขยะมูลฝอยของ

ประเทศไทยพบวา่การบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียว กรม
ควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานกลางท่ีดูแลเร่ืองนโยบายและแผนเป็นหลกั รวมถึงการให้คาํแนะนาํใน
การจดัการมลพิษและอาจจะมีการออกกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎหมายดว้ย เพื่อให้ทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งนาํไปใชป้ระโยชน์ ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 กรมควบคุมมลพิษไม่ใช่หน่วยงานบริการกาํจดัโดยตรงแต่เป็นหน่วยงานกลาง
มีหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย เกณฑ์การจดัการ เป็นตน้ การจดัการขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีของแต่ละพื้นท่ีควรท่ีจะใหชุ้มชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครดาํเนินการ
จดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนก่อน โดยมีหน่วยงานราชการกลางให้ความรู้ 
และอบรมวธีิการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งกองทุนขยะ 
หรือธนาคารขยะ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัการ
ขยะมูลฝอยร่วมกนัของกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวว่าควรจะตอ้งมีการ
ทาํขอ้ตกลงอย่างชดัเจนกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวดงักล่าว รวมถึงหากจะมีการนาํขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปทิ้งท่ีพื้นท่ีเขตปริมณฑล หรือจากพื้นท่ีหน่ึงไป
ยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงก็ตาม ก็ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีให้ประชาชน
ยอมรับเสียก่อนถึงประโยชน์และผลกระทบท่ีจะตามมา รวมถึงการติดตามการ
ดาํเนินการขนส่งนั้นๆ จะตอ้งมีการจดัการท่ีดีดว้ยสาํหรับการติดตามประเมินผล
ตามนโยบายท่ีกาํหนดใชพ้ิจารณาดูจากความเปล่ียนแปลงในการจดัการขยะมูล
ฝอย เช่น ปริมาณขยะท่ีลดลงและการคัดแยกขยะจากแหล่งกําเนิด การใช้
ประโยชน์จากขยะมูลฝอย การหมกัปุ๋ย การสร้างพลงังาน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
นาํมารีไซเคิล รวมถึงการกาํจดัขั้นสุดทา้ย เป็นตน้  
 
นอกจากน้ี รองผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู ้อ ํานวยการสํานักส่ิงแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวถึงการบูรณาการการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทยพบวา่การจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีคาบเก่ียว ไม่มีปัญหาแต่อยา่งใดทาํให้ดาํเนินการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอย 
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4.4.1  การบูรณาการของกรุงเทพมหานครกบัจังหวดันนทบุรี 
การบูรณาการในการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ไดมี้การทาํขอ้ตกลงเพื่อ

ร่วมกนัจดัการขยะมูลฝอยกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ได้มีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือการขบัเคล่ือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายจากชุมชน ภายใตห้ัวขอ้ “เมืองนนท์สวยใส ไร้มลพิษ” ให้
ชุมชนมีระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้
ของการเกิดขยะจนถึงการกาํจดัขั้นตอนสุดทา้ย และให้ความสําคญัต่อการนาํ
ขยะมูลฝอยท่ีมีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด รวมทั้ งการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งนาํไปกาํจดัให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยเน้นเป้าหมาย
ไปท่ีเทศบาลทั้งหมดในจงัหวดันนทบุรี 
 
เช่นเดียวกนักบัเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึง ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีโครงการความร่วมมือในการ

จดัการขยะกบักรุงเทพมหานคร มีแต่ความร่วมมือระหว่างเทศบาลดว้ยกนัในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึง
แนวโนม้ในการมีโครงการความร่วมมือกบักรุงเทพมหานครเป็นไปไดย้าก นอกจากวา่ หากจงัหวดั
นนทบุรีมีการสร้างโรงงานขยะเกิดข้ึน ก็อาจสามารถรองรับขยะจากกรุงเทพมหานครเพื่อนาํมาเผา
และนาํพลงังานไปใชต่้อได ้แต่หากตอ้งหาท่ีพกัขยะเพื่อทาํการฝังกลบดว้ยคงเป็นไปไม่ได ้เพราะ
กรุงเทพมหานครเองมีปริมาณขยะต่อวนัเป็นจาํนวนมาก แต่ไดล้งนามในบนัทึกความร่วมมือกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ในการบูรณาการเพื่อการ
จดัการขยะมูลฝอยนั้น เทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมกบักรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการมูลฝอยอนัตรายจากชุมชนและดาํเนินกิจกรรมเรียกคืนซาก
หลอดฟลูออเรสเซนต ์โดยมีบริษทัโตชิบาไลทต้ิ์ง จาํกดั รับไปกาํจดัดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม ปัจจุบนัได้
ขยายการให้บริการครอบคลุมมูลฝอยอนัตรายประเภทอ่ืนๆ เช่น ซากแบตเตอร่ี กระป๋องสเปรย ์
บรรจุภณัฑ์โดยมีบริษทัเบทเตอร์ เวิร์ลกรีน จาํกดั นาํไปฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาลสําหรับมูลฝอย
ติดเช้ือจะถูกนาํไปกาํจดัโดยใชเ้ตาเผา ณ บริษทัท่ีดินบางปะอิน จาํกดั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงส่ิงปฏิกลูถูกนาํมาหมกัทาํปุ๋ย ตามแนวทางพระราชดาํริ ณ ศูนยบ์ริการ
และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยอาศยักระบวนการย่อยสลายในถังปิดแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
(Anaerobic Digestion) แบบเติมคร้ังเดียว (Batch Type) คือ การเติมส่ิงปฏิกูลให้เสร็จส้ินภายใน 1 
วนัแลว้ปิดฝาถงัให้สนิท เม่ือครบ 28 วนั จึงปล่อยส่ิงปฏิกูลจากถงัหมกัสู่ลานทราย ตากให้แห้ง
ประมาณ 7-14 วนั แล้วนําของแข็งท่ีอยู่บนชั้นผิวหน้าทรายมาทาํปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ ส่วน
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ของเหลวท่ีกรองผ่านชั้นทราย จะไหลไปยงับ่อเก็บนํ้ าเพื่อบาํบดัและนาํมาเป็นปุ๋ยนํ้ ารดตน้ไมไ้ด้
เช่นกนั 

 
4.4.2  การบูรณาการของกรุงเทพมหานครกบัจังหวดัปทุมธานี 
สําหรับการบูรณาการในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัปทุมธานี พบว่า จังหวดั

ปทุมธานีร่วมมือกบัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเพื่อแกปั้ญหาการไม่ไดรั้บการยอมรับจากประชาชน
ในพื้นท่ีบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองคูคต ท่ีได้รับการคัดค้านจากประชาชนบริเวณ
ใกลเ้คียง โดยจะยา้ยขยะมูลฝอยไปฝังกลบในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแทน แต่การจดัการ
ขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวในจงัหวดัปทุมธานีพบว่าท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะร่วมมือกนับริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยผูแ้ทนจากเทศบาลเมือง
ปทุมธานีไดใ้หร้ายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
สําหรับโครงการความร่วมมือกบักรุงเทพมหานครนั้น ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มี อาจ
ตอ้งมีคนกลางเป็นผูป้ระสานงาน เช่น เอกชนเขา้มาจดัดาํเนินการจดัสัมมนา 
โดยอาจเชิญตวัแทนจากภาคส่วนต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์ มาถ่ายทอด
ประสบการณ์นอกจากวา่ จงัหวดัปทุมธานีมีการสร้างโรงงานขยะท่ีมีมาตรฐาน 
มีความปลอดภยัเกิดข้ึน ก็อาจสามารถเกิดความร่วมมือในการรองรับขยะมูล
ฝอยจากกรุงเทพมหานครเพื่อนาํมากาํจดัในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีได ้
 
4.4.3  การบูรณาการของกรุงเทพมหานครกบัจังหวดัสมุทรปราการ 
ในขณะเดียวกัน การบูรณาการในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัสมุทรปราการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวในจงัหวดั
สมุทรปราการนั้ นอาจมีความเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เน่ืองจากกรุงเทพมหานครและจังหวดั
ปริมณฑล มีการจดัการขยะมูลฝอยแบบต่างคนต่างทาํซ่ึงท่ีผา่นมาพบว่าการจดัการขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมยงัมีประสิทธิภาพดี จึงคิดวา่ยงัคงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมือกนัในขณะน้ี 

 
4.4.5  สรุป 
โดยสรุปแลว้นั้น การบูรณาการของกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัปริมณฑลในการจดัการ

ขยะมูลฝอยพบว่ายงัไม่เกิดความร่วมมือระหว่างกันแต่อย่างใด แต่พบว่ามีความร่วมมือในการ
จดัการขยะมูลฝอยระหวา่งหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในแต่ละจงัหวดั เช่น ภายใน
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พื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ไดมี้ความร่วมมือกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดัเพื่อ
จดัสถานท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย แต่ยงัไม่ได้เกิดความร่วมมือระหว่างจงัหวดันนทบุรีกับ
กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกนัจดัหาสถานท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยของทั้งสองจงัหวดั ซ่ึงหากเกิด
ความร่วมมือระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัปริมณฑลในการจดัการขยะมูลฝอยแลว้ ก็อาจจะ
เกิดผลดีในการบริหารจดัการกบักรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัปริมณฑลทั้ง 3 จงัหวดั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในดา้นการจดัการขยะมูลฝอย เช่น มีการแลกเปล่ียความรู้ และเทคโนโลยีในการจดัการขยะ
มูลฝอย ระหวา่งกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล หรือมีความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
กบัจงัหวดัปริมณฑลเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 

 

4.5  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามประชาชน 
 
นอกจากการสัมภาษณ์ผูก้าํหนดนโยบาย ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครและผูแ้ทนจากองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปริมณฑลโดยวิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยตามทฤษฎี CIPP-I 
แล้ว ผูศึ้กษาได้ใช้แบบสอบถามกบัประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ไดแ้ก่ ประชาชนในพื้นท่ี เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อาํเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี  ตาํบล
เกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี และ องค์การ
บริหารส่วนตาํบลบางนํ้ าผึ้ ง จังหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 100 ราย (รายละเอียดของผลจาก
แบบสอบถามประชาชน ดงัแสดงในภาคผนวก) ผลของการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าว 
สามารถสรุปไดด้งัประเด็นต่อไปน้ี 

 
4.5.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ เกินกว่าคร่ึงหน่ึงหรือร้อยละ 58 เป็นเพศชาย 

ส่วนอีกร้อยละ 42 เป็นเพศหญิง ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 41-50 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28 
รองลงมาคือ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 84 และจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาจบการศึกษา
ในระดับ มธัยมศึกษาตอนปลาย และมธัยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22 และร้อยละ 11 
ตามลาํดบั ประกอบอาชีพในภาครัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมา ไดแ้ก่ นกัเรียน 
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17 ตามลาํดบั 
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4.5.2  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
จากการสอบถามกบัประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการ

จดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ประชาชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยจากโทรทศัน์
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือ ทราบจากสํานักงานเขต สํานักงานเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาํบล และจากสมาชิกในครอบครัว โดยคิดเป็นร้อยละ 22 เท่ากนั ขอ้มูลดงักล่าว
สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.3  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี    
                     กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 
 

แหล่งในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

อนัดบัในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
คะแนนรวม 

เขตสายไหม อ.ไทรน้อย อ.เกาะเกร็ด อ.บางน า้ผึง้ อ.คลองสาม 

สาํนกังาน/เทศบาล/องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 

3 1 3 1 
 

12 

กาํนนั 
 

3 
 

1 
 

6 
ผูใ้หญ่บา้น 

     
0 

เพื่อนบา้น 
   

2 
 

4 
สมาชิกในครอบครัว 

  
2 2 2 12 

วิทยชุุมชน 
    

3 3 
วารสารชุมชน 2 

    
4 

ประกาศต่างๆ 
     

0 
โทรทศัน์ 1 2 1 

 
1 13 
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ภาพที ่4.14  ร้อยละของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ในการจดัการขยะมูลฝอยของ 
                     ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 
 
 4.5.3  ผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร และจังหวดัปริมณฑล 

จากการสอบถามกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 
ประชาชนในทุกพื้นท่ีท่ีไดส้าํรวจความคิดเห็นกล่าววา่ไดรั้บผลกระทบในเร่ืองของความสะอาดของ
พื้นท่ีคิดเป็นร้องละ 100 รองลงมาไดแ้ก่ ผลกระทบทางดา้นกล่ินรบกวนและสัตวน์าํโรค คิดเป็น
ร้อยละ 80 ดงัตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4  ผลกระทบท่ีไดรั้บจากการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
                     และจงัหวดัปริมณฑล 
 

ผลกระทบที่ได้รับจากการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เขตสายไหม อ.ไทรน้อย อ.เกาะเกร็ด อ.คลองสาม อ.บางน า้ผึง้ ร้อยละ 

ปัญหาความสะอาดของพ้ืนท่ี      100 

ปัญหากล่ินรบกวน      80 

ปัญหาสตัวน์าํโรค      80 

ปัญหาภูมิทศัน์      20 

ปัญหาการคมนาคม      20 
ปัญหาดา้นสุขภาพ      20 



144 

4.5.4  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
จากการสอบถามกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติก มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 24.0 รองลงมาคือ ส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวมของชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 และมีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 20.2 ตามลาํดบั จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5  การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ 
                     จงัหวดัปริมณฑล 
 

  
4.5.5  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 

จากการสอบถามกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า 
ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบในทุกพื้นท่ี หรือร้อยละ 100 กล่าววา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีสําคญัท่ีสุด
ในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมดมี
ขยะมูลฝอยตกคา้ง รองลงมาคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่ตรงเวลา การมีถงัขยะและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งในการเก็บขนขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอ และการมีนํ้าชะ (Leachate) จากขยะมูลฝอย โดยคิด
เป็นร้อยละ 40 เท่ากนั ผลจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปไดจ้ากตารางท่ี 4.6 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหา
การจดัการขยะมูลฝอย 

อนัดบัในการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 
คะแนน

รวม 
ร้อยละ เขตสาย

ไหม 
อ.ไทร
นอ้ย 

อ.เกาะ
เกร็ด 

อ.บาง
นํ้าผ้ึง 

อ.คลอง
สาม 

1. เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 1 1 2 1 2 31 16.9 
2  ช่วยเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน 

1 1 1 2 1 28 15.3 

3. ทาํการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวม
ของชุมชน 

2 2 3 3 3 43 23.5 

4. ลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใช้
ถุงพลาสติก  

3 3 4 3 3 44 24.0 

5. ร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูล
ฝอยภายในชุมชน 

4 4 5 4 4 37 20.2 
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ตารางที ่4.6  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
                      กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

 
 4.5.6  ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอย 

จากการใช้แบบสอบถามกบัประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ประชาชนเห็นว่า ควรจดัหาผูรั้บผิดชอบเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยอย่างชัดเจน โดยมาตรวจท่ี
ชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ ควรจดัประชุมคณะกรรมการชุมชนถึงการแกปั้ญหาขยะมูลฝอย และปลูกฝัง
ประชาชนให้ช่วยกนัจดัการขยะมูลฝอย ควรมีถงัขยะแยกแต่ละประเภท และจดัรถเก็บขยะแต่ละ
ประเภทดว้ย และถงัขยะควรมีการป้องกนักล่ินรบกวน และรณรงคล์ดขยะมูลฝอย แยกขยะมูลฝอย
แต่ละประเภท มีการรีไซเคิล ควรเพิ่มวนัในการจดัเก็บขยะมูลฝอย และควรมีมาตรการลงโทษผูท่ี้
ทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นท่ีเป็นทาง ควรจดัหาสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยอยา่งเป็นระบบ ควรเพิ่มวนัในการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงตอ้งการเรียกร้องให้คณะกรรมการแต่ละหมู่บา้นให้ความสําคญักบัการ
จดัการขยะมูลฝอยดว้ย 
 
 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิขึน้จากการจัดการขยะมูลฝอย 
เขตสาย
ไหม 

อ.ไทร
น้อย 

อ.เกาะ
เกร็ด 

อ.คลอง
สาม 

อ.บาง
น า้ผึง้ 

ร้อยละ 

เก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมดมีขยะมูลฝอยตกคา้ง      100 
เก็บขนขยะมูลฝอยไม่ตรงเวลา 

 
 

  
 40 

ถงัขยะและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการเก็บขนขยะมูลฝอย
มีไม่เพียงพอ  

 
 

  40 

มีนํ้าชะ (Leachate) จากขยะมูลฝอย 
 

 
 

 
 

40 
มีกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอย 

   
 

 
20 



 
บทที ่5 

 
การวเิคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเขตปริมณฑล และแนวทางการจดัการ 
 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกในดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอย ทั้งหน่วยงานในระดบัผูก้  าหนดนโยบาย ซ่ึงไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดันนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ร่วมกับการเก็บแบบสอบถาม
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการจดัการ
ขยะมูลฝอย ผลการศึกษาทั้งหมดไดน้ ามาวเิคราะห์ตามกรอบแนวคิด CIPPI เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการ
จัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และจังหวดัปริมณฑล รวมทั้ งน าข้อมูลดังกล่าวมา
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล ดว้ย
วธีิการ SWOT Analysis ซ่ึงผลการศึกษาทั้งหมดของบทท่ี 5 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  

5.1  เงื่อนไขทีเ่กีย่วข้องกบัความส าเร็จและความไม่ส าเร็จ ในการจัดการขยะมูลฝอยของ 
       กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นทีอ่ยู่ในเขตปริมณฑลแบ่งออกเป็น 
       ปัจจยัด้านต่างๆ ได้ดงันี ้

 
5.1.1  ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกจิ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม 
ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อแหล่งท่ีมา ประเภทและปริมาณ

ของขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศ มีปริมาณขยะมากท่ีสุดในประเทศ 
และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากอตัราการเกิดของประชากรมีมากกว่าอตัราการเสียชีวิต 
รวมถึงแนวโนม้การอพยพยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้สู่เมืองของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ ปีและจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจแต่พื้นท่ีของกรุงเทพมหานครมีจ ากดั ส่วนจงัหวดัปริมณฑล 3 จงัหวดัคือ 
จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกๆ ปี จากการ
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เพิ่มข้ึนของประชากรและการขยายตวัของภาคธุรกิจต่างๆจากเดิมท่ีเป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคม
เมืองและมีการเปล่ียนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผ ลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลไม่ให้ความ
สนใจ และความส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งเท่าท่ีควร ทั้งเร่ืองการคดัแยกขยะ การน า
ขยะไปแปรรูป หรือการน ากลบัมาใช้ใหม่ อาจเป็นท่ีการประชาสัมพนัธ์น้อยเกินไป ยงัเขา้ไม่ถึง
กลุ่มคนหรือปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูงจึงไม่มีเวลาสนใจกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยเพราะมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวัและไม่ใช่ปัญหาท่ีเร่งด่วนจึงท าให้ปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอยเป็นปัญหาท่ีส าคญัล าดบัตน้ๆ ในทุกพื้นท่ีท าการศึกษา 

 
5.1.2  ปัจจัยด้านองค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process)         
           และผลผลติ (Product/Output) 

5.1.2.1  ปัจจยัน าเขา้ (Input)ไดแ้ก่  
1) ผู ้ก  าหนดนโยบาย  ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล พบวา่  
กรุงเทพมหานคร 
นโยบายกรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมโดยใชแ้นวคิด 3R คือ ส่งเสริม

ให้มีการลดการบริโภคและลดการใช้ (Reduce) เพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้ใช้เท่าท่ีจ  าเป็น การ
น ามาใชซ้ ้ า (Reuse) และบริจาคของเหลือใชจ้ากตน้ทางและการแยกทิ้งขยะโดยกลบัมาแปรรูปเพื่อ
ใชใ้หม่ (Recycle) มีโครงการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหลายโครงการ เช่น โครงการเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียว 
โครงการท าอากาศให้บริสุทธ์ิ ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ หรือจะจดัให้มีการงดใช้ถุงพลาสติก เป็นตน้  
แต่ยงัมีการรณรงคไ์ม่มากเท่าท่ีควร และไม่ค่อยจริงจงัในการน านโยบายมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
เช่น ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีประกาศไวช้ดัเจนอยู่แล้วว่าผลิตขยะได้ไม่เกิน 
0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่กรุงเทพมหานครไม่มีการน ามาบังคับใช้ เป็นต้น ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครยงัมิไดน้ าหลกัการท่ีวา่ผูก่้อมลพิษตอ้งเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP) มา
ใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จึงท าใหก้รุงเทพมหานครตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทุกภาคส่วนร่วมกนัก่อ (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2552) 

จงัหวดันนทบุรี 
นโยบายของจงัหวดันนทบุรีมีการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยโดยได้มี

การวางแผนการจดัเก็บและการก าจดัขยะอย่างเป็นระบบ ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพื่อไม่ให้เกิด
มลพิษ รณรงคใ์หป้ระชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง และหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เช่น การเปล่ียนเป็น
พลงังาน การน ากลบัมาใชซ้ ้ า การน าไปหมกัปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้ 
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มีการจดัท ารายงานสถานการณ์ด้านขยะมูลฝอย พร้อมทั้งสนบัสนุนขอ้มูล
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับนกัศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจประสานความร่วมมือกบั
ภาคต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ รณรงค ์
และจดัการฝึกอบรม และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติงานก าจดัขยะมูลฝอย
รวม งานจดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ งานบริการดูดส่ิงปฏิกูล และงานบริการรับเร่ือง
ร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญต่างๆ จากส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีถือว่าเป็นจงัหวดัน าร่องแรกๆ ในการจดัการคดัแยกขยะ 

และธนาคารขยะ โดยมีการจดัวิทยากรมาบรรยาย โดยเน้นการน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ รีไซเคิล เป็นตน้   
ผูก้  าหนดนโยบายได้ก าหนดนโยบายของจงัหวดัปทุมธานีให้มีการด าเนินการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดแนวทางในการก าจดัขยะหรือจดัการขยะหลายแนวทาง มีการ
ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดย
มีแนวทางส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กระบวนการ
วางแผน การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม ทั้งในการป้องกนัและลงมือปฏิบติั โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ระดบัครอบครัว มีการติดตาม
ประเมินผลการจดัการขยะมูลฝอยตามจ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน แต่
ในทางปฏิบติัยงัมีการรณรงคไ์ม่มากเท่าท่ีควร และไม่ค่อยจริงจงัในการน านโยบายมาปฏิบติัอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
ผูก้  าหนดนโยบายไดจ้ดัให้มีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการขยะ 

มูลฝอยให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการจดัการขยะได้
ดว้ยตนเองและมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน มีนโยบายท่ีจะรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และลดต้นทุนทางเศรษฐกิจในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโดยมีแผนท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างย ัง่ยืน ด้วยการ
เสริมสร้างศกัยภาพภาคอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลพิษ และรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน และมีนโยบายด าเนินการจดัการขยะแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
ทนัสมยั เพื่อแกปั้ญหามลภาวะจงัหวดัสมุทรปราการ พร้อมสนบัสนุนให้มีการใชพ้ลงังานสะอาด 
(Green Energy)มีการก าหนดให้ทิ้งขยะลงถงั โดยก าหนดจุดท่ีตั้งถงัขยะ และให้น าขยะมาทิ้งเป็น
เวลา และก าหนดใหร้ถขนขยะวิง่เป็นรอบ และก าหนดโทษปรับกรณีฝ่าฝืน 
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สรุปภาพรวม 
ผูก้  าหนดนโยบาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปริมณฑลมีความกระตือรือร้น มีวิสัยทศัน์ วางนโยบายริเร่ิม
โครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน โดยให้ความส าคัญกับชุมชน 
ประชาชน มีการใส่ใจ ติดตามผลการจดัการขยะมูลฝอย และเข้าร่วมกิจกรรมกบัประชาชน มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชนแต่ยงัมีการรณรงค์ไม่มากเท่าท่ีควร และไม่ค่อยจริงจงัในการน า
นโยบายมาปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

2)  ดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล พบวา่  

กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑลทุกจงัหวดัมีปัญหาดา้นบุคลากรท่ี
คล้ายคลึงกัน บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปริมณฑลมีความรู้ความสามารถเพียงพอ แต่บางส่วนบุคลากรยงัไม่ไดรั้บ
การฝึกอบรมและพฒันาทักษะอย่างเพียงพอ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนท่ีเพียงพอเหมาะสม 
บุคลากรมีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี แต่ปัญหาบุคลากรมีจ านวนไม่
เพียงพอและจดัอตัราก าลงัไม่เหมาะสม เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน 

3)  ด้านงบประมาณท่ีน ามาใช้ในการจัดซ้ือว ัสดุอุปกรณ์ การจัดจ้าง
บุคลากรในการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล พบวา่  

กรุงเทพมหานคร 
จากขอ้มูลพบวา่กรุงเทพมหานครมีค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมากข้ึนทุกปี

แต่กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพียงพอต่อการจดัการขยะมูลฝอยแมว้า่ค่าธรรมเนียมท่ีหน่วยงาน
ท้องถ่ินเรียกเก็บจากประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจะไม่ เพียงพอต่อการจัดการแต่
กรุงเทพมหานครไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากส่วนกลางและกรมควบคุมมลพิษ เพื่อน ามาใชใ้น
การแก้ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันลด
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด เช่น ค่ารถขยะท่ีจะน าขยะไปฝังกลบหรือไปท าเป็นปุ๋ย ส่วน
ภาษีนั้นถูกน ามาใชใ้นส่วนการด าเนินการดงักล่าวนอ้ย เน่ืองจากปัจจุบนัทางกรุงเทพมหานครเองมี
การจดัเก็บค่าธรรมเนียมในลกัษณะเหมาบา้นละ 20 บาท แต่หากเป็นถงัขนาดใหญ่ 200 ลิตร เก็บ
ค่าบริการเดือนละ 40 บาท เป็นตน้ อนาคตมีแผนจะให้มีการจดัเก็บตามอตัราการทิ้งขยะ ขยะมาก
เสียค่าธรรมเนียมมาก ขยะนอ้ยเสียค่าธรรมเนียมนอ้ย 
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จงัหวดันนทบุรี 
ส าหรับงบประมาณของจงัหวดันนทบุรีนั้น มีอยา่งเพียงพอ งบประมาณใน

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรีเป็นงบประมาณในการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อ
ท าหลุมฝังกลบใช้งบประมาณของแผนปฏิบติัการส่ิงแวดล้อมของจงัหวดันนทบุรี ส่วนเร่ืองการ
จดัการหลุมฝังกลบขยะไดจ้ากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการก าจดักบัทอ้งถ่ินท่ีน าขยะมูลฝอยมาทิ้ง
ในพื้นท่ี งบประมาณในการสร้างเตาเผามูลฝอยติดเช้ือไดจ้ากงบประมาณกองทุนส่ิงแวดลอ้ม ใน
การบริหารจดัการขยะของเทศบาลนคร เทศบาลนครนนทบุรีได้พฒันาระบบติดตั้ง GPS หรือ 
Global Position System ให้สามารถติดตามรถขนขยะ ติดตามพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ ท าให้
เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขนขยะ และยงัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุน
ส่ิงแวดลอ้มและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการก่อสร้างเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ เก็บ
ขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลในเขต นอกจากนั้น ยงัได้งบประมาณของแผนปฏิบติัการ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันนทบุรี ในการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อท าหลุมฝังกลบใช้ ไดง้บประมาณในการ
บริหารจดัการหลุมฝังกลบขยะท่ีไดม้าจากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการก าจดัขยะมูลฝอย ในทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี 
ส าหรับงบประมาณของจงัหวดัปทุมธานี มีงบประมาณเพียงพอต่อการ

จดัการขยะมูลฝอย มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการแต่ยงัมีประชาชนบางส่วนท่ีไม่ไดใ้ห้ความ
ร่วมมือในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะมูลฝอย มีการจดัสรรงบประมาณในการดูแลเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการขยะมูลฝอยอย่างชดัเจนและเพียงพอ เช่น มีการจดังบประมาณในการ
รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ในสถานศึกษา ตามท่ีสาธารณะต่างๆในชุมชนเก่ียวกบัการคดัแยก
ขยะมูลฝอย การใชแ้นวคิด 3R ไดแ้ก่ Reduce ลดการใช ้Reuse การใชซ้ ้ า Recycle การรีไซเคิล เป็นตน้  
อยา่งต่อเน่ือง   

จงัหวดัสมุทรปราการ 
ในจงัหวดัสมุทรปราการมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ จงัหวดั

สมุทรปราการมีโครงการให้งบประมาณชุมชนเพื่อไปท าเป็นธนาคารขยะ ไปอุดหนุนรีไซเคิล
ชุมชนละ 70,000 บาท เพื่อน าไปบริหารจดัการเร่ืองขยะรีไซเคิลชุมชนแต่วา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีไดค้าดหวงัมีบางชุมชนน าเงินมาคืนเทศบาลเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการโครงการดงักล่าว
ได้ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการอุดหนุนเฉพาะเงินงบประมาณไปยงัชุมชนยงัไม่เพียงพอ หน่วยงานท่ี
ควบคุมดูแลตอ้งมีการก ากบัดูแลและให้ค  าปรึกษากบัชุมชน เป็นลกัษณะพี่เล้ียงให้โครงการและ
ประเมินผลโครงการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการและเพื่อน าไปสู่การพฒันาใน
ระดบัท่ีใหญ่ข้ึน หรือ สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนอยา่งจริงจงั 
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สรุปภาพรวม 
งบประมาณท่ีน ามาใชใ้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การจดัจา้งบุคลากรในการ

จดัการขยะมูลฝอย รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล พบวา่ทุกจงัหวดัมีค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอย
เพิ่มมากข้ึนทุกปี แต่งบประมาณท่ีมีก็เพียงพอต่อการจดัการขยะมูลฝอยมีการจดัสรรงบประมาณใน
การดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งชดัเจนและเพียงพอ 

4)  ด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล คือ ถุงบรรจุ/ถงัขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆ รถเก็บขน เคร่ืองคดัแยกขยะมูลฝอย เตาเผาขยะ พบวา่ 

กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีจ้างเหมาเอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยเป็นความรับผิดชอบของบริษทัเอกชนท่ี
รับจา้งด าเนินการ ซ่ึงพบว่า มีปัญหาบา้งบางพื้นท่ีแต่โดยรวมแลว้ถือไดว้า่มีความเพียงพอและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี อุปกรณ์ไดรั้บการดูแลรักษาอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และมีเพียงพอต่อการใชง้าน 

จงัหวดันนทบุรี 
จงัหวดันนทบุรีไดจ้า้งเอกชนเป็นผูด้  าเนินการในการจดัเก็บและขนส่งขยะ

มูลฝอยเพื่อก าจดั ณ สถานท่ีฝังกลบ จึงท าให้วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของเอกชนซ่ึงอุปกรณ์ส่วน
ใหญ่มีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และอยู่ในสภาพดี ส่วนจงัหวดันนทบุรีมีรถกวาดขยะ 4 คนั และ
รถในการจดัเก็บขยะ 45 คนั โดยใชร้ะบบ GPS ติดรถขยะทุกคนัสามารถติดตามพฤติกรรมพนกังาน
ขบัรถได้ตลอดเวลา เพื่อให้ประโยชน์ในการบริหารจดัการเก็บขนขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานและลดตน้ทุนไดแ้ละเพื่อความปลอดภยัของประชาชน เทศบาลนครนนทบุรี มีการติดตั้ง
ถงัขยะทั้งแบบถงัเดียว และแบบสามถงั (ส าหรับคดัแยกขยะ) ครอบคลุมทัว่พื้นท่ี รวมทั้งมีการ
ติดตั้งถังขยะส าหรับคดัแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ท่ีหมู่บ้านพิบูลย์การ์เด้นท์วิว อีกด้วย แต่
เน่ืองจากขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึนท าให้บางพื้นท่ีมีภาชนะรองรับจ านวนไม่เพียงพอส่งผลให้มี
ขยะมูลฝอยตกคา้งในบริเวณจุดรวมขยะมูลฝอยและมีประชาชนบางพื้นท่ีน าถงัขยะและถุงขยะท่ี
ช ารุดมาใช้ในการบรรจุขยะมูลฝอย  ท าให้ขยะมูลฝอยตกหล่นบริเวณกองขยะส่งกล่ินเหม็น และ
ยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย 

จงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีมีปัญหาเร่ืองจ านวนรถท่ีใชใ้นการเก็บขยะมูลฝอยมีสภาพ

เก่าช ารุด และไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ กล่าวคือ รถบริการจ านวน 5 คนัของเทศบาลเมือง
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ปทุมธานีจะตอ้งให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี 38.90 ตารางกิโลเมตรท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ตกคา้งในพื้นท่ี 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการจา้งเอกชนเป็นผูดู้แลทั้งหมดรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ และ

รถขนขยะมูลฝอย อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของเอกชนซ่ึงอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
และอยูใ่นสภาพดี  อุปกรณ์ไดรั้บการดูแลรักษาอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และมีเพียงพอต่อการใชง้าน 

สรุปภาพรวม 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล คือ ถุงบรรจุ/ถงัขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ รถเก็บ
ขน เคร่ืองคดัแยกขยะมูลฝอย เตาเผาขยะ พบว่าทุกจงัหวดัว่าจา้งเอกชนเป็นผูดู้แลเก็บขนขยะมูล
ฝอย อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของเอกชน มีปัญหาบา้งบางพื้นท่ีในเร่ืองรถเก็บขนมีสภาพเก่าช ารุด และมี
ไม่พอต่อการใช้งาน แต่โดยรวมแลว้ถือไดว้่ามีความเพียงพอและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี อุปกรณ์
ไดรั้บการดูแลรักษาอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และมีเพียงพอต่อการใชง้าน 

5)  ดา้นสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล เช่น ส านกังานบริหารจดัการขยะมูลฝอย ศูนย์
จดัการขยะมูลฝอย สถานท่ีพกัขยะมูลฝอย และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย คือ ลานกองขยะมูลฝอย 
โรงเผาขยะมูลฝอย และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลกัษณะ พบวา่ 

กรุงเทพมหานคร 
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกส่งไปยงัสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง

ซ่ึงเป็นสถานท่ีพกัขยะมูลฝอย คือ อ่อนนุช  หนองแขม และสายไหม(ท่าแร้ง) ซ่ึงกรุงเทพมหานครมี
บริการเก็บขนมูลฝอยไดค้รบทั้ง 50 ส านกังานเขต สามารถเก็บขยะมูลฝอยได ้99 เปอร์เซ็นต ์ขยะมูล
ฝอยส่วนใหญ่จะถูกน ามาก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบ ท่ี อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และ อ าเภอ
พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ส่วนหน่ึงจะถูกบ าบดัดว้ยเทคโนโลยีการหมกัท าปุ๋ย (Composting) 
ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะเป็นผูด้  าเนินการในส่วนงบประมาณในการจา้งบริษทัเอกชนมาด าเนินการ
ขนส่งขยะ และท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบผลกระทบจากการขนส่ง เช่น สภาวะแวดลอ้มทางน ้ า
และอากาศ  

จงัหวดันนทบุรี 
สถานท่ีจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดันนทบุรี อยู่ท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางขวาง โดยด าเนินการในลกัษณะหลุมฝังกลบมีเน้ือท่ี 465 ไร่ ซ่ึงส่วนแรก 256 ไร่นั้นไดเ้ต็ม
แลว้ และอีก 150 ไร่ ซ่ึงจะสามารถรองรับปริมาณขยะไดอี้ก 10 ปีส่วนขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถยอ่ย
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สลายหรือน ากลบัไปใชใ้หม่ไดจ้ะถูกไปก าจดัขั้นสุดทา้ย ณ พื้นท่ีหมู่ 4 ต าบลทวีวฒันา อ าเภอไทร
นอ้ย จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงอยูห่่างจากเทศบาลนครนนทบุรีประมาณ 45 กิโลเมตร 

จงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีมีนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีฝังกลบขยะมูล

ฝอยเป็นการก าจดัขยะมูลฝอยหลกั โดยสถานท่ีก าจดัส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานีมีปัญหาขาดแคลนท่ีดินในการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย การต่อต้านจาก
ประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยได้ในทุกพื้นท่ี ตัวอย่างเช่น 
ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยู่หมู่ท่ี 14 ต าบลบึง
ทองหลาง อ าเภอล าลูกกา มีเน้ือท่ีประมาณ 230 ไร่ ซ่ึงเม่ือไดด้ าเนินการสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย
รวมท่ี 1 แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2541 ไดมี้การคดัคา้นจากประชาชนบริเวณใกลเ้คียง จึงไม่สามารถเปิด
ใชไ้ดร้วมถึงมีการแอบทิ้งขยะติดเช้ือปนกบัขยะทัว่ไป วิธีการแกไ้ข คือ การจดัการขยะมูลฝอยดว้ย
วิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลซ่ึงจะต้องท าประชาพิจารณ์เพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณท่ีจะท าหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีแกปั้ญหาโดย
การน าขยะมูลฝอยไปก าจดัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
สภาพทัว่ไปของบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนัของจงัหวดั

สมุทรปราการ คือ ใชว้ธีิการเทกองคดัแยกเพื่อการน าไปจดัจ าหน่าย และ ใชแ้ทรกเตอร์ดนัเพื่อปรับ
พื้นท่ีสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการปัจจุบนัมี 5 แห่ง ซ่ึงขั้นตอนของการก าจดั
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นวิธีการฝังกลบท่ียงัไม่ถูกสุขาภิบาล สถานท่ีฝังกลบขยะของเทศบาลนคร
สมุทรปราการตั้งอยู่ท่ีหาดอมรา หมู่ 2 ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นการ
ก าจดัขยะแบบเทกอง มีพื้นท่ี 16 ไร่ 1 งาน โดยเป็นขยะท่ีเกิดในจงัหวดัสมุทรปราการเท่านั้น 
นอกจากการฝังกลบแลว้ ยงัมีพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบเทกองเผาหลงัจากนั้นดนักลบในบ่อ มี
พื้นท่ี 5 ไร่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรองรับได ้คือ 4 ตนัต่อวนั เป็นสถานท่ีของเทศบาลต าบลคลองสวน 
การก่อสร้างสถานท่ีคดัแยกขยะมูลฝอย เพื่อน ามาผลิตปุ๋ยอินทรียโ์ดยได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นท่ีดงักล่าวไดท้  าเป็น Buffer Zone โดยการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนว
รอบสถานท่ีฝังกลบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจากสถานท่ีฝังกลบออกสู่ภายนอก โดยวิธี
จา้งเหมาเอกชนด าเนินการ 

สรุปภาพรวม 
จากการสัมภาษณ์ผูก้  าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ได้แก่ 

กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ในประเด็นการวิเคราะห์ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
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(Input) ไดผ้ลดงัน้ีดา้นบุคลากร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ โดยมีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ และบุคลากรท่ีปฏิบติังานท าตรงกบังาน ส าหรับความเพียงพอของบุคลากร ผูก้  าหนด
นโยบายหน่ึงหน่วยงานเห็นว่าบุคลากรมีจ ากดัในด้านงบประมาณ ซ่ึงหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีไปสัมภาษณ์เห็นว่าบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ และมีความรับผิดชอบในบทบาท
หน้าท่ี แต่ในบางพื้นท่ีของจังหวดัปริมณฑลกับพบว่า บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอและจัด
อตัราก าลงัไม่เหมาะสม เม่ือเทียบกบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน และยงัขาดความเช่ียวชาญและ
ขาดประสบการณ์  ส าหรับความเพียงพอของบุคลากร มีหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอง
หน่วยงานเห็นวา่บุคลากรมีจ ากดั  

ในด้านงบประมาณผู้ก  าหนดนโยบายท่ีไปสัมภาษณ์ท่านหน่ึงเห็นว่า
งบประมาณท่ีได้รับมีค่อนข้างจ ากัด ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน/โครงการท่ีต้องด าเนินงาน 
เช่นเดียวกับผลจากการสัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัปริมณฑลท่ีพบว่า 
งบประมาณท่ีไดรั้บมีค่อนขา้งจ ากดั ไม่เหมาะสมกบัปริมาณงาน/โครงการท่ีตอ้งด าเนินงาน 

ในดา้นสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลพบว่ากรุงเทพมหานครมีสถานท่ีเป็นจุดพกัขยะ
มูลฝอยจ านวน 3 แห่ง คือ อ่อนนุช  หนองแขม และสายไหม(ท่าแร้ง)และถูกขนยา้ยต่อไปก าจดัดว้ย
วธีิฝังกลบ ท่ี อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และ อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราส่วน
จงัหวดัปริมณฑล 3 จงัหวดั มีพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยภายในจงัหวดัตนเอง ยกเวน้ จงัหวดัปทุมธานี มี
ปัญหาศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดด้ าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้ง จึงถูกการต่อตา้นจาก
ประชาชนจนไม่สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อการจดัการขยะมูลฝอยได ้จงัหวดัปทุมธานีจึงแกปั้ญหาโดย
วา่จา้งเอกชนในการขนยา้ยขยะมูลฝอยไปก าจดัท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นว่าสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยยงัมีปัญหาดา้นมาตรฐานท่ียงัไม่พอ 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความกงัวลและไม่ยอมรับต่อสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย มีเพียงจงัหวดันนทบุรีท่ี
มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไดม้าตรฐาน และประชาชนในพื้นท่ีให้ความยอมรับต่อสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย 

ส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย จากการ
สัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปริมณฑล พบว่า มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ยกเวน้ท่ีจงัหวดัปทุมธานีท่ีมีความเห็นว่าอุปกรณ์เคร่ืองมือบางส่วนมีสภาพเก่า ช ารุด ไม่สมบูรณ์ 
และยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 

โดยสรุปแลว้ปัจจยัน าเขา้ จากความคิดเห็นของผูก้  าหนดนโยบาย สามารถ
อธิบายได ้ดงัตารางท่ี 5.1 และตารางท่ี 5.2 
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ตารางที ่5.1  สรุปประเด็นปัจจยัน าเขา้จากความคิดเห็นของผูก้  าหนดนโยบาย 
 

 

หมายเหตุ:  หมายเลข 1 คือ ผูอ้  านวยการส่วนแผนงานและประเมินผล ส านกัจดัการกากของเสียและ
ของเสียอนัตราย / หมายเลข 2  คือ ผูอ้  านวยการส่วนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู / 
หมายเลข 3  คือ ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ (ผู้ก าหนดนโยบาย) 
กรมควบคุมมลพษิ 

กรมส่งเสริม
คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
3 1 2 

บุคลากร    
1)  ความเพียงพอของบุคลากร   / 

มีจ ากดั 

2) บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ / 
มีความเช่ียวชาญ 

/ 
มีประสบการณ์ 

/ 

3)  การใชบุ้คลากรท่ีตรงกบังาน / / / 
งบประมาณ    
4)  ความเพียงพอของงบประมาณ / / มีงบประมาณจ ากดั 

5)  การใชง้บประมาณอยา่งเหมาะสม / / / 
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ตารางที ่5.2  สรุปประเด็นปัจจยัน าเขา้จากความคิดเห็นของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

 
หมายเหตุ:   หมายเลข 1 คือ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร /หมายเลข 2 คือ ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร /ร หมายเลข 3 คือ เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร / หมายเลข 4 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี / หมายเลข 5 คือ ผูอ้  านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี/  หมายเลข 6 
คือ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจงัหวดันนทบุรี หมายเลข 7 คือ ผอ.ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี/  หมายเลข 8 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด /  
หมายเลข 9 คือ ก านนัต าบลเกาะเกร็ด /  หมายเลข 10 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี/ หมายเลข 11 คือ รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานี/ หมายเลข 12 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม /  หมายเลข 13 คือ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ / หมายเลข 14 คือ ผูแ้ทนนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ/  
หมายเลข 15 คือ ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 16 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผ้ึง  

ประเดน็การวเิคราะห์ปัจจัยน าเข้า 
 (องค์กรในพืน้ที)่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

บุคลากร                 
1) ความเพยีงพอของบุคลากร / / / / / / / ไม่พอ     มีจ ากดั / / / 
2) บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ 

/ / / / 
/ 

มีประสบการณ์ 
/ 

มีความช านาญ 
/ 

     
/  / 

 

3) การใชบุ้คลากรท่ีตรงกบังาน / / /  / / /       / /  
งบประมาณ                 
4) ความเพยีงพอของงบประมาณ / / / / / / /      /    
5) การใชง้บประมาณอยา่งเหมาะสม / /  / / / /      /   / 
อุปกรณ์ เคร่ืองมอื และสถานที ่                 

6) ความเพยีงพอของอุปกรณ์เคร่ืองมือ / / / / / / /        / / 
7) อุปกรณ์เคร่ืองมืออยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน / / / / / /   /       / / 
8) ความเพยีงพอของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย / /  / / / /         / 
9) มาตรฐานของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย  /  / / / /          

10) การยอมรับของประชาชนต่อสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย 

  
 

/ / 
 

/ 
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5.1.2.2  กระบวนการ (Process) สามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็นคือ 
1)  ด้านนโยบายและแผนการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  พบว่า

กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล มีนโยบายเดียวกนัคือการลด
ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดให้เหลือน้อยท่ีสุด เช่น กรุงเทพมหานครได้ก าหนดนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและของเสียอนัตราย โดยก าหนดให้มีบริการเก็บมูลฝอย
สม ่าเสมอใหทุ้กท่ีสะอาด ไม่มีมูลฝอยตกคา้งและรณรงคใ์หป้ระชาชนคดัแยกขยะ โดยมอบหมายให้
ทุกส านกังานเขตท าความเขา้ใจกบัประชาชน เพื่อแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ถุง คือ มูลฝอยเศษ
อาหาร มูลฝอยยงัใชไ้ด ้(Recycle) และ มูลฝอยอนัตราย เทศบาลนครนนทบุรีมีนโยบายการจดัการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยใชห้ลกัด าเนินงานการจดัการเร่ืองขยะของนครนนทบุรีว่า มี
หลกัง่ายๆ คือ แยกเป็นส่วนๆ ขยะท่ีขายไดแ้ละขายไม่ได ้รวมทั้งน าเทคโนโลยีเขา้ช่วย ใชแ้นวคิด 
3R ไดแ้ก่ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ ้ า Recycle การรีไซเคิล เป็นตน้  ส่วนนโยบายการ
ประสานความร่วมมือและแผนการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีผา่นมายงัไม่มีความร่วมมือระหวา่งกนัแต่อยา่งใด คงมีความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเท่านั้น 

2)  ดา้นแนวทางการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยแต่ละพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะ

และขนส่งไปยงับ่อขยะ โดยบริษทัจะท าการคดัแยกขยะก่อนขนไปยงับ่อพกัขยะในกรุงเทพมหานคร  
3 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีเขตหนองแขมและเขตสายไหม ซ่ึงจะถูกน าไปฝังกลบท่ีอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม และท่ีเขตอ่อนนุช ซ่ึงจะท าการห่อด้วยพลาสติกแล้วน าไปฝังกลบท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยจุดพกัขยะทั้ง 3 แห่ง สามารถรองรับขยะทั้งกรุงเทพมหานครไดห้มดซ่ึงกรุงเทพมหานครจะ
เป็นผูด้  าเนินการในส่วนงบประมาณในการจา้งบริษทัเอกชนมาด าเนินการขนส่งขยะ และท าหนา้ท่ี
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบจากการขนส่งเช่นสภาวะแวดลอ้มทางน ้าและอากาศ  

จงัหวดันนทบุรี 
การก าจดัขยะมูลฝอยของจงัหวดันนทบุรีเป็นลกัษณะการเทกองในบ่อฝัง

กลบ (Controlled dump site) โดยทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีคิดอตัราการก าจดั 27.10 
บาทต่อตนัซ่ึงเป็นค่าก าจดัท่ีถูกมากเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน ท าให้เทศบาลนครนนทบุรีใช้บ่อฝังกลบ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีไม่จ  าเป็นตอ้งมีพื้นท่ีในการก าจดัขยะของเทศบาล ขยะมูล
ฝอยจากรถขนเก็บขยะมูลฝอยท่ีมีขนาดเล็กจะรวบรวมขยะมูลฝอยมาพกัท่ีบริเวณหลงัตลาดสด
เทศบาลนครนนทบุรี สามารถรองรับขยะได ้40 ตนัต่อวนั และใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถ 6 ลอ้) 
ขนส่งไปยงัสถานีก าจดัมูลฝอยต่อไป ในแต่ละวนัจะมีรถเก็บขนมูลฝอยมาพกัท่ีท่ีพกัมูลฝอย
ประมาณ 3-4 เท่ียวต่อคนั นอกจากน้ี ทางเทศบาลนครนนทบุรียงัมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ 
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เพื่อจดัเก็บขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดโดยตรง ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถย่อยสลายหรือน า
กลบัไปใช้ใหม่ไดจ้ะถูกไปก าจดัขั้นสุดทา้ย ณ พื้นท่ีหมู่ 4 ต าบลทวีวฒันา อ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดั
นนทบุรี ซ่ึงอยูห่่างจากเทศบาลนครนนทบุรีประมาณ 45 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากมีการคดัคา้นจาก
ประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง จึงไดน้ ามูลฝอยไปก าจดั ณ บ่อก าจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดันนทบุรีซ่ึงอยูห่่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 36 กิโลเมตรแทน เทศบาลนครนนทบุรีใช้
ระบบติดตั้ง GPS หรือ Global Position System ใหส้ามารถติดตามรถขนขยะ ติดตามพฤติกรรมของ
พนกังานขบัรถ ท าให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขนขยะมีการจดัเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครนนทบุรีท่ีให้ความส าคญักบัการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงเวลา เพื่อลดความเส่ียงดา้น
อุบติัเหตุ 

จงัหวดัปทุมธานี 
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้ นได้จัดจ้างให้

บริษทัเอกชนเขา้ด าเนินการ ตั้งแต่การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยจะเร่ิมบริการเก็บขนตั้งแต่เวลา 04.00 น. 
เป็นตน้ไปเทศบาลเมืองปทุมธานีมีพื้นท่ีในการก าจดัขยะ 244 ไร่ แต่ยงัไม่เพียงพอ วิธีการก าจดัขยะ
ของเทศบาลเมืองปทุมธานี คือ การทิ้งนอกพื้นท่ีโดยเสียค่าใชจ่้าย เน่ืองจากเทศบาลเมืองปทุมธานี
ไม่มีท่ีก าจดัขยะเป็นของตวัเอง จะท าการขนส่งไปก าจดัโดยใชว้ิธีฝังกลบในการก าจดัขยะท่ีอ าเภอ
บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของเอกชน ค่าธรรมเนียมดา้นก าจดัส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยคิดในอตัรา 250 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้อีกส่วนหน่ึงจะ
น าไปก าจดัขยะโดยวธีิการฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาลบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี ตั้งอยูห่มู่ 4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี มีพื้นท่ีประมาณ 118-3-61 ไร่ซ่ึงในการ
มองหาพื้นท่ีอ่ืนๆ มาเป็นท่ีจดัเก็บขยะอาจเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากมีเหตุการณ์ลม้เหลวในอดีตท่ีผา่น
มา และปัญหาทางการเมือง 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
เทศบาลนครสมุทรปราการด าเนินการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาท าการจดัเก็บ

และขนส่งไปยงับ่อขยะ รวมทั้งการท าความสะอาดถนน และเก็บขยะตามแหล่งน ้าในชุมชนดว้ย ซ่ึง
ในส่วนของขยะมูลฝอยในชุมชนและการท าความสะอาดถนนจะท าเป็นประจ าทุกวนั แต่ส าหรับ
ขยะในแหล่งน ้ าจะมีช่วงเวลาในการเก็บซ่ึงไม่เป็นประจ าทุกวนั เน่ืองจากขยะในแหล่งน ้ าต่างๆ มี
ปริมาณไม่มาก ส าหรับการจดัการขยะขั้นสุดทา้ยนั้น ขยะมูลฝอยในเทศบาลนครสมุทรปราการ
จดัท าโดยการจา้งเอกชนฝังกลบโดย ใชท่ี้ดินประมาณ 55 ไร่ มีท่ีดินส าหรับก าจดัขยะท่ีใชไ้ปแลว้
จ านวน 25 ไร่ มีท่ีดินส ารองท่ีเตรียมไวส้ าหรับก าจดัขยะจ านวน 16 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณ ต.ทา้ยบา้น อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ มีพื้นท่ีประมาณ 16 ไร่ ห่างจากเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นระยะทาง 6 
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กิโลเมตร แต่การก าจดัขยะของเทศบาลฯ ยงัไม่มีระบบการก าจดัอยา่งถูกสุขาภิบาลแต่อย่างใด ซ่ึง
ก าลังอยู่ในช่วงของการศึกษาออกแบบระบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม (เทศบาลนคร
สมุทรปราการ, 2555) 

สรุปภาพรวม 
แนวทางการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยแต่ละพื้นท่ี พบวา่กรุงเทพมหานคร

และจงัหวดัปริมณฑลทั้ง 3 จงัหวดัไดด้ าเนินการว่าจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะ
และขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจัดขยะโดยมีการตรวจสอบผลกระทบด้านต่างๆ เช่น 
ผลกระทบจากการขนส่ง เป็นตน้ มีการจดัเก็บขอ้มูลสถิติปริมาณขยะ มีการใช้ระบบติดตั้ง GPS 
หรือ Global Position System ให้สามารถติดตามรถขนขยะ ติดตามพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ 
ท าใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขนขยะ 

โดยสรุปแลว้ กระบวนการในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัปริมณฑล ในดา้นนโยบายและแผนการด าเนินงาน ผูก้  าหนดนโยบาย และผูแ้ทนจาก 
กรุงเทพมหานคร และผูแ้ทนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดั
นนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  และจงัหวดัสมุทรปราการท่ีไปสัมภาษณ์เห็นว่านโยบายและแผนการ
ด าเนินงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีความชัดเจนและคลอบคลุมดี มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนและมีการน านโยบายและแผนการด าเนินงานไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

ในดา้นการจดัการขยะมูลฝอย สามารถจดัเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีแต่ละวนั
ไดเ้กือบหมด และส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัโดยวิธีฝังกลบ ส่วนท่ีจงัหวดันนทบุรีมีสถานท่ีฝังกลบ
และเตาเผาขยะในพื้นท่ี ส่วนท่ีกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัปทุมธานีหลงัจากการจดัเก็บขยะมูลฝอย
แล้วจะน าไปพกัเพื่อรอน าไปก าจดัยงัพื้นท่ีอ่ืนต่อไป  และท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี 
สมุทรปราการขยะมูลฝอยส่วนหน่ึงสามารถน าไปแปรรูปใชเ้ป็นปุ๋ยอินทรียเ์พื่อใชใ้นดา้นการเกษตร
ต่อไปได ้

ในดา้นการติดตามและประเมินผล หากมีการติดตามผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็สามารถน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ขยะมูลฝอย 
เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวางแผน ก าหนดนโยบายการด าเนินการต่อไปในอนาคตได ้

ในดา้นความร่วมมือ ท่ีผา่นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนัมีความร่วมมือเกิดข้ึนใน
เฉพาะภายในจงัหวดัของตวัเอง เช่น ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนความ
ร่วมมือระหว่างจงัหวดัหรือระหว่างองค์กรดว้ยกนัยงัไม่มีความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอย
เกิดข้ึนมีแต่ความร่วมมือดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นการท่องเท่ียว 
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 โดยสรุปกระบวนการ (Process)  จากความคิดเห็นของผูก้  าหนดนโยบาย 
และผูแ้ทนจาก กรุงเทพมหานคร และผูแ้ทนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปริมณฑล 
ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  และจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถอธิบายได ้ดงัตารางท่ี 5.3 
และตารางท่ี 5.4 

 
ตารางที ่5.3  สรุป ประเด็นของกระบวนการ จากความคิดเห็นของผูก้  าหนดนโยบาย 

 
หมายเหตุ:  หมายเลข 1 คือ ผูอ้  านวยการส่วนแผนงานและประเมินผล ส านกัจดัการกากของเสียและ

ของเสียอนัตราย / หมายเลข 2  คือ ผูอ้  านวยการส่วนขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู / 
หมายเลข 3  คือ ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

 

 

ประเด็นการวิเคราะห์ (ผู้
ก าหนดนโยบาย) 

กรมควบคุมมลพษิ 
กรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 

1 2 3 
นโยบายและแผนการ
ด าเนินงาน 

   

1)  การก าหนดนโยบายและ
การวางแผน 

/ 
ชดัเจนคลอบคลุม 

/ / 

2)  การน านโยบายและแผนไป
ปฏิบติั 

/ / / 



161 

ตารางที ่5.4  สรุปประเด็นของกระบวนการจดัการขยะมูลฝอย จากความคิดเห็นของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 
 

 
หมายเหตุ:  หมายเลข 1 คือ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร /หมายเลข 2 คือ ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร /ร หมายเลข 3 คือ เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร / 

หมายเลข 4 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี / หมายเลข 5 คือ ผูอ้  านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี/  หมายเข 6 คือ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจงัหวดั
นนทบุรี หมายเลข 7 คือ ผอ.ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี/  หมายเลข 8 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด /  หมายเลข 9 คือ ก านนัต าบลเกาะเกร็ด /  หมายเลข 10 คือ นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี/ หมายเลข 11 คือ รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานี/ หมายเลข 12 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม /  หมายเลข 13 คือ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ / หมายเลข 14 คือ ผูแ้ทนนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 15 คือ ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 16 
คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง  

ประเดน็การวเิคราะห์กระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอย 

 (องค์กรในพืน้ที)่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

นโยบายและแผนการด าเนินงาน / / / / / / / /         
1) การก าหนดนโยบายและการวางแผน / / / / / / /   / / / / / / / 
2) การน านโยบายและแผนไปปฏิบติั           / / / / / / 
การจัดการขยะมูลฝอย  / / / / / / / / /        
3) การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย / /  / / / /    / /   / / 
4) การเปล่ียนแปลงสภาพและการน ากลบัมา
ใชใ้หม่ 

/ / / 
/ 

มีโรงเผาขยะ 
/ / / /  / / 

  
/ 

 
/ 

5) การก าจดัขยะมูลฝอย / /  / / / /    / / / / / / 
การตดิตามประเมนิผล / 

 
/ 

น ามาวางแผน 
/ 

/ 
น ามาวางแผน 

/ 
น ามาวางแผน 

/ /  
      

/ / 

6) ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ            /    / 
ความร่วมมอื      / /          
8) การสร้างความร่วมมือกบั อปท. อ่ืนๆ/กทม.           / / / /   
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5.1.2.3 ผลผลิต (Product/Output)ไดแ้ก่ ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บ
และปริมาณขยะท่ีน ามา Recycle/Reuse/ น าไปใช้ประโยชน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล พบวา่ 

กรุงเทพมหานคร 
จากการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบวา่ ขยะมูลฝอยเปียก

จะมีปริมาณความช้ืนประมาณ 40-70% ของขยะทั้งหมด ขยะมูลฝอยแห้งไดแ้ก่ พวกเศษกระดาษ 
เศษผา้ แกว้ โลหะ ไม ้พลาสติก ฯลฯ ขยะในกลุ่มน้ีเป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ไดอี้ก
โดยกรุงเทพมหานครท าการคดัแยกมูลฝอยก่อนน าทิ้ง สามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไป
ท าลายลงได ้และขยะมูลฝอยอนัตราย ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นพิษมีฤทธ์ิกดักร่อนและระเบิดไดง่้าย ตอ้ง
ใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดข้องกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มข้ึนเหลือตกคา้ง
ตามแหล่งชุมชนน้อยลง แม้ว่าการก าจัดขยะมูลฝอยยงัไม่ได้รับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรก็ตาม คือ มีการก าจดัดว้ยวธีิการฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ (Sanitary Landfill) ร้อยละ 89 
การบ าบัดด้วยเทคโนโลยีการหมักท าปุ๋ย (Composting) และการใช้วิธีว่าจ้างเอกชนในการ
ด าเนินการ กรุงเทพมหานครจ่ายค่าก าจดั (Tipping Fee) ซ่ึงเทคโนโลยีฝังกลบท่ีกรุงเทพมหานคร
เลือกใชถึ้งร้อยละ 89 นั้นเป็นการฝังกลบนอกพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีโอกาสไดรั้บการต่อตา้นจาก
ประชาชนและไม่มีการน าทรัพยากรในขยะมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เท่าท่ีควร  

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดข้องกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มข้ึนเหลือตกคา้ง
ตามแหล่งชุมชนน้อยลง เช่นเดียวกบัจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัสมุทรปราการ 
เพราะขอ้ดีของการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการคือ การจดัเก็บมีมาตรฐาน สามารถด าเนินการ
เก็บไดเ้รียบร้อยทุกวนั และช่วยแกปั้ญหาในการขาดแคลนบุคลากร (คนงาน) และเคร่ืองจกัรในการ
จดัการขยะมูลฝอยด้วย ตวัอย่างการรณรงค์ของกรุงเทพมหานคร เช่น การจดักิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียนทั้ง 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร ในการน าขยะเปียกจากโรงอาหารมาท าเป็นปุ๋ยเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ท าใหมี้ขยะตกคา้งวนัละไม่เกิน 10% เป็นตน้ 

จงัหวดันนทบุรี 
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวดันนทบุรี เป็นขยะท่ีมาจากบ้านเรือน

ประชาชน ไดแ้ก่ เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ ไม ้และขยะท่ีเกิดจากตลาดสด ไดแ้ก่ เปลือกผลไม ้
ถุงพลาสติก ปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย 960 ตนั/วนั หลุมฝังกลบอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขวาง มีเน้ือท่ี 465 ไร่ ซ่ึงส่วนแรก 256 ไร่นั้นไดเ้ต็มแลว้ และอีก 150 ไร่ จะสามารถรองรับปริมาณขยะ
ไดอี้ก 10 ปี  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีนั้น มาจากบา้นเรือนประชาชน 
ตลาดสด และแหล่งขยะติดเช้ือคือ สถานพยาบาลจ านวนทั้งส้ิน 67 แห่ง 
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ทางเทศบาลนครนนทบุรี ได้น าขยะอินทรีย์ในพื้นท่ี เพื่อน าไปผลิตเป็นปุ๋ย ท่ี
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียน์ครนนท์ ซ่ึงสามารถน าขยะอินทรียว์นัละ 5 ตนัมาหมกัท าปุ๋ยและผลิตปุ๋ย
อินทรียไ์ดป้ระมาณ 5 ตนัต่อเดือนโดยมีการจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรและผูท่ี้สนใจ และเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการจัดการขยะอย่างย ัง่ยืนท่ีทางเทศบาลนครนนทบุรีได้รับความร่วมมือกับ
คณะกรรมาธิการยโุรปในการช่วยเหลือใหค้วามรู้เก่ียวกบัพลงังานสะอาดและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

จงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดัปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลของจงัหวดัปทุมธานี 

ประมาณ 587.7 ตนัต่อวนั  สามารถเก็บขนไดป้ระมาณ 485 ตนัต่อวนั และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ตกคา้งประมาณ 102.7 ตนัต่อวนั ถึงแมว้า่การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนกัเน่ืองจากยงัมีปริมาณขยะตกคา้ง และมีปัญหาขอ้ร้องเรียนจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียงหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
ในจงัหวดัสมุทรปราการมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนทั้งในเขตเทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีปริมาณ 1,846.25 ตนัต่อวนั องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยเป็นขยะ
เศษอาหารร้อยละ 58.81 ของเสียอนัตรายจากชุมชนร้อยละ 0.05 นอกนั้นเป็นขยะรีไซเคิล เช่น 
กระดาษ พลาสติกและโฟม ร้อยละ 41.14 จงัหวดัสมุทรปราการมีนโยบายดา้นการจดัการปัญหา
ขยะมูลฝอยคือการเร่งด าเนินการจดัการขยะแบบบูรณาการดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั เพื่อแกปั้ญหา
มลภาวะ  เทศบาลนครสมุทรปราการมีโครงการให้ชุมชนเพื่อไปท าเป็นธนาคารขยะ ไปอุดหนุนรี
ไซเคิลชุมชนละ 70,000 บาท เพื่อน าไปบริหารจดัการเร่ืองขยะรีไซเคิลชุมชนแต่ว่ายงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีไดค้าดหวงัมีบางชุมชนน าเงินมาคืนเทศบาลเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการโครงการ
ดงักล่าวได ้ 

การเปล่ียนแปลงสภาพขยะและการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์นั้น องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีนโยบายและแผนท่ีจะท าให้ต าบลบาง
น ้าผึ้งเป็นต าบลท่ีปลอดขยะ โดยใชห้ลกัการของจุลินทรียเ์ขา้ช่วย โดยจะให้ประชาชนในพื้นท่ีแยก
ขยะมูลฝอยออกเป็น 2 ส่วนคือ ขยะมูลฝอยเปียกพวกขยะอินทรีย ์และขยะรีไซเคิล ขยะเปียกพวก
อินทรียสาร เช่น เศษอาหาร ให้หมกัไวเ้พื่อท าขยะหอม หรือปุ๋ยน ้ าก้นครัว ซ่ึงน ้ าหมกัท่ีได้จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และกากท่ีเหลือสามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกตน้ไม้ แต่ถา้หาก
ไม่ตอ้งการในส่วนของกาก ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง มีโรงปุ๋ย ซ่ึงจดัตั้งโดยประชาชน
รวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มเพื่อผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ ในส่วนของก่ิงไม ้ใบไม ้จะน าไปบดยอ่ยและท าเป็น
ปุ๋ยหมกัในโรงปุ๋ยในพื้นท่ี ในส่วนขยะมูลฝอยแห้ง จะมีกลุ่มเยาวชนรวมตวักนั (กลุ่ม Bee Power 
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Save the World) รับขยะท่ีสามารถน ามาดดัแปลงใชใ้หม่ไดจ้ากตลาด เพื่อน ามาประดิษฐ์ของใชท่ี้
ท าจากเศษวสัดุและขยะมูลฝอยออกจ าหน่าย อีกส่วนหน่ึงจะไปรับซ้ือขยะมูลฝอยตามบา้นเรือนท่ี
แยกไวแ้ลว้น าไปขายต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัเยาวชนในพื้นท่ี และเป็นการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ ซ่ึงกลุ่มจะเป็นตวัแทนสร้างความร่วมมือให้กบัชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
น ้ าผึ้ง มีไขมนัท่ีตกัไดจ้ากถงัและบ่อดกัไขมนัต่อสัปดาห์ปริมาณมากกวา่ 200 ลิตร ปัจจุบนัมีการ
น าไปฝังกลบตามธรรมชาติเพราะไม่มีบ่อฝังกลบ แต่บางส่วนท่ีฝังกลบไม่ทนัก็ให้รถเก็บขนขยะมูล
ฝอยมาเก็บไป  

สรุปภาพรวม 
ผลผลิต (Product/Output) ได้แก่ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บและ

ปริมาณขยะท่ีน ามา Recycle/Reuse/ น าไปใช้ประโยชน์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล พบวา่ มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนจากกรุงเทพมหานคร และ 3 จงัหวดัปริมณฑลประมาณ 15,000 ตนัต่อวนัขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะมูลฝอยเปียกไดแ้ก่ พวกเศษอาหาร เศษอินทรียวตัถุท่ี
สามารถย่อยสลาย เน่าเป่ือยง่าย ขยะมูลฝอยแห้งได้แก่ พวกเศษกระดาษ เศษผา้ แก้ว โลหะ ไม ้
พลาสติก ฯลฯ และขยะมูลฝอยอนัตราย ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นพิษมีฤทธ์ิกดักร่อนและระเบิดไดง่้าย 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดข้องกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มข้ึนเหลือตกคา้งตามแหล่งชุมชน
นอ้ยลง เช่นเดียวกบัจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัสมุทรปราการ เพราะขอ้ดีของการ
จา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการคือ การจดัเก็บมีมาตรฐาน สามารถด าเนินการเก็บไดเ้รียบร้อยทุก
วนั และช่วยแกปั้ญหาในการขาดแคลนบุคลากร และเคร่ืองจกัรในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ย ส่วน
ขยะมูลฝอยท่ีน ามา Recycle/Reuse/ น าไปใช้ประโยชน์ มีทั้ งการน าขยะอินทรีย์ไปรีไซเคิลขยะ
อินทรีย์ท่ีน าไปหมกัท าปุ๋ยชีวภาพ ส่วนขยะมูลฝอยท่ีสามารถแปรรูปและน ามาใช้ใหม่ได้นั้ น 
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมลฑลได้มีการน าขยะเหล่าน้ีกลบัมาใช้ใหม่โดยผ่านโครงการ
ธนาคารขยะ เพื่ออุดหนุนให้มีการรีไซเคิลขยะชุมชนกลบัมาใช้ใหม่  เป็นตน้ จากการสัมภาษณ์
ผูแ้ทนจากกรุงเทพมหานคร และผูแ้ทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปริมณฑล ไดแ้ก่ 
จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  และจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปผลผลิตท่ีได้ในการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล ไดต้ามตารางท่ี 5.5 
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ตารางที ่5.5  สรุปประเด็นของผลผลิตในการจดัการขยะมูลฝอย จากความคิดเห็นของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:   หมายเลข 1 คือ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร /หมายเลข 2 คือ ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร / หมายเลข 3 คือ เจา้หนา้ท่ีงาน

รักษาความสะอาดช านาญงาน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร / หมายเลข 4 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี / หมายเลข 5 คือ 
ผูอ้  านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี/  หมายเลข 6 คือ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจงัหวดั
นนทบุรี หมายเลข 7 คือ ผอ.ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี/  หมายเลข 8 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ด /  หมายเลข 9 คือ ก านนัต าบลเกาะเกร็ด /  หมายเลข 10 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี/ หมายเลข 11 คือ รองปลดัเทศบาล
เมืองปทุมธานี/ หมายเลข 12 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม /  หมายเลข 13 คือ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ / หมายเลข 14 คือ ผูแ้ทนนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 15 คือ ผูอ้  านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 16 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง  

ประเดน็การวเิคราะห์ผลผลติใน
การจดัการขยะมูลฝอย 
 (องค์กรในพืน้ที)่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี สมุทรปราการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1) ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน / / / / / / / / / / / / / / / / 
2) ปริมาณขยะท่ีจดัเก็บ / / / / / / / /  / / / / / / / 
3) ปริมาณขยะท่ีRecycle/Reuse/
น าไปใชป้ระโยชน ์

/ / / / / / /    / / 
 

/ / / 165 
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5.1.3  ผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่นในเขตปริมณฑล (Impact) 
กรุงเทพมหานคร 
ผลจากการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่าท าให้เกิดการพฒันาระบบการ

บริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่กระบวนการวางแผน การตดัสินใจใชรู้ปแบบ
และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย และการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในการป้องกนัและลงมือปฏิบติั โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ระดบัครอบครัวจนถึง
ระดบัทอ้งถ่ิน มีนโยบายปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการจดัการมูลฝอย โดยจะตอ้งท าการศึกษา
ปรับปรุง การแกไ้ขกฎหมายระเบียบ ให้เอ้ือต่อ หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเก็บ
ขนรวมทั้งการก าจดั ปรับปรุงขอ้บญัญติัและขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและการยอมรับในการช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจดัมูลฝอย การส่งเสริมการ
แปรรูปขยะมูลฝอย วิธีหมกัท าปุ๋ย หรือการบ าบดัดว้ยวิธีผสมผสานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตั้งสถานีจดัการขยะมูลฝอยหรือบริเวณท่ีจะใช้เป็นหลุมฝัง
กลบขยะมูลฝอยเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นวา่ประชาชนสนใจต่อส่ิงแวดลอ้มและรู้สิทธิของพลเมืองมากข้ึน
เป็นแนวโน้มท่ีดีท่ีท าให้เห็นวา่ประชาชนมีความสนใจต่อผลกระทบของการจดัการขยะและมีการ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐมากยิง่ข้ึน 

จงัหวดันนทบุรี 
ผลกระทบการจดัการขยะของเทศบาลนนทบุรีนั้นพบวา่ ยงัมีขยะมูลฝอยในแหล่งน ้ าท าให้

น ้ าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น มีน ้ าจากขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน ้ า น ้ าในแม่น ้ าสกปรกเป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุและสัตวน์ าโรคบางพื้นท่ีมีกล่ินรบกวน เน่ืองจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้มี
ขยะตกคา้งส่งกล่ินเหมน็ 

ส าหรับความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีตั้งสถานีจดัการขยะมูลฝอยหรือบริเวณท่ีจะใช้เป็น
หลุมฝังกลบขยะมูลฝอย พบวา่ปัญหาเร่ืองกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยบา้งในบางคร้ัง แต่ถือวา่ไม่
รุนแรง และไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติประจ าวนัของประชาชนในพื้นท่ี 

จงัหวดัปทุมธานี 
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ทางจงัหวดัปทุมธานีไดมี้

โครงการสร้างจิตส านึก และเคยเป็นจงัหวดัแรกๆ ท่ีจดัโครงการคดัแยกขยะ นอกจากน้ี ยงัมีการจดั
กิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานในก ากบัของสภาอุตสาหกรรม ในการจดัโครงการ
ต่างๆ เช่น การคดัแยกขยะ และธนาคารขยะ มีการจดัตั้งธนาคารขยะโดยให้ราคาสูงกวา่ทอ้งตลาด
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เพื่อเป็นการดึงดูดประชาชนในชุมชนใหมี้ส่วนในการรับผิดชอบ โดยรับซ้ือขยะจากประชาชน เช่น 
ขวดแกว้และขวดพลาสติกทุกชนิดในราคาสูง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนรณรงค์ในการก าจดั
ขยะและรักษาความสะอาดในชุมชน ซ่ึงจงัหวดัปทุมธานีถือว่าเป็นจงัหวดัน าร่องแรกๆ ในการ
จดัการคดัแยกขยะ และธนาคารขยะ 

ในดา้นน ้ าเสียท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยท่ีไหลจากหมู่บา้นจดัสรร ไดมี้การนดัประชุมนิติกรของ
หมู่บา้นจดัสรรทั้งหมด เพื่อท าความเขา้ใจ และขอความร่วมมือกบันิติกรหมู่บา้นจดัสรรต่าง ๆ ใน
การทิ้งน ้ าท่ียงัไม่ไดผ้่านขั้นตอนการบ าบดัน ้ าเสียซ่ึงไม่ไดม้าตรฐาน และแจง้โทษหากท าผิด และ
บางพื้นท่ีมีปัญหาการจดัขยะมูลฝอยไม่ทัว่ถึง ซ่ึงเห็นไดจ้ากการมีขยะตกคา้ง สร้างปัญหาให้เกิดการ
เน่าเสีย ส่งกล่ินเหมน็ รบกวนประชาชนในทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าการจดัการขยะมูล

ฝอยยงัคงส่งผลกระทบทางดา้นลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางด้านส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั ใช้วิธีการเทกองมีปริมาณขยะมากจนไม่สามารถรองรับ
ปริมาณท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัได ้สถานท่ีก าจดัขยะมีพื้นท่ีในการฝังกลบขยะเหลือนอ้ยจนท าให้ตอ้ง
ด าเนินการหาสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ประกอบกบัไม่มีบ่อรองรับน ้ าชะขยะมูลฝอย แต่
จะมีการขดุร่องน ้ารอบๆ บ่อขยะเม่ือมีน ้าปริมาณท่ีมากพอ นอกจากน้ียงัมีการจุดไฟเผาขยะในพื้นท่ี
เทกองยงัไม่ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ และท าใหเ้กิดควนัท่ีเกิดจากการเผาสร้างมลภาวะในอากาศอีกดว้ย 

สรุปภาพรวม 
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตปริมณฑล (Impact)พบว่า ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยมากข้ึน ท าให้เกิดแนวโนม้ประชาชนเขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการคิด การตดัสินใจในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยมากข้ึน ประชาชนมีความใส่ใจและสนใจ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและรู้สิทธิของพลเมืองมากข้ึน ประชาชนมีความสนใจต่อผลกระทบของการจดัการ
ขยะและมีการตรวจสอบการท างานของภาครัฐมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงมีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มบาง
พื้นท่ี ซ่ึงจากการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการขยะมูลฝอยจ านวน 100 ราย พบวา่การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัปริมณฑล ยงัคงมีปัญหา โดยเฉพาะความสะอาดของพื้นท่ีเน่ืองจากมีขยะมูลฝอยตกคา้ง 
และการเก็บขนมูลฝอยท่ีไม่ตรงเวลา รวมทั้งการมีถังรองรับขยะท่ีไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความ
สกปรกและเกิดกล่ินรบกวนจากสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย นอกจากน้ี ยงัมีการปนเป้ือนของน ้ าชะ
ขยะมูลฝอย จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปไดต้ามตารางท่ี 5.6 
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ตารางที ่5.6  สรุปประเด็นของผลกระทบในการจดัการขยะมูลฝอย จากความคิดเห็นของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ:  หมายเลข 1 คือ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร /หมายเลข 2 คือ ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร /ร หมายเลข 3 คือ เจา้หนา้ท่ีงาน

รักษาความสะอาดช านาญงาน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร /หมายเลข 4 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี / หมายเลข 5 คือ 
ผูอ้  านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี/  หมายเลข 6 คือ นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจงัหวดั
นนทบุรี หมายเลข 7 คือ ผอ.ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครนนทบุรี/  หมายเลข 8 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ด /  หมายเลข 9 คือ ก านนัต าบลเกาะเกร็ด /  หมายเลข 10 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี/ หมายเลข 11 คือ รองปลดัเทศบาล
เมืองปทุมธานี/ หมายเลข 12 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม /  หมายเลข 13 คือ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกอง
ช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ / หมายเลข 14 คือ ผูแ้ทนนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 15 คือ ผูอ้  านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลนครสมุทรปราการ/  หมายเลข 16 คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง 

ประเดน็การวเิคราะห์ผลกระทบในการ
จดัการขยะมูลฝอย 
 (องค์กรในพืน้ที)่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธาน ี สมุทรปราการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1) รายไดจ้ากขยะหรือจากการรีไซเคิล     /    /        
2) เครือข่ายการจดัการขยะร่วมกบั อปท. 
อ่ืนๆ /กทม./หน่วยงานอ่ืน 

                

3) ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   /  /  / / / / / /  / / / 
4) ความพึงพอใจของประชาชน /   /    /      /   
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5.2  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่นในเขตปริมณฑล  

 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และผลการศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล ผูศึ้กษาไดท้  าการสร้างแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน 
และปัจจยัภายนอกโดยหลกัการ SWOT Analysis  ไดด้งัต่อไปน้ี 

 
 5.2.1  สภาพปัจจัยภายใน  
 การวิเคราะห์ปัจจยัภายในเป็นการประเมินในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน 
(Weaknesses) ขององคก์ร ซ่ึงการวิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ประกอบดว้ย การพิจารณาจากปัจจยัดา้นผูก้  าหนดนโยบาย 
บุคลากร โครงสร้างภายใน การบริหารจดัการ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  สถานท่ี  สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

5.2.1.1  จุดแขง็ (Strengths) 
1) ดา้นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตปริมณฑล มีความกระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ วางนโยบายริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจน โดยให้ความส าคญักบัชุมชน ประชาชน ผูบ้ริหารมีการ
ใส่ใจ ติดตามผลการจดัการขยะมูลฝอย และเขา้ร่วมกิจกรรมกบัประชาชน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ประชาชน 

2) ดา้นบุคลากร  บุคลากรในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลไดรั้บการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ นอกจากน้ี บุคลากรมีความเขา้ใจและมีความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ี  

3) ดา้นงบประมาณ งบประมาณท่ีน ามาใช้ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การ
จัดจ้างบุคลากรในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด พบวา่กรุงเทพมหานครและจงัหวดั
ปริมณฑลมีงบประมาณเพียงพอต่อการจดัการขยะมูลฝอยแมว้่าค่าธรรมเนียมท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ิน
เรียกเก็บจากประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยจะไม่เพียงพอต่อการจดัการ แต่กรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัปริมณฑลไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากส่วนกลาง เพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการ
จดัการขยะมูลฝอย รวมถึงใชใ้นการรณรงคส่์งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกนัลดปริมาณขยะ



170 

มูลฝอยจากแหล่งก าเนิด เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น งบประมาณในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
เทศบาลนครนนทบุรีเป็นงบประมาณในการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อท าหลุมฝังกลบใช้งบประมาณของ
แผนปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันนทบุรี ส่วนเร่ืองการจดัการหลุมฝังกลบขยะไดจ้ากการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมการก าจดักบัทอ้งถ่ินท่ีน าขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นท่ี งบประมาณในการสร้าง
เตาเผามูลฝอยติดเช้ือไดจ้ากงบประมาณกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 

4) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย คือ ถุง
บรรจุ/ถังขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ รถเก็บขน เคร่ืองคัดแยกขยะมูลฝอย เตาเผาขยะ พบว่า 
กรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลนครสมุทรปราการ
ใชว้ธีิจา้งเหมาเอกชนด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยเป็นความรับผดิชอบของบริษทัเอกชนท่ีรับจา้งด าเนินการ ซ่ึงพบวา่ มีปัญหาบา้งบางพื้นท่ีแต่
โดยรวมแลว้ถือไดว้า่มีความเพียงพอและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี อุปกรณ์ไดรั้บการดูแลรักษาอยูใ่น
สภาพใชง้านได ้

5.2.1.2  จุดอ่อน (Wealmesses) 
1) ดา้นบุคลากร  บุคลากรในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลบางส่วนยงัไม่ได้รับการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอย่าง
เพียงพอ ปัญหาบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอและจดัอตัราก าลงัไม่เหมาะสม  

2) ด้านโครงสร้างและ การบริหารจัดการ การประสานงานภายใน
หน่วยงานไม่ชดัเจนมีความทบัซอ้นในหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) ดา้นงบประมาณ ยงัขาดการบริหารจดัการงบประมาณอยา่งเหมาะสมใน
แต่ละโครงการและการจดัสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

4) สถานท่ี เช่น ส านกังานบริหารจดัการขยะมูลฝอย ศูนยจ์ดัการขยะมูล
ฝอย สถานท่ีพกัขยะมูลฝอย และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย คือ ลานกองขยะมูลฝอย โรงเผาขยะมูล
ฝอย และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลกัษณะ พบปัญหาขาดแคลนท่ีดินในการก่อสร้าง
ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย การต่อตา้นจากประชาชนจนไม่สามารถเขา้ใช้พื้นท่ีเพื่อการจดัการขยะมูล
ฝอยไดใ้นทุกพื้นท่ี  
 

5.2.2  สภาพปัจจัยภายนอก 
 การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกเป็นการพิจารณาจากปัจจยัทางดา้นสังคม สภาพเศรษฐกิจทัว่ไป 
นโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ซ่ึงแต่ละสภาพปัจจยันั้นสามารถวิเคราะห์เป็นโอกาส (Opportunities)  
และขอ้จ ากดั (Treats) ท่ีส าคญั ไดด้งัต่อไปน้ี 
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5.2.2.1  โอกาส (Opportunities) 
1) ดา้นสังคมและการมีส่วนร่วมคือ มีโครงการต่างๆ จากชุมชน มูลนิธิและ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมช่วยกันรณรงค์ การแยกขยะ โดยใช้ส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ Internet ภาคเอกชนให้ความสนใจในการด าเนินการคดัแยกขยะ 
เพื่อแปรรูปและการน ากลบัมาใช้ใหม่ มีโครงการลดการเกิดขยะมูลฝอยในสังคม เช่น การรณรงค ์
การลดการใชถุ้งพลาสติก การจดัเก็บขยะในท่ีสาธารณะ  

2) ดา้นนโยบายของภาครัฐ มีการสร้างทีมและผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะ ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดีจากส่วนกลาง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีประสานงานคอยให้ค  าแนะน าปรึกษาทั้งในแง่การบริหาร
จดัการและเทคนิคต่างๆ  

3) ดา้นกฎหมาย มีการบญัญติัขอ้กฎหมายส าหรับการด าเนินงานดา้นความ
สะอาดเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐยึดถือในการปฏิบติังานและให้บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม มีการก าหนดบทลงโทษในกรณีเกิดมีผูไ้ม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนขอ้กฎหมาย 
เช่นโทษปรับและมีกฎหมายท่ีสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมมือกบัหน่วยงาน
ของรัฐ หรือ ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะโดยรวม คือพรบ. การสาธารณสุข ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้อ านาจทอ้งถ่ิน
ในการด าเนินการจดัการมูลฝอยร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหรือ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยไดบ้ญัญติั
ไวใ้นมาตรา 18 วรรค สอง   

5.2.2.2  ขอ้จ ากดั (Treats) 
1) ดา้นนโยบายของภาครัฐ คือ นโยบายท่ีไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากการโยกยา้ย

บุคลากรและการเปล่ียนผูบ้ริหาร อุปสรรคต่อการท างานคือ การประสานงานภายในหน่วยงานไม่
ชัดเจน ขาดการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ปริมณฑล และ ระหวา่งชุมชนดว้ยกนั 

2) ดา้นกฎหมายยงัมีขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและการรักษา
ความสะอาด แต่ยงัไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบนั เช่นเร่ืองบทลงโทษ 
ค่าปรับ ภาษี ท่ียงัไม่เหมาะสม 

3) ดา้นการมีส่วนร่วมของประชากรแฝง เช่น นกัท่องเท่ียว ขาดการใส่ใจ
หรือความตระหนกัต่อปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
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5.3  การใช้ SWOT Matrix ในการวเิคราะห์แนวทางการจัดขยะมูลฝอยของ  
       กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 

  
เม่ือพิจารณาสภาพปัจจยัภายในและ สภาพปัจจยัภายนอก ของการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตปริมณฑลแล้ว เพื่อหาแนว
ทางการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์แนวทางการด าเนินการดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลโดยใช ้ SWOT 
Matrix โดยแนวทางดงักล่าวมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 5.11 

  
ตารางที่ 5.7  การเสนอแนวทางการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์ร 
                     ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 
 

SWOT Matrix โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 

SWOT Matrix โอกาส (Opportunity: O) 
(O1)ภาครัฐ และเอกชน ช่วย
ส่งเสริมรณรงคแ์กไ้ข ปัญหา
ขยะมูลฝอย 
(O2)ประชาชนมีส่วนร่วมและ
ใหค้วามร่วมมือท่ีดี 
(O3)มีขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการขยะมูลฝอย 

 

อุปสรรค (Threat: T) 
(T1)นโยบายของภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 
(T2)การโยกยา้ยบุคลากรและการ
เปล่ียนผูบ้ริหาร 
(T3)ขาดการประสานงานระหวา่ง
กรุงเทพมหานครและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ปริมณฑล 
(T4)กฎหมาย ท่ี  ย ังไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวะ
ปัจจุบนั 

จุดแข็ง (Strength: S) 
(S1) มีนโยบายดา้นการจดัการขยะมูล
ฝอยท่ีดี (ร้อยละ87.5) 
 (S2) บุคลากรมีความรู้ดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีดี (ร้อยละ56.25)  
 (S3) บุคลากรมีความเขา้ใจและมีความ
รับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ี   
(ร้อยละ50) 

1.สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน
ลดและคดัแยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน และหนัมานิยมใช้
สินคา้ท่ีสามารถใชซ้ ้ า/น า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (S2,  
S3, S6, O1, O2) 
2.ส่งเสริมการสร้างชุมชนเขม้
แขง้ในการจดัการปัญหาขยะ 

1.สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมความ
เช่ือมโยงและ เพ่ือใหเ้กิดความ
ร่วมมือกนัระหวา่ง
กรุงเทพมหานครกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ปริมณฑล(S6, T3) 
2.สร้างทีมงานและผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะจากส่วนกลาง  
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ตารางที่ 5.7  (ต่อ) 
 

  

SWOT Matrix โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
(S4) มีงบประมาณเพียงพอ (ร้อยละ50) 
 (S5)  วสัดุอุปกรณ์อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน และมีเพียงพอต่อการใชง้าน (ร้อย
ละ37.5) 
(S6) ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ กระตือรือร้น
(ร้อยละ25) 

 

มูลฝอย  รณรงคแ์ละจดั
กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการและถูกตอ้ง
ตามสุขอนามยั (S3, S4,S5, 
S6,O1, O2, O3) 
3.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้าง
ด าเนินการระบบจดัการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลู (S6, O1) 
4.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกลูใหม้ากข้ึน (S6, O1) 
5.ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล  
(S6, O1) 
6.พฒันาระบบเทคโนโลยกีาร
การบ าบดัและก าจดัขยะมูล
ฝอย(S3,S6) 

เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี
ประสานงานแนะน าใหค้  าปรึกษา
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
เทคนิคต่างๆ( S4, T1) 
 

จุดอ่อน (Weakness:W) 
(W1)มีการต่อตา้นไม่ใหส้ร้างศูนยก์ าจดั
ขยะมูลฝอยจากประชาชน (ร้อยละ100) 
(W2) การประสานงานภายในหน่วยงาน
ไม่ชดัเจน มีความซ ้ าซอ้นในหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ (ร้อยละ 25) 
 (W3) ขาดการบริหารจดัการ
งบประมาณอยา่งเหมาะสม  
(ร้อยละ 18.75) 
 (W4) ขาดแคลนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมใน
การก่อสร้างศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย  
(ร้อยละ 18.75) 

1.เพ่ิมบุคลากรดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอย (O1, W6) 
2.ใหก้ารสนบัสนุนดา้น
วชิาการและขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน(์O1, W1, W3) 
3.สร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมความเช่ือมโยงและ 
เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือกนั
ภายในชุมชน (O2, W2) 
4.หาผูน้ าชุมชนท่ีสามารถ
เขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม และ
สร้างเครือข่ายต่อไป (O2, W2) 

1.รัฐบาลควรส่งเสริมความรู้ทาง
วชิาการและเทคนิคการบ าบดัและ
ก าจดัขยะมูลฝอย (W1, W2, T1) 
2.รัฐบาลส่งเสริมและพฒันา
เทคโนโลยกีารบ าบดัและก าจดัขยะ
มูลฝอย (W1, W2, T1) 
3.ขอความร่วมมือจากต่างประเทศ
ในการแลกเปล่ียนเทคโนโลย(ีW1) 
4. ปรับปรุงกฎหมายใหมี้ความ
เหมาะสมกบัปัจจุบนั (W5, T4) 
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ตารางที่ 5.7  (ต่อ) 
 

  

SWOT Matrix โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
(W5) การจดัเก็บค่าธรรมเนียมยงัไม่
สามารถจดัเก็บไดต้ามเป้าหมาย (ร้อยละ
18.75) 
 (W6) บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ 
(ร้อยละ12.5) 
 (W7) บุคลากรจดัอตัราก าลงัไม่
เหมาะสม (ร้อยละ6.25) 
 

5.แบ่งบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของสมาชิกอยา่ง
เหมาะสม (O2, W2) 
6.ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
การก าจดัขยะมูลฝอยให้
เพียงพอ และเหมาะสม (O3, 
W5) 
7.ก าหนดพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะมูล
ฝอยใหเ้หมาะสม (O1,W1, 
W4) 
8.ท าความเขา้ใจประชาชนถึง
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอย(O1, W1, 
W4) 

 

 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกโดยใชว้ิธีการ SWOT Matrix เพื่อหาแนว

ทางการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขต
ปริมณฑล สามารถสรุปเป็นแนวทางการจดัการได ้5 แนวทาง ดงัน้ี 

 
5.3.1  แนวทางที ่1 สร้างความรู้ความเข้าใจและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1) สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน สร้างความตระหนกัรู้ ใหค้วามรู้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหันมานิยมใช้สินคา้ท่ีสามารถใช้ซ ้ า/น ากลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเขม้แข็งในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย รณรงคแ์ละจดั
กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและถูกตอ้งตามสุขอนามยั 

3) จดักิจกรรมการฝึกอบรมโดยอาศยัข้อมูลการศึกษาและการส่ือสารทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 
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4) สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงและ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนั
ภายในชุมชน หาผูน้ าชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสร้างเครือข่ายต่อไป 

5) แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชนอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

 
5.3.2  แนวทางที ่2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างส่วนกลาง  
           ภูมิภาคและท้องถิ่น 

1) ส่วนกลางใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 
2) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงและ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่าง

กรุงเทพมหานครกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 
3) สร้างทีมงานและผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะจากส่วนกลางเพื่อท าหน้าท่ี

เป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานแนะน าใหค้  าปรึกษาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและเทคนิคต่างๆ 
4) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้างด าเนินการระบบจดัการ

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลูใหม้ากข้ึน 
6) ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล เช่น การจดัระบบซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่าและการให้

ค่าตอบแทน (Incentives) 
 
5.3.3  แนวทางที ่3 การก าหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย 

1) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการก าจดัขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอและเหมาะสม 
2) ก าหนดพื้นท่ีท่ีใชใ้นการก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสม 
3) ปรับปรุงกฎหมาย การก าหนดค่ามาตรฐานกลางเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ออก

นโยบายดา้นการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมกบัปัจจุบนั 
 
5.3.4  แนวทางที ่4  การบริหารจัดการวสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารบ าบัดและก าจัดขยะ 
          มูลฝอยการเกบ็รวมรวม และการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 

1) วจิยัและพฒันาระบบเทคโนโลยีการบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอยใหท้นัสมยั 
2) เลือกใช้เทคโนโลยีการการบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและภาครัฐ

ควรส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยกีารบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอย 
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3) จดัหาวสัดุและอุปกรณ์ ในการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน 
4) ความรู้ทางวชิาการและเทคนิคการบ าบดั/การก าจดัขยะมูลฝอย 

 
5.3.5  แนวทางที ่5  การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ก าหนดนโยบาย และวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การจัดการขยะมูลฝอยควรใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และการวางแผนเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยท่ีดี เพื่อลดตน้ทุนใน
การขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัรวมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีจากการขนส่งขยะมูลฝอย
ไปก าจดั 

2) ขอความร่วมมือจากต่างประเทศในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีความรู้ต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

3) เพิ่มบุคลากรดา้นการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอ 
ทั้ง 5 แนวทางการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ในอนาคตควรพิจารณาปัจจยัส่งเสริมเพื่อผลกัดนัให้เกิดการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี 1) เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 2) อ าเภอไทรนอ้ย อ าเภอเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 3) อ าเภอคลองสาม จงัหวดั
ปทุมธานี 4) ต าบลบางน ้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  พบว่า ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อ
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล 
ไดแ้ก่  

1)  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยผา่นส่ือโทรทศัน์ เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีประชาชนในพื้นท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยได้มากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 24 ของ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและจงัหวดั
ปริมณฑล 

2)  การส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลลดการ
ใช้ถุงพลาสติกและมีการคดัแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนก่อนทิ้ง ซ่ึงกิจกรรมทั้งสองน้ีเป็น
กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวดัปริมณฑล
ด าเนินการมากท่ีสุด จากผลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก ขยะมูล
ฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล 
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3)  การจดัการเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้งในพื้นท่ี โดยควรเพิ่มวนั
ในการจดัเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงตอ้งการเรียกร้องใหค้ณะกรรมการแต่ละหมู่บา้นให้ความส าคญักบั
การจดัการขยะมูลฝอย และควรจดัหาผูรั้บผิดชอบเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยอย่างชดัเจน โดยมา
ตรวจท่ีชุมชนอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด และมีขยะมูลฝอยตกคา้งใน
พื้นท่ี เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลทั้งหมดมีความกงัวลอยู ่ณ ขณะน้ี 



 
บทที ่6 

 
สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 

 
 บทท่ี 6 น้ีเป็นการสรุปถึงสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอย ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย 
ท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลและกล่าวถึงเง่ือนไขท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จและความไม่ส าเร็จ ในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
องค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตปริมณฑล รวมถึงแนวทางในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตปริมณฑล ซ่ึงได้ประมวลมาจากผล
การศึกษาในบทท่ี 4 ท่ีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
ปริมณฑล คือ จงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงผลการวิเคราะห์การจดัการขยะ
มูลฝอย และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของการจดัการขยะมูลฝอย 
ในบทท่ี 5 รวมทั้งจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 และเพิ่มเติมจากแหล่ง
อ่ืนๆ โดยจะเป็นขอ้เสนอแนะส าคญัท่ีจะช่วยให้การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสม หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยท่ีกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล สามารถใชแ้นวทางน้ีในการพิจารณาเลือกแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย
ท่ีเหมาะสมกบับริบทของแต่ละทอ้งถ่ินต่อไป 
 

6.1  สรุปผลการศึกษา 
  

การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล สามารถสรุปผลการศึกษาทั้งหมดตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 6.1.1  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
 สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอย จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดั
ท่ีมีปริมาณขยะมากท่ีสุดในประเทศ ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือ ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีมีจ านวนมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมาก ซ่ึงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจดัเก็บได้ของ
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กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณเฉล่ีย 8,867 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัราเกิดขยะมูลฝอย
เท่ากบั 1.563 กิโลกรัม/คน/วนั เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและประชากรเพิ่มข้ึน รวมถึง
แนวโน้มการอพยพยา้ยถ่ินฐานจากชนบทเขา้สู่เมืองของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี กรุงเทพมหานคร 
ไดมี้การจดัการขยะมูลฝอยโดยการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ว่าเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และการก่อมลพิษของมูลฝอยให้นอ้ยท่ีสุด หลกั 3Rs ประกอบดว้ย Reduce (ลดการใช้) คือ การลด
การใชส่ิ้งของ รู้จกัใชอ้ยา่งประหยดั และใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  Reuse (น ามาใชซ้ ้ า) คือ การน าส่ิงของท่ีไม่
ใชแ้ลว้มาแปรสภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าสูงสุด Recycle (รีไซเคิลหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่) 
คือ การน ามูลฝอยมาเขา้กระบวนการแปรรูปเพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิต เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรและประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและก าจดั รวมทั้งมีการน าขยะมูลฝอยไปผลิตเป็นปุ๋ย
อินทรีย ์นอกจากน้ีขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกส่งไปยงัสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง คือ 
อ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีการบริหารจดัการเก็บขนมูลฝอยไดค้รบทั้ง 
50 ส านกังานเขต ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะถูกน ามาก าจดัดว้ยวธีิฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
   จงัหวดัสมุทรปราการ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 1,846.25 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัรา
การเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 1.509 กิโลกรัม/คน/วนั การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสมุทรปราการ 
เนน้การจดัการโดยวธีิการฝังกลบ แต่ในบางพื้นท่ี เช่น ต าบลบางน ้ าผึ้ง ไดใ้ชก้ารจดัการขยะมูลฝอย 
โดยจะใหป้ระชาชนในพื้นท่ีแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 2 ส่วนคือ การน าขยะเปียกหรือขยะอินทรียม์า
ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ ส่วนขยะท่ีรีไซเคิลได ้จะมีการน าขยะรีไซเคิลเหล่าน้ีมาผลิตเป็นสินคา้จ าหน่าย
ในชุมชนโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี 
  ส าหรับสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในจงัหวดันนทบุรี พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึน 960 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 0.841 กิโลกรัม/คน/วนั โดย
เทศบาลนครนนทบุรีให้ความส าคญักบัการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงเวลา และได้มีการน าขยะมูล
ฝอยไปผลิตเป็นปุ๋ยท่ีโรงผลิตปุ๋ยนครนนท ์
  ส่วนจงัหวดัปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนภายในจงัหวดัปทุมธานีทั้งส้ิน 587.7 ตนัต่อวนั หรือคิดเป็นอตัราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากบั 
0.568 กิโลกรัม/คน/วนั และมีการจดัการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบในเขตอ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งมีการน าขยะมูลฝอยท่ีสามารถแปรรูปหรือผลิตพลงังานไดส่้งโรงงาน ที พี ไอ 
จงัหวดัสระบุรี  
 และจากการสัมภาษณ์รองผูว้า่กรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
นนทบุรี ปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปไดว้า่ ประเภทของขยะมูลฝอยท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ ขยะอินทรีย ์เช่น เศษอาหาร เศษผกัและผลไม ้แต่ในบางพื้นท่ี เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลคองสาม จงัหวดัปทุมธานี พบวา่มีขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกมากท่ีสุด 
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6.1.2  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที่เกดิขึน้ในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่นทีอ่ยู่ในเขตปริมณฑล 

การด าเนินงานเพื่อจดัการขยะมูลฝอยท่ีผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่
สามารถใหบ้ริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไดม้ากข้ึน  ท าให้ปัญหาขยะตกคา้งนอ้ยลงแต่ยงัมีปัญหา
ในการก าจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามสุขอนามยัแต่อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีอยูใ่นเขตปริมณฑล ยงัคงพบปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

6.1.2.1  ดา้นบุคลากร จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า บุคลากรยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรม
และพฒันาทกัษะอย่างเพียงพอ บุคลากรในการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปริมณฑล เช่น ใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ
ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอและจดัอตัราก าลังไม่เหมาะสม และการท่ีหน่วยงานรับโอนภารกิจบาง
ประการจากกรุงเทพมหานครไปยงัท้องถ่ินท าให้เกิดปัญหาอตัราก าลงัไม่เพียงพอ การโยกยา้ย
บุคลากรและการเปล่ียนผูบ้ริหารท าใหน้โยบายไม่ต่อเน่ือง 

6.1.2.2  ดา้นงบประมาณ ในพื้นท่ีจงัหวดัปริมณฑลยงัคงประสบปัญหางบประมาณ
ในการจดัการขยะมูลฝอยเน่ืองจากการจดัเก็บภาษีท่ียงัไม่สามารถจดัเก็บภาษีไดต้ามเป้าหมายของ
ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงพบวา่ประชาชนบางส่วนท่ีไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือ
ในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะมูลฝอย 

6.1.2.3  ดา้นการจดัการ ถึงแมว้่าจะมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล โดยเป็นการก่อสร้างระบบก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะ
มากข้ึน แต่ย ังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งยงัไม่สามารถใช้ระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยมีหลายโครงการท่ีด าเนินการยงัไม่เสร็จส้ิน ตอ้งยุติลง
เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่เห็นดว้ย และ นอกจากน้ีบางแห่งยงัไดรั้บการต่อตา้นคดัคา้นจากประชาชนจน
ไม่สามารถเขา้ใชพ้ื้นท่ีได ้รวมทั้งการประสานงานภายในหน่วยงานไม่ชดัเจน และประชาชนยงัขาด
ความตระหนกัและขาดการมีจิตส านึกต่อสังคมในการท่ีจะช่วยกนัลดปริมาณขยะมูลฝอย ซ่ึงจาก
การสอบถามประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการ
จัดการขยะมูลฝอยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดในการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลคือการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมดมีขยะมูลฝอยตกคา้ง ท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของความไม่สะอาดในพื้นท่ี รวมทั้ง
ปัญหากล่ินรบกวน และสัตวพ์าหะน าโรคท่ีมาจากขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งในพื้นท่ี 
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6.1.3  เง่ือนไขทีเ่กีย่วข้องกบัความส าเร็จและความไม่ส าเร็จ  ในการจัดการขยะมูลฝอยของ 
          กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ และความไม่ส าเร็จในการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล จากการศึกษาคร้ังน้ี  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
6.1.3.1  ดา้นบุคลากร เง่ือนไขท่ีส าคญัไดแ้ก่ บุคลากรมีความรู้ดา้นการจดัการขยะ

มูลฝอยท่ีดี (ร้อยละ 56.25)  และบุคลากรท่ีมีความเขา้ใจและมีความรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ี  
ส าหรับเง่ือนไขดา้นบุคลากรท่ีท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การขาดผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนซ่ึง
ท าให้การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยเกิดปัญหา และมีการโยกยา้ยบุคลากรและการเปล่ียน
ผูบ้ริหาร ท าให้การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล ไม่มีความ
ต่อเน่ือง 

6.1.3.2  ดา้นงบประมาณ เง่ือนไขท่ีส าคญัไดแ้ก่ การมีงบประมาณในการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีเพียงพอ ซ่ึงผูก้  าหนดนโยบาย และผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล เห็นดว้ยร้อยละ 50 ส าหรับเง่ือนไข ดา้นงบประมาณท่ีท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ การขาดการบริหารจดัการงบประมาณท่ีเหมาะสม รวมทั้งการขาดแคลน
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย และการจดัเก็บค่าธรรมเนียมยงัไม่สามารถ
จดัเก็บได้ตามเป้าหมายซ่ึงผูก้  าหนดนโยบาย และผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล เห็นดว้ยร้อยละ 18.75 เท่ากนั 

6.1.3.3  ดา้นการจดัการ เง่ือนไขท่ีส าคญัไดแ้ก่ การมีนโยบายท่ีดีในการจดัการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล การมีนโยบายดา้นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดี  
เช่น มีการวางนโยบายริเร่ิมโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจน และให้
ความส าคญักบัชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงผูก้  าหนดนโยบาย และผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล เห็นดว้ยร้อยละ 87.5 เง่ือนไขประการต่อมาคือ 
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเพื่อส่งเสริมรณรงคแ์กไ้ข ปัญหาขยะมูลฝอย ซ่ึง
ท าให้เกิดความร่วมมือท่ีดีในการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย  

ส าหรับเง่ือนไขท่ีท าให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ
จงัหวดัปริมณฑลไม่ประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ มีการต่อตา้นไม่ให้สร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยจาก
ประชาชน โดยผูก้  าหนดนโยบาย และผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล เห็นดว้ยร้อยละ 100 เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ียงัมีความกงัวลเก่ียวกบั
ความปลอดภยั และความสะอาดของพื้นท่ีหากมีการจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย รองลงมาคือ การ
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ประสานงานภายในหน่วยงานไม่ชดัเจน มีความซ ้ าซ้อนในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงผูก้  าหนด
นโยบาย และผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานคร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล เห็น
ดว้ยร้อยละ 25 นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของภาครัฐไม่ต่อเน่ือง ขาดการประสานงานระหวา่ง
กรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนั 

 
6.1.4  แนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครอง 
          ท้องถิ่นในเขตปริมณฑล ดังนี ้ 

6.1.4.1  แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยสร้างความรู้ความเขา้ใจและ ส่งเสริมการ 
             มีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการ

ขยะมูลฝอยควรเร่ิมจากการสร้างจิตส านึกให้ประชาชน สร้างความตระหนกัรู้ ให้ความรู้ทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหนัมานิยมใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใชซ้ ้ า/น า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างชุมชนเขม้แข็งในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย 
รณรงคแ์ละจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและถูกตอ้ง
ตามสุขอนามยั โดยการจดักิจกรรมการฝึกอบรมโดยอาศยัขอ้มูลการศึกษาและการส่ือสารทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เพราะหากชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหา มีการแบ่งหนา้ท่ีบทบาท
ความรับผิดชอบอย่างชดัเจนและเหมาะสม  ตลอดจนการมีเป้าหมายร่วมกนัอยา่งชดัเจน จะส่งผล
ให้ทุกภาคีอยากเขา้มามีส่วนร่วมกบัเครือข่าย โดยแนวทางท่ีเป็นไปไดคื้อ การน าเอาปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนเป็นตวัจุดกระแส ตวัอยา่งเช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง ท่ีมีชุมชนท่ี
เขม้แข็งมาก และ มีเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมกบักิจกรรมของชุมชนหลายโครงการ นอกจากน้ี การ
สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงและ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัภายในชุมชน หา
ผูน้ าชุมชนท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม ซ่ึงแกนน าและเครือข่ายท่ีดีของชุมชนเป็นอีกปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของการจดัการด้านขยะมูลฝอย ซ่ึงในทางปฏิบติัอาจจะยากในการเข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบา้นจดัสรรท่ีเป็นสมาชิกใหม่ของชุมชน แนวทางท่ีเป็นไปไดคื้อ 
หาแกนน าการจดัการ หาผูน้ าท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มและให้แกนน าเหล่าน้ีเป็นผูข้ยาย
เครือข่ายต่อไป  รวมทั้ง เนน้มาตรการทางสังคม โดยการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก โดยการ
แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบร่วมกนัตามความเหมาะสม และช้ีให้เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งทีมและ
เครือข่ายต่างๆ โดยมีหลกัการคือ ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตอ้งน าเอาความสนใจ 
ความสามารถ และ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญของสมาชิกมาส่งเสริมกนั  
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6.1.4.2  แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งส่วนกลาง  
              ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
การจดัการขยะมูลฝอยโดยอาศยัความร่วมมือระหวา่งส่วนกลาง ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน

นั้น ส่วนกลางใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และสร้างกลไกเพื่อส่งเสริม
ความเช่ือมโยงและ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัระหว่างกรุงเทพมหานครกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล ตลอดจนสร้างทีมงานและผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเฉพาะจากส่วนกลาง
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีประสานงานแนะน าให้ค  าปรึกษาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
เทคนิคต่างๆ ซ่ึงตาม พระราชบญัญติัการสาธารณสุข ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้อ านาจทอ้งถ่ิน
ในการด าเนินการจดัการมูลฝอยร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหรือ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยไดบ้ญัญติั
ไวใ้นมาตรา 18 วรรคสอง  หรือในวรรคหน่ึง ท่ีระบุวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมมือกบั
หน่วยงานของรัฐ หรือ ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได ้แต่ในกรณี
จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยรวม  

นอกจากน้ี ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้างด าเนินการ
ระบบจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลให้มากข้ึนซ่ึงในมาตรา 92 ของพระราชบญัญติัการสาธารณสุข ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 ได้
ระบุว่า กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถ่ินโดยเรียกค่าบริการได้โดยตราเป็นข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร โดยหากมี
ยุทธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวควรมีการหารือ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั โดย
จะตอ้งมีรัฐบาลหรือหน่วยงานกลางเป็นเจา้ภาพ ทั้งน้ี การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคเอกชนร่วม
ลงทุน ก่อสร้าง และ/หรือ บริหารและด าเนินระบบจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ตลอดจน
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลูมากข้ึน เป็นแนวนโยบายใหทุ้กจงัหวดัตอ้งจดัหาสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในระยะยาว 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ ท่ีผลิตขยะมูลฝอยมากกวา่วนัละ 100 ตนั ตอ้งส่งเสริม
ให้เอกชนเข้ามาด าเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบแทน โดยรัฐสนับสนุน
งบประมาณเฉพาะค่าเดินระบบท่ีตอ้งจ่ายให้กบัเอกชนในรูปแบบของงบถดถอยในช่วงระยะเวลา  
3-5 ปีแรก 

 การส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล เช่น การจดัระบบซาเล้ง ร้านรับซ้ือของเก่าและการให้
ค่าตอบแทน (Incentives) เป็นแนวทางหน่ึงท่ีส าคญัต่อการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐหรือทอ้งถ่ิน ควรสนบัสนุนการผลิตสินคา้ท่ีมีส่วนประกอบ
จากวสัดุรีไซเคิลเพิ่มมากข้ึน และ พฒันาสู่การน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
เน้นการพฒันาระบบ เทคโนโลยี การบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอยและการก ากบัดูแลระบบบ าบดั 
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และก าจดัมูลฝอยอย่างถูกหลกัวิชาการ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและฟ้ืนฟูระบบบ าบดัและ
ก าจดัขยะมูลฝอยใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.1.4.3  แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยการก าหนดนโยบายการจดัการขยะมูลฝอย 
ก าหนดอัตราค่าก าจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อให้

ทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีรายไดท่ี้เพียงพอในการบริหาร
จดัการขยะไดแ้ละก าหนดค่ากลางในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะให้เป็นมาตรฐานเดียว
เพื่อป้องกนัการเรียกเก็บท่ีไม่เป็นธรรม โดยใชห้ลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายอยา่งยติุธรรมและเสมอภาค 

การก าหนดพื้นท่ีขั้นต ่าของขนาดเน้ือท่ีท่ีใช้ในการก่อสร้างสถานท่ีฝังกลบขยะมูล
ฝอยโดยให้มีแนวทางพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยเฉล่ีย (ตนัต่อวนั) กบัปริมาณพื้นท่ี เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการก าจดั ดังต่อไปน้ี  โดยก าหนดเป็นพระราชบญัญัติเพื่อบงัคบัใช้ในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน หรือ ก าหนดเป็นตวัช้ีวดัของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

1)  ปริมาณขยะมูลฝอย 10-50 ตนั/วนั ใชเ้น้ือท่ีอยา่งนอ้ย  15-70 ไร่ 
2)  ปริมาณขยะมูลฝอย 50-100 ตนั/วนั ใชเ้น้ือท่ีอยา่งนอ้ย 70-130 ไร่ 
3)  ปริมาณขยะมูลฝอย 100-300 ตนั/วนั ใชเ้น้ือท่ีอยา่งนอ้ย130-380 ไร่ 
4)  ปริมาณขยะมูลฝอย 300-500 ตนั/วนั ใชเ้น้ือท่ีอยา่งนอ้ย 380-620 ไร่ 

การก าหนดมาตรฐานกลางควรพิจารณาถึงตัวแปรด้านส่ิงแวดล้อม สภาพขยะ 
ปริมาณ และความรุนแรงของขยะ โดยพิจารณาจากปริมาณของขยะและประเภทของขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในแหล่งก าเนิดนั้น รวมถึงศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยพิจารณาจาก
งบประมาณ หน่วยงานท่ีไดรั้บ พื้นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได ้ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความสามารถในการเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการขยะมูลฝอยจากประชาชนในชุมชน  

6.1.4.4  แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยการเก็บรวมรวม และการเก็บขน  
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยการเก็บรวบรวมและการเก็บขน กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลควรมีการวจิยัและพฒันาระบบเทคโนโลยกีารบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอยให้ทนัสมยั
และเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอยให้เหมาะสม นอกจากน้ี ภาครัฐควรส่งเสริม
และพฒันาเทคโนโลยกีารบ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอย โดยการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ ในการจดัการขยะ
มูลฝอยใหเ้พียงพอต่อการใชง้าน รวมทั้งใหค้วามรู้ทางวิชาการและเทคนิคการบ าบดั/การก าจดัขยะ
มูลฝอยแก่ผูก้  าหนดนโยบาย ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ี เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ และ
เทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การคดัแยกขยะอนัตราย ออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป การรวบรวมและบ าบดั
น ้าชะขยะมูลฝอยเป็นตน้ 
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6.1.4.5  แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  
              (Resource Efficiency)  
ส่ิงท่ีส าคญัต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอีกประการคือ ทรัพยากรท่ีมีอยู่ การใช้

ทรัพยากรให้คุม้ค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยืนไดน้ั้น ตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดีมีผูบ้ริหารท่ีมี
ความรู้ และมีวสิัยทศัน์  มีบุคลากรภายในท่ีมีคุณภาพ มีองคก์รท่ีมีความรู้ดา้นต่างๆให้การสนบัสนุน
ดา้นวชิาการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ทรัพยากรบุคคล  จึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงในอนาคตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑลควร  ก าหนด
นโยบาย และวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น การจดัการขยะมูลฝอยควรใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
และการวางแผนเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอยท่ีดี เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดั
รวมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีจากการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัรวมทั้งขอความ
ร่วมมือจากต่างประเทศในการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ร่วมกบัการเพิ่มบุคลากรดา้นการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้พียงพอ 

 

6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
   

ผลการศึกษาพบวา่ กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลมี
ปริมาณขยะมูลเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มของจ านวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
การพฒันาระบบการบริหารและจดัการขยะมูลฝอยท่ีกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑลใชมี้แนวทางส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
มูลฝอย   ดว้ยการรณรงค์คดัแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตปริมณฑล  ตอ้งจดัเก็บและด าเนินการ
ก าจดัลง 

ดา้นเทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานครยงัคงใช้การฝังกลบเป็นส่วนใหญ่
โดยการจา้งเหมาเอกชนด าเนินการ และน าไปก าจดัในพื้นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดันครปฐม
เช่นเดียวกบัจงัหวดัปริมณฑลทั้ง 3 คือจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานีและจงัหวดัสมุทรปราการ 
ซ่ึงก็ใช้วิธีการฝังกลบเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้รับการต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นท่ี และมีปัญหาบ่อฝังกลบเตม็ไดใ้นอนาคต 

การบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวในจงัหวดั
ปริมณฑล พบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีโครงการความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอยกบักรุงเทพมหานคร 
มีแต่ความร่วมมือระหว่างเทศบาลด้วยกัน ซ่ึงแนวโน้มในการมีโครงการความร่วมมือกับ
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กรุงเทพมหานครเป็นไปไดย้าก นอกจากจงัหวดัปริมณฑลทั้ง 3 จงัหวดั คือ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดั
ปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ จะมีการสร้างโรงก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีมาตรฐานเกิดข้ึนในอนาคต ก็
อาจเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งกนัท่ีจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อน ามาเผาและน าพลงังานไปใชต่้อได ้ แต่หากตอ้งหาท่ีพกัขยะเพื่อท าการฝังกลบดว้ยคงเป็นไป
ไม่ได ้เพราะกรุงเทพมหานครเองมีปริมาณขยะมูลฝอยต่อวนัเป็นจ านวนมากเกินกวา่ความสามารถ
ของจงัหวดัปริมลฑลทั้ง 3 จงัหวดัจะรองรับไดห้มด 

จากผลการศึกษา กล่าวไดว้า่ การจดัปัญหาขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ คือการบูรณาการ
การจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ การจดัการระดบัตน้ การจดัการระดบักลางและการจดัการระดบัปลาย  
 การจดัการระดบัตน้ หมายถึง การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด ผูศึ้กษาเห็นว่า
การจดัการขยะมูลฝอยตอ้งเร่ิมจากการรายงานสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยตั้งแต่สถานการณ์
ปัญหาขยะมูลฝอยยงัไม่ส่งผลรุนแรงเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือใน
การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน เช่น ในประเทศเยอรมนี ให้ความส าคญัของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหามูลฝอยเป็นส่ิงจ าเป็นและควรสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในระยะยาว โดยเร่ิมตั้งแต่เยาวว์ยัหรือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพราะจะท าให้นโยบายการ
ลดปริมาณมูลฝอยและการน ากลับมาใช้ซ ้ า หรือการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็นมาตรการท่ี
ทนัสมยับงัเกิดผลไดอ้ย่างสมบูรณ์แทจ้ริง (Brueck, 1995) ส่วนท่ีประเทศอินเดียวพบว่าการขาด
แคลนทกัษะและการตระหนกัรู้ของประชาชนมีผลให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยมีความส าคญั
ต่อการพฒันาและการขยายเมืองอยา่งย ัง่ยนื (Srivastava et al, 2004) 
 จากการศึกษา พบวา่ ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนสามารถน ากลบัมาใชไ้ดร้้อยละ 90 คือ การรี
ไซเคิล และการน าขยะอินทรียเ์ป็นวตัถุดิบผลิตก๊าซชีวภาพระดบัครัวเรือน หน่วยงานราชการตอ้งมี
ความพร้อมในการสนบัสนุนและการใหค้วามช่วยเหลือเพื่อใหป้ระชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยจากครัวเรือนไดด้ว้ยตนเอง เช่น การมีแหล่งรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีสะดวก ใกลบ้า้น หรือการเขา้
ไปรับซ้ือขยะรีไซเคิลตามแหล่งชุมชน สถานศึกษา หรือมีเทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอยระดบั
ครัวเรือนราคาถูกจ าหน่ายให้ครัวเรือนท่ีสนใจ เป็นตน้ ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการก าหนด
นโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดจากกิจกรรมการผลิต เช่น วางแผนการผลิตและ
เปล่ียนแปลงวตัถุดิบในการผลิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ
นอ้ยท่ีสุด ซ่อมแซมไดแ้ละน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการ
ประกาศเป้าหมาย “แคลิฟอร์เนียขยะเป็นศูนย”์ โดยให้ทุกคนร่วมมือกนัดว้ยการปฏิบติัการ Reduce, 
Reuse และ Recycle ในชีวิตประจ าวนัโดยเน้นให้ประชาชนรู้จกัใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า 
การออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและศกัยภาพในการน ากลบัมาใชใ้หม่เสมอเพื่อเป็น
การลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปฝังกลบ ส่งเสริมการพฒันาตลาดการประมูลสินคา้รีไซเคิล 
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การเพิ่มช่องทางการซ้ือขายในคลงัสินคา้รีไซเคิล ด าเนินการวิจยัเทคโนโลยีใหม่ๆอยา่งต่อเน่ือง มี
ศูนย์เก็บรวบรวมขยะพิษหรือขยะอันตราย จัดตั้ งศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์ประสานการใช้ขยะ
ก่อสร้างไวบ้ริการประชาชน (WAST, 2005) เช่นเดียวกบัมหานครโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  ไดมี้การ
ออกกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเช่นกนั ไดแ้ก่ กฎหมายวา่
ดว้ยการน าอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่ กฎหมายการจดัการเศษอาหารท่ี
เหลือกลบัมาใช ้กฎหมายวา่ดว้ยการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
ริเร่ิมให้เป็นสังคมท่ีมีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่  จดัเก็บมูลฝอยแยกประเภท ตามเวลานัด
หมาย  คดัแยกวสัดุรีไซเคิลกลบัมาใชป้ระโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิด เป็นตน้ (Bearau of Environment 
Tokyo, 2013)  และในประเทศเนเธอร์แลนดใ์ชว้ธีิออกระเบียบขอ้บงัคบัจดัเก็บค่าธรรมเนียมการคดั
แยกประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ไม่คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง หากไม่
ตอ้งการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว จ าเป็นตอ้งมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง (สุนีย ์
มลัลิกะมาลยแ์ละคณะ, 2543) 

การจดัการระดบักลาง หมายถึง การจดัการของภาครัฐในการจดัการขยะมูลฝอยผา่นการคดั
แยกจากครัวเรือนของประชาชน แลว้น ามาใชป้ระโยชน์ คือ การรีไซเคิลขยะมูลฝอยและการน าขยะ
มูลฝอยอินทรีย์มาผลิตเป็นพลังงานระดับชุมชน ท่ีจ  าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกว่าระดับ
ครัวเรือนในการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์ไดม้ากข้ึน ท่ี
นครอิสตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรกี รัฐบาลมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการน าขยะมูล
ฝอยมาเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีก าเนิดจากหลุมฝังกลบดว้ย (Gurdal, 2010) ท่ีฮ่องกง มีมาตรการ
ใหบ้ริษทัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นท่ีมาของขยะเขา้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบขยะของตนเอง เช่น 
ผูผ้ลิตหรือน าเข้ายางรถยนต์ หรือแบตเตอร่ี โดยรัฐบาลฮ่องกงบงัคบัให้ผูน้  าเข้าหรือผูผ้ลิตต้อง
จ่ายเงินใหก้บัรัฐบาล เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการขยะ (ปิยมิตร ปัญญา, 2549) 

การจดัการระดบัปลาย หมายถึง การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ไดแ้ก่ 
ขยะมูลฝอยอนัตราย และขยะมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของหน่วยงานภาครัฐในการจดัการ
ก าจดัขยะมูลฝอยอนัตรายและขยะมูลฝอยติดเช้ืออยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อ
ความปลอดภยัของประชาชน ซ่ึงภาครัฐควรศึกษาเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยประเภท
น้ีให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของพื้นท่ีและมีความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นส าคญั ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา รัฐอริโซนามีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีหลกัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย คือ 
ADEQ (Arizona Department of Environmental Quality: ADEQ)โดยก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
มาตรฐานของอากาศส าหรับผูด้  าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือดว้ย Incinerator และ ADEQ มีอ านาจ
ในการควบคุมการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีผิดกฎหมาย และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environment 

http://www.waste.nl/page/473
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Nuisance) คลา้ยกบับทบาทของกรมควบคุมมลพิษท่ีดูแลตามพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535   

 
6.3  ข้อเสนอแนะ  
  

การศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขต
ปริมณฑล ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้คน้พบจากการศึกษา มาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
6.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.3.1.1 จากการศึกษากระบวนการในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และจงัหวดัปริมณฑลพบว่ามีงบประมาณท่ีเพียงพอในการจดัการขยะมูลฝอยขั้นพื้นฐาน คือการ
จดัเก็บและน าไปฝังกลบ โดยในกรุงเทพมหานครนั้นมีงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอย
เพียงพอ แต่ไม่มีสถานท่ีในการจดัการขยะมูลฝอย ขณะเดียวกนัพื้นท่ีจงัหวดัปริมณฑลมีพื้นท่ีใน
การจดัการขยะมูลฝอยแต่ประสบปัญหาทางดา้นงบประมาณท่ีจ ากดั ดงันั้น กรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัปริมณฑลจึงควรสร้างความร่วมมือเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประสานหน่วยงานกลาง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษในการวางนโยบายการท างานท่ีแต่ละทอ้งถ่ินสามารถ
ด าเนินการสอดคล้องกนัและเอ้ือประโยชน์ให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย เน่ืองจากบางชุมชนอาจจะมี
ขอ้จ ากดัเร่ือง สถานท่ีการจดัเก็บ ในชุมชนท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมกว่าก็ให้ด าเนินการดา้นการคดัแยก
และการท าลาย เป็นตน้ 

6.3.1.2 การจดัเก็บค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยจากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ปัจจุบนั
การคิดค่าบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยยงัไม่ไดจ้ดัเก็บค่าบริการให้สอดคลอ้งตามปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนจริง เช่น ผูท่ี้ก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยในปริมาณมากยงัคงจ่ายค่าบริการในการจดัเก็บขยะมูลฝอย
เท่ากับผูท่ี้ก่อปริมาณขยะจ านวนน้อย ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยทั้ง พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดบ้านเมือง ของกรุงเทพมหานคร และ 
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินให้ทนัสมยัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การก าหนดอตัราค่าบริการการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.3.1.3 สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัระบบคดัแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย ก่อนการน าไปก าจดัขั้นสุดทา้ย รวมทั้งสร้างมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือนอยา่งจริงจงั เช่น การส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ครัวเรือนในการคดัแยกขยะมูลฝอย 

6.3.1.4 ส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ การ
ผลิตจากสินคา้ท่ีท าลายไดง่้าย หรือ Green Products โดยใช้มาตรการดา้นภาษี โดยการลดภาษีให้
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ผูป้ระกอบการท่ีช่วยลดมลพิษและเพิ่มภาษีให้กบัผูท่ี้ผลิตสินคา้ท่ีก่อให้เกิดขยะมูลฝอย หรือ ท าให้
เกิดมลพิษมากข้ึน  

6.3.1.5 สร้างระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยของแต่ละทอ้งท่ี เพื่อให้การใชง้บประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

6.3.1.6 สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหนั
มานิยมใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใช้ซ ้ า และน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดอี้ก รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
ให้ประชาชนหันมาให้ความส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย เช่น การประกวดผลการด าเนินงาน
ของธนาคารขยะประจ าหมู่บา้น 

 
6.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

6.3.2.1 ดา้นบุคลากรควรเพิ่มพนกังานจดัเก็บขยะมูลฝอยให้เพียงพอ มีการอบรม
เร่ืองระเบียบวนิยัและสร้างจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ข้ึน 

6.3.2.2 ด้านอุปกรณ์ ควรเพิ่มรถขนขยะมูลฝอย ถังขยะให้มากข้ึน และมีความ
ทนัสมัย ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์/ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมต่อการใช้งานอย่าง
สม ่าเสมอ 

6.3.2.3 ด้านสถานท่ีการก าจดัขยะมูลฝอย ควรด าเนินการจดัการท าความสะอาด
บริเวณท่ีทิ้งขยะให้ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค สัตวพ์าหะน า
โรค และการเกิดกล่ินอนัไม่พึงประสงค ์

6.3.2.4 ด้านการจัดการ จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑลพบวา่ ปัญหา
การจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีไม่ตรงเวลาและการมีขยะมูลฝอยตกคา้งเป็นปัญหาท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจึงควรก าหนดเวลาการจดัเก็บขยะมูลฝอยให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการทุก
วนัและตรงเวลา และก าหนดวธีิการก าจดัขยะมูลฝอยใหถู้กวธีิ 

6.3.2.5 ประสานงานส่ือต่างๆ ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในการประชาสัมพนัธ์
กระบวนการขั้นตอน การจดัเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและส่งเสริมใหมี้การน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์เชิงธุรกิจโดยการน ากลบัมา
ใชใ้หม่ เพื่อใหป้ระชาชนต่ืนตวั และมีทศันคติท่ีดีต่อการน าขยะมาคดัแยก 

6.3.2.6 จดัท ากล่องรับฟังความคิดเห็นตั้งไวท่ี้องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย
เน่ืองจากพบวา่มีการร้องเรียนสูงมาก  
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6.3.2.7 พฒันาระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยใหส้อดคลอ้งกบัการคดัแยก
ขยะมูลฝอยจากอาคารบา้นเรือน/สถานประกอบการ 

 
6.3.3  ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการ 

6.3.3.1 สนับสนุนศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเตาเผาขยะมูลฝอย หรือ
โรงงานคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าผลการศึกษาไปด าเนินการในเขตพื้นท่ีระดบัเทศบาลนครและ 
เทศบาลเมืองท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก  

6.3.3.2 ศึกษาผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ี ฝังกลบ และคดัแยกขยะมูล
ฝอยใหถู้กตอ้งตามสุขอนามยั 

6.3.3.3 ส่งเสริมการคิดประดิษฐ์การออกแบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เพื่อการท าลาย
ขยะมูลฝอยโดยจดัท าเป็นลกัษณะของกองทุนเพื่อการศึกษาและพฒันา ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น สถาบนัทางการศึกษาต่างๆ ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวตกรรมท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยในบริบทของประเทศไทย  

6.3.3.4 สร้างยุทธศาสตร์การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งกรุงเทพมหานคร กบั
จงัหวดัปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการขยะมูลฝอย 

6.3.3.5 สร้างฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการขยะมูลฝอย เช่น ปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึน ขอ้ปัญหาร้องเรียนและขอ้เสนอแนะจากประชาชนท่ีไดรั้บจากขยะมูลฝอย รวมทั้งสถานท่ีท่ี
เหมาะสมต่อการจดัตั้งโรงก าจดัขยะมูลฝอยเพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสินใจต่อรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 

 
6.3.4  ข้อเสนอแนะงานวจัิยในอนาคต 

6.3.4.1 ควรมีการศึกษาตวัแบบการบูรณาการการมีส่วนร่วมระหวา่งกรุงเทพมหานคร 
กบัจงัหวดัปริมณฑลในการจดัการขยะมูลฝอย และการทดสอบตวัแบบรวมทั้งการประเมินผล 

6.3.4.2 ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยในแต่ละ
พื้นท่ี 

6.3.4.3 ควรมีการศึกษารูปแบบของมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
กบัประชาชนในจงัหวดัปริมณฑล ในการจดัการขยะมูลฝอย 

6.3.4.4 ควรมีการศึกษาวธีิการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ท่ีเหมาะสมของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัปริมณฑล 
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ทิพยสุวทิธ์. 

วไิลวรรณ มาหวันิล.  2547.  การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล.  วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

วรีนารถ มานะกิจ และพรรณี ประเสริฐวงษ.์  2535.  การจัดองค์การและการบริหาร.  
กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ.์ 

วรีะพล  ค าพุฒ. 2549. ความเหมาะสมระบบการก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแกลง.  วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวยิาลยับูรพา. 
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วรีะยทุธ ดว้งชนะ.  2552.  แนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลโพธ์ิทอง อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวดัอ่างทอง.  
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 

วรีะศกัด์ิ จารุชยันิวฒัน์.  2539.  บทบาทของเทศบาลเมืองขอนแก่นในการจัดการส่ิงแวดล้อมบึงแก่น
นคร.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

วฒิุสาร ตนัไชย และธีรพรรณ ใจมัน่.  2549.  รายงานการวจัิยเร่ือง ความร่วมมือขององค์กร
ปกครอง ท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ.  นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้. 

วทุธิชยั ล้ิมอรุโณทยั.  2550.  ต้นทุนการเกบ็ขนขยะมูลฝอยทีม่ีประสิทธิภาพในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศเนติ พาจรทิศ.  2547.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพืน้ที่
เทศบาลต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย.   วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ศิริรัตน์ สังสุวรรณ.  2550.  การบริหารระบบก าจัดขยะของมหานครในประเทศไทยศึกษาเฉพาะ
กรณกีรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

ศรีสุดา มานะ.  2547.  กระบวนการทางส่ิงแวดล้อมศึกษาหารก าจัดขยะ เทศบาลต าบลพลบัพลานา
รายณ์ อ าเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์. 

ศุภชยั ไชยลงักา.  2545.  การศึกษาเพือ่จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร.  2552.  กรุงเทพมหานครกบัการต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม.  คน้วนัท่ี 12 มกราคม 2556 จาก 
http://203.155.220.230/info/NowBMA/frame.asp 

สมเกียติ อญัชนา และคณะ.  2535.  การน านโยบายการรักษาส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติในเขตเทศบาล
ภาคเหนือตอนบน: การศึกษาเปรียบประสิทธิผลของการเกบ็ขน และการก าจัดมูลฝอย.
สัมนาเชิงปฏิบัติการเกีย่วกบันโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สมควร กาฬรัตน์.  2548.  การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธานี.  วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

http://203.155.220.230/info/NowBMA/frame.asp
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สมชาย ปัญญากาญน์.  2544.  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการคัดแยกประเภทขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยับูรพา. 

สมพร แสงชยั.  2545.  ส่ิงแวดล้อม:อุดมการณ์ การเมือง และการพฒันาอย่างยัง่ยนื.  
กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.   

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์.  2528.  รวมบทความทางการประเมินโครงการ.  กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สัญญา  สัญญาววิฒัน์. 2538.  ทฤษฎสัีงคมวทิยาเนือ้หาและแนวการใช้ประโยชน์เบือ้งต้น.  
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถาบนัด ารงราชานุภาพ.  2542.  การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างผสมผสาน
ในพืน้ที่ระดับต าบล.  กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม. 

สวสัด์ิ โนนสูง.  2543.  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพาณิช. 
สากล ฐินะกุล.  2546.  นวตักรรม. กรุงเทพมหานคร: สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้มไทย. 
ส านกังบประมาณ.  2556.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะ.  

คน้วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 จาก http://www.office.bangkok.go.th/budd/main/ 
index.php 

ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี.  2555.  ข้อมูลจังหวดัปทุมธานี.  คน้วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 จาก 
http://www.pathumthani.go.th 

ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ.  2556.  ข้อมูลจังหวดัสมุทรปราการ.  คน้วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 
จาก http://www.samutprakan.go.th 

ส านกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ.  2552.  การก าจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกหลกัสุขาภิบาล.  คน้วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 จาก http://www.pcd.go.th/public/ 
publications/print_waste.cfm?task=SanitaryLandfill 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  2553.  ชาวบ่อเงิน ต้านโรงไฟฟ้าขยะ.  คน้วนัท่ี 
29 มิถุนายน 2556 จาก http://www.tuhpp.net/?p=5204. 

ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม.  2544.  รายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี 
กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพว์ฑูิรการปก. 

ส านกังบประมาณ กรุงเทพมหานคร.  2556.  แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 
2555.  กรุงเทพมหานคร: ส านกั. 
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ส านกังานจงัหวดันนทบุรี.  2556.  แผนทีต่ัวเมืองนนทบุรี.  คน้วนัท่ี 20 สิงหาคม 2556 จาก 
http://www.nonthaburi.go.th/ 

ส านกังานเทศบาลนครนนทบุรี.  ม.ป.ป.  โครงการจัดการมูลฝอยอนิทรีย์ของนนทบุรีอย่างยัง่ยืน.  
คน้วนัท่ี 29 มิ.ย. 2556 จาก http://www.behn.go.th/th-80/th/NakhonNon4.html 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.  ม.ป.ป.  กระบวนการวเิคราะห์ SWOT.  คน้วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
จาก http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/plan_web/download/.../swot/sowt_01.doc 

ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6.  2556.  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอนัตรายชุมชน.  คน้วนัท่ี 20 
สิงหาคม 2556 จาก http://www.reo06.mnre.go.th 

ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร.  2551.  การแบ่งเขตพืน้พัฒนากรุงเทพมหานคร.  คน้วนัท่ี 13 
กนัยายน 2553 จาก http://www.bma-cpd.go.th 

ส านกัรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร.  2541.  การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
การรีไซเคิลและการเผาขยะมูลฝอย.  กรุงเทพมหานคร: ป. สัมพนัธ์พาณิชย.์ 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร.  2552.  หนังสือรายงาน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2555.  คน้วนัท่ี 29 มิถุนายน 
2555 จาก http://www.office.bangkok.go.th/environment/pdf/plan-th4.pdf 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร.  2553.  รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร 2555.  คน้วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 จาก http://www.bangkok.go. 
th/environment/ 

ส าราญ มีสมจิตร.  2540.  การวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเมืองขนาดเล็กในภาคใต้ : 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั. 

สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.  2546.  หลกัการจัดการส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย.ี 

สุชาดา พรหมจรรย.์  2545.  การจัดการมูลฝอยร่วมกนัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา
จังหวดัหนองบัวล าภู.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ 2543.   รายงานผลงานวจัิย เร่ือง การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัวจิยั สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุภาพร เนียนหอม.  2543.  ประชาคมเมืองกบัการจัดการขยะมูลฝอย.  กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
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สุภารักษ ์จูตระกลู.  2537.  การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกบัความรู้ทัศนคติและการมีส่วน
ร่วมในการทิง้ขยะแยกประเภทเพือ่การหมุนเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุรไกร วงัสการ.  2548.  การพฒันาแผนการอบรมเพือ่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนใน
การ จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลค าชะอ ีอ าเภอค าชะอ ีจังหวดัสกลนคร.  
สกลนคร: มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร.  

สุรสิทธ์ิ เชิดโชติเพช็ร.  2537.  ศึกษาวธีิการล าเลียงเพือ่เทคอนกรีตในบริเวณการก่อสร้าง.  
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุลกัษณ์ นิสยนัต.์  2541.  แนวทางการจัดการมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

หลาวนั วงค าสาน.  2543.  การศึกษาเปรียบเทยีบต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรณีทีม่ีการ
คัดแยกกบักรณทีี่ไม่มีการคัดแยกประเภทขยะของก าแพงนครเวยีงจันทร์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์. 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี.  2556.  ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี.  คน้วนัท่ี  
20 สิงหาคม 2556 จาก http://www.nont-pro.go.th 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี. 2556.  ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี. คน้วนัท่ี 
20 สิงหาคม 2556 จาก http://www.pathumpao.go.th 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ.  2552.  นโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ.  คน้วนัท่ี 18 มีนาคม 2556 จาก http://www.samutprakan-
pao.go.th/news/info/68 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ.  2556.  ข้อมูลทัว่ไป.  คน้วนัท่ี  20 สิงหาคม 2556.  จาก
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัปริมณฑล 

 
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยระดบันโยบายและผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาขอ้มูล
จากเอกสารของหน่วยงานราชการ รายงานการวิจยั บทความ เอกสารทางวิชาการ การสอบถาม
ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี จ  านวน 4 พื้นท่ี คือ ประชาชนในพื้นท่ีส านกังานเขตสายไหม 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองสาม และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง 

โดยหน่วยงานส่วนกลางท่ีท าการศึกษาไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพิษ เน่ืองจากเป็นหน่วยงาน
ราชการท่ีมีบทบาทและมีความส าคญัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มี
อ านาจหน้าท่ีในการบงัคบัใชม้าตรการต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากภาวะมลพิษ รวมถึงการจดัท าแผนการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการควบคุมมลพิษ การจดัการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบสถานการณ์
มลพิษ รับเร่ืองราวร้องทุกขด์า้นมลพิษ และด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นการควบคุมมลพิษ 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมเน่ืองจากเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีบทบาทและมี
ความส าคญัในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม รวบรวม จดัท า และให้บริการขอ้มูล ขอ้สนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยเทคโนโลยีต่างๆ 
ในฐานะศูนยข์อ้มูล ขอ้สนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน 
บ ารุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดุล และย ัง่ยืน รวมทั้งเป็นศูนยป้์องกนัไกล่เกล่ียกรณีพิพาทดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประสานและ
เสนอแนะแผน และมาตรการในส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ศึกษา วจิยั พฒันา ถ่ายทอดและส่งเสริมเทคโนโลยีและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งเป็นศูนยเ์ทคโนโลยสีะอาด และศูนยป์ฏิบติัการอา้งอิงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงเป็นศูนยก์ารของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
และเป็นพื้นท่ีท่ีมีขยะมูลฝอยมากท่ีสุดของประเทศ รวมถึงการศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
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เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครท่ีรองรับการขยายตวัของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

และหน่วยงานระดบัพื้นท่ี ไดแ้ก่ ส านกังานเขตสายไหม ซ่ึงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครแห่งหน่ึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี องคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองสาม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางน ้าผึ้ง 

 
ผลการสัมภาษณ์ 
ก.1 กรมควบคุมมลพษิ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1)  ผูอ้  านวยการส่วนแผนงานและประเมินผล ส านกัจดัการกากของเสีย 
                                           และของเสียอนัตราย กรมควบคุมมลพิษ 
 2)  ผูอ้  านวยการส่วนขยะ มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

 
สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล

ฝอยประมาณ 15 ลา้นตนัต่อปี สามารถเก็บรวบรวมไดร้้อยละ 84 คิดเป็นปริมาณประมาณ 12.36 
ลา้นตนั เป็นขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพในการน ามาใชป้ระโยชน์ร้อยละ 80 คิดเป็นปริมาณประมาณ 
12.02 ลา้นตนั ไดรั้บการฝังกลบอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการร้อยละ 38 คิดเป็นปริมาณประมาณ 
5.67 ล้านตนั ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจะถูกน าไปเทกองบนพื้นหรือเผากลางแจ้งร้อยละ 62 คิดเป็น
ปริมาณประมาณ 9.33 ลา้นตนั (กรมควบคุมมลพิษ,  2556) 

สถานการณ์ของเสียอนัตรายของประเทศไทย พบว่า ของเสียอนัตรายในประเทศไทยเป็น
ของเสียอนัตรายท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 1.45 ล้านตนัต่อปี จากชุมชนบา้นเรือน
ประมาณ 0.41 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงของเสียอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีสามารถน า
กลบัมารีไซเคิลได ้เช่น ตวัท าละลาย น ้ ามนัใชแ้ลว้ แบตเตอร่ีเก่า หลอดฟลูออเรสเซนต ์จอภาพทีวี/
คอมพิวเตอร์ ซากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งเพียง
ร้อยละ 40 เท่านั้น ขยะมูลฝอยติดเช้ือมีประมาณ 0.037 ล้านตนัต่อปี จะถูกเผาด้วยเตาเผาของ
โรงพยาบาลร้อยละ 65 ส่งต่อให้บริษทัเอกชนด าเนินการจดัการ ร้อยละ 7 องค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินด าเนินการจดัการร้อยละ 28 โดยของเสียอนัตรายท่ีองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
จดัการนั้นแบ่งเป็น การทิ้งรวมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปร้อยละ 1.7 การฝังกลบแบบปลอดภยัร้อยละ 7.4 
การเผาดว้ยเตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือร้อยละ 2.5 และวธีิอ่ืนๆ ร้อยละ 16.5 (กรมควบคุมมลพิษ,  2556) 
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กรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีปริมาณขยะมากท่ีสุดในประเทศ ปัญหาขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร คือ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีจ านวนมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก
อตัราการเกิดของประชากรมีมากกว่าอตัราการเสียชีวิต รวมถึงแนวโน้มการอพยพยา้ยถ่ินฐานจาก
ชนบทเขา้สู่เมืองของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี แต่พื้นท่ีของกรุงเทพมหานครมีจ ากดั  

ในปีพ.ศ. 2555 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยมีประมาณ 24.73 ลา้นตนั เฉล่ีย 
67,577ตนัต่อวนั โดยปริมาณมูลฝอยชุมชนท่ีประชาชนน ามาทิ้งลงถงั ประมาณ 15.90 ล้านตนั 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเก็บขนได้ประมาณ 11.90 ลา้นตนั และสามารถน าไปก าจดั
อย่างถูกหลกัวิชาการประมาณ 5.83 ลา้นตนั และมีขยะมูลฝอยถูกน ากลบัไปใช้ประโยชน์รวมกนั
ประมาณ 5.28 ล้านตนั ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 13.62 ล้านตนัเป็นขยะมูลฝอยตกคา้งท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรวบรวมน าไปก าจดัโดยวิธีการไม่ถูกต้อง เช่น เทกองหรือเผากลางแจ้ง 
นอกจากน้ียงัมีมูลฝอยท่ีตกคา้งในพื้นท่ีต่างๆหรือการลกัลอบน าไปทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้าง 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กและในพื้นท่ีห่างไกล ซ่ึงยงัมีระบบการเก็บ
รวบรวม ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีบริการและวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยยงัไม่ถูกหลกัวิชาการ ส่งผลให้เกิด
การตกคา้งของขยะมูลฝอยในพื้นท่ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) ดงัภาพท่ี ก.1 และ ก.2 

 

 
 

ภาพที ่ก.1  แผนภูมิการไหลของขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ ในปี 2555 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ,  2556. 
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ภาพที ่ก.2  ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน การน าไปใชป้ระโยชน์และไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ ในปี 2551-2555 

แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ,  2556. 
 

สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ านวน 135 แห่ง ดงัตารางท่ี ก.1 ประกอบดว้ย (กรมควบคุมมลพิษ,  2556) 

1) สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลกัษณะ (Landfill System: LS) จ านวน 
116 แห่ง เดินระบบ 98 แห่ง ส่วนระบบฝังกลบ 11 แห่ง หยุดเดินระบบเน่ืองจากมูลฝอยเต็มพื้นท่ี
หรือเกิดข้อร้องเรียน และอีก 7 แห่งก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เคยเดินระบบได้ เน่ืองจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินขาดความพร้อม และบางแห่งเกิดการต่อต้านจากประชาชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวไดน้ าขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งเคียง หรือจา้งเอกชนด าเนินการก าจดั 

2) ศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยระบบผสมผสาน (Integrated System: IS) จ านวน 15 แห่ง 
เดินระบบอยู ่14 แห่ง อีก 1 แห่ง หยุดเดินระบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรีเน่ืองจาก
ประชาชนต่อต้าน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมาก าจดัร่วมได้น าขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ 
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งเคียง 
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3) ระบบเตาเผา (Incinerator System: Ins) จ านวน 3 แห่ง ด าเนินการเดินระบบทั้ง 3 
แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
และเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

สัดส่วนการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์นั้น จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึน
ทัว่ประเทศ 24.73 ล้านตนัต่อปี มีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 21.36 
ประมาณ 5.28 ล้านตนั โดยผ่านการคดัแยกและรีไซเคิลขยะมูลฝอยประเภทเศษแก้ว กระดาษ 
พลาสติก เหล็กและอะลูมิเนียมผ่านร้านรับซ้ือของเก่าจากกิจกรรมต่างๆ อาทิการซ้ือขายวสัดุรี
ไซเคิลโดยศูนย์ว ัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิลและการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์โดย
ผูป้ระกอบการร้อยละ 76 ประมาณ 4.02 ลา้นตนั ท่ีเหลือเป็นการน าขยะมูลฝอยอินทรียม์าหมกัท าปุ๋ย
อินทรียปุ๋์ยชีวภาพ และการหมกัเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ร้อยละ 22 ประมาณ 1.14 ลา้นตนั 
และการน าขยะมูลฝอยมาผลิตพลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลิงทดแทน ร้อยละ 2 ประมาณ 0.12 ลา้นตนั 
(กรมควบคุมมลพิษ,  2556) ดงัภาพท่ี ก.3  

 

 
ภาพที ่ก.3  สัดส่วนการน ามูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ ในปี 2555 
แหล่งทีม่า:  กรมควบคุมมลพิษ,  2556. 
 

ประเด็นหน่ึงท่ีเป็นปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอย คือ ระบบก าจดัมูลฝอยท่ีได้รับการ
สนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหาการเดินระบบและการบ ารุงรักษาท่ีไม่
ถูกตอ้ง เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการเดินระบบ และงบประมาณในการ
ดูแลและบ ารุงรักษาระบบ ท าให้ระบบท่ีไดรั้บการออกแบบขาดประสิทธิภาพในการก าจดัมูลฝอย
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และไม่สามารถด าเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ ตวัอยา่งเช่นปัญหาการก าจดัของเสียอนัตราย
ประเภทขยะมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล เน่ืองจากปัจจุบนัเตาเผาของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ช ารุด
เสียหาย ท าใหโ้รงพยาบาลหลายแห่งส่งขยะติดเช้ือไปก าจดัยงัเตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือขององคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่เพียง 14 แห่งทัว่ประเทศและเตาเผาเอกชนซ่ึงมีเพียง 3 แห่ง ดงันั้นกรม
ควบคุมมลพิษมีแผนการด าเนินงานร่วมกบักรมอนามยัท่ีจะวางระบบการบริหารจดัการขยะติดเช้ือ
ของโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล การก ากบัการขนส่ง วิธีการก าจดั และการ
ควบคุมบริษทัท่ีรับขยะมูลฝอยติดเช้ือไปก าจดั  

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือ 
กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนแต่ไม่ถูกน ามาใชบ้ริหารจดัการอยา่ง
เป็นรูปธรรม ไม่มีการส่ือสารให้ประชาชนเห็นความส าคญัอยา่งชดัเจน ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญั 
ไม่มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงความเห็นส่วนตวันั้นคิดวา่โรงงานเผาขยะ
เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพราะขีดจ ากดัทางดา้น
พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร 

แนวทางในการแกปั้ญหา คือ การออกพระราชบญัญติัของกรุงเทพมหานครในการก าหนด
ปริมาณการทิ้งขยะในแต่ละวนั โดยอาจศึกษาดูงานในประเทศท่ีมีการจดัการแยกขยะมูลฝอยท่ีดี 
เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีการสร้างโรงงานจดัการขยะมูลฝอยอยู่ใจกลางย่านชุมชนโดยไม่มีปัญหากบั
ประชาชนในชุมชนเพราะมีการท าความเขา้ใจและมีระบบการจดัการท่ีดี นอกจากน้ียงัเห็นวา่ระบบ
ซาเลง้ของประเทศไทยมีบทบาทส าคญัในการลดปริมาณขยะ เป็นระบบคดัแยกขยะมูลฝอยรวมถึง
การน าขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลไดอี้กแนวทางหน่ึง  

แนวนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ คือ การลดการเกิดของ
เสียดว้ยหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) ดา้นการก าจดัขยะมูลฝอยจะใช้การบริหารจดัการแบบ
ผสมผสานท่ีเนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน ดา้นนโยบายการจดัการของเสียอนัตราย พบวา่ ใชร้ะบบ
เรียกคืนซากของเสียอนัตรายจากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้แล้ว โดยตั้งเป้าลดการเกิดของเสียด้วยหลกั 3R 
ส่งเสริมผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2554 และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 การจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานทางกรมควบคุมมลพิษตั้งเป้าหมายจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวิชาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2554 และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงตั้งเป้าการจดัการของ
เสียอนัตรายจากชุมชนให้ไดรั้บการจดัการอย่างถูกหลกัวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 
2554 (กรมควบคุมมลพิษ,  2556) 
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ปัจจุบนักรมควบคุมมลพิษมีนโยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอย คือ 
นโยบายลดการเกิดของเสียดว้ยหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) มีแนวทางปฏิบติั คือ การสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และหนัมาใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใช้ซ ้ า 
หรือน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดม้ากข้ึน พบว่า กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมีการรณรงค์ไม่มากเท่าท่ีควร รวมถึงไม่จริงจงัในการน านโยบายไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
เช่น ในแผนเศรษฐกิจมีประกาศไวช้ดัเจนวา่ การผลิตขยะตอ้งไม่เกิน 0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั แต่
กรุงเทพมหานครไม่มีการน ามาบงัคบัใช ้เป็นตน้ 

การบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียว กรมควบคุม
มลพิษเป็นหน่วยงานกลางท่ีดูแลเร่ืองนโยบายและแผนเป็นหลกั รวมถึงการให้ค  าแนะน าในการ
จดัการมลพิษและอาจจะมีการออกกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎหมายด้วย เพื่อให้ท้องถ่ินหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งน าไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ กรมควบคุมมลพิษไม่ใช่หน่วยงานบริการก าจดัโดยตรงแต่
เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย เกณฑ์การจดัการ เป็นตน้ การจดัการขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีของแต่ละพื้นท่ีควรท่ีจะให้ชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชนก่อน โดยมีหน่วยงานราชการกลางให้ความรู้ และอบรมวิธีการการจดัการขยะมูลฝอย
ท่ีถูกตอ้ง ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งกองทุนขยะ หรือธนาคารขยะ เป็นตน้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนัของกรุงเทพมหานคร
กบัพื้นท่ีคาบเก่ียววา่ควรจะตอ้งมีการท าขอ้ตกลงอยา่งชดัเจนกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวดงักล่าว รวมถึงหาก
จะมีการน าขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปทิ้งท่ีพื้นท่ีเขตปริมณฑล หรือจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีก
พื้นท่ีหน่ึงก็ตาม ก็ต้องท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีให้ประชาชนยอมรับเสียก่อนถึง
ประโยชน์และผลกระทบท่ีจะตามมา รวมถึงการติดตามการด าเนินการขนส่งนั้นๆ จะตอ้งมีการ
จดัการท่ีดีดว้ย 

การติดตามประเมินผลตามนโยบายท่ีก าหนดใช้วิธีดูจากความเปล่ียนแปลงในการจดัการ
ขยะมูลฝอย เช่น ปริมาณขยะท่ีลดลงและการคดัแยกขยะจากแหล่งก าเนิด การใชป้ระโยชน์จากขยะ
มูลฝอย การหมกัปุ๋ย การสร้างพลงังาน ปริมาณวสัดุรีไซเคิล รวมถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย เป็นตน้  
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ก.2  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1)  ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ก่อตั้ งเ ม่ือ พ.ศ. 2535 สืบเน่ืองมาจากประกาศใช้
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พร้อมทั้งยุบส านกังานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น 3 กรม ไดแ้ก่ กรมควบคุมมลพิษ ส านกังาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2556)  

ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่กล่าวถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกองส่งเสริม
การเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มวา่ ทางกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีหนา้ท่ีหลกั
ในส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อมทั้ งหมด การเ ลือกว่า ปีงบประมาณนั้ นจะ เน้นการส่งเส ริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านใดข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ของส่ิงแวดล้อมในปีนั้นๆ ให้
ความสนใจกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มใดเป็นหลกั กล่าวคือเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนประชาชนทุกภาค
ส่วนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

พนัธกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมดา้นการสร้างจิตส านึกและการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเพิ่มศกัยภาพและขีด
ความสามารถของเครือข่ายและภาคีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม พฒันา ประยุกต ์
และให้บริการสารสนเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการวิจยัพฒันารวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มทุกๆ ดา้นไม่เฉพาะแต่การจดัการขยะเพียงดา้นเดียว (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม,  2556) 

เป้าหมายของการให้บริการของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม คือ เพื่อเสริมสร้างให้
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ มีจิตส านึก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม,  2556) 

ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ ให้ความเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์การจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีคาบเก่ียววา่ กรุงเทพมหานครมีการจดัการกบัปัญหาขยะไดเ้ป็น
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อยา่งดี และมีประสิทธิภาพ เพราะปริมาณขยะของกรุงเทพมหานครท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัมีปริมาณ
มหาศาลหากจัดการได้ไม่ดีเพียงพอจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาท่ีสะสมได้เพราะ
ประชาชนผลิตขยะทุกวนั แต่ปัจจุบนักรุงเทพมหานครไม่ประสบกบัปัญหาการจดัการขยะท่ีรุนแรง
จึงถือวา่กรุงเทพมหานครมีการจดัการขยะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับปริมณฑล ผูอ้  านวยการ
กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มเห็นวา่มีการจดัการขยะไดดี้เช่นเดียวกนัโดยดูจาก
ขอ้ร้องเรียนของประชาชนท่ีไม่รุนแรงหรือเป็นปัญหาท่ีแกไ้ขไม่ได ้ 

ประเด็นท่ีเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวว่าปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างก็ประสบปัญหาและอุปสรรคกบัเช่นเดียวกบัพื้นท่ีอ่ืนๆ คือ เร่ือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง เช่น การลดปริมาณขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน การคดัแยกขยะ เป็นตน้ ประชาชนยงัขาดความตระหนกัและขาดการมีจิตส านึกต่อ
สังคมในการท่ีจะช่วยกนัลดปริมาณขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหน่ึงของกรมส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มใน
การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอย ผูอ้  านวยการกอง
ส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าววา่เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนจึงไม่มีความเห็นต่อ
นโยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนั  

ความคิดเห็นในการบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบ
เก่ียว ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าววา่ในปัจจุบนัยงัไม่เห็นความจ าเป็นในการร่วมมือ
กนัจดัการขยะมูลฝอยระหวา่งกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีคาบเก่ียว เน่ืองจากการจดัการในปัจจุบนัมี
ประสิทธิภาพดี หากต้องการสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในอนาคตนั้น ผูอ้  านวยการกอง
ส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มเห็นดว้ยวา่เป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์มาก แต่ในทาง
ปฏิบติันั้นน่าจะเป็นเร่ืองท่ียงัไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากมีปัญหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความเร่งด่วนกวา่ปัญหาขยะ
มูลฝอย เช่น ปัญหาน ้าท่วม ปัญหาส่ิงเสพติด ปัญหาดา้นคุณภาพชีวติและสาธารณสุข เป็นตน้ ท่ีเห็น
วา่น่าจะเป็นเร่ืองท่ีเร่งด่วนกวา่ 

ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ ไดก้ล่าวถึงโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ท่ีทางกองส่งเสริมและเผยแพร่ไดร่้วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ด าเนินการ เช่น ปี 2554 ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัการขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ไดด้ าเนินการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
สร้างจิตส านึกเพื่อลดโลกร้อนภายใตโ้ครงการ “ท าดี เพื่อแผน่ดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน” โดยใช้
ช่ือ โครงการ ท าดี เพื่อแผน่ดิน ลดคาร์บอนลดโลกร้อน “รวมพลงัลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน” เพื่อ
ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
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ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วม
ในการลดปัญหาโลกร้อนรวมถึงเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยลดปริมาณ
คาร์บอนได ้84 ลา้นกิโลกรัม โดยให้เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น การจดัท าเวบ็ไซด์ www.84millionkiloforking.com โดยสามารถรายงานผลการด าเนินงานจาก
การรวบรวมตวัเลขผลการลดปริมาณคาร์บอนจากแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และรายงานตวัเลขผลการลด
ปริมาณคาร์บอน  

โครงการท าดีเพื่อแผน่ดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรรษา 84 
ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงานดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร โดยเร่ิมจากการจดัการขยะจากตน้ทางแหล่งก าเนิดขยะ การลดปริมาณขยะ 
การน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ การจดัการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการจดัการปลายทาง คือ การก าจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัท า
โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 2554โดยส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี1-16 และส านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั 75 จงัหวดั ให้การสนับสนุนด้านการด าเนินงาน
ประกวดคดัเลือกโรงเรียนในระดบัจงัหวดัและระดบัภาคและสถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ์และรี
ไซเคิลเพื่อส่ิงแวดลอ้มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั ให้การ
สนบัสนุนดา้นเงินรางวลัระดบัภาคและของรางวลัท าให้โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลปี 
2554 ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูอ้  านวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวถึงการท างานดา้นการส่งเสริมและรณรงค์ว่า 
แมก้ารส่งเสริมและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะเป็นการท างานท่ี
วดัผลส าเร็จของโครงการไดย้าก  เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจเพื่อสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป 
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ก.3  กรุงเทพมหานคร 
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1)  รองผูว้า่ราชการจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
   2)  ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
    

 
 
ภาพที ่ก.4  แผนท่ีกรุงเทพมหานคร 
แหล่งทีม่า:  แผนท่ีไทยดอทคอม, 2556. 
 

ก.3.1  ข้อมูลทัว่ไป  
กรุงเทพมหานครตั้งอยูใ่นบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย โดยเป็นเมืองหลวง

ของประเทศ มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร  มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รูปแบบพิเศษท่ีมีการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ (กรุงเทพมหานคร,  2555) 

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากรในกรุงเทพมหานครและการ
อพยพเข้ามาของผูมี้ภูมิล าเนาในจังหวดัอ่ืนๆ หรือประชากรแฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาด
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จิตส านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการรักษาส่ิงแวดลอ้มเมือง อีก
ทั้งยงัมีอุปสรรคดา้นตน้ทุนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง เน่ืองจากปัจจุบนักรุงเทพมหานครยงั
มิไดน้ าหลกัการท่ีว่าผูก่้อมลพิษตอ้งเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม จึงท าใหก้รุงเทพมหานครตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจาก
การท่ีทุกภาคส่วนร่วมกนัก่อ (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2552) 
 
  ก.3.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และพืน้ทีค่าบเกีย่ว 

รองผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครวา่ กรุงเทพมหานครให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานครเป็นอยา่ง
มากถือเป็นเร่ืองส าคญัล าดบัแรกๆ ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเนน้ โดยทางกรุงเทพมหานครมีโครงการ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มหลายโครงการ เช่น โครงการเก่ียวกบัพื้นท่ีสีเขียว โครงการท าอากาศให้บริสุทธ์ิ 
ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ หรือจะจดัให้มีการงดใช้ถุงพลาสติก เป็นตน้ และกรุงเทพมหานครนั้น มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการรักษาความสะอาดในกรุงเทพมหานครซ่ึงเดิมช่ือว่า ส านักรักษา
ความสะอาด แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในของกรุงเทพมหานคร งานของ
ส านกัรักษาความสะอาดจะอยู่ในความรับผิดชอบของส านกัส่ิงแวดลอ้ม ภารกิจหลกัคือ การศึกษา 
วเิคราะห์วจิยั เพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม จดัท ารายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม การดูแลและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร 
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กรุงเทพมหานครเป็นผู ้รับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาจดัเก็บและขนส่งขยะไปยงับ่อพกัขยะ ตลอดจนน าไปฝังกลบท่ี
จงัหวดันครปฐม และฉะเชิงเทรา ดงัตารางท่ี ก.1  

องค์ประกอบของขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยอินทรีย ์
ประเภท เศษอาหาร ไม้และใบไม้ การน ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรือผลิต
พลงังานทดแทน เช่น การหมกัท าปุ๋ยหรือน ามาผลิตก๊าซชีวภาพจึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมทางหน่ึง  

ส าหรับงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะนั้นมีเพียงพออยู่แล้ว ซ่ึง
งบประมาณจะถูกน าไปใช้ในค่าด าเนินการจดัเก็บขยะและขนส่งขยะ เช่น ค่ารถขยะท่ีจะน าขยะไป
ฝังกลบหรือไปท าเป็นปุ๋ย ส่วนภาษีนั้นถูกน ามาใช้ในส่วนการด าเนินการดงักล่าวน้อย เน่ืองจาก
ปัจจุบนัทางกรุงเทพมหานครเองมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในลกัษณะเหมาบา้นละ 20 บาท แต่หาก
เป็นถงัขนาดใหญ่ 200 ลิตร เก็บค่าบริการเดือนละ 40 บาท อนาคตอยากให้มีการจดัเก็บตามอตัรา
การทิ้งขยะมากกวา่ ขยะมากเสียค่าธรรมเนียมมาก ขยะนอ้ยเสียค่าธรรมเนียมนอ้ย  

ผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์การจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจดัเก็บไดเ้ฉล่ีย 8,867 
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ตนัต่อวนั หรือ คิดเป็นร้อยละ 21 ของขยะมูลฝอยของทั้งประเทศ และมีแนวโนม้มากข้ึน เน่ืองจาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและประชากรเพิ่มข้ึน ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ ขยะมูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ พวกเศษอาหาร เศษอินทรียวตัถุท่ีสามารถยอ่ยสลาย เน่าเป่ือย
ง่าย มีความช้ืนสูง และส่งกล่ินเหม็นไดร้วดเร็ว ขยะมูลฝอยเปียกจะมีปริมาณความช้ืนประมาณ 40-
70% ของขยะทั้งหมด ขยะมูลฝอยแห้ง ไดแ้ก่ พวกเศษกระดาษ เศษผา้ แกว้ โลหะ ไม ้พลาสติก 
ฯลฯ ขยะในกลุ่มน้ีเป็นขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ไดอี้ก โดยกรุงเทพมหานครท าการคดั
แยกมูลฝอยก่อนน ามาทิ้ง ซ่ึงสามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปท าลายลงได้ และขยะมูลฝอย
อนัตราย ไดแ้ก่ ของเสียท่ีเป็นพิษ มีฤทธ์ิกดักร่อนและระเบิดไดง่้าย ตอ้งใชก้รรมวธีิในการท าลาย  
 
ตารางที ่ก. 1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรุงเทพมหานครในการบริหารจดัการขยะ 
 

ปีงบประมาณ 
แผนงาน
บริหาร

ทัว่ไป(บาท) 

ร้อย
ละ 

แผนงานพฒันา
และส่งเสริม 

(บาท) 

ร้อย
ละ 

แผนงานรักษา
ความสะอาด 

(บาท) 

ร้อย
ละ 

รวมทั้งหมด 

พ.ศ. 2556 88,151,500 1.696 140,806,400 2.710 4,967,665,400 95.594 5,196,623,300 

พ.ศ. 2555 99,808,900 2.916 82,524,300 2.411 3,240,806,400 94.674 3,423,139,600 

พ.ศ. 2554 122,595,300 5.431 34,973,800 1.549 2,099,550,400 93.019 2,257,119,500 

พ.ศ. 2553 119,673,400 5.108 15,247,500 0.651 2,207,874,600 94.241 2,342,795,500 

พ.ศ. 2552 55,800,900 2.097 24,604,200 0.925 2,580,384,300 96.978 2,660,789,400 

พ.ศ. 2551 49,421,900 2.099 61,303,300 2.604 2,243,429,600 95.297 2,354,154,800 
        

แหล่งทีม่า:  ส านกังบประมาณ กรุงเทพมหานคร, 2556. 

จากขอ้มูลพบวา่กรุงเทพมหานครมีค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งปีงบประมาณ 2556 ท่ีสูงข้ึนถึง ห้าพนัล้านบาทและมีแนวโน้มสูงข้ึนในปีงบประมาณต่อไป 
ในทางปฏิบติัแล้วส านักส่ิงแวดล้อม ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการจดัการขยะ น างบประมาณในดา้นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไปใชใ้นโครงการจดัซ้ือจดัจา้งเหมาเอกชนตลอดระยะเวลา10 ปีท่ีผา่นมา โดยเป็นเงินนบั
หม่ืนลา้นบาท อาทิ สัญญาวา่จา้งเก็บขยะ โดยค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะท่ีกรุงเทพมหานครสามารถ
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จดัเก็บจากประชาชนมีจ านวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายจริงท่ีจ่ายไปกบัการเก็บขนขยะ สาเหตุ
หน่ึงเน่ืองจากกรุงเทพมหานครยงัคงใชอ้ตัราค่าธรรมเนียมอตัราเดิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 และยงัไม่มี
การปรับใช้อตัราใหม่เพราะร่างขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิง
ปฏิกลู หรือมูลฝอย ตามกฎหมายการสาธารณสุขฉบบัใหม่ยงัไม่ผา่นการพิจารณา  อีกทั้งฐานขอ้มูล
ในการจดัเก็บยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นขอ้จ ากัดท่ีส าคญัท าให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมไดเ้ตม็ท่ี ดงัตารางท่ี ก.2  

ตารางที ่ก.2  ขอ้บญัญติั กรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 

ล าดับ รายการ อตัราค่าธรรมเนียมรายเดือน (บาท) 
1. วนัหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร 20 

2. 
วนัหน่ึงไม่เกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500ลิตร ค่าเก็บ
และขนทุกๆ 20ลิตร หรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร 

40 

3. วนัหน่ึงเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลบ.ม. 2,000 
4. 
 

วนัหน่ึงเกิน 1 ลบ.ม. ค่าเก็บและขนทุกๆ ลบ.ม. 
หรือเศษของแต่ละ ลบ.ม. 

2,000 
 

 
แหล่งทีม่า:  กองนโยบายและแผนงาน ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร, 2553. 
 

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดอ้ธิบายถึงการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ว่า
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการก่อมลพิษของมูลฝอยให้น้อยท่ีสุด สมกบัค าว่า “การพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน” หลกัการท่ีใชใ้นการรณรงค ์คือ หลกั 3Rs ประกอบดว้ย Reduce (ลดการใช้) คือ การลดการ
ใชส่ิ้งของ รู้จกัใชอ้ยา่งประหยดั และใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  Reuse (น ามาใชซ้ ้ า) คือ การน าส่ิงของท่ีไม่ใช้
แลว้มาแปรสภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าสูงสุด Recycle (รีไซเคิลหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่) คือ 
การน ามูลฝอยมาเข้ากระบวนการแปรรูปเพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิต เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรและประหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและก าจดั จากหลกัการดงักล่าวกรุงเทพมหานครได้
รณรงค์ให้ประชาชนคดัแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท คือ มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยยงัใช้ได ้
(Recycle) มูลฝอยอนัตราย และมูลฝอยทัว่ไป 

ในดา้นการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการลดและคดัแยกมูลฝอย ส านกั
ส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปของแผน่พบั โปสเตอร์ หนงัสือคู่มือ หนงัสือเผยแพร่ 
จดัอบรมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ แก่ส านกังานเขตดว้ย  



222 

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครมองว่าปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัน้ี 
ประกอบด้วยขยะท่ีมีศักยภาพท่ีจะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกมาก ได้แก่ กระดาษ และ
พลาสติก ซ่ึงมีสัดส่วนถึงเกือบ 1 ใน 3 ของปริมาณขยะทั้งหมด การน าขยะท่ีไดรั้บการคดัแยกอยา่ง
เหมาะสมกลับมาใช้ใหม่น้ีนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะท่ีจุดก าเนิดแล้ว ยงัจะช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีควรจะเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตวสัดุเหล่านั้นจากแหล่งตั้งตน้ซ่ึงจดั
วา่เป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางออ้มอีกดว้ย  

 
ก.3.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการปัญหา 
ในการด าเนินการคดัแยกขยะทางกรุงเทพมหานครให้ทุกส านกังานเขตท าความเขา้ใจกบั

ประชาชน เพื่อแยกมูลฝอยออกเป็น 3 ถุง คือ มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยยงัใชไ้ด ้(Recycle) และ มูลฝอย
อนัตราย ซ่ึงท่ีผ่านมาประสบปัญหาเช่นเดียวกับพื้นท่ีอ่ืนคือ เม่ือประชาชนคดัแยกขยะ แต่เม่ือ
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บไม่ไดท้  าการแยกก็ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์  

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดแ้สดงความคิดเห็นต่อการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ
โดยกล่าวถึงการก าจดัขยะมูลฝอยในต่างประเทศทั้งในยโุรป อเมริกา รวมถึงการจดัการของประเทศ
ในแถบเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น ซ่ึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ และ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยใกลเ้คียงกบัประเทศไทยว่า มีการใช้เทคโนโลยีฝังกลบลดลง และ
มุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ียงัคงมีอยูใ่นขยะมูลฝอยให้ไดม้ากท่ีสุด รวมถึงมาตรการท่ี
มุ่งเนน้ให้มีการคดัแยกขยะท่ีทิ้งออกจากแหล่งก าเนิดออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อง่ายต่อการแปรรูป
และก าจดั ดังนั้น แผนกลยุทธ์และมาตรการในการก าจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจึงมี
แนวโน้มท่ีจะเลือกใช้วิธีการใหม่ๆ อาทิ พฒันาแนวทาง/เทคโนโลยีในการน ามูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ โดยส่งเสริมแนวทางการน ามูลฝอยกลบัมาใชซ้ ้ า หรือน ากลบัมารีไซเคิลส่งเสริมการแปร
รูปมูลฝอยเป็นพลงังาน เช่น ก๊าซชีวภาพ การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตน้ ส่งเสริมแนวทางการน ามูล
ฝอยเศษอาหารไปเล้ียงสัตวห์รือหมกัท าปุ๋ย  

และปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการจดัการมูลฝอย โดยจะตอ้งท าการศึกษาปรับปรุง การ
แกไ้ขกฎหมายระเบียบ ให้เอ้ือต่อ หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการเก็บขน รวมทั้งการ
ก าจดั ปรับปรุงขอ้บญัญติัขอ้บงัคบัของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่เพื่อสร้างความเขา้ใจและการ
ยอมรับในการช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจดัมูลฝอย พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ก าจดัมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมแนวปฏิบติัในการลดปริมาณมูลฝอยจากตน้ทาง โดย
ใชแ้นวคิด 3R คือ มีการแปรรูปขยะมูลฝอย วิธีหมกัท าปุ๋ย หรือการบ าบดัดว้ยวิธีผสมผสานอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นท่ียอมรับของประชาชน ส่งเสริมการรณรงคค์ดัแยกมูล
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ฝอยติดเช้ือ ขยายการให้บริการให้ทั่วถึง ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บและก าจัดให้มี
ประสิทธิภาพและถูกวธีิ ส่งเสริมการรณรงคค์ดัแยกขยะมูลฝอยอนัตรายจากบา้นเรือน พฒันาระบบ
การจดัเก็บ และสถานท่ีเก็บกกัท่ีไดม้าตรฐาน  

 
ก.3.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
ผูอ้  านวยการส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานครกล่าวถึงแผนแม่บทในการเลือกใช้

เทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร ปี 2550-2569 ว่า ในแผนแม่บทได้
ตั้งเป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากตน้ทางให้ได้ร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 2554 และเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ จนถึงร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2569 โดยใช้หลักแนวคิด 3R คือ (Reduce) (Reuse) และ 
(Recycle) มีการปรับลดอตัราการฝังกลบลงจากร้อยละ 89 ในปีพ.ศ. 2550 ให้เหลือร้อยละ 27 ในปี 
พ.ศ. 2569 เน่ืองจากเทคโนโลยีฝังกลบยงัเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความจ าเป็นจึงมุ่งให้มีการฝังกลบ
เฉพาะขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถก าจดัดว้ยวธีิอ่ืนๆ ต่อไปไดเ้ท่านั้น  

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครกล่าววา่นโยบายของกรุงเทพมหานครเองยงัไม่ค่อยมีการบูร
ณาการเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัจจุบนั พระราชบญัญติัการร่วมทุนมีข้อห้ามมิให้กรุงเทพมหานคร
ด าเนินการเชิงธุรกิจกบัผลิตผลหลงัจากแปรรูปขยะ ซ่ึงในปัจจุบนับริษทักรุงเทพธนาคมเขา้มาดูแล
แทน และนอกจากน้ี ขยะชนิดอ่ืนๆ ก็ยงัไม่มีการด าเนินการอย่างบูรณาการ เช่น ขยะจากโรงพยาบาล
ควรจะมีการสร้างเตาเผาพิเศษเพื่อเผาท าลาย เป็นตน้ 

จดัท าแผนแม่บทในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีสามารถก าจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ให้ไดม้ากท่ีสุด มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 
รวมถึงสามารถน าทรัพยากรในขยะมูลฝอยมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดดว้ย 
 

ก.3.5  การจัดการขยะมูลฝอย  
การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครกล่าววา่ ได้

ด าเนินการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะและขนส่งไปยงับ่อขยะ โดยบริษทัก็จะมี
การคดัแยกขยะก่อนขนไปยงับ่อพกัขยะในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ไดแ้ก่ ท่ีอ่อนนุช (เขตประเวศ) 
เขตหนองแขมและเขตสายไหม ซ่ึงจะถูกน าไปฝังกลบท่ีอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และท่ี
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัภาพท่ี ก.4 ซ่ึงจะท าการห่อดว้ยพลาสติกแลว้น าไปฝังกลบท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โดยจุดพกัขยะทั้ง 3 แห่ง สามารถรองรับขยะทั้งกรุงเทพมหานครไดท้ั้งหมด ซ่ึงกรุงเทพมหานครจะ
เป็นผูด้  าเนินการในส่วนงบประมาณในการจา้งบริษทัเอกชนมาด าเนินการขนส่งขยะ และท าหนา้ท่ี
ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบจากการขนส่ง เช่น สภาวะแวดลอ้มทางน ้าและอากาศ  
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ด้านประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย กรุงเทพมหานครได้ก าหนดนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ของเสียอนัตราย โดยก าหนดให้มีบริการเก็บมูลฝอย
สม ่าเสมอใหทุ้กท่ีสะอาด ไม่มีมูลฝอยตกคา้ง แนวทางการด าเนินการมีดงัน้ีคือ 

1)  ปรับเวลาในการทิ้งมูลฝอย ถนนสายหลกั สายรอง และตลาด ก าหนดเวลาให้
ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยตั้งแต่เวลา 20.00-03.00 น. และ ก าหนดการบริการเก็บขนมูลฝอยให้แลว้
เสร็จภายในเวลา 06.00 น. ส าหรับชุมชน ถนน ตรอก ซอย เก็บขนมูลฝอยให้สะอาดทุกวนั ส าหรับ
ชุมชนท่ีรถเก็บขนมูลฝอยเขา้ไม่ถึง ให้ส านกังานเขตจดัหาอาสาสมคัรชกัลากมูลฝอยรวบรวมไว ้ณ 
จุดท่ีก าหนดร่วมกนั เพื่อใหร้ถเก็บขนมูลฝอยจะเขา้จดัเก็บใหเ้รียบร้อยทุกวนั  

2)  จดัเก็บมูลฝอยแยกประเภทและเพิ่มความถ่ีในการจดัเก็บขยะมูลฝอย 
มูลฝอยทัว่ไปเก็บทุกวนั หรือวนัเวน้วนัตามประเภทของสถานท่ี ขยะมูลฝอยท่ีเป็น

เศษอาหารก าหนดให้มีการจดัเก็บทุกวนั ขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ จดัเก็บเฉพาะวนั
อาทิตย ์ขยะมูลฝอยอนัตรายจดัเก็บทุกวนัท่ี 1 และ 15 ของเดือน  หรือตามท่ีเขตนดัหมาย              

3)  ปรับปรุงเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย (Route Map) ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  
4)  การน าระบบสารสนเทศมาใชค้วบคุมประสิทธิภาพการท างานของรถเก็บขนมูล

ฝอย โดยเช่ือมโยงขอ้มูลน ้ าหนกัมูลฝอยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบปริมาณมูลฝอยท่ี
น าไปก าจดัได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคล่ือน และพฒันาการควบคุมเส้นทางเก็บขนมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพโดยใชร้ะบบ GPS (Global Positioning System)  

5)  จดัหารถเก็บขนมูลฝอยใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของส านกังานเขต 
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกส่งไปยงัสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง คือ อ่อน

นุช หนองแขม และสายไหม ซ่ึงมีกรุงเทพมหานครมีบริหารเก็บขนมูลฝอยไดค้รบทั้ง 50 ส านกังาน
เขต สามารถเก็บขยะมูลฝอยได ้99 เปอร์เซ็นต ์ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะถูกน ามาก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบ
อย่างถูกสุขลักษณะ ท่ี อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม และ อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ส่วนหน่ึงจะถูกบ าบดัดว้ยเทคโนโลยกีารหมกัท าปุ๋ย (Composting ) ดงัภาพท่ี ก.5 
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ภาพที ่ก.5  โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

 
ผูอ้  านวยการส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานครกล่าวถึงการก าจัดขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานครในปัจจุบนัวา่ กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย แต่การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แมว้่าการก าจดั
ขยะมูลฝอยยงัไม่ไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรก็ตาม คือ มีการก าจดัดว้ยวิธีการฝัง
กลบอย่างถูกสุขลกัษณะ (Sanitary Landfill) ร้อยละ 89 การบ าบดัดว้ยเทคโนโลยีการหมกัท าปุ๋ย 
(Composting) และการใชว้ิธีว่าจา้งเอกชนในการด าเนินการกรุงเทพมหานครจ่ายค่าก าจดั (Tipping 
Fee) ซ่ึงเทคโนโลยีฝังกลบท่ีกรุงเทพมหานครเลือกใช้ถึง ร้อยละ 89 นั้นเป็นการฝังกลบนอกพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มีโอกาสไดรั้บการต่อตา้นจากประชาชนและไม่มีการน าทรัพยากรในขยะมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร  

 
ก.3.6  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด 
รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีการติดตามประเมินผล

โครงการทุกโครงการของกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาเป็นขอ้พิจารณาในการด าเนินโครงการนั้นๆ 
ต่อไปหรือไม่ โดยส่วนใหญ่โครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานครจะเป็นโครงการท่ีมีความต่อเน่ือง
ของโครงการ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครคิดวา่ โครงการแต่ละโครงการถา้เป็นโครงการท่ีดีควรท่ีจะ
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ด าเนินต่อไปไดเ้ร่ือยๆ อยา่งย ัง่ยนื จึงตอ้งมีการประเมินผลโครงการอยูเ่สมอเพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงใน
การวางแผนนโยบายของกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
ก.3.7  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
ส าหรับการสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยนั้น มีการจา้งท่ีปรึกษาเขา้มาดูแล

กิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์กบัประชาชนเพื่อให้ความส าคญัและทราบถึงประโยชน์จากการคดั
แยกขยะ เช่น การจดักิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนทั้ง 36 แห่งของกรุงเทพมหานคร ในการน าขยะเปียก
จากโรงอาหารมาท าเป็นปุ๋ยเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ท าให้มีขยะตกคา้งวนัละไม่เกิน 10% หรือความ
ร่วมมือในการจดัโครงการจดัการขยะทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เช่น กระทรวง
พลังงาน บริษทั ปูนซีเมนต์ จ  ากัด (มหาชน) ธนาคารโลก และบริษทัเอกชนต่างๆ เป็นต้น แต่
ประชาชนเองไม่ให้ความสนใจ และความส าคญัเท่าท่ีควร ทั้งเร่ืองการคดัแยกขยะ การน าขยะไป
แปรรูป หรือการน ากลบัมาใช้ใหม่ อาจเป็นท่ีการประชาสัมพนัธ์น้อยเกินไป ยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มคน
เท่าท่ีควร ส่วนความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีเป็นเขตปริมณฑลกับ
กรุงเทพมหานคร เองยงัไม่มีโครงการในความร่วมมือต่างๆ แต่มีในส่วนต่างจงัหวดัท่ีเคยมีการ
เจรจาเพื่อร่วมมือกันในการจดัการขยะ ได้แก่ พทัยา และสระบุรีว่ามีความน่าสนใจในการท า
โครงการร่วมกนั เน่ืองจากมีโรงงานเตาเผาขยะ  

ผูอ้  านวยการส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ไดเ้สนอแนะเร่ืองกรุงเทพมหานครกบั
การด าเนินการร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ วา่ ควรส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ภาคเอกชนสนใจ
เข้ามาลงทุนในการก าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้เทคโนโลยีฝังกลบท่ี
ด าเนินการโดยเอกชน ควรก าหนดให้มีการวางระบบเก็บก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลงังานร่วมดว้ย เพื่อ
แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อน 

 
ก.3.8  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่ว 
การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีคาบเก่ียว ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดท า

ใหด้ าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความร่วมมือในการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
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ก. 4  ส านักงานเขตสายไหม 
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1)  เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน 
 

ก.4.1  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ที ่
 สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยพื้นท่ีเขตสายไหม พบวา่ คุณภาพการจดัการขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ี และบริเวณพื้นท่ีคาบเก่ียวในปัจจุบนั มีปัญหาในบางพื้นท่ีบา้งแต่ไม่ถึงขั้นมีการร้องเรียน 
เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตพบวา่ไม่มีความเปล่ียนแปลงใดๆ เน่ืองจากการด าเนินงานดา้นขยะมูลฝอย
ของเขตสายไหมท่ีผ่านมายงัไม่พบปัญหารุนแรงหรือเป็นปัญหาเร่งด่วน ดา้นการใชป้ระโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี พบวา่มีการคดัแยกขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลไดก่้อนน าขยะมูลฝอยไปก าจดั
ท่ีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) ความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
เขตสายไหมจะมีเฉพาะช่วงหนา้ฝนท่ีจะท าใหข้ยะส่งกล่ินเหม็นรบกวน ตวัช้ีวดัท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ี คือ 
ค าร้องเรียนของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง และเม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐานท่ีก าหนดพบว่ายงัไม่
รุนแรง ขอบเขตของปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเขตสายไหมจะมีเฉพาะบริเวณโดยรอบ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) เท่านั้น ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย มีประเด็นเร่ือง
กล่ินรบกวนเพียงปัญหาเดียว เร่ืองการร้องเรียนพบวา่ มีการร้องเรียนเร่ืองกล่ินเหม็นจากขยะมูลฝอย
เฉพาะในช่วงหน้าฝนเท่านั้น ความขดัแยง้และขอ้พิพาทในพื้นท่ี พบว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
หมู่บา้นจดัสรรใกลบ้ริเวณสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) ร้องเรียนเร่ืองกล่ินเหม็นจาก
ขยะมูลฝอยท่ีมาจากสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยซ่ึงกรณีน้ีไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้เน่ืองจาก
หมู่บา้นจดัสรรสร้างภายหลังจากท่ีมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแล้ว การด าเนินการแก้ปัญหาใช้
วิธีการพูดคุยท าความเขา้ใจและทางสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยสายไหม (ท่าแร้ง) ไดร้ะมดัระวงัเร่ือง
กล่ินจากขยะมูลฝอยอยู่แล้วแต่จะให้ย ้ายสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตามข้อเรียกร้องเป็นส่ิงท่ี
ด าเนินการไดย้าก ขอ้พิพาทหรือขอ้ร้องเรียนดา้นอ่ืนๆ ไม่มี 
 

ก.4.2  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ทีแ่ละบริเวณพืน้ทีค่าบเกีย่วกบัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 
 ในพื้นท่ีเขตสายไหมไม่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีและบริเวณพื้นท่ีคาบ
เก่ียวกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ แมจ้ะมีการสร้างท่ีพกัอาศยัในรูปแบบบา้นจดัสรรมากข้ึนตามการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจก็ตามเพราะในพื้นท่ีเขตสายไหมไม่มีการขยายตวัทางอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมใน
พื้นท่ี การจดัการขยะมูลฝอยไดรั้บการดูแลจากผูดู้แลโครงการบา้นจดัสรรต่างๆ ท าให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัหน่ึง 
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ด้านรูปแบบการปกครองเ น่ืองจากพื้น ท่ี เขตสายไหมอยู่ในพื้น ท่ี รับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเขตปกครองพิเศษ มีปลดักรุงเทพมหานครเป็นผูส้ั่งการและบงัคบับญัชา
ส่วนงานราชการของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ท่ีผา่นมาการด าเนินการต่างๆ มีประสิทธิภาพดีไม่มี
ปัญหารุนแรงหรือข้อร้องเรียนเร่งด่วนใดๆ การวางผงัเมืองใช้แผนการวางผงัเมืองรวมของ
กรุงเทพมหานครเป็นหลัก ซ่ึงแต่ละส านักงานเขตมีฝ่ายดูแลเฉพาะด้านเก่ียวกบัการขออนุญาต
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั การจดัจุดทิ้งขยะมูลฝอยตามอ านาจหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ
เหมือนกนัทุกเขต ดา้นขอ้จ ากดัขององค์กรพบว่า เจา้หน้าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบจะด าเนินการจดัการ
ขยะมูลฝอยตามทรัพยากรท่ีไดรั้บ และตามความเร่งด่วนของปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นหลกั  
 ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีจัดเก็บ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบว่า 
กรุงเทพมหานครขนส่งขยะมูลฝอยไปฝังกลบนอกพื้นท่ี คือ จงัหวดันครปฐมและฉะเชิงเทรา 
 

ก.4.3  การแก้ไขและป้องกนัปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
 การแก้ไขและป้องกันปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีผ่าน พบว่า  เขตสายไหมมี
กระบวนการด าเนินงานเพื่อจดัการปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย คือ โครงการจดัการขยะมูลฝอย
โดยชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน 
หมู่บา้นจดัสรร สถานประกอบการต่างๆ และสถานศึกษา 
 ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอย พบวา่ ประชาชนใหค้วามสนใจในการด าเนินการใหค้วามรู้ในการจดัการขยะแต่ละประเภท 
ซ่ึงมีการสาธิตการท าปุ๋ยน ้ าชีวภาพและปุ๋ยอินทรียใ์ห้กบัประชาชนในแหล่งหมู่บา้นจดัสรรและ
สถานศึกษา 
 การร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ ในการวางแผนแกไ้ขและป้องกนัปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย
พบวา่ ส านกังานเขตสายไหมไดจ้ดัให้มีการประชุมเวทีชาวบา้นมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย ประโยชน์และโทษ รวมทั้ งพิษภัยของขยะมูลฝอยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีด าเนินโครงการรณรงคเ์ก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ดา้นความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ในการจดัการขยะมูลฝอย  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความ
สะอาดช านาญงานเห็นวา่ การจดัการขยะมูลฝอยควรเร่ิมจากแหล่งก าเนิด จากบา้นเรือน จากสถานท่ี
ท างานและจากสถานศึกษาเพราะขยะมูลฝอยเกิดจากกิจกรรมในสถานท่ีดงักล่าว จึงควรลดการ
สร้างขยะ โดยใชห้ลกัการ 3 R คือ Reuse Reduce และ Recycle 
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ก. 5 องค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี 
   

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
    2) ผูอ้  านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
 

ก.5.1 ข้อมูลทัว่ไป 
จงัหวดันนทบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงทางภาคกลางของประเทศไทย โดยจดัเป็นพื้นท่ีในเขต

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร คือ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี มีขนาดเน้ือท่ี
ใหญ่เป็นอันดับท่ี  74 ของประเทศ แต่มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดเป็นอันดับท่ี  2 รองจาก
กรุงเทพมหานคร สภาพทัว่ไปของจงัหวดันนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผูค้นมาตั้ง
ถ่ินฐานเป็นชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น ้าเจา้พระยามาตั้งแต่อดีต เช่น บา้นวดัชลอ บา้นวดัเขมา บา้น
บางม่วง บา้นตลาดขวญั บา้นบางขนุน เป็นตน้ 

จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นท่ีปกครองทั้งหมด 622.303 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ มีอาณาเขตจรดอ าเภอและจงัหวดัขา้งเคียง ดงัน้ี ทิศเหนือ
ติดต่อกับอ าเภอลาดบวัหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอเมือง
ปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตดอนเมือง เขตหลกัส่ี และเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังพระนคร) ทิศใต ้ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังธนบุรี) ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม 

จงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีแม่น ้ าไหลผา่น จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังตะวนัตก มี
พื้นท่ี 3 ใน 4 ของจงัหวดั พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มมีน ้ าท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เช่ือมโยง
กนัหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการท าเรือกสวนไร่นา และฝ่ังตะวนัออกมีพื้นท่ี 1 ใน 3 ของจงัหวดั 
ไดแ้ก่พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยูอ่ยา่ง
หนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับ
กรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นท่ีรู้จกั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จังหวัดนนทบุรีมีประชากร 1,122,627 คน เป็นชาย 
527,269 คน เป็นหญิง 595,358 คน จ านวนบา้นทั้งหมด 539,147 หลงัคาเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉล่ีย 1,804 คนต่อตารางกิโลเมตร (ส านกังานจงัหวดันนทบุรี,  2556) 
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ภาพที ่ก.6  แผนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานจงัหวดันนทบุรี,  2556. 
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ก.5.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
สถานการณ์และปัญหาของขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 

พบว่า ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นขยะท่ีมาจากบ้านเรือนประชาชน ได้แก่ เศษอาหาร 
พลาสติก กระดาษ ไม ้และขยะท่ีเกิดจากตลาดสด ไดแ้ก่ เปลือกผลไม ้ถุงพลาสติก ปริมาณขยะมูล
ฝอยเฉล่ีย 960 ตนั/วนั อตัราเกิดขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.310 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั มีการจดัการโดยรับ
ขยะจากทั้งจงัหวดันนทบุรีมาฝังกลบ ซ่ึงรวบรวมขยะจากเทศบาลในเขตจงัหวดันนทบุรี และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดันนทบุรี รวมจ านวนทั้งส้ิน 43 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบวัปากท่า จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง และเอกชนท่ีท าสัญญากบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอีก 
11 แห่ง โดยหลุมฝังกลบอยูท่ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขวาง มีเน้ือท่ี 465 ไร่ ซ่ึงส่วนแรก 256 
ไร่นั้นไดเ้ต็มแลว้ และอีก 150 ไร่ ซ่ึงจะสามารถรองรับปริมาณขยะไดอี้ก 10 ปี โดยการคดัแยกนั้น 
ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีไดม้อบหมายใหท้อ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีนั้น มาจากบา้นเรือนประชาชน ตลาดสด และแหล่งขยะติดเช้ือ
คือ สถานพยาบาลจ านวนทั้งส้ิน 67 แห่ง  

 
ก.5.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดันนทบุรีคือขยะมูลฝอยมีปริมาณ

มากข้ึนท าใหภ้าชนะรองรับมีจ านวนไม่เพียงพอส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกคา้งในบริเวณจุดรวมขยะ
มูลฝอย และการรณรงค์ให้ประชาชนท าการคดัแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดไม่ได้รับความ
ร่วมมือ ประชาชนน าถงัขยะและถุงขยะท่ีช ารุดมาใช้ในการบรรจุขยะมูลฝอยท าให้ขยะมูลฝอยตก
หล่นบริเวณกองขยะส่งกล่ินเหมน็ และยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย 

 
ก.5.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
ในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีก าหนด

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รวมอยู่ดว้ย หน่ึงในนั้นคือแนวทางการพฒันาบริหารจดัการระบบก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ า
เสียและมลพิษต่างๆ ดงัน้ี (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี,  2556) 

1)  โครงการจา้งเหมาด าเนินการเดินระบบก าจดัมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาล โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูช้  านาญการเขา้มาด าเนินการเดินระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ สามารถป้องกนัมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนจาก
กระบวนการก าจดัขยะมูลฝอยไดต้ามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษและสามารถตรวจสอบได ้
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2)  โครงการตรวจสอบและติดตามการท างานของยานพาหนะขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ
และยานพาหนะท่ีใช้ก าจดัส่ิงปฏิกูลดว้ยระบบ GPS โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าในการให้บริการ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือประสิทธิภาพใน
การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือและดูดส่ิงปฏิกูลในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีดีข้ึน 
ผูรั้บบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือและดูดส่ิงปฏิกูลมีความพึงพอใจในการให้บริการและมี
ฐานขอ้มูลส าหรับการพฒันาระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือและส่ิงปฏิกลู 

3)  โครงการก่อสร้างระบบก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อรองรับส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดันนทบุรีได ้ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือสามารถก าจดัส่ิงปฏิกูล
ไดอ้ยา่งถูกสุขาภิบาลไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชน 

4) โครงการส ารวจและวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปและแหล่งก าเนิดมลพิษ
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจและวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ดิน อากาศ เสียงและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีรวมถึงเพื่อส ารวจและจดัเก็บขอ้มูลน ้ า
ใตดิ้นบริเวณพื้นท่ีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีดว้ย ผลท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคือไดท้ราบสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มและสามารถน ามาประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อหา
มาตรการป้องกนัและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

5)  โครงการก่อสร้างระบบสูบน ้ าฝนจากบ่อสูบน ้ าใตดิ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ก่อสร้างระบบสูบน ้ าฝนจากบ่อสูบน ้ าใตดิ้น ภายในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คือสามารถจดัการน ้ าฝนส่วนเกินภายในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรี เฟส 1 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6)  โครงการก่อสร้างเคร่ืองชัง่น ้าหนกัมูลฝอยติดเช้ือโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้าง
เคร่ืองชั่งน ้ าหนักรถบรรทุกมูลฝอยติดเช้ือจ านวน 1 แห่งพร้อมอาคารควบคุมเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก
ภายในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนสาธารณะ
ดา้นหนา้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 

7)  โครงการจา้งเหมาเดินระบบบ าบดัน ้ าชะขยะมูลฝอยภายในสถานท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมการบริหารจัดการระบบบ าบัดน ้ าชะขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือลดผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาน ้ าชะขยะ
มูลฝอยไหลลงพื้นท่ีไร่นาขา้งเคียงระบบฝังกลบมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 

8)  โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยติดเช้ือ เฟส 2 ภายในสถานท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยติด
เช้ือ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคตได ้
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9)  โครงการจัดหาท่ีดินเพื่อเป็นแนวกันชนส าหรับสถานท่ีก าจัดมูลฝอยโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อหาท่ีดินเพื่อเป็นแนวกนัชนส าหรับสถานท่ีก าจดัมูลฝอย ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บคือ
เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชนท่ีอาศยับริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย  

 
ก.5.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
ผูอ้  านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวถึงนโยบายและแผนการ

ด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดันนทบุรีวา่ไดมี้การวางแผนการจดัเก็บและการก าจดั
ขยะอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการเพื่อไม่ใหเ้กิดมลพิษ รณรงคใ์หป้ระชาชนแยกขยะก่อน
ทิ้ง และหาวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เช่น การเปล่ียนเป็นพลงังาน การน ากลบัมาใช้ซ ้ า การน าไป
หมกัปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้ 

 
ก.5.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันนทบุรี แบ่งอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ เป็น 

2 ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งเสริมพฒันาส่ิงแวดล้อม และฝ่ายจดัการคุณภาพ กองทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ี
จงัหวดันนทบุรี โดยจดัท าแผนยุทธศาสตร์ จดัท าแผนปฏิบติัการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ การจดัท ารายงานสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งสนบัสนุน
ขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับนกัศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ท่ีสนใจ ประสานความร่วมมือ
กบัภาคต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ รณรงค ์
และจดัการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมถึงงานบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม งานระบบ
บ าบดัน ้ าเสียรวม งานก าจดัขยะมูลฝอยรวม งานจดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือ งานบริการดูด
ส่ิงปฏิกลู และงานบริการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาเหตุร าคาญต่างๆ จากส่ิงแวดลอ้ม (องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันนทบุรี, 2556) 
 

ก.5.7  การจัดการขยะมูลฝอย  
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีได้กล่าวถึงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยใน

จังหวดันนทบุรีว่า ได้มีหน้าท่ีเป็นผูบ้ริหารจัดการในการฝังกลบขยะหลังจากท่ีแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัเป็นผูด้  าเนินการจัดเก็บขยะจากบ้านเรือนและชุมชนมาแล้ว 
นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีได้ให้บริการประชาชนในการส ารวจแหล่งน ้ า 
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ตรวจวดัคุณภาพน ้ าตามท่ีมีการขอให้ไปช่วยด าเนินการ กองทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ส าหรับงบประมาณในการสนบัสนุนนั้น ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวดันนทบุรีได้รับงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อมและกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการก่อสร้างเตาเผาติดเช้ือ เก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานพยาบาลใน
เขต นอกจากนั้น ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อท าหลุมฝังกลบใชง้บประมาณของแผนปฏิบติัการ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดันนทบุรี ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการหลุมฝังกลบขยะจะไดม้าจากการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมก าจดัขยะท่ีทอ้งถ่ินและส่วนต่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใชง้บประมาณของ
ตนเอง  

เอกชนเป็นผูด้  าเนินการในการจดัเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อก าจดั ณ สถานท่ีฝังกลบ จึง
ท าให้วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นของเอกชนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นนทบุรีมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ เป็นรถตูบ้รรทุก 3 คนั และมีการใช้ระบบดาวเทียมติดตามรถ
ขยะมีพิษ เพื่อทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีจะไดติ้ดตามและตรวจสอบการเดินทางขนส่ง
ขยะมีพิษได ้เพื่อความปลอดภยัของประชาชน องค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีจะมีเจา้หน้าท่ี
เก็บขนและก าจดัมูลฝอยท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรการป้องกนัและระงบัแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเช้ือจากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นของภาคเอกชน ขยะมูลฝอยท่ี
ไดท้  าการรวบรวมไปแลว้นั้นจะเขา้สู่บ่อฝังกลบ โดยการจา้งเหมา หจก.กิจการร่วมคา้ซีพีจี กรีน
เวซท์ เพื่อด าเนินการ โดยพื้นท่ี 256 ไร่ แบ่งออกไดด้งัน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ
ศูนยบ์ริการวชิาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554:4/104-4/) 

1)  พื้นท่ีเก็บน ้ าชะขยะ 2 บ่อ ขนาด 21-3-11 และ 23-1-50 ไร่ ตามล าดบั บริเวณกน้
บ่ออดัทบัดว้ยดินเหนียวทึบน ้า 

2)  พื้นท่ีบ่อฝังกลบขยะบ่อ B มีพื้นท่ีประมาณ 23-2-60 ไร่ ขุดลึกประมาณ 12 เมตร 
และฝังกลบสูงประมาณ 10 เมตร บริเวณกน้บ่ออดัดว้ยดินเหนียวทึบน ้าและปูดว้ยแผน่พลาสติกหนา
เช่น โพลีเอททิลีน (HDPE) หนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร และแผน่ Geotextile เพื่อป้องกนัของมีคม 
ดา้นบนปิดทบัดว้ยพลาสติก HDPE และตามดว้ยดินเหนียวทึบน ้าเพื่อปลูกตน้ไมป้กคลุม ส าหรับกน้
บ่อใตแ้ผน่ HPPE มีระบบท่อส าหรับระบายน ้าชะขยะขอ้สู่บ่อสูบ ดงัภาพท่ี ก.7 
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ภาพที ่ก.7  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ B ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
แหล่งทีม่า:  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และศูนยบ์ริการวชิาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร  
                    ศาสตร์, 2554: 4/105. 
 

3)  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ C มีเน้ือท่ีประมาณ 19-3-43 ไร่ ลึกประมาณ 12 เมตร และฝัง
กลบสูงประมาณ 10 เมตร เมตร บริเวณกน้บ่ออดัดว้ยดินเหนียวทึบน ้ าและปูดว้ยแผน่พลาสติกหนา
เช่น โพลีเอททิลีน (HDPE) หนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร และแผน่ Geotextile เพื่อป้องกนัของมีคม 
ดา้นบนปิดทบัดว้ยพลาสติก HDPE และตามดว้ยดินเหนียวทึบน ้าเพื่อปลูกตน้ไมป้กคลุม ส าหรับกน้
บ่อใตแ้ผ่น HPPE มีระบบท่อส าหรับระบายน ้ าชะขยะขอ้สู่บ่อสูบ ส าหรับบ่อน้ีได้กลบัมาเปิด
ด าเนินการอีกคร้ังในปี 2548 ดงัภาพท่ี ก.8 
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ภาพที ่ก.8  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ C ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
 
 

4)  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ D มีพื้นท่ีประมาณ 38-3-9 ไร่ เป็นบ่อขยะดัง่เดิมของสถานท่ี
ฝังกลบขยะมูลฝอย เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2528 ถึงปี 2548 มีความสูง 20-25 เมตร และขยะมูลฝอย
บางส่วนไดข้นยา้ยขยะไปฝังกลบในบ่อ B  ท าใหมี้ความสูงเหลือเพียง 12 เมตร ดงัภาพท่ี ก.9 
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ภาพที ่ก.9  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ D ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
  

5)  บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย บ่อ F มีเน้ือท่ีประมาณ 28-2-20 ไร่ ลึกประมาณ 6 เมตร 
บริเวณกน้บ่ออดัดว้ยดินเหนียวทึบน ้ าและปูดว้ยแผน่พลาสติกหนาเช่น โพลีเอททิลีน (HDPE) หนา
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร และแผ่น Geotextile เพื่อป้องกนัของมีคม ดา้นบนปิดทบัดว้ยพลาสติก 
HDPE และตามดว้ยดินเหนียวทึบน ้ าเพื่อปลูกตน้ไมป้กคลุม ส าหรับกน้บ่อใตแ้ผน่ HPPE มีระบบ
ท่อส าหรับระบายน ้าชะขยะขอ้สู่บ่อสูบ เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั 

6)  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ G มีเน้ือท่ีประมาณ 25-1-59 ไร่ ลึกประมาณ 4 เมตร บริเวณ
ก้นบ่ออดัด้วยดินเหนียวทึบน ้ าและปูด้วยแผ่นพลาสติกหนาเช่น โพลีเอททิลีน (HDPE) หนา
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร และแผ่น Geotextile เพื่อป้องกนัของมีคม ดา้นบนปิดทบัดว้ยพลาสติก 
HDPE และตามดว้ยดินเหนียวทึบน ้ าเพื่อปลูกตน้ไมป้กคลุม ส าหรับกน้บ่อใตแ้ผน่ HPPE มีระบบ
ท่อส าหรับระบายน ้าชะขยะขอ้สู่บ่อสูบ ด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั ดงัภาพท่ี ก.10 
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ภาพที ่ก.10  บ่อฝังกลบขยะ บ่อ G ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
 
 ส าหรับพื้นท่ีฝังกลบท่ีเป็นส่วนท่ีสอง เน้ือท่ีประมาณ 209-0-17.7 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นท่ี
ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเน้ือท่ีประมาณ 120-0-65.7 ไร่ พื้นท่ีเก็บกกัน ้ า 84-1-36 ไร่ และพื้นท่ี
วา่ง 4-2-16 ไร่ ส าหรับท าคนัดินและปลูกตน้ไม ้ดงัภาพท่ี ก.11 
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ภาพที ่ก.11  ขั้นตอนการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี 
 

ก.5.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด  
กองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดันนทบุรี ท าหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติังาน 

รวบรวมขอ้มูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่นสถิติปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บได/้ท่ี
ตกคา้ง ปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย และขอ้ร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี เพื่อประเมินผลตาม
นโยบายท่ีก าหนดแลว้น ามาวเิคราะห์และจดัท ารายงานสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใช้
เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการปฏิบติังานต่อไป 
 

ก.5.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
จงัหวดันนทบุรี กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันนทบุรีไดมี้การลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือการขบัเคล่ือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายจากชุมชน ภายใตห้ัวขอ้ “เมืองนนท์สวยใส ไร้มลพิษ” โดยเน้นให้ชุมชนมีระบบการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิดขยะจนถึงการก าจดัขั้นตอน
สุดท้าย และให้ความส าคญัต่อการน าขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
รวมทั้งการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยเน้นเป้าหมายไปท่ี
เทศบาลทั้งหมดในจงัหวดันนทบุรี  
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ก.5.10  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่วใน 
            จังหวดันนทบุรี 
ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีโครงการความร่วมมือในการจดัการขยะกบักรุงเทพมหานคร มีแต่ความ

ร่วมมือระหวา่งเทศบาลดว้ยกนัในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงแนวโน้มในการมีโครงการความร่วมมือกบั
กรุงเทพมหานครเป็นไปไดย้าก นอกจากว่า หากจงัหวดันนทบุรีมีการสร้างโรงงานขยะเกิดข้ึน ก็
อาจสามารถรองรับขยะจากกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาเผาและน าพลงังานไปใชต่้อได ้แต่หากตอ้ง
หาท่ีพกัขยะเพื่อท าการฝังกลบดว้ยคงเป็นไปไม่ได ้เพราะกรุงเทพมหานครเองมีปริมาณขยะต่อวนั
เป็นจ านวนมาก 

 

ก. 6  เทศบาลนครนนทบุรี  
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1)  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
   2)  ผอ.ส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ก.6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นท่ีในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร 

พื้นท่ีเขตเทศบาลประกอบดว้ย 5 ต าบล คือ ต าบลสวนใหญ่ ต าบลตลาดขวญั ต าบลบางเขน ต าบล
บางกระสอ และ ต าบลท่าทราย มีจ  านวนประชากร ณ ส้ินปี พ.ศ. 2555 ทั้งส้ิน จ านวน 257,745 คน 
เป็นชาย 122,778 คน เป็นหญิง 134,967 คน (กรมการปกครอง,  2556) 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี) มีคลอง
บางตลาดเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตหลกัส่ี (กรุงเทพมหานคร) มีคลองประปา
เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตบางซ่ือ (กรุงเทพมหานคร) และอ าเภอบางกรวย (จงัหวดั
นนทบุรี) มีคลองบางเขนและแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางไผ ่เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเขตเทศบาลต าบลไทรมา้ (อ าเภอเมือง
นนทบุรี) มีแม่น ้าเจา้พระยาเป็นเส้นแบ่งเขต 
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ภาพที ่ก.12  แผนท่ีตวัเมืองนนทบุรี 
 

ก.6.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครนนทบุรีมีปริมาณขยะเกิดข้ึนวนัละ 290 ตนั ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ส่วนใหญ่

เป็นมูลฝอยท่ีเกิดจากตลาดสด เช่น เปลือกผลไม ้เศษอาหาร นอกจากนั้นเป็นขยะจากบา้นเรือน ขยะ
ติดเช้ือจากโรงพยาบาลและขยะอ่ืนๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม องคป์ระกอบของมูลฝอย ไดแ้ก่ เศษ
อาหาร อินทรียสารร้อยละ 63.6 พลาสติกร้อยละ 16.8 กระดาษร้อยละ 8.2 แกว้ร้อยละ 3.5 โลหะ
ร้อยละ 2.1 และอ่ืนๆ แหล่งก าเนิดขยะโดยส่วนใหญ่มาจากบา้นเรือน และตลาดสด และขยะของเสีย
อนัตรายจากบา้นเรือน ไดแ้ก่ หลอดไฟ สเปรย ์ขยะมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลซ่ึงเทศบาลไม่มี
พื้นท่ีฝังกลบขยะแต่ใชพ้ื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ส่วนการก าจดัขยะเป็นลกัษณะ
การเทกองในบ่อฝังกลบ (Controlled dump site) โดยทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัคิดอตัราการ
ก าจดั 27.10 บาทต่อตนั ซ่ึงเป็นค่าก าจดัท่ีถูกมากเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน เทศบาลนครนนทบุรีจึงคิดวา่
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีพื้นท่ีในการก าจดัขยะของเทศบาล  
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ก.6.3 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
ปัญหาท่ีพบในการจดัการขยะของเทศบาลนั้น พบวา่ การเก็บขยะในบางพื้นท่ี ไม่สามารถ

ด าเนินการได ้ เน่ืองจากถนนแคบไม่สะดวกต่อการเขา้ถึงพื้นท่ี และปัญหาการขาดความตระหนกั
ของประชาชนในการคดัแยกขยะตลอดจนการก าหนดเวลาของการเก็บขนขยะ 

ค่าธรรมเนียมในการจ ากดัขยะกบัทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีใช้บริการยงัไม่เพียงพอกบัการ
บริหารจดัการ แต่ละปีเทศบาลตอ้งเสียงบประมาณในดา้นเช้ือเพลิงและซ่อมบ ารุงรถขยะเป็นจ านวน
มาก เพราะตอ้งเดินรถเก็บขยะวนัละ 2-3 รอบ ซ่ึงตอ้งใชน้ ้ามนัวนัละประมาณ 100 ลิตรต่อวนั 

ขยะมูลฝอยในแหล่งน ้ าท าให้น ้ าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น มีน ้ าจากขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่ง
น ้า น ้าในแม่น ้าสกปรกเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ 
 

ก.6.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครนนทบุรีได้มอบหมายให้ส านักงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมโดย ฝ่าย

นโยบายส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ลุ่มงานบริการส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  
1)  งานบริหารรักษาความสะอาด มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดูแลรักษาความ

สะอาด โดยการจดัเก็บ รวบรวมและขนส่งมูลฝอยไปก าจดัตามหลกัสุขาภิบาล บริหารบุคลากร ดา้น
การรักษาความสะอาด เก็บ กวาดลา้งท่อท าความสะอาดถนน ทางเทา้ ทางน ้ า ท่ีสาธารณะ พฒันา
พื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและวสัดุ อุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด และ
งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

2)  งานควบคุมส่ิงปฏิกูล มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการรับค าร้อง การวางแผน
ควบคุมให้บริการเก็บรวบรวมส่ิงปฏิกูลในการก าจดัตามหลักสุขาภิบาล การให้บริการรถสุขา
เคล่ือนท่ี การศึกษา วเิคราะห์ พฒันางานดา้นส่ิงปฏิกลูและงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

3)  งานพฒันาระบบจดัเก็บมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังาน
ดา้นวิชาการศึกษา รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สภาพปัญหา การรักษาความสะอาด การรายงาน การ
จดัเก็บ การขนส่ง การจดัการของเสียอนัตราย รวมทั้งการลดปริมาณมูลฝอย การจดัหาและพฒันา
เคร่ืองจกัรกลในการรักษาความสะอาด การพฒันาบุคลากร การส่งเสริมสมรรถนะการบริหาร
จดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู การพฒันาหรือแปรรูปมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลให้เกิดประโยชน์ และงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 ในส่วนของการรวบรวม จดัเก็บ และขนส่ง เทศบาลนครนนทบุรี ได้แบ่งพื้นท่ีในการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยออกเป็นสามโซน คือ 
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1)  เขตท่ี 1 ครอบคลุมพื้นท่ีดา้นทิศใตข้องคลองบางแพรก ถนนติวานนท ์ถนนงาม
วงศ์วาน ดา้นทิศตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา และดา้นทิศเหนือของคลองบางเขน (พื้นท่ีต าบล
สวนใหญ่กบัพื้นท่ีต าบลบางเขนบางส่วน) มีพื้นท่ีประมาณ 8.9 ตารางกิโลเมตร 

2)  เขตท่ี 2 ครอบคลุมพื้นท่ีด้านทิศเหนือของคลองบางแพรก ทิศใต้ของถนน
สนามบินน ้ า ทิศตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยาและทิศตะวนัตกของถนนติวานนท์ (พื้นท่ีต าบล
ตลาดขวญัและพื้นท่ีต าบลบางกระสอ) มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 17 ตารางกิโลเมตร 

3)  เขตท่ี 3 ครอบคลุมพื้นท่ีดา้นทิศเหนือของถนนติวานนท์ ทิศใตข้องคลองบาง
ตลาด ทิศตะวนัออกของถนนติวานนท์ ถนนสนามบินน ้ า และทิศตะวนัตกของถนนประชาช่ืน 
(พื้นท่ีต าบลท่าทรายกบัพื้นท่ีต าบลบางเขนบางส่วน) มีพื้นท่ีประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร 
 

ก.6.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
เทศบาลนครนนทบุรีมีนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก

ด าเนินงานการจดัการเร่ืองขยะของนครนนทบุรีวา่ มีหลกัง่ายๆ คือ แยกเป็นส่วนๆ ขยะท่ีขายไดแ้ละ
ขายไม่ได ้รวมทั้งน าเทคโนโลยีเขา้ช่วย ใชแ้นวคิด 3R ไดแ้ก่ Reduce ลดการใช้ Reuse การใชซ้ ้ า 
Recycle การรีไซเคิล 

เทศบาลนครนนทบุรีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในประเทศไทยรองจากกรุงเทพฯ มี
ประชากร 4 แสนกวา่คน 1 แสนหลงัคาเรือน มีรถกวาดขยะ 4 คนั และรถในการจดัเก็บขยะ 45 คนั 
โดยใชร้ะบบ GPS ติดรถขยะทุกคนัสามารถติดตามพฤติกรรมพนกังานขบัรถไดต้ลอดเวลา เพื่อให้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการการเก็บขนขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและลดตน้ทุนได ้

นอกจากน้ี เทศบาลนครนนทบุรียงัมีการคดัแยกขยะมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงไดเ้ร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 
2547 มีคลินิกทั้งของคนและคลินิกของสัตว ์โรงพยาบาลท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนนทบุรีเขา้ร่วม จน
สามารถจดัเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือไดเ้พิ่มข้ึนทุกปี ประมาณ 200 กวา่ตนัต่อปี เพื่อไม่ให้ไปปะปนกบั
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และยงัมีโครงการต่างๆ ท่ีทางเทศบาลไดล้งมือท าจนไดป้ระสบผลส าเร็จ เช่น 
โครงการคลองสวยน ้ าใส จะมีการซ้ือเรือให้ชุมชนท่ีอยูริ่มแม่น ้ าล าคลอง ชุมชนละ 1 ล า ให้คนใน
ชุมชนพายเรือเก็บขยะในแม่น ้ า จากนั้นจดัการประกวดชุมชนคลองสวยน ้ าใจ ซ่ึงเป็นการสร้าง
จิตส านึกในชุมชน 

 
ก.6.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
เทศบาลนครนนทบุรีอาศยัภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 ในการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง และการก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและน ้าเสีย 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เทศบาลนครนนทบุรีมีนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของตนเองซ่ึงเทศบาลนครนนทบุรีมี
ช่ือเสียงในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืน โดยท่ีผ่านมามีการก าหนดนโยบายท่ีมุ่งให้
ความส าคญั คือ การจดัการขยะมูลฝอย การจดัการส่ิงปฏิกูล การจดัการน ้ าเสีย และการเฝ้าระวงั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  
 

ก.6.7  การจัดการขยะมูลฝอย  

งบประมาณในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรีเป็นงบประมาณ
ในการจดัซ้ือท่ีดิน เพื่อท าหลุมฝังกลบใช้งบประมาณของแผนปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั
นนทบุรี ส่วนเร่ืองการจดัการหลุมฝังกลบขยะไดจ้ากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการก าจดักบัทอ้งถ่ินท่ี
น าขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นท่ี งบประมาณในการสร้างเตาเผามูลฝอยติดเช้ือได้จากงบประมาณ
กองทุนส่ิงแวดล้อม ในการบริหารจดัการขยะของเทศบาลนคร เทศบาลนครนนทบุรีได้มีความ
ร่วมมือในการพฒันาระบบติดตั้ง GPS หรือ Global Position System ให้สามารถติดตามรถขนขยะ 
ติดตามพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ ท าใหเ้กิดการเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังานขนขยะ  

ในการขนและจดัเก็บขยะมูลฝอยนั้น ทางเทศบาลนครนนทบุรีให้ความส าคญักับการ
จดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีตรงเวลา เพื่อลดความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ ขยะมูลฝอยจากรถขนเก็บขยะมูลฝอย
ท่ีมีขนาดเล็กจะรวบรวมขยะมูลฝอยมาพกัท่ีบริเวณหลงัตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี สามารถ
รองรับขยะได ้40 ตนัต่อวนั และใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ (รถ 6 ลอ้) ขนส่งไปยงัสถานีก าจดัมูลฝอย
ต่อไป ในแต่ละวนัจะมีรถเก็บขนมูลฝอยมาพกัท่ีท่ีพกัมูลฝอยประมาณ 3-4 เท่ียวต่อคนั นอกจากน้ี 
ทางเทศบาลนครนนทบุรีย ังมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดโดยตรง ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายหรือน ากลบัไปใชใ้หม่ไดจ้ะถูกไปก าจดั
ขั้นสุดทา้ย ณ พื้นท่ีหมู่ 4 ต าบลทวีวฒันา อ าเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงอยู่ห่างจากเทศบาล
นครนนทบุรีประมาณ 45 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากมีการคดัคา้นจากประชาชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง จึงได้
น ามูลฝอยไปก าจดั ณ บ่อก าจดัขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรีซ่ึงอยู่ห่างจาก
เทศบาลฯ ประมาณ 36 กิโลเมตรแทน  

ส าหรับขยะติดเช้ือเทศบาลไดเ้ร่ิมบริการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการสาธารณสุข 
ในเขตเทศบาล จนสามารถครอบคลุมไดท้ั้งหมด โดยมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะจ านวน 2 คนั 
ให้บริการทุกวนัจนัทร์ พุธ และศุกร์ สามารถเก็บมูลฝอยติดเช้ือไดเ้ฉล่ีย 307,361 กิโลกรัมต่อปี 
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ เป็นเงิน 2,354,200 บาทต่อปี ในดา้นส่ิงปฏิกูลเทศบาลมี
รถสูบส่ิงปฏิกลูออกใหบ้ริการทุกวนั 
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เทศบาลนครนนทบุรี จะมีการติดตั้งถงัขยะทั้งแบบถงัเดียว และแบบสามถงั (ส าหรับคดั
แยกขยะ) ครอบคลุมทัว่พื้นท่ี รวมทั้งมีการติดตั้งถงัขยะส าหรับคดัแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดท่ี้
หมู่บา้นพิบูลยก์าร์เด้นท์วิว อีกด้วย ขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บได้นั้น ถ้าเป็นขยะอินทรียใ์นพื้นท่ี ทาง
เทศบาลฯจะน าไปผลิตเป็นปุ๋ย  ท่ีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียน์ครนนท์ สามารถน าขยะอินทรียว์นัละ 5 
ตนัมาหมกัท าปุ๋ย และผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ดป้ระมาณ 5 ตนัต่อเดือน โดยมีการจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร
และท่ีผูส้นใจ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยืนท่ีทางเทศบาลนครนนทบุรีไดรั้บ
ความร่วมมือกบัคณะกรรมาธิการยโุรป ดงัปรากฏในภาพท่ี ก.13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ก.13  โรงผลิตปุ๋ยอินทรียน์ครนนท ์
 
ก.6.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด  
ส านกังานเทศบาลนครนนทบุรีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบติังาน 

รวบรวมขอ้มูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น สถิติปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บได/้ท่ี
ตกค้าง ปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย และข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้น เพื่อท่ีจะประเมิน
บริษทัเอกชนท่ีรับจา้งจดัการขยะมูลฝอย  เม่ือประเมินผลแลว้ จะน ามาวิเคราะห์ผลท่ีไดเ้พื่อจดัท า
รายงานสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางก าหนดนโยบายการปฏิบติังานต่อไป 
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ก.6.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
ขยะมูลฝอยอนัตราย เทศบาลนครนนทบุรี ไดล้งนามในบนัทึกความร่วมมือกบักรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการมูลฝอยอนัตรายจากชุมชน และ
ด าเนินกิจกรรมเรียกคืนซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยมีบริษทัโตชิบาไลท์ต้ิง จ  ากดั รับไปก าจดั
ดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม ปัจจุบนัไดข้ยายการให้บริการครอบคลุมมูลฝอยอนัตรายประเภทอ่ืนๆ เช่น ซาก
แบตเตอร่ี กระป๋องสเปรย ์บรรจุภณัฑ์ โดยมีบริษทัเบทเตอร์ เวิร์ลกรีน จ ากดั น าไปฝังกลบตามหลกั
สุขาภิบาล ส าหรับมูลฝอยติดเช้ือ จะถูกน าไปก าจดัโดยใชเ้ตาเผา ณ บริษทัท่ีดิน บางปะอิน จ ากดั 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงส่ิงปฏิกูลถูกน ามาหมกัท าปุ๋ย ตาม
แนวทางพระราชด าริ ณ ศูนยบ์ริการและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยักระบวนการย่อย
สลายในถงัปิดแบบไม่ใชอ้อกซิเจน (Anaerobic Digestion) แบบเติมคร้ังเดียว (Batch Type) คือ การ
เติมส่ิงปฏิกูลให้เสร็จส้ินภายใน 1 วนั แลว้ปิดฝาถงัให้สนิท เม่ือครบ 28 วนั จึงปล่อยส่ิงปฏิกูลจาก
ถงัหมกัสู่ลานทราย ตากใหแ้หง้ประมาณ 7-14 วนั แลว้น าของแข็งท่ีอยูบ่นชั้นผิวหนา้ทรายมาท าปุ๋ย
อินทรียน์ครนนท ์ส่วนของเหลวท่ีกรองผา่นชั้นทราย จะไหลไปยงับ่อเก็บน ้ าเพื่อบ าบดั และน ามา
เป็นปุ๋ยน ้ารดตน้ไมไ้ดเ้ช่นกนั 

 
ก.6.10  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่วใน 
             จังหวดั 
แมเ้ทศบาลนครนนทบุรีจะไม่มีการบูรณาการดา้นการจดัการขยะกบักรุงเทพมหานครใน

พื้นท่ีคาบเก่ียวแต่เทศบาลนครนนทบุรีให้ความส าคญักบัการหาแนวร่วมจากทุกหน่วยงานทั้งดา้น
ขอ้มูลในเชิงวิชาการ หรือแนวทางในการด าเนินงาน ดงันั้นจึงเห็นวา่หากกรุงเทพมหานครตอ้งการ
ความร่วมมือในอนาคตก็เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้

 

ก.7 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1)  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด  
   2)  ก านนัต าบลเกาะเกร็ด  
  

ก.7.1  ข้อมูลทัว่ไป 
เกาะเกร็ด เป็นเกาะกลางน ้ าในเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นต าบลหน่ึงในทอ้งท่ี

อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เป็นท่ีอยู่ของชาวไทยเช้ือสายมอญท่ีมีอาชีพป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา
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เป็นส่วนใหญ่ แต่เดิมเกาะเกร็ดไม่ไดมี้ลกัษณะเป็นเกาะ เป็นส่วนของแผ่นดินรูปโคง้ลกัษณะเป็น
แหลมยื่นออกไปตามความโคง้ของแม่น ้ าเจา้พระยา มีช่ือมาแต่ก่อนว่า บา้นแหลม แต่ไดมี้การขุด
ลอกคลองลดัแม่น ้าเจา้พระยาข้ึนในส่วนท่ีเป็นแหลม ในเวลาต่อมากระแสน ้ าเปล่ียนทิศทางแรงข้ึน 
มีการกดัเซาะตล่ิงท าใหค้ลองขยาย แผน่ดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ ช่ือท่ีเรียกนั้น ช่ือเดิมเรียกวา่ 
เกาะศาลากุน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดเป็นพื้นท่ีท่ีมีแม่น ้ าเจ้าพระยาล้อมรอบ มีเน้ือท่ี 
ประมาณ ก.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,625 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องอ าเภอปากเกร็ด 
ระยะห่างประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับต าบลคลองพระอุดมโดยมีแม่น ้ า
เจา้พระยากั้นกลาง ทิศใตติ้ดกบัต าบลท่าอิฐโดยมีแม่น ้ าเจา้พระกั้นกลาง ทิศตะวนัออกติดกบัต าบล
ปากเกร็ดโดยมีแม่น ้ าลดัเกร็ดกั้นกลาง ทิศตะวนัตกติดกบัต าบลออ้มเกร็ด ต าบลบางพลบัโดยมี
แม่น ้าเจา้พระยากั้นกลาง 

ประชากรทั้งส้ิน 5,842 คน แยกเป็นชาย 2,750 คน เป็นหญิง 3,092 คน มีความหนาแน่น
เฉล่ีย 1,391 คนต่อตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนประมาณ 500 ครัวเรือน (องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด,  2556) 
 

 
 
ภาพที ่ก.14  แผนท่ีเกาะเกร็ด 
แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด, 2556. 
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ก.7.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดกล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเกร็ด

วา่ พื้นท่ีเกาะเกร็ดเป็นพื้นท่ีเกาะบนแม่น ้ าเจา้พระยา ประชาชนปลูกบา้นริมฝ่ังแม่น ้ า ประชากร ท า
อาชีพเกษตรกรรม ดั้งเดิมมีการปลูกขา้วและท าสวนผลไมป้ระเภทยืนตน้ แต่ประสบปัญหาน ้ าท่วม
ในฤดูน ้าหลากจึงยกเลิกการท านาและเปล่ียนมาเป็นการท าสวนพืชลม้ลุกแทน ประชากรในปัจจุบนั
ประมาณร้อยละ 80 เดินทางออกไปท างานบนฝ่ังปากเกร็ด จะมีแค่วนัเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีเกาะเกร็ดประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณท่าเรือ วดั และ
ทางเช่ือมต่อจุดต่างๆ จะเปิดร้านขายสินคา้และบริการนักท่องเท่ียว ประชาชนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจะเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณดา้นในเกาะมีการตั้งบา้นเรือนเป็นกลุ่มตามเช้ือชาติ
และศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 

การจดัการขยะมูลฝอยของต าบลเกาะเกร็ดเร่ิมการให้ความส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย
พร้อมๆ กบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวคือประมาณ ปี พ.ศ. 2540 แต่เดิมความเขา้ใจต่อการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีถูกตอ้งของชาวบา้นยงัมีน้อย ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความรู้และท าความ
เขา้ใจกบัชาวบา้นให้มีการจดัการขยะมูลฝอยให้ถูกตอ้งมากข้ึนเร่ือยมา ซ่ึงตอนน้ีเรียกได้ว่าทาง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดสามารถจดัเก็บขยะมูลฝอยบนเกาะไดห้มดทุกพื้นท่ี ไม่มีปัญหา
เร่ืองขยะมูลฝอยตกคา้งเลย  

ก านนัต าบลเกาะเกร็ดกล่าวถึงภาพการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเกาะเกร็ดดีข้ึนจากอดีต 
ในสมยัก่อนวธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการก าจดัขยะมูลฝอยจากครัวเรือนของประชาชนชาวเกาะเกร็ดคือการ
ทิ้งขยะลงแม่น ้าเจา้พระยาเพราะส่วนใหญ่เป็นบา้นริมแม่น ้า การทิ้งขยะลงแม่น ้าจึงเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุด
ในสมยันั้น และเกาะเกร็ดเป็นเกาะท่ีตั้งอยู่กลางแม่น ้ าเจา้จึงมีการไหลเวียนของน ้ าอยู่ตลอดเวลา
หลงัจากทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น ้ าแล้วกระแสน ้ าจะพดัพาขยะมูลฝอยออกไปจากบา้นเรือนท าให้
ประชาชนไม่เห็นถึงผลเสียของการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น ้า  

แต่ในปี พ.ศ. 2554 เกิดน ้าท่วมใหญ่ท่ีเกาะเกร็ดระดบัน ้ าท่วมสูงประมาณ 1 เมตร มีเศษขยะ
มูลฝอยลอยมาตามน ้ าท่ีท่วมขงัดว้ย ท าให้ชาวบา้นไดต้ระหนกัถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะมูลฝอย
ลงแม่น ้า ขยะมูลฝอยท่ีประชาชนไดทิ้้งลงสู่แม่น ้านั้นไม่ไดถู้กก าจดัเพียงแต่ลอยไปอยูท่ี่ไหนสักแห่ง
เท่านั้น ภายหลงัน ้ าท่วมองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดไดร้ณรงคใ์ห้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอย
ลงถงัขยะรวมเพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกวธีิมากข้ึน 
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ก.7.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด กล่าวว่าการจดัเก็บขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ด

สามารถจดัเก็บไดห้มด ปัญหาท่ีมีนั้นแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาท่ีเกิดจากภายนอกพื้นท่ี เช่น 
ขยะมูลฝอยและน ้ าเสียท่ีเกิดจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีไหลตามแม่น ้ าเจา้พระยามา และปัญหาภายในพื้นท่ี
ดา้นจ านวนบุคลากรเน่ืองจากถนนบนเกาะเกร็ดเป็นถนนเส้นเล็กๆ ไม่สามารถใชร้ถขนขยะไดต้อ้ง
อาศยัแรงงานคน ทั้งการเดินเก็บขยะมูลฝอยตามจุดท่ีกระจายอยูท่ ัว่ การขนขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได้
ลงเรือบรรทุกขา้มฝากไปทางปากเกร็ด เม่ือถึงฝ่ังปากเกร็ดตอ้งขนขยะมูลฝอยข้ึนจากเรืออีก ท าให้
การจดัการขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ดกลายเป็นงานท่ีหนักและส้ินเปลืองแรงงานมากกว่าปกติ อีก
ปัญหาหน่ึงคือการจดัเก็บค่าบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยซ่ึงไม่สามารถจดัเก็บได้ครบทุกบา้นเรือน 
เพราะบางบา้นเป็นพื้นท่ีสวน ชาวบา้นอา้งว่าใช้วิธีเผาและฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นท่ีสวนของ
ตนเองไม่ไดทิ้้งขยะมูลฝอยท่ีจุดเก็บขยะมูลฝอยจึงไม่จ่ายค่าบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย  

ก านนัต าบลเกาะเกร็ดกล่าวถึงปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ดคือดา้น
งบประมาณท่ีใช้ในการจดัการขยะ เน่ืองจากบนเกาะเกร็ดไม่สามารถก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
ภายในชุมชนไดเ้องตอ้งจา้งเทศบาลนครปากเกร็ดในการก าจดัขยะมูลฝอย โดยทางองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกร็ดไดคิ้ดค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากบา้นเรือนหลงัคาเรือนละ 40 บาทต่อ
เดือน ปรากฏวา่จากจ านวนครัวเรือน 1,500 ครัวเรือน สามารถจดัเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยไดเ้พียง 
500 หลังคาเรือนเท่านั้น ในส่วนน้ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดพยายามหาวิธีแก้ไข
เร่ือยมาแต่ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จ ท าใหง้บประมาณการจดัการขยะมูลฝอยเกิดภาวะขาดทุนตอ้ง
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดและเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันนทบุรี ปัญหาการจดัเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดได้
ส่งพนกังานเดินเก็บค่าบริการขยะมูลฝอยตามบา้นแต่ก็ยงัไม่ประสบความส าเร็จ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดมองวา่วิธีแกปั้ญหาคือ การปลูกจิตส านึกในการ
จดัการขยะมูลฝอย ใหมี้การคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางจะท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บลดนอ้ยลง 
กล่าวคือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดมองว่าผูท่ี้สร้างขยะมูลฝอยคือ ประชาชนบน
เกาะเกร็ด ตั้งแต่ชาวบา้นจนถึงแม่คา้ท่ีขายอาหาร และสินคา้ให้กบันกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไม่ได้
ถือขยะมูลฝอยจากฝ่ังมาท่ีเกาะแต่เป็นการซ้ือของบนเกาะเกร็ดแล้วก็ทิ้งบนเกาะเกร็ด ถ้าแม่ค้า
เลือกใชว้สัดุท่ีก าจดัไดง่้าย ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนก็จะสามารถก าจดัไดง่้าย เช่น แม่คา้เลือกใชใ้บตอง
ท าเป็นกระทงใส่อาหาร ขยะมูลฝอยท่ีเหลืออยู่บนเกาะเกร็ดก็จะเป็นกระทงใบตองท่ีก าจดัไดต้าม
ธรรมชาติ แต่ถา้แม่คา้เลือกใช้โฟมใส่อาหาร โฟมก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอยท่ีทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตอ้งส่งลงเรือขา้มฝากใหท้างเทศบาลปากเกร็ดหาทางก าจดัต่อไป  
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ก.7.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดกล่าววา่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด

สามารถก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยไดด้ว้ยตนเอง เคยใชร้ะบบ
เตาเผาขยะบนเกราะเกร็ดตั้งแต่ช่วงท่ีเร่ิมมีการรณรงค์ด้านการท่องเท่ียวบนเกาะเกร็ด ซ่ึงเม่ือเป็น
แหล่งท่องเท่ียวปริมาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มมากข้ึนอาจจะเกิดปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยบน
เกาะเกร็ดได ้จึงไดข้องบประมาณจากกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างเตาเผาขยะข้ึน 
แต่ประสบปัญหาดา้นการจดัการหลายอยา่ง คือ ขยะมูลฝอยท่ีจะเผาไดต้อ้งเป็นขยะแห้ง เม่ือจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยแลว้ตอ้งน ามาคดัแยกและตากใหแ้หง้ ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการตากขยะมูลฝอย เกิดกล่ินเหม็น
จากขยะมูลฝอยท่ีกองตาก ท าให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน เคยรณรงค์ให้
ประชาชนคดัแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้สามารถน าขยะแห้งเผาในเตาเผาได้เลย แต่ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน ท าใหต้น้ทุนในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยระบบเตาเผายุง่ยากและ
เสียค่าใชจ่้ายมากกวา่การส่งใหเ้ทศบาลปากเกร็ดด าเนินการ เป็นตน้ 
 

ก.7.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดให้ความคิดเห็นต่อนโยบายและแผนการ

ด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนั ว่า ดา้นนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยท่ีทางจงัหวดั
นนทบุรีไดว้างให้องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัการนั้น เป็นเร่ืองท่ีดีใน
ระดบันโยบาย แต่ดา้นการลงมือท านั้นตอ้งยอมรับว่าแต่ละพื้นท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะ
ของประชากร เช่น เช้ือชาติ ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ในดา้นวิชาการก็พยายามท าให้ถูกตอ้ง
ตามระเบียบปฏิบติัอยูแ่ลว้ แต่ในทางปฏิบติัจะเป็นอีกอยา่งหน่ึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด
ดูแลพื้นท่ีบนเกาะเกร็ดให้การจัดการด้านขยะมูลฝอยประสบผลส าเร็จไม่มีปัญหาหรือท าให้
ประชาชนเดือดร้อนโดยใชท้รัพยากรและงบประมาณท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดมีอยู่
ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด 
 

ก.7.6  การจัดการขยะมูลฝอย 
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนเกาะเกร็ดในปัจจุบนั คือ การเผา ฝังกลบ และการ

รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถเผาหรือฝังกลบไดใ้ส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงใส่ถงัขยะตามจุดท่ีตั้ง
ไวเ้พื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดส่งให้เทศบาลนครปากเกร็ด ถนนบนเกาะเกร็ดเป็น
ถนนคอนกรีตกวา้งประมาณ 3 เมตรลอ้มรอบเกาะ จึงไม่สามารถใชร้ถขนขยะมูลฝอยได ้การเก็บขน
ขยะมูลฝอยจากบา้นเรือนคือพนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยเดินเก็บขยะมูลฝอยตามบา้นเรือนซ่ึงจะน า



251 

ขยะมูลฝอยไปทิ้งลงถงัท่ีจุดทิ้งขยะท่ีกระจายอยูท่ ัว่เกาะ พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยจะรวบรวมขยะ
มูลฝอยไวท่ี้โป๊ะเรือท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อใหเ้รือสามารถขนขยะมูลฝอยส่งเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไป 

เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดันนทบุรีท าให้เกิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงปกติจะมีผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มสูงข้ึนด้วยเช่นกันท าให้
ปริมาณขยะมูลฝอยบนพื้นท่ีเกาะเกร็ดมีปริมาณท่ีสูงข้ึน องคก์ารบริหารส่วนต าบลไดต้ระหนกัถึง
ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจึ้งไดท้  าการรณรงค์ผ่านเสียงตามสายและการประชุมก านัน 
ผูใ้หญ่บา้นเพื่อช้ีแจงและวางแนวทางป้องกนัปัญหาขยะมูลฝอย โดยขอความร่วมมือผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ การคา้ และบริการบนเกาะเกร็ดให้ระมดัระวงัการสร้างขยะมูลฝอย รวมถึงรณรงคล์ดการใช้
ถุงพลาสติก การทิ้งขยะลงถงัท่ีจดัเตรียมไว ้ทั้งช่วยกนัสอดส่องนกัท่องเท่ียวไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลง
บนพื้นท่ีสาธารณะดว้ย จึงท าใหไ้ม่มีปัญหาจากขยะมูลฝอยบนเกาะเกร็ดใหเ้ห็น 

เน่ืองจากชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนขนาดเล็กการรณรงคเ์ร่ืองใดๆ จากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจึงทัว่ถึงและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี การบริหารจดัการเน้นท่ีการให้
ขอ้มูลประชาชน การตกลงท าความเขา้ใจก่อนลงมือท าโครงการก็เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การจดัการ
ปัญหาขยะมูลฝอยบนพื้นท่ีเกาะเกร็ดประสบความส าเร็จ สามารถดูไดจ้ากช่วงวนัส าคญัทางศาสนา
และงานประเพณีซ่ึงเป็นช่วงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเกาะเกร็ดเป็นจ านวนมาก ท า
ให้การจดัการดา้นขยะมูลฝอยตอ้งเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะพื้นท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยคือ
บริเวณท่าเรือเป็นจุดเดียวกบัท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้สู่เกาะเกร็ด หากมีขยะมูลฝอยกองทิ้งอยูเ่ป็น
จ านวนมากก็จะท าใหสู้ญเสียภาพลกัษณ์ของเกาะเกร็ดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัได ้ทางองคก์าร
บริหารส่วนต าบลจึงใชม้าตรการในการจดัการขยะเฉพาะ คือ การเพิ่มพนกังานขนเก็บขยะมูลฝอย
เป็นกรณีพิเศษในช่วงดงักล่าว รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้
เตรียมตวัรับมือกบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะเพิ่มข้ึนมากจากจ านวนนกัท่องเท่ียวในช่วงเวลาดงักล่าว 
ซ่ึงผลปรากฏวา่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีในการลดการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นอยา่งดี 

ด้านการคดัแยกขยะมูลฝอยนั้ น นอกจากประชาชนจะท าการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแล้ว 
พนกังานเก็บขนขยะมูลฝอยก็ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนนั้นเป็นรายไดเ้สริมอีกทางหน่ึงดว้ย 

 
ก.7.7  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดประสานกบัทางเทศบาลปากเกร็ดในการส่งขยะมูลฝอย

บนเกาะเกร็ดใหก้บัทางเทศบาลปากเกร็ดน าไปก าจดั  
ส าหรับการรณรงค์เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยนั้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ

เกร็ดไม่ไดมี้โครงการใดๆ เน่ืองจากเห็นวา่ท่ีผ่านมามีหน่วยงานนอกพื้นท่ี และมหาวิทยาลยัต่างๆ 
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ไดเ้ขา้ท าโครงการรณรงคใ์นพื้นท่ีเป็นประจ าอยูเ่สมอ เช่น การเขา้มารณรงคเ์ก็บขยะมูลฝอยบนเกาะ
เกร็ด การรณรงคใ์หป้ระชาชนท าการคดัแยกขยะก่อนทิ้งลงถงั เป็นตน้ ท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเกาะ
เกร็ดได้รับความรู้และเห็นว่าในขยะมูลฝอยท่ีประชาชนเคยทิ้งนั้นสามารถน ากลบัมาท าให้เกิด
ประโยชน์รวมถึงสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนเองด้วย ตวัอย่างเช่น บนเกาะเกร็ดมีกลุ่มท่ีน าขวด
น ้าอดัลมมาประดิษฐเ์ป็นดอกไมท่ี้สามารถน ามาแขวนประดบับา้นได ้กลายเป็นสินคา้ตกแต่งบา้นท่ี
เป็นเอกลกัษณ์สามารถซ้ือกลบัไปเป็นของฝากจากเกาะเกร็ดได ้เป็นตน้  

 
ก.7.8  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานคร 
ด้านการร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด

กล่าวว่ามีการร่วมมือด้านการท่องเท่ียวเพียงอย่างเดียว คือเร่ืองการท่องเท่ียวไหวพ้ระ ด้านการ
จดัการขยะมูลฝอยนั้นไม่มี เพราะน่าจะเป็นการร่วมมือระดบัจงัหวดัต่อจงัหวดัมากกวา่ 
 

ก.7.9  ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ทีต่ าบลเกาะเกร็ด 
 ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 40 เป็น
หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 31-40 ปี 
และ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิด
เป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามล าดบั จบการศึกษาระดบัประถม 4 มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษาและท าสวน คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั 
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยจากโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วิทยุชุมชน และ ส านกังานเขต/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)/ เทศบาลและก านนั คิดเป็นร้อยละ 80, 45 และ 35 ตามล าดบั 
 ดา้นผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนไดรั้บ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 ประเภทของผลกระทบท่ีประชาชน
ไดรั้บมากท่ีสุด คือ ความสะอาดในพื้นท่ี รองลงมาคือสัตวน์ าโรค กล่ินรบกวนและปัญหาดา้นการ
คมนาคม 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอย กลุ่มตวัอยา่งเขา้
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 40 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20 การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวมของชุมชน 
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คิดเป็นร้อยละ 85 กลุ่มตวัอยา่งสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติก คิดเป็น
ร้อยละ 90 กลุ่มตวัอย่างร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 15  
 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 ดา้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 95 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 100 
ดา้นการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต. คิดเป็นร้อยละ 85 
ดา้นความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 95  
 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ดา้นปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 95 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย 
คิดเป็นร้อยละ 95 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์รองรับ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 95 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 90  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
10 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด มีขยะตกหล่นเล็กน้อย ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 45 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้งขยะลง
ถงั ตามสถานท่ีและเวลาท่ีก าหนด การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าชะจากขยะ
มูลฝอย ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหาน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 
กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้ า ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิด
เป็นร้อยละ 5 ปัญหาท่ีพบคือรถเก็บขนขยะเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้มีขยะตกคา้งส่งกล่ินเหม็น 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 กิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมคือ คดัแยกขยะ  
 โดยภาพรวมแล้วนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ปานกลางและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 และ 5 
ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลเกาะเกร็ด คือ ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเก็บขนขยะมูลฝอยใหท้ัว่ถึงทุกหลงัคาเรือน 
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ก.8  องค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี 
 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1)  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

 
ก.8.1  ข้อมูลทัว่ไป 
จงัหวดัปทุมธานีตั้ งอยู่ในภาคกลางมีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ 

ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกบัอ าเภอบางไทร 
อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแคและอ าเภอวิหารแดง 
จงัหวดัสระบุรี ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอ าเภอองครักษ์จงัหวดันครนายกและอ าเภอบางน ้ าเปรียว 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอ าเอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม และอ าเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี ทิศใตติ้ดต่อกบัเขตหนองจอก เขตคลองสามวา 
เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครและอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง 
จงัหวดันนทบุรี 

จงัหวดัปทุมธานีมีจ านวนประชากร ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ทั้งส้ิน 1,005,760 คน 
เป็นชาย 478,182 คน เป็นหญิง 527,578 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 470,698 ครัวเรือน (องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี, 2556) 
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ภาพที ่ก.15  แผนท่ีแสดงขอบเขตจงัหวดัปทุมธานี 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี, 2555.    

 
จงัหวดัปทุมธานีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ โดยมีพื้นท่ีการเกษตร 

506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพื้นท่ีจงัหวดั (ส ารวจเม่ือปี พ.ศ. 2546) นอกจากการเกษตรแลว้ 
จงัหวดัปทุมธานียงัเป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจาย
อยูท่ ั้งจงัหวดั โดยผลิตภณัฑม์วลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจงัหวดัมาจากภาคอุตสาหกรรม  
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ภาพที ่ก.16   แผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัปทุมธานี 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี, 2555.    

 
พื้นท่ีการเกษตรมีอยู่ในทุกอ าเภอ และมีมากท่ีสุดในเขตอ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา 

อ าเภอลาดหลุมแกว้ และอ าเภอคลองหลวงตามล าดบั โดยพื้นท่ีของจงัหวดัจะมีการท าการเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นท่ีนา ไมผ้ล และไมย้นืตน้ ตามล าดบั  

จงัหวดัปทุมธานีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อคน 2,064,288 บาทต่อปี นบัวา่สูงเป็นอนัดบัท่ี 6 ของประเทศ รองจากจงัหวดัระยอง 
ชลบุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และภูเก็ต มีผลิตภณัฑม์วลรวมมูลค่า 118,489 ลา้นบาท รายได้
สูงสุดข้ึนอยูก่บัภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็นมูลค่า 82,136 ลา้นบาท รองลงมา คือ 
ภาคบริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมูลค่า 9,102 ลา้นบาท และสาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก ร้อยละ 5.12 
คิดเป็นมูลค่า 6,071 ล้านบาท โดยพื้นท่ีเขตอ าเภอคลองหลวงมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
หนาแน่นมากท่ีสุด รองลงมาคืออ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธญับุรี อ าเภอลาดหลุม
แกว้ และอ าเภอสามโคก ส่วนพื้นท่ีท่ีมีโรงงานนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อ าเภอหนองเสือ (ส านกังานจงัหวดั
ปทุมธานี,  2555) 
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สภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรม พบว่า ปีพ.ศ. 2555 จังหวดัปทุมธานีมีจ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บอนุญาตทั้งส้ิน 3,104 โรงงาน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดือนเดียวกนัของปี 2553 คิดเป็น
ร้อยละ 5.72 มีเงินทุน 3.800 แสนลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ก.40 และจ านวนแรงงาน 286,006 
คน เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ ก.21  
 

ก.8.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ท าให้มีการ

เปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม จากเดิมท่ีเป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปล่ียนแปลง
การผลิตจากภาคเกษตรกรรมเป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สภาพการณ์ดงักล่าว ท าให้จงัหวดั
ปทุมธานีเป็นแหล่งรองรับการเขา้มาหางานท าจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่าง
ดา้วท่ีเขา้มาหางานท า ดงันั้นจงัหวดัปทุมธานีจึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัดงักล่าว 
อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมลพิษท่ี
เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
ในเขตเทศบาลของจงัหวดัปทุมธานี ประมาณ 587.7 ตนัต่อวนั  สามารถเก็บขนไดป้ระมาณ 485 ตนั
ต่อวนั และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งประมาณ 102.7 ตนัต่อวนั (ส านกังานจงัหวดัปทุมธานี,  2555) 

จากเหตุการณ์น ้าท่วมปี พ.ศ. 2554 ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีไดร้ะดมจดัเก็บ
ขยะจากสถานท่ีต่างๆ ในจงัหวดัปทุมธานีและไดม้ากองรวมกนัไวท่ี้ลานเอนกประสงคใ์กลท่ี้ท าการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นท่ีของเอกชนรายหน่ึง จ านวนขยะทั้งหมดประมาณ 3-4 
หม่ืนตนั ต่อมาได้ยา้ยไปฝังกลบในบ่อดินเก่าย่านอ าเภอสามโคกซ่ึงเป็นท่ีห่างไกลกบัชุมชน อีก
ประการหน่ึงคือขยะท่ีน าไปฝังกลบไม่ไดเ้ป็นขยะท่ีสามารถเน่าเสียได ้ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท
เศษไม ้เส้ือผา้ ท่ีนอนซ่ึงชาวบา้นท่ีถูกน ้าท่วมไดเ้อามาทิ้งจึงไม่มีปัญหาเร่ืองกล่ินเหมน็รบกวน 

หลงัจากการขนยา้ยขยะออกจากพื้นท่ีของเอกชนแลว้ พื้นท่ีดงักล่าวไดถู้กน ามาใชเ้ป็นลาน
เอนกประสงคใ์นการจดังานพิธีต่างๆ เช่น งานวนัพอ่ในปี พ.ศ. 2555 

 
ก.8.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
การจดัการขยะมูลฝอยยงัคงเป็นปัญหาท่ีส าคญัของจงัหวดัปทุมธานี ทั้งในเขตชุมชนและ

ท้องถ่ินทุกระดับ เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกๆ ปี จากการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและการขยายตวัของภาคธุรกิจต่างๆ และมีแนวโน้มของปัญหามากยิ่งข้ึนในอนาคต 
เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ อาทิการขาดแคลนท่ีดินในการก่อสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย การ
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ต่อต้านจากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พื้นท่ีเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยได้ ตัวอย่างเช่น 
ประชาชนในพื้นท่ีบริเวณหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยูห่มู่ท่ี 14 ต าบลบึงทองหลาง 
อ าเภอล าลูกกา มีเน้ือท่ีประมาณ 230 ไร่ ซ่ึงเม่ือไดด้ าเนินการสร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวมท่ี 1 
แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2541 ไดมี้การคดัคา้นจากประชาชนบริเวณใกลเ้คียง จึงไม่สามารถเปิดใช้ได ้
รวมถึงมีการแอบทิ้งขยะติดเช้ือปนกบัขยะทัว่ไป วิธีการแกไ้ขคือการจดัการขยะดว้ยวิธีฝังกลบขยะ
แบบถูกหลกัสุขาภิบาลซ่ึงจะตอ้งท าประชาพิจารณ์เพื่อไม่ให้เกิดการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ี
บริเวณท่ีจะท าหลุมฝังกลบขยะ 
 

ก.8.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบนัการศึกษา
ตลอดจนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ตั้งคณะท างานข้ึนและไดป้ระชุมพิจารณาเพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างทอ้งถ่ินเพื่อก าหนดแนวทางในการก าจดัขยะหรือจดัการขยะหลายแนวทาง
โดยพิจารณาจากความพร้อมในการด าเนินการ เช่น เทศบาลกบัเทศบาล, เทศบาลกบัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดักบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล องค์กรใดพร้อมก็ด าเนินการ
ไปก่อน ทั้งในส่วนของการลดปริมาณขยะหรือการใชเ้ทคโนโลย ี

 
ก.8.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี มีนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยด้วยใช้วิธีฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเป็นการก าจดัขยะมูลฝอยหลกั โดยสถานท่ีพกัขยะส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
ปทุมธานี แต่น าไปก าจดัโดยการฝังกลบท่ีจงัหวดัอ่ืน ขณะน้ีไดด้ าเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ
กบัเทศบาลเมืองคูคตกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคูคต เพื่อก าหนดแนวทางในการก าจดัขยะ 

  
ก.8.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานีอาศยัภารกิจหนา้ท่ีรับผิดชอบการจดัการขยะมูลฝอย 

ตามพ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 หมวด 4 มาตรา 45 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมี
อ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี  ในการควบคุมและ
รับผิดชอบการปฏิบติังานในดา้นงานรักษาความสะอาด ดงัน้ีคือ งานควบคุมการก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล งานควบคุมดูแลการกวาดล้างท าความสะอาดการรักษาความสะอาดของถนน 
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายส่ิงปฏิกูล งานลา้งท่อระบายน ้ า 
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งานประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ควบคุม ดูแล รักษา พสัดุ ครุภณัฑ์ ตลอดจนบรรดาทรัพยสิ์น
อ่ืนใดท่ีใช้ในการปฏิบติัของหน่วยงาน หรือ ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลรักษาและงานบริการเก็บขน
มูลฝอย ในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี   

โดยองคก์รในการบริหารจดัการขยะมีท่ีมาจากทั้งภาคราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และภาคประชาชน 2 ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารในระดับจังหวดั เพื่อก าหนดนโยบาย 
ประสานงาน ก ากบัดูแล ประชาสัมพนัธ์ และคณะกรรมการบริหารระดบัพื้นท่ี  
 

ก.8.7  การจัดการขยะมูลฝอย 
วิธีการก าจัดส่วนใหญ่จะใช้วิธีฝังกลบ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีจังหวดั

ปทุมธานี เป็นแบบฝังกลบท่ีมีการออกแบบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล มีอยู ่2 แห่ง คือ บ่อขยะแบบฝัง
กลบของเทศบาลเมืองคูคต ซ่ึงได้มีการคดัคา้นจากประชาชนบริเวณใกลเ้คียง จึงไม่สามารถเปิด
ใชไ้ด ้และบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 4 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาด
หลุมแกว้ มีเน้ือท่ีเร่ิมตน้ประมาณ 118 ไร่ เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดจ้ดัซ้ือเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 120 
ไร่ ปัจจุบนัจึงมีเน้ือท่ีประมาณ 238 ไร่ ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับ
ขยะมูลฝอยจากพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา คือ อ าเภอเมือง อ าเภอสามโคก และอ าเภอ
ลาดหลุมแกว้ แต่เน่ืองจากเป็นบ่อขยะแบบฝังกลบท่ีมีการด าเนินการอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล เพียง
แห่งเดียวในขณะนั้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนมากน าขยะมาก าจดั จนเกินขีด
ความสามารถท่ีจะให้บริการฝังกลบต่อวนัได้ และถูกร้องเรียนคดัคา้นจากประชาชน ท าให้ไม่
สามารถเปิดด าเนินการไดใ้นท่ีสุด โดยในขณะน้ีจงัหวดัปทุมธานีแกปั้ญหาโดยการน าขยะไปก าจดั
ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

ก.8.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบาย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลด้านการจดัการขยะมูลฝอยของ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี คือ ฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสวนสาธารณะซ่ึงมีหน้าท่ีในการ
รวบรวมขอ้มูลดา้นส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ของจงัหวดัปทุมธานี เช่น ขอ้มูลสถิติปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึนในพื้นท่ี เช่น สถิติปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บได/้ท่ีตกคา้ง ปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย และ
ขอ้ร้องเรียนจากประชาชนในพื้น เพื่อท่ีจะประเมินสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และประเมิน
บริษทัเอกชนท่ีรับจ้างจดัการขยะมูลฝอย  เม่ือประเมินผลแล้ว จะน ามาวิเคราะห์ท่ีได้มาจดัท า
รายงานสถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางจดัท าแผนการบริหารจดัการระบบ
การก าจดัขยะมูลฝอยต่อไป   
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ก.8.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
จงัหวดัปทุมธานีร่วมมือกบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพื่อแกปั้ญหาการไม่ไดรั้บการยอมรับ

จากประชาชนในพื้นท่ีบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองคูคต ท่ีไดรั้บการคดัคา้นจากประชาชน
บริเวณใกลเ้คียง โดยจะยา้ยขยะมูลฝอยไปฝังกลบในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแทน 
 

ก.8.10  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่วใน 
            จังหวดัปทุมธานี 
การจดัการขยะมูลฝอยระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวในจงัหวดัปทุมธานีพบวา่

ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะร่วมมือกนับริหารจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนั  นอกจากวา่ 
จงัหวดัปทุมธานีมีการสร้างโรงงานขยะท่ีมีมาตรฐาน มีความปลอดภยัเกิดข้ึน ก็อาจสามารถเกิด
ความร่วมมือในการรองรับขยะมูลฝอยจากกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาก าจัดในพื้นท่ีจังหวดั
ปทุมธานีได ้  

 
ก.9  เทศบาลเมอืงปทุมธานี  
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1)  รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานี 
   

 
 
ภาพที ่ก.17  แผนท่ีเทศบาลปทุมธานี 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานเทศบาลปทุมธานี,  2555. 
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ก.9.1  ข้อมูลทัว่ไป 
เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

จดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 มี
พื้นท่ี 1.7 ตารางกิโลเมตร และไดมี้การขอขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขต
เทศบาลเมืองปทุมธานี เม่ือวนัท่ี  12 มีนาคม พ.ศ. 2524 โดยมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 7.1 ตารางกิโลเมตร ห่าง
จากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี ประมาณ 1 กิโลเมตร  

อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกบัคลองบางโพธ์ิเหนือ และคลองบางปรอก อาณาเขตทางทิศ
ใต ้ติดต่อกบัต าบลบางหลวง และต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี อาณาเขตทางทิศ
ตะวนัออก ติดต่อกบัแม่น ้าเจา้พระยา อาณาเขตทางทิศตะวนัตก ติดต่อกบัต าบลบา้นฉาง อ าเภอเมือง
จงัหวดัปทุมธานี 

ประชากรทั้งส้ิน 22,574 คน เป็นเพศชาย 10,718 คน เพศหญิง 11,856 คน จ านวนบา้นเรือน 
8,722 หลงัคาเรือน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2556) (เทศบาลเมืองปทุมธานี, 2556) 
 

ก.9.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีมีปริมาณขยะเกิดข้ึนวนัละ 3ก.05 ตนั อตัราการเกิดขยะเท่ากบั 

1.80 กิโลกรัมต่อคนต่อวนัไดแ้ก่ ขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลร้อยละ 40 ขยะอินทรียท่ี์น าไปหมกัท า
ปุ๋ยชีวภาพร้อยละ 40  และขยะท่ีแปรรูปและน ามาใชใ้หม่ไม่ไดร้้อยละ 20 โดยพบวา่ องคป์ระกอบ
ของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้น ประกอบดว้ย เศษอาหารและอินทรียสารร้อยละ 
63.75 พลาสติกร้อยละ 16.80 กระดาษร้อยละ 8.19 ของแห้งร้อยละ 3.47 โลหะร้อยละ 2.10 และไม ้
หนงั ผา้ รวมทั้งของเสียอนัตราย ร้อยละ 5.69 แหล่งท่ีมาของขยะส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารจากตลาด 
และขยะจากบา้นเรือนแหล่งประกอบการต่างๆ  

 
ก.9.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานีกล่าวถึงปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

ปทุมธานีวา่จ านวนรถให้บริการและพื้นท่ีในการทิ้งขยะไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ กล่าวคือ รถ
บริการจ านวน 5 คนัของเทศบาลจะตอ้งให้บริการครอบคลุมพื้นท่ี 38.90 ตารางกิโลเมตร ในจุดท่ี
เป็นตลาดหรือโรงงานในบริเวณจะมีขยะมากกว่าบริเวณท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยั การให้บริการอาจจะไม่
ทัว่ถึง และ รถบริการจ านวน 5 คนัดงักล่าวใชบุ้คลากรประมาณ 12-14 คน มีพนกังานกวาดขยะมูล
ฝอย 25-30 คน พนกังานรถขนเก็บขยะมูลฝอยจ านวน 20 คนต่อวนั ดงันั้นเทศบาลเมืองปทุมธานี 
จะตอ้งการบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีดงักล่าวประมาณ 60 คนต่อวนั ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากรจึงเป็น
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ปัจจยัท่ีควรพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจา้งเหมาเอกชน การรณรงคแ์ละส่งเสริมการทิ้งขยะให้ถูกท่ี
และการแยกขยะจึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการ และการบริหาร
จดัการพื้นท่ีทิ้งขยะของเทศบาลให้อยู่ในมาตรฐานและก าหนดสัดส่วนการใช้พื้นท่ีให้เพียงพอ
รองรับการด าเนินการเพื่อจดัเก็บได ้ซ่ึงจากการประเมินของกรมควบคุมมลพิษ (2554:15) พบว่า 
เทศบาลเมืองปทุมธานี ยงัไม่มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเช้ือในลกัษณะรวมศูนย ์
หรือมีการใช้บริการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง 
นอกจากน้ี ยงัไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอย เช่น มีการปรับปรุงสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดอีกดว้ย 
 

ก.9.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองปทุมธานีก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยมีแนวทางส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การตดัสินใจ และ
การติดตามประเมินผล รณรงคส์ร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัท าแผนแม่บท
ในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีสามารถก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานีให้ไดม้ากท่ีสุด มี
ประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นท่ียอมรับของประชาชน รวมถึงสามารถน า
ทรัพยากรในขยะมูลฝอยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ย  ทั้งมีนโยบายในการป้องกนัและลงมือ
ปฏิบติั โดยมุ่งเนน้ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ทางเทศบาลเมืองปทุมธานีจดัให้มีระบบการจดัการขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล และจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมอยา่งเพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโตของเมือง  

 
ก.9.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
รองปลดันายกเทศบาลเมืองปทุมธานี ไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ แนวทางในการบริหารจดัการขยะ

ในจงัหวดัปทุมธานีเน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีไม่มีบ่อขยะเป็นของตนเอง ซ่ึงจริงๆ แลว้ในอดีตเคยมี
พื้นท่ีในการก าจดัขยะเป็นของตวัเองโดยกรมโยธาธิการเป็นผูด้  าเนินการ บนพื้นท่ี 118 ไร่ อยูท่ี่ลาด
หลุมแกว้ ไดเ้ปิดใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2538 แต่เน่ืองจากสมยันั้น ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีนโยบายในdkiรับ
ขยะจากเทศบาลอ่ืนๆ เขา้มาดว้ย พื้นท่ีท่ีมีอยูจึ่งไม่สามารถรองรับขยะไดท้ั้งหมด จนถูกปิดตวัลงใน
ปี พ.ศ. 2546 เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองกล่ิน เร่ืองการจราจร และมีขยะท่ีตอ้งรอฝังกลบจ านวนมาก 
ชาวบา้นจึงต่อตา้นไม่ค่อยพอใจ ซ่ึงหากจะริเร่ิมท าโครงการข้ึนมาใหม่ ก็เห็นวา่ควรมีทางเลือกอ่ืน
เสริมดว้ย เช่น ท าเป็นโรงงานเผาขยะ และสามารถน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าไดด้ว้ย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น 
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ต้องมีการให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีให้เข้าใจและไม่เกิดการต่อต้าน
เสียก่อน ส าหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยเท่าท่ีบงัคบัใช้อยู่ก็เหมาะสมแล้ว 
เพียงแต่ละพื้นท่ีไม่มีการน ามาบงัคบัใช ้เพราะกฎหมายเม่ือน ามาตีความแลว้ยากต่อการน ามาปฏิบติั
ไดจ้ริง ในส่วนของมาตรการดา้นภาษีนั้น มีการจดัเก็บภาษีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
แต่ข้ึนอยูก่บัยทุธวธีิท่ีแต่ละพื้นท่ีใชจ้ดัการมากกวา่วา่พื้นท่ีใดจะจดัเก็บไดม้ากกวา่กนั 

 
ก.9.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยคือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มี

ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูบ้งัคบับญัชา ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและบริหารงาน
ในการปฏิบติัราชการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบการ
ปฏิบติังานในดา้นงานรักษาความสะอาด ดงัน้ีคือ งานควบคุมการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งานควบคุมดูแลการกวาดลา้งท าความสะอาดในเขตเทศบาล งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขน
ถ่ายส่ิงปฏิกลู งานลา้งท่อระบายน ้า งานประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ควบคุม ดูแล รักษา พสัดุ 
ครุภณัฑ ์ตลอดจนบรรดาทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีใชใ้นการปฏิบติัของหน่วยงาน หรือ ไดรั้บมอบหมายให้
ดูแลรักษาและงานบริการเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี 
 

ก.9.7  การจัดการขยะมูลฝอย  
รองปลดัเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้กล่าวถึงบุคลากรและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

จดัการขยะมูลฝอยว่า ไดม้อบหมายให้งานรักษาความสะอาด ประกอบดว้ยงานกวาดลา้งท าความ
สะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานขนถ่ายส่ิงปฏิกูล จากการศึกษา
พบวา่บุคลากรไม่เพียงพอ เทศบาลเมืองปทุมธานีมีเขตความรับผิดชอบจดัเก็บขยะตามท่ีสาธารณะ
ต่างๆ ส่วนตามชุมชนทั้งหมด 27 ชุมชน จะจดัสรรพื้นท่ีรวบรวมขยะแต่ละชุมชนเพื่อรอเทศบาลไป
เก็บ ส าหรับบุคลากรถือเป็นตวัจกัรกลท่ีส าคญั โดยเฉพาะระดบัหวัหนา้คนงาน หวัหนา้งาน จะเป็น
ผูก้  ากบันโยบายเพื่อขบัเคล่ือนการท างาน เช่น โครงการ Zero Waste  

ในด้านของงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลเมืองปทุมธานี รอง
ปลดัเทศบาลฯ ได้กล่าวว่าไม่ค่อยเพียงพอ แต่ในการจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ ก็พอท่ีจะมี
งบประมาณในการด าเนินการแต่มีค่อนขา้งจ ากดั หากมีภาคเอกชนเขา้มาช่วยสนบัสนุนโครงการ
เหล่าน้ี อาจจะท าใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองปทุมธานีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น ทางเทศบาลเมืองปทุมธานีมีรถในการเก็บขนมูลฝอยท่ี
สามารถให้บริการจ านวน 5 คนั โดยมีพนกังานขบัรถยนต์และพนกังานประจ ารถจ านวน 14 คน 
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สามารถจดัเก็บขยะมูลฝอยได ้3.16 ตนัต่อวนั รวมทั้งรถอดัขยะ จ านวน 2 คนั สามารถอดัขยะมูล
ฝอยได ้วนัละ 15 ตนั  

เทคโนโลยีท่ีน ามามาใชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานีนั้นไดจ้ดัจา้ง
ให้บริษทัเอกชนเขา้ด าเนินการ ซ่ึงบริษทัเอกชนจะด าเนินการเองตลอดกระบวนการ เทศบาลเมือง
ปทุมธานีมีพื้นท่ีในการก าจดัขยะ 244 ไร่ แต่พบวา่ยงัไม่เพียงพอ วิธีการก าจดัขยะของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี คือ การทิ้งนอกพื้นท่ีโดยเสียค่าใชจ่้าย จะท าการขนส่งไปก าจดัโดยใชว้ิธีฝังกลบท่ีอ าเภอ
บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของเอกชน ค่าธรรมเนียมดา้นก าจดัส่ิงปฏิกูลและ
มูลฝอยคิดในอตัรา 250 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้อีกส่วนหน่ึงจะ
น าไปก าจดัขยะโดยวิธีการฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล บริเวณสถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาลฯ 
ตั้งอยูห่มู่ 4 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี มีพื้นท่ีประมาณ 118-3-61 ไร่ ดงัภาพท่ี ก.18 ซ่ึง
ในการมองหาพื้นท่ีอ่ืนๆ มาเป็นท่ีจดัเก็บขยะอาจเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากมีเหตุการณ์ล้มเหลวใน
อดีตท่ีผ่านมา และปัญหาทางการเมืองดว้ย นโยบายการก าจดัขยะท่ีเทศบาลเมืองปทุมธานีเองก็มี
ตามท่ีก าหนดสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศและจงัหวดั แต่ในพื้นท่ีอาจไม่ไดมี้กิจกรรมท่ีเน้น
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมากเท่าบางพื้นท่ีท่ีมีผูบ้ริหารเช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

  
 
ภาพที ่ก.18  สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี  
แหล่งทีม่า:  ส านกังานสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553.  
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ก.9.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยส าหรับในโรงเรียน เทศบาลเมืองปทุมธานีได้

ร่วมกบัสาธารณสุขจงัหวดัในการมีโครงการเพิ่มกิจกรรมในหลกัสูตรการสอนตามโรงเรียน แต่ไม่
ค่อยประสบความส าเร็จ ในอดีตมีการจดัโครงการร่วมกบัชุมชนทุกปี ร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัผูน้ าชุมชน เจา้ของโรงงานอุตสาหกรรม การพาไป
ศึกษาดูงานการคดัแยกขยะอยา่งนอ้ยปีละ 2-3 คร้ัง มีโครงการสร้างจิตส านึก และเคยเป็นจงัหวดั
แรกๆ ท่ีจดัโครงการคดัแยกขยะ นอกจากน้ี ยงัมีการจดักิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
หน่วยงานในก ากับของสภาอุตสาหกรรม ในการจดัโครงการต่างๆ เช่น การคดัแยกขยะ และ
ธนาคารขยะ เป็นตน้ ซ่ึงจงัหวดัปทุมธานีถือว่าเป็นจงัหวดัน าร่องแรกๆ ในการจดัการคดัแยกขยะ 
และธนาคารขยะ โดยมีการจดัวิทยากรมาบรรยาย โดยเนน้การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ รีไซเคิล เป็น
ตน้ รวมทั้งกรมควบคุมมลพิษเขา้ร่วมในการจดัโครงการต่างๆ หมุนเวียนทั้งปี เช่น ระบบซาเล้ง 
เป็นตน้ ซ่ึงในขณะน้ีก็มีการให้ความรู้เร่ืองสมรรถนะของหน่วยงานในการจดัการขยะ แต่ท่ียงัไม่
ค่อยส าเร็จ คือการน าขยะไปจดัเก็บในท่ีของเอกชน  

 
ก.9.10  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่วใน 
            จังหวดั 
ส าหรับโครงการความร่วมมือกบักรุงเทพมหานครนั้น ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มี อาจตอ้งมีคน

กลางเป็นผูป้ระสานงาน เช่น เอกชนเขา้มาจดัด าเนินการจดัสัมมนา โดยอาจเชิญตวัแทนจากภาค
ส่วนต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์ มาถ่ายทอดประสบการณ์กนั 
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ก.10  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม  
 

 
 

ภาพที ่ก.19  แผนท่ีชานเมืองปทุมธานีฝ่ังตะวนัออก 
แหล่งทีม่า: บริษทั ไทยเอม็บีที จ  ากดั,  2556. 
 

ก.10.1  ข้อมูลทัว่ไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ตั้ งอยู่ หมู่ 8 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอคลองหลวง ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 48 
ตารางกิโลเมตร หรือ 40,000 ไร่ มีจ  านวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ 47,238 คนประชากรแฝงอยู่
ประมาณ 100,000 คนไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 
2538  

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียง ทิศเหนือ จดต าบลพะยอม อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ทิศใต ้จดต าบลบึงยี่โถ ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  ทิศ
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ตะวนัออก จดต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ทิศตะวนัตก จดต าบลคลองสอง 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดินมีลกัษณะเป็นดินเหนียว สภาพดิน
เป็นกรดปานกลาง และเป็นกรดจดั มีคลองระบายน ้ าท่ี 3 และคลองส่งน ้ า (คลองแอล) คลองส่งน ้ า
ดงักล่าวมีประตูระบายน ้า เพื่อจ่ายน ้า  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีพื้นท่ีทั้งหมด 16 หมู่ ประชากรจ านวน 7,259 คน 
และจ านวนหลงัคาเรือน 13,202 หลงัคาเรือน พื้นท่ีส่วนใหญ่ จะเป็นหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงหมู่บา้น
จดัสรรมีทั้งหมด 40-50 โครงการ มีตั้งแต่ หมู่ 1 ถึงหมู่ 6 จะเป็นโซนท่ีเรียกโซนบา้นจดัสรร อีกโซน
หน่ึงตั้งแต่หมู่ 7 ถึงหมู่ 16 เรียกกวา่เป็นโซนของพื้นท่ีสีเขียว (องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม, 
2556) 

 
ก.10.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม ซ่ึงมีหมู่บา้นจดัสรรท่ีรับผิดชอบดูแลอยูป่ระมาณ 30 

โครงการ ซ่ึงมีจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตามมาประมาณ 50-60 ตันต่อวนั ขยะของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ส่วนใหญ่เป็นขยะจ าพวกพลาสติก เศษขยะจากครัวเรือน ท า
ใหต้ าบลคลองสามเกิดปัญหาเร่ืองขยะมูลฝอยเป็นอยา่งมากจึงไดก่้อตั้งโรงงานศูนยค์ดัแยกขยะและ
ก าจดัขยะ การจดัการพลงังานและขยะชุมชนกิจการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือขององค์กรในสาม
หน่วยงานคือ กระทรวงพลงังานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 
ก.10.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
ปัญหาในท่ีน้ีก็คือ ท่ีทิ้งขยะ ซ่ึงปัจจุบนั ประชาชนส่วนใหญ่ ขุดเอาหนา้ดินไปขาย ขุดดิน

แลว้ก็ไปขาย เพื่อท าเป็นบ่อเล้ียงปลา เม่ือขาดทุนก็จะน าเอาขยะมาถมท่ี แต่เน่ืองจาก เป็นการถมท่ี
ไม่ดีและไม่ถูกสุขลกัษณะ จึงท าใหเ้กิดกล่ินเหม็น สร้างความร าคาญ และส่งผลต่อสุขภาพจนท าให้
เกิดขอ้ร้องเรียน จนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม สั่งปิดไปหลายบ่อ ในขณะเดียวกนั
เม่ือถึงฤดูแล้งเม่ือมีขยะมาก จะเกิดแก๊สมีเทน  ท าให้เกิดการติดไฟ และไหมใ้นพื้นท่ี ปัญหาอีก
ประการ คือ การระบายน ้าท่ีไม่ผา่นการบ าบดัลงสู่แม่น ้าล าคลองของหมู่บา้นจดัสรร  

ทั้งน้ีในแนวทางแก้ไขปัญหา ได้มีการประชุมกับผูว้่าราชการจังหวดัร่วมกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งหมดในจงัหวดั ในการประชุมได้กล่าวถึงการสร้างโรงงานก าจดัขยะ โดย
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสม คือ เชียงรากใหญ่ สร้างโรงงานก าจดัขยะ 
และให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกท่ี ส่งขยะไปก าจดัท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงรากนอ้ย 



268 

ซ่ึงเหล่าน้ีคือ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยให้มีองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมีความ
เหมาะสมดา้นต่างๆ ด าเนินการในส่วนท่ีสามารถด าเนินการได ้กล่าวคือ  พื้นท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม ก็คงท าพื้นท่ีคดัแยกขยะ เพื่อท่ีจะเอาขยะท่ีมีประโยชน์ ไปขายให้ประชาชน
ไดรั้บประโยชน์แลว้ก็ท าเป็นพื้นท่ีในการออกก าลงักายของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง  และท า
หน้าท่ีฝังกลบขยะ ในดา้นน ้ าเสียท่ีไหลจากหมู่บา้นจดัสรร ไดมี้การนดัประชุมนิติกรของหมู่บา้น
จดัสรรทั้งหมด เพื่อท าความเขา้ใจ และขอความร่วมมือกบันิติกรหมู่บา้นจดัสรรต่าง ๆ ในการทิ้งน ้ า
ท่ียงัไม่ไดผ้า่นขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสียซ่ึงไม่ไดม้าตรฐาน และแจง้โทษหากท าผดิ  
 

ก.10.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
นโยบายการบริหารจดัการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม คือ การน าศกัยภาพ

ของชุมชนท่ีแตกต่างกันมาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหารวมศูนย์ กล่าวคือ ในพื้นท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการสร้างโรงงานก าจดัขยะก็จะด าเนินการก่อสร้างโรงงานก าจดัขยะ และใช้พื้นท่ี
ใกลเ้คียงท าหน้าท่ีในการคดัแยก และน าขยะมาใช้ใหม่ ซ่ึงโดยศกัยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสามมีเพียงพื้นท่ีในการพกัเพื่อคดัแยกขยะ พื้นท่ีอ่ืนอยู่ในโซนพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงจะน ามา
สร้างโรงงานก าจดัขยะไม่ไดเ้น่ืองจากไม่เหมาะสมอยูใ่กลบ้า้นเรือนประชาชน  
 

ก.10.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ไดจ้ดัตั้งศูนยค์ดัแยกและก าจดัขยะโดยให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการก าจดัขยะ โดยมีการจดัตั้งธนาคารขยะโดยให้ราคาสูงกว่าทอ้งตลาดเพื่อเป็นการ
ดึงดูดประชาชนในชุมชนให้มีส่วนในการรับผิดชอบ โดยรับซ้ือขยะจากประชาชน เช่น ขวดแกว้
และขวดพลาสติกทุกชนิดในราคาสูง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนรณรงคใ์นการก าจดัขยะและ
รักษาความสะอาดในชุมชน ส่วนขยะอินทรียจ์ะแปรรูปให้เป็นก๊าซชีวภาพส่งไปยงัโรงเรียนต่างๆ 
แทนก๊าซหุงตม้ เพื่อเป็นการประหยดัพลงังานและไม่เป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีขยะแห้ง
จะท าการคดัแยก ไดแ้ก่ ขวดพลาสติกจะแปรรูปเป็นขยะรีไซเคิล ขยะประเภทไม ้จะจดัเผาท าเป็น
ถ่าน ส่วนน ้ ามนัพืชท่ีใช้แล้วจะแปรรูปเป็นไบโอดีเซลน ามาใช้ในเคร่ืองยนต์รอบต ่า อย่างเช่น
เคร่ืองยนตสู์บน ้า เรือรดน ้าในภาคเกษตรกรรม และเป็นการประหยดังบประมาณ 
 

ก.10.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามกล่าววา่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม

เป็นผูก้  าหนดนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยตนเองจากงบประมาณรวมท่ีทางจงัหวดัมอบให้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ก.10.7  การจัดการขยะมูลฝอย  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีการจา้งเอกชนท าหน้าท่ีเก็บขนขยะ และน าขยะไป

ทิ้งในสถานท่ีทิ้งขยะของเอกชนและจ่ายค่าทิ้งขยะให้กบัเจา้ของพื้นท่ี  เน่ืองจากสถานท่ีของ อบต. 
คลองสามอยูใ่นเขตพื้นท่ีสีเขียว ไม่มีพื้นท่ีก าจดัขยะเป็นของตนเอง 

การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม มี 2 แนวทาง คือ ฝังกลบ
ในเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และ ส่งโรงงาน ที พี ไอ สระบุรี เพื่อน าไปแปรรูป 
ปัจจุบนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม มีปัญหาการการจดัขยะมูลฝอยไม่ทัว่ถึง ซ่ึงเห็นไดจ้าก
การมีขยะตกคา้ง สร้างปัญหาให้เกิดการเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น รบกวนประชาชนในทอ้งถ่ิน จนท า
ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ยงัขาดพื้นท่ีในการ
สร้างโรงงานก าจดัขยะ แต่ใช้วิธีการจดัการก าจดัขยะมูลฝอย โดยการน าขยะไปทิ้งในสถานท่ีทิ้ง
ขยะของเอกชนและจ่ายค่าทิ้งขยะใหก้บัเจา้ของพื้นท่ี   

 
ก.10.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามกล่าววา่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม

ใชว้ธีิติดตามประเมินผลการจดัการขยะมูลฝอยตามจ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในต าบลคลองสามเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จตามนโยบายท่ีก าหนด 
 

ก.10.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
หวัหนา้กลุ่มส านกังานพลงังานภูมิภาคท่ี 1 กระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จดัตั้ง

โครงการก าจดัขยะแบบครบวงจรโดยการคดัขยะและแยกขยะโดยการเซ็นสัญญา (MOU) กบั
กระทรวงพลังงาน จดัท าเคร่ืองคัดและแยกขยะโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม นอกจากน้ียงัให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกโครงการและในส่วนการท าน ้ าจุลินทรีย์โดยวิธีท าขั้นตอนง่ายๆ 
ประชาชนสามารถท าไดเ้อง โดยการเตรียมจุลินทรียท่ี์ไดจ้ากกรรมวธีิการหมกัมาจากผกัผลไมจ้นได้
เป็นน ้ าจุลินทรียผ์สมกากน ้ าตาลกบัน ้ าท่ีสะอาด 10 ลิตร ก็จะได้จุลินทรียน์ ้ าและเน่ืองจากน ้ าใน
คลองชลประทานท่ี 3 เร่ิมเน่าเสียซ่ึงจะให้ชุมชนท่ีอยู่ในเขตต าบลคลองสามทุกชุมชนผลิตน ้ า
จุลินทรียแ์ลว้น าไปใส่น ้ าตามคลองดงักล่าว เพื่อปรับสภาพท่ีเน่าเสียกลบัคืนมาให้มีสภาพดงัเดิม 
ดงันั้นทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามจะไดจ้ดัท าประชาคมชุมชนอบรมให้ความรู้เก่ียวการ
ผลิตหัวเช้ือจุลินทรียใ์นทุกชุมชนให้น ากลบัไปใช้การบ าบดัน ้ าเสียในครัวเรือน ร้านอาหารชุมชน 
โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ หากทุกครอบครัวรู้จักใช้จุลินทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพน ้าท่ีไหลออกจากทุกบา้นทุกครอบครัวจะไดรั้บการบ าบดัขั้นตน้ แมจ้ะยงัไม่สะอาดก็
ยงัมีจุลินทรียผ์สมอยู ่กระบวนการบ าบดัก็ยงัเกิดตลอดไปถา้จุลินทรียย์งัมีอยู ่



270 

ก.10.10   การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่วใน 
               จังหวดั 
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าเสีย และปัญหาการจดัเก็บขยะมูลฝอย ปัญหาเร่ืองน ้ าเสีย

ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากต าบลคลองสามมีโครงการหมู่บา้นจดัสรรจ านวนมาก ซ่ึงการระบายน ้ าเสียจาก
หมู่บา้นส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมโดยตรง ดงันั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามจึงจดัให้มีการ
ประชุมระหวา่งคณะกรรมาธิการดา้นส่ิงแวดลอ้มขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามร่วมกบั
ตวัแทนหมู่บา้นทุกโครงการในทุกเดือน เพื่อตรวจสอบว่าโครงการของหมู่บา้นใดไม่ด าเนินการ
บ าบดัน ้าเสียก่อนทิ้งลงคลองและด าเนินการทางกฎหมายกบัหมู่บา้นดงักล่าวอยา่งจริงจงั ส่วนเร่ือง
การก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีนั้น ทาง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ไดเ้พิ่มจ านวนรถจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการรองรับจ านวนขยะท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว พร้อมๆ กบัจ านวนประชาชนท่ี
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของต าบลคลองสาม 
 

ก.11  องค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรปราการ  
 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1)  หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กองช่าง องคก์าร    
                                      บริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ก.11.1  ข้อมูลทัว่ไป 
สมุทรปราการ หรือ เมืองปากน ้ า มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า เมืองพระประแดง ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น ้ า
เจา้พระยา ทางดา้นเหนือของอ่าวไทย มีพื้นท่ีประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัสมุทรปราการ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อ  าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง อ าเภอ
บางพลี อ าเภอบางบ่อ อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์และอ าเภอบางเสาธง มีประชากรเป็นอนัดบั 2 ของภาค 
รองจากกรุงเทพมหานคร  

ทั้งน้ี ดว้ยเหตุท่ีเป็นจงัหวดัรองรับการขยายตวัจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นการผลิต คือ 
อุตสาหกรรม และการกระจายตวัของประชากร ท าให้สมุทรปราการมีประชากรยา้ยถ่ินจากท่ีอ่ืนมา
ในจงัหวดัเป็นจ านวนมาก ทั้งประชากรท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาโดยแจง้ยา้ยท่ีอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง และไม่ยา้ย
ทะเบียนราษฎร์เข้ามาท าให้ประชากรท่ีมีอยู่จริงสูงกว่าจ านวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้อยูใ่นวยัท างาน ในปี 2551 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งส้ิน 1.1 ลา้นคน 
แยกเป็นชาย 551,970 คน หญิง 585,975 คน ทั้งน้ียงัไม่นบัรวมประชากรแฝง ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 
800,000 คน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ, 2556)  
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พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่มี แม่น ้าเจา้พระยาไหลผา่น ไม่มีภูเขา มีล าคลองมากมาย ใช้
ประโยชน์ทางคมนาคมและการขนส่งทางน ้ า รวมทั้งการประมงและการเกษตรกรรม จงัหวดั
สมุทรปราการ ไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้(ป่าบก) มีแต่ป่าชายเลนลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ บริเวณริมแม่น ้ าเจา้พระยา บริเวณทั้งสองฝ่ังเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การท างาน ท าสวน 
และเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าแต่ปัจจุบนัได้เปล่ียนไปตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและ
ชุมชนเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม่ บริเวณตอนใตติ้ดทะเล เป็นบริเวณท่ีไดรั้บอิทธิพลของน ้ าทะเลท่วมถึง 
ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม เป็นดินเหลวลุ่ม ลึกเหมาะแก่การท าป่าจากป่าชายเลน และการเพาะเล้ียง
สัตวช์ายฝ่ัง บริเวณท่ีราบตอนเหนือและตะวนัออก บริเวณน้ีเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ ส าหรับระบายน ้ า
และเก็บกกัน ้า อ านวยประโยชน์ในดา้นการชลประทาน การท านา การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า 

ภาคเกษตรกรรม พบว่า อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมในภาคเกษตรกรรมมี
แนวโนม้ลดลง โดยพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคญัของจงัหวดัสมุทรปราการ คือ ขา้ว ซ่ึงท าการปลูก
มากท่ีสุดท่ีอ าเภอบางบ่อ ผลไม ้ท่ีมีการปลูกเป็นจ านวนมากท่ีสุดไดแ้ก่ มะม่วง มะพร้าว กลว้ยน ้ าวา้ 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในการท านา เพาะปลูกพืชยืนตน้ และไมผ้ล มีแนวโน้มลดลง  เกษตรกร
เปล่ียนอาชีพไปท าการประมง เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าเพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากสภาพพื้นท่ีของจงัหวดั ตั้งอยู่
ปากแม่น ้ าพระยา ติดชายฝ่ังทะเลดา้นอ่าวไทย จึงเหมาะต่อการท าประมงน ้ าจืดและน ้ าเค็ม อ าเภอ
บางบ่อ จะมีการเล้ียงปลาสลิดมากท่ีสุดของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาน ้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ดินเค็มไดก่้อความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร จึงตอ้งมีการปรับการเพาะปลูก
เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน และไร่นาสวนผสม 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีท ารายไดใ้ห้กบัจงัหวดัสมุทรปราการสูงสุด และเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จงัหวดัสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีทุกอ าเภอ มีนิคมอุตสาหกรรม
ภายในจงัหวดั 2 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอบางพลี (เฉพาะเขตอุตสาหกรรม
ทัว่ไปเท่านั้น) มีเน้ือท่ีจ  านวนทั้งส้ิน 1,004 ไร่ จ  านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดท่ีท าสัญญาใช้
ท่ีดินใช้เขตนิคมอุตสาหกรรม มีจ านวนทั้งส้ิน 160 โรง ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
เช่น โรงงานประกอบการกิจการฉีดพลาสติกและผลิตภณัฑ์งานพลาสติก โรงงานประกอบกิจการ
อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานประกอบกิจการสารเคมี (ท าสี) โรงงานประกอบกิจการทอกระสอบ และ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเมืองสมุทรปราการมีเน้ือท่ีจ  านวนทั้งส้ิน 4,000 ไร่ แบ่งเป็น
เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป ประมาณ 3,400 ไร่ เขตอุตสาหกรรมส่งออก ประมาณ 270 ไร่ เขตพาณิชยก
รรมและท่ีอยู่อาศยัประมาณ 250 ไร่ ท่ีเหลือเป็นท่ีสาธารณูปโภค และโรงก าจดัน ้ าเสียส่วนกลาง 
โรงงานฯในนิคมอุตสาหกรรมท่ีท าสัญญามีทั้งส้ิน 510 โรง แบ่งเป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป
และเขตโรงงาน เขตอุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมการผลิตท่ีส าคญั คือ อาหารแปรรูป ส่ิงทอ
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ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณัฑ ์ผลิตภณัฑโ์ลหะ พลาสติก เคร่ืองจกัร-อุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนตแ์ละ
ประกอบรถยนต ์ฯลฯ (ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ,  2556) 
 

 
 
ภาพที ่ก.20  แผนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ,  2556. 
 

ก.11.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัสมุทรปราการ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนในจงัหวดัสมุทรปราการทั้งในเขตเทศบาลและ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีปริมาณ 1,846.25 ตนัต่อวนั องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยเป็นขยะเศษ
อาหารร้อยละ 58.81 ของเสียอนัตรายจากชุมชนร้อยละ 0.05 นอกนั้นเป็นขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ 
พลาสติกและโฟม ร้อยละ 41.14 (ส านกังานจงัหวดัสมุทรปราการ,  2556) 

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สมุทรปราการกล่าวถึงการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสมุทรปราการว่า ท่ีผ่านมาทอ้งถ่ินส่วน
ใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไดม้ากข้ึน ท าให้ปัญหาขยะตกคา้งน้อยลง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เช่าพื้นท่ีเอกชนในการก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบมีเพียง
เทศบาลนครสมุทรปราการและเทศบาลต าบลคลองสวนท่ีมีพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของเทศบาลเอง 
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ก.11.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
สภาพทัว่ไปของบริเวณสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั คือ พื้นท่ีการเทกองมีปริมาณ

ขยะมากจนไม่สามารถรองรับปริมาณท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัได ้สถานท่ีก าจดัขยะมีพื้นท่ีในการฝัง
กลบขยะเหลือน้อยจนท าให้ต้องด าเนินการหาสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ปัญหาอีก
ประการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการคือ ไม่มีบ่อรองรับน ้ าเสีย แต่จะมีการขุดร่อง
น ้ารอบๆ บ่อขยะเม่ือมีน ้าปริมาณท่ีมากพอ จึงจา้งเอกชนดูดน ้าไปทิ้ง โดยเสียค่าใชจ่้ายเท่ียวละ 230 บาท 

การจุดไฟเผาขยะในพื้นท่ีเทกองยงัไม่ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ และท าให้เกิดควนัท่ีเกิดจาก
การเผาสร้างมลภาวะในอากาศอีกประการหน่ึง การขุดหลุมรอบๆ พื้นท่ีก าจดัท าให้น ้ าจากขยะไหล
ลงไปในบ่อและไหลไปยงับริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง  
 

ก.11.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัสมุทรปราการใช้

นโยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยตามส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีดูแลและเป็นผูว้างนโยบายการจดัดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัทางจงัหวดัสมุทรปราการ โดย
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 ร่วมกบักรมควบคุมมลพิษ ไดมี้การด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดัการขยะมูลฝอยให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่ ปี 2551 จนถึง ปี 2553 
รายละเอียดของกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการขยะ มูลฝอยให้กบัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการจดัการขยะไดด้ว้ยตนเองและมีส่วน
ร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ิน สมรรถนะในการส่งเสริมการจดัการขยะ ในปี 2553 มีทั้งหมด 6 ด้าน 
โดยเทศบาลท่ีจะผา่นการประเมิน จะตอ้งผา่นเกณฑ์สมรรถนะต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 4 ดา้น จากทั้งหมด 
6 ดา้นประกอบดว้ย (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6, 2556) 

สมรรถนะท่ี 1: แผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอย มีแผนเฉพาะในการจดัการขยะมูลฝอย 
และเทศบาลนครจะตอ้งมีการส่งเสริมใหเ้ทศบาลฯ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ 

สมรรถนะท่ี 2: กิจกรรมลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย/ ของเสียอนัตรายชุมชน 
โดยมีกิจกรรมในรูปแบบศูนย ์หรือ ธนาคารขยะ หรือ กิจกรรมลดและคดัแยกขยะ/ของเสียอนัตราย 
หรือ ศูนยจ์ดัท าน ้าหมกั/ปุ๋ย หรือ กิจกรรมการเสริมสร้างร้านรับซ้ือของเก่า 

สมรรถนะท่ี 3: ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยจะตอ้งมีประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะมูลฝอยในระดบัเทศบาลนครไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 95 และในระดบัเทศบาลเมืองไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีรับบริการ หรือ จ านวนครัวเรือนท่ีไดรั้บบริการ หรือ สถิติการรับ
เร่ืองร้องเรียนปัญหาขยะมูลฝอยในรอบปี 
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สมรรถนะท่ี 4: การบริหารจดัการขยะมูลฝอยในลกัษณะรวมศูนย ์โดยพิจารณาจากการน า
ขยะมูลฝอยก าจดัร่วมในลกัษณะศูนย ์หรือ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัตั้งศูนยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยรวม อาทิมีการตั้งคณะท างานแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยระดบักลุ่มองค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินหรือมีการจดัท า MOU หรือ มีการจดัหาท่ีดิน หรือ มีการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดในการก่อสร้างศูนย ์หรือมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร หรือมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี เป็นตน้ 

สมรรถนะท่ี 5: ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูลฝอย เทศบาลท่ีไดรั้บงบประมาณในการ
ออกแบบและก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยการด าเนินงานจะตอ้งผ่านเกณฑ์เฉล่ียการประเมิน
สมรรถนะการด าเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลกัทางวิศวกรรม (Engineered Landfill) ไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 70 เช่น ความเหมาะสมของพื้นท่ี มีการค านวณและออกแบบพื้นท่ีฝังกลบ มีการก่อสร้าง
แบบถูกหลกัสุขาภิบาล มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีระบบระบายก๊าซ มีการกลบทบัดว้ยดิน มีการบดอดั
ขยะมูลฝอย มีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้ มีมาตรการป้องกนัเหตุร าคาญต่างๆ มีอาคารและ
โครงสร้างพื้นฐานครบถว้น มีสถานท่ีเก็บกกัของเสียพิเศษ มีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี มีแผนรองรับ
การดูแลหลงัจากมีการฟ้ืนฟูหรือปิดสถานท่ีฝังกลบ มีการควบคุมผูค้ดัแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีฝัง
กลบ และคุณภาพน ้ าใตดิ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน) ในกรณีเทศบาลท่ีไม่ได้รับงบประมาณในการ
ออกแบบและก่อสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยการด าเนินงานจะตอ้งผ่านเกณฑ์เฉล่ียการประเมิน
สมรรถนะการเทกองท่ีมีการควบคุม (Controlled Dump) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 เช่น มีการวาง
แผนการฝังกลบโดยจ ากดัพื้นท่ีหนา้งานใหมี้ความเหมาะสม มีระบบระบายน ้าฝนโดยรอบพื้นท่ีและ
การควบคุมการระบายน ้าผวิดิน มีการกลบทบัดว้ยดินบา้งเป็นคร้ังคราว มีร้ัวและแนวตน้ไมป้้องกนั
ขยะมูลฝอยปลิวออกนอกพื้นท่ี มีการจดบนัทึกการด าเนินงานรายวนัแต่อาจไม่มีการควบคุมปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเขา้ มีทางเขา้พื้นท่ีโครงการ และมีการควบคุมผูค้ดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ส าหรับ
เทศบาลท่ีมีระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบเตาเผาจะตอ้งผ่านเกณฑ์เฉล่ียการประเมินสมรรถนะการ
ด าเนินงานไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 เช่น มีอาคารและโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น มีระบบบ าบดัมลพิษ
ทางอากาศ มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีระบบก าจดัข้ีเถ้า มีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้า มี
มาตรการป้องกนัเหตุร าคาญต่างๆ มีสถานท่ีเก็บกกัของเสียพิเศษ มีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี มีการ
ควบคุมผูค้ดัแยกขยะมูลฝอยในสถานท่ีฝังกลบ การระบายมลพิษจะตอ้งอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานและ
คุณภาพน ้าใตดิ้นอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

สมรรถนะท่ี 6: รายไดใ้นการจดัการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาจากรายไดท่ี้เกิดจากกิจกรรม
การจดัการขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน 
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ก.11.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
หวัหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สมุทรปราการกล่าวว่า จงัหวดัสมุทรปราการมีนโยบายท่ีจะรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และลดต้นทุนทางเศรษฐกิจในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแผนท่ีจะพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างย ัง่ยืน ดว้ยการ
เสริมสร้างศกัยภาพภาคอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลพิษ และรักษาความสมดุลของทรัพยากร -
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 
ก.11.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สมุทรปราการกล่าวว่านโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
สมุทรปราการใชน้โยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยตามส านกังานส่ิงแวดลอ้ม
ภาคท่ี 6 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดูแลและเป็นผูว้างนโยบายการจัดด้านขยะให้กับทางจังหวดั
สมุทรปราการซ่ึงใชก้ารประชุมของบุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นสาธารณสุขในการวางแผนด าเนินงาน
ร่วมกนัระหวา่งส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
ก.11.7  การจัดการขยะมูลฝอย  
การจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในความดูแลขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั เช่น 

เทศบาล หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นความรับผิดชอบดูแลการจดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอย
ในพื้นท่ี ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูดู้แลเร่ืองนโยบายหลกัและการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเท่านั้น 

การจดัการขยะในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัใช้วิธีการก าจดัขยะโดย
การกองบนพื้น/ไถกลบ บริเวณสถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาล ตั้งอยูบ่ริเวณ ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ มีพื้นท่ีประมาณ 16 ไร่ โดยวิธีเหมาเอกชนด าเนินการท าให้องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสมุทรปราการไม่จ  าเป็นตอ้งมีรถขนขยะเป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ
เอง เอกชนเป็นผูดู้แลทั้งหมดใชว้สัดุอุปกรณ์ของเอกชนด าเนินการ 

เทศบาลนครสมุทรปราการและเทศบาลต าบลคลองสวนมีพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของ
เทศบาลเอง โดยสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการปัจจุบนัมี 5 แห่ง ซ่ึงขั้นตอน
ของการก าจดัขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นวิธีการฝังกลบท่ียงัไม่ถูกสุขาภิบาล สถานท่ีฝังกลบขยะของ
เทศบาลนครสมุทรปราการตั้งอยูท่ี่หาดอมรา หมู่ 2 ต าบลทา้ยบา้น อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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เป็นการก าจดัขยะแบบเทกอง มีพื้นท่ี 16 ไร่ 1 งาน โดยเป็นขยะท่ีเกิดในจงัหวดัสมุทรปราการ
เท่านั้น  

ขั้นตอนการฝังกลบในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ คือ การเทกอง คดัแยกเพื่อการน าไปจดั
จ าหน่าย และ ใชแ้ทรกเตอร์ดนัเพื่อปรับพื้นท่ี นอกจากการฝังกลบแลว้ ยงัมีพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
แบบเทกองเผาหลงัจากนั้นดนักลบในบ่อ มีพื้นท่ี 5 ไร่ ปริมาณขยะท่ีรองรับได ้คือ 4 ตนัต่อวนั เป็น
สถานท่ีของเทศบาลต าบลคลองสวน การก่อสร้างสถานท่ีคดัแยกขยะ เพื่อน ามาผลิตปุ๋ยอินทรียโ์ดย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นท่ีดงักล่าวไดท้  าเป็น Buffer Zone โดย
การปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวขั้วรอบสถานท่ีฝังกลบเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองจากสถานท่ีฝัง
กลบออกสู่ภายนอก  
 
ตารางที ่ก.3  รายช่ือสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 

รายการ ท่ีตั้ง พื้นท่ี (ไร่ ) 
บริษทั แพลนเนอร์ซิสเตมทรานสปอร์ต ต.บางปลา อ.บางพลี 145 

หจก. แสงชยั ปากน ้า ต. แพรกษาใหม่ อ. เมือง 130 

นายโกวทิ แยม้พราย 
ต. ในคลองบางปลากด อ. สมุทร

เจดีย ์
17 

เทศบาลนครสมุทรปราการ ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง 16 
เทศบาลต าบลคลองสวน ต.คลองสวน อ.บางบ่อ 5 

รวม 313 
 

แหล่งทีม่า:  ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                    สมุทรปราการ,  2552. 

 
จากขอ้มูลพบว่า พื้นท่ี 313 ไร่ ยงัไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัท่ีเกิดข้ึนประมาณ  85 ตนัต่อวนั  
ดา้นการจดัการของเสียอนัตรายและสารอนัตราย  ในพื้นท่ีส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 มี

เทศบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการด้านการจดัการของเสียอนัตรายและสารอนัตรายจากชุมชน กบักรม
ควบคุมมลพิษและส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 แลว้ จ านวน 2 เทศบาล โดยในปี 2552 เทศบาล
นครนนทบุรี ปี 2553 เทศบาลนครสมุทรปราการ และในปี 2554 เป้าหมายคือ เทศบาลนครปากเกร็ด 
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โดยหลกัการในการด าเนินงานทางกรมควบคุมมลพิษและส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 จะมีการ
อบรมให้ความรู้และแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอนัตรายแก่ชุมชน มีการสนบัสนุนดา้นภาชนะ
ในการจดัเก็บ มีการจดัตั้งเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยอนัตราย เป็นตน้ (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 
6,  2556) 

นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการมีนโยบายดา้นการจดัการปัญหาขยะ
มูลฝอยคือการเร่งด าเนินการจดัการขยะแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อแก้ปัญหา
มลภาวะจงัหวดัสมุทรปราการ พร้อมสนบัสนุนใหมี้การใชพ้ลงังานสะอาด (Green Energy) 
 

ก.11.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด 
การติดตามประเมินผลตามนโยบายท่ีก าหนดของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ คือ การดูรายงานของกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน หากพบว่ามี
ปัญหาทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจึงจะเขา้ไปดูแล ซ่ึงปัจจุบนัพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
จดัเก็บไดจ้ริงยงัไม่สามารถจดัเก็บขยะมูลฝอยไดห้มดทุกพื้นท่ี ยงัคงมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งอยู ่
แต่เป็นปัญหาท่ีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัสามารถด าเนินการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยู ่

 
ก.11.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัสมุทรปราการกล่าวว่า การสร้าง

ความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เป็นไปได้ยาก และยงัไม่มีความจ าเป็น เพราะ
ลกัษณะของขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั การบริหารจดัการก็น่าจะมีความแตกต่าง
กนั หลกัการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยท่ีส าคญัคือ การจดัการขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ีของแต่ละ
องคก์ารส่วนทอ้งถ่ินใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสุดก่อน ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือ เพราะแต่ละ
ทอ้งถ่ินเองมีงบประมาณและบุคลากรส าหรับการจดัการเร่ืองขยะมูลฝอยอยู่แล้ว เพียงแต่ต้อง
รณรงคใ์หแ้กปั้ญหาท่ีตน้เหตุจะไดผ้ลดีกวา่การแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ คือการหาวิธีการก าจดัหรือหา
สถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย ทุกพื้นท่ีมีบริเวณจ ากดัและไม่มีทอ้งถ่ินไหนตอ้งการมีบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยหรือเตาเผาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของตนเอง ดงันั้นแต่ละพื้นท่ีควรจะหาวิธีลดปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเพราะเป็นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนืท่ีสุด 

 
ก.11.10   การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพืน้ทีค่าบเกีย่วใน 
               จังหวดัสมุทรปราการ 
การบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวในจงัหวดั

สมุทรปราการหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ความคิดเห็นในประเด็นน้ีว่า 
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จงัหวดัสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครมีการจดัการขยะมูลฝอยแบบต่างคนต่างท าซ่ึงท่ีผา่นมา
พบวา่การจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมยงัมีประสิทธิภาพดี จึงคิดวา่ยงัคงไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างความร่วมมือกนัในขณะน้ี 
 

ก.12  เทศบาลนครสมุทรปราการ  
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1) ผูแ้ทนนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ 
   2) ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ก.12.1  ข้อมูลทัว่ไป 
เทศบาลนครสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มีพื้นท่ี 7.33 ตารางกิโลเมตร มีจ านวน

ประชากรทั้งส้ิน 71,744 คน จ านวนครัวเรือน 9,070 ครอบครัว ภายในเขตเทศบาล มีขยะประมาณ 
2000 ตนั แต่ส่วนของเทศบาลนคร 90.95 ตนัต่อวนั และมีอตัราการเกิดขยะของเทศบาลนคร
สมุทรปราการเท่ากบั 1.19 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนสูงข้ึน (ชุติมา   
ตุน๊าราง,  2553) 
 

ก.12.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสมุทรปราการ มีปริมาณขยะจ านวน 90.95 ตนัต่อวนั ขยะท่ีเก็บขนจ านวน 

90.95 ตนัต่อวนั ขยะท่ีก าจดัไดจ้  านวน 90.95 ตนัต่อวนั วิธีการก าจดัใชว้ิธีก าจดัโดยวิธีฝังกลบโดย
การจ้างเอกชน ท่ีดินส าหรับก าจัดขยะท่ีใช้ปัจจุบันจ านวน 55 ไร่ อยู่ห่างจากเทศบาลนคร
สมุทรปราการเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร  

 
ก.12.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสมุทรปราการคือ มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจดัการ แต่เน่ืองจากยงั

ขาดบุคลากร การจา้งเอกชน (Out Source) จึงเป็นทางออกท่ีดี แต่จากการสัมภาษณ์พบวา่ ยงัขาดการ
ประสานงานอยา่งบูรณาการกบักรุงเทพมหานคร แต่มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง เทศบาลนครจงัหวดั
สมุทรปราการและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีใกลเ้คียงซ่ึงมีการแบ่งหนา้ท่ีตามความพร้อม
และลกัษณะของพื้นท่ี  

เทศบาลนครสมุทรปราการมีโครงการให้ชุมชนเพื่อไปท าเป็นธนาคารขยะ ไปอุดหนุนรี
ไซเคิลชุมชนละ 70,000 บาท เพื่อน าไปบริหารจดัการเร่ืองขยะรีไซเคิลชุมชนแต่ว่ายงัไม่ประสบ
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ผลส าเร็จเท่าท่ีไดค้าดหวงัมีบางชุมชนน าเงินมาคืนเทศบาลเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวได้ ดังนั้ นจะเห็นได้ว่าการอุดหนุนเฉพาะเงินงบประมาณไปยงัชุมชนยงัไม่เพียงพอ 
หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลตอ้งมีการก ากบัดูแลและให้ค  าปรึกษากบัชุมชน เป็นลกัษณะพี่เล้ียงให้
โครงการและประเมินผลโครงการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการและเพื่อน าไปสู่
การพฒันาในระดบัท่ีใหญ่ข้ึน หรือ สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนอยา่งจริงจงัเทศบาลนครสมุทรปราการ
และองค์การบริหารส่วนต าบลในเทศบาลฯ มีหน้าท่ีโดยตรงในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน โดยในส่วนของเทศบาลเองจะมีการด าเนินการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาท าการจดัเก็บและ
ขนส่งไปยงับ่อขยะ รวมทั้งการท าความสะอาดถนน และเก็บขยะตามแหล่งน ้ าในชุมชนดว้ย ซ่ึงใน
ส่วนของขยะมูลฝอยในชุมชนและการท าความสะอาดถนนจะท าเป็นประจ าทุกวนั แต่ส าหรับขยะ
ในแหล่งน ้ าจะมีช่วงเวลาในการเก็บซ่ึงไม่เป็นประจ าทุกวนั เน่ืองจากขยะในแหล่งน ้ าต่างๆ มี
ปริมาณไม่มากนั้น  
 ข้อดีของการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการคือ การจัดเก็บมีมาตรฐาน สามารถ
ด าเนินการเก็บได้เรียบร้อยทุกวนั และช่วยแก้ปัญหาในการขาดแคลนบุคลากร (คนงาน) และ
เคร่ืองจกัรของทางเทศบาลนครดว้ย ซ่ึงบ่อขยะท่ีบริษทัเอกชนเป็นผูติ้ดต่อเพื่อพกัขยะ มี 2 แห่ง 
ไดแ้ก่ บ่อขยะท่ีบางปลา อ าเภอบางพลี และบ่อขยะท่ีแพรกษา ซ่ึงทางเทศบาลนครเองก็ยอมรับว่า 
บ่อขยะดงักล่าวไม่ค่อยถูกสุขลกัษณะ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาร้ายแรง  
 

ก.12.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสมุทรปราการเป็นผูก้  าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจดัการขยะมูล

ฝอยโดยมีบริษทัเอกชนเป็นผูด้  าเนินการตั้งแต่การเก็บกวาด เก็บขน รวมถึงการก าจดัดว้ยวธีิฝังกลบ 
 
ก.12.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 
เทศบาลนครสมุทรปราการ ไดมี้นโยบายรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง ซ่ึงปัจจุบนัพบวา่ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นเวลาและทิ้งขยะนอกถงัขยะ ท าให้เกิด
ปัญหาขยะตกคา้ง เกิดความสกปรกและส่งกล่ินเหม็น ดงันั้นเทศบาลนครสมุทรปราการจึงไดข้อ
ความร่วมมือกบัประชาชน ในการร่วมกนัรักษาความสะอาด ดว้ยการทิ้งขยะเป็นเวลาตามท่ีเทศบาล
นครสมุทรปราการ ก าหนดและทิ้งขยะลงถงั โดยก าหนดจุดท่ีตั้งถงัขยะ และให้น าขยะมาทิ้งเป็น
เวลา และก าหนดให้รถขนขยะวิ่งเป็นรอบ และก าหนดโทษปรับกรณีฝ่าฝืนไวต้ามพระราชบญัญติั
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31 (2) และมาตรา 
32 (1) คือ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจา้หนา้ท่ีของทางเทศบาลนคร ไดมี้การประชาสันพนัธ์ และให้
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ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีชุมชนตน้แบบ 2 ชุมชน เช่น ชุมชนสายลวด เป็นตน้ แต่อยา่งไร
ก็ดี ในชุมชนอ่ืนๆ นั้น ประชาชนยงัเห็นความส าคญัในเร่ืองการจดัการขยะไม่มากนกั  
 

ก.12.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
เทศบาลนครสมุทรปราการ ไดมี้นโยบายรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมืองเองโดยอาศยัภารกิจหนา้ท่ีของเทศบาลตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยใชก้ารรณรงคใ์ห้ทิ้งขยะเป็นเวลา
ตามท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการก าหนดรวมถึงการก าหนดโทษปรับกรณีฝ่าฝืน 
 

ก.12.7  การจัดการขยะมูลฝอย  
ในด้านของบุคลากรและหน่วยงานท่ี รับผิดชอบนั้ น  ผู ้อ  านวยการเทศบาลนคร

สมุทรปราการได้อธิบายว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวดัสมุทรปราการและเทศบาลนคร
สมุทรปราการได้มีการแบ่งงานบริหารด้านขยะมูลฝอยออกจากกัน โดยท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ เช่น รถขยะ เป็นตน้ และดูแลภาพรวมของการ
ท างานของเทศบาลนคร ส่วนเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นผูจ้า้งเอกชนมาเป็นคนขนเก็บ กวาด
ถนน จา้งเก็บขน จา้งขนส่ง แลว้ก็จา้งน าขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมไดไ้ปก าจดัเน่ืองจากเดิมมีปัญหาเร่ือง
เคร่ืองจกัร เร่ืองคนงาน ขาดบุคลากร โดยเฉพาะคนงานก็มาจากต่างจงัหวดั ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ มีปัญหามากเน่ืองจากเป็นวนัหยุดยาว แต่ขยะตอ้งเก็บทุกวนั เทศบาลนครจึงจา้งเอกชน
เก็บทุกวนั ด าเนินการขนส่งไปและก าจดัขยะวนัละรอบ รวมถึงการกวาดก็มีการจา้งเอกชนกวาด ดงั
ภาพท่ี ก.21  
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ภาพที ่ก.21  การจดัเก็บขยะมูลฝอยของผูรั้บจา้งภาคเอกชน เทศบาลนครสมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ชุติมา ตุน๊าราง,  2553: 192.    
 

ในส่วนของงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยนั้ น ผู ้แทนนายกเทศบาลนคร
สมุทรปราการไดก้ล่าววา่ รายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเฉล่ีย 350,000 บาทต่อเดือน 
ตามท่ีมีการแบ่งการบริหารจดัการ โดยส่วนงบประมาณท่ีกล่าวมานั้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่เทศบาล โดยท่ีมาของงบประมาณ ส่วนใหญ่จะไดม้าจากการเสียภาษี
บ ารุงของโรงแรม และการจดทะเบียนรถขนส่ง เป็นตน้ ส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น เทศบาล
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นครสมุทรปราการมีรถบรรทุกน ้ าล้างพื้น จ  านวน 3 คนั ส่วนวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการขยะ
เน่ืองจากการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสมุทรปราการไดจ้ดัจา้งให้บริษทัเอกชนเขา้ด าเนินการ 
ซ่ึงบริษทัเอกชนจะด าเนินการเองตลอดกระบวนการ ส่วนเทคโนโลยีท่ีน ามามาใชไ้ม่เพียงพอ ใน
การเก็บรวบรวมจากบ้านเรือนของประชาชนนั้น ทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ขอความ
ร่วมมือใหป้ระชาชนแยกขยะ ในจุดท่ีก าหนด นอกจากน้ีทางเทศบาลนครสมุทรปราการไดข้อความ
ร่วมมือกบัประชาชน ผูป้ระกอบการคา้หาบเร่แผงลอย ในการร่วมกนัรักษาความสะอาดดว้ยการทิ้ง
ขยะเป็นเวลาตามท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการ ก าหนดและทิ้งขยะลงถงั โดยก าหนดจุดท่ีตั้งถงัขยะ 
และให้น าขยะมาทิ้งเป็นเวลา ก าหนดให้รถขนขยะวิ่งเป็นรอบคือเวลา 18.00–22.00น. แต่ก็ไม่ได้
พบวา่มีการคดัแยกแต่อยา่งใด ดงัปรากฏในภาพท่ี ก.22  

ในดา้นการรณรงค์ก็มีโครงการให้ความรู้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียน โดยเนน้ตั้งแต่โรงเรียน
เทศบาล ท่ีอยูใ่นสังกดัซ่ึงมี 5 โรงเรียน เทศบาลนครไดมี้การจดัโครงการร่วมกบัทางโรงเรียนของ
เทศบาล เป็นโครงการคดัแยกขยะตามโรงเรียน 5 โรงเรียน ในสังกดั การท าสาร EM และการคดั
แยกขยะอนัตราย ซ่ึงทั้งน้ีทางเทศบาลนครมีการท า ISO 14001 จึงจะตอ้งมีการท าโครงการและ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจ าอยู่แล้ว ส่วนขยะอันตรายก็สอนวิธีแยก  เทศบาลนคร
สมุทรปราการมีโครงการให้ชุมชนเพื่อไปท าเป็นธนาคารขยะ ไปอุดหนุนรีไซเคิลชุมชนละ 70,000 
บาท เพื่อน าไปบริหารจดัการเร่ืองขยะรีไซเคิลชุมชนแต่วา่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีไดค้าดหวงัมี
บางชุมชนน าเงินมาคืนเทศบาลเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการโครงการดงักล่าวได ้ดงันั้นจะเห็นได้
วา่การอุดหนุนเฉพาะเงินงบประมาณไปยงัชุมชนยงัไม่เพียงพอ หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลตอ้งมีการ
ก ากบัดูแลและให้ค  าปรึกษากบัชุมชน เป็นลกัษณะพี่เล้ียงให้โครงการและประเมินผลโครงการ
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการและเพื่อน าไปสู่การพฒันาในระดบัท่ีใหญ่ข้ึน หรือ 
สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนอยา่งจริงจงั ดงัภาพท่ี ก.23   
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ภาพที ่ก.22  การรวบรวมขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ชุติมา ตุน๊าราง, 2553:191. 
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ภาพที ่ก.23  การคดัแยกขยะในโรงเรียน ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ชุติมา ตุน๊าราง, 2553: 19ก. 
 

ส าหรับการจดัการขยะขั้นสุดทา้ยนั้น ขยะมูลฝอยในเทศบาลนครสมุทรปราการจดัท าโดย
การจา้งเอกชนฝังกลบโดย ใชท่ี้ดินประมาณ 55 ไร่  มีท่ีดินส าหรับก าจดัขยะท่ีใชไ้ปแลว้จ านวน 25 
ไร่ มีท่ีดินส ารองท่ีเตรียมไวส้ าหรับก าจดัขยะจ านวน 16 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณ ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ มีพื้นท่ีประมาณ 16 ไร่ ห่างจากเทศบาลฯ เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร แต่การก าจดัขยะ
ของเทศบาลฯ ยงัไม่มีระบบการก าจดัอยา่งถูกสุขาภิบาลแต่อยา่งใด ซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงของการศึกษา
ออกแบบระบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม (ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาค 6, 2551 อา้งถึงใน ชุติมา 
ตุน๊าราง, 2553: 13) ดงัปรากฏในภาพท่ี ก.24 
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ภาพที ่ ก.24  ขยะมูลฝอย บริเวณ หาดอมรา ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
แหล่งแหล่งทีม่า:  ชุติมา ตุน๊าราง, 2553: 193. 
 

ส่วนขยะอนัตรายและขยะติดเช้ือนั้น ทางเทศบาลนครจะมีมาตรการในการควบคุมต่างหาก 
เน่ืองจากเป็นขยะท่ีหากจะน าไปท าลายจะตอ้งด าเนินการขออนุญาตเสียก่อน 
 

ก.12.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด 
เ น่ืองจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสมุทรปราการใช้การจัดจ้างให้

บริษทัเอกชนเขา้ด าเนินการ ซ่ึงบริษทัเอกชนจะด าเนินการเองตลอดกระบวนการดงันั้นเทศบาลนคร
สมุทรปราการจึงเป็นผูติ้ดตามประเมินผลบริษทัเอกชนผูรั้บจา้งจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตาม
สัญญาจา้งท่ีไดท้  าข้ึนกบัทางเทศบาล 

 
ก.12.9  การสร้างความร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอืน่ๆ 
การสร้างความร่วมมือระหวา่งเทศบาลนครสมุทรปราการกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืนๆ ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ในปัจจุบนัยงัไม่มี เน่ืองจากเทศบาลใช้การจา้งเหมาเอกชนเขา้
ด าเนินการจดัการขยะ จะมีความร่วมมือด้านการรณรงค์ และการศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีท่ีมีการ
จดัการขยะดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการขยะในอนาคต 
 

ก.12.10  การบูรณาการจัดการขยะมูลฝอยกบักรุงเทพมหานคร 
การบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยกบักรุงเทพมหานครพบว่าปัจจุบนัยงัไม่มีผลกระทบท่ีท า

ใหต้อ้งร่วมมือกนัในการจดัการขยะ 
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ก.13  องค์การบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึง้ 
  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง 
 

ก.13.1  ข้อมูลทัว่ไป 
ต าบลบางน ้ าผึ้งเป็นท่ีราบลุ่มริมน ้ าเจา้พระยา จึงท าให้ดินบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์เต็ม

ไปดว้ยสารอาหารของพืชนานาชนิด อาชีพดั้งเดิมของต าบลบางน ้ าผึ้ง คืออาชีพท าสวนผลไม ้ซ่ึงมี
มะม่วงน ้าดอกไม ้และกลว้ยหอม เป็นผลไมท่ี้สร้างช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ความท่ีพื้นท่ีแถบน้ีมีสวน
ผลไมม้ากมาย น ้ าหวานจากดอกไมน้านาชนิด ไดดึ้งดูดให้ผึ้งมาอาศยัท ารังอยูโ่ดยทัว่ไป ในพื้นท่ีน้ี
ชาวบา้นไดน้ าน ้ าผึ้งมาตกับาตร จึงไดข้นานนามแผน่ดินแห่งน้ีวา่ "บางน ้ าผึ้ง" พื้นท่ีของต าบลส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มริมแม่น ้ าเจา้พระยา มีเน้ือท่ีประมาณ 1,938 ไร่ มีทศันียภาพท่ีสวยงาม ร่มร่ืน  มี
จ านวนประชากร 4,688 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 1,291 หลงัคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพ ท าสวน รับจา้ง เป็นอาชีพหลกั และเล้ียงปลา ปลูกไมป้ระดบั  เป็นอาชีพเสริม มีอาณาเขต
ใกลเ้คียง ดงัน้ี ทิศเหนือติดกบัต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ทิศใตติ้ด
กบั ต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ทิศตะวนัออกติดกับแม่น ้ า
เจา้พระยา (เขตบางนา) ทิศตะวนัตกติดกบัต าบลบางยอ ต าบลบางกอบวั อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ  (ต าบลไทย ดอท คอม, 2556) 
    

 
 
ภาพที ่ก.25  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง 
แหล่งทีม่า:  ต าบลไทย ดอท คอม, 2556. 
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ก.13.2  สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งอยู่ในเขตอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

เป็นชุมชนท่ีมีบา้นเรือนไม่หนาแน่น ขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย ์จ  าพวกเศษอาหารเศษ
พืชผกัผลไมท่ี้มาจากครัวเรือน ซ่ึงไม่เป็นปัญหามากนกัเน่ืองจากมีบา้นเรือนไม่มาก แต่ท่ีมีปัญหาคือ
ขยะท่ีมาจากตลาดน ้ าบางผึ้ง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
น ้าผึ้ง ท าใหมี้ประชาชนมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก ส่ิงท่ีตามมาคือขยะจึงท าใหมี้ขยะตกคา้งตามท่ีต่างๆ 
และรอบๆ บริเวณตลาดน ้ า ส่วนใหญ่ เป็นกล่องโฟม ถุงพลาสติก เศษอาหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ตอ้งจดัการอยา่งเร่งด่วน 
 

      
 
ภาพที ่ก.26  ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง 
 

ก.13.3  ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
องค์กรบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งมีงบประมาณน้อยดงัจะเห็นไดจ้ากการมีรถขนส่งขยะ

เพียง 1 คนัครอบคลุมพื้นท่ี 1,938 ไร่ และยงัขาดพื้นท่ีฝังกลบ ถึงแมว้า่จะรณรงคใ์ห้ประชาชนแยก
ขยะ แต่เม่ือมีรถขนขยะเพียงคนัเดียวสุดทา้ยขยะเหล่านั้นก็ถูกน ามารวมกนัในรถ รวมไปถึงการ
ก าจดัขยะมีพิษจากโรงพยาบาล ซ่ึงพบว่าไม่เพียงพอ และ การด าเนินการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่
ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ  
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ภาพที ่ก.27  การน าขยะมาถมพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้าผึ้ง 

 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งยงัไม่มีการจดัการมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ยงั

ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะและระบบก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึง
ทางทอ้งถ่ินหรือโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
 

ก.13.4  การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งมีการก าหนดนโยบายหรือแผนการด าเนินงานดา้นการ

จดัการขยะอยา่งชดัเจนเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั โดยมีการจดัเก็บขยะมูลฝอยตามพื้นท่ี
ต่างๆ ทุกวนัเพื่อไม่ใหมี้ขยะมูลฝอยตกคา้ง 
 

ก.13.5  นโยบายและแผนการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งมีนโยบายและแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นท่ีรู้จกัคดัแยกขยะมูลฝอยอยา่งชดัเจน มีเป้าหมายท่ีสามารถก าจดัขยะมูลฝอยของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งให้ไดม้ากท่ีสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็นท่ี



289 

ยอมรับของประชาชน รวมถึงสามารถน าทรัพยากรในขยะมูลฝอยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดดว้ย 
เช่น มีแผนให้ทุกครัวเรือนและร้านคา้ตอ้งมีบ่อดกัไขมนั และน าไขมนัท่ีไดไ้ปใช้ประโยชน์ได ้มี
แผนการรณรงค์สร้างจิตส านึกในชุมชนเร่ืองการดูแลความสะอาดในพื้นท่ี รวมทั้งมีแผนการให้
ความรู้ประชาชนในการคดัแยกขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมีแผนการท่ีจะ
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอีกดว้ย  
 

ก.13.6  บทบาทในการก าหนดนโยบาย  
ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลและคณะเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล

เป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยอาศยัความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและ
สมาชิกในชุมชน ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 

ก.13.7  การจัดการขยะมูลฝอย  

พื้นท่ีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง มีปริมาณขยะอนัตรายชุมชนท่ีเกิดข้ึน
จากชุมชนน้อยมาก องค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้จกัคดั
แยกขยะ ซ่ึงจะคดัแยกเป็น 2 ส่วนคือ ขยะเปียก เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เป็นตน้ และขยะแห้ง 
เช่น พลาสติก แก้ว กระดาษ เป็นตน้ แต่ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ งยงัไม่มีถงั
ส าหรับแยกทิ้ง ดงันั้นบา้นท่ีแยกทิ้ง เม่ือเวลามีรถมาเก็บขนก็ยงัรวมกนัอยูบ่นรถเก็บขน  ส าหรับการ
เก็บขนขยะนั้น ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง มีรถเก็บขนขยะเพียง 1 คนั โดยท าการเก็บขยะ
ในวนัจนัทร์ – ศุกร์ ซ่ึงจะเป็นการเก็บขนขยะภายในชุมชน วนัละ 3 คร้ัง และวนัเสาร์ – อาทิตย ์จะเก็บ
ขยะเฉพาะในตลาดน ้ าบางน ้ าผึ้ งเท่านั้ น ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลจึงยงัไม่มีการคัดแยก 
ประชาชนยงัทิ้งขยะอนัตรายชุมชนรวมกบัขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกแลว้  

การเปล่ียนแปลงสภาพขยะและการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์นั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางน ้าผึ้ง มีนโยบายและแผนท่ีจะท าให้ต าบลบางน ้ าผึ้งเป็นต าบลท่ีปลอดขยะ โดยใชห้ลกัการของ
จุลินทรีย์เข้าช่วย โดยจะให้ประชาชนในพื้นท่ีแยกขยะออกเป็น 2 ส่วนคือ ขยะเปียกพวกขยะ
อินทรีย ์และขยะรีไซเคิล ขยะเปียกพวกอินทรียสาร เช่น เศษอาหาร ใหห้มกัไวเ้พื่อท าขยะหอม หรือ
ปุ๋ยน ้ ากน้ครัว ซ่ึงน ้ าหมกัท่ีไดจ้ะน าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และกากท่ีเหลือสามารถน าไปท า
เป็นปุ๋ยเพื่อปลูกตน้ไม ้แต่ถา้หากไม่ตอ้งการในส่วนของกาก ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง 
มีโรงปุ๋ย ซ่ึงจดัตั้งโดยประชาชนรวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มเพื่อผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงแผนงานในส่วน
ของขยะเปียกไดรั้บความร่วมมือจาก บริษทับางจาก โดยให้ถงัส าหรับหมกัในครัวเรือน ครัวเรือนละ  
2 ถงั จ  านวน 800 ครัวเรือน และถงัหมกัส าหรับตลาด 6 ถงัใหญ่ ในส่วนของก่ิงไม ้ใบไม ้จะน าไป
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บดยอ่ยและท าเป็นปุ๋ยหมกัในโรงปุ๋ยในพื้นท่ี ในส่วนขยะแห้ง จะมีกลุ่มเยาวชนรวมตวักนั (กลุ่ม 
Bee power save the world) รับขยะท่ีสามารถน ามาดดัแปลงใชใ้หม่ไดจ้ากตลาด เพื่อน ามาประดิษฐ์
ของใชท่ี้ท าจากเศษวสัดุและขยะออกจ าหน่าย อีกส่วนหน่ึงจะไปรับซ้ือขยะตามบา้นเรือนท่ีแยกไว้
แลว้น าไปขายต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบัเยาวชนในพื้นท่ี การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และ
เป็นตวัแทนสร้างความร่วมมือใหก้บัชุมชน  

 

  
 

ภาพที ่ก.28  ถงัผลิตน ้าหมกัชีวภาพและถงัขยะ 
 
การก าจดัขยะขั้นสุดทา้ยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้งนั้น ทางองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางน ้าผึ้งไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะเป็นของตนเอง และไม่มีการแยกทิ้งขยะอนัตรายออกจาก
ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะอนัตรายจึงถูกส่งไปทิ้งพร้อมกบัขยะมูลฝอยท่ีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยใน 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง มีไขมนัท่ีตกั
ไดจ้ากถงัและบ่อดกัไขมนัต่อสัปดาห์ปริมาณมากกว่า 200 ลิตร ปัจจุบนัมีการน าไปฝังกลบตาม
ธรรมชาติไม่มีบ่อฝังกลบ แต่บางส่วนท่ีฝังกลบไม่ทนัก็ใหร้ถเก็บขนขยะมาเก็บไป  

ส าหรับขยะติดเช้ือทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางน ้าผึ้ง ไดท้  าการจา้งรถสามลอ้
หรือรถเก็บขนขยะมูลฝอยในการขนส่งขยะไปก าจดั สัปดาห์ละ1 คร้ัง ซ่ึงโรงพยาบาลไม่มีรถเก็บ
ขนท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางน ้ าผึ้งไม่มีระบบก าจดัมูล
ฝอยติดเช้ือเป็นของตนเอง จึงตอ้งส่งไปก าจดัยงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางกระสอบ ซ่ึง
ทางโรงพยาบาลมีเพียงเตาเผาขยะขนาดเล็ก และไม่ใช่เตาเผาท่ีถูกสุขลกัษณะ โดยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางกระสอบจะคิดค่าก าจดัขยะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบาง
น ้าผึ้งเป็นรายเดือนตามปริมาณขยะ โดยปกติจะเก็บท่ีประมาณ 150 – 200 บาทต่อเดือน 
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ก.13.8  การติดตามประเมินผลตามนโยบายทีก่ าหนด 
นอกจากนั้นยงัมีการการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ ง 

โดยลงพื้นท่ีไปยงับ้านเรือนประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ี
โดยตรง และยงัมีกลุ่มอาสาสมคัรท่ีไดรั้บรู้ข่าวสารจากการเขา้ร่วมประชุมกบัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลฯ ช่วยกระจายข่าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีไดท้ราบ แต่เน่ืองจากยงัมีชุมชนท่ีเขา้มาอาศยั
ใหม่เช่นหมู่บา้นจดัสรรต่างๆ ยงัขาดความร่วมมือ จึงควรรณรงคใ์ห้ทัว่ถึงและน าสมาชิกในชุมชน
ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมใหม้ากท่ีสุด  
 

ก.13.9  การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ๆ 
ชุมชนบางน ้ าผึ้ งเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง และผูน้ าชุมชนเอาใจใส่โดยจะเห็นได้จากการท่ี

ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบางน ้ าผึ้ง มีโครงการให้ทุกครัวเรือนมีถงัหมกัเศษอาหาร
เพื่อท าน ้าจุลินทรียแ์ละปุ๋ยจากเศษอาหาร และมีถงัหมกัขนาดใหญ่อยูต่ามจุดต่างๆ ของตลาดน ้ า โดย
ไดรั้บสนบัสนุนจาก บริษทับางจาก มอบถงัส าหรับหมกัเศษอาหารให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางน ้าผึ้ง เพื่อใหแ้ต่ละครัวเรือนในพื้นท่ีและตามจุดบริเวณรอบๆ ตลาด  

 
ก.13.10  ประชาชนในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึง้ 

 ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 68 เป็นหญิงคิด
เป็นร้อยละ 32 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคืออายุ 60 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 51-60ปีและนอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 25 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนตน้ ปวช. และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.8 เท่ากนั กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษาและ
อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 18.8 และ12.5 ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยจากส านกังานเขต/องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)/ เทศบาลและก านนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
56.2 รองลงมาคือ วทิยชุุมชน และสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.2 เท่ากนั 
 ดา้นผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนไดรั้บ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 56.2 ประเภทของผลกระทบท่ีประชาชนไดรั้บ
มากท่ีสุด คือ ความสะอาดในพื้นท่ี สัตวน์ าโรคและกล่ินรบกวน คิดเป็นร้อยละ 56.2 เท่ากนั 



292 

 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอย กลุ่มตวัอยา่งเขา้
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 50 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวมของชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 56.2 ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติก คิดเป็น
ร้อยละ 68.8 กลุ่มตวัอยา่งร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 6.2  
 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีพึงพอใจต่อการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 68.8 ดา้น
การสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต คิดเป็นร้อยละ 68.8 
ดา้นความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 68.8  
 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ด้านปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 68.8 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล
ฝอย คิดเป็นร้อยละ 37.5 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์
รองรับขยะมูลฝอยอยา่งเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 75 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 62.5  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อย
ละ 43.8 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด ภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอ ไม่มีถัง
ส าหรับคดัแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยส่งกล่ินรบกวน รถเก็บขนขยะมูลฝอยมาไม่ตรงเวลา 
อุปกรณ์เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีจ านวนน้อยและช ารุด ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และ
แก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 18.8 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้งขยะลงถงั ตาม
สถานท่ีและเวลาท่ีก าหนด การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าเสียจากขยะ
มูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 31.2 ปัญหาท่ีพบคือ รถเก็บขนขยะมูลฝอยบีบน ้ าขยะลงพื้นส่งกล่ินเหม็น
รบกวน ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแก้ไขปัญหาน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 6.2 
กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น ้า และท าความสะอาดน ้ าขยะมูลฝอยบนทอ้งถนน 
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 50 ปัญหาท่ีพบคือรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้างส่งกล่ินเหม็น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
แมลงวนั ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 6.7 กิจกรรม
ท่ีมีส่วนร่วมคือ การท าความสะอาดบริเวณจุดเก็บขนขยะมูลฝอย ปัญหาอ่ืนๆ คือ รถเก็บขนขยะมูล
ฝอยมาไม่ตรงเวลาคิดเป็นร้อยละ 6.7  
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 โดยภาพรวมแล้วนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 และ 12.5 
ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางน ้ าผึ้ ง คือ รณรงค์และให้ความรู้ให้คนใน
ชุมชนเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง และควรมีการเก็บขยะมูลฝอยให้ตรงเวลา ถา้
หากสามารถเก็บขยะมูลฝอยในช่วงกลางคืนจะสะดวกข้ึน นอกจากนั้นประชาชนยงัตอ้งการให้เพิ่ม
รอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อลดเวลาขยะมูลฝอยพกัท่ีจุดทิ้งขยะใหส้ั้นลงดว้ย 
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ผลการสอบถามความคดิเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจดัการ

ขยะมูลฝอยในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและจงัหวดัปริมณฑล 
 
 

ข.1 ความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ทีส่ านักงานเขตสายไหม  
  

ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูช้าย ร้อยละ 55 และผูห้ญิง 
ร้อยละ 45 ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุดมีอายใุนช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ30  รองลงมามี
อายุในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมาคือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 10 และน้อย
ท่ีสุด คือ ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40  
รองลงมา คือ มธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 30 และนอ้ยท่ีสุดคือปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 10 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษาและ
พนกังานเอกชนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 25 และ 20 ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวธีิการจดัการขยะมูลฝอย
จากโทรทศัน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ วารสารชุมชน ส านกังานเขต/องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.)/ เทศบาลและเพื่อนบา้น คิดเป็นร้อยละ 45 และ 25 ตามล าดบั 
 ดา้นผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนไดรั้บ พบว่า จากประชาชนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดมีประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 65 
ประเภทของผลกระทบท่ีประชาชนได้รับมากท่ีสุด คือ ความสะอาดในพื้นท่ีและกล่ินรบกวน 
รองลงมาคือสัตวน์ าโรค 
 ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดพบว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและ
แกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอย โดยเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 40 
การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 45 การคดัแยกขยะมูล
ฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวมของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90 ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย
ดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 90 ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25  
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 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ จ  านวนประชาชนท่ีพึงพอใจต่อ
การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 60 ดา้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการ
จดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 65 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 
75 ดา้นการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต คิดเป็นร้อยละ 
70 ดา้นความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 55  
 ประชาชนพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ดา้นปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 60 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย 
คิดเป็นร้อยละ 40 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์รองรับ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 70 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 85 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 55  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
45 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด มีขยะตกหล่นและมีกล่ินรบกวน ประชาชนมี
ส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 15 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้ง
ขยะลงถงัและการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
30 ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 กิจกรรมท่ี
มีส่วนร่วมคือ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้า ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
55  ปัญหาท่ีพบคือ ถงัขยะและรถเก็บขนขยะมีกล่ินเหม็น ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 10 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ คดัแยกขยะและหาภาชนะท่ีปิด
สนิทมาใชเ้ก็บขยะ ปัญหาอ่ืนๆ คือ รถเก็บขนขยะมูลฝอยมาไม่ตรงเวลาและช่วงหนา้ฝนน ้ าฝนท าให้
ขยะมีกล่ินเหมน็  
 โดยภาพรวมแล้วนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ นอ้ยและมาก คิดเป็นร้อยละ 15 และ 10 ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีเขตสายไหม คือ ควรจดัเจา้หนา้ท่ีของแต่ละชุมชนคอย
ดูแลและควรปรับปรุงถงัขยะตลอดเวลา ควรจดัหาผูรั้บผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง ควรมาตรวจท่ีชุมชน
และประชุมคณะกรรมการชุมชนถึงการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย และปลูกฝังประชาชนให้ช่วยกนั
จดัการขยะมูลฝอย ควรมีถงัขยะแยกแต่ละประเภท และจดัรถเก็บขยะแต่ละประเภทดว้ย และถงัขยะ
ควรมีการป้องกนักล่ินรบกวน และรณรงคล์ดขยะ แยกขยะแต่ละประเภท มีการรีไซเคิล 
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ข.2  ความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย 
  

ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 65 เป็น
หญิงคิดเป็นร้อยละ 35 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ 
51-60 ปี และ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 และ15 ตามล าดบั ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา
คือศาสนาคริสต ์และอิสลามคิดเป็นร้อยละ 85, 10 และ 5 ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลายและประถม 4 
คิดเป็นร้อยละ 25 และ 15 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวสิาหกิจและ
คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากนั รองลงมาคือรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 20  
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยจากเทศบาลนครนนทบุรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ โทรทศัน์ และผูใ้หญ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 45 
และ 40 ตามล าดบั 
 ดา้นผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีกลุ่มตวัอย่างไดรั้บ พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บ
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 75 ประเภทของผลกระทบท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ
มากท่ีสุด คือ กล่ินรบกวน และสัตวน์ าโรค รองลงมาคือความสะอาดในพื้นท่ี และปัญหาดา้นภูมิทศัน์ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอยของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 50 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั
การจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35 การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวม
ของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65 ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการลดการใช้
ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 65 ประชาชนร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25  
 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีพึงพอใจ
ต่อการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 55 ดา้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการ
จดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 45 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 
45 ดา้นการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต คิดเป็นร้อยละ 
40 ดา้นความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 35  
 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ดา้นปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 55 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย 
คิดเป็นร้อยละ 45 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์รองรับ
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ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 55 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 55 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 35  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
60 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด มีขยะมูลฝอยตกคา้งส่งกล่ิน
เหม็น จ านวนถังรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ รถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่มาตามก าหนดเวลา 
ประชาชนยงัคงทิ้งขยะบนถนน ประชาชนไม่สามารถก าจดัขยะประเภทก่ิงไมใ้หญ่ได ้และรถเก็บ
ขนขยะไม่เก็บขยะประเภทก่ิงไมใ้หญ่ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูล
ฝอยคิดเป็นร้อยละ 40 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้งขยะลงถงั การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง มดัปากถุง
ขยะมูลฝอยอย่างมิดชิด ลดการใช้ถุงพลาสติก มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าเสียจากขยะมูลฝอย คิด
เป็นร้อยละ 40 ปัญหาท่ีพบคือ มีขยะมูลฝอยในแหล่งน ้าท าให้น ้ าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น มีน ้ าจากขยะ
มูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน ้ า น ้ าในแม่น ้ าสกปรกเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุง กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 10 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วม คือ ช่วยกนั
เก็บผกัตบชวาท่ีขีดขวางแหล่งน ้า ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
50 ปัญหาท่ีพบคือ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่มีฝาปิด ขยะมูลฝอยส่งกล่ินเหม็น และรถเก็บขน
ขยะเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้มีขยะตกคา้งส่งกล่ินเหม็น และเม่ือรถขยะมาเก็บขยะจะมีน ้ าไหล
ออกมาจากรถท าให้ส่งกล่ินเหม็นเน่า กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูล
ฝอยคิดเป็นร้อยละ 10 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วม คือ ช่วยกนัก าจดัหนู ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีพบคือ ปัญหาสัตว์
น าโรคท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณกองขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 20  
 โดยภาพรวมแลว้นั้น กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ นอ้ยและมาก คิดเป็นร้อยละ 30 และ 15 ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีเทศบาลนครนนทบุรี คือ การเพิ่มวนัในการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย และควรมีถังส าหรับคัดแยกขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับความต้องการ และควรมี
มาตรการลงโทษผูท่ี้ทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นท่ีเป็นทาง เน่ืองจากไม่มีใครอยากท างานเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยจึงควรมีการตั้งโรงงานก าจดัขยะ 
 

ข.3  ความคดิเห็นของประชาชนในพืน้ทีต่ าบลเกาะเกร็ด 
  

ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 40 เป็น
หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 31-40 ปี 
และ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิด
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เป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามล าดบั จบการศึกษาระดบัประถม 4 มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา
ตอนปลาย และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษาและท าสวน คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั 
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยจากโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ วิทยุชุมชน และส านกังานเขต/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)/ เทศบาลและก านนั คิดเป็นร้อยละ 80, 45 และ 35 ตามล าดบั 
 ดา้นผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนไดรั้บ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีผู ้
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 ประเภทของผลกระทบท่ีประชาชน
ไดรั้บมากท่ีสุด คือ ความสะอาดในพื้นท่ี รองลงมาคือสัตวน์ าโรค กล่ินรบกวนและปัญหาดา้นการ
คมนาคม 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอย กลุ่มตวัอยา่งเขา้
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 40 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20 การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวมของชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 85 กลุ่มตวัอยา่งสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใช้ถุงพลาสติก คิดเป็น
ร้อยละ 90 กลุ่มตวัอย่างร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 15  
 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 ดา้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 95 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 100 
ดา้นการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต. คิดเป็นร้อยละ 85 
ดา้นความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 95  
 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ดา้นปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 95 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย 
คิดเป็นร้อยละ 95 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์รองรับ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 95 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 90  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
10 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด มีขยะตกหล่นเล็กน้อย ประชาชนมีส่วนร่วม
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 45 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้งขยะลง
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ถงั ตามสถานท่ีและเวลาท่ีก าหนด การคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าชะจากขยะ
มูลฝอย ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหาน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 
กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้ า ปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิด
เป็นร้อยละ 5 ปัญหาท่ีพบคือรถเก็บขนขยะเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้มีขยะตกคา้งส่งกล่ินเหม็น 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแก้ไขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 5 กิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมคือ คดัแยกขยะ  
 โดยภาพรวมแล้วนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ ปานกลางและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 และ 5 ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลเกาะเกร็ด คือ ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเก็บขนขยะมูลฝอยใหท้ัว่ถึงทุกหลงัคาเรือน 
 

ข.4  ประชาชนในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
  

ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 55 เป็นหญิงคิด
เป็นร้อยละ 45 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 6 และน้อยกว่า 20, 51-60 และ อายุ 60 ปีข้ึนไปเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่นบัถือ
ศาสนา พุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต ์คิดเป็นร้อยละ 85 และ 15 ตามล าดบั ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 15 ระดบั
ปวช.และปวส.มีจ านวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษาและพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 25 และ
20 ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยจากโทรทศัน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว วทิยชุุมชน และประกาศต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ 30, 25 และ 20 ตามล าดบั 
 ด้านผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนได้รับ พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้รับ
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 80 ประเภทของผลกระทบท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ
มากท่ีสุด คือ กล่ินรบกวน รองลงมาคือความสะอาดในพื้นท่ี และปัญหาดา้นสุขภาพ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอยของกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 55 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั
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การจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 55 การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวม
ของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80 ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการลดการใช้
ถุงพลาสติก คิดเป็นร้อยละ 70 กลุ่มตวัอย่างร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย
ภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 35  
 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจต่อการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 45 ดา้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 55 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 50 ดา้น
การสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต. คิดเป็นร้อยละ 65 ดา้น
ความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 55  
 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ดา้นปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 40 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย 
คิดเป็นร้อยละ 42.1 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์
รองรับขยะมูลฝอยอยา่งเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 50 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 50 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 42.1  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
60 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด มีขยะตกหล่น ขยะมูลฝอยส่งกล่ินเหม็น ขยะมูล
ฝอยไม่ไดรั้บการเก็บขนในบริเวณซอยรกร้าง จ านวนถงัรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ รถเก็บขน
ขยะมูลฝอยไม่มาตามก าหนดเวลา ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิด
เป็นร้อยละ 35 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้งขยะลงถงั ตามสถานท่ีและเวลาท่ีก าหนด การคดัแยก
ขยะก่อนทิ้ง มดัปากถุงขยะมูลฝอยอยา่งมิดชิด มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าเสียจากขยะมูลฝอย คิดเป็น
ร้อยละ 40 ปัญหาท่ีพบคือ มีขยะมูลฝอยในแหล่งน ้ าท าให้น ้ าเน่าเสีย ส่งกล่ินเหม็น มีน ้ าจากขยะมูล
ฝอยบนถนน ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้ าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
10.5 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น ้ าและช่วยกนัน าน ้ ายาฆ่าเช้ือฉีดลา้งพื้นถนน ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 70 ปัญหาท่ีพบคือรถเก็บขนขยะเก็บขยะ
มูลฝอยไม่หมดท าให้มีขยะตกคา้งส่งกล่ินเหม็น และเม่ือรถขยะมาเก็บขยะจะมีน ้ าไหลออกมาจาก
รถท าใหส่้งกล่ินเหมน็เน่าประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
31.6 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ คดัแยกขยะ การเขา้ร่วมโครงการรณรงคใ์นช่วงเทศกาลส าคญั ปัญหา
อ่ืนๆ ไม่มี  
 โดยภาพรวมแลว้นั้น กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ ปานกลางและน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35 และ 15 
ตามล าดบั 
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 ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง คือ ตอ้งการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บขนขยะมูลฝอยให้ทัว่ถึงทุกหลงัคาเรือน การจดัหาสถานท่ีทิ้งขยะ
อย่างเป็นระบบ ควรเพิ่มวนัในการจดัเก็บขยะมูลฝอย และควรมีถงัส าหรับคดัแยกขยะมูลฝอยให้
เพียงพอกบัความตอ้งการ ตอ้งการให้ปรับปรุงคุณภาพของรถเก็บขนขยะมูลฝอย รวมถึงตอ้งการ
เรียกร้องใหค้ณะกรรมการแต่ละหมู่บา้นใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอย 
 

ข.5  ประชาชนในพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางน า้ผึง้ 
  

ผลการศึกษาประชาชนในพื้นท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 68 เป็นหญิงคิด
เป็นร้อยละ 32 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคืออายุ 60 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 51-60ปี และนอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 เท่ากนั กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 25 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนตน้ ปวช. และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.8 เท่ากนั กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาคือนกัเรียน/นกัศึกษาและ
อาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 18.8 และ12.5 ตามล าดบั 
 ผลการศึกษาดา้นการรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูลฝอย 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวิธีการจดัการขยะมูล
ฝอยจากส านกังานเขต/องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)/ เทศบาลและก านนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
56.2 รองลงมาคือ วทิยชุุมชน และสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.2 เท่ากนั 
 ดา้นผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนไดรั้บ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 56.2 ประเภทของผลกระทบท่ีประชาชนไดรั้บ
มากท่ีสุด คือ ความสะอาดในพื้นท่ี สัตวน์ าโรคและกล่ินรบกวน คิดเป็นร้อยละ 56.2 เท่ากนั 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอย กลุ่มตวัอยา่งเขา้
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 50 การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงัขยะรวมของชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 56.2 ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติก คิดเป็น
ร้อยละ 68.8 กลุ่มตวัอยา่งร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 6.2  
 ดา้นผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีพึงพอใจต่อการให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอยของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการขยะ
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มูลฝอยท่ีถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 68.8 ดา้น
การสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต คิดเป็นร้อยละ 68.8 
ดา้นความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 68.8  
 กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชนดา้นการให้ขอ้มูล
ความรู้ด้านปัญหาขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 68.8 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล
ฝอย คิดเป็นร้อยละ 37.5 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัดุอุปกรณ์
รองรับขยะมูลฝอยอยา่งเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี/ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 75 ดา้นความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 62.5  
 การจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ภายในชุมชนมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 
43.8 ปัญหาท่ีพบคือ การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด ภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอ ไม่มีถงัส าหรับ
คดัแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยส่งกล่ินรบกวน รถเก็บขนขยะมูลฝอยมาไม่ตรงเวลา อุปกรณ์
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยมีจ านวนน้อยและช ารุด ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแก้ไข
ปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 18.8 กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมคือ การทิ้งขยะลงถงั ตามสถานท่ี
และเวลาท่ีก าหนด การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากน ้ าเสียจากขยะมูลฝอย
คิดเป็นร้อยละ 31.2 ปัญหาท่ีพบคือ รถเก็บขนขยะมูลฝอยบีบน ้ าขยะลงพื้นส่งกล่ินเหม็นรบกวน 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้าเสียจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 6.2 กิจกรรมท่ีมี
ส่วนร่วมคือ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น ้ า และท าความสะอาดน ้ าขยะมูลฝอยบนทอ้งถนน ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากกล่ินรบกวนจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 50 ปัญหาท่ีพบคือรถเก็บขนขยะมูลฝอย
เก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้างส่งกล่ินเหม็น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงวนั 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ 6.7 กิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมคือ การท าความสะอาดบริเวณจุดเก็บขนขยะมูลฝอย ปัญหาอ่ืนๆ คือ รถเก็บขนขยะมูลฝอยมา
ไม่ตรงเวลาคิดเป็นร้อยละ 6.7  
 โดยภาพรวมแล้วนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ มากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.2 และ 12.5 
ตามล าดบั 
 ขอ้เสนอแนะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางน ้ าผึ้ ง คือ รณรงค์และให้ความรู้ให้คนใน
ชุมชนเก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง และควรมีการเก็บขยะมูลฝอยให้ตรงเวลา ถา้
หากสามารถเก็บขยะมูลฝอยในช่วงกลางคืนจะสะดวกข้ึน นอกจากนั้นประชาชนยงัตอ้งการให้เพิ่ม
รอบในการเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อลดเวลาขยะมูลฝอยพกัท่ีจุดทิ้งขยะใหส้ั้นลงดว้ย 
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 ส ำหรับกำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งบญัญติัไว ้ดงัน้ี 

 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทยและส่วนท่ี 12 สิทธิชุมชน มำตรำ 67 ไดก้ล่ำวไวว้ำ่ 
 มำตรำ 67  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในกำรอนุรักษบ์  ำรุงรักษำ และ
กำรได้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและในกำรคุม้ครอง
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ด ำรงชีพอยูไ่ดอ้ยำ่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ี
จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพอนำมยัสวสัดิภำพหรือคุณภำพชีวิตของตนย่อมได้รับควำม
คุม้ครองตำมควำมเหมำะสม 
 หมวด 5 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ ส่วนท่ี8แนวนโยบำยดำ้นท่ีดินทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

มำตรำ 85  รัฐตอ้งด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยดำ้นท่ีดินทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรใชท่ี้ดินให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยให้ค  ำนึงถึงควำม
สอดคลอ้งกบัสภำพ แวดลอ้มทำงธรรมชำติทั้งผืนดินผืนน ้ ำ วิถีชีวิตของชุมชนทอ้งถ่ินและกำรดูแล
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งมีประสิทธิภำพและก ำหนดมำตรฐำนกำรใชท่ี้ดินอยำ่งย ัง่ยืน โดยตอ้ง
ใหป้ระชำชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกหลกัเกณฑก์ำรใชท่ี้ดินนั้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจดว้ย 

2)  กระจำยกำรถือครองท่ีดินอย่ำงเป็นธรรมและด ำเนินกำรให้เกษตรกรมี
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่ำงทัว่ถึงโดยกำรปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน
รวมทั้งจดัหำแหล่งน ้ำเพื่อใหเ้กษตรกรมีน ้ำใชอ้ยำ่งพอเพียงและเหมำะสมแก่กำรเกษตร 

3)  จดัให้มีกำรวำงผงัเมือง พฒันำ และด ำเนินกำรตำมผงัเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งย ัง่ยนื 

4) จดัให้มีแผนกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำและทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนอย่ำง
เป็นระบบ  และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งตอ้งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสงวนบ ำรุงรักษำ 
และใชป้ระโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอยำ่งสมดุล 

5)  ส่งเสริมบ ำรุงรักษำและคุม้ครองคุณภำพส่ิงแวดล้อมตำมหลักกำรพฒันำท่ี
ย ัง่ยืนตลอดจนควบคุมและก ำจดัภำวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภำพอนำมยัสวสัดิภำพและคุณภำพชีวิต
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ของประชำชนโดยประชำชนชุมชนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน” 

หมวด  14 กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก้ล่ำวถึงหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

มำตรำ 290 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินย่อมมีอ ำนำจหน้ำท่ีส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มตำมท่ีกฎหมำยบญัญติักฎหมำยตำมวรรคหน่ึงอยำ่งนอ้ยตอ้งมีสำระส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1)  กำรจดักำรกำรบ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

2)  กำรเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
อยูน่อกเขตพื้นท่ีเฉพำะในกรณีท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีวติของประชำชนในพื้นท่ีของตน 

3)  กำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ เพื่อริเร่ิมโครงกำรหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พื้นท่ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภำพอนำมยัของประชำชนในพื้นท่ี 

4)  กำรมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน” 
จะเห็นได้ว่ำรัฐธรรมนูญมีเจตนำรมณ์ให้รัฐส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

อ ำนำจหนำ้ท่ีมำกข้ึนในกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในสถำนท่ีกระทบกบัวิถีชีวิต 
ของประชำชนท่ีอยู่ในเขตรับรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงในปัจจุบนันบัว่ำ
องค์กร ปกตรองส่วนท้องถ่ินมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุดของประเทศในด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกร
ส่ิงแวดลอ้ม  
 
 2.  พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติพ.ศ.2535 เป็นกฎหมำย
ส่ิงแวดลอ้มพื้นฐำนหลกัในกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมของประเทศ มีขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆ ท่ีบญัญติัในกฎหมำยซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1)  ส่งเสริมให้ประชำชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

2)  จัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตำมหลักกำรจัดกำร
คุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

3)   ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของส่วนรำชกำร รัฐวสิำหกิจ และรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินให้
เกิดกำรประสำนงำน และมีหนำ้ท่ีร่วมกนัในกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม และก ำหนด
แนวทำงปฏิบติัในส่วนท่ีไม่มีหน่วยงำนใดรับผดิชอบโดยตรง 
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4)   ก ำหนดมำตรกำรควบคุมมลพิษดว้ยกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัอำกำศเสีย ระบบ
บ ำบดัน ้ำเสีย ระบบก ำจดัของเสีย และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัมลพิษ 

5)   ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวข้องกับกำรก่อให้เกิดมลพิษให้
เป็นไปโดยชดัเจน 

6)   ก ำหนดใหมี้มำตรกำรส่งเสริมดำ้นกองทุน และควำมช่วยเหลือดำ้นต่ำง ๆ เพื่อ
เป็นกำรจูงใจใหมี้กำรยอมรับท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 

กล่ำวโดยสรุปพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
กบับทบำทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยท่ีกฎหมำยฉบบัน้ีไดบ้ญัญติัถึงสิทธิและหนำ้ท่ีของ
บุคคลเพื่อประโยชน์ในกำรร่วมกนัส่งเสริมและ รักคุณภำพส่ิงแวดลอ้มของชำติไวใ้นมำตรำ 6 ว่ำ
สิทธิดงักล่ำวได้แก่ สิทธิในกำรท่ีจะได้รับขอ้มูลข่ำวสำรจำกทำงรำชกำร สิทธิในกำรท่ีจะได้รับ
ชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำทดแทนจำกรัฐ กรณีท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรแพร่กระจำยของมลพิษ 
หรือภำวะมลพิษท่ีมีสำเหตุมำจำกกิจกำรหรือโครงกำร ซ่ึงส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจเป็นผูริ้เร่ิม 
สนบัสนุนหรือด ำเนินกำรและสิทธิในกำรร้องเรียนกล่ำวโทษผูก้ระท ำผิดต่อเจำ้พนกังำน ในกรณีท่ี
พบเห็นกำรกระท ำซ่ึงละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำยควบคุมมลพิษหรือกำรอนุรักษธ์รรมชำติ   
 ส่วนหนำ้ท่ีของบุคคลนั้น มำตรำ 6 ไดก้ ำหนดไวใ้น (4) และ (5) วำ่หนำ้ท่ีของบุคคลไดแ้ก่
กำรให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำ ท่ี  และกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบญัญติัน้ี หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 นอกจำกนั้น พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ยงัมี
บทบญัญติัเพื่อสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในมำตรำ 7 และมำตรำ 8 ดว้ย คือกำรให้
องคก์รเอกชนซ่ึงมีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยมีสิทธิขอจดทะเบียนดงักล่ำวแลว้อำจไดรั้บกำร
ช่วยเหลือหรือกำรสนับสนุนจำกทำงรำชกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำร
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มหรือกำรอนุรักษธ์รรมชำติ  
 ส ำหรับแนวควำมคิดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจกำรตดัสินใจนั้น พระรำชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติท่ีมีผลเป็นกำรมอบหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบไปจำกส่วนกลำงโดยก ำหนดไวใ้นมำตร 37 และมำตรำ 38 ว่ำให้มอบหน้ำท่ีให้ผูว้่ำ
รำชกำรจงัหวดัจดัท ำแผน ปฏิบติักำรเพื่อกำรจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ในทอ้งท่ี
เขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตำมมำตรำ 43  หรือเขตควบคุมมลพิษตำมมำตรำ 59 เพื่อเสนอขอ
ควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ ในส่วนของเขตควบคุมมลพิษตำมมำตรำ 59 
นั้น พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ.2535 ไดก้ ำหนดเพิ่มเติมใน
บญัญติั มำตรำ 60 ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถ่ินจดัท ำแผนปฏิบติักำรเพื่อลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุม
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มลพิษนั้นเสนอต่อผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั เพื่อให้ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัรวมเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบติั
กำรเพื่อจดักำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัตำมมำตรำ 37 

นอกเหนือจำกกำรท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินไดรั้บมอบหน้ำท่ีตำมมำตรำ 60 ดงักล่ำวขำ้งตน้
แลว้ พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ก็ไม่ไดก้  ำหนด
ชดัเจนเก่ียวกบับทบำทและอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงแต่ก ำหนดให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนำ้ท่ีด ำเนินงำนตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นส่วนเงินกองทุน ซ่ึงใช้ส ำหรับกำร
ลงทุนและด ำเนินงำนระบบบ ำบดัน ้ ำเสียรวมหรือระบบก ำจดัของเสียรวม โดยข้ึนต่อกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติก ำหนด 
 

3.  พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.  2496  
              พระรำชบญัญติัเทศบำล  พ.ศ. 2496 เป็นกฎหมำยจดัตั้งเทศบำลได้ก ำหนดหน้ำท่ีให้
เทศบำลมีหน้ำท่ีตอ้งจดัท ำและอำจจดัท ำส ำหรับหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำดถนนทำงเดินสำธำรณะ
และท่ีสำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีอยูใ่นเขตเทศบำลของตน เป็นหนำ้ท่ีท่ี
เทศบำลตอ้งจดัท ำ และมีอ ำนำจตรำเทศบญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อบทกฎหมำยเพื่อกำรปฏิบติั ให้
เป็นไปตำมหนำ้ท่ีของเทศบำล      
 

4.  พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2537  
 พระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองค์กรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537ก ำหนดให้องค์กร
บริหำรส่วนต ำบลมีหนำ้ท่ีรักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน ้ำ ทำงเดินและท่ีสำธำรณะ รวมทั้งก ำจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และมีหน้ำท่ีจดัให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบกและทำงน ้ ำ และอำจจดัให้มี
และบ ำรุงรักษำทำงระบำยน ้ ำได ้รวมถึงมีอ ำนำจออกขอ้บงัคบัต ำบลโดยไม่ขดัต่อกฎหมำย หรือ
อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รบริหำรส่วนต ำบล ทั้งน้ี จะก ำหนดค่ำธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บ และก ำหนด
โทษปรับส ำหรับผูฝ่้ำฝืนได ้แต่มิใหก้ ำหนดโทษปรับเกิน 500 บำท 

 
5.  พระราชบัญญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 
พระรำชบญัญติัองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ก ำหนดให้องค์กรบริหำรส่วน

จงัหวดัจดัท ำกิจกำรอนัเป็นกำรสมึควรใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัด ำเนินกำร 
 
 6.  พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.2543  

พระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2543ไดก้ล่ำวในหมวด 3 ในเร่ืองกำรจดักำรส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยดงัน้ี (ศูนยท์นำยทัว่ประเทศ, มปป.) 
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มำตรำ 18 กำรเก็บขนหรือก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินใดให้เป็น
อ ำนำจของรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินนั้นในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึงรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินอำจร่วมกบั
หน่วยงำนของรัฐหรือรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนด ำเนินกำรภำยใตข้อ้ตกลงร่วมกนัก็ได้แต่ในกรณี
จ ำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะโดยส่วนรวมรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงโดยค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑว์ธีิกำรและเง่ือนไขในกำรด ำเนินกำรร่วมกนัได ้

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินอำจมอบให้บุคคลใดด ำเนินกำรตำมวรรค
หน่ึงแทนภำยใตก้ำรควบคุมดูแลของรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินหรืออำจอนุญำตให้บุคคลใดเป็นผูด้  ำเนิน
กิจกำรรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตำมมำตรำ 19 ก็ได ้

บทบญัญติัตำมมำตรำน้ีและมำตรำ 18 มิให้ใช้บงัคบักบักำรจดักำรของเสียอนัตรำยตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยโรงงำนแต่ให้ผูด้  ำเนินกิจกำรโรงงำนท่ีมีของเสียอนัตรำยและผูด้  ำเนินกิจกำรรับท ำ
กำรเก็บขนหรือก ำจดัของเสียอนัตรำยดงักล่ำวแจง้กำรด ำเนินกิจกำรเป็นหนงัสือต่อเจำ้พนักงำน
ทอ้งถ่ิน 

มำตรำ 19 หำ้มมิใหผู้ใ้ดด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนหรือก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดย
ท ำเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยกำรคิดค่ำบริกำรเวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญำตจำก
เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน 

มำตรำ 20 เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำดและกำรจดัระเบียบในกำรเก็บขนและ
ก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยใหร้ำชกำรส่วนทอ้งถ่ินมีอ ำนำจออกขอ้ก ำหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

1)  ห้ำมกำรถ่ำยเททิ้งหรือท ำให้มีข้ึนในท่ีหรือทำงสำธำรณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยนอกจำกในท่ีท่ีรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้

2)  ก ำหนดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตำมท่ีหรือทำงสำธำรณะและ
สถำนท่ีเอกชน 

3)  ก ำหนดวิธีกำรเก็บขนและก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจำ้ของหรือผู ้
ครอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆปฏิบติัให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตำมสภำพหรือลกัษณะกำรใช้
อำคำรหรือสถำนท่ีนั้นๆ 

4)   ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรของรำชกำรส่วนท้องถ่ินหรือ
บุคคลอ่ืนท่ีรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด ำเนินกำรแทน ในกำรเก็บ ขน หรือก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี กำรจะก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินนั้น จะตอ้งด ำเนินกำรให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตำมท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
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5)  ก ำหนดหลกัเกณฑ์วิธีกำรและเง่ือนไขในกำรเก็บขนและก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือ
มูลฝอยเพื่อให้ผูรั้บใบอนุญำตตำมมำตรำ19ปฏิบัติตลอดจนก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำม
ลกัษณะกำรใหบ้ริกำรท่ีผูรั้บใบอนุญำตตำมมำตรำ19จะพึงเรียกเก็บได ้

6)  ก ำหนดกำรอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
 
7.  องค์กรในการบังคับใช้กฏหมาย 
ส ำหรับองคก์รท่ีมีอ ำนำจในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยตำมพระรำชบญัญติักำรสำธำณสุข พ.ศ.2535 

คือ รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย เทศบำล องค์กรบริหำรส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหำนคร 
เมืองพทัยำ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี 
รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินสำมำรถออกขอ้ก ำหนดของทอ้งถ่ินเพื่อบงัคบักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยได ้
โดยบุคคลท่ีมีอ ำนำจในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

1)   รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นผูรั้กษำกำรตำมพระรำชบญัญติัฉบบัน้ี 
และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งเจำ้พนกังำนสำธำรณสุข และออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียม หรือ
ยกเวน้ค่ำธรรมเนียม และก ำหนดกิจกำรอ่ืน 

2)   เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นำยกเทศมนตรี ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ปลดัเมืองพทัยำ และหวัหนำ้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน ส ำหรับในเขตรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินนั้น โดยจะมี
หน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในกฎกระทรวง กำรออกค ำสั่ง กำรอนุญำต กำร
ควบคุมดูแล รวมทั้ งกำรออกประกำศ ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีบัญญัติไวใ้น
พระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 นอกจำกน้ี เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินยงัเป็นเจำ้พนกังำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ และเป็นพนกังำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ 

3)   อธิบดีกรมอนำมัย มีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งให้เจ้ำของวตัถุหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรก่อให้เกิดหรืออำจเกิดควำมเสียหำย ระงบักำรกระท ำ หรือให้กระท ำกำรใดๆ เพื่อ
แกไ้ขหรือป้องกนัควำมเสียหำยไดต้ำมสมควร 

4)   นำยแพทย์สำธำรณสุขจงัหวดั มีอ ำนำจเหมือนกับอธิบดีกรมอนำมัย แต่มี
อ ำนำจเฉพำะพื้นท่ีในจงัหวดัท่ีรับผดิชอบเท่ำนั้น 

5)   เจำ้พนกังำนสำธำรณสุข เป็นเจำ้พนักงำนท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยน้ี 
และเป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ โดยมีอ ำนำจตำมท่ีบญัญติัไวใ้นมำตรำ 44 แห่ง
พระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535   นอกจำกน้ี หำกพบกำรกระท ำใดๆ   ท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย
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หรือกระท ำโดยไม่ถูกตอ้ง เจำ้พนกังำนสำธำรณสุขจะตอ้งแจง้ให้เจำ้พนักงำนทอ้งถ่ินทรำบเพื่อ
ด ำเนินกำร แต่หำกเหตุนั้นอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประชำชน เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขมี
อ ำนำจสั่งกำรได ้แต่กำรสั่งกำรใด ๆ   แลว้ใหแ้จง้ต่อเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินทรำบดว้ย 

6)   คณะกรรมกำรสำธำรณสุข ซ่ึงปลดักระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำน อธิบดี
กรมอนำมัย เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 

7)   คณะกรรมกำรเปรียบเทียบคดี มีอ ำนำจในกำรเปรียบเทียบกรณีท่ีเห็นวำ่
ผูต้อ้งหำไม่ควรไดรั้บโทษจ ำคุก หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง    

 
8.  พระราชบัญญตัิกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 เทศบำลและองค์กรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำท่ีจดัระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล และน ้ ำเสีย ในขณะท่ีองค์กรบริหำรส่วนจงัหวดัมีอ ำนำจหน้ำท่ี จดัตั้ง
และดูแลระบบก ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม และระบบบ ำบดัน ้ ำเสียรวม นอกจำกน้ี ทอ้งถ่ิน
ยงัสำมำรถมอบอ ำนำจและหน้ำท่ีให้เอกชนเป็นผูด้  ำเนินกำรก ำจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน ้ ำเสีย 
หรือด ำเนินกำรร่วมกนั 
 

9.  พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     พ.ศ. 2535 

9.1  วตัถุประสงคข์องกำรตรำพระรำชบญัญติั 
พระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง

พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมำยท่ีบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองกำรรักษำควำมสะอำดในท่ีสำธำรณะและสถำนท่ี
สำธำรณะ กำรดูแลรักษำสนำมหญำ้และตน้ไมใ้นถนนและสถำนสำธำรณะ กำรห้ำมทิ้งส่ิงปฏิกูลมูล
ฝอยในท่ีสำธำรณะและสถำนสำธำรณะ กำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมถึงบทก ำหนด
โทษกรณีมีผูฝ่้ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมท่ีกฎหมำยบญัญติัไว ้ ทั้งน้ี กฎหมำยดงักล่ำวใชบ้งัคบัเฉพำะในเขต
เทศบำล กรุงเทพมหำนคร และเมืองพทัยำ ส ำหรับในส่วนขององค์กรบริหำรส่วนจงัหวดัและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนจะใชก้ฎหมำยฉบบัน้ีบงัคบัไดต่้อเม่ือกระทรวงมหำดไทยประกำศ 

9.2  กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 
  พระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง
พ.ศ. 2535 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบับทก ำหนดโทษส ำหรับผูท่ี้ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยฉบบัน้ีไว้
ดว้ย โดยโทษส ำหรับผูท่ี้ฝ่ำฝืนจะมีเฉพำะโทษปรับ ซ่ึงค่ำปรับจะแตกต่ำงกนัตำมท่ีกฎหมำยบญัญติั 
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9.3  องคก์รในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย 
ส ำหรับองคก์รท่ีมีอ ำนำจในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยตำมพระรำชบญัญติัรักษำควำม

สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง พ.ศ. 2535  ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รรำชกำรใน
ส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจำกกฎหมำยฉบบัน้ีจะใชบ้งัคบัเฉพำะในเขตเทศบำล กรุงเทพมหำนคร และเมือง
พทัยำ ไดแ้ก่ 

1) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข เป็นผูรั้กษำกำรตำมพระรำชบญัญติัน้ี และให้มีอ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียม และก ำหนดภำรกิจอ่ืน เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของแต่ละ
กระทรวง 

2)   เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน ได้แก่ นำยกเทศมนตรี ผูว้่ำรำชกำรจังหวดั ผูว้่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปลดัเมืองพทัยำ หวัหนำ้ผูบ้ริหำรทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3)   พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ได้แก่ ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล ปลัดองค์กร
บริหำรส่วนจงัหวดั นำยอ ำเภอ ปลดักรุงเทพมหำนคร ผูอ้  ำนวยกำรเขต ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรเขต รอง
ปลดัเมืองพทัยำ และผูซ่ึ้งเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี 
 กล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ พระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บำ้นเมือง พ.ศ. 2535  ไม่มีกำรบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองกำรจดักำรขยะอนัตรำยเป็นกำรเฉพำะ โดย
กฎหมำยฉบบัน้ีกล่ำวถึงกำรจดักำรขยะมูลฝอยโดยทัว่ไป และเน้นในเร่ืองของกำรรักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง ซ่ึงมีกำรก ำหนดโทษปรับ หำกด ำเนินกำรผ่ำ
ฝืนดว้ย 
 

10.  ข้อบัญญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ือง การเกบ็ขน และกาํจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 
ขอ้บญัญติัฉบบัน้ี เป็นกำรออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ.

2535 มำตรำ 20 ท่ีให้อ ำนำจรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้ก ำหนดของทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ในกำร
รักษำควำมสะอำดและจดัระเบียบในกำรเก็บขน และก ำจดั โดยขอ้บญัญติัดงักล่ำวก ำหนดห้ำมมิให้
มีกำรถ่ำยเททิ้ง หรือท ำใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทำงสำธำรณะ  ซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจำกในพื้นท่ีท่ี
กรุงเทพมหำนครจดัไวใ้หก้ ำหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย หรือเจำ้ของ หรือผูค้รอบครอง
อำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ ปฏิบติัให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตำมสภำพหรือลักษณะกำรใชอ้ำคำรหรือ
สถำนท่ีนั้นๆ ทั้ งน้ี เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมสะอำด ซ่ึงเป็นข้อบัญญติัท่ีก ำหนดกรอบ
หลกัเกณฑก์ำรจดักำรมูลฝอยในภำพรวม 
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ทั้งน้ี ขอ้บญัญติักรุงเทพมหำนคร เร่ืองกำรเก็บขน และก ำจดัส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 
บญัญติัไวเ้ฉพำะเร่ืองของกำรจดักำรขยะมูลฝอยทัว่ไป โดยไม่รวมถึงกำรจดักำรขยะอนัตรำยไว ้
เน่ืองจำกค ำนิยำมของค ำวำ่ “มูลฝอย” ตำมขอ้บญัญติัน้ี หมำยถึง เศษกระดำษ เศษผำ้ เศษอำหำร เศษ
สินคำ้ ถุงพลำสติก ภำชนะท่ีใส่อำหำร เถำ้ มูลสัตว ์หรือซำกสัตว ์รวมตลอดถึงท่ีเก็บกวำดจำกถนน 
ตลำด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนๆ   ซ่ึงค ำนิยำมสอดคลอ้งกบัท่ีบญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัรักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข 
พ.ศ.2535 

 
11.  ข้อบัญญตัิกรุงเทพมหานคร เร่ือง การควบคุมกจิการรับทาํการเกบ็ ขน หรือกาํจัดส่ิง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกจิหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ พ.ศ. 2541 

ขอ้บญัญติัฉบบัน้ีเป็นกำรออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ.
2535 มำตรำ 20 มำตรำ 54 มำตรำ 55 และมำตรำ 58 เป็นขอ้บญัญติัท่ีก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขในกำรขอรับใบอนุญำต กำรต่อใบอนุญำต กำรขอรับใบแทนใบอนุญำต กำรกำรออกใบ
แทนใบอนุญำตใหเ้อกชนด ำเนินกิจกำรรับท ำกำรเก็บ ขน หรือก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยท ำใน
รูปของธุรกิจ หรือไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยกำรคิดอตัรำค่ำบริกำร รวมทั้งไดมี้กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขในกำรเก็บ ขน หรือก ำจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผู ้รับ
ใบอนุญำตปฏิบติั ตลอดจนก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรขั้นสูงตำมลกัษณะกำรให้บริกำร รับท ำกำรเก็บ 
ขน หรือก ำจดัส่ิงปฏิกลู หรือมูลฝอย ท่ีผูรั้บใบอนุญำตจะเรียกเก็บ 

 
12.  ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ

อาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
 ข้อบังคับฉบับน้ีออกโดยอำศัยอ ำนำจมำตรำ49 แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2528 ประกอบกบัขอ้ 7 และขอ้ 14 แห่งขอ้บญัญติักรุงเทพมหำนคร เร่ือง 
กำรเก็บ ขน และก ำจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 เป็นขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดหลกัเกณฑเ์พื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมขอ้บญัญติักรุงเทพมหำนคร เร่ือง กำรเก็บ ขน และก ำจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 
พ.ศ. 2544 ท่ีก ำหนดใหผู้ว้ำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร มีอ ำนำจออกค ำสั่งหรือขอ้บงัคบั ดงัน้ี 

1) ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรเก็บ แยก ขน ทิ้ง รวบรวมและก ำจดัส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยของอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ ตอ้งจดัให้มีตำมสภำพหรือลักษณะกำรใช้อำคำรหรือ
สถำนท่ีนั้นๆ  
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2) ก ำหนดจ ำนวน รูปแบบ และสุขลกัษณะของท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยท่ี
เจำ้ของหรือผูค้รอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆ ตอ้งจดัให้มีสภำพหรือลกัษณะกำรใช้อำคำรหรือ
สถำนท่ีนั้น ๆ  

3) ก ำหนดให้เจำ้ของหรือผูค้รอบครองอำคำรหรือสถำนท่ีใดๆปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ดว้ยสุขลกัษณะตำมสภำพ หรือลกัษณะกำรใชอ้ำคำรหรือสถำนท่ีนั้นๆ 
 ดงันั้น กำรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ีเพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรจดักำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
ใหมี้ควำมชดัเจนมำกยิง่ข้ึน โดยขอ้บงัคบัดงักล่ำวไดแ้ยกมูลฝอยออกเป็นหลำยประเภท ไดแ้ก่ 

1) มูลฝอย หมำยถึง เศษกระดำษ เศษผำ้ เศษอำหำร เศษสินค้ำ ถุงพลำสติก 
ภำชนะท่ีใส่อำหำร เถำ้ มูลสัตว ์หรือซำกสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวำดจำกถนน ตลำด ท่ี
เล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

2) มูลฝอยทัว่ไป หมำยถึง มูลฝอยอ่ืนท่ีมิใช่มูลฝอยท่ีย่อยสลำยได ้ มูลฝอยท่ีน ำ
กลบัมำใชใ้หม่ได ้มูลฝอยอนัตรำย และมูลฝอยติดเช้ือ 

3) มูลฝอยท่ีย่อยสลำยได ้หมำยถึง มูลฝอยประเภทเศษอำหำร เศษพืชผกั ผลไม ้
รวมตลอดส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นอินทรียวตัถุท่ีสำมำรถยอ่ยสลำยเน่ำเป่ือยท่ีไม่ใช่มูลฝอยติดเช้ือ และไม่ใช่
มูลฝอยอนัตรำย 

4) มูลฝอยท่ีน ำกลบัมำใช้ใหม่ได ้หมำยถึง มูลฝอยท่ีน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่
ได ้หรือน ำมำเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตใหม่ เช่น กระดำษ แกว้ โลหะ พลำสติก อลูมิเนียม เป็นตน้ 

5) มูลฝอยอนัตรำย หมำยถึง มูลฝอยท่ีมีส่วนประกอบหรือปนเป้ือนสำรเคมี
อนัตรำย เช่น สำรไวไฟ สำรเกิดปฏิกิริยำไดง่้ำย สำรท่ีมีควำมเป็นพิษ สำรท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน หรือ
สำรอนัตรำยใดท่ีก่อใหเ้กิดปัญหำต่อสุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม 

6) มูลฝอยติดเช้ือ หมำยถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นบริเวณท่ีสำมำรถท ำให้
เกิดโรคได ้ถำ้มีกำรสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้น   และหมำยควำมรวมถึงมูลฝอยท่ีเกิดจำกกำร
กระบวนกำร กำรรักษำ พยำบำล กำรตรวจวนิิจฉยัทำงกำรแพทยด์ว้ย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับกรมควบคุมมลพษิ/กรมส่ิงเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
โครงการศึกษาเร่ือง 

การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 
-----------------------------------------------------------------  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................................................................................... 
วนั/เวลาท่ีท าการสัมภาษณ์......................................................................................................... 
สถานท่ีด าเนินการสัมภาษณ์....................................................................................................... 
 
ผู้บริหาร กทม.  

1.  ท่านคิดวา่สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร   อะไร
คือ ปัญหา อุปสรรคใ์นการด าเนินการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร  

2.  สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและพื้นท่ีคาบเก่ียวเป็นอยา่งไร 
2.1 นโยบายหรือนวตกรรมต่างๆ เพื่อการจ ากดัขยะระหวา่งกรุงเทพ และ พื้นท่ีคาบ

เก่ียวไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งไรบา้ง  
2.2  ท่านเห็นว่าอะไรเป็นปัญหา หรือ อุปสรรค์ ของยุทธศาสตร์การจดัการขยะมูล

ฝอยร่วมกนัของกรุงเทพมหานคร กบัพื้นท่ีคาบเก่ียว 
2.3  ท่านคิดว่า  พื้ น ท่ีคาบ เ ก่ี ยว มีศักยภาพสามารถ รับนโยบาย ต่าง  ๆจาก

กรุงเทพมหานครไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.4  ตามข้อ 2.3 ท่านคิดว่าหากจะเพิ่มศกัยภาพของพื้นท่ีคาบเก่ียวควรมุ่งเน้น

ศกัยภาพดา้นใดบา้ง  
2.5  ท่านคิดว่า ดา้นการจดัการขยะ สามารถการมอบอ านาจให้ชุมชน ( Community 

Empowerment) โดยใหอ้ านาจแก่ชุมชนในการควบคุมการตดัสินใจทรัพยากรงานของสาธารณะเอง 
ไดห้รือไม่ อยา่งไร  

3. ท่านคิดว่ากฎ ระเบียบท่ีใช้อยู่ในขณะน้ี ได้แก่ พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  พรบ. สาธารณสุข พศ. 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.  2535  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535  มีความเหมาะสมหรือกบัสถานการณ์ขยะปัจจุบนัหรือไม่อยา่งไร  พรบ.ดงักล่าวส่งเสริม
การบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียวไวเ้หมาะสมหรือ ไม่ 
อยา่งไร  
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3.1  ท่านคิดวา่ พรบ. เทศบาล พศ. 2496  พรบ. สภาต าบลและองคก์รบริหารส่วน
ต าบล พศ. 2537   พรบ.องค์กรบริหารส่วนจงัหวดั พศ. 2540  ไดก้  าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของ
ทอ้งถ่ินไวช้ดัเจนแลว้ และ ทอ้งถ่ินทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเองในดา้นการจดัการขยะมูลฝอย
เป็นอยา่งดี  

4.  ท่านเห็นว่ายุทธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนัของกรุงเทพมหานคร กบัพื้นท่ี
คาบเก่ียวท่ีเหมาะสมควรเป็นเช่นไร  
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ค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
โครงการศึกษาเร่ือง 

การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล 
-----------------------------------------------------------------  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................................................................................... 
วนั/เวลาท่ีท าการสัมภาษณ์......................................................................................................... 
สถานท่ีด าเนินการสัมภาษณ์....................................................................................................... 
 
ผู้บริหารกทม.  
1.  สภาพขยะมูลฝอย  

1.  ประเภทขยะ มูลฝอย :ท่านคิดวา่ในกรุงเทพมหานคร ขยะประเภทใดเป็นปัญหาท่ีสุด  
2.  มีแนวทางด าเนินการก าจดัขยะเหล่านั้นอยา่งไร  
3.  อะไรคือ เป้าหมายของการก าจดัขยะของกรุงเทพมหานคร  
4.  มีแนวทางอยา่งไรเพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมาย  

2.  การจัดการขยะมูลฝอย (4 M) 
- คน 
- เงิน 
- อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
- การบริหารงาน 
1.  ท่านคิดวา่ปัจจยั 4 ดา้น ดา้นใดท่ีเป็นจุดเด่น และ จุดดอ้ยในการจดัการขยะของ

กรุงเทพมหานคร  
2.  ท่านคิดวา่จะมีแนวทางการแกไ้ขอยา่งไร  

3.  ปัญหาและความต้องการในการจัดการขยะมูลฝอย 
- การกกัเกบ็รวบรวม (Storage) 
- การเก็บขน (Collection) 
- การเปล่ียนแปลงสภาพและการน ากลบัมาใชใ้หม่ ( Recycle )  
1. ในความเป็นจริงท่านคิดวา่ประเด็น 1-3 ขอ้ใดท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด และ

ขอ้ใดเป็นส่ิงท่ีกรุงเทพท าไดดี้ท่ีสุด และขอ้ใดเป็นขอ้ท่ีสามารถท าไดน้อ้ยท่ีสุด เพราะเหตุใด  
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4.  การจัดการขยะมูลฝอย 
- การกกัเก็บรวบรวม (Storage) 
- การเก็บขน (Collection) 
- การเปล่ียนแปลงสภาพและการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ (Processing & Recycling) 
- การก าจดัขั้นสุดทา้ย (Final disposal) 

 1.  การจดัการขยะมูลฝอยแบบใดเหมาะกบัประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ท่านคิดวา่มี
แนวทางส่งเสริมเช่นไร 
 2.  การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่จะช่วยลดปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครหรือไม่อยา่งไร  
5.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

5.1  การวางแผน : กรุงเทพมหานครควรมีการวางแผนดา้นการขยะใหม่หรือไม่ อยา่งไร  
5.2  การจดัองคก์ร : การจดัองคก์รของกรุงเทพมหานครเพื่อการจดัการขยะในปัจจุบนัท่าน

คิดวา่เหมาะสมหรือไม่  
5.3  บุคลากร : บุคลากรมีความรู้ และเพียงพอหรือไม่  
54  งบประมาณ : งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพียงพอหรือไม่  
5.5  เทคโนโลย ี: ไดมี้การน าความรู้หรือ เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการด าเนินการเพื่อ

ก าจดัขยะหรือไม่  
5.6  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง : ควรมีการปรับปรุงหรือแกไ้ขกฎหมายทีเก่ียวกบัการจดัการขยะ

หรือไม่ อยา่งไร  
5.7  มาตรการทางภาษี : มาตรการดา้นภาษีจะช่วยในการลดขยะไดห้รือไม่  ถา้ใช่คิดวา่ควร

มีมาตรการท่ีเขม้ขน้ข้ึนหรือไม่ อยา่งไร  
 
6.  การมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอย 

6.1  ร่วมคิด : ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ระดบัใด 
6.2  ร่วมวางแผน : ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานหรือไม่ อยา่งไร  
6.3  ร่วมด าเนินงาน : ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการหรือแผนงานหรือไม่

อยา่งไร  
6.4   ร่วมติดตามและประเมินผล : ไดมี้การก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการ

ต่าง ๆ หรือ ไม่ อยา่งไร โดยหน่วยงานใด และไดน้ าผลการประเมินเหล่านั้นกลบัมาใชป้ระโยชน์
หรือไม่  
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ค าถามในการสัมภาษณ์จังหวัดปริมณฑล 
โครงการศึกษาเร่ือง 

ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ปริมณฑล 

-----------------------------------------------------------------  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................................................................................... 
วนั/เวลาท่ีท าการสัมภาษณ์......................................................................................................... 
สถานท่ีด าเนินการสัมภาษณ์....................................................................................................... 
  
1.  ปัจจุบนัสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของ  ................. เป็นอยา่งไรบา้ง  
 
2.  ปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอย และการแกไ้ขปัญหา 

2.1 ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของ ................. มีอยา่งไรบา้ง และมี
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 

2.2 มี ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างก รุง เทพมหานคร 
กบั  ................. หรือไม่ อยา่งไรบา้งและมีวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งไร 
 
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์/นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครปัจจุบนั 
เป็นอย่างไร ท่านคิดว่าทอ้งถ่ินมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการตามโนบายของกรุงเทพมหานครได้
หรือไม่  
 
4. การก าหนดยทุธศาสตร์/นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกบัพื้นท่ีคาบเก่ียว 

4.1 ปัจ จุบันมีการก าหนดยุทธศาสตร์ /นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร กบัพื้นท่ีคาบเก่ียว หรือไม่ ถา้มีก าหนดไวอ้ยา่งไร พื้นท่ีของท่านเป็นไดป้ระโยชน์
จากยทุธศาสตร์ดงักล่าวอยา่งไรบา้ง  

4.2 ท่านเคยได้รับการขอความร่วมมือในกิจกรรมเ ก่ียวกับการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานครดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร  

4.3  ท่านคิดว่า การส่งต่อนโยบายหรือแผนการจัดการขยะจากกรุงเทพมหานครมาสู่
ทอ้งถ่ินของท่านเกิดจากปัญหาใด และสามารถแกไ้ขไดห้รือไม่ อยา่งไร  
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5. ท่านมีความคิดเห็นในการบูรณาการจดัการขยะมูลฝอยระหว่างกทม.กบัพื้นท่ีคาบเก่ียว วา่จะมี
ความเป็นไปหรือไม่ อยา่งไร 
6.  ยุทธศาสตร์/นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนัของกทม. กบัพื้นท่ีของท่านท่ีเหมาะสมใน
อนาคตควรเป็นอย่างไร ควรมีหน่วยกลางในการด าเนินการ หรือ ควรมีหน่วยงานส าหรับ
ประสานงานหรือไม่  
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แบบสอบถามประชาชน 

การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ค าช้ีแจง  
 แบบสอบถามน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามประชาชนเก่ียวกบัความพึงพอใจของ
ประชาชนเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
 แบบสอบถามฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ส่วน (7 หนา้) ประกอบดว้ย 
  ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที ่2  การรับทราบขอ้มูล เก่ียวกบัสถานการณ์และวธีิการจดัการขยะมูลฝอย 
  ตอนที ่3  ผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 
  ตอนที ่4  การจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถาม และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
      จกัรกริช  กาญจนกิจ 
      นกัศึกษาคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

หมายเลขแบบสอบถาม
............................. 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
เพศ           1 [ ]  ชาย    2 [ ]  หญิง 
 
 
อาย ุ   

1 [ ]  นอ้ยกวา่ 20 ปี  2 [ ]  21 – 30 ปี  3 [ ]  31 – 40 ปี  
4 [ ]  41 – 50 ปี  5 [ ]  51 – 60 ปี  6 [ ] 60 ปีข้ึนไป 

 
 
ศาสนา   

1 [ ]  พทุธ  2 [ ]  คริสต ์  
3 [ ]  อิสลาม  4 [ ]  อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 

 
 
การศึกษา  

1 [ ]  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   2 [ ]  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   
 3 [ ]  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   4 [ ]  มธัยมศึกษาตอนตน้   
 5 [ ]  ปวช.    6 [ ]  มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 7 [ ]  ปวส. หรืออนุปริญญา   8 [ ]  ปริญญาตรี  
 9 [ ]  ปริญญาโท    10 [ ]  สูงกวา่ปริญญาโท 
 
 
อาชีพ  
 1 [ ]  นกัเรียน นกัศึกษา   2 [ ]  ขา้ราชการ    
 3 [ ]  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   4 [ ]  พนกังานเอกชน   
 5 [ ]  คา้ขาย    6 [ ]  ประมง    
 7 [ ]  ท าสวน    8 [ ]  ท านา    
 9 [ ]  รับจา้ง (ระบุ).    10 [ ] อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 
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ตอนที ่2  การรับทราบข้อมูล เกีย่วกบัสถานการณ์และวธีิการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์และวธีิการจดัการขยะมูลฝอยจากแหล่งใดบา้ง 
 (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

  [ ]  ส านกังานเขต/องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.)/ เทศบาล [ ]  ก านนั  
  [ ]  ผูใ้หญ่บา้น       [ ]  เพื่อนบา้น  
  [ ]  สมาชิกในครอบครัว      [ ]  วทิยชุุมชน  
  [ ]  วารสารชุมชน      [ ]  ประกาศต่างๆ 
  [ ]  โทรทศัน์       [ ]  อ่ืน ๆ (ระบุ).... 
 

ตอนที ่ 3  ผลกระทบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ตามความคิดเห็นของท่าน 

 
ผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย ใช่ ไม่ใช่ 

1. ท่านไดรั้บผลกระทบจากการจดัการขยะมูลฝอย    
2. ประเภทของผลกระทบท่ีท่านไดรั้บ 

2.1 ความสะอาดในพ้ืนท่ี 
  

2.2 ปัญหาดา้นสุขภาพ   
2.3 ปัญหาดา้นกล่ินรบกวน   
2.4 ปัญหาการคมนาคม   
2.5 ปัญหาดา้นภูมิทศัน์   
2.6 ปัญหาต่อการประกอบอาชีพ/กิจการ   
2.7 ปัญหาต่อการอยูอ่าศยั   
2.9 ปัญหาดา้นสตัวท่ี์เป็นพาหะน าโรค เช่น หนู แมลง   
2.10 อ่ืนๆระบุ ………………………………………………………………………   

3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับมือและแกปั้ญหาการจดัการขยะมูลฝอย 
3.1 เขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

  

3.2 ช่วยเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน   
3.3 ท าการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิงลงถงัขยะรวมของชุมชน   
3.4 ลดปริมาณขยะมูลฝอยดว้ยการลดการใชถุ้งพลาสติก    
3.5 ร่วมเป็นอาสาสมคัรดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน   
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ตอนที ่ 3  ผลกระทบและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ) 
 

ผลกระทบและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย ใช่ ไม่ใช่ 
4. ท่านพึงพอใจต่อการจดัการขยะมูลฝอยของภาครัฐ 
    4.1 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 

  

    4.2 การใหข้อัมูลเก่ียวกบัวธีิการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง   
    4.3 การแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี    
    4.4 การสนบัสนุนวสัถุ อุปกรณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยจากภาครัฐฯ เขต/อบต   
    4.5 ความช่วยเหลือท่ีไดรั้บจากภาครัฐฯ เขต/อบต.ดา้นสาธารณะสุข   
5. ท่านพึงพอใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน/ผูน้ าชุมชน 
    5.1 การใหข้อ้มูลความรู้ดา้นปัญหาขยะมูลฝอย 

  

    5.2 การจดักิจกรรมรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย   
    5.3 การอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น จดัหาวสัถุอุปกรณ์รองรับ

ขยะมูลฝอยอยา่งเพียงพอ 
  

    5.4 การแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี/ชุมชน   
    5.5 ความต่อเน่ืองในการรณรงคห์รือจดักิจกรรมเก่ียวกบัขยะมูลฝอย   
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ตอนที ่4  การจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
 
4.1  ในชุมชนของท่าน มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากขยะมูลฝอยดา้นใดบา้ง และท่านไดเ้ขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจากขยะมูลฝอยในชุมชนของท่านอยา่งไร  
 

ปัญหา การระบุสภาพปัญหาจากขยะมูล
ฝอย 

การมีส่วนร่วมการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาจากขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอย มีปัญหา คือ
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
.................................................. 
ไม่มีปัญหา 

มีส่วนร่วม โดย..................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
ไม่มีส่วนร่วม 

น ้าเสียจาก 
ขยะมูลฝอย 

มีปัญหา คือ
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
.................................................. 
ไม่มีปัญหา 

มีส่วนร่วม โดย..................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
ไม่มีส่วนร่วม 
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ปัญหา การระบุสภาพปัญหาจากขยะมูล

ฝอย 
การมีส่วนร่วมการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาจากขยะมูลฝอย 
กล่ินรบกวนจาก
ขยะมูลฝอย 

มีปัญหา คือ
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
ไม่มีปัญหา 

มีส่วนร่วม โดย
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................. 
ไม่มีส่วนร่วม 

อ่ืน ๆ
(ระบุ)....................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................. 

มีปัญหา คือ
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
.................................................... 
ไม่มีปัญหา 

มีส่วนร่วม โดย
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................. 
ไม่มีส่วนร่วม 
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4.2  โดยภาพรวมแลว้นั้น ท่านมีความพึงพอใจกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนระดบัใด 
 [ ]  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 [ ]  พึงพอใจมาก 
 [ ]  พึงพอใจปานกลาง 
 [ ]  พึงพอใจนอ้ย 
 [ ]  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
4.3  ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐท่ีดูแลเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนของท่าน
อยา่งไร 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิง่ 
 



 
ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ  นามสกุล    นายจกัรกริช  กาญจนกิจ 
 

ประวตัิการศึกษา -  ประกาศนียบตัรโรงเรียนการไปรษณียโ์ทรคมนาคม  
    การส่ือสารแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม  

-  นิติศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-  ศิลปศาสตรบณัฑิต  บริหารการจดัการ  มหาวทิยาลยั 
   ราชภฎัราชนครินทร์ 

 -  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การจดัการงานสาธารณะ มหาวิทยาลยั 
                                            รามค าแหง 
 

ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2536-2556  
-  เจา้หนา้ท่ีธนาณติัในประเทศ/ต่างประเทศ การส่ือสารแห่งประเทศไทย  
   กระทรวงคมนาคม 
-  เจา้หนา้ท่ีงานการเจา้หนา้ท่ี(ทรัพยากรบุคคล)       
   การส่ือสารแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม   
-  เจา้หนา้ท่ีการเงินและงบประมาณ การส่ือสารแห่งประเทศไทย  

                                            กระทรวงคมนาคม   
-  ผูต้รวจสอบภายใน บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั กระทรวงเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการส่ือสาร 
-  เลขานุการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั        

                                            กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
-  เลขานุการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั     
   กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 

พ.ศ. 2550-2556  
-  ผูบ้รรยายวชิากฎหมายธุรกิจโครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่    

                                            คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
-  ผูบ้รรยายวชิากฎหมายธุรกิจ โครงการปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ 

                     บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี 
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