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การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยงัพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ และในปี 

2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดก้ าหนดให้การจดัการขยะเป็นวาระแห่งชาติท่ีตอ้ง
ด าเนินการอยา่งเร่งด่วน ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาสถานการณ์และปัญหาการจดัการขยะจากบริบทเดิม
ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดว้ยวิธีการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผู ้
มี ส่วนเ ก่ียวข้อง แล้วท าการวิ เคราะห์ ช่องว่างทางกลยุท ธ์  (Gap Analysis) และประเ มิน
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis) เพื่อน าไปสู่การจดัท า
ยทุธศาสตร์การจดัการขยะตามมิติของหลกัการ Balanced Scorecard (BSC)  

ผลการศึกษาช่องวา่งทางกลยุทธ์พบวา่ ช่องวา่งส าคญัของกทม. คือ ประเด็นการสร้างวินยั
ของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน และการวิเคราะห์ SWOT พบวา่ จุดแข็งของกทม. คือ มีการ
ก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการขยะมูลฝอยอย่างชดัเจน จุดอ่อนของกทม. คือ การขาดแคลนบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ การขาด
แคลนงบประมาณ รวมถึงขาดการประสานท่ีดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีกบัประชาชน โอกาส คือ กทม. มี
การรวบรวมฐานขอ้มูลชุมชน ท าให้ทราบถึงสภาพสังคมของชุมชน และสามารถน าไปสนบัสนุน
ในการสร้างความร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ ได ้รวมถึงการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
มีความเช่ียวชาญในการจดัการขยะ อุปสรรค คือ กทม. มีประชากรแฝงจ านวนมาก ท าให้ควบคุม
พฤติกรรมหรือขอความร่วมมือในเร่ืองการจดัการขยะเป็นไปไดย้าก และประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาด
จิตส านึกต่อการจดัการขยะ 
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ยุทธศาสตร์ 5 ดา้น ท่ีน าเสนอ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการ
กระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาศกัยภาพของ
กรุงเทพมหานครในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การวิจยัและพฒันาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์หลักของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งน าเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนกลยุทธ์เพื่อท่ีจะสามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Bangkok Metropolitan Administration (BMA)’s waste management still faced several 

problems and obstacles. In 2014, the National Council for Peace and Order (NCPO) considered 
waste management as one of the national agendas that needs the instant solutions. Thus, this study 
aimed to examine and analyze situations and problems of waste management of Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA), which was conducted by interviewing BMA and districts’ 
administrators and officers, local leaders and people, and private sectors, as well as reviewing 
relevant documents. The data were analyzed by applying Gap Analysis and SWOT Analysis. The 
4 dimensions of Balanced Scorecard was adopted for the formulation of the strategies. 

It was found that the vital gap of waste management of BMA was building up people’s 
discipline for sustainable management. The SWOT Analysis revealed that the strengths of BMA 
were it had concrete environmental policies, organizational structure and function and equipment 
and technology. The weaknesses were insufficient specialists, insufficient financial provision and 
connection problems between government officers and the people. The opportunities were BMA 
had a community database that could facilitate the cooperation with communities, and good 
cooperation with other agencies. The threats were, there were a large number of unregistered people 
that cause difficulty in getting cooperation, and the people lacked public awareness on waste 
management. 
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The proposed five strategies are: 1) enhancement of efficiency in solid waste and 
hazardous waste management; 2) discipline, participation and responsibility of citizens and all 
sectors related to waste management; 3) appropriate and integrated waste management; 4) capacity 
building for BMA’s staff and improvement of solid waste management system; and 5) research and 
development of knowledge and technology in waste management. The study also suggested driving 
approaches for effective implementation of the strategies. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะมูลฝอยถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัในอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ
ไทย ในปี 2556 กรมควบคุมมลพิษได้ท าการส ารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศใหม่
ทั้งหมด พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ มีจ านวน 26.77 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมาถึง 2 ลา้นตนั โดยขยะมูลฝอยดงักล่าวถูกน าไปก าจดัแบบถูกตอ้ง จ านวน 7.42 ลา้นตนั (ร้อย
ละ 27) ก าจดัแบบไม่ถูกตอ้ง 6.9 ลา้นตนั (ร้อยละ 26) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดรั้บการเก็บขนท า
ให้ตกค้างในพื้นท่ีอยู่ถึง 7.6 ล้านตัน (ร้อยละ 28) และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 5.1 ล้านตนั (ร้อยละ 19) จากเหตุผลดงักล่าวท าให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสม
ตกคา้งเพิ่มข้ึนสูง จากการลงส ารวจพื้นท่ี ปี 2556 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยสะสมทั้งประเทศมี
จ านวนสูงถึง 19.9 ลา้นตนั วิกฤตปัญหาดงักล่าว จึงเป็นอีกหน่ึงโจทยใ์หญ่ของประเทศท่ีตอ้งเร่ง
ด าเนินการแกไ้ข (กรมควบคุมมลพิษ, 2557ก: 1) 

จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นว่า 
กรุงเทพมหานครสามารถจดัเก็บมูลฝอยเฉล่ีย 9,748 ตนัต่อวนั เม่ือเทียบเป็นอตัราการเกิดขยะมูล
ฝอยต่อคนต่อวนัมีค่าเท่ากบั 1.18 กิโลกรัม (กรุงเทพมหานคร. ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล. 
กองยุทธศาสตร์บริหารจดัการ, 2556ก: 15) มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจะถูกเก็บขนโดยกรุงเทพมหานครจาก
ภาชนะท่ีประชาชนตั้งไวห้น้าอาคารบา้นเรือนหรือจุดพกัมูลฝอย หรือวางถุงมูลฝอยตามวนั เวลา 
และสถานท่ีท่ีก าหนด จากนั้นจะมีการขนส่งมูลฝอยไปท่ีศูนย์ก าจดัมูลฝอย 3 แห่ง คือ อ่อนนุช 
หนองแขม และสายไหม ซ่ึงกรุงเทพมหานครให้บริการเก็บขนมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นท่ีทั้ง 50 ส านกังานเขต โดยมูลฝอยส่วนใหญ่ท่ีเก็บขนไดจ้ะถูกน ามาก าจดัดว้ยวิธีฝัง
กลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ (Sanitary Landfill) ท่ีอ  าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม และอ าเภอพนม
สารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนท่ีเหลือจะถูกบ าบดัดว้ยเทคโนโลยีการหมกัท า
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ปุ๋ย (Composting) ท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช คิดเป็นร้อยละ 12 ขอ้มูลเปรียบเทียบปริมาณมูลฝอย
คาดการณ์กบัปริมาณมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2562 ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 

 
 
ภาพที ่1.1 เปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยคาดการณ์และปริมาณของมูลฝอยของกรุงเทพมหานครท่ี  

จดัเก็บไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2562  
แหล่งทีม่า: ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2556ก: 68. 
 

การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีการจดัการท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ใน
ประเทศไทย ซ่ึงยงัคงตอ้งมีการด าเนินการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Chart, Juanga and Chettiyappan, 
2006) โดยกรุงเทพมหานครไดมี้การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ และด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามหลกั 
3R โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคดัแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด อีกทั้งการก าหนด
นโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย และการปรับปรุงเทคโนโลยีในการก าจดัมูล
ฝอยให้ทนัสมยั ท าให้กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพในการจดัการขยะมากข้ึนแต่ยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดจิตส านึกสาธารณะ (Public Mind) ในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มของเมืองและชุมชน และไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติซ่ึง
เป็นฐานรากของการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2556ก: 2) จาก
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ตวัอย่างการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในโครงการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน พบว่าการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ การให้ค  าแนะน าและให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ (พิทกัษ ์มุกดาสนิท, 
2551; สุกฤษฎ์ิพงษ ์วะเจดีย,์ 2551) 

เน่ืองจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครยงัมิได้น าหลักการท่ีว่าผู ้ก่อมลพิษต้องเป็นผู ้จ่าย 
(Polluter Pays Principle: PPP) มาใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม จึงท าให้กรุงเทพมหานครตอ้งเป็นผูรั้บภาระ
ค่าใชจ่้ายในการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทุกภาคส่วนร่วมกนัก่อ และกรุงเทพมหานคร
ไม่สามารถจัดการปัญหามลพิษ ท่ี เ กิด ข้ึนในพื้ น ท่ีได้อย่าง เบ็ด เส ร็จ  (ส านัก ส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร, 2556ก: 2)  โดยพบว่าประเทศท่ีพฒันาแล้วส่วนใหญ่ เช่น ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และกลุ่มประเทศยุโรป ได้น าหลักการผูก่้อมลพิษต้องเป็นผูจ่้ายมาเป็นองค์ประกอบหลักของ
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจและภาระรับผิดชอบของผู ้ประกอบการท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดล้อมมากยิ่งข้ึน (Larson, 2005) อย่างไรก็ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
ก าหนดให้การจดัการขยะเป็นวาระแห่งชาติท่ีตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน โดยมอบนโยบายการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศให้ผูว้่าราชการจังหวดั หน่วยงานท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน ให้ด าเนินการตามแผน Roadmap ลดและคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง จดัการขยะมูล
ฝอยแบบศูนยร์วมและก าจดัโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นแปรรูปขยะเป็นพลงังานและเปิด
โอกาสใหเ้อกชนเขา้มาลงทุนหรือร่วมลงทุน (ไทยพบัลิกา้, 2557) 

การยกระดบัและพฒันาระบบการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดยุทธศาสตร์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม
มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร และเป็นท่ีมาในการ
วเิคราะห์สถานการณ์และจดัท ายทุธศาสตร์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการทบทวน
สรุปรวมและวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและการด าเนินแผนงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งศกัยภาพในการ
พฒันาโดยมีกรอบการวางแผนตาม Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่น
ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ยทุธศาสตร์ดงักล่าวจึง
อาจใช้เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยยกระดับการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร และส่งผลให้
กรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จในการขบัเคล่ือนให้เป็นมหานครตามวิสัยทศัน์  “มหานครน่า
อยูอ่ยา่งย ัง่ยนื” 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
1.2.2  เพื่อวเิคราะห์ปัญหาและสภาพแวดลอ้มการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
1.2.3  เพื่อจดัท ายทุธศาสตร์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.3.1  ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
1.3.2  ทราบถึงระบบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
1.3.3  ทราบถึงจุดแขง็/จุดอ่อนการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
1.3.4  ไดแ้นวทางในการก าหนดยทุธศาสตร์ส าหรับการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
1.3.5  สามารถหาโอกาส/ช่องวา่ง และแนวทางยกระดบัในการพฒันาระบบการจดัการขยะ

ของกรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ขอบเขตของการ ศึกษาค ร้ัง น้ี เ ป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานครให้มีความสอดคล้องกบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม  2557 โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1.4.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การจดัท ายทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอย 
1.4.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ กรุงเทพมหานคร 
1.4.3  ขอบเขตดา้นเวลา คือ ผูว้จิยัจะท าการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2556 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) หมายถึง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงท าหนา้ท่ี
บริหารเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายปัจจุบนัคือ พระราชบญัญติัระเบียบ
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บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงานภายใตก้ารบริหารจ านวน
มาก ไดแ้ก่ หน่วยงานระดบัส านกั (21 ส านกั) หน่วยงานระดบัส านกังานเขต (50 เขต) หน่วยงาน
พาณิชย ์โรงพยาบาลในสังกดั สนพ. และศูนยบ์ริการต่าง ๆ  

เขต หมายถึง ช่ือเรียกหน่วยการปกครองทางมหาดไทย อยู่ระดบัเดียวกบัอ าเภอซ่ึงอยูร่อง
จากจงัหวดั แต่ใชเ้ฉพาะในกรุงเทพมหานครซ่ึงไม่มีสถานะเป็นจงัหวดั ในแต่ละเขตแบ่งออกเป็น
แขวง 

ขยะมูลฝอย (Solid Wastes) หมายถึง ขยะทัว่ไป ของเสียอนัตราย ขยะรีไซเคิล และขยะติด
เช้ือ  

ขยะย่อยสลาย (Compostable Wastes) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย
สลายไดเ้ร็ว สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์
เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผ ัก ผลไม้ หรือสัตว์ท่ีเกิดจากการทดลองใน
หอ้งปฏิบติัการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  

ขยะอนัตราย (Hazardous Wastes) หรือ มูลฝอยอนัตราย หมายถึง ของเสียหรือส่ิงของท่ีไม่
ใชแ้ลว้หรือเส่ือมสภาพหรือส่ิงท่ีเจือปนจากวตัถุอนัตรายชนิดต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ 
วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกรรมมนัตรังสี วตัถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม มูลฝอยอนัตราย
ท่ีเกิดจากการด ารงชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี หลอดไฟ สีสเปรย์ เคร่ืองส าอาง
หมดอายุ ยารักษาโรคท่ีหมดอายุ ภาชนะบรรจุน ้ ายาท าความสะอาดเคร่ืองสุขภณัฑ์ น ้ ามนัเคร่ือง 
น ้ ามนัเบรก น ้ ายารักษาเน้ือไม  ้น ้ ายาขดัเงาไม ้น ้ ายาขดัเงาหนัง น ้ ายาขดัโลหะ สีทาบา้น กาว ทิน
เนอร์ และแลคเกอร์ รวมทั้งภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง สารก าจดัวชัพืช สารฆ่าสัตวท่ี์รบกวน และ
ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ตอ้งมีการแยกทิ้งแยกกา
จดัเพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  

ขยะทัว่ไป (General Wastes) มูลฝอยทัว่ไป หมายถึง ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าส าหรับการน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมหรือฟอล์ยท่ีเป้ือนอาหาร เป็นตน้ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2555) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ขยะรีไซเคิล (Recyclable Wastes) หรือ มูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือวสัดุ
เหลือใช ้ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเคร่ืองด่ืม
แบบ UHT กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต ์เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 

ขยะช้ินใหญ่ หมายถึง ส่ิงของหรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีมีสภาพเก่า เส่ือมสภาพหรือเป็นของ
เหลือใชท่ี้ไม่สามารถใชไ้ดห้รือไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงส่วนมากมีขนาดใหญ่จนเกินกวา่ท่ีจะสามารถทิ้งลงถงั
ขยะหรือน าไปก าจดัไดด้ว้ยตนเองได ้ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น เตียงนอน โต๊ะ ตูเ้ส้ือผา้ หรือ
เคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ เช่น ทีว ีตูเ้ยน็ พดัลม เป็นตน้ 

มูลฝอยติดเช้ือ หมายความวา่ มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมีความเขม้ขน้ ซ่ึง
ถา้มีการสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้นแลว้ สามารถท าใหเ้กิดโรคได ้(กฎกระทรวงสาธารณสุขวา่
ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ, 2545)  
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บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยและจดัท ายุทธศาสตร์ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะ มูลฝอย รวมทั้ ง
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปประกอบการสร้างกอบแนวคิดการวิจยั และใชร่้วมกบัการอภิปราย
ผลการศึกษาคน้ควา้ โดยมีรายละเอียดแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1  หลกัการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2  กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3  สถานการณ์และการจดัการขยะมูลฝอย 

2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 
2.5  การวเิคราะห์โอกาส/ช่องวา่ง (Gap Analysis) 

2.6  SWOT Analysis 

2.7  Balanced Scorecard (BSC) 

2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 หลกัการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บญัญติัให้เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลและการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปพิเศษมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง โดยผูท่ี้มี
ความเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งตระหนกัวา่แผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาระดบัต่าง ๆ ซ่ึงแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัต่าง ๆ กบัแผนพฒันาทอ้งถ่ินไวด้งัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัต่าง ๆ กบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. ส านกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน, 

ม.ป.ป. 
 

 ประเภทของแผนพฒันาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ก าหนดประเภทของแผนพฒันาท้องถ่ินไว้ 2 ประเภท ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 แผนยุทธศาสตร์การพฒันา หมายถึง ยุทศาสตร์ท่ีก าหนดแนวทางการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันาอ าเภอ และสามารถแสดงถึง
วสิัยทศัน์ พนัธิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต  
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 แผนพฒันาสามปี หมายถึง ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดแนวทางการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการ 
มีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาท่ีจดัท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณใน
แต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ือง เป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาทั้งส้ินสามปี โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ส าหรับ “แผนปฏิบติัการ” ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
และประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 นั้น มิใช่การจดัท าแผนพฒันา แต่เป็นเอกสารท่ีรวบรวม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่
ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมการพฒันาในพื้นท่ีท่ีด าเนินการ 
 

 หลกัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 ความหมายของการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย . ส านักนโยบายและแผน (2557: 6) ได้ให้
ความหมายของ “ยุทธศาสตร์ (Strategic)” หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน 
ดงันั้นจุดหมายจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งในการจดัท ายุทธศาสตร์ โดยผูจ้ดัท าจ  าเป็นตอ้งก าหนดจุดหมาย
ของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ท่ีได้ออกมานั้นตรงความตอ้งการและด าเนินไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์, กฤษณา สุวรรณภกัดี และพรพรรณ ปริญญาธนกุล (2546: 
79) กล่าววา่ “ยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบติัตามพนัธกิจและภารกิจ (Mission) ให้
สัมฤทธ์ิตามวิสัยทศัน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ท่ีดีจะต้องถูก
ก าหนดข้ึนตามวิสัยทศัน์ขององค์การ จากการระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรภายใน
องคก์าร” 

ทศพร  ศิริสัมพันธ์  (2539: 12) อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ว่า เป็นเอกสารท่ีระบุ วิสัยทศัน์ ภารกิจ 
และกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององคก์รหน่ึง ๆ ซ่ึงเป็นแผนระยะยาวท่ีบ่งบอกถึงทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์ร และสามารถใชส้ าหรับเป็นเคร่ืองมือในการประสาน และก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ ขององคก์รให้เป็นไปในทิศทางและจงัหวะเวลาท่ีสอดคลอ้งกนั โดย
ยุทธศาสตร์ถูกก าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์กร เพื่อคาดคะเน
แนวโนม้ของสถานการณ์ และก าหนดแนวทางการด าเนินการขององคก์รให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
แนวโนม้ของสถานการณ์ดงักล่าว 



10 
 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า “ยุทธศาสตร์” หมายถึง แนวทางการปฏิบติัท่ีมีการ
ด าเนินการตามภารกิจให้สามารถบรรลุตามวิสัยทศัน์ (Vision) และเป้าหมายขององค์การ โดยถูก
ก าหนดข้ึนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกขององค์การ เพื่อให้การ
ด าเนินการขององคก์ารมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัแนวโนม้ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์มีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับผูบ้ริหารขององคก์ารสมยัใหม่ทั้ง

ในภาครัฐและเอกชน ท่ีมุ่งหวงัผลส าเร็จในการด าเนินงาน เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของ
ประเทศมีการเปล่ียนแปลงและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและภยั
อุปสรรคต่อองค์การ ทั้งน้ีองค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมิลผลงาน
ประจ าปีงบประมาณ หรือกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดท า
งบประมาณรายปีได้ นอกจากน้ีผูบ้ริหารองค์การโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ ยงัใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนตดัสินใจ ซ่ึงจะท าให้มีการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ โดยมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งพิจารณาจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของงบประมาณ 
บุคลากร ตลอดจนเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว ้อนัเป็นประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public 
Interest) ทั้งยงัเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชน โดยการวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์เป็นประโยชน์หลายประการต่อการบริหารงานในองคก์ารต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2546: 79; ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2539: 12 อา้งถึงใน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2555; ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย. ส านักนโยบายและ 
แผน, 2557: 8) 

 ช่วยท าให้ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานหันมาให้ความสนใจอย่าง
แทจ้ริงในเร่ืองขององคก์ารมากข้ึน 

 กระตุน้ใหผู้บ้ริหารทราบถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและเตรียมหามาตรการรองรับไวล่้วงหน้าอนัเป็นการลดความเส่ียงและความ
เสียหายทีจะเกิดข้ึนกบัองคก์าร 

 ช่วยท าให้ผูบ้ริหารเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจนข้ึนและมองเห็นภาพของการพฒันางานในอนาคต 

 ช่วยระบุโอกาสและลู่ทางในการด าเนินในอนาคตให้การปรับเปล่ียน 
ทิศทางและภารกิจขององคก์รเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
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 ช่วยท าให้การก าหนดวตัถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการใช้
ทรัพยากรขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนัระหว่างสมาชิกขององคก์รและ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทิศทางและการด าเนินงาน ตลอดจนความคาดหวงัต่างๆ 

 ช่วยก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นการผนึกก าลงัภายในองคก์ร 

กล่าวโดยสรุป การแผนยุทธศาสตร์เป็นการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการปรับเปล่ียนองค์กร
ใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลง 

 ขั้นตอนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์มีความส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิ่ง 

เน่ืองจากเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและ
แนวทางในการท่ีจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น โดยขั้นตอนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. ส านกัพฒันาและ
ส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.; ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย.์ ส านกันโยบายและแผน, 
ม.ป.ป.; วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2546: 79; มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.  
ส านกังานอธิการบดี, 2555)  

 การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Planning)  
เป็นการด าเนินการเพื่อท าให้ยุทธศาสตร์ท่ีได้ถูกก าหนดข้ึน มีความเป็น

รูปธรรม ปฏิบติัไดจ้ริง อนัจะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามขององค์การ 
หรือท่ีมกั นิยมเรียกกนัวา่ SWOT Analysis อนัประกอบไปดว้ยการวเิคราะห์จุดแขง็ (Strengths) การ
วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ภยัคุกคาม 
(Threats) ขององคก์าร  

 การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์  
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 การก าหนดวัต ถุป ระส งค์  (Objective) ในแ ต่ละประ เ ด็น
ยทุธศาสตร์ 

 การก าหนดดชันีช้ีวดัผลงานขององค์กรหรือหน่วยงาน (Strategic 
Plan’s KPIs)  

 การก าหนดยทุธวธีิ (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบติั  
 การก าหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) 

พร้อมกบั ดชันีช้ีวดัผลงานระดบัแผนปฏิบติัการ (Action Plan’s KPIs) 
 การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation)  

ขั้นตอนน้ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานฝึกอบรมจะตอ้งร่วมมือกนั
อยา่งใกลชิ้ด เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการใหแ้ก่บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบจัดท าโครงการต่าง ๆ ผูท่ี้มีหน้าท่ีตรวจสอบและ
ประเมินผล ผูท่ี้มีหน้าท่ีปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร บุคคลเหล่าน้ีจะต้องเข้าใจเร่ืองแผน
ยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการอยา่งถ่องแท ้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ยอ่มข้ึนอยูก่บัระดบัของความรู้ความเขา้ใจในแผน  

 การควบคุม ติดตามและประเมินผล (Strategic Control)  
การควบคุม ติดตามและประเมินผลเน้นวิธีการปฏิบติัแตกต่างกนัอยู่ 2 

แนวทางคือ แนวทางแรก เน้นการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยพิจารณาจากกระบวนการ 
(Process-Oriented Management or P-Criteria) ซ่ึงให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม 
ตัวช้ีว ัดท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน (Drive KPIs or Lead KPIs) ส่วนแนวทางท่ีสอง เน้นการบริหาร
ยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ (Results-Oriented Management or R-Criteria) เน้นท่ีการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ หรือการประเมินท่ีผลลัพธ์ หรือประเมินท่ีตวัช้ีวดัท่ีเป็นผล (Results or Lag 
Indicators) ในทางปฏิบติั ผูบ้ริหารในกลุ่มน้ีอาจมีการประเมินในระดบัตวัช้ีวดัประเภทขบัเคล่ือน
บา้ง แต่ถึงกระนั้นก็เนน้ท่ีผลลพัธ์เป็นส าคญั 

 ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 
โดยทัว่ไป ควรก าหนดให้มีคณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานหาก

พบว่าผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายามปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวน้อกจากน้ี หากพบว่าผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่า
เป้าหมายท่ีตั้งไวต้  ่า ตอ้งพยายามยกระดบัเกณฑห์รือระดบัเป้าหมายใหสู้งข้ึน  

การวางแผนยุทธศาสตร์  ส่วนใหญ่มีกระบวนการท่ีเร่ิมต้นด้วยขั้นตอนการ
เตรียมการซ่ึงเป็นขั้นตอนของการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัถึงเหตุผล ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการ
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จดัท าแผนยุทธศาสตร์การให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองการวางแผน กระบวนการจดัท าแผน เพื่อให้
บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการจดัท าแผน โดยทัว่ไปมกัจะใช้รูปแปลการระดมสมองจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า บนพื้นฐานความมีเหตุผล และบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์ 
จากกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทั้ ง 3 ขั้ นตอนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถแสดง
ความสัมพนัธ์ไดด้งัภาพท่ี 2.2 

 

 
 
ภาพที ่2.2  ความสัมพนัธ์ของกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
แหล่งทีม่า: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. ส านกังานอธิการบดี, 2555. 
 

 หลกัการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 ความหมายของการจดัท าแผนกลยทุธ์  

กลยุทธ์ มาจากค าสองค าคือค าว่า “กล” อนัหมายถึง การลวงหรือล่อล่วงให้หลง
หรือเขา้ใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ ส่วน “ยุทธ์” หมายถึง สงคราม หรือการรบพุ่ง เม่ือน าสอง
ค ามารวมเป็น “กลยุทธ์” จึงหมายถึง การรบท่ีมีเล่ห์เหล่ียม หรือวิธีการต่อสู่ท่ีตอ้งใช้กลอุบาย ตาม
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2552  

ก่ิงพร ทองใบ (2546: 7 ) ได้สรุปความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การ
วางแผน การด าเนินการ และการควบคุมในแนวทางท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์ คือ ความสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

พักตร์ผจง  ว ัฒนสินธ์ุ  (2541) กล่าวว่า  “การจัดการเ ชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Management) หมายถึง การจดัการท่ีเน้นถึงความส าคญัของสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการจดัการ
ภายใน ซ่ึงตอ้งเตรียมแผนการด าเนินการใหมี้ความเหมาะสมกบัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
หรือตอบสนองภาวะการแข่งขนัไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยมีการจดัการทรัพยากรใหเ้หมาะสม” 

จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2548: 28) ไดใ้ห้ความหมาย การ
จดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบดว้ย การตดัสินใจ การวางแนวทาง และการ
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ควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะสร้างความมั่นใจว่าองค์การสามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่าง
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ดงันั้นจึงสรุปความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือ การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
คือ การด าเนินการหรือควบคุมแนวทางท่ีองค์การสามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีอิทธิพลต่อการด าเนินการขององคก์าร 

 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
ในการบริหารปัจจุบนั การวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ถูกน ามาใช้ก่อนในภาคธุรกิจ

เอกชนและประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก ซ่ึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศหรือความส าเร็จของกิจการ ทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2539: 12) อ้างถึงใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2555) ไดก้ล่าวถึงความจ าเป็นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือ
ยทุธศาสตร์วา่ “มีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับผูบ้ริหารขององคก์ารสมยัใหม่ท่ีมุ่งหวงัผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของประเทศมีการเปล่ียนแปลงและขยายตวัอยา่ง
รวดเร็ว” ดังนั้นภาคราชการจึงเห็นความจ าเป็นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหาร
ราชการ ซ่ึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขนัหรือมุ่งหาก าไรให้แก่
หน่วยงาน แต่เป็น “ความพยายามภายในขอบเขตของธรรมนูญการปกครอง” ซ่ึงหากด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม ก็สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหลกัการของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ยงัช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถประยกุตใ์ช้
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์ต่อองค์การ 5 
ประการดงัต่อไปน้ี (Thompson and Strickland, 1999: 24 อา้งถึงใน วีรพงษ์ ไชยหงส์, 2558; ก่ิงพร 
ทองใบ, 2546: 25; สตีเฟน, 2547: 26; จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์, 2548: 16;  
สมพร แสงชยั, 2548: 36) 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นตัวก าหนดทิศทางและการก าหนด
จุดมุ่งหมายขององคก์ร  

กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์เร่ิมตน้ดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มของ
องค์กร ท าให้สามารถก าหนดวตัถุประสงค์ ทิศทางและจุดมุ่งหมายการด าเนินงานขององค์กรได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงอาจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองค์กร ท าให้
กระบวนการตดัสินใจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยร่วมกนัใน
การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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 สร้างความสอดคลอ้งในการปฏิบติังาน 
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ก่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์และความเขา้ใจร่วมกนั

ในวตัถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน และช่วยสร้างความสอดคลอ้งของการด าเนินงานใน
หนา้ท่ีต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงจะท าให้ผูบ้ริหาร พนกังาน และทุก ๆ คนในองคก์รเกิดความเขา้ใจ
ในกลยุทธ์ท่ีซบัซ้อนร่วมกนัอย่างเป็นเหตุเป็นผล น าไปสู่การจดัสรรทรัพยากรและการด าเนินงาน
เป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

 เพื่อให้ทราบถึงแนวโนม้ของกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตและสร้างความ
พร้อมใหแ้ก่องคก์ร 

การศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการก าหนดกลยุทธ์ ช่วยให้
ผูบ้ริหารเกิดความเขา้ใจในภาพรวมและศกัยภาพขององคก์ร ท าให้องคก์รสามารถคาดคะเนและมี
ความพร้อมต่อปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งเปล่ียนแปลงปัญหาเป็นโอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 ช่วยใหเ้กิดการพฒันาของบุคลากรภายในองคก์ร 
กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่ในองคก์รไม่วา่

จะเป็น ผูบ้ริหารระดบัสูง หวัหน้างาน หรือหวัหนา้ทีมงาน ซ่ึงเป็นการสร้างผูน้ าและเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อพฒันาองค์กร และช่วยท าให้ผูบ้ริหารมีความ
ต่ืนตวัต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงและมีความรอบคอบต่อการวางแผนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งท าให้บุคลากรสามารถปรับตวัโดยการกา้วไปขา้งหน้าให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก 
ทุก ๆ คนในองคก์รสามารถจะปรับปรุงตนเอง  

 สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนั 
การจดัการเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนั

ให้แก่ธุรกิจ และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัให้เหนือกว่าคู่แข่งดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จ อิทธิพลจากสภาวะแวดลอ้ม และกลยทุธ์ท่ีส าคญั ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบ 

 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ภาครัฐ 
การจดัการภาครัฐเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการผลิตและบริการดา้นต่าง ๆ 

เพื่อประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยรัฐจะเป็นผูผ้ลิตบริการด้านต่าง ๆ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ เช่น สาธารณูปโภค การรักษาพยาบาล การให้ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น จากบทบาทน้ีจะสามารถเห็นถึงขอบเขตหรือบริบทของการจดัการภาครัฐวา่มีขนาดและ
ขอบวงท่ีใหญ่กวา้งขวางและส่งผลกระทบต่อประชาชน และผูใ้ชบ้ริการในวงกวา้งกว่าการจดัการ
ของภาคเอกชน  ดงันั้นภาคราชการจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกบัภาคราชการมากข้ึน โดยการวางแผนกลยุทธ์จะท าให้ภาครัฐมีการด าเนินงานมุ่งเน้น
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การก าหนดประเด็นและแกไ้ข เนน้การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์ารใน
แง่ปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดฝันและวางแผนเพื่อการเปล่ียนแปลง
นั้น เน้นการก าหนดวิสัยทศัน์ของความส าเร็จ (Vision of Success) และกลยุทธ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
สภาพแวดล้อมและทิศทางขององค์การ และเน้นการปฏิบัติท่ีจะน าไปสู่อนาคตท่ีดีท่ีสุด โดย
หลกัการแลว้การจดัการภาครัฐ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปควรยึดหลกัการพื้นฐาน ดงัต่อไปน้ี 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548 : 2-6; สมพร แสงชยั, 2548: 36) 

 การตรวจสอบและถ่วงดุล ทั้งระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บญัญติัและฝ่ายตุลาการและระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ของแต่ละฝ่าย 

 หลักของสัญญาประชาคม ซ่ึงรัฐโดยรัฐบาลต่าง ๆ อาสาเขา้มาเพื่อ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ใหก้บัประชาชนซ่ึงตนเองไดรั้บอาณติัเขา้มาท าการแทนผา่นการเลือกตั้ง 

 หลักของกฎหมาย ซ่ึงต้องยึดปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย ซ่ึง
ก าหนดใชเ้พื่อใหเ้กิดความด ารงอยูร่่วมกนัไดข้องประชาชนอยา่งสันติและเสรี 

 การปกครองโดยธรรม ซ่ึงต้องยึดปฏิบติัต่อทุกกลุ่มชนชั้น เช้ือชาติ 
ศาสนา และหมู่เหล่าโดยใหเ้กิดความยติุธรรมเสมอเหมือนกนั 

 การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจะแสดงออกและบอกใหป้รากฏทราบ
ถึงความตอ้งการของตนในการไดรั้บการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความทุกขย์ากท่ีกลุ่มของตนตอ้ง
ประสบ โดยอยูใ่นกรอบของกฎหมาย 

 อ านาจไม่จ  ากดัอยูท่ี่คนคนเดียว ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดการน าพาประเทศ
ไปสู่หายนะอนัยิง่ใหญ่มากกวา่สันติธรรมท่ีมนุษยใ์ฝ่หาในทุก ๆ สังคม 

 การให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้มีการเรียนรู้ มีทักษะ และ
ความสามารถในการประกอบสัมมาชีพเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และจนถึง
ประเทศชาติใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ความแตกต่างของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของภาครัฐและภาคเอกชน 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐแตกต่างจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาคเอกชน 

เน่ืองจากความแตกต่างทางดา้นนโยบาย วิธีการท่ีถูกจ ากดัโดยระเบียบขอ้บงัคบั และลกัษณะของ
งานและแผน ความแตกต่างเหล่าน้ีเกิดจากองคป์ระกอบภายในขององคก์ารเป็นอนัดบัแรก (Barry, 
1988: 55-58 อา้งถึงใน สมพร แสงชยั, 2548: 19-40; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548: 1-40) 

 อ านาจหน้าท่ี  (Authority) ของภาครัฐเป็นไปตามกฎหมายและ
ความชอบธรรมซ่ึงซบัซ้อนและมีผลกระทบต่อคนจ านวนมาก และผูต้ดัสินใจมีความเส่ียงจากการ
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ตดัสินใจค่อนขา้งน้อยมาก แต่ส าหรับภาคเอกชนแล้ว องค์การเน้นการตดัสินใจท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีค่อนขา้งแน่นอน สามารถคาดการณ์ได ้และมีการแบ่งงานอยา่งชดัเจน 

 หนา้ท่ีและบริบทของงาน (Task and Work Context) โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในเร่ืองของความรวดเร็ว ภายใต้สถานการณ์ท่ีบีบบงัคบั ความเป็นสาธารณะและช่วงเวลา
ด าเนินงานท่ีค่อนขา้งสั้ น ภาครัฐจะตอ้งถูกตรวจสอบโดยส่ือมวลชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
รวมทั้งวาระของการเป็นรัฐบาลอาจจะสั้นจนเกินไป ภาครัฐจึงก าหนดนโยบายและการเปล่ียนแปลง
ตามแรงกดดนัจากภายนอกมากกว่าจะก าหนดการเปล่ียนแปลงโดยตนเอง ท าให้งานภาครัฐขาด
ความแน่นอน ขาดขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า และงานไม่เป็นช้ินเป็นอนั การเมืองจึงท าให้บทบาทของ
ผูบ้ริหารลดลงและกระบวนการบริหารติดขดัหรือไม่สามารถประสานในระดับต่าง ๆ ภายใน
องคก์ารได ้

 องค์การและโครงสร้าง (Organizations and Structures) ถูกอิทธิพล
ภายนอกกระทบอยา่งรุนแรงในภาครัฐ เพราะสภาพแวดลอ้มภายนอกเคล่ือนไหวและเรียกร้องอยู่
ตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัโครงสร้างภายในกลบัแข็งตวัและไม่มีความสามารถในการปรับตวัให้
สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้เลย ท าให้องค์การไม่สามารถปฏิบติังานใน
ลกัษณะเชิงกลยทุธ์ไดส้ะดวก 

 บุคคลและระบบงานบุคคล  (Personnel and Personnel System) 
โครงสร้างบุคคลในระบบราชการแตกต่างจากระบบธุรกิจเอกชน เช่น อ านาจหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
ภาครัฐมีจ ากัดกว่าภาคเอกชนในเร่ืองความมั่นคงของงานราชการ ผูบ้ริหารจึงไม่สามารถจะ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงวธีิการท างานไดอ้ยา่งสะดวกสบายนกั 

การจดัการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกนั เพราะความ
แตกต่างทางปัจจยัภายในขององคก์ารภาครัฐและภาคเอกชน และการก าหนดเชิงกลยทุธ์ก็มีจุดเนน้ท่ี
แตกต่างกนัออกไป ดงัจะเห็นได้ว่าในระดบัยุทธวิธีของภาครัฐคือการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของระดบักลยุทธ์ ในระดับกลยุทธ์จะเป็นการก าหนดแผนงานตาม
นโยบายของระดบัยุทธศาสตร์ และส าหรับในระดบัยุทธศาสตร์จะเก่ียวกบัการก าหนดจุดประสงค์ 
ภารกิจ และวิสัยทศัน์ แต่ส าหรับภาคเอกชนจะเนน้ในการหาแนวทางใหม่ทางธุรกิจการจดัหาและ
จดัสรรทรัพยากรในระดบัยุทธศาสตร์ การก าหนดขอบเขตและจุดประสงค์ของธุรกิจ และการหา
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระดบักลยทุธ์ 
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 กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
 ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

ในกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงต่างเป็นการตดัสินใจท่ีมี
ผลต่อการด าเนินงานของอนาคตขององคก์าร ซ่ึงองคก์ารธุรกิจไม่วา่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ยอ่มมี
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการแข่งขนัของตนเอง การท่ีธุรกิจให้ความส าคญักับสภาพแวดล้อมและ
ก าหนดให้มีการวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการในการด าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศของ
ธุรกิจน้ี เรียกว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ส าหรับผูว้ิจยัไดแ้บ่งกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็น 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ (ก่ิงพร ทองใบ, 2546: 19-22; จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ , 2548: 
19)  

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะตอ้งท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์การ ขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการค านึงถึง สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment) ขององค์การ โดยพิจารณาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
และค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ขององค์การ โดยพิจารณาจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ซ่ึงการพิจารณาดังกล่าวเรียกว่า การวิเคราะห์ (SWOT 
Analysis)  

 การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ใน
การก าหนดทิศทางขององค์การผูบ้ริหารจะน าขอ้มูลต่าง ๆ มาเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางเชิงกล
ยทุธ์ขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย การก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) 
หรือกรอบในการด าเนินงานท่ีชดัเจนจะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว 

 การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) เป็นการวางแผนระยะ
ยาวขององค์การบนรากฐานของการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการจากการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบกบัการแสวงหาโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก และสามารถน าทิศทางขององค์การท่ีก าหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ มาพฒันาเพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์การ แผนด้านกลยุทธ์ขององค์การ จ าแนกได้เป็น 3 ระดบั 
ได้แก่ กลยุทธ์องค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดบั
หนา้ท่ี (Function Strategy) ซ่ึงมีรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 2.1.3.2 

 การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) เป็นการน ากล
ยทุธ์ท่ีก าหนดไวใ้หแ้ปลงไปสู่การกระท าหรือไปประยกุตใ์นการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่น
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การจดัโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้

 การควบคุมและประ เ มินกลยุท ธ์  (Strategy Evaluation and 
Control) หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง 
ปรับปรุง และพฒันาให้กลยุทธ์ท่ีก าลงัด าเนินอยูโ่ดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อน าไปพิจารณาในการพฒันากลยทุธ์ต่อไป 

โดยสามารถสรุปองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิง 
กลยทุธ์ไดด้งัภาพท่ี 2.3 

 

 
 
ภาพที ่2.3  องคป์ระกอบพื้นฐานของขั้นตอนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

 
 กระบวนการเบ้ืองตน้ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของภาครัฐ 

กระบวนการเ บ้ืองต้นของการวางแผนเชิงกลยุท ธ์ภาครัฐนั้ นจะ
ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบอนาคต นโยบายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ภารกิจ เป้าหมาย
ขององค์การ ค่านิยม วิสัยทศัน์ และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ทั้งหมดจะ
น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธวิธีวางแผน แผนงาน และโครงการ ซ่ึงสามารถจดัเป็น
กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ (สมพร แสงชยั, 2548: 59)  

 การก าหนดวิสัยทศัน์ ซ่ึงมาจากการตรวจสอบอนาคต นโยบาย 
ภารกิจ และเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางส่วนมาจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและค่านิยมในองคก์าร 

 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน  
 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  
ก่อนจะน าทุกอย่างมาพิจารณาก าหนดประเด็นกลยุทธ์อีกทีหน่ึง

โดยสามารถสรุปขั้นตอนเบ้ืองตน้ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ภาครัฐไดด้งัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  ขั้นตอนการก าหนดยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และยทุธวธีิ  
 

2.2 กฎหมาย นโยบาย แผน และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดมี้การกล่าวถึงอยา่งจริงจงัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 7 
(2535-2539) โดยให้ความส าคัญกับปัญหามลพิษทางน ้ า  ทางอากาศและกากของเสียจาก
อุตสาหกรรม ท าให้เกิดการออกกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2535 (วิชยั โถสุวรรณจินดา, 2558: 79) และในปัจจุบนัไดมี้กฎหมายเก่ียวกบั
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายหลายฉบบัออกใชบ้งัคบั ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครสามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่ม
กฎหมายราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มกฎหมายการจดัการขยะโดยตรง และกลุ่มกฎหมายการ
จดัการขยะโดยออ้ม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 กลุ่มกฎหมายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตอ้งมีขอ้บญัญติัส าหรับเป็นแนวทาง

ในกระบวนการด าเนินงาน ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซ่ึงเป็น
บทบญัญติัส าคญัท่ีน ามาใช้ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้สามารถด าเนินไปอย่าง
ถูกตอ้ง โดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กระบวนการคดัเลือกและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
ผูว้า่ราชการ กระบวนการบริหาร และการจดัระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 

 
 กลุ่มกฎหมายการจัดการขยะโดยตรง 

 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดเร่ืองการรักษาความสะอาดและการห้ามทิ้งขยะมูลฝอยไว ้ซ่ึงมี
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  

 มาตรา 8 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือท่ีดินผูใ้ด หา้มปล่อยปละ
ละเลย กระถางตน้ไมท่ี้วางบนทางเทา้หรือบริเวณภายนอกอาคารท่ีตนเป็นเจา้ของ และห้ามปล่อย
ปละละเลยให้ตน้ไมท่ีตนปลูกไวห้รือท่ีข้ึนเองในท่ีดินของตนแห้งเห่ียวหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือ
ละเลยให้มีการทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณท่ีดินของตน หากกระท าการจะมีความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา 13 เจา้ของรถซ่ึงใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย ส่ิง
ปฏิกูล มูลฝอยหรือ ส่ิงอ่ืนใดตอ้งจดัให้รถนั้นอยูใ่นสภาพท่ีป้องกนัมิให้มูลสัตวห์รือส่ิงดงักล่าวตก
หล่น ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหวา่งท่ีใชร้ถนั้น รวมทั้งตอ้งป้องกนัมิใหน้ ้ ามนัจาก
รถร่ัวไหลลงบนถนน 
 ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึน  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี  เจ้า
พนกังานจราจรหรือต ารวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผูข้บัข่ีน ารถไปท่ีสถานี
ต ารวจ ท่ีท  าการขนส่ง หรือส านกังานขององค์การปกครองทอ้งถ่ินและยึดรถนั้นไวจ้นกวา่เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองจะช าระค่าปรับ 

 มาตรา 14 หา้มมิให้ผูใ้ด ปล่อยใหส้ัตวถ่์ายมูลบนถนนและมิไดข้จดัมูล
ดงักล่าวใหห้มดไป 

 มาตรา 26 ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด 
หิน ดิน เลน ทราย หรือส่ิงอ่ืนใดในบริเวณท่ีไดป้ลูกหญา้หรือตน้ไม ้ซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินราชการ
ส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจเป็นเจา้ของ 
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หมวด 3 การหา้มทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ 
 มาตรา 29 ห้ามมิให้ผูใ้ดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในท่ีสาธารณะ

หรือสถานสาธารณะซ่ึงมิใช่สถานท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น 
 มาตรา 30 หา้มมิให้ผูใ้ดเท ปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจาก

อาคารหรือยานพาหนะลงในทางน ้า 
 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผูใ้ดบว้นหรือถ่มน ้ าลาย เสมหะ บว้นน ้ าหมาก สั่ง

น ้ามูก เทหรือทิ้งส่ิงใดๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัไว ้

 มาตรา 32 ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 
หรือปล่อยปละละเลยให้มีส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนในสภาพท่ีประชาชนอาจมองเห็น
ไดจ้ากท่ีสาธารณะ 

 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผูใ้ดเทหรือทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น ้ าโสโครกหรือ
ส่ิงอ่ืนใดลงบนถนนหรือในทางน ้ าความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบัแก่เจา้ของ หรือผูค้รอบครองเรือ
หรืออาคารประเภทเรือนแพ  ซ่ึงจอดหรืออยู่ในท้องท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินยงัไม่ได้จัดส้วม
สาธารณะหรือภาชนะส าหรับทิ้งส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 

 มาตรา 34 ห้ามมิให้ผูใ้ดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจาก
อาคาร หรือยานพาหนะ ลงในท่ีสาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 

 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบบัน้ีไดบ้ญัญติัเร่ือง 
การก าจดัขยะมูลฝอย โดยไดใ้หอ้ านาจแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินงานเร่ืองขยะมูลฝอย ซ่ึง
มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

หมวด 3 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
 มาตรา 18 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ิน

ใดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ราชการส่วนทอ้งถ่ิน
อาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน
หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้  าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได ้

 มาตรา 19 ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่
จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 



23 
 

 มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจดัระเบียบ
ในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของ
ทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

 ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้

 ก าหนดให้มี ท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทาง
สาธารณะและสถานท่ีเอกชน 

 ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบติัให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือ
ลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนทอ้งถ่ิน
ในการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอตัราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อให้ผูรั้บใบอนุญาตตามาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการ
ขั้นสูงตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได ้

 ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 
 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการอยา่งถูกตอ้งแก่ผูป้ระกอบการของโรงงาน ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย ไดแ้ก่  

หมวด 1 การประกอบกิจการโรงงาน  
 มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพ และ

การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ถา้การประกอบกิจการโรงงานใด มีกรณีท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะตอ้ง
ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนอยู่ด้วย  พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้มีอ  านาจ
ด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีและพนกังานเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจด าเนินการตามกฎหมายในเร่ือง
นั้น ๆ อาจก าหนดวธีิการในการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตร่วมกนัก็ได ้

หมวด 2 การก ากบัและดูแลโรงงาน 
 มาตรา 35 เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี ให้พนกังาน

เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
 เขา้ไปในโรงงานหรืออาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุควร

สงสัยวา่จะประกอบกิจการโรงงานในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท า
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การของสถานท่ีดงักล่าว เพื่อตรวจสภาพโรงงาน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะ สภาพเคร่ืองจกัร 
หรือการกระท าใดท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

 น าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ท่ีสงสัย เ ก่ี ยวกับคุณภาพในปริมาณ
พอสมควรเพื่อตรวจสอบคุณภาพพร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ตรวจ ค้น กัก ยึดหรืออายดัผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ สมุดบัญชี
เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่าการประกอบกิจการของโรงงานอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นโรงงานหรือท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัโรงงาน หรือมีการ
กระท าผดิต่อพระราชบญัญติัน้ี 

 มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งเอกสารหรือวตัถุใด
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

 มาตรา 36 เม่ือปรากฏวา่บุคคลใดกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี 
หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่กระท าการเช่นวา่นั้น ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการไม่ต ่า
กวา่ระดบั 4 มีอ านาจจบักุมผูน้ั้นเพื่อส่งพนกังานสอบสวนด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 

 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 คือพระราชบญัญติั
วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีการปรับปรุงให้บทบญัญติับางประการมีความทนัสมยัเหมาะกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั โดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายฉบับเดิม (พ.ศ. 2535) บญัญติัข้ึนเพื่อ
ตอบสนองต่อการควบคุมวตัถุอนัตรายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสภาพปัญหาเก่ียวกบัวตัถุ
อนัตรายมีความรุนแรงมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย ได้แก่ วิธีการเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน และการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ส าหรับบทลงโทษในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายฉบบัน้ีไดเ้พิ่ม
บทลงโทษใหสู้งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และมีบทลงโทษส าหรับผูก้ระท าความผิด
ซ ้ าใหไ้ดรั้บโทษรุนแรงยิง่ข้ึน 

 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
สาระส าคญัของพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 

ท่ีควรทราบมีดงัน้ี 
ส่วนท่ี 6 มลพิษอ่ืนและของเสียอนัตราย 

 มาตรา 78 การเก็บรวบรวมการขนส่งและการจดัการดว้ยประการใดๆ
เพื่อบ าบดัและขจดัขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนท่ีอยู่ในสภาพเป็นของแข็งการป้องกนัและควบคุม
มลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเลการป้องกนัและควบคุมมลพิษ
ท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการส ารวจและขดุเจาะน ้ามนัก๊าดธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด



25 
 

ทั้งบนบกและในทะเลหรือการป้องกนัและควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีท่ีมาจากการปล่อยทิ้ง
น ้ ามนัและการทิ้งเทของเสียและวตัถุอ่ืนๆจากเรือเดินทะเลเรือบรรทุกน ้ ามนัและเรือประเภทอ่ืนให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

 มาตรา 79 ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายใดบญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภท
ของของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากการผลิตการใช้สารเคมีหรือวตัถุอนัตรายในกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมเกษตรกรรมการสาธารณสุขและกิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ความควบคุมในการน้ีให้
ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรการและวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บรวบรวมการรักษาความปลอดภยัการ
ขนส่งเคล่ือนยา้ยการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรการส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรและการจดัการ
บ าบดัและก าจดัของเสียอนัตรายดงักล่าวดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ย 

 กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อมูลฝอยติดเช้ือไวโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงก าหนดการปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั
การเก็บ ขน หรือก าจดัขยะมูลฝอยติดเช้ือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานท่ีท่ีให้บริการทางดา้นการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล คลินิก หรือสถาน
ประกอบการเสริมความงาม จะตอ้งมีการด าเนินการในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงน้ี มิฉะนั้นจะไดบ้ทลงโทษตามกฎหมายก าหนด 
 

 กลุ่มกฎหมายการจัดการขยะโดยอ้อม 
 พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 กฎหมายฉบบัน้ีมีบทบญัญติั

ท่ีเก่ียวขอ้งคือมาตรา 15 ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งซากสัตว ์ซากพืช เถา้ถ่านหรือส่ิงปฏิกูลลงในเขตคลอง
ประปา คลองรับน ้ าหรือคลองขงัน ้ า หากผูใ้ดฝ่าฝืนมีความผิด ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (มาตรา 19) 

 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับน้ีท่ีเก่ียวข้องคือ 
มาตรา 45 ก าหนดให้ มิให้ผูใ้ดทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย น ้ าโสโครก เศษหิน ดิน ทราย ตก
หล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง ซ่ึงหากผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ  าและปรับ (มาตรา 71) 

 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  พ .ศ . 2504 กฎกระทรวง
หมายเลข 2 ก าหนดให้ผูป้ระกอบการด าเนินการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติในการ
ด าเนินการก าจัดสารกัมมนัตภาพรังสี โดยผูไ้ด้รับอนุญาตต้องด าเนินการตามวิธีท่ีอนุมัติโดย
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ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในกระบวนการผลิต ใช้ น าเข้า 
ส่งออกสารเคมีหรือเคมีภณัฑท่ี์เปล่ียนรูปเป็นพลงังานนิวเคลียร์ได ้

 ประมวลบทลงโทษประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 73 ส่วนท่ี 95 
(ฉบบัพิเศษ) ก าหนดบทลงโทษทัว่ไป ส าหรับการกระท าท่ีละเมิดขอ้ก าหนดส าหรับ ห้ามมิให้ผูใ้ด
สร้างมลพิษในแหล่งน ้ า ห้ามมิให้ผูใ้ดทิ้งซากสัตวใ์นบริเวณสาธารณะ ห้ามมิใหผู้ใ้ดทิ้งกากสารพิษ
หรือวตัถุอนัตรายลงในแหล่งน ้าสาธารณะ จะไดรั้บบทลงโทษ  

นอกจากน้ียงัพบว่า การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจ าเป็นตอ้งมีการ
ด าเนินงานให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของ
การจดัการขยะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีชดัเจน โดยนโยบาย แผนและมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดงัน้ี 
 

 นโยบาย แผนและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

 Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 

จากสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ไดก้ าหนดให้การจดัการขยะเป็นวาระแห่งชาติท่ีตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน โดยมอบนโยบาย
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศให้ผูว้่าราชการจงัหวดั หน่วยงานทอ้งถ่ิน 
และภาคเอกชน  ให้ด าเนินการตามแผน  Roadmap ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง โดย 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ประกอบดว้ย 4 ส่วน ซ่ึงแสดงดงัภาพท่ี 2.5 มี
รายละเอียดดงัน้ี (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช), 2557) 

 แกไ้ขปัญหาขยะเก่า  
 ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะในพื้นท่ีต่าง ๆ 

โดยไม่มีขยะถูกกองทิ้งแบบกลางแจง้  
 บ่อขยะเดิมและจัดการไม่ถูกต้องทั้งรัฐ (องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน) และเอกชน ให้ส ารวจและท าการปรับปรุง  บงัคบัใชก้ฎหมายให้บ่อเอกชนด าเนินการให้
ถูกตอ้ง 

 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดใหม่   
 จดัการขยะมูลฝอยตามรูปแบบใหม่ คือ ตอ้งลดการผลิตขยะและ

คดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บา้นเรือน 
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 จดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยแ์ละก าจดัโดยใชเ้ทคโนโลยีแบบ
ผสมผสาน เนน้การแปรรูปเป็นพลงังานหรือท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 สนับสนุนให้ เอกชนเป็นผู ้ลง ทุนก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
โดยเฉพาะเตาเผาขยะ 

 วางระเบียบมาตรการท่ีจะรองรับการบริหารจดัการขยะและของเสีย
อนัตราย 

 ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้  ากบัดูแลการบริหารจดัการขยะใน
ภาพรวมของจงัหวดั 

 ออกกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ตั้งแต่การคดัแยก การเก็บขน 
การขนส่ง ไปจนถึงการก าจดั ค่าธรรมเนียม ค่าก าจดั 

 การสร้างวนิยัของคนในชาติ   
 การใหค้วามรู้กบัประชาชน 
 การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559 
แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือแผนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการจดัท าให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกรอบช้ีน าใหภ้าคีการพฒันาใชเ้ป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลา 5 ปี โดยมียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มุ่งเน้นการก าหนดและส่งเสริมนโยบายท่ีเอ้ือต่อการปรับเปล่ียนพฤติ
กรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์และย ัง่ยืน โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้มีการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
ยกระดบัคุณภาพชีวติ ความปลอดภยั และสุขภาพท่ีดีใหก้บัประชาชน หน่ึงในตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือ ตวัช้ีวดัดา้นสินคา้และบริการท่ีไดรั้บการ
รับรองในระบบฉลากเขียวและฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้กบัประชาชนใน
ทุกระดบั 

มุ่งเนน้การป้องกนัและลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด และการกระจายอ านาจ
ในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้กบัประชาชน การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 
และน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยก าหนดตวัช้ีวดั 7 ตัว ซ่ึงตัวช้ีวดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะ ได้แก่ ตวัช้ีวดัอตัราการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ 
(Recycle) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ ตวัช้ีวดัอตัราการจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ืออย่างถูกหลกัวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอย
ทัว่ประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาคนและสังคมให้มีส านึกรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  

มุ่งเนน้การสร้างรากฐานให้ประชาชนในสังคมไทยมีวถีิชีวติท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมบนพื้นฐานของความรู้ท่ีถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษา



33 
 

ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน พร้อมกบัสร้างความตระหนกัและเสริมสร้างศกัยภาพของทุกภาคส่วนใน
การร่วมกนับริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศอยา่งเหมาะสม 

 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) 
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) หรือเรียกสั้น 

ๆ วา่แผน 5 ปี เกิดจากการน าวสิัยทศัน์กรุงเทพฯ 2574 ประกอบดว้ย 6 มิติ มาพฒันาวตัถุประสงคใ์ห้
มีความชัดเจน  เป็นรูปธรรมโดยแยกประเด็นความรับผิดชอบรายหน่วยงาน (ส านัก) โดย
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนและผูรั้บผิดชอบดา้นการวางแผนของหน่วยงานในสังกดัและก ากบั
ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งตวัแทนภาคประชาชนได้ทบทวน ตรวจสอบ และร่วมกันจัดท า
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และน ามาจดัท าเป็นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) ข้ึน และไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติังานให้แก่ส านกัส่ิงแวดลอ้มเป็น
ผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 วสิัยทศัน์  
จดัการส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลงังานเพื่อให้กรุงเทพมหานครมี

ความร่มร่ืน สะอาด และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 ภารกิจพื้นฐานและผลส าเร็จหลกั 

 ภารกิจพื้นฐาน 1 : จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
ผลส าเร็จหลกั 1 - ถนน พื้นท่ีสัญจร ไม่สกปรกรกรุงรัง แม่น ้ า คู คลอง มีความสะอาดปราศจาก

ขยะและวชัพืช 
ผลส าเร็จหลกั 2 - ขยะตามบา้น สถานประกอบการ สถานท่ีราชาการ ถงัขยะริมถนน จุดจดัเก็บ 

ไดรั้บการจดัเก็บอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ไม่มีขยะตกคา้ง 
ผลส าเร็จหลกั 3 - ขยะมูลฝอย ขยะอนัตราย ขยะติดเช้ือ ส่ิงปฏิกูลและไขมนัไดรั้บการก าจดัอย่าง

ถูกสุขลกัษณะ ไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ผลส าเร็จหลกั 4 - ขยะมีปริมาณลดลงและไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ศึกษาวจิยั

องคป์ระกอบของขยะ) 
 ความเช่ือมโยงกบัแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

เป้าประสงคต์ามวสิัยทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 มหานครปลอดภยั 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ยอ่ย 1.1 -  ปลอดมลพิษ 
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 เป้าประสงค์ 1.1.2 กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณ
มูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจดั
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 เป้าประสงค์ 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศและเสียงอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 
 
ตารางที ่2.1  แสดงภารกิจพื้นฐานและความเช่ือมโยงในการปฏิบติังานดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
 

ภารกจิพื้นฐาน ความเช่ือมโยง 

จดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
เช่ือมโยงกบั เป้าประสงค ์ขอ้ 1.1.2 

กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจดัอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เช่ือมโยงกบั เป้าประสงค์ ขอ้ 1.1.3 
และ 2.2.1 

1. กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวกระจายครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีในรูปแบบ
และการใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียว
ท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวติของประชาชนดีข้ึน 
2. กรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการในรูปแบบสวนสาธารณะ เพื่อ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักาย และกิจกรรมนนัทนาการท่ีสวนหยอ่ม
กระจายครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
เช่ือมโยงกบั เป้าประสงค ์ขอ้ 1.1.2 

กรุงเทพมหานครสามารถด าเนินการพฒันาระบบก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล และสวนสาธารณะไดต้ามแผนการลงทุนระยะยาวและงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติั 

 
แหล่งที่มา: กรุงเทพมหานคร. ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล. กองยุทธศาสตร์บริหารจดัการ,  

2556ก. 
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ตารางที ่2.2  แสดงปัจจยัเส่ียงและรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
 

ปัจจยัท้าทาย/ปัจจยัเส่ียง ค าอธิบาย 

การจดัการมูลฝอยและของ 
เสียอนัตราย 
1. ปริมาณมูลฝอยท่ีมีแนวโน้มเพ่ิม
มากข้ึน 
2. การจัดการขยะในเขตกรุงเทพฯ 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
แกปั้ญหาขยะลน้เมือง 
 

1. จ านวนประชากรในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนประกอบกบัวิถีชีวิต
และรูปแบบการใชท้รัพยากรท่ีฟุ่ มเฟือยส่งผลใหป้ริมาณมูลฝอยมีแนวโนม้
ปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2. ไม่มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการก่อสร้างระบบก าจดัมูลฝอย 
3. ทางเลือกในการก าจดัขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มเช่น เตาเผาปลอด
มลพิษทางอากาศตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงมีตน้ทุนสูงและมีค่าใชจ่้ายใน
การบ ารุงและดูแลรักษาระบบ 
4. ขาดการวางแผนและการด าเนินงานการจดัการมูลฝอยแบบครบวงจร 
5. ขาดการสร้างความตระหนกัและการรณรงคก์ารใชจ้ดัการขยะตั้งแต่ใน
ระดบัครัวเรือนจนถึงชุมชน 

 
แหล่งทีม่า: กรุงเทพมหานคร. ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล. กองยทุธศาสตร์บริหารจดัการ, 

2556ก. 
 

 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) 
กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษมีภาระหน้าท่ีใน

การบริหารจดัการตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดงันั้น
เพื่อให้การบริหารและพฒันากรุงเทพฯ มีทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยมีความเห็นว่าควร
ก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ และเป้าหมายการพฒันากรุงเทพฯ ระยะยาว เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
หลักในการพฒันากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างย ัง่ยืน จึงได้มีการจัดท าแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) โดยจะแบ่งช่วงการพฒันาเป็น 3 ระยะ ระยะละ 4 ปี 
ตามวาระของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมียทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยอยู่
ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 พฒันากรุงเทพฯ ใหเ้ป็นมหานครแห่งส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งส่ิงแวดล้อม (Striving for 
Green Bangkok) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งตอบสนองวิสัยทศัน์แห่งการเป็นเมืองท่ีมีการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน (Green) ในการเป็นเมืองแห่งส่ิงแวดลอ้ม และวิสัยทศัน์แห่งการเป็นเมืองน่าอยู่ (Good Life) 
ในการเป็นเมืองสวยงาม มีชีวิตชีวา และสะดวก ท่ีมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของความเป็นอยูท่ี่
ดีของประชาชน ให้บริการพื้นฐานต่างๆ ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัระดบัรายไดข้องแต่ละ
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กลุ่มบุคคล โดยมีการกระจายบริการพื้นฐานอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ทั้งในแง่ของการกระจายตวั
ในเชิงพื้นท่ีและประเภทของการใหบ้ริการ มุ่งตอบสนองมิติดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในวสิัยทศัน์
ย ัง่ยืน เท่าเทียม โปร่งใส (Green) และวิสัยทศัน์สวยงาม ปลอดภยั น่าอยู ่เขม้แข็ง มีความสุข (Good 
Life) โดยมีประเด็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพฯ ใหมี้คุณภาพ
ท่ีดี สามารถตอบสนองกบัการมีชีวิตเมืองท่ีดีของประชาชน เก่ียวกบัการลดปริมาณมูลฝอยและน า
ของเสียกลบัไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การประหยดัตน้ทุนการผลิตและลดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม โดยมีกลยุทธ์หลกั 
3 กลยทุธ์ ไดแ้ก่ 

 ควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ใหเ้พิ่มข้ึน ดว้ยการรณรงคส่์งเสริมทั้งผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคให้มีพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลฝอยลดลง โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณมูลฝอยให้
เหลือเพียง 0.70 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 

 เพิ่มประสิทธิภาพการคดัแยกมูลฝอย ของเสียอนัตราย และกากไขมนั
ท่ีแหล่งก าเนิด ดว้ยการให้ความรู้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเห็นประโยชน์และความส าคญัของการคดัแยกมูล
ฝอยแบบต่างๆ ท่ีแหล่งก าเนิดขยะ แทนการทิ้งรวมกนัแลว้ค่อยมาแยกท่ีศูนยก์ าจดัขยะ  

 สนบัสนุนการน าเทคโนโลยีแปรรูปผลผลิต โดยการสร้างมูลค่าให้กบั
มูลฝอยดว้ยการแปรรูปใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ในรูปแบบอ่ืน เช่น การผลิตปุ๋ยหมกัจากมูลฝอย
ให้เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 ต่อปี และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนส่ิงปฏิกูลให้ได้ไม่น้อยกว่า 
15,000 ตนัต่อปี 

 แผนปฏิบติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 
แผนปฏิบติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 เกิดจากการน าวิสัยทศัน์

กรุงเทพฯ 2547 ประกอบดว้ย 6 มิติ ในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
และแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) มาพฒันาวตัถุประสงคใ์ห้
มีความชดัเจน เป็นรูปธรรมโดยแยกประเด็นความรับผิดชอบรายหน่วยงาน (ส านกั) และจดัแบ่ง
หมวดงบประมาณเป็นรายปี โดยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนและผูรั้บผิดชอบดา้นการวางแผน
ของหน่วยงานในสังกดั/ก ากบัของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนตวัแทนภาคประชาชนได้ทบทวน 
ตรวจสอบ และร่วมกนัจดัท าแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) รวมทั้ง
น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) จนถึง
แผนปฏิบติัราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2558 ฉบบัน้ี ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานเช่นเดียวกบัแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
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 กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขนมูลฝอย 
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เป็น
กฎหมายท่ีให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (หมายรวมถึงกรุงเทพมหานคร) ในการบริหาร
จดัการมูลฝอยตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดัมูลฝอย โดยมาตรา 20 (4) ได้ให้
อ านาจทอ้งถ่ินในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่
เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 กฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และก าจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยและอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขนมูลฝอยทัว่ไปเป็นรายเดือนและเป็นคร้ังคราว 

 ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 และขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง 
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผูมี้หน้าท่ีเสียค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยช าระค่าธรรมเนียม โดย
กรุงเทพมหานครจดัเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาตรมูลฝอยเป็นรายเดือน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

 ส าหรับสถานท่ีท่ีมีมูลฝอยน้อย อตัราขั้นต ่าจะเก็บจากสถานท่ีท่ีมีมูล
ฝอยไม่เกินวนัละ 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท และกรณีวนัหน่ึงเกิน 20 ลิตรแต่ไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บ
ขนทุก ๆ 20 ลิตรหรือเศษของแต่ละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท 

 ส าหรับสถานท่ีท่ีมีมูลฝอยมาก ถา้มีมูลฝอยต่อวนัมากกว่า 500 ลิตร-1 
ลบ.ม. จะจดัเก็บเดือนละ 2,000 บาท และส าหรับสถานท่ีท่ีมีมูลฝอยมากกว่า 1 ลบ.ม. จะจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมทุก ๆ 1 ลบ.ม. หรือเศษของลบ.ม.เดือนละ 2,000 บาท 

 ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีเก็บขนส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยและเอกชนท่ีรับช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2546 

ไดก้ าหนดค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหน้าท่ีในการหรือเก่ียวกบั การ
เก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และเอกชนท่ีรับช าระค่าธรรมเนียม ทั้งน้ี เน่ืองจากการเก็บและขนส่ิง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน จึงก าหนดค่าตอบแทนแก่
เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวและเป็นแรงจูงใจให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ าแนกการ
ด าเนินการเป็น 2 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 
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 กรณีกรุงเทพมหานครด าเนินการเอง 
เพื่อเป็นการรองรับการด าเนินการตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง 

ค่าตอบแทนฯ กรุงเทพมหานครจึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดต าแหน่ง 
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2547 โดย
ก าหนดต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจ านวน 16 ต าแหน่ง และหลกัเกณฑ์ในการคิด
ค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 ร้อยละ 2.5 ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บได ้ส าหรับเจา้หนา้ท่ีในการ
เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

 ร้อยละ 12.5 ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บได ้ส าหรับเจา้หน้าท่ีท่ีมี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอ้ 1 และ 2 
ก) ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บไดเ้ป็นค่าตอบแทนพิเศษ

ท่ีจ่ายเพิ่มเติมส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีเวลาท างานตามปกติไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเดือนนั้น 
ข) ร้อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บไดเ้ป็นค่าตอบแทนพิเศษ

ท่ีจ่ายเพิ่มเติมส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีเวลาท างานตามปกติไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของเดือนนั้น ทั้งน้ีไม่
เกินร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บไดใ้นแต่ละเดือน 

 กรณีจา้งเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมแทนกรุงเทพมหานคร 
กฎหมายได้ก าหนดให้ เอกชนสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทน

กรุงเทพมหานครได้ โดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกินกว่าร้อยละ 2.5 ของค่าธรรมเนียมท่ีเอกชนรับ
ช าระในเดือนนั้น 
 

2.3 สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอย 
 

 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย  
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความ

รุนแรงมากข้ึน เน่ืองมาจากเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตาม ตามการเปล่ียนแปลงบริบท
ของสังคมไทยอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ตลอดจนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อน าไปก าจดัมีเพียง 4,179 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
54 เม่ือเทียบกบัจ านวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีมีถึงกว่า 7,700 



39 
 

กว่าแห่ง ในปี 2556 กรมควบคุมมลพิษไดด้ าเนินการส ารวจขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ
ใหม่ทั้งหมด โดยการใชแ้บบส ารวจและลงพื้นท่ีภาคสนาม กลุ่มเป้าหมาย คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ จ านวน 7,782 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาล จ านวน 2,271 แห่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 5,510 แห่ง และกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน 
ประมาณ  26.774 ล้านตัน  หรือประมาณ  73,355 ตัน ต่อว ัน  เ ป็นขยะ มูลฝอย ท่ี เ กิด ข้ึนใน 
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.137 ลา้นตนั (ร้อยละ 16) เกิดข้ึนในเทศบาล ประมาณ 10.241 ลา้นตนั 
(ร้อยละ 38) และเกิดข้ึนใน องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประมาณ 12.396 ลา้นตนั (ร้อยละ 46) แสดง
ดงัภาพท่ี 2.6 ซ่ึงหากพิจารณาตามภูมิภาคแล้วจะเห็นได้ว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครแห่งเดียวเป็น
แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยเกือบ 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ นอกนั้นจะพบกระจายอยู่ตามภูมิภาค 
ต่าง ๆ (อาณติั ตะ๊ปิณตา, 2553: 29; กรมควบคุมมลพิษ, 2557ข) 

 

 
 
ภาพที ่2.6  ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2557ข. 

 
ขยะมูลฝอยดงักล่าว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 4,179 แห่ง (ร้อยละ 54) มีการ

ใหบ้ริการเก็บขนและน าไปก าจดั ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนไดส้ามารถน าไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งประมาณ 7.421 ลา้นตนัหรือ 20,332 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 52 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได้ และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีกประมาณ  6.938 ล้านตัน หรือ 
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19,008 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเก็บขนได ้จะถูกน าไปก าจดัยงั
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การเผากลางแจง้ การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรก
ร้างโดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก ดงัภาพท่ี 2.7  

 

 
 
ภาพที ่2.7  ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน การน าไปใชป้ระโยชน์และไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งในปี 

2551-2556 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2557ข. 
 

ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนบางแห่ง ไดมี้การน า
ขยะมูลฝอยไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการอยา่งไม่ถูกหลกัวิชาการ โดยการเผา
กลางแจง้ กองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นท่ีรกร้าง ไม่ไดรั้บการควบคุมและดูแลท่ีดี ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิด
มลพิษต่อสภาพแวดลอ้มโดยรอบ รวมทั้งประชาชนท่ีอยู่อาศยัใกล้เคียงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
ชุมชนเหล่านั้น นอกจากน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอย ประชาชน
ตอ้งด าเนินการก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนเอง หรือแอบน าขยะมูลฝอยไปลกัลอบทิ้งในพื้นท่ี
สาธารณะหรือตามขา้งทาง ซ่ึงการก าจดัโดยการเผาในครัวเรือนอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ได ้กรมควบคุมมลพิษจึงจดัล าดบัจงัหวดัท่ีมีปัญหาวิกฤตดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ
ไทย โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไม่ได้รับการบริการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
น าไปก าจดัแบบไม่ถูกตอ้ง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้ง 
พบว่ามีจงัหวดัท่ีมีวิกฤตปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยสูงสุดเรียงตามล าดับ ตารางท่ี 2.3 (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2557ก) 
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ตารางที ่2.3  จงัหวดัท่ีมีวกิฤตปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยสูงท่ีสุดเรียงตามล าดบั 
 

ที ่ จังหวดัทีม่วีกิฤตปัิญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที ่ จังหวดัทีม่วีกิฤตปัิญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

1.  สงขลา 34.  ประจวบคีรีขนัธ ์
2.  สมุทรปราการ 35.  สระแกว้ 
3.  กาญจนบุรี 36.  ล าปาง 
4.  นครศรีธรรมราช 37.  นครปฐม 
5.  สุราษฎร์ธานี 38.  ศรีสะเกษ 
6.  ราชบุรี 39.  สุโขทยั 
7.  เพชรบุรี 40.  ชยัภูมิ 
8.  แพร่ 41.  พิจิตร 
9.  ปราจีนบุรี 42.  ยะลา 
10.  พระนครศรีอยุธยา 43.  ชยันาท 
11.  ระนอง 44.  หนองบวัล าภู 
12.  นครพนม 45.  สุรินทร์ 
13.  ปัตตานี 46.  บึงกาฬ 
14.  ฉะเชิงเทรา 47.  กาฬสินธุ์ 
15.  ร้อยเอด็ 48.  อุตรดิตถ ์
16.  ลพบุรี 49.  น่าน 
17.  อ่างทอง 50.  ตราด 
18.  ขอนแก่น 51.  ก าแพงเพชร 
19.  บุรีรัมย ์ 52.  ชลบุรี 
20.  ชุมพร 53.  สิงห์บุรี 
21.  กระบ่ี 54.  นครนายก 
22.  เลย 55.  สตูล 
23.  สุพรรณบุรี 56.  อ านาจเจริญ 
24.  ตรัง 57.  อุดรธานี 
25.  ปทุมธานี 58.  พิษณุโลก 
26.  ตาก 59.  สกลนคร 
27.  มหาสารคาม 60.  พงังา 
28.  สมุทรสงคราม 61.  จนัทบุรี 
29.  พะเยา 62.  ยโสธร 
30.  เพชรบูรณ์ 63.  แม่ฮ่องสอน 
31.  นราธิวาส 64.  นครสวรรค ์
32.  พทัลุง 65.  มุกดาหาร 
33.  นครราชสีมา 66.  อุทยัธานี 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ)  
 

ที ่ จังหวดัทีม่วีกิฤตปัิญหาการจัดการขยะมูลฝอย ที ่ จังหวดัทีม่วีกิฤตปัิญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

67.  อุบลราชธานี 72.  ล าพูน 
68.  เชียงราย 73.  หนองคาย 
69.  สมุทรสาคร 74.  เชียงใหม ่
70.  ระยอง 75.  นนทบุรี 
71.  สระบุรี  ภูเกต็ 

   กรุงเทพมหานคร 

 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2557ก. 
 

จากปัญหาดงักล่าวในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดห้ยิบยกการแกไ้ข
ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติสืบเน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน 
อุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ เกิดข้ึนจ านวนมากและมีเพียงบางส่วนท่ีถูกเก็บขนไปก าจดัถูกตอ้ง 
ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างสะสมเป็นจ านวนมาก รวมทั้งของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ
บางส่วนถูกน าไปลกัลอบทิ้งตามท่ีรกร้างและสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 
2557 คสช. เห็นชอบ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เพื่อก าหนดมาตรการ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ โดยผลกัดนัใหทุ้กภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตาม Roadmap ประกอบดว้ย การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย (ขยะเก่า) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม)่ วางระเบียบมาตรการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย และการสร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิขยะมูลฝอย 
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจะมีมากหรือน้อยพบว่ามีสาเหตุอนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลาย

ประการ ซ่ึงขอ้มูลแต่ละแห่งไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนกนัได ้จึงจ าเป็นตอ้งให้แต่ละทอ้งถ่ินหรือแต่
ละชุมชนด าเนินการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลการเกิดขยะมูลฝอยของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการเกิด
ขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นปริมาณและองคป์ระกอบ ปัจจยัดงักล่าวประกอบไปดว้ย 
สภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ียงั
ประกอบดว้ยปัจจยัอ่ืน ๆ อาทิเช่น ลกัษณะภูมิประเทศของทอ้งถ่ิน ความแตกต่างของฤดูกาล และ
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กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดได ้ดงัน้ี (ศิริกลัยา สุวจิตตานนท,์ พฒันา มูล
พฤกษ ์และธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ, 2541: 124; อาณติั ตะ๊ปิณตา, 2553: 15) 

 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ชุมชนและครัวเรือน 
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศนบัเป็นปัจจยัส าคญัเบ้ืองตน้ท่ีส่งผลต่อปริมาณขยะ

มูลฝอย เน่ืองจากถา้เศรษฐกิจของครัวเรือน ชุมชนและของประเทศอยู่ในสภาวะท่ีดี จะท าให้เกิด
การบริโภคสินคา้และบริการมากข้ึน เพราะประชาชนมีอ านาจซ้ือข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว 
ดงันั้นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมาจากการใชจ่้ายของประชาชน ซ่ึงถา้หากเศรษฐกิจดีก็จะส่งผล
ใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยมากข้ึน และในทางตรงกนัขา้มหากเศรษฐกิจซบเซาปริมาณขยะมูลฝอยก็จะ
ลดลง นอกจากน้ีสภาวะเศรษฐกิจยงัเป็นปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย กล่าวคือถา้
เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนส่วนใหญ่มีอ านาจการซ้ือต ่าจะท าให้เกิดขยะมูลฝอยประเภทท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต เช่น เศษอาหาร เศษของใช้ในชีวิตประจ าวนั ฯลฯ เป็นตน้ แต่ถา้สภาวะเศรษฐกิจมี
การขยายตวั ประชาชนซ่ึงมีอ านาจการซ้ือสูงข้ึนจะก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยประเภทสินคา้อ านวยความ
สะดวกเป็นส่วนใหญ่ เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มือถือ ฯลฯ เป็นตน้ 

 ลกัษณะภูมิประเทศของทอ้งถ่ิน 
ลกัษณะภูมิประเทศของท้องถ่ินมีความส าคญัต่อการเกิดมูลฝอยเป็นอย่างมาก

เพราะมีส่วนส าคญัต่อการประกอบอาชีพหลกัของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น และท าให้มีผลของการ
เกิดขยะมูลฝอยแตกต่างกนัทั้งในด้านปริมาณและองค์ประกอบ อาทิเช่น ในพื้นท่ีราบลุ่มซ่ึงมีน ้ า
ท่วมขงัเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชประเภทขา้ว องค์ประกอบของมูลฝอยขึงอาจเป็น เศษหญา้ 
หรือฟางขา้ว ในปริมาณมากกวา่มูลฝอยชนิดอ่ืน ๆ 

 ฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั 
ปริมาณขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกนัไปตามฤดูกาล

ซ่ึงมีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและท าให้มีผลต่อการเกิดมูลฝอยในช่วงฤดูกาล
แตกต่างกนัออกไปดว้ย กล่าวคือ ในฤดูกาลท่ีประชาชนนิยมท่องเท่ียวจะท าใหเ้กิดอตัราการอุปโภค
บริโภคมากข้ึนตามไปด้วย ดังนั้ นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีจึงแปรผนัตาม 
นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลยงัท าใหมี้สินคา้ประเภทพืชผลทางการเกษตรแตกต่างกนัไป 
ตวัอยา่งเช่น ในฤดูกาลท่ีมีการผลิตผลไมอ้อกมาจ านวนมากในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
ของประเทศไทย ท าใหมี้มูลฝอยจ าพวกเศษอาหาร เปลือกผลไมต่้าง ๆ เป็นจ านวนมากตามไปดว้ย 

 ขนาดของครัวเรือนและจ านวนประชากรภายในชุมชน 
ครัวเรือนถือเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีมีความส าคญัใน

อนัดบัตน้ ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นผูท่ี้ท  าให้เกิดขยะหรือของเสียข้ึนมาในอตัราท่ี
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แตกต่างกัน ดังนั้ น ครัวเรือนท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกจ านวนหลายคน ก็จะเป็น
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในปริมาณมากข้ึนเช่นเดียวกนั ในกรณีของจ านวนประชากรภายในชุมชน
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ชุมชนเมืองซ่ึงมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นจะเป็นแหล่งท่ี
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยในปริมาณท่ีมากกว่าชุมชนชนบทท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ย่างเบาบาง สาเหตุ
เน่ืองมาจากในชุมชนเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร นอกจากการมีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก
แล้ว ยงัมีสินค้าและบริการท่ีหาซ้ือได้ง่ายสะดวกและทัว่ถึง ดังนั้น จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้ฟุ่มเฟือยและมากเกินความจ าเป็น ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโน้มวา่จะ
เพิ่มมากข้ึนทุก ๆ ปี  

 ลกัษณะอุปนิสัยและทศันคติของประชาชน 
ลกัษณะอุปนิสัยและทศันคติ (Attitude) ของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัส าคญั

อีกประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือชุมชน กล่าวคือ ถ้า
ประชาชนมีทศันคติท่ีดีต่อการช่วยกนัลดอนัตราการเกิดขยะมูลฝอยให้น้อยลง จะก่อให้เกิดความ
พยายามในการเปล่ียนแปลงลกัษณะอุปนิสัย พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของตนเองให้มีส่วนท าให้เกิด
ขยะน้อยท่ีสุด โดยอาจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองด้วยการทิ้งขยะลงภาชนะท่ีจดัไว ้แต่
ในทางกลบักนัหากประชาชนไม่เห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว ก็ไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของตนท่ีจะท าให้อตัราการเกิดขยะลดน้อยลง นอกจากน้ีลักษณะอุปนิสัยของแต่ละ
บุคคลยงัส่งผลต่ออตัราการเกิดขยะมูลฝอย เช่น การมีลกัษณะอุปนิสัยรักความสะอาด และมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะมีการเก็บรวบรวมมูลฝอยไม่ทิ้งเกล่ือนกลาด หรือความรู้จกัประหยดัจึง
ไม่ก่อให้เกิดการใช้สินคา้ฟุ่มเฟือยและน าไปสู่การน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซ่ึงลกัษณะ
อุปนิสัยดงักล่าวน้ีจะท าให้ปริมาณมูลฝอยน้อยลงและองค์ประกอบของมูลฝอยก็เปล่ียนแปลงไป
ดว้ย 

 ความถ่ีของการบริการเก็บรวบรวมมูลฝอย 
ความถ่ีของการบริการเก็บรวบรวมมูลฝอยมีส่วนท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยมากหรือ

นอ้ยไดเ้ป็นอยา่งมาก เพราะถา้หากมีการบริการเก็บมูลฝอยบ่อยคร้ัง จะท าให้ปริมาณมูลฝอยมีมาก
เน่ืองจากภาชนะเก็บกกัมีพื้นท่ีเหลือมากพอในการทิ้งได้โดยไม่ตอ้งกลวัล้นภาชนะ แต่ถ้ามีการ
บริการเก็บรวบรวบมูลฝอยไม่บ่อยจนเกินไป จะท าให้มีปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไวใ้นบา้น
ตกคา้งอยู่มาก ท าให้มีความพยายามท่ีจะน ามูลฝอยท่ีเกิดข้ึนซ่ึงไม่มีท่ีเก็บกกัเพียงพอกลบัมาใช้
ประโยชน์อ่ืน เช่น การน าเศษอาหารไปเล้ียงสัตวเ์ล้ียง การก าจดัเศษใบไมด้ว้ยการเผากลางแจง้ ฯลฯ 
ซ่ึงท าใหป้ริมาณมูลฝอยท่ีจะถูกน าไปก าจดัมีปริมาณนอ้ยลง 
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 กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั 
กฎหมายหรือกฎระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ีรัฐหรือองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึนเพื่อบังคับใช้กับชุมชนมีบทบาทส าคัญต่อทั้ งปริมาณและ
องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย ซ่ึงยงัไม่มีการบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้น จึงท าให้
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมี้ปริมาณลดลง ตวัอยา่งเช่น ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีห้ามประชาชนทิ้งขยะลง
ในสถานท่ีสาธารณะ ไดแ้ก่ ถนน ทางเทา้ แม่น ้ า และล าคลอง ฯลฯ ไม่ไดน้ ามาบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มท่ี 
จึงท าให้พบเห็นขยะมูลฝอยถูกทิ้งขวา้งอยูท่ ัว่ไปในสถานท่ีเหล่านั้น นอกจากน้ีการท่ีรัฐไม่ไดอ้อก
กฎขอ้บงัคบัใหมี้การคดัแยกขยะจากแหล่งก าเนิด ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหข้ยะมูลฝอยท่ีสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ตอ้งปะปนไปกบัขยะประเภทอ่ืน และท าให้ปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดั
ไม่ไดมี้ปริมาณลดลง 

 ปัจจยัอ่ืน ๆ 
การเกิดขยะมูลฝอยยงัเกิดจากปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายประการ ตวัอยา่งเช่น 

การเฉลิมฉลองในงานเทศกาลและวนัส าคญัต่าง ๆ ตามประเพณี ไดแ้ก่ วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง 
วนัตรุษจีน หรือวนัส าคญัทางศาสนา ซ่ึงเป็นวนัท่ีมีประชาชนออกมาร่วมงานในสถานท่ีต่าง ๆ และ
เกิดการอุปโภคบริโภคมากข้ึน ดังนั้นขยะท่ีเกิดข้ึนในช่วงงานเทศกาลจึงมีปริมาณมากกว่าใน
ช่วงเวลาปกติ ซ่ึงเป็นภาระต่อพนกังานเก็บกวาดและรักษาความสะอาดท่ีตอ้งท างานอยา่งหนกั 
 

 ผลกระทบของขยะมูลฝอย  
จากการเพิ่มจ านวนของประชากรและความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

ท าใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอยข้ึน ซ่ึงในเมืองใหญ่หลายประเทศทัว่โลกต่างพบปัญหาเช่นเดียวกนั จาก
การคาดการณ์การเกิดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครพบวา่ ถา้หากไม่มีมาตรการควบคุมการเกิดขยะ
มูลฝอยให้เหมาะสมเพียงพอแลว้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทั้งในดา้นสุขภาพ
อนามยัของประชาชน มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได ้
(ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ, 2541: 125; อาณัติ ต๊ะปิณตา, 2553: 38; ศูนยบ์ริหารกฎหมาย
สาธารณสุข, 2556: 4) 

 ผลกระทบทางดา้นสุขภาพอนามยั 
ขยะมูลฝอยมีส่วนประกอบหลายอย่างปะปนกนัอยูแ่ละอาจมาจากแหล่งก าเนิดท่ี

แตกต่างกนัออกไป ขยะมูลฝอยบางชนิดอาจมีการปนเป้ือนเช้ือโรคหรือสารเคมีเป็นพิษหรือสาร
ก่อให้เกิดอนัตรายอยู ่เช่น ขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ 
ถา้หากมีการจดัการมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพไม่ดีพอจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
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ของประชาชนได้ ซ่ึงโรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัการขยะมูลฝอยไม่มีประสิทธิภาพและไม่ถูก
สุขลกัษณะมีรายละเอียดดงัน้ี 

 โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเช้ือจุลินทรียต่์างๆ เช่น ไวรัส เช้ือรา 
แบคทีเรีย ในมูลฝอยท่ีตกคา้งบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของหนู ยุง แมลงสาบ แมลงวนั และ
สัตวพ์าหะน าโรคติดต่ออ่ืน ๆ หรือเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายคน เราจากการกินอาหารและน ้าหรือการจบั
ตอ้งดว้ยมือซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขอนามยั ไดโ้ดยง่าย ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคทอ้งร่วง โรค
พยาธิ  

 โรคจากการติดเช้ือ เกิดจากมูลฝอยติดเช้ือท่ีปะปนมากบัมูลฝอยทัว่ไป 
เช่น ถุงยางอนามยั ผา้อนามยั กระดาษทิชชูของคนท่ีเป็นวณัโรคใช้กบัเสมหะหรือน ้ าลาย ส าลีเช็ด
แผล พลาสเตอร์ปิดแผลท่ีใช้แล้ว  อาหารเน่าบูด และซากสัตว์ ซ่ึงอาจมีเช้ือไข้หวดันก รวมถึง
อนัตรายจากอุบติัเหตุซ่ึงคนในชุมชนท่ีตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบักองมูลฝอยมกัเจออยู่บ่อย ๆ ไดแ้ก่ 
มูลฝอยท่ีเป็นวตัถุมีคม และวสัดุปนเป้ือนเลือด เช่น เศษแกว้ เหล็กแหลม ไมแ้หลม และเขม็ฉีดยาใช้
แลว้ เป็นตน้เส่ียงต่อการบาดเจ็บและติดเช้ือโรค เช่น เช้ือบาดทะยกั เช้ือไวรัสตบัอกัเสบ และเช้ือ
โรคเอดส์ เป็นตน้ 

 โรคภูมิแพ ้เกิดจากการสูดดมฝุ่ นละออง ไอ สารระเหยจากมูลฝอยท่ี
เป็นสารเคมีต่าง ๆ หรือเขม่าควนัจากการเผามูลฝอย 

 ปวดศรีษะ คล่ืนไส้ และอาเจียน เกิดจากกล่ินเน่าเหมน็มูลฝอยท่ีจดัการ
ไม่ถูกสุขลกัษณะ 

 โรคมะเร็ง เกิดจากการไดรั้บสารพิษต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน การ
สูดดมอากาศเสีย จากการเผากลางแจง้ ท าให้เกิดควนัและสารพิษปนเป้ือนในอากาศ เช่น สารได
ออกซินและฟิวแรนระหวา่งเผา ซ่ึงสารทั้งสองเป็นสารก่อมะเร็ง และท าลายการท างานของตบัได ้
อนัตรายจากมูลฝอยท่ีเป็นสารเคมีหรือเป็นพิษบางชนิดซ่ึงเป็นตวัก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนงัและมะเร็ง
ปอด เป็นตน้ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพหรือระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เกิดจากสารพิษ
ในมูลฝอยอันตรายประเภทต่าง ๆ เช่น แมงกานิส  สารปรอท  สารตะกั่ว สารแคดเมียม  สาร
ฟอสฟอรัส ในผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ีรถยนต์ หมึก
พิมพ ์แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้  

นอกจากขยะมูลฝอยจะเป็นตวัการท่ีท าให้เกิดโรคแลว้ยงัอาจเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ของแมลงและสัตวน์ าโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาป แมลงวนั แมลงหวี่ เพราะในมูลฝอยอาจมีเศษ
อาหารซ่ึงแมลงและสัตวน์ าโรคดงักล่าวตอ้งการ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มจ านวนของ
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สัตวเ์หล่าน้ีข้ึนและส่งผลต่อการเป็นพาหะน าโรคไปสู่มนุษย ์ตามท่ีกล่าวมาน้ีอาจก่อให้เกิดผลต่อ
สุขภาพอนามยัทางดา้นร่างกายมากกวา่จิตใจ แต่ผลจองการจดัการมูลฝอยท่ีไม่เหมาะสมอาจก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัทางดา้นจิตใจโดยทางออ้มได้ เช่น สภาพอนัไม่น่าดูของขยะมูล
ฝอย และกล่ินเน่าเหมน็ เป็นตน้ 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ขยะมูลฝอยมกัมีสารอินทรียเ์ป็นองค์ประกอบไม่มากก็น้อยแลว้แต่ประเภทและ

แหล่งก าเนิด หากไม่ไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกวิธีหรือถูกทิ้งไว ้ณ แหล่งก าเนิดเป็นเวลานานเกินไป 
โดยมิไดถู้กเก็บรวบรวม ขนส่ง และน าไปก าจดัภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมูล
ฝอยเปียกซ่ึงถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของจุลินทรีย ์แมลงหรือสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรคต่าง ๆ อาจท า
ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุก ๆ ด้าน ทั้งต่อแหล่งน ้ า อากาศ พื้นดินและน ้ าใตดิ้น ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 มลพิษต่อแหล่งน ้า 
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน ้ าโดยมีสาเหตุจาก

การปนเป้ือนของขยะมูลฝอยท่ีอยูใ่นแหล่งน ้านั้น ๆ ซ่ึงส่งผลท าใหแ้หล่งน ้าสาธารณะต่าง ๆ เกิดการ
เน่าเสียและส่งกล่ินเหมน็ อนัเน่ืองมาจากการยอ่ยสลายของขยะอินทรียจ์  าพวก เศษอาหาร เศษหญา้
และใบไม ้ซากสัตวแ์ละมูลสัตวต่์าง ๆ ฯลฯ และท าให้แหล่งน ้ ากลายเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรคท่ี
เก่ียวกบัระบบทางเดินอาหารได ้เช่น โรคทอ้งร่วง และโรคไทฟอยด์ เป็นตน้ นอกจากน้ีการสะสม
และการเน่าเสียของขยะมูลฝอยในแหล่งน ้ายงัส่งผลท าให้แหล่งน ้ านั้น ๆ กลายเป็นแหล่งสะสมของ
ขยะท่ีไม่สามารถยอ่ยสลายไดต้ามขบวนการทางธรรมชาติ เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษแกว้ เป็นตน้ 
ซ่ึงขยะมูลฝอยดงักล่าวจะถูกเททิ้งลงสู่แหล่งน ้ านั้นเป็นประจ า จนท าใหคุ้ณภาพน ้ าไม่เหมาะสมและ
ไม่ปลอดภยัต่อการน ามาใชเ้พื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวติของสัตวน์ ้ า
ชนิดต่าง ๆ อีกดว้ย 

 มลพิษต่ออากาศ 
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและปะปนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มอาจท าให้เกิดกล่ินเหม็น

รบกวนจากกองขยะท่ีเททิ้งไวบ้นพื้นหรือจากสถานท่ีฝังกลบขยะท่ีไม่ไดม้าตรฐาน และจากการกอง
ทบัถมกนัเป็นเวลานานท าให้เกิดการยอ่ยสลายตามขบวนการตามธรรมชาติในสภาพไร้ออกซิเจน 
(Anaerobic Condition) ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases, GHGs) ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากน้ีกระบวนการก าจดัขยะโดยการเผาไม่ว่าจะเป็น การเผา
กลางแจง้ท่ีเกิดจากการเผาซากสัตว ์เศษไม ้หรือวสัดุเหลือใชต่้าง ๆ ทางการเกษตร หรือเตาเผาขยะ
ในสถานท่ีก าจดัขยะอนัตราย อาจท าใหเ้กิดควนัเสียและข้ีเถา้ (Ash) ท่ีอาจเป็นสารพิษจ าพวก Heavy 
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Metals และ Dioxins ฟุ้งกระจายไปในอากาศ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง  

 มลพิษต่อดินและน ้าใตดิ้น 
ขยะมูลฝอยหากมีการก าจดัอย่างไม่ถูกวิธีแลว้ ย่อมมีโอกาสปนเป้ือนลง

ไปในดินและน ้ าใตดิ้นและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากการปนเป้ือนของน ้าชะมูลฝอย (Leachate) ลง
สู่พื้นดินซ่ึงอาจมีสารพิษต่าง ๆ จากกองขยะเจือปน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย 
ซากแบตเตอร่ี ซากหลอดฟลูออเรสเซนต ์ฯลฯ อาจมีการปนเป้ือนของโลหะหนกัลงสู่พื้นดินและชั้น
น ้าใตดิ้น และท าให้สภาพความเป็นกรดและด่าง (pH) ของดินเปล่ียนแปลงไป และยงัส่งผลกระทบ
ต่อชั้นน ้าใตดิ้นในบริเวณท่ีมีกองขยะหรือสถานท่ีฝังกลบตั้งอยู ่ท  าให้น ้าใตดิ้นมีคุณภาพดอ้ยลง และ
เส่ียงต่อการน ามาใชเ้พื่อการบริโภค ในขณะท่ีพื้นดินบริเวณดงักล่าวไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ดา้นอ่ืน ๆ ไดโ้ดยเฉพาะทางดา้นการเกษตร 

 ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผล

กระทบทางออ้มต่อดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศท่ี
ก าลงัพฒันาประชาชนมกัมองเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตวัท่ีตนเองไม่ไดรั้บผลกระทบโดยตรง และมกั
ไม่ตระหนกัถึงผลเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนน้ี ตวัอยา่งเช่น การไม่คดัแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนหรือ
การไม่คดัแยกขยะมูลฝอยจากตน้ทาง ส่งผลให้รัฐจะตอ้งสูญเสียเงินงบประมาณเป็นจ านวนมากใน
การจดัการขยะมูลฝอยเหล่าน้ี ตั้ งแต่การเก็บรวบรวม การเก็บขน การแปรสภาพ และการจดัหา
สถานท่ีส าหรับก่อสร้างระบบบ าบดัและก าจดั ซ่ึงมกัจะท าให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งรัฐกบั
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างระบบดงักล่าวได ้นอกจากน้ีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่เหมาะสม
ปล่อยให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยไม่เลือกท่ี ถือเป็นการท าลายความสวยงามของบา้นเมือง หรืออาจท า
ใหพ้ื้นท่ีท่ีถูกลกัลอบเป็นสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอยมีราคาถูกลงเม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน เป็นตน้ 
 

 ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย  
 ค านิยามและความหมายของขยะมูลฝอย 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 ให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “ส่ิงปฏิกูล” 
หมายถึง อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมตลอดถึงวตัถุอ่ืนใดซ่ึงเป็นของโสโครก หรือมีกล่ินเหม็น และ 
“มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ 
มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 
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พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความของ "ของเสีย" หมายถึง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอนัตรายอ่ืน
ใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิง
เหล่านั้น ท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลวหรือก๊าซ 

“ขยะมูลฝอย (Solid Wastes)” หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิต
ของมนุษยแ์ลว้ถูกทิ้งขวา้ง เน่ืองจากไม่สามารถใช้งานไดอี้กต่อไป หรือไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ของ
ผูใ้ช้ หรืออาจด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ส่ิงเหล่านั้นกลายสภาพเป็นส่ิงท่ีหมดคุณค่า หรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติอีกต่อไป (Shah, 2000: 110 อา้งถึงใน อาณติั ตะ๊ปิณตา, 2553: 2) 

“มูลฝอยชุมชนหรือมูลฝอยเทศบาล (Municipal Wastes)” หมายถึง มูลฝอยท่ีถูก
ปล่อยทิ้งมาจากบา้นพกัอาศยั (Residential) และสถานท่ีประกอบธุรกิจการคา้ (Commercial) ท่ีอยู่
ในเขตชุมชนหรือเขตเทศบาล (Municipal Area) การเก็บรวบรวม และการก าจดัมูลฝอยดงักล่าวมกั
เป็นหนา้ท่ีของเทศบาล (ศิริกลัยา สุวจิตตานนท ์และคณะ, 2541: 111) 

“ของเสียอนัตรายชุมชน” หมายถึง ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครัวเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน ้ ามนั 
ร้านลา้งอดัขยายภาพ ร้านซกัแห้ง ท่าเรือ สนามบิน โรงพยาบาล ห้องปฏิบติัการ พื้นท่ีเกษตรกรรม 
ฯลฯ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) 

กฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ให้ความหมายของ “มูล
ฝอยติดเช้ือ” หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมีความเขม้ขน้ซ่ึงถา้มีการสัมผสั
หรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้นแลว้สามารถท าใหเ้กิดโรคได ้

 ประเภทของขยะมูลฝอย  
การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยอาจท าไดใ้นหลายวิธีดว้ยกนั กล่าวคือ ขยะมูล

ฝอยอาจถูกจ าแนกออกไดต้ามลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามองค์ประกอบ หรืออาจจ าแนกตาม
แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายได้
ดงัน้ี (อาณติั ตะ๊ปิณตา, 2553: 7) 

 การจ าแนกตามลกัษณะทางกายภาพ เป็นการจ าแนกขยะมูลฝอยตาม
ลกัษณะท่ีปรากฏและมองเห็นจากภายนอก สามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี 

 ขยะเปียก (Garbage) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเป็นสารอินทรียช์นิด
ต่าง ๆ และมีความช้ืนสูง สามารถย่อยสลายไดง่้ายโดยขบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษ
พืชผกัและผลไม ้เศษหญา้ เป็นตน้ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งท าการเก็บขนและน าไปก าจดัท าลายอย่าง
รวดเร็วเพื่อป้องกนักล่ินเหมน็จากการเน่าเสียของขยะประเภทน้ี 
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 ขยะแหง้ (Rubbish and Trash) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีอยูใ่นรูปของ
สารอินทรียซ่ึ์งมีความช้ืนต ่า ย่อยสลายดว้ยขบวนการทางชีวภาพไดย้าก เช่น เศษกระดาษ กล่อง
กระดาษ เศษก่ิงไมใ้บไม ้เศษยาง เศษผา้ เศษแกว้หรือขวดแก้ว เศษหนงัหรือผลิตภณัฑ์หนงั เศษ
กระป๋องโลหะ เศษพลาสติก เป็นตน้ 

 เถา้ (Ash) หมายถึง ซากของแขง็ท่ีเหลือหลงัจากการเผาไมข้องเช้ือ
เพลงประเภทฟืนหรือถ่ายหินท่ีใช้ส าหรับเป็นแหล่งให้พลงังานความร้อนทั้งในบา้นพกัอาศยั ใน
อาคาร หรือในโรงงานต่าง ๆ ฯลฯ 

 เศษส่ิงก่อสร้าง (Demolition and Construction Waste) หมายถึง 
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้างหรือการร้ือถอนอาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูนซีเมนต ์เศษ
กระเบ้ืองเซรามิก เศษท่อพีวซีี เศษสายไฟ เศษหิน และเศษไม ้เป็นตน้ 

 ซากสัตว์ต่าง ๆ (Dead Animals) หมายถึง ซากสัตว์ต่าง ๆ ทั้งท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน เช่น สัตวเ์ล้ียงตามบา้นเรือนท่ีตายลงจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตวใ์นฟาร์ม
ปศุสัตวต่์าง ๆ ท่ีอาจตายลงจากการเกิดโรคระบาด และจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษช้ินส่วนของ
สัตวท่ี์เหลือจากโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง เป็นตน้ 

 ตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย (Sludge) หมายถึง กากตะกอนท่ี
เกิดจากการบ าบดัน ้ าเสียในระบบบ าบดัน ้ าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานทั้งหลาย โดยอาจมี
ลกัษณะเป็นของแข็งหรือก่ึงของแข็ง มีทั้งส่วนท่ีสามารถย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ด้วย
ขบวนการทางชีวภาพ กากตะกอนเหล่าน้ีหากปล่อยทิ้งไวโ้ดยไม่ก าจดัก็อาจถูกชะล้างสู่แหล่งน ้ า
หรือไหลซึมลงสู่น ้าใตดิ้นได ้

 ซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste 
from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) หมายถึง ขยะท่ีเกิดข้ึนจากภาคธุรกิจซ่ึงผลิต
สินคา้ประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจ าหน่ายในตลาด และ
เม่ือสินคา้เหล่านั้นเส่ือมสภาพหรือหมดอายุการใชง้านลงก็จะกลายเป็นขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัท าลาย 
ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนกัมาก ขยะประเภทน้ีไดแ้ก่ ซากตูเ้ยน็ เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
เคร่ืองเสียง เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

 การจ าแนกตามองคป์ระกอบ เป็นการจ าแนกตามลักษณะของขยะมูล
ฝอยว่าประกอบไปดว้ยวสัดุประเภทใดบา้ง และวสัดุนั้นมีประโยชน์ท่ีจะน ากลบัมาใช้ใหม่ไดอี้ก
หรือไม่ โดยอาจจ าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไดด้งัน้ี คือ 

 ขยะอินทรีย์ (organic waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ีสามารถย่อย
สลายไดด้ว้ยขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรียท์  าหนา้ท่ียอ่ยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผกัและ
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ผลไม ้เศษหญา้ เศษใบไมแ้ละก่ิงไม ้รวมทั้งซากสัตวแ์ละมูลสัตวต่์าง ๆ เป็นต้น ขยะประเภทน้ี
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้นรูปของการน ามาหมกัท าปุ๋ย 

 ขยะท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้ (recycle waste) ได้แก่ ขยะมูล
ฝอยท่ีมีศกัยภาพในการน ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก 
พลาสติก อะลูมิเนียม หนัง และยาง เป็นต้น ขยะประเภทน้ีเม่ือน ามาท าการคัดแยกและผ่าน
ขบวนการแปรรูปแล้วสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรืออาจน าไปเป็น
ส่วนผสมกบัวตัถุดิบใหม่เพื่อลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติลงได ้

 ขยะท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (non-recycle waste) ได้แก่ 
ขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผา้ เศษอิฐและเศษปูนจากการ
ก่อสร้าง เศษวสัดุต่าง ๆ จากการร้ือถอนอาคาร เถา้จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง  

เน่ืองจากงานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีเน้นการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้ นจึงแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยเพื่อให้
เหมาะสมต่อการจดัการขยะมูลฝอยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถแยกประเภทขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหา
นครตามการศึกษาของผูว้จิยัไดด้งัน้ี (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2556ข: 12)  

1)  ขยะมูลฝอยอินทรีย ์หมายถึง ส่ิงท่ียอ่ยสลายไดง่้าย เช่น เศษอาหาร ผกั 
ผลไม ้หญา้ ใบไม ้ก่ิงไม ้ซากพืช ซากสัตวเ์ป็นตน้ 

2)  ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง ส่ิงท่ียงัมีประโยชน์ สามารถน าไปแปร
รูปกลบัมาใชใ้หม่ เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT กระป๋อง และแผน่
ซีดี เป็นตน้ 

3)  ขยะมูลฝอยอนัตราย หมายถึง ส่ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสาร
อนัตราย วตัถุมีพิษ วตัถุกดักร่อย วตัถุติดเช้ือ และวตัถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี หลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต ์ขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า และกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้ 

4)  ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ส่ิงอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้างต้น อาจ
น ามาใชใ้หม่ได ้แต่ยอ่ยสลายยาก ไม่คุม้ค่าในการแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ เช่น เศษผา้ เศษหนงั ซอง
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป พลาสติกห่อขนม เป็นตน้ 

5)  มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมี
ความเข้มข้นซ่ึงถ้ามีการสัมผสัหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกิดโรคได้ ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
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 หลกัการก าจัดขยะมูลฝอยทัว่ไป 
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั จ  าเป็นจะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ในปี 2557 จากผลการด าเนินงาน 
Roadmap น าไปสู่การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ขยะมูลฝอย ท าให้ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมและขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้รับการจดัการอย่างถูกต้องเพิ่มข้ึน โดยสถานการณ์ของขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบันแสดงดังภาพท่ี2.8 และมีรายละเอียดขั้ นตอนการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ดัง น้ี   
(กระทรวงมหาดไทย. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.; ศิริกลัยา สุวจิตตานนท ์และ
คณะ, 2541: 143; กรมควบคุมมลพิษ, 2547, 2558: 28; อาณัติ ต๊ะปิณตา, 2553: 7; ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร, 2558)  

 

 
 
ภาพที ่2.8  แผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชน ปี 2558 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2558. 
 

 การลดและการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ไปส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดจากบา้นเรือนของประชาชน 

ซ่ึงขยะมูลฝอยเหล่าน้ีจะถูกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบน าไปก าจดัหรือท าลายต่อไป แต่เน่ืองจากขยะ 
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มูลฝอยเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแต่ละคนไดก่้อข้ึน ดงันั้นจึงควรมีหนา้ท่ีร่วมรับผดิชอบในการแบ่งเบาภาระ
ของเจา้หน้าท่ีหรือผูรั้บผิดชอบในการจดัการขยะมูลฝอย เพราะการจดัการขยะมูลฝอยควรเป็น
หน้าท่ีของทุกคน ในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดีควรเร่ิมจากการลดขยะมูลฝอย ณ แห่ลงก าเนิด 
(Source Reduction) เสียก่อน เพื่อใหมี้ปริมาณขยะท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัหรือท าลายใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได้ ซ่ึงแนวทางในการลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดท่ีดีและได้ผลเป็นอย่างยิ่งในหลาย
ประเทศทัว่โลก คือการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3R ไดแ้ก่ การลดใช ้(Reduce) การใชซ้ ้ า (Reuse) 
และการรีไซเคิล (Recycle) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การลดใช้ (Reduce) เป็นการปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) หรือการเลือกใช้สินคา้ท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภณัฑ์สู่ผูผ้ลิตได ้
(Return) ซ่ึงแนวทางน้ีสามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบไดแ้ก่ 

 ปฏิเสธการใช้บรรจุภณัฑ์ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขยะท่ีเป็นมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 

 เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัไปรีไซเคิลได ้หรือ
มีส่วนประกอบของวสัดุรีไซเคิล เช่น ถุงช๊อปป้ิง โปสการ์ด 

 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่  เ ช่น 
ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน น ้ายาท าความสะอาด เป็นตน้ 

 การใชซ้ ้ า (Reuse) เป็นหน่ึงในแนวทางการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งรู้คุณค่า โดยการน าสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใชง้านแลว้กลบัมาใชอี้ก โดยไม่ตอ้งผา่น
กระบวนการเปล่ียนแปลงหรือแปรรูปใด ๆ ซ่ึงเป็นการลดการใชท้รัพยากรใหม่ รวมทั้งเป็นการลด
ปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนอีกดว้ย ตวัอยา่งของการใชซ้ ้ า เช่น 

 เลือกซ้ือหรือใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่า
หน่ึงคร้ัง เช่น แบตเตอร่ีชนิดเติมประจุไฟฟ้าใหม่ได ้(Rechargeable Battery) เป็นตน้ 

 ซ่อมแซมเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Repair) ให้สามารถใช้
ประโยชน์ต่อไปไดอี้ก 

 น าบรรจุภณัฑ์และวสัดุเหลือใช้อ่ืนๆ กลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เช่น การใชซ้ ้ าถุงพลาสติก ถุงผา้ ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใชซ้ ้ าขวดน ้าด่ืม เหยอืกนม และ
กล่องใส่ขนม 

 การรีไซเคิล (Recycle) เป็นการน าวสัดุต่าง ๆ อาทิเช่น กระดาษ แก้ว 
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวธีิต่าง ๆ เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงนอกจากจะ
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เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว้ ยงัเป็นการลดการใชพ้ลงังานและลดมลพิษท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงเราสามารถท าไดโ้ดย 

 คดัแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก 
โลหะ/อโลหะ เพื่อใหง่้ายต่อการน าไปรีไซเคิล 

 เลือกซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผูผ้ลิตมีการเรียกคืนซากบรรจุ
ภณัฑแ์ละสามารถส่งคืนบรรจุภณัฑแ์ก่ผูผ้ลิตได ้(Return)  

 เลือกซ้ือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์
หรือรีไซเคิลได ้หรือมีส่วนประกอบของวสัดุรีไซเคิลต่าง ๆ 

นอกจากแนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดแลว้ ขั้นตอนต่อไปท่ี
ควรด าเนินการหลงัจากน้ีคือ การคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด (Waste Separation) ซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ และเพื่อช่วยให้การจดัการ
ขยะในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามโดยทัว่ไป
แลว้มกัจะแบ่งภาชนะรองรับขยะออกเป็น 4 ประเภท ดงัภาพท่ี 2.9 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
ภาพที ่2.9  มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2547: 16. 
 

1)  ถงัขยะสีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได ้ไม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการ 
รีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร 
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2)  ถงัขยะสีเขียว รองรับขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถน ามา
หมกัท าปุ๋ยได ้เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

3)  ถงัขยะสีเหลือง รองรับขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น 
แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ 

4)  ถังขยะสีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะท่ีมีอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องยาฆ่าแมลง 
ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ 

 การเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยทัว่ไป  
การเก็บรวบรวมเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไวใ้นภาชนะรองรับขยะซ่ึงวางไว้

ตามสถานท่ีต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ บริเวณท่ีพกัอาศยั ป้ายรถโดยสารประจ าทาง สถาบนัการศึกษา และ
สวนสาธารณะ ฯลฯ และมีการตั้งภาชนะรองรับตั้งไวต้ามจุดท่ีก าหนด โดยก าหนดใหจุ้ดรวบรวม 1 
จุดต่อจ านวนประชากร 350 คน หรือประมาณ 1 จุดต่อจ านวนครัวเรือน 50 - 80 หลงัคาเรือน ในการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทัว่ไปภาชนะและอุปกรณ์ท่ีใช้จะตอ้งท าดว้ยวสัดุท่ีป้องกนัการร่ัวซึมของ
ของเหลวท่ีอาจอยูใ่นขยะมูลฝอย ไม่เป็นสนิม มีความมิดชิดในการเก็บกกั และสามารถเคล่ือนยา้ย
ไดส้ะดวกเม่ือตอ้งการขนถ่าย ซ่ึงการด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทัว่ไปอาจแบ่งวิธีการอยา่ง
กวา้งเป็น 2 ระบบคือ ระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยแบบรวมและระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยแบบแยก
ประเภท โดยมีวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมท่ีแตกต่างกนัไป ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 ระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยแบบรวม เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจาก
ภาชนะรองรับมูลฝอยรวมซ่ึงมีขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษ
แกว้ ฯลฯ ท าให้เกิดการปะปนกนัของมูลฝอยทุกประเภท ซ่ึงมกัจะถูกน าไปคดัแยกในขณะเก็บขน
โดยพนกังานเก็บขนมูลฝอยหรือไปคดัแยก ณ ระบบแปรสภาพหรือก าจดัมูลฝอย ซ่ึงเป็นระบบท่ีมี
ความสะดวกต่อผูทิ้้งโดยไม่ต้องจดัหาภาชนะรองรับมูลฝอยหลายประเภท แต่มีข้อเสียหลาย
ประการได้แก่ ไม่สะดวกต่อการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ และท าความยุ่งยากต่อการ
น าไปแปรสภาพ เป็นตน้ 

 ระบบเก็บรวบรวมมูลฝอยแยกประเภท เป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอย
จากภาชนะแยกประเภท ท าให้ไม่เกิดการปะปนกนัของมูลฝอยแต่ละชนิด ซ่ึงจ านวนประเภทมูล
ฝอยสามารถแยกไดต้ามความร่วมมือของผูทิ้้งมูลฝอยในแหล่งต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมมูลฝอย
แบบแยกประเภทน้ีนบัวา่มีประโยชน์ทั้งในดา้นการเก็บขนและการน าไปแปรสภาพและอาจรวมถึง
การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ซ่ึงเป็นการลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะถูกน าไปก าจดัไดอ้ยา่งดีและท า
ใหก้ารแปรสภาพและการก าจดัมูลฝอยมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
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ในการเก็บขนขยะมูลฝอยทัว่ไปนั้นมีวธีิการเก็บขนมูลฝอยท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั
การจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น อาจดว้ยวิธีใหพ้นกังานน า
ภาชนะเก็บขนมาใส่มูลฝอยจากภาชนะเก็บกกัของประชาชน เป็นการเก็บขนขยะโดยใช้รถเก็บขน
ขยะวิ่งเก็บขยะจากภาชนะรองรับซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหน้าบา้นพกัอาศยั ตามริมถนน หรือจอดตาม
บริเวณสถานท่ีใกลเ้คียงแหล่งชุมชนท่ีมีซอยคบัแคบ หรืออาจดว้ยการเก็บขนจากถงัเก็บกกัมูลฝอย
รวม เป็นการเก็บขนขยะโดยใช้ถงัรวมขยะขนาดใหญ่วางไวต้ามจุดซ่ึงมีปริมาณขยะเกิดข้ึนเป็น
จ านวนมาในแต่ละวนั หรือท าการขนยา้ยถงัเก็บกกัมูลฝอยรวมแลว้น าถงัเก็บมูลฝอยรวมใบใหม่ไว้
แทนท่ี ซ่ึงพาหนะท่ีใช้ในการเก็บขนมูลฝอยไปยงัระบบแปรสภาพและก าจดัมูลฝอยส่วนใหญ่จะ
เป็นรถยนต ์รถยนตท่ี์ใชใ้นการเก็บขนมูลฝอยน้ีจะตอ้งมีระบบป้องกนัไม่ให้มูลฝอยร่ัวซึม มีฝาปิด
ให้มิดชิดป้องกนัการฟุ้งกระจายของมูลฝอยและถา้มีเคร่ืองอดัจะช่วยท าให้สามารถบรรทุกมูลฝอย
ไดป้ริมาณมากข้ึนในการเก็บขนแต่ละคร้ัง เป็นการลดจ านวนเท่ียวในการเก็บขนมูลฝอยอนัเป็นผล
ใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการเก็บขนอีกดว้ย  

 การขนส่งขยะมูลฝอยทัว่ไป 
กระบวนการขนส่งเป็นการเก็บรวบรวมมูลฝอยจากภาชนะเก็บกักมูลฝอยจาก

แหล่งก าเนิดมูลฝอยต่าง ๆ เพื่อน าไปยงัสถานท่ีหรือโรงงานเพื่อท าการแปรสภาพและก าจดัมูลฝอย
ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภยัก่อนจะก าจดัทิ้งดว้ยการฝังกลบหรือก่อนท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ 
โดยกระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนภายหลังจากท าการเก็บรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จส้ินแล้ว 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนส่งจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัระยะทางระหวา่งชุมชนไปยงัท่ีตั้งของสถานท่ี
ฝังกลบ ซ่ึงมีผลต่อจ านวนเท่ียวของการขนส่งขยะในแต่ละวนั ซ่ึงก่อนท่ีจะน าขยะไปก าจดัยงั
สถานท่ีฝังกลบจะตอ้งน าขยะท่ีเก็บจากชุมชนมาพกัรอไวช้ัว่คราวท่ีสถานีขนถ่าย (transfer station) 
เสียก่อน เพื่อขนถ่ายขยะลงสู่พาหนะขนาดใหญ่ในการท่ีจะน าไปก าจดัยงัสถานท่ีฝังกลบต่อไป 
สถานีขนถ่ายจะช่วยประหยดัเวลาของรถเก็บขยะในการเดินทางไปและกลบัสถานท่ีฝังกลบซ่ึงอยู่
ห่างไกลออกไปได้ สามารถขยายพื้นท่ีในการเก็บขนขยะในชุมชนและท าให้รถเก็บขยะมีเวลา
ท างานมากข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ เช่น ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถเก็บขยะ ฯลฯ การมีสถานีขนถ่ายจึงถือเป็นวธีิการจดัการท่ีเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

 การแปรสภาพขยะมูลฝอยทัว่ไป 
ก่อนท่ีจะก าจดัมูลฝอยทิ้งไปหรือน ามูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ จะตอ้งท า

การปรับปรุงสภาพของมูลฝอยด้วยการแปรสภาพเสียก่อน การแปรสภาพขยะมูลฝอยคือ การ
เปล่ียนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพื่อลดปริมาณเปล่ียนรูปร่าง โดยวิธีคดัแยกเอาวสัดุท่ี
สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ไดอ้อกมา วิธีการบดให้มีขนาดเล็กลง และวิธีอดัเป็นกอ้นเพื่อลด
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ปริมาตรของขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 20-75 ของปริมาตรเดิมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
และลักษณะของขยะมูลฝอย ตลอดจนใช้วิธีการห่อหุ้มหรือการผูกรัดก้อนขยะมูลฝอยให้เป็น
ระเบียบมากยิ่งข้ึน ผลท่ีไดรั้บจากการแปรสภาพมูลฝอยน้ี จะช่วยให้การเก็บรวบรวม ขนถ่าย และ
ขนส่งไดส้ะดวกข้ึน สามารถลดจ านวนเท่ียวของการขนส่ง ช่วยให้ไม่ปลิวหล่นจากรถบรรทุกและ
ช่วยรีดเอาน ้ าออกจากขยะมูลฝอย ท าให้ไม่มีน ้ าชะมูลฝอยร่ัวไหลในขณะขนส่ง ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก าจดัขยะมูลฝอยโดยวธีิฝังกลบ โดยสามารถจดัวางซอ้นไดอ้ยา่งเป็นระเบียบจึงท า
ให้ประหยดัเวลา และค่าวสัดุในการกลบทบั และช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบได้อีกทาง
หน่ึงดว้ย 

 การก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ไป 
การก าจดัขยะมูลฝอยถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

ซ่ึงการก าจดัขยะมูลฝอยมีหลากหลายวิธี ในการเลือกใชว้ิธีใดในการก าจดัขยะมูลฝอยให้เหมาะสม
นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งไดแ้ก่ ส่วนประกอบและปริมาณของมูลฝอย สถานท่ี งบประมาณท่ีใช้
ในการก าจดั และบุคลากรเจา้หนา้ท่ีในการควบคุมดูแลระบบก าจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงในประเทศไทย
วธีิท่ีนิยมท่ีน ามาใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยและเป็นท่ียอมรับผลจากการก าจดัวา่มีความปลอดภยัต่อ
สุขภาพอนมยั ถา้หากมีการควบคุมการท างานของระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

 ระบบหมักท าปุ๋ย (Composting of Solid Waste) เป็นการย่อยสลาย
อินทรียส์ารโดยขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ แบคทีเรีย รา ฯลฯ ซ่ึงเป็นตวัการย่อย
สลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งคงรูป มีสีด าค่อนขา้งแห้ง ซ่ึงมีลกัษณะคล้าย
ฮิวมสัเรียกวา่ คอมโพส (Compost) และสามารถใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของดิน ขบวนการหมกั
ท าปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 ขบวนการ คือขบวนการหมกัแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic Decomposition) 
ซ่ึงเป็นการสร้างสภาวะท่ีจุลินทรีย์ชนิดท่ีด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจนย่อยสารอาหารแล้วเกิดการ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุเป็นขบวนการท่ีไม่เกิดก๊าซกล่ินเหม็น ส่วนอีก
ขบวนการเป็นขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) เป็นการสร้าง
สภาวะให้เกิดจุลินทรียช์นิดท่ีด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจน เป็นตวัช่วยยอ่ยสารอาหาร และแปรสภาพ
กลายเป็นแร่ธาตุขบวนการน้ีมกัจะเกิดก๊าซท่ีมีกล่ินเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide: H2S) 
แต่ขบวนการน้ีจะมีผลดีท่ีเกิดก๊าซมีเทน (Methane Gas) ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
เป็นเช้ือเพลิงได ้

 ระบบการเผาในเตาเผา  เป็นการท าลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผา
ท าลายในเตาเผาท่ีไดรั้บการออกแบบก่อสร้างท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงเป็นการน าขยะมูลฝอยเขา้
สู่กระบวนการสันดาปภายใตก้ารควบคุมท าให้กลายเป็นก๊าซและสารตกคา้งท่ีไม่สามารถเผาไหม้
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ต่อไปได้อีก โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการเผาท่ี 850 - 1,200 องศาเซลเซียส เพื่อให้การท าลายท่ี
สมบูรณ์ท่ีสุด แต่ในการเผามกัก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศไดแ้ก่ ฝุ่ นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulferdioxide: SO2) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจเกิดไดออกซิน (Dioxins) 
ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจของประชาชน ดงันั้นเตาเผาขยะไม่วา่จะ
เป็นรูปแบบใดก็ตามจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ีสามารถควบคุมการเผาไหม ้อุณหภูมิ ควนั ไอเสีย 
ตลอดจนเศษผงหรือฝุ่ นละอองท่ีปนออกไปกบัควนัเสียดว้ย เพื่อป้องกนัมลพิษทางอากาศท่ีจะเกิด
ตามมา 

 การฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการก าจดั
ขยะมูลฝอยโดยการน าไปฝังกลบในพื้นท่ีท่ีไดจ้ดัเตรียมไว  ้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการคดัเลือกตาม
หลกัวชิาการทั้งทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วศิวกรรม สถาปัตยกรรม และการยนิยอมจาก
ประชาชน จากนั้นจึงท าการออกแบบและก่อสร้าง กล่าวคือ ขยะท่ีน ามาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูก
เกล่ียให้กระจายและบดทบัให้แน่น จากนั้นท าการกลบทบัดว้ยดินและบดทบัให้แน่นอีกรอบหน่ึง 
เม่ือมีการน าขยะมาทิ้งเพิ่มอีกก็จะเกล่ียให้กระจายและบดทบัดว้ยดินเป็นชั้น ๆ ไปเร่ือย ๆ จนกว่า
สถานท่ีฝังกลบนั้นจะเต็มและไม่สามารถใชก้ าจดัขยะต่อไปได ้ก็จะท าการปิดหลุมฝังกลบนั้นอยา่ง
ถาวรด้วยการถมด้วยดิน โดยการฝังกลบจะตอ้งมีการวางมาตรการป้องกนัผลกระทบอ่ืนท่ีอาจ
เกิดข้ึน เช่น การปนเป้ือนของน ้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยท่ีเรียกวา่ น ้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate) ซ่ึง
ถือวา่เป็นน ้ าเสียท่ีมีค่าความสกปรกสูงไหลซึมลงสู่ชั้นน ้ าใตดิ้น ท าให้คุณภาพน ้ าใตดิ้นเส่ือมสภาพ
ลงจนส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีใชน้ ้ าเพื่อการ อุปโภค และบริโภค นอกจากน้ียงัตอ้งมีมาตรการ 
ป้องกันน ้ าท่วม กล่ินเหม็น และผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์ รูปแบบการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล อาจใชว้ิธีขุดให้ลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมให้สูงข้ึนจากระดบัพื้นดิน หรืออาจจะใช้
ผสมสองวธีิ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ 

 การน าขยะมูลฝอยมาผลิตขยะเช้ือเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) 
เป็นการเปล่ียนขยะมูลฝอยให้เป็นพลงังานโดยการน าขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์
ขยะเช้ือเพลิง (RDF) เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถน ามาช่วยแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยของประเทศไทย ซ่ึงจะท าให้ลดพื้นท่ีการฝังกลบให้น้อยลง แต่เพิ่มอตัราการน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ให้มากข้ึน และยงัสามารถลดปัญหาโลกร้อนไดท้างออ้ม ตลอดจนสามารถใช้เป็น
เช้ือเพลิงทดแทนถ่านหินไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถลดการน าเขา้ถ่านหินได ้ในกระบวนการท า RDF 
เศษขยะมูลฝอยช้ินปานกลาง เช่น กระดาษ พลาสติก การ์ด เส้ือผา้ สามารถน าไปใชใ้นกระบวนการ
เผาไหมโ้ดยตรงเป็นเช้ือเพลิงหยาบ (Coarse RDF; c-RDF) หรืออาจน ามาอบแห้งแลว้อดัเป็นกอ้น
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เพื่อท าเป็น RDF กอ้น หรือ (Densified RDF; d-RDF) ปัจจุบนัมีเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดจ้ากขยะมูลฝอย
ในหลายรูปแบบดว้ยกนัข้ึนอยูก่บัวธีิการท่ีใชผ้ลิต 

 การคดัแยกและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ปี 2558 มีการน าขยะมูลฝอยชุมชน

กลบัมาใชป้ระโยชน์ประมาณ 4.94 ลา้นตนั หรือร้อยละ 18.39 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน โดย
มีการใชป้ระโยชน์มูลฝอยชุมชนดงัน้ี 

 การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล เป็นการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ โดยเนน้การคดัแยกขยะมูลฝอยจากตน้ทาง โดยการคดัแยกและน ากลบัคืนสู่วสัดุรีไซเคิล
ประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียม อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นขยะมูลฝอยท่ีมีมูลค่าและ
สามารถท าไดใ้นทุกครัวเรือน และเม่ือคดัแยกขยะประเภทน้ีออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไปอ่ืนๆ แลว้ 
ขยะประเภทน้ีก็จะถูกส่งไปยงัร้านรับซ้ือของเก่า ศูนยว์สัดุ รีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล 
รวมถึงการเรียกคืนบรรจุภณัฑ์จากผูป้ระกอบการ การท าส่ิงประดิษฐ์ และน ากลบัไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการอุตสาหกรรม  

 การใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรีย์ ขยะมูลฝอยท่ีถูกคดัแยกออกไปแลว้ 
ก็จะเหลือเป็นขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย ์ขยะมูลฝอยประเภทน้ีจะมีปริมาณมากแต่ถูกน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ไดเ้พียงบางส่วน โดยการน าขยะประเภทเศษอาหาร พืช ผกั ผลไมต่้างๆ น าไปท าปุ๋ยหมกั
อินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ ส าหรับการใชบ้  ารุงดินเพื่อการเกษตร การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
เพื่อทดแทนพลงังานเช้ือเพลิง  

 การแปรรูปมูลฝอยให้เ ป็นพลังงาน  โดยการน ามูลฝอยมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปให้เกิดประโยชน์ในด้านการผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าหรือเช้ือเพลิงทดแทน
โดยตรงให้กบัโรงงานในรูปของแท่งเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) มูลฝอยท่ีสามารถ
น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงโดยตรงคือมูลฝอยทุกชนิดท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสารอินทรีย ์เช่น เศษกระดาษ 
น ้ามนัหรือไขมนั เศษไม ้ฯลฯ  

 ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ข) 
 มีขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากสถานท่ีก าจดั

ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยมีการเผากลางแจง้ กองทิ้งในบ่อดิน
เก่าหรือพื้นท่ีรกร้าง 

 สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากหาพื้นท่ีก่อสร้างสถานท่ีก าจดัยาก ท่ีดินมีราคาแพง บางแห่งเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรม หรือ
พื้นท่ีทหาร การขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานา 
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 ประชาชนคดัคา้น ไม่เห็นดว้ยใหมี้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอยูใ่นพื้นท่ี
ของตนเอง ส่งผลให้สถานท่ีก าจดัท่ีก่อสร้างแล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือคดัคา้นไม่ให้
ก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใหม่ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการเก็บขนและก าจดัไม่เพียงพอ และยงัไม่มีระบบเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
แบบแยกประเภทเพื่อรองรับการคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้ทาง 

 ความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชนในการลดและคดัแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางยงัมีน้อย รวมถึงยงัมีการใช้สินคา้และหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีก าจดัยาก อาทิ 
ถุงพลาสติก โฟม อยา่งฟุ่มเฟือย 

 ขาดกฎระเบียบบงัคบัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย เช่น เทศบญัญติั
การเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท เทศบญัญติัการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ
ก าจดัมูลฝอย เป็นตน้ 
 

 การจัดการของเสียอนัตรายชุมชน 
ในปี 2557 คาดการณ์ว่าปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนเกิดข้ึนทัว่ประเทศประมาณ 0.58 

ลา้นตนั ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ไดแ้ก่ บา้นเรือน ร้านลา้งฟิลม์ ร้านซกั
แห้ง สถานีบริการน ้ ามนั อู่ซ่อมรถ หรือ ห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาในการจดัการของเสีย
อนัตรายชุมชนในปัจจุบนั มีสาเหตุมาจากการไม่แยกขยะอนัตรายออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ 
โดยจะถูกทิ้งรวมไปกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป และผูรั้บผิดชอบในการก าจดับางแห่งมีการจดัการไม่
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยไม่มีการควบคุมในเร่ืองความปลอดภยั เช่น วธีิกองไวก้ลางแจง้ (Open 
Dump) หรือ เผาในท่ีแจ้ง (Open Burning) ซ่ึงท าให้ของเสียอันตรายสามารถแพร่กระจายสู่
ส่ิงแวดลอ้มไดง่้าย หากของเสียเหล่าน้ีไม่ได้รับการก าจดัอย่างถูกวิธี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มได ้ส าหรับการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนใน
ปัจจุบนัไดมี้การส่งเสริมให้จงัหวดัจดัหาพื้นท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นศูนยร์วบรวมของเสียอนัตรายจาก
ชุมชน และส่งเสริมการคดัแยกของเสียอนัตรายจากชุมชน เก็บรวบรวมในภาชนะรองรับขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่งไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัอยา่งถูกตอ้งอยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่ง หรือ
มากกว่า 1 แห่ง ข้ึนอยู่กบัความพร้อมของจงัหวดั โดยในปี 2558 มีศูนยร์วบรวมของเสียอนัตราย
ชุมชนของจงัหวดัเกิดข้ึน จ านวน 83 แห่ง ท่ีสามารถเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนแล้ว 42 
แห่ง รวม 250 ตนั และส่งไปก าจดัแลว้ 174 ตนั กรมควบคุมมลพิษไดส้ ารวจและรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการจดัการกบัผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
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อิเล็กทรอนิกส์เม่ือไม่ใชง้านแลว้ และไดค้าดการณ์ปริมาณการเกิดซากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวในปี 2558 
แสดงดงัตารางท่ี 2.5 ซ่ึงการลดปริมาณของเสียอนัตรายลงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มและป้องกนัอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติ ซ่ึงมีแนวทางการจดัการของเสียอนัตราย
ชุมชนอย่างถูกวิธี  ดังน้ี (ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ , 2541: 38; ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข, 2556: 28; กรมควบคุมมลพิษ, 2550, 2559ก; สัญญา สิริวทิยาปกรณ์, 2558) 
 
ตารางที ่2.4  ผลการคาดการณ์ปริมาณซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2558 
 

ล าดบั ประเภทผลติภณัฑ์ ปริมาณซากผลติภณัฑ์ (ตัน/ปี) 
1.  โทรทศัน์ 106,335 
2.  เคร่ืองปรับอากาศ 74,799 
3.  ตูเ้ยน็ 65,765 
4.  เคร่ืองซกัผา้ 60,492 
5.  คอมพิวเตอร์ 57,058 
6.  เคร่ืองเล่นวีซีดี/ดีวีดี 17,912 
7.  โทรศพัท ์ 1,682 
8.  กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 190 

 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559ก. 

 
 การสร้างกลไกการลด และคดัแยกของเสียอนัตรายจากตน้ทาง  

เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนและเจา้หน้าท่ีให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงพิษภยัต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น 3 
แนวทาง ดงัน้ี 

 แนวทางส าหรับครัวเรือน โดยการเลือกซ้ือ/เลือกใช้อย่างเหมาะสม 
ดงัน้ี 

 ซ้ือ/ใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
 ซ้ือ/ใช้สินคา้ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สินค้าฉลากสีเขียว เช่น 

ถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปรอท ตูเ้ยน็ฉลากเขียว สีอีมลัชนัสูตรลดสารพิษ เป็นตน้ 
 ซ้ือ/ใชส้ารสกดัจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนการใชส้ารเคมีท่ี

สังเคราะห์ข้ึน 
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 ซ้ือ/ใช้สินคา้ท่ีใช้ซ ้ าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายท่ีชาร์จใหม่ได้ ใช้
น ้ายาท าความสะอาดชนิดเติมเพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ 

 แยกเก็บไวใ้นภาชนะท่ีไม่ร่ัวซึม รอหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน
มาเก็บไปก าจดั 

 น าไปทิ้งในภาชนะท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัหาให้หรือน าไปให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีมาเก็บในวนัท่ีก าหนด 

 น าไปส่งคืนร้านตัวแทนจ าหน่าย เพื่อรับส่วนลดและแลกซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

 ไม่ทิ้งของเสียอนัตรายปนกบัมูลฝอยทัว่ไป 
 ไม่ทิ้งลงพื้น ท่อระบายน ้าหรือแหล่งน ้า 

 แนวทางส าหรับหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินการได้
ดงัน้ี 

 รณรงค์ให้ผู ้ประกอบกิจการและประชาชนคัดแยกของเสีย
อนัตราย ไม่ทิ้งรวมไปกบัมูลฝอยทัว่ไป 

 จดัภาชนะรองรับของเสียอนัตรายท่ีมีฝาปิด ไม่ร่ัวซึมเหมาะสมกบั
ประเภทของของเสียอนัตราย 

 จดัหารถเก็บขนชนิดพิเศษเพื่อเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย 
 ก าหนดรณรงค์ เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย เช่น วนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์วนัส้ินปี วนัส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 จดัท าระบบก ากบัการขนส่ง (Manifest System) โดยควบคุมตั้งแต่

แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การเคล่ือนยา้ยจนถึงสถานท่ีก าจดั 
 ร่วมกบัหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานรัฐอ่ืนเพื่อ

ด าเนินการจดัการมูลฝอย เช่น การจดัสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอนัตรายประจ าจงัหวดั เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมและคดัแยกของเสียอนัตรายส่วนท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่จะถูกน า
กลบัไปก าจดัยงัศูนยก์ าจดัภาคต่อไป เป็นตน้ 

 ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและส่งเสริมให้
ความรู้กบัประชาชน ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการของเสียอนัตรายอยา่งถูก
วธีิ 
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 แนวทางส าหรับผูป้ระกอบกิจการ สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 
ไม่ทิ้งของเสียประเภทน ้ ามนัเคร่ือง ทินเนอร์ น ้ ามนัสน น ้ ายาฟอกขาว 

น ้ ายาท าความสะอาด น ้ ายาลา้งรูป หมึกพิมพ ์ของเสียท่ีติดเช้ือ สารเคมีจากห้องปฏิบติัการ หลอด
ฟลูออเรสเซนต ์ถ่านไฟฉาย ฯลฯ รวมไปกบัมูลฝอยทัว่ไปโดยปฏิบติัดงัน้ี 

 ไม่ทิ้งลงพื้น ไม่ฝังดิน ไม่ทิ้งลงท่อระบายน ้าหรือแหล่งน ้า 
 แยกเก็บของเสียอนัตรายไวใ้นภาชนะท่ีไม่ร่ัวซึม เพื่อรอราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินมาเก็บไปก าจดั 
 น าไปทิ้งในภาชนะท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัหาให้ หรือน าไปทิ้ง

ในสถานท่ีท่ีก าหนด 
 น าซากของเสียอันตรายไปคืนร้านตัวแทนจ าหน่าย  เช่น ซาก

แบตเตอร่ี ซากถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารฆ่าแมลง 
 การแยกทิ้ง  

การแยกทิ้งเป็นการก าหนดวิธีการคดัแยกของเสียอนัตรายจากตน้ทางและจดัส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม จะท าให้การจดัการขั้นต่อไปสะดวก และสามารถลดการปนเป้ือน
ของสารพิษสู่ส่ิงแวดล้อมได้ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์หรือภาชนะท่ีเป็นของเสียอนัตรายจากชุมชนมี
หลายประเภทและสามารถท าปฏิกิริยากนัได ้โดยอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายข้ึนหากไม่แยกชนิดออกจาก
กนั รูปแบบการแยกทิ้งของเสียอนัตรายจากชุมชนมีดว้ยกนัหลายแบบ ดงัน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 
2550) 

 การแยกทิ้งหน้าบ้านตามเวลา เป็นการทิ้งของเสียอันตรายหน้า
บา้นเรือน โดยขอความร่วมมือประชาชนคดัแยกของเสียอนัตรายใส่ถุงท่ีสามารถมองเห็นภายในได ้
หรือใส่ภาชนะท่ีเหมาะสมแลว้น ามาทิ้งไวห้นา้บา้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบสามารถด าเนินการเก็บรวบรวม  

 การแยกทิ้งตามจุดท่ีก าหนด เป็นการตั้งภาชนะรองรับของเสียอนัตราย
จากชุมชนตามจุดทิ้งท่ีก าหนดท่ีมีรูปทรงภายนอกแตกต่างจากถงัขยะมูลฝอยทัว่ไป ซ่ึงควรตั้งอยูใ่น
บริเวณท่ีเหมาะสมและสามารถสังเกตเห็นไดง่้าย โดยตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์และขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนท าการคดัแยกของเสียอนัตรายไวใ้นบา้นชัว่คราว และให้ประชาชนน าไปทิ้งไวท่ี้จุด
ทิ้งใกลบ้า้นตามความสะดวก ภาชนะรองรับควรมีความจุไม่ต ่ากวา่ 160 ลิตร หรือสามารถรองรับ
ของเสียอนัตรายจากชุมชนครอบคลุมจ านวนประชากรสูงสุด 800 คนต่อชุมชน จ านวนจุดทิ้งของ
เสียอันตรายจากชุมชนท่ีก าหนด พิจารณาจากจ านวนสถานท่ีท่ีเหมาะสม ได้แก่ ศูนย์บริการ
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สาธารณสุข โรงเรียน ท่ีท าการชุมชน หรือสถานประกอบการ เป็นตน้ อย่างนอ้ยสถานท่ีแห่งละ 1 
จุด  

 การแยกทิ้งในวนัทิ้งพิเศษ วิธีการน้ีถือเป็นการเชิญชวนให้ประชาชน
น าของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากบา้นเรือนมายงัสถานท่ีนดัหมายในวนัและเวลาท่ีก าหนด เพื่อรวบรวม
น าไปรีไซเคิล หรือบ าบดัท าลาย โดยมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
เช่น จดักิจกรรมของเสียอนัตรายแลกแตม้ หรือส่ิงของ เป็นตน้   

 การเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน  
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ข้ึนกบัความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ เช่น การเก็บรวบรวมริมถนน การเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับของเสีย
อนัตรายจากชุมชนตามจุดทิ้งท่ีก าหนด หรือ การจดัให้มีวนัพิเศษเพื่อรวบรวมของเสียอนัตรายจาก
ชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละรูปแบบตอ้งจดัเตรียมความพร้อมต่าง ๆ อาทิเช่น ภาชนะบรรจุและพาหะ
นะเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน  

 การเก็บกกั (Waste Storage) 
ของเสียอนัตรายจากชุมชนมีอตัราการเกิดไม่มาก และถูกบรรจุในภาชนะบรรจุ

หรือผลิตภณัฑ์ท่ีป้องกนัการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของสารพิษ การออกแบบก่อสร้างสถานท่ีเก็บ
กกัจึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีการป้องกนัการร่ัวไหลของสารพิษเป็นพิเศษ โดยไม่ควรเก็บกกัเกิน 90 วนั 
และมีขอ้ปฏิบติัหลายประการ ดงัน้ี  

 ควรแยกเก็บ โดยเฉพาะของท่ีอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกนัเม่ือน ามารวมกนั 
 ควรเก็บในห้องท่ีมีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ ไม่ร้อนอบอ้าว

โดยเฉพาะส าหรับวตัถุระเบิดหรือติดไฟง่าย อาจใชเ้ป็นอาคารเปิดโล่งหรือลานท่ีมีหลงัคา 
 ควรใช้ภาชนะท่ีมีฝาปิดแน่นหนา ไม่ผุกร่อนง่ายในกรณีท่ีเป็นสาร

ระเหย กรด หรือด่าง 
 จดัใหมี้ระบบรวบรวม และบ าบดัน ้าเสีย 
 จดัใหมี้ระบบระบายน ้า และป้องกนัน ้าท่วม 
 ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง 
 มีระบบป้องกนัการไหลลน้ มีฐานหรือภาชนะท่ีรองรับการไหลลน้ใช้

วสัดุกนัซึม 
 ปิดประกาศเตือนบุคลากร และใชเ้คร่ืองหมายแสดงอนัตราย 
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 การขนส่งของเสียอนัตราย 
ของเสียอนัตรายท่ีเก็บรวบรวมไวใ้นสถานท่ีเก็บกกัของเสียอนัตรายจากชุมชน 

เม่ือมีจ านวนมากพอจะตอ้งส่งไปก าจดัหรือรีไซเคิลโดยเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาต และตอ้งขนส่งขยะ
อนัตรายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การรีไซเคิลของเสียอนัตราย 
เป็นการแยกของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ใหม่ 

เช่น หลอดไฟ แบตเตอร่ี และถ่านไฟฉาย โดยแยกส่งไปยงัโรงงานรับรีไซเคิลโดยเฉพาะ 
 การบ าบดั และการก าจดัหรือท าลาย (Waste Disposal) 

ในการก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชนจะตอ้งด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนซ่ึงแยกออก
มาจากขยะประเภทอ่ืน ๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชนมายงั
สถานท่ีบ าบดัก่อนจะท าการบ าบดัขยะเหล่านั้นด้วยกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี หรือทาง
ชีวภาพ รวมทั้งอาจน าขยะท่ีเป็นอนัตรายบางประเภทไปท าการเผา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของขยะ
ดว้ยว่าควรน าไปบ าบดัดว้ยวิธีการอย่างใด และจากการน าขยะอนัตรายไปท าการบ าบดัพบว่ายงัมี
บางส่วนท่ีเหลือตกคา้งจากการบ าบดัเกิดข้ึน เช่น เกิดกากตะกอนจากกระบวนการบ าบดั และเกิดเถา้
จากการเผา เป็นตน้ ซ่ึงของเสียส่วนท่ีเหลือยงัมีความเป็นอนัตรายหรือความเป็นพิษอยู ่จึงจ าเป็นตอ้ง
น าไปผ่านกระบวนการเพื่อลดความเป็นอนัตรายให้น้อยลงหรือหมดไป จากนั้นจึงขนยา้ยไปยงั
สถานท่ีฝังกลบเพื่อท าการฝังกลบโดยวิธีพิเศษหรือฝังกลบอย่างปลอดภยัเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึง
ขั้นตอนดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (กรมควบคุมมลพิษ, 2550; มลัลิกา ปัญญาคะโป, 2551; 
อาณติั ตะ๊ปิณตา, 2553: 196) 

 การบ าบดั  
การบ าบดัของเสียอนัตรายเป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการเพื่อลดความเป็นพิษ

หรืออนัตรายของของเสียท่ีถูกเก็บรวบรวมมาจากชุมชน ซ่ึงของเสียอนัตรายบางชนิดเม่ือถูกบ าบดั
แลว้สามารถท่ีจะปล่อยสู่ธรรมชาติหรือน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยทัว่ไปสามารถแบ่งวิธีการบ าบดั
ออกได ้3 วธีิคือ 

 การบ าบดัทางกายภาพและเคมี 
 การบ าบดัทางเคมี 
 การบ าบดัทางชีวภาพ 

 การเผาในเตาเผา 
การเผาในเตาเผา (incineration) หมายถึง ขบวนการท่ีของเสียอนัตรายจาก

ชุมชนทั้งท่ีมีสภาพเป็นของแข็งหรือของเหลวถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูง ซ่ึงต้องใช้ความร้อน
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ระหวา่ง 1,300-1,800 องศาฟาเรนไฮต ์จึงจะท าให้การเผาไหมเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ และท าให้ขยะ
หรือของเสียนั้นเปล่ียนสภาพไปเป็นก๊าซและเศษเหลือ เช่น ข้ีเถา้ ฯลฯ เน่ืองจากองคป์ระกอบของ
ของเสียอนัตรายในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั ดงันั้น รูปแบบของเตาเผาท่ีใชจึ้งตอ้งแตกต่างกนั
ไปตามความเหมาะสมเพื่อใหก้ารเผาไหมมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  

 การฝังกลบัอยา่งปลอดภยั (Secure Landfill)  
ก่อนท่ีจะน าของเสียอนัตรายไปฝังกลบของเสียอนัตรายนั้นจะถูก การ

ปรับเสถียร (Stabilization) และการท าเป็นกอ้นแข็ง (Solidification) ก่อน โดยเป็นการเตรียมหรือ
ปรับสภาพของเสียเหล่านั้นใหมี้ความเหสะสมก่อนท่ีจะน าไปก าจดัในขั้นตอนสุดทา้ย โดยของเสีย
อนัตรายท่ีผา่นการปรับเสถียรและการท าเป็นกอ้นแข็งแลว้จะถูกขนส่งดว้ยรถขนส่งมาฝังกลบยงั
หลุมฝังกลบอยา่งปลอดภยัต่อไป ในปัจจุบนัจากการด าเนินงานในการจดัการของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนตามหลกัการดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงดงัภาพท่ี 2.10  

  

 
 
ภาพที ่2.10  การจดัการของเสียอนัตราย 
แหล่งทีม่า: ปราณี พนัธุมสินชยั, 2538. 
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 ปัญหาการจดัการของเสียอนัตรายชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ข)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีระบบคัดแยก เก็บรวบรวม และ

ขนส่งของเสียอนัตรายชุมชนโดยเฉพาะ ส่งผลให้ของเสียอนัตรายชุมชนถูกทิ้งปนกบัขยะมูลฝอย
ทัว่ไป 

 ขาดกฎระเบียบในการคดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากมูลฝอย
ทัว่ไป 

 ไม่มีสถานท่ีรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน เพื่อรอส่งไปก าจดัอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 ของเสียอันตรายชุมชน และซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ถูกน าไปรีไซเคิลดว้ยวธีิการท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 สถานท่ีรับก าจดัของเสียอนัตรายอุตสาหกรรมซ่ึงรับก าจดัของเสีย
อนัตรายชุมชนมีไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลาง ท าให้ค่าขนส่งและค่าก าจดัของ
เสียอนัตรายชุมชนมีราคาสูง 
 

 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
ปี 2558 คาดการณ์ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเช้ือ ประมาณ 53,868 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2557 

จ  านวน 1,721 ตนั (ร้อยละ 3.3) เป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีแหล่งก าเนิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามยั (รพ.สต.) สถานพยาบาลสัตว ์
และห้องปฏิบติัการเช้ือ ดงัภาพท่ี 2.11 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือทั้งหมดถูกส่งเขา้เตาเผา รวมทั้งส้ิน 
35,014 ตนั (ร้อยละ 65) ทั้งน้ี เตาเผามูลฝอยติดเช้ือส่วนใหญ่ยงัไม่มีระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมูลฝอยติดเช้ือท่ีหายไปจากระบบประมาณ 18,854 ตนั (ร้อยละ 
35) เน่ืองจากมูลฝอยติดเช้ือเป็นมูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคอนัตรายปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ถา้มีการจดัการ
มูลฝอยติดเช้ือไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ อาจท าให้เกิดโรคและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั
และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้การจดัการมูลฝอยติดเช้ือมีการด าเนินการเป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการ จึงควรปฏิบติัตามหลกัการจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือให้ถูกตอ้งซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2553: 21, 2559ก; กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามยั, 2548, 2555) 
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ภาพที ่2.11 การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือทัว่ประเทศ ปี 2558 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2559ก. 
 

 การคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือจากแหล่งก าเนิด 
มูลฝอยติดเช้ือเป็นมูลฝอยซ่ึงเกิดจากกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล การ

ตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุม้กนัโรค การศึกษาวิจยัท่ีด าเนินการทั้งในมนุษยแ์ละสัตว ์เป็นส่วนใหญ่ 
ซ่ึงมีหลายประเภทแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน ดว้ย
การน าหลกั 3R (Reduce Reuse and Recycle) มาเป็นหลกัการจดัการ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตอ้ง
บ าบดัหรือก าจดัให้น้อยท่ีสุด โดยการคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือจะตอ้งท าการแยกทิ้ง ณ แหล่งก าเนิด
หรือจุดท่ีมีการใหบ้ริการรักษา และควรแยกทิ้งมูลฝอยติดเช้ือตามประเภทซ่ึงแบ่งดงัน้ี 

 มูลฝอยติดเช้ือประเภทวสัดุของมีคม เขม็ ใบมีด กระบอกฉีดยา ภาชนะ
ท่ีท าดว้ยแกว้ หลอดแกว้ สไลด ์และแผน่กระจกปิดสไลด ์ 

 มูลฝอยติดเช้ืออ่ืน ซ่ึงมิใช่ประเภทวสัดุของมีคม เช่น ส าลี ผา้ก๊อซ จาน
เล้ียงเช้ือ ภาชนะบรรจุวคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิต ท่อยาง ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการถ่ายเช้ือ
และกวนเช้ือ 

 มูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นของเหลวประเภทเสมหะ เลือด อาหารเล้ียงเช้ือ 
 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 

การจดัเก็บมูลฝอยติดเช้ือเป็นการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือไปยงั
บุคลากร และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งด าเนินการเก็บรวบรวม ณ แหล่งก าเนิดทนัทีห้ามปะปนกบัมูลฝอย
อ่ืน ๆ และตอ้งไม่เก็บในปริมาณมากเกินไปในภาชนะบรรจุ โดยห้ามเก็บมูลฝอยติดเช้ือเกินกวา่ 2 



69 
 

ใน 3 ของภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแบบถุง หรือเกินกว่า 3 ใน 4 ของภาชนะแบบกล่อง และตอ้ง
ผกูมดัปากถุงให้แน่นหรือปิดฝากล่องใหแ้น่นสนิท กรณียงัไม่สามารถขนไปไวท่ี้พกัรวมมูลฝอยติด
เช้ือไดท้นัที ตอ้งจดัให้มีท่ีหรือมุมหน่ึงของห้อง ส าหรับรวมไวก่้อนได ้แต่ตอ้งเก็บไวไ้ม่เกิน 1 วนั 
ในการรวบรวมภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ อาจมีภาชนะรองรับท่ีท าดว้ยวสัดุแข็งแรง ไม่ร่ัวซึม ท า
ความสะอาดไดง่้าย เช่น ถงัพลาสติก เป็นตน้ ซ่ึงภาชนะน้ีอาจสามารถน ามาใชใ้หม่ได ้แต่ตอ้งไดรั้บ
การดูแลรักษาความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

 การเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ 
หลงัจากจดัเก็บมูลฝอยติดเช้ือใส่ภาชนะรองรับแลว้ จะตอ้งด าเนินการเคล่ือนยา้ย

มูลฝอยติดเช้ือไปย ัง ท่ีพักรวมมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อรอการขนย้ายไปก าจัดต่อไป ซ่ึงกรณีท่ี
สถานพยาบาล คลินิก หรือคลินิกรักษาสัตวท่ี์ไม่มีการพกัคา้งคืน ไม่ตอ้งจดัใหมี้ท่ีพกัรวมมูลฝอยติด
เช้ือ ลกัษณะท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือตอ้งเป็นอาคารหรือห้องแยกเฉพาะท่ีมีความกวา้งขนาดพอท่ีจะ
รองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 วนั และติดป้ายเตือนว่า “ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ซ่ึงตอ้งมีการ
เคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือทุกวนัตามตารางเวลาและเส้นทางท่ีก าหนด โดยใช้รถเข็นส าหรับ
เคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีความรู้และผา่นการฝึกอบรม
การป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือโรคอนัตรายอนัเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือตามประกาศกระทรวง และ
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัการอยา่งเคร่งครัด 

 การเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ 
การเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือเป็นการขนย้ายมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการ

สาธารณสุข หรือสถานแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือ ไปยงัแหล่งท่ีมีระบบก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงผูท่ี้
ไดรั้บให้ด าเนินการหรือไดรั้บอนุญาตในการเก็บขนโดยท าเป็นธุรกิจ ตอ้งจดัให้มียานพาหนะเก็บ
ขนท่ีถูกสุขลกัษณะในปริมาณเพียงพอต่อการให้บริการ และจดัให้มีท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือและ
บริเวณท่ีจอดรถขน ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือจะตอ้งสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยูท่ี่ 10 องศา
เซลเซียสหรือต ่ากวา่นั้นได ้และตอ้งพิมพข์อ้ความสีแดงขนาดท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนท่ีตวัถงัรถวา่ “ใช้
เฉพาะขนมูลฝอยติดเช้ือ” ส าหรับผูป้ฏิบติัในการเก็บขนจะตอ้งผ่านการอบรมตามหลกัสูตรของ
กระทรวงสาธารณสุข และตอ้งสวมชุดป้องกนัอนัตราย โดยปฏิบติังานอยา่งระมดัระวงัและตอ้งขน
อยา่งสม ่าเสมอตามวนัและเวลาท่ีก าหนด โดยตอ้งท าความสะอาดยานพาหนะสัปดาห์ละคร้ัง เวน้แต่
กรณีท่ีมีการแตกหรือร่ัวไหลของภาชนะบรรจุตอ้งด าเนินการท าความสะอาดทนัทีท่ีสามารถท าได ้

 การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 
การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือสามารถท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ วิธีเผาในเตาเผา วิธีท าลาย

เช้ือดว้ยไอน ้า วธีิท าลายเช้ือดว้ยความร้อน และวธีิอ่ืนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงการก าจดั
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มูลฝอยติดเช้ือดว้ยวธีิการเผาในเตาเผาให้ไดม้าตรฐานคือ ตอ้งมี 2 ห้องเผา ไดแ้ก่ หอ้งเผามูลฝอยติด
เช้ือท่ีมีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 760 องศาเซลเซียส ห้องเผาควนัท่ีมีอุณหภูมิไม่ต ่ากว่า 1,000 องศา
เซลเซียส และการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือดว้ยวิธีอ่ืนจะตอ้งให้ไดม้าตรฐานทางชีวภาพ คือ ตอ้งท าลาย
เช้ือโรคได้หมด เศษของมูลฝอยติดเช้ือท่ีเหลือหลงัจากการเผาในเตาเผา หรือท่ีผ่านการก าจดัเช้ือ
ตามวิธีการอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการก าจดัตามวิธีก าจดัมูลฝอยทัว่ไป หรือการฝังกลบ ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ก าหนด นอกจาน้ีสถานพยาบาลและ
หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตรายจะตอ้งมีการตรวจสอบมาตรฐานการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือเป็นประจ าและ
รายงานใหท้อ้งถ่ินทราบ  

 ปัญหาการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559ข) 
 สถานท่ีก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการยงัมีไม่เพียงพอ 

และหลายแห่งด าเนินการไม่ถูกตอ้ง เช่น เตาเก่า ไม่มีระบบควบคุมมลพิษ เป็นตน้ มีมูลฝอยติดเช้ือ
ไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งเพียงร้อยละ 63 

 ขาดศูนย์ก าจัด มูลฝอย ติด เ ช้ือ ท่ีครอบคลุม ทุก ภู มิภาค  ท า ให้
สถานพยาบาลท่ีอยูห่่างไกลมีขอ้จ ากดั 

 ยงัไม่มีระบบเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการสาธารณสุขขนาด
เล็ก เช่น คลินิก ห้องปฏิบติัการและสถานพยาบาลสัตว ์ท าให้มีการทิ้งมูลฝอยติดเช้ือปะปนไปกบั
ขยะมูลฝอยชุมชน 

 มีการลกัลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือของผูป้ระกอบการรับบริการเก็บขน
จากโรงพยาบาลเพื่อไปก าจดั 

 ยงัไม่มีกฎระเบียบเก่ียวกบัการควบคุมการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ เช่น 
กฎระเบียบการติดตามตรวจสอบการเก็บขน และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ กฎระเบียบการตรวจสอบ
ระบบเอกสารก ากบัการขนส่ง (Manifest System) เป็นตน้  

จากรายละเอียดตามหลกัการจดัการขยะมูลฝอยดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดแ้ก่ การจดัการขยะ
มูลฝอยทัว่ไป การจดัการของเสียอนัตรายชุมชน และการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ สามารถน ามาสรุป
เป็นแผนภูมิแสดงดงัภาพท่ี 2.12  
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ภาพที ่2.12  เทคนิคการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
แหล่งทีม่า: กระทรวงมหาดไทย. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.: 20. 
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2.4 การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ปัจจุบนัสังคมหันมาให้ความส าคญักับระบบ “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีนอกจากประชาชนเลือกผูแ้ทนเขา้ไปปกครองและบริหารแล้ว ยงัมีส่วนร่วมโดยตรงใน
กระบวนการตดัสินใจของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ดงันั้นกระบวน
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกลไกซ่ึงประชาชนไม่เพียงรับรู้ก่อนการตดัสินใจ แต่ยงัมี
โอกาสมีอิทธิพลต่อการติดสินใจตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทั้งถึงส้ินสุดกระบวนการตดัสินใจนั้น ๆ จึง
เป็นการช่วยแก้ไขปัญหามูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตน เพื่อให้บรรลุตาม
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน และสอดคล้องกบันโยบายของรัฐ เพื่อให้เกิดการป้องกนั 
แกไ้ข และจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
คุณภาพชีวติของประชาชน  

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รหลกัในระดบัทอ้งถ่ินท่ีตอ้งเขา้มามีบทบาทในการ
ด าเนินการเพื่อการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดงันั้นหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งเขา้ใจมิติทางสังคม
และวฒันธรรมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ริเร่ิมร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหา จากมุมมองขององค์กร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดแนวทางซ่ึงสามารถใชใ้นการแกปั้ญหา
อนันอกเหนือจาก “ความไม่เขา้ใจของประชาชน” ไดอ้ยา่งชาญฉลาด การมีส่วนร่วมของประชาชน
จึงเป็นวิถีทางหน่ึงในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของประชาชน ดงันั้น
หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตระหนกัและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม จะช่วยลดขอ้ขดัแยง้ใน
โครงการพฒันาต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมต่อการจดัการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนมีดังน้ี (กระทรวงมหาดไทย. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, ม.ป.ป.; วนัชัย  
วฒันศพัท,์ 2544; ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2544; พชีรี สิโรรส, 2546) 

 
 เพิม่คุณภาพของการตัดสินใจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

บางคร้ังพบวา่การด าเนินการตดัสินใจในเร่ืองนโยบาย โครงการ หรือการแกไ้ขปัญหาต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยมักพบปัญหาท่ีไม่สามารถหาทางออกได้ บ่อยคร้ัง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยใหเ้กิดการพิจารณาทางเลือกใหม่และท าใหก้ารตดัสินใจ
รอบคอบข้ึน และการตดัสินใจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่
เป็นท่ียอมรับของประชาชน ดงันั้นการมีส่วนร่วมจึงช่วยเพิ่มคุณค่าในการตดัสินใจร่วมกนัดว้ย 
 



73 
 

 การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
การมีส่วนร่วมสามารถช่วยลดความล่าชา้และลดค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ของ

ประชาชนได ้การตดัสินใจเพียงฝ่ายเดียวของภาครัฐท่ีท าไปอยา่งรวดเร็วอาจเสียค่าใชจ่้ายมากกว่า
หากการตดัสินใจนั้นไม่ได้ท  าให้เกิดข้อตกลงกันระหว่างกลุ่ม แต่กลบัน าไปสู่ความขดัแยง้ของ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงโดยปกติการท ากระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา จะมีค่าใชจ่้าย
และเสียเวลาในการด าเนินการ ดงันั้นเม่ือประชาชนอยูใ่นกระบวนการมีส่วนร่วม หากการตดัสินใจ
ใด ๆ ของภาครัฐไดรั้บการยอมรับ จะช่วยลดความขดัแยง้และประหยดัค่าใชจ่้ายระหวา่งการน าไป
ปฏิบติัได ้
 

 การสร้าง ฉันทามติ  (Consensus Building) ร่วมกันในกระบวนการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

 ในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะประชาชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และภาคเอกชน การ
สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเป็นการยอมรับของทุกฝ่าย และเกิดความชอบ
ธรรมในการตดัสินใจของภาครัฐในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย 
 

 การเพิม่ความง่ายในการน าไปปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจต่อนโยบาย แผนงาน หรือโครงการดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอย จะส่งผลใหป้ระชาชนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของการตดัสินใจนั้น ประชาชนยอ่มตอ้งการ
ท่ีจะเห็นส่ิงเหล่านั้นสามารถน าไปปฏิบติัได ้และท าใหป้ระชาชนมีความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผล
ในทางปฏิบติั 
 

 การหลกีเลีย่งการเผชิญหน้าและความขัดแย้งที่รุนแรงได้ 
 หากมีความขดัแยง้ของประชาชนต่อกระบวนการจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือภาครัฐ ยอ่มเป็นความเส่ียงต่อการเกิดการเผชิญหนา้ระหวา่งคู่กรณีพิพาทระหวา่งกนัได ้
ดงันั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดโอกาสท่ีคู่กรณีจะแสดงความตอ้งการของ
กลุ่มเขา ซ่ึงฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหาขอ้สรุปในการแกไ้ข
ปัญหา และอาจช่วยลดการเผชิญหนา้กนัอยา่งรุนแรงของคู่กรณีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 การด ารงไว้ซ่ึงความน่าเช่ือถือและความชอบธรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 การบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีความชอบธรรม ก็คือจะตอ้งใชก้ระบวนการตดัสินใจซ่ึง
โปร่งใสและน่าเช่ือถือต่อประชาชนและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่เฉพาะภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว
เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีจึงมีขอ้สรุปเกิดข้ึนจากทุกฝ่าย และท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานและ
น าผลของขอ้ตกลงไปสู่แนวทางการปฏิบติั 
 

 การคาดคะเนความห่วงของประชาชนและค่านิยมของประชาชน 
ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินท างานกบัประชาชนในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จะช่วยท าให้เจา้หน้าท่ีของรัฐมีความใกล้ชิดกบัประชาชนเพิ่มมากข้ึน และไวต่อความรู้สึกห่วง
กงัวลของประชาชน นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกงัวลของ
ประชาชนท่ีมีต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 
 การพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน 

 ประโยชน์อนัส าคญัอย่างยิ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้การศึกษาต่อ
สาธารณชนท่ีดีข้ึน ท าให้ผูมี้ส่วนร่วมได้เรียนรู้กระบวนการตดัสินใจและพฒันาความเป็นผูน้ า
ชุมชน ซ่ึงการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการระดมความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ โอกาสในการแกไ้ขปัญหา และความตอ้งการ
ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ดังนั้นผูท่ี้เข้ามาร่วมกระบวนการด้วยความสมคัรใจจะเกิดการ
พฒันาความคิดและทักษะในกระบวนการให้ได้มาซ่ึงทางออกของการแก้ไขปัญหา เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและช่วยสร้างความสมานฉนัทใ์หเ้กิดข้ึนกบัชุมชน 

ความส าเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนควรเร่ิมจากการจดัการท่ีสาเหตุ กล่าวคือ 
เร่ิมจากการลดและคดัแยกขยะภายในครัวเรือน ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอยเสียก่อน ดงันั้น
การรณรงคก์ารลดและคดัแยกขยะภายในครัวเรือนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรให้ความส าคญัและตระหนกัถึงเป็นอนัดบัแรกของการด าเนินการในการจดัการขยะมูล
ฝอยเพื่อให้มีประสิทธิภามากยิ่งข้ึน โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการด าเนินงาน นอกจากน้ีการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองการจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นบัเป็นส่วนส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรตระหนกั 
เน่ืองจากในปัจจุบนัค่าใช้จ่ายในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยมีจ านวนสูงกว่ามากเม่ือเทียบกบั
รายไดใ้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียม และพบปัญหาบางประการเก่ียวกบัการไม่ให้ความร่วมมือใน
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เร่ืองการจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน ดงันั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงต้องด าเนินการด้วยความละเอียดอ่อน เพื่อให้ประชาชนมีความเต็มใจท่ีจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมน้ี และส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มคือ เม่ือมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมแลว้ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ใหเ้กิดประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั 
 

2.5 การวเิคราะห์โอกาส/ช่องว่าง (Gap Analysis) 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม (2556) ได้ให้ความหมายของ Gap Analysis คือ การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพขององคก์ร ณ ปัจจุบนักบัส่ิงท่ีตอ้งการหรือท่ีควรจะเป็น เพื่อให้สามารถแข่งขนัหรือ
เกิดประโยชน์กบัองคก์รมากท่ีสุด  

เมธา สุวรรณสาร (2550) กล่าวว่า “การท า Gap Analysis จดัท าข้ึนเพื่อรายงายสรุปสถานะ
ขององค์กรว่ายงัมีกิจกรรมหรืองานใดท่ีเป็นช่องว่างหรือเป็นส่วนท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติั เม่ือเทียบกบั
มาตรฐานท่ีพึงปฏิบติัท่ีดีโดยการก ากบัจากหน่วยงานหรือมาตรฐานสากลท่ีก าหนด ทั้งน้ีผลการ
วิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) จะน ามาเพื่อท าแผนการด าเนินการ (Action Plan) เพื่อลดช่องวา่ง
ท่ีมีอยูเ่พื่อกา้วสู่ระดบัการบริหารท่ีดีข้ึน” 

การวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) ในการก าหนดกลยุทธ์ใหม่เขา้มาใช้ใน
องคก์รนั้น กลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนอาจไม่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทเดิมท่ีองคก์รเป็นอยู ่
จึงมีความจ าเป็นในการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กรในดา้นต่าง ๆ ในปัจจุบนัเทียบกบัศกัยภาพท่ี
ควรจะเป็นขององค์กรในการปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนใหม่ เพื่อให้สามารถน ากลยุทธ์ท่ี
ก าหนดข้ึนไปสู่การปฏิบติัได้ การวิเคราะห์ศกัยภาพจ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กร เพื่อช่วยให้สามารถส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล ส าหรับการวเิคราะห์ช่องวา่งทางกลยทุธ์นั้นท าใหอ้งคก์รสามารถปรับปรุงศกัยภาพเพื่อ
ช่วยให้สามารถน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัได ้ในการวเิคราะห์อาจจะใชเ้วลาสั้นหรือยาวนานก็ไดข้ึ้นอยูก่บั
ขนาดของปัญหาและขนาดของช่องว่าง ถ้าองค์กรสามารถปรับศกัยภาพได้ องค์กรก็จะสามารถ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ได้ แต่ถา้ช่องว่างของศกัยภาพนั้นกวา้งมากและไม่สามารถพฒันาศกัยภาพ
ขององค์กรข้ึนมาได้อย่างพอเพียงท่ีจะปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ผู ้บริหารก็จ  าเป็นต้องพิจารณา
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ไปสู่กลยุทธ์ใหม่ท่ีองค์กรสามารถปรับศกัยภาพให้มีความสอดคลอ้งกบัการ
น าไปสู่การปฏิบติัได้ โดยการวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) ให้บรรลุผลส าเร็จ
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จะตอ้งท าการสร้างความเขา้ใจในภาพรวมของการท า  Gap Analysis เสียก่อนโดยมีกระบวนการ
ดงัน้ี 

1)  สร้างความเขา้ในในภาพโดยรวมของการท า Gap Analysis  
2)  อธิบายวตัถุประสงคก์ารท า Gap Analysis  
3)  อธิบายวธีิการ และขั้นตอนในการด าเนินการ  
4)  การน า Gap Analysis ไปใช้ในการวางกลยุทธ์  และแผนการด าเนินงานใน

มุมมองต่างๆ ตามหลกั Balanced Scorecard 
5)  การปิด Gap โดยจดัท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม 

เช่น ใช้รูปแบบของ Gantt Chart โดยก าหนดกระบวนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ผูรั้บผดิชอบ และ KPI ท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

ในการวิเคราะห์ช่องวา่งและปรับปรุงศกัยภาพเพื่อการบริหารกลยุทธ์นั้นจะรวมถึงการจดั
โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างทางกายภาพ ระบบการท างานต่างๆ การจดัสรรทรัพยากร รวมทั้งการ
จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและจ าเป็นดว้ย (เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2554) ซ่ึงในการประเมินนั้น
จะตอ้งมีการประเมินใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1)  ความเก่ียวเน่ือง (Relevancy) โดยการพิจารณาว่าประเด็นนั้ น ๆ มีความ
เก่ียวขอ้งกบับริษทัหรือไม่ ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ 

2)  ความสามารถในการแข่งขนั (Competency) โดยการพิจารณาขีดความสามารถ
ของบริษทั 

3)  แนวโน้มความต้องการ (Growth of Needs) โดยการพิจารณาปัจจัยความ
ตอ้งการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  

 
 การวเิคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)  

มีขั้นตอนในการท าดงัน้ี (Taylor, 2016) 
 การสร้างเป้าหมายขององคก์ร 

เป้าหมายขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ คือ มีความเฉพาะเจาะจง สามารถ
ประเมินผลได้ เป็นเหตุเป็นผลและสามารถปฏิบติัได้ทนัตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงท าให้เป้าหมายท่ี
ก าหนดข้ึนมีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุด ก่อนท่ีจะด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap 
Analysis) ขององค์กร เป้าหมายทุกตวัจ าเป็นตอ้งมีความชดัเจน ให้ผลลพัธ์อย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถประเมินผลได้ ตวัอย่างของเป้าหมายร่วมกนัขององค์กรในภาพรวม อาทิเช่น ค่าใช้จ่าย
ทัว่ไป, ค่าใชจ่้ายในการขนส่ิงสินคา้, รายไดจ้ากการขาย, อตัราก าไรขั้นตน้ หรือความพึงพอใจของ
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ลูกคา้ เป็นตน้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายท่ีมีขอบเขตแคบอาจจะท าให้ง่ายต่อการประเมินและความ
เขา้ใจ 

 วเิคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัขององค์กรจากขอ้มูลในอดีต ซ่ึงควรเป็นขอ้มูลระยะ

ยาวและใช้เวลาในการรวบรวมน้อย หากขอ้มูลในอดีตไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้จะตอ้ง
ด าเนินการเก็บรวบรวมตวัอยา่งสภาพการณ์ขององคก์รในปัจจุบนั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจ
ใชข้อ้มูลทางสถิติ การสัมภาษณ์และการสอบถาม 

 การวเิคราะห์ช่องวา่งขององคก์ร 
กระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างขององค์กร เร่ิมจากการระดมก าลงัทางสมองของ

บุคลากรเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร และท าการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์กร ซ่ึงขั้นตอนน้ีอาจใช้เคร่ืองมือ
ทางสถิติช่วยในกระบวนการวิเคราะห์ได ้ในการสรุปการวิเคราะห์ช่องวา่งขององคก์รน้ีจะช่วยให้
องคก์รมีการบริหารจดัการภายในท่ีมีความเขา้ใจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดไวม้าก
ยิง่ข้ึน 

 การรวบรวมผลการด าเนินการ 
หลงัจากด าเนินการวิเคราะห์ช่องวา่งขององคก์รและน าไปสู่การปฏิบติั เป้าหมายท่ี

ถูกก าหนดข้ึนควรได้รับการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การบริหารจดัการของ
องคก์รมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จากขั้นตอนการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อาจจดัท า
เป็นตารางส าหรับการวเิคราะห์ได ้ดงัตารางท่ี 2.5 

 
ตารางที ่2.5  ตวัอยา่งตารางการวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis)  
 

กระบวนงาน กจิกรรมปัจจุบัน กจิกรรมที่ต้องด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุผล 

ส่ิงที่ต้องด าเนินการ/ส่ิงที่ต้อง
เปลีย่นแปลง 
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ตวัอยา่งการท า Gap analysis ในประเทศไทยแสดงดงัตารางท่ี 2.6 และตารางท่ี 2.7 
 
ตารางที่ 2.6  การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) โอกาส และศกัยภาพในการพฒันาเข้าสู่เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน)  
 

มิติ 
ตวัช้ีวดัการเป็นเมือง

อุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศน์  

สถานภาพปัจจุบนั 
ส่ิงท่ีจะด าเนินการต่อไป 

มี ไม่มี 

ดา้นประสิทธิผล - การจัดการกากของ
เสียและวสัดุเหลือใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แ ล ะ น า ไ ป สู่  Zero 
Discharge Landfill 
และ Zero Waste 

- การรณรงค์ก ารน า
หลัก  3Rs (Reduce , 
Reuse , Recycle) ม า
ประยุกต์ใช้ ในการ
จดัการกากของเสีย 

- การส่ง เส ริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตท่ี
สะอาด / เทคโนโลยี
ด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
ลดปริมาณของเสีย 

- นิคมฯ ภาคเหนือไม่พบ
ปัญหาข้อร้องเรียนด้าน
การลักลอบทิ้งของเสีย 
หรือการจดัการของเสียท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

- มีการรณรงค์น าหลัก 3 
R (Reduce, Reuse, 
Recycle) มาประยกุตใ์ช้
ในการจัดการกากของ
เสีย มีการด าเนินการคิด
เ ป็น ร้อยละ  88  ของ
ปริมาณของเสียทั้งหมด  

- มีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตท่ี
สะอาดประยุกต์ใช้เพ่ือ
ลดปริมาณของเสีย 

 ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
ยทุธศาสตร์การจดัการ
กากของเสียและวสัดุ
เ ห ลื อ ใ ช้ อ ย่ า ง มี
ประ สิท ธิ ภ าพแล ะ
น า ไ ป สู่  Zero 
Discharge Landfill 
และ Zero Waste อยา่ง
ย ัง่ยนื 

ดา้นกลุ่ม 
เป้าหมาย 

- การสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาทุก
ขั้นตอน 
 

- มีก าร เ ปิดโอกาสให้
ชุมชนมี ส่วน ร่วมใน
การเ ป็นเครือข่ายเ ฝ้า
ร ะ วั ง คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ส่ ง เ ส ริ ม เ ค รื อ ข่ า ย
คว าม ร่ วม มือ  (Eco 
Team and Network) 
การบริหารจดัการกาก
ข อ ง เ สี ย ภ า ย ใ ต้
กระบวน 
การมีส่วนร่วม 

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

-  -  -  -  

ดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา 

 -  -  -  
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ตารางที่ 2.7  การวิเคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) ในการลา้งมือ (Hand Hygiene) ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลบึงกาฬ 

 
Recommendation Actual Practice Desired Practice Action Plan 

1. จดัให้มี alcohol-based 
handrubs ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ณ 
จุดท่ีให้บริการผูป่้วย (point 
of patient care) ซ่ึง
ผูป้ฏิบติังานสามารถใชไ้ด้
เม่ือตอ้งการโดยไม่ตอ้งออก
จากบริเวณท่ีท ากิจกรรมการ
ดูแลผูป่้วย  

มีจดัไวเ้ฉพาะท่ีรถฉีดยา รถ
ท าแผล รถท าหตัถการ  และ
เตียงผูป่้วยท่ีแยกโรค ภูมิ
ตา้นทานต ่า ( Low immune ) 
ยงัไม่มีอยูท่ี่เตียงผูป่้วยทุก
เตียง 

มี alcohol-based hand rubs 
ประจ าท่ี Ward  สามญั ทีม
ละ 1-2 จุด  และถา้เป็นหน่วย
วิกฤติ ( ICU  ) หน่วยไต
เทียม + ผูป่้วยแยกโรค ให้มี
ประจ า ทุกเตียง 

ประมาณการค่าใชจ่้ายเพ่ือ
ท าแผนขออนุมติั 

2. จดัให้มีน ้าสะอาดและส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น
ส าหรับการลา้งมือซ่ึงเขา้ถึง
ไดง่้าย 

ผา้เช็ดมือมีไม่เพียงพอและ
สภาพไม่น่าใช ้

มีผา้เช็ดมือท่ีเพียงพอ 
เปล่ียนเป็นกระดาษเช็ดมือ
ในอนาคต 

ประมาณการค่าใชจ่้ายเพ่ือ
ท าแผนขออนุมติั 
ประสานกบัพสัดุและงาน
ซกัฟอก 

3. ให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน
เก่ียวกบัวิธีการลา้งมือท่ี
ถูกตอ้ง  

มีการอบรมปีละคร้ัง การอบรมส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้จริง 

ประเมินผลการฝึกอบรม
และน ามาปรับปรุง 

4. แสดงส่ือเตือนใจในท่ีท างาน
เพื่อกระตุน้ให้มีการลา้งมือ 

มีโปสเตอร์การลา้งมือ 7 
ขั้นตอนในห้องน ้าจนท.ทุก
หน่วยงาน ยงัไม่มีในห้องน ้ า
ผูป่้วย 

จดัท าโปสเตอร์ติดเพ่ิมใน
ห้องน ้าผูป่้วย 

จดัประกวดกิจกรรมการ
ลา้งมือเพื่อกระตุน้การ
ปฏิบติั  

5. สงัเกตติดตามและวดัระดบั
การปฏิบติั และให้ขอ้มลู
ป้อนกลบัแก่ผูป้ฏิบติังาน 

มีการสุ่มประเมินการลา้งมือ
ให้ดูวา่ท  าถูกตอ้งหรือไม่ ไม่
มีการประเมินใน
สถานการณ์จริง และไม่มี
การประเมินวา่ปฏิบติัตามขอ้
บ่งช้ีไดดี้เพียงใด 

มีการประเมินการปฏิบติัใน
สถานการณ์จริง 
โดย IC.W.N. , หวัหนา้หอ
ผูป่้วย 

ICN สุ่มส ารวจเดือนละ
คร้ัง เวียนไปตาม
หน่วยงานต่างๆ 

 
แหล่งทีม่า: โรงพยาบาลบึงกาฬ, 2553. 
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2.6 SWOT Analysis 
 
SWOT Analysis คือ เทคนิคอย่างหน่ึงท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ทั้ งสภาพแวดล้อม

ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เพื่อให้รู้จกัตนเองและรู้จกัสภาพแวดลอ้มของในการด าเนินงาน
ขององค์กร ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะตอ้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง  (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weakness) ขององคก์ร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รจะวิเคราะห์
ถึงส่ิงท่ีมีผลดา้นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค ์(Threats) ต่อองคก์ร เพื่อน ามาก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ท่ีใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร ทฤษฎีน้ีคิดค้นข้ึนโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert 
Humphrey) ไดน้ าเทคนิคน้ีมาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษท่ี 
1960-1970 หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis จะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รนั้น ๆ ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการด าเนินงานขององคก์รของตน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์และแผนการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป ส าหรับ
ความหมายและค าจ ากดัความของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมีดงัต่อไปน้ี (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน. ส านกัพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานทอ้งถ่ิน, ม.ป.ป.; เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 
2553; จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 82; กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2556) 
 

 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ขององค์การ 
เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กร เพื่อทราบให้ถึง

ความสามารถหรือขอ้ไดเ้ปรียบ และขอ้บกพร่องหรือปัญหาขององคก์ร เพื่อน าไปก าหนดแนวทาง
ในการบริหารงานใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและขีดจ ากดัขององคก์ร รวมถึงการปรับปรุง แกไ้ข
ขอ้บกพร่องภายในองคก์รไดอ้ย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กรเพื่อหาขอ้ได้เปรียบ คือ 
จุดแขง็ และขอ้เสียเปรียบ คือ จุดอ่อน ขององคก์ร สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี  

 การวิเคราะห์ (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานมี
ส่วนดี หรือผลกระทบดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มภายในขององค์กร ขอ้ไดเ้ปรียบ หรืออาจ
หมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีสามารถกระท าไดดี้ อาทิเช่น ความเขม้แข็ง ความสามารถ 
ศกัยภาพ ส่วนท่ีส่งเสริมความส าเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ 

  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน
หน่วยงานว่ามีส่วนเสีย หรือผลกระทบทางด้านลบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร ข้อ
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เสียเปรียบ หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีไม่สามารถกระท าไดดี้ อาทิเช่น ความ
อ่อนแอ ขอ้จ ากดั ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์จุดแขง็ 
 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Factors) ขององค์การ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Factors) ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงาน

ขององคก์ร  โดยท าการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกทางดา้นโอกาส (Opportunities) ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ี
อาจก่อให้เกิดประโยชน์ และสภาพแวดลอ้มภายนอกทางดา้นอุปสรรค (Threats) ผลกระทบท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รได ้ ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี  

 การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจงัหวดั และของ
อ าเภอ ท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลต่อทอ้งถ่ินอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาส 
อนัดีต่อทอ้งถ่ิน โดยจะตอ้งพิจารณา ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ี

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นขอ้จ ากดัต่อ
ท้องถ่ิน โดยจะต้องพิจารณาทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี
เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์โอกาส 
 

 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
วเิคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้เขา้ใจไดว้า่ปัจจยัต่าง ๆ 

มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งไร จุดแข็งขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ี
ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลกัษณะภายในท่ี
อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายองคก์ร ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจากการวเิคราะห์ SWOT น้ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
การก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  

 
 ขั้นตอนและวธีิการวเิคราะห์ SWOT 

 การจดัตั้งทีมงาน ก่อนท่ีจะท าการเร่ิมการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร
จ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีเหมาะสมส าหรับการเขา้ร่วมในการวเิคราะห์น้ี อาจแบ่งบุคลากรท่ีเขา้ร่วม
ไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ อนัดบัแรก คณะกรรมการ ได้แก่ ผูบ้ริหารสูงสุดด ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม 



82 
 

และผู ้จ ัดการทุกแผนกด ารงต าแหน่งกรรมการ และด าเนินการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการต่อไป อนัดบัสอง ทีมงาน ไดแ้ก่ พนกังานทัว่ไปท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ขยนั 
อดทน เสียสละ และไม่เห็นแก่ตวั พร้อมท่ีจะท าประโยชน์ให้องค์กร ซ่ึงบุคลากรอนัดบัสองน้ีไม่
จ  าเป็นตอ้งมีจ านวนมากนกั ใหมี้ขนาดพอเหมาะกบัขนาดขององคก์ร 

 การก าหนดวตัถุประสงค์ในการจดัท า เป็นการก าหนดวตัถุประสงค์ของ
การท า SWOT ให้ชดัเจนวา่ “เราตอ้งการอะไรจากการวิเคราะห์ SWOT” เช่น เพื่อน าไปท าแผนกล
ยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ ซ่ึงองค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไรหรือองค์กรภาครัฐ ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ใน
การท า SWOT อาทิเช่น การก าหนดกลยุทธ์ให้องค์กร การสร้างความพึงพอใจให้ประชาชน
ผูรั้บบริการ การก าหนดทิศทางให้องคก์ร การปรับปรุงภาพลกัษณ์ขององคก์ร และการลดค่าใชจ่้าย 
เป็นตน้ 

 ฝึกอบรมทีมงาน เน่ืองจากบุคลากรทัว่ไปอาจไม่มีความรู้พื้นฐานในการ
วเิคราะห์ SWOT มาก่อน ดงันั้นควรจดัใหมี้การอบรมภายในหรือภายนอกแลว้แต่ความสะดวกของ
องค์กร การฝึกอบรมภายในคือ การเชิญวิทยากรมาสอนภายในองค์กร การฝึกอบรมภายนอกคือ 
การให้บุคลากรภายในองคก์รไปฝึกอบรมขา้งนอกองคก์ร ซ่ึงข้ึนกบัความตอ้งการและงบประมาณ 
และคนท่ีผา่นการฝึกอบรมมาแลว้จะตอ้งมีความเขา้ใจขั้นพื้นฐานอยา่งชดัเจน 

 การวางแผน การจะท ากิจกรรมใด ๆ ให้ด าเนินลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพยอ่มตอ้งมีการวางแผนก่อน โดยการก าหนดแผนงานคือการก าหนดแผนล่วงหนา้จาก
ความเป็นไปได้สูงสุด ดังนั้นแผนงานจึงไม่จ  าเป็นต้องมีความแม่นย  าเสมอไป และเม่ือมีการ
ด าเนินงานไปไดส้ักระยะหน่ึง ควรมีการตรวจสอบแผนท่ีก าหนดไว ้หากไม่ไดด้ าเนินการตามแผน
อาจตอ้งมีการปรับปรุงแผนโดยเร่ิมจากการคน้หาสาเหตุ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 

 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากร และความสามารถภายในองคก์รในทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององคก์าร แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูล  กล่าวคือระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น 
ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการ
บริหารงาน ซ่ึงไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ การจดัการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ
องค์กร เพื่อให้เขา้ใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไวก่้อนหน้าน้ีด้วยจุดแข็งของ
องค์กร คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่ในองค์กรนั้นเอง ว่าปัจจยัดท่ีเป็นขอ้
ไดเ้ปรียบหรือเป็นจุดเด่นท่ีน ามาพฒันาได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
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องค์กร ส่วนจุดอ่อนขององค์กรนั้น เป็นปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่ในองค์กร ว่าปัจจยัใด
เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเสียเปรียบ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป 

 การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ท าให้สามารถคน้หาโอกาส
และอุปสรรคในการด าเนินการขององคก์ร ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มในการด าเนินการ
ดังกล่าวทั้งในและระหว่างประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นโยบายการเงิน  งบประมาณ) ด้านสังคม (เช่น ระดับการศึกษา และอัตราการรู้หนังสือของ
ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี) ด้านการเมือง (เช่น พระราชบัญญัติ มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง) ด้านเทคโนโลยี (เช่น นวตักรรมการผลิต พฒันาการ ด้าน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์) เป็นตน้ โอกาสจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยัภายนอก
ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานและสามารถน าขอ้ดี
เหล่าน้ีมาเสริมสร้างให้องค์กรเขม้แข็งข้ึน ส าหรับอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มจะเป็นการวิเคราะห์
วา่ปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงองค์กร
จ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพขององคก์รให้มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมท่ีจะเผชิญกบั
ผลกระทบัดงักล่าว 
 

 การวเิคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน. ส านักพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 

(ม.ป.ป.)  กล่าวว่า เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็น
สภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการวเิคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็งของทอ้งถ่ิน อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยเป็นการตอบค าถามวา่ “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยู่จุดไหน” 
ส าหรับใชเ้ป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ในการวเิคราะห์ SWOT เชิง
ยุทธศาสตร์นั้น หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้พิจารณาจากเขตการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั ดงันั้น ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นท่ีปรากฏหรือมีอยูใ่นเขตการปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะถือว่าเป็นปัจจยัภายในท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนประเด็นท่ี
ปรากฏหรือมีอยู่ท่ีอยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะถือว่าเป็นปัจจยั
ภายนอก  

ส่วนการวเิคราะห์ SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หน่วย หรือขอบเขตในการวเิคราะห์ จะใช้
หน่วยการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั ดงันั้น ส่ิงท่ีเป็นทรัพยากรในการบริหาร 
และองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นสภาทอ้งถ่ิน ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือส่ิงท่ี
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ปรากฏหรือมีอยูซ่ึ่งอยูใ่นขอบเขตท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถควบคุม ก ากบัดูแลไดจ้ะถือ
ว่าเป็นปัจจยัภายใน ส่วนส่ิงท่ีปรากฏหรือมีอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถควบคุม 
ก ากับดูแลได้ ไม่ว่าส่ิงนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก็ตาม ถือวา่เป็นปัจจยัภายนอก จากขอ้สรุปดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.13 

 

 
 
ภาพที ่2.13  กรอบการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
 

2.7 Balanced Scorecard (BSC) 
 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกบั Balanced Scorecard 
ปี1990 Robert Kaplan และ  David Norton ได้พัฒนาระบบการจัดการยุทธศาสตร์ของ

องค์กร ข้ึนใหม่นัน่คือ Balanced Scorecard ซ่ึงเป็นระบบการจดัการท่ีช่วยให้เราเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์
ขององค์กรอย่างแทจ้ริงและยงัช่วยน าเอายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กร ไปสู่การปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีค านิยามวา่  “BSC (Balanced Scorecard) เป็นเคร่ืองมือทางดา้นการจดัการท่ีช่วย
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic Implementation) โดยอาศัยการว ัดหรือประเมิน 
(Measurement) ท่ีจะช่วยท าใหอ้งคก์รเกิดความสอดคลอ้ง เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเนน้ในส่ิง
ท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร (Alignment and Focused) (พสุ เดชะรินทร์, 2545: 4; 
บุรินทร์ อรุณโรจน์ และสุทธิศกัด์ิ ณฏัฐกุล, 2548)  
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กฤษณี มหาวิรุฬห์ (2546, 28-33) กล่าวว่า Balanced  Scorecard (BSC) คือ ระบบหรือ
กระบวนในการบริหารงานชนิดหน่ึงท่ีอาศยัการก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เป็นกลไกส าคญั  

วรรณรัตน์ วฒันานิมิตกูล (2546) กล่าววา่ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือซ่ึงเกิด
จากแนวความคิดท่ีช่วยให้องคก์รในการแปลจากกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบติั โดยเร่ิมตน้ท่ีวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์รซ่ึงเป็นขั้นของการก าหนดปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จ และจากนั้นก็
เป็นการสร้างดชันีวดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators) ข้ึนเพื่อเป็นตวับ่งช้ีถึงเป้าหมายและใช้
วดัผลการด าเนินงานในส่วนท่ีส าคญัต่อกลยทุธ์ จึงถือไดว้า่ BSC เป็นระบบการวดัผลการด าเนินงาน
ท่ีถ่ายทอดวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ขององคก์รสู่การปฏิบติั   

ไพรินทร์ สมภาพสกุล (ม.ป.ป.) กล่าววา่ Balanced Scorecard คือ เคร่ืองมือการเปล่ียนแปลง
ทางการบริหารท่ีแสดงให้ผูบ้ริหารเห็นการบริหารพนกังานของตนให้บรรลุภารกิจขององคก์ารได้
อย่างไร Balanced Scorecard จึงเป็นระบบการบริหารงานมากกวา่ระบบการประเมินผลท่ีช้ีให้เห็น
พลังในการท างาน ความคิด ความสามารถพิเศษของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยทุธ์ระยะยาว 

สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2553: 14)ไดส้รุปค านิยามของ Balanced Scorecard ไวว้า่ “เป็นกลุ่มของ
ตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนจากพื้นฐานกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึงกลุ่มของตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ี
ผูบ้ริหารใช้ในการส่ือสารถึงบุคคลากรภายในหน่วยงานหรือผูถื้อหุ้นภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงจะ
ช้ีให้เห็นถึงผลลัพธ์และปัจจยัท่ีมีส่วนผลักดันให้เกิดความส าเร็จของหน่วยงานให้เป็นไปตาม 
พนัธกิจ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นเชิงกลยทุธ์เป็นส าคญั” 

จึงสรุปไดว้า่ Balanced Scorecard (BSC) เป็นกระบวนการหรือเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
ท่ีช่วยให้องค์กรสามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัได ้โดยอาศยัตวัช้ีวดั (KPI) เป็นกลไกส าคญัใน
การด าเนินงานให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นระบบการจดัการท่ีช่วยให้เขา้ใจต่อวิสัยทศัน์
ขององค์กรอย่างแทจ้ริงและยงัช่วยน าเอายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กร ไปสู่การปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 Balanced  Scorecard  ประกอบดว้ยมุมมอง (Perspectives) 4 ดา้น คือ มุมมองด้านการเงิน 
(Financial  Perspective)  มุมมองด้านลูกค้า (Customer  Perspective)    มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน  (Internal  Process  Perspective)  และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  (Learning  and  
Growth  Perspective)   มุมมองทุกดา้นจะมีวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ขององคก์รเป็นศูนยก์ลาง ในแต่ละ
ดา้นประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ  คือ 

1)  วตัถุประสงค ์(Objective) คือส่ิงท่ีองค์กรมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีจะบรรลุในแต่
ละดา้น  
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2)  ตัว ช้ี ว ัด  (Measures ห รือ  Key Performance Indicators) คื อ  ตัว ช้ี ว ัดของ
วตัถุประสงค์ในแต่ละด้าน และตวัช้ีวดัเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัว่าองค์กรบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่   

3)  เป้าหมาย (Target) คือ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์รตอ้งการจะบรรลุในตวัช้ีวดั
แต่ละประการ 

4)  แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม (Initiatives) ท่ีองค์กรจะจัดท าเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน โดยในขั้นน้ียงัไม่ใช่แผนปฏิบติัการท่ีจะท า แต่เป็นเพียงแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรม เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

นอกจากองคป์ระกอบทั้ง 4 แลว้ ในทางปฏิบติัมกัจะเพิ่มอีก 1 องคป์ระกอบ คือ ขอ้มูลใน
ปัจจุบนั (Baseline Data) แสดงถึงขอ้มูลในปัจจุบนัของตวัช้ีวดัแต่ละตวั ซ่ึงการหาขอ้มูลในปัจจุบนั
จะเป็นตัวช่วยในการก าหนดเป้าหมายของตัวช้ีว ัดแต่ละตัวให้มีความชัดเจนมากข้ึน  (พสุ  
เดชะรินทร์, 2545: 23; กฤษณี มหาวรุิฬห์, 2546: 28-33) 

 
 ขั้นตอนในการจัดท า Balanced Scorecard  

 กระบวนการจดัท า Balanced Scorecard ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี (กฤษณี มหา
วรุิฬห์, 2546: 28-33; สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553: 39-66) 

 การประเมินองค์กร ถือเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึง
บางคร้ังอาจเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยการท า SWOT Analysis 
เพื่อให้ไดทิ้ศทางและกลยุทธ์ขององค์กรท่ีชดัเจน ในขั้นตอนการท า SWOT เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั
ท่ีสุดในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขอ้มูลท่ีน ามาใชก้ารวิเคราะห์ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความ
เป็นจริง 

 การก าหนดหรือทบทวนวสิัยทศัน์ขององคก์ร โดยลกัษณะวสิัยทศัน์ท่ีดีจะ
ประกอบดว้ย 

 ตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และมีความเหมาะสม 
 ตอ้งมีความทา้ทาย 
 ตอ้งสามารถแปลงไปเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรมไดง่้าย 

บ่อยคร้ังจะพบว่าวิสัยทศัน์มีความเป็นนามธรรมสูง จะเป็นอุปสรรคมากต่อการ
ตีความและส่งผลต่อการจดัท า Balanced Scorecard ท่ีชดัเจน ดงันั้นจะเห็นว่าการตั้งวิสัยทศัน์ท่ีไม่
เป็นรูปธรรมนั้นมกัมีปัญหามากมายตามมา เพราะยิ่งวิสัยทศัน์มีความเป็นนามธรรมสูงเท่าไหร่ก็ยิ่ง
แปลงลงสู่การปฏิบติัล าบากข้ึนเท่านั้น 
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 ก าหนดมิติในการประเมิน โดยด าเนินการวิเคราะห์และก าหนดว่า 
Balanced Scorecard ขององคก์รควรจะมีทั้งหมดก่ีมุมมอง และแต่ละมุมมองควรจะมีความสัมพนัธ์
กนัอย่างไร (แนวคิดของ Kaplan and Norton ก าหนดไว ้4 มุมมองตามล าดบัความส าคญั คือ ดา้น
การเงิน มุมมองด้านลูกคา้ มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการ
พฒันา) อย่างไรก็ตามในส่วนมิติของ Balanced Scorecard นั้น Kaplan และ Norton ได้เสนอแนะ
เพิ่มเติมวา่ในองคก์ารท่ีมีเป้าหมายแตกต่างกนั หรือในองคก์ารภาครัฐ มิติของ BSC อาจแตกต่างกนั
ไปได้บ้างตามความเหมาะสม และส่ิงท่ีควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ หน่ึงมิติต้องมีไม่ต ่ากว่าหน่ึง
วตัถุประสงค์ และถัดมาคือ หน่ึงวตัถุประสงค์ ตอ้งมีไม่ต ่ากว่าหน่ึงตวัช้ีวดั เน่ืองจากการจดัท า 
Balanced Scorecard นั้น ทา้ยท่ีสุดแลว้ประเด็นท่ีถูกกล่าวถึงคือ ตวัช้ีวดั ซ่ึงมีค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
นั้น ๆ และตอ้งมีการประเมินไปตามตวัช้ีวดัเหล่านั้นดว้ย 

 การก าหนดเป้าหมายรวมขององค์กร เป้าหมายรวมเป็นการแปลง
วสิัยทศัน์จากท่ีเป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงในการก าหนดเป้าหมายรวมนั้นการก าหนด
เป้าหมายในภาคเอกชนจะมีความง่ายกวา่ในภาครัฐ 

 การจดัท าแผนท่ีเชิงกลยทุธ์ (Strategy Map) ระดบัองคก์ร ซ่ึงแผนท่ีเชิงกล
ยทุธ์ หมายถึง แผนภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์ขององคก์รในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 
(Cause and Effect Relationship) โดยก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัภายใตแ้ต่ละมุมมอง โดยพิจารณา
ว่าในการท่ีองค์กรจะสามารถด าเนินงานและบรรลุวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ขององค์กรไดน้ั้น ตอ้ง
บรรลุวตัถุประสงคด์า้นใดบา้ง 

 กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีการประชุมร่วมกนัเพื่อยนืยนัและเห็นชอบใน
แผนท่ีทางกลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึน 

 ภายใต้ว ัตถุประสงค์แต่ละประการ ต้องก าหนดรายละเอียดของ
วตัถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของตวัช้ีวดั ฐานข้อมูลในปัจจุบนั เป้าหมายท่ีต้องบรรลุ 
รวมทั้งแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการ (Initiatives) ท่ีตอ้งท า ซ่ึงภายในขั้นตอนน้ีสามารถแยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี 

 การก าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicator or KPI) 
 การก าหนดเป้าหมาย โดยอาศยัขอ้มูลในปัจจุบนั 
 การจดัท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีจะตอ้งท าเพื่อช่วยใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีองคก์รก าหนดข้ึน 
 การถ่ายทอด BSC และ KPI สู่หน่วยงาน เม่ือจดัท าแผนงานหรือโครงการ

เสร็จแลว้ สามารถจะแปลง BSC ลงสู่การปฏิบติัในหน่วยงานยอ่ยระดบัฝ่าย แผนก และบุคคล และ
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หน่วยงานในระดบัยอ่ย ๆ ลงไป อาจจะมีเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ๆ บางตวัเท่านั้น ดงันั้นการแปลง 
BSC ลงสู่การปฏิบติัจึงเป็นการพิจารณาไปตามความเหมาะสมของขนาดองคก์ร การถ่ายทอด BSC 
และ KPI ขององคก์รไปสู่ผูป้ฏิบติั มกัจะท าตามล าดบัชั้นตามโครงสร้างขององค์กรจากระดบัฝ่าย
ไปจนถึงระดบับุคคล 

 การน า BSC ไปปฏิบติั ในการด าเนินการประเมินผลองค์กรโดยอาศยั 
Balanced Scorecard ส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีควรค านึงถึง คือ ความสม ่ าเสมอในการติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้ภาพการท างานท่ีเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมักจะมีการน าเอาระบบ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัมาช่วยในการด าเนินงาน 

แม้ว่าแนวทางของ Kaplan and  Norton  จะมีความเป็นล าดับท่ีชัดเจน  แต่ Balanced 
Scorecard ก็ยงัเป็นแนวคิดท่ียึดหยุ่น เช่น มุมมองภายใต้ Balanced Scorecard ไม่จ  าเป็นต้องมี 4 
มุมมองตามแนวคิดดั้งเดิม หน่วยงานบางแห่งอาจจะมีมุมมองด้านอ่ืนเพิ่มข้ึนได้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจวตัถุประสงค์ด้านการเงิน
อาจจะไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีองค์กรต้องการจะบรรลุ  แต่อาจจะเป็นในด้านลูกค้าแทนได้ และ
มุมมองด้านการเงินอาจจะอยู่ล่างสุดในฐานะท่ีเป็นมุมมองท่ีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ร เป็นตน้ 

 
 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการน า Balanced Scorecard ไปใช้  

BSC (Balanced Scorecard) ได้ มีการน ามาใช้ในองค์กร ธุร กิจ ต่าง  ๆ เ ช่น  Diageo, 
Nationwide, Ericson และ Mobil Oil ขอ้ดีของเคร่ืองมือน้ี คือ มีหลกัพื้นฐานอยู่บนดชันีท่ีแยกตาม
มุมมองด้านต่าง ๆ ท่ีครบ 4 ด้าน ซ่ึงครอบคลุมสอดคล้องตามพนัธกิจและเป้าหมาย ไม่ใช่เพียง
พิจารณาท่ีดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับองคก์รท่ีไม่มุ่งหวงั
ผลก าไร นอกจากน้ี BSC ยงัเป็นความพยายามท่ีจะแปรให้กลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบติัและน าเสนอ
ดชันีเพื่อวดัผลการด าเนินงานนั้น ๆ ดว้ย จึงสามารถสรุปประโยชน์ท่ีองค์กรจะไดรั้บจากการใช้  
Balanced Scorecard ได้ ดังน้ี (กฤษณี มหาวิรุฬห์, 2546: 28-33; วรรณรัตน์ วฒันานิมิตกูล, 2546; 
บุรินทร์ อรุณโรจน์ และสุทธิศกัด์ิ ณฏัฐกุล, 2548) 

 ช่วยให้มองเห็นวสิัยทศัน์ขององคก์รไดช้ดัเจนจึงท าให้ทั้งองคก์รสามารถ
มุ่งเนน้และให้ความส าคญัต่อกลยุทธ์ขององค์กร โดยตอ้งให้เจา้หนา้ท่ีทัว่ทั้งองคก์รให้ความส าคญั
กบักลยทุธ์ขององคก์รมากข้ึน และเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

 ช่วยใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์รดีข้ึน   
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 ได้รับการความเห็นชอบและยอมรับจากผูบ้ริหารทุกระดับ  ท าให้ทุก
หน่วยงานปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกนัตามแผน 

 ใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานทัว่ทั้งองค์กร และท าให้
พนกังานเกิดการรับรู้และเขา้ใจวา่งานแต่ละอยา่งมีท่ีมาท่ีไปอีกทั้งผลของงานตนเองจะส่งผลต่อผล
การด าเนินงานของผูอ่ื้นและขององคก์รอยา่งไร   

 ช่วยในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และ วฒันธรรมขององค์กรโดยอาศยั
การก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ี 

 ช่วยให้มีการจัดแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับแต่ละ
กิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 เป็นการรวมแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วยงานเขา้มาไวด้ว้ยกนั ดว้ยแผนธุรกิจ
ขององคก์ร ท าใหแ้ผนกลยทุธ์ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกนั 

 สามารถวดัผลไดท้ั้งลกัษณะเป็นทีมและตวับุคคล 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า Balanced Scorecard ช่วยให้เรารู้จกัองคก์รของเราดีข้ึนรู้ว่าปัญหาและ

ขอ้ผิดพลาดในการน าภารกิจและยุทธศาสตร์มาปฏิบติั คืออะไร ไม่ใช่การจบัผิดใครใดๆ แต่ตอ้ง
ร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาและป้องกนัไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนอีก Balanced Scorecard ช่วยก าหนด
เส้นทางและวธีิการท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุถึงภารกิจตามวสิัยทศัน์ดว้ยยทุธศาสตร์ท่ีเป็นจริง 

 
 Balanced Scorecard กบั ระบบราชการ 

ในประเทศไทย รัฐบาลไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูประบบราชการ(ก.พ.ร.) ข้ึน 
และเป็นหน่วยงานท่ีคอยประเมินผลงานของหน่วยงานราชการต่างๆ วา่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ แต่ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของ "Balanced Scorecard" ของภาคราชการ
ไม่ใช่เร่ืองความพึงพอใจทางด้านการเงินเหมือนเอกชน แต่อยู่ท่ีความพึงพอใจของประชาชน
ผูใ้ช้บริการ และขั้นตอนการด าเนินงานท่ีรวดเร็ว ด้วยการตดัขั้นตอนซ ้ าซ้อนออกไป องค์กรใน
ประเทศไทยน าเอา BSC มาใชด้ว้ยวตัถุประสงคห์ลกั ๆ สองประการ คือ  

1)  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลระดบัต่าง ๆ  
2)  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเช่ือมโยงระหวา่งแผนกลยทุธ์กบัแผนปฏิบติัการ   
ในปัจจุบนัทางส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนไดเ้ร่ิมพยายามผลกัดนั

ให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเร่ิมการน าเอาระบบการประเมินผลด าเนินงานเขา้มาใช้มากข้ึน ซ่ึง
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประยุกต์มุมมองของ Balanced Scorecard ให้เขา้กบัระบบราชการไทยใหม่ 
ประกอบดว้ยมุมมองทั้ง 4 มิติ ดงัภาพท่ี 2.15 โดยรายละเอียดดงัน้ี 
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 มิติด้านประสิทธิผลตามพนัธกิจ (Run the Business) มีหลกัการให้ส่วน
ราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผูรั้บบริการ เช่น ผลส าเร็จในการพฒันาการปฏิบัติ
ราชการ เป็นตน้ 

 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) มีหลกัการให้ส่วน
ราชการแสดงการให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการในการให้บริการท่ีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่
ผูรั้บบริการ 

 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) มี
หลกัการให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบติัราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลด
ระยะเวลาการใหบ้ริการ และความคุม้ค่าของการใชเ้งิน เป็นตน้ 

 มิติดา้นการพฒันาองคก์ร (Capacity Building) มีหลกัการให้ส่วนราชการ
แสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงขององคก์ร เช่น การลดอตัราก าลงัหรือ
การจดัสรรอัตราก าลังให้คุ ้มค่า การมอบอ านาจการตดัสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยงัระดับ
ปฏิบติัการ การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชก้บังาน เป็นตน้ 

ภายใตแ้ต่ละมิติของค ารับรองการปฏิบติัราชการ จะประกอบไปดว้ยประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัในแต่ละเป้าประสงค์ เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัแต่ละตวั 
รวมถึงแนวทางในการด าเนินงาน 

 

 
 

ภาพที ่2.14  การประยกุตมุ์มมองของ Balanced Scorecard ใหเ้ขา้กบัระบบราชการไทย 
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นอกจากน้ีส านักงาน ก.พ.ได้น า BSC มาใช้เป็นกรอบแนวทางก าหนดปัจจยัหลักแห่ง
ความส าเร็จและตัวช้ีวดัผลการด าเนินการหลักขององค์กรในการพฒันาระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทั้ง 4 มุมมองคือ 
มุมมองดา้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในองค์กร มุมมองด้านองค์ประกอบภายในองค์กร มุมมองดา้น
นวตักรรมและมุมมองดา้นการเงิน ซ่ึงตามปกติหน่วยงานราชการจะให้ความส าคญักบัปัจจยัภายใน
องค์กร โดยมุ่งเน้นท่ีกระบวนการท างานและตวัหน่วยงานมากกว่าปัจจยัภายนอก เช่น ประชาชน
ผูรั้บบริการ หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียประโยชน์และให้ความส าคญักบัเร่ืองการเงินเฉพาะเวลาเสนอขอ
งบประมาณประจ าปีเท่านั้นมุมมองของ BSC ไม่จ  าเป็นตอ้งมี 4 ด้านเสมอไป องค์กรท่ีน าเทคนิค 
BSC มาใช้ประเมินผลการปฏิบติังานสามารถปรับมุมมองให้มีจ  านวนเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยมุมมองท่ีก าหนดข้ึนควรเอ้ืออ านวยให้องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียประโยชน์ทุกกลุ่ม ซ่ึงอาจประยุกตใ์ชไ้ดด้งัภาพท่ี 2.15 (บุรินทร์ อรุณโรจน์ และ
สุทธิศกัด์ิ ณัฏฐกุล, 2548; พสุ เดชะรินทร์, ยทุธนา แซ่เตียว, ยนิดี อิสสรา, นารถ จนัทวงศ ์และญาดา 
ตรองตรง, 2548: 49) 

 

 
 

ภาพที ่2.15  ตวัแบบประยกุตข์อง BSC ท่ีปรับใชก้บัส่วนราชการไทย 
 

ระบบการบริหารแบบมุ่งผลงานท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ควรเป็นระบบท่ีไม่ได้ให้
ความส าคญัเฉพาะผลลพัธ์ในการท างานเท่านั้น แต่ควรเป็นระบบท่ีสามารถประเมินผลงานและใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถสรุปท่ีจะสรุปถึงความกา้วหน้าตามพนัธกิจของหน่วยงานท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
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ระบบ Balanced Scorecard สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐไดเ้ป็นอย่างดี โดย
การปรับปรุง Balanced Scorecard ให้เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี (บุรินทร์ อรุณโรจน์ และสุทธิศกัด์ิ ณฏัฐกุล, 2548: 77-83) 

 พนัธกิจถือเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของ Balanced Scorecard ส าหรับ Balanced 
Scorecard ในหน่วยงานเอกชนจะพบวา่ตวัช้ีวดัต่าง ๆ จะมุ่งท่ีการพฒันาระบบหรือมิติต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินงานจะมุ่งสู่ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงเป้าหมายดงักล่าวจะมีความแตกต่างโดยส้ินเชิงกบั Balanced Scorecard ในหน่วยงานภาครัฐ ใน
หน่วยงานภาครัฐถึงแม้ว่าการได้มาซ่ึงงบประมาณเป็นส่ิงส าคญั แต่ในขณะเดียวกันเป้าหมาย
ดงักล่าวก็ไม่ไดถื้อวา่เป็นเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐส่วน
ใหญ่จะเป็นเป้าหมายท่ีเป็นนามธรรม สามารถบรรลุไดย้ากกวา่เป้าหมายของหน่วยงานภาคเอกชน 
ตัวอย่างเช่น การลดลงของจ านวนผูติ้ดเช้ือเอดส์, การลดลงของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายใน
ครัวเรือน ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถท่ีจะบรรลุไดใ้นช่วงระยะเวลาสั้น 

 กลยุทธ์ถือเป็นส่วนส าคญัคล้ายคลังกับ Balanced Scorecard ของหน่วยงาน
เอกชนกลยุทธ์ถือเป็นแกนหลักของ  Balanced Scorecard ข้อสังเกตท่ีส าคัญก็คือในหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ท่ีมีความเหมาะสมชัดเจน ซ่ึงกลยุทธ์ท่ี
แทจ้ริงถือเป็นการจดัอนัดบัความส าคญัของส่ิงท่ีตอ้งการด าเนินงานเพื่อท่ีให้บรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจท่ีก าหนดไว้ และหลังจากท่ีมีการก าหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว เคร่ืองมือ Balanced 
Scorecard จะถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแปลงกลยทุธ์ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

 มิติด้านลูกค้าจะถูกให้มีความส าคญัมากกว่ามิติด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงประเด็นความ
แตกต่างระหวา่ง Balanced Scorecard ของภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานเอกชนท่ีมุ่งหวงัผล
ก าไรจะมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จในด้านของผลก าไรในมิติด้าน
การเงินเป็นส าคัญ ซ่ึงการด าเนินงานเหล่าน้ีมีความแตกต่างอย่างส้ินเชิงกับองค์กรภาครัฐท่ี
ก าหนดให้มิติดา้นลูกคา้เป็นมิติสูงสุด ดงันั้นการก าหนดกลุ่มลูกคา้จึงกลายเป็นปัญหาท่ีส าคญัของ
หน่วยงานภาครัฐทุก ๆ หน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตามในการด าเนินงานจดัท า Balanced Scorecard 
หลายคร้ังพบว่าการด าเนินงานของภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพนัธกิจนั้นจะมีกลุ่มลูกคา้ท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์หลายกลุ่มในคร้ังหน่ึง ๆ ซ่ึงหลงัจากท่ีผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐสามารถ
ระบุกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ งานในการก าหนดตวัช้ีวดัตามมิติต่าง ๆ ก็เป็นเร่ืองท่ี
ง่ายต่อการด าเนินงานมากข้ึน 

 มิติทางดา้นการเงินเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีใน Balanced Scorecard ของทุก ๆ 
หน่วยงาน ในการจดัท า Balanced Scorecard ของหน่วยง่านต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรือ
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ภาคเอกชน มิติดา้นการเงินถือเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินงานและการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ ปัจจยัด้านการเงินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจะถือเป็นปัจจยัสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และบ่อยคร้ังกลายเป็นปัจจยัท่ีท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานค่อนขา้งมีอุปสรรคก็เป็นได ้

 มีการก าหนดกระบวนงานภายในท่ีสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงาน
สนองตอบต่อลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการก าหนดวตัถุประสงค์และตวัข้ีวดัของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีเราจะตอ้งพิจารณาถึงกระบวนงานภายในท่ีจะตอ้งมีการพฒันา
เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงปัจจยัหลกัของความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแนวคิด Balanced Scorecard ก็คือ การคดัเลือกกระบวนงานท่ีส าคญั และด าเนินการก าหนด
ตวัช้ีวดัเพื่อวดัผลเฉพาะกระบวนงานท่ีจะส่งผลต่อผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ และในขณะเดียวกนั
ก็สนบัสนุนใหห้น่วยงานสามารถท างานเพื่อบรรลุตามพนัธกิจสูงสุดของหน่วยงาน 

 มิติด้านการพฒันาบุคลากรและการพฒันาหน่วยงานยงัคงเป็นมิติพื้นฐานท่ี
ส าคญัในการจดัท า Balanced Scorecard ของหน่วยงานภาครัฐ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
พนัธกิจของหน่วยงานภาครัฐนั้นตอ้งอาศยัทกัษะและการทุ่มเท รวมถึงการจดัสรรบุคลากรท่ีมีความ
เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มิติด้านการพฒันาบุคลากรและการ
พฒันาหน่วยงานถือเป้นมิติพื้นฐานท่ีส าคญั เป็นเคร่ืองช่วยรองรับมิติต่าง ๆ ใน Balanced Scorecard 
ทั้งหมด ซ่ึงในการด าเนินงานจดัท า Balanced Scorecard ของหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยมกั
มองขา้มมิติการพฒันาบุคลากรและการพฒันาหน่วยงาน ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งนกั ทั้งน้ีเพราะการกระตุน้จูงใจให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจในการท างานท่ีดี มีทกัษะและมี
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน รวมทั้ งการสร้างบรรยากาศขององค์กรท่ีเสริมให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ถือเป็นกุญแจส าคฐัท่ีจะส่งเสริมให้การด าเนินงานทุก ๆ เร่ืองของหน่วยงาน
ตามกระบวนงานในมิติดา้นกระบวนการท างานดีข้ึน รวมถึงจะช่วยท าให้สามารถลดงบประมาณท่ี
ใชเ้พื่อใหค้วามคุม้ค่าในการท างาน และท่ีส าคญัท่ีสุดจะเป็นตวัเสริมให้ลูกคา้มีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของหน่วยงาน และสามารถบรรลุตามพนัธกิจของหน่วยงานในท่ีสุด  

หลกัการของ Balanced Scorecard คือการบริหารจดัการให้สมดุลว่า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนจะตอ้งมีการส่ือสาร เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ขั้นสูงสุดลงสู่ทุกหน่วยงานขององคก์ร มีการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคลากรในองคก์รท่ีเปิดกวา้ง ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการให้
อ านาจแก่พนกังานในการดูแลรับผดิชอบการปฏิบติังานของพวกเขาดว้ย  
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 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ในประเทศไทย 
หน่วยงานในประเทศไทยเร่ิมท่ีจะให้ความสนใจและประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced 

Scorecard หลงัจากประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 (สราญ ประมวลวรชาติ, 2544: 4 
อา้งถึงใน บุรินทร์ อรุณโรจน์ และสุทธิศกัด์ิ ณัฏฐกุล, 2548: 139) ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัของ
หน่วยงานในประเทศไทยท่ีไดริ้เร่ิมน าแนวคิด Balanced Scorecard มาใช ้ดงัแสดงตวัอยา่งในตาราง
ท่ี 2.8 ส าหรับองคก์รภาคเอกชน และตารางท่ี 2.9 ส าหรับองคก์รภาครัฐ 
 
ตารางที ่2.8  ตวัอยา่ง Balanced Scorecard ในองคก์รภาคเอกชน 
 

มิติครบทุกดา้น วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

ความคิดริเร่ิมหรือ
ส่ิงท่ีจะท า 

ดา้นการเงิน - รายไดเ้พ่ิมข้ึน - รายไดเ้พ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

- เพ่ิมข้ึน 20% ต่อปี 

ดา้นลูกคา้ - ตน้ทุนลดลง 
- รักษาลูกคา้เดิมได ้

- จ  านวนลูกคา้เก่าท่ี
หายไป 

- ลูกคา้เก่าหายไปไม่
เกิน 5% ต่อปี 

ดา้นกระบวนการ
ภายใน 

- มีลูกคา้ใหม ่
- กระบวนการผลิตมี
คุณภาพ 

- จ  านวน/ปริมาณของ
เสียท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิต 

- ของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตไม่
เกิน 5% ต่อปี 

ดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา 

- ท  างานรวดเร็ว 
- เพ่ิมทกัษะพนกังาน 
- ระบบเทคโนโลยท่ีีดี
และทนัสมยั 

- ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมพนกังาน
เพ่ิมข้ึน 

- ใชเ้วลาฝึกอบรม 20 
วนั/คน/ปี 
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ตารางที ่2.9  ตวัอยา่ง Balanced Scorecard ในองคก์รภาครัฐ 
 

มิติครบทุกดา้น วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 

ความคิดริเร่ิมหรือ
ส่ิงท่ีจะท า 

ดา้นการเงิน - มีประสิทธิผล - ระดบัความส าเร็จตามแผน/
ยทุธศาสตร์/กลุ่มจงัหวดั/
จงัหวดั เพ่ิมข้ึน 
- ระดบัความส าเร็จในการ
สนบัสนุนการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุขระดบั
จงัหวดั เพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมข้ึน 50% 
จากปีท่ีผา่นมา 

ดา้นลูกคา้ - โปรงใสและเป็นธรรม - ระดบัคุณภาพของการ
บริหารเพ่ิมข้ึน 
- ระดบัความส าเร็จของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
- ความโปร่งใสในการปฏิบติั
ราชการเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมข้ึน 15% 
จากปีท่ีผา่นมา 

ดา้นกระบวนการ
ภายใน 

- ประหยดั 
- มีประสิทธิภาพ 

- ระดบัความส าเร็จการ
ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ิมข้ึน 
- ประสิทธิภาพของการใช้
พลงังานเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมข้ึน 10% 
จากปีท่ีผา่นมา 

ดา้นการเรียนรู้และ
พฒันา 

- พฒันาอยา่งเป็นเลิศใน
ทุกดา้น 
 

- การพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ิมข้ึน 
- การพฒันาทุนความรู้และ
สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
- การพฒันาคุณภาพการ
จดัการองคก์รเพ่ิมข้ึน 

- เพ่ิมข้ึน 25% 
จากปีท่ีผา่นมา 

 

2.8  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการจดัท ากลยุทธ์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานครสามารถรวบรวมงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกลยทุธ์ของกรุงเทพมหานครท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัน้ีไดด้งัต่อไปน้ี 

บณัฑิต เอ้ือวฒันานุกูล และไพฤทธ์ิ สุขเกิด (2544) ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษาศูนย์วสัดุรีไซเคิลชุมชน และธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
โครงการธนาคารขยะและศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน เป็นโครงการท่ีมุ่งจดัการส่ิงมีส่วนร่วมของชุมชน
ของเขตบางกะปิ จดัเป็นโครงการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยเนน้ท่ีการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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นบัเป็นโครงการท่ีประสบความส าเร็จในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน รวมทั้ งมีส่วนช่วยในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการด าเนินโครงการ 
ความส าเร็จท่ีเห็นไดช้ดัเจนอีกประการหน่ึงคือ ความสะอาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนปริมาณขยะท่ีลดลง
อย่างเห็นไดช้ดั ผลส าเร็จอีกดา้นท่ีนบัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั
ของคนในชุมชน ในอนัท่ีจะเรียนรู้ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข ซ่ึง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัน้ีเองจะส่งผลให้ด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ของชุมชนมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความส าเร็จไดม้ากยิง่ข้ึน 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2550: 141-174) ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม” พบว่า การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์จากท่ีเคยท างานโดยภาครัฐเพียงล าพงัหรือหน่วยงาน
รัฐเป็นผูมี้บทบาทหลกัและเป็นผูน้ าในการวางแผน ก าหนดวิธีการแกไ้ขปัญหา ท ากิจกรรมในการ
แกไ้ขปัญหาและการจดัการปัญหา มาเป็นแนวทางท่ีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคเอกชนและ
องค์กรอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะห์หาทางออกและ
แกไ้ขปัญหา รวมทั้งการร่วมในกิจกรรมการแกไ้ขปัญหาตั้งแต่ตน้จนเสร็จส้ินทุกขั้นตอนของการ
จดัการปัญหา แนวทางน้ีเป็นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบติัได้ในการท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประโยชน์
ประการหน่ึงคือ เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐท่ีตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด า เนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
ของตนมากข้ึน ทางฝ่ายประชาชนในชุมชนก็จะเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตส านึกท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในทางปฏิบติัเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มดว้ยประโยชน์อีกประการหน่ึง คือ
ในการวางแผนปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีแนวความคิดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนมาเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการ จะท าให้แผนสามารถสนองตอบความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของชุมชนและแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูอ่ยา่งแทจ้ริงได ้ดงันั้น การสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงควรประกอบดว้ยกลยุทธ์ต่างๆ 
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) การใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทใน
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 3) การกระจายทรัพยากร อ านาจและความ
รับผดิชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ชุมชน 

วุฒินนันท์ บุญชู (2550) ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจดัการ
ขยะ สภาพปัญหาในการจดัการขยะ และแนวทางในการจัดการขยะในอ าเภอบางพลี  จงัหวดั
สมุทรปราการ พบว่าบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจดัการขยะท่ีสามารถ
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ปฏิบติัไดดี้คือดา้นการบริหารจดัการในเร่ืองการจดัท าโครงการและแผนปฏิบติัต่อปี และดา้นการ
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสนใจร่วมมือกนัรักษาความสะอาด ส่วนปัญหาในการ
จดัการขยะขององคก์รบริหารส่วนต าบลคือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและตระหนกัในหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาด และสถานท่ีก าจดัขยะ ดงันั้นจึงตอ้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีจิตส านึกและตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากขยะ และออกกฎบทลงโทษท่ีชดัเจน
และเคร่งครัด ในเร่ืองเก่ียวกบัการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบของชุมชน 

พิทกัษ ์มุกดาสนิท (2551) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในโครงการจดัการขยะในเขต
เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบวา่ ปัจจยัดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขยะมูลฝอย เช่น นโยบายและวตัถุประสงค์ของผูบ้ริหารในการจดัการขยะมูลฝอยรวมถึงการให้
ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชน ขีดความสามารถขององค์กรท่ี
รับผิดชอบ ความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานอ่ืน การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการซ่ึงส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจง้เจา้หน้าท่ีเม่ือพบปัญหาการเน่า
เหม็นของขยะ และความไม่ตรงเวลาของรถเก็บขยะ ซ่ึงปัจจยัดังกล่าวล้วนมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความส าเร็จของโครงการก าจดัขยะของเทศบาลต าบลเมืองแกลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทั้งส้ิน 

อนุศรา สาวงัชยั (2555) ศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตร์การจดัการขยะเกาะภูเก็ต” จากผลการวิจยั
พบว่า เกาะภูเก็ตเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ท่ีส าคญัดา้นการท่องเท่ียวของประเทศไทย มีนกัท่องเท่ียว
เดินทางมาเกาะภูเก็ตเพิ่มข้ึนทุกปี ท าให้มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีระบบการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัภูเก็ตมีอยูอ่ยา่งจ ากดั และพบปัญหาในเร่ืองระบบคดัแยกขยะ
มูลฝอยท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้ในขณะเดียวกนัระบบเตาเผาขยะสามารถก าจดัขยะไดเ้พียง 250 
ตนัต่อวนั ส่งผลใหป้ริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปฝังกลบเพิ่มข้ึน ซ่ึงทางจงัหวดัไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหา
โดยการสร้างเตาเผาขยะแห่งท่ี 2 แต่ถือเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายทางเน่ืองจากประชาชนกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัไม่ไดมี้การคดัแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง และไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การจดัการขยะ
เกาะภูเก็ตข้ึนทั้งหมด 6 ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) ยทุธศาสตร์การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้การจดัการ
ขยะ 2) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 3) ยุทธศาสตร์การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้การ
จัดการขยะ 4) ยุทธศาสตร์การจัดให้มีพื้นท่ีต้นแบบในการลดปริมาณขยะในเกาะภูเก็ต 5) 
ยทุธศาสตร์การพฒันานวตักรรมระบบจดัการถงัขยะ และ 6) ยุทธศาสตร์พฒันาขอ้กฎหมายการทิ้ง
ขยะเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

พีรยา วชัโรทัย (2556) ศึกษาเร่ือง “การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง” พบว่า กระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของ
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เทศบาลต าบลเมืองแกลง เร่ิมตน้จากการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บความรู้เร่ืองการ
คดัแยกขยะจากบา้นเรือน เทศบาลมีการคดัแยกขยะ มีการส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์ร
พฒันาศกัยภาพตนเอง ดา้นการจดัการขยะมีการวางเป้าหมายในดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงมียุ
ทศาสตร์และโครงการภายใตยุ้ทศาสตร์เป็นตวัขบัเคล่ือน ใชร้ะบบ ISO 14001 ในการท างานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ผูน้ าชุมชนและเจา้หนา้ท่ีเป็นตวักลางประสานการท างานระหวา่งเทศบาลกบัประชาชน 

วิชยั โถสุวรรณจินดา (2558) ศึกษาเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายในการจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย” โดยใชก้ารศึกษาเชิงคุณภาพจากผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมาย กลุ่มผูบ้งัคบั
ใชก้ฎหมาย และกลุ่มผูถู้กบงัคบัใหต้อ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาในการจดัการ
ขยะเป็นเร่ืองการขาดความเป็นเอกภาพ ของกฎหมาย ขาดการบงัคบัใช้ท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการ
จดัการขยะท่ีเหมาะสมส าหรับขยะแต่ละประเภท และขาดความร่วมมือจากประชาชน และชุมชนใน
การจัดการขยะ ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงเสนอแนะให้รัฐบาลควรเร่งปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะให้เป็นฉบบัเดียวกนัและจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ในลกัษณะท่ีเป็นประมวล
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงการลดปริมาณขยะตั้งแต่ตน้ทาง การรวบรวมขนถ่าย และการ
ก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ไปและของเสียอนัตราย นอกจากน้ีรัฐบาลตอ้งเป็นหุ้นส่วนในการร่วมลงทุน
กบัภาคเอกชนในการสร้างเตาเผาขยะโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และมีมาตรการในการควบคุม
การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

Dongqing, Tan and Gersberg (2010) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบการจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศสิงคโปร์และกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี” โดยวิเคราะห์ผลจากการเปรียบเทียบ
ภาพรวมของกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของทั้งสองประเทศในเร่ืองของกฎหมาย เทคโนโลยี
ในการก าจดัและการบริหารจดัการขยะมูลฝอย พบวา่ ทั้งประเทศเยอรมนีและสิงคโปร์เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน าและมีการพฒันาเศรษฐกิจเป็นอยา่งดี โดยถือเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้ระชากรสูง
ประเทศหน่ึงในโลก และทั้งสองประเทศยงัด าเนินการควบคุมอย่างเคร่งครัดเก่ียวกบัการวิจยัและ
พฒันาในเร่ืองปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวกบัการก าจดัของเสีย แต่อย่างไรก็
ตามเน่ืองจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและประชากร รวมถึงการเพิ่มข้ึนของ
ปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีพและพฤติกรรมความเป็นอยูท่ี่เปล่ียนไปในประเทศสิงคโปร์ส่งผลให้
กระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศสิงคโปร์เป็นท่ีน่ากงัวลอย่างยิ่งมากกว่าในประเทศ
เยอรมนี ซ่ึงจากการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการขยะมูลฝอยของทั้งสองประเทศสามารถพบ
ประเด็นส าคญั คือ ปริมาณขยะในประเทศสิงคโปร์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากเดิม ซ่ึงแตกต่างจาก
ประเทศเยอรมนีท่ีมีปริมาณขยะลดลงเม่ือเทียบกบัในปีเดียวกนั อนัเน่ืองมากระบวนการจดัการขยะ
มูลฝอยของประเทศเยอรมนีมีกระบวนการก าจดัอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการรณรงคใ์นเร่ืองของ
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การใชซ้ ้ า (Reuse) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) นอกจากน้ีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วของ
เศรษฐกิจและประชากรในประเทศสิงคโปร์ยงัส่งผลต่อการเพิ่มของปริมาณขยะภายในประเทศ จุด
ร่วมกันของทั้งประเทศคือ ในกระบวนการก าจดัขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ (Landfill) ถือเป็น
ทางเลือกสุดทา้ยท่ีจะน ามาใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร์ และ
กุญแจส าคญัในการก าหนดนโยบายของทั้งสองประเทศคือ การน าหลกั 3Rs (Recycling, Recovery, 
Reuse) มาใช ้ในการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ 

Luan Ong and Sovacool (2012) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบการทิ้งขยะเกล่ือนกลาดใน
สิงคโปร์และญ่ีปุ่น” พบวา่ ประเทศสิงคโปร์และเมืองโยโกฮาม่าในประเทศญ่ีปุ่นไดรั้บการยกยอ่ง
ว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองการรักษาความสะอาด แต่พบว่าทั้ งสองแห่งนั้นมีขีด
ความสามารถขององคก์รและทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการทิ้งขยะท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจน โดยในประเทศสิงคโปร์มีแนวโนม้ถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะเกล่ือนกลาดและการสร้างของ
เสียเพิ่มข้ึน การท าความสะอาดและการทิ้งขยะถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีไม่เห็นคุณค่าและของเสียถือเป็น
ส่ิงท่ีก่อให้เกิดความร าคาญ โดยรัฐบาลต้องจ่ายเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (ปี 2008) ในการ
จดัการขยะ ซ่ึงประเทศสิงคโปร์ไดมี้การเพิ่มความรู้เก่ียวกบัการทิ้งขยะอยา่งถูกตอ้งให้แก่ประชาชน
ผา่นแผน่พบั และส่ือต่าง ๆ ของรัฐบาล ส าหรับเมืองโยโกฮาม่าประเทศญ่ีปุ่น พบวา่การเกิดขยะตน้
ทางลดลงและแทบไม่มีการท าความสะอาดบริเวณท่ีทิ้งขยะ การท าความสะอาดถือเป็นกิจกรรมท่ี
น่าภาคภูมิใจ โดยชาวโยโกฮาม่าเห็นวา่ขยะคือทรัพยากรประเภทหน่ึง รวมทั้งมีอาสาสมคัรจ านวน
มากเป็นผูด้  าเนินการท าความสะอาดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประชาชนทุกคนสามารถแยก
ประเภทของขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เมืองโยโกฮาม่าแทบไม่มีความจ าเป็นในการบงัคบัการเสียค่าปรับ
และบทลงโทษส าหรับผูท่ี้กระท าผิดในการทิ้งขยะ โดยกิจกรรมแยกขยะถือว่าเป็นกิจกรรมส าคญั
ภายในชุมชน ซ่ึงรัฐบาลใชจ่้ายเงินเพียง 9.8 ลา้นดอลลาร์ (ปี 2008) ในการบริหารจดัการขยะ และ
เด็กนกัเรียนสามารถไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะโดยกิจกรรมและหลกัสูตรการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน นอกเหนือจากแผน่พบัและการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติัท่ีไดผ้ลจริง 
 ในเมืองโยโกฮาม่าและส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น ขยะท่ีถูกทิ้งส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็น
ทรัพยากรประเภทหน่ึงท่ีมีคุณค่าและควรน ากลบัมาใช้ใหม่ แต่ในประเทศสิงคโปร์ขยะถูกมองว่า
เป็นส่ิงไร้ค่า ไร้ประโยชน์และก่อให้เกิดความร าคาญในการก าจดั พลเมืองของโยโกฮาม่าจะสอนให้
เห็นคุณค่าของช้ินส่วนของขยะ “ท่ีไม่พึงประสงค์” และพวกเขาตระหนักถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึง
ทศันคติแบบน้ีไม่เป็นท่ีพบเห็นไดช้ดัในสิงคโปร์ ดงันั้นการมีนโยบายสาธารณะท่ีแข็งแกร่ง ความ
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เขม้แข็งของสถาบนัองคก์รและความร่วมมือจากประชาชนเป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยลดปริมาณขยะลง
ได ้
 จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร กล่าวไดว้า่ การน าหลกัการจดัการขยะมาประยุกตใ์ช้ในการวางแผนและน าไปสู่
ภาคปฏิบติัอยา่งเหมาะสม พบวา่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการหลายดา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน ซ่ึงภาครัฐเป็นเพียงตวัการในการก าหนดแนวทางและ
กรอบการปฏิบติัให้แก่ประชาชน หากรัฐบาลก าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ยอ่มเป็นรากฐานท่ีดีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้แต่ส่ิงส าคญัใน
การด าเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีรัฐไดต้ั้งไว ้ตอ้งไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากภาคประชาชน ซ่ึง
เป็นตวัการหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบายและแผนกลยุทธ์ของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย  โดย
นโยบายและแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวจ้ะบรรลุตามเป้าประสงคไ์ดห้รือไม่นั้น จึงข้ึนอยูก่บัพฤติกรรม
ของประชาชนท่ีจะตอบสนองต่อนโยบาย ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ต่อไป 
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บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยส าหรับกรุงเทพมหานคร
และการจดัท ายทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยเป็นการจดัการทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันากรุงเทพมหานคร กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู ่มีแนวทาง
ดงัภาพท่ี 3.1 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1.1  ศึกษาสถานการณ์ขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 
3.1.2  ศึกษาแนวทางการจดัการขยะท่ีประสบความส าเร็จในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

เป็นใชเ้ป็นแนวทาง ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
3.1.3  ศึกษานโยบายและแผนด้านการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และ 

Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่นความเห็นชอบจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 รวมทั้งนโยบายและแผนด้านการจดัการขยะของกรม
ควบคุมมลพิษ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงทิศทางตลอดจนเป้าหมายท่ีก าหนดไวท้ั้ง
ในระดบักรุงเทพมหานคร และระดบัประเทศ 

3.1.4  สัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งประชาชน
ในพื้นท่ี และภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

3.1.5  ศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) จากบริบทเดิมของ
องค์กรเปรียบเทียบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ฉบบัผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 

3.1.6  ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  
(SWOT Analysis) ซ่ึงในท่ีน้ีคือกรุงเทพมหานครโดยเนน้ในประเด็นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
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3.1.7  ก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) โดยเน้นกลยุทธ์การคดัแยกขยะจากแหล่งก าเนิดและ
แปรรูปก่อนน าไปก าจดัโดยวิธีการเผา/ฝังกลบ และยุทธศาสตร์ (Grand Strategies) ดา้นการจดัการ
ขยะท่ีเป็นการจดัการทรัพยากรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ช่องวา่ง
ทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) และ
ความสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาและจดัท าแผนกลยทุธ์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 

SWOT Analysis 

- สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง และ จุดอ่อนของการ

จดัการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

- สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบดว้ย โอกาส และ อุปสรรค ของ

การจดัการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 

 
 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของกทม.  

นโยบายและแผนดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

 
 

Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอนัตรายของ คสช. 

การสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้างกบั
ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี ประชาชน และ
ภาคเอกชน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 

 

นโยบายและแผนดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษและ

หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

 

Gap Analysis 
การวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) จากบริบทเดิมของ
องคก์รเปรียบเทียบกบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แผนยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์การจัดการขยะ
ของกรุงเทพมหานคร 
 

แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยท่ี 
ประสบผลส าเร็จในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 

1. แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเก่าในพื้นท่ีวิกฤติ
และจดัการบ่อขยะเดิมให้ถูกตอ้ง 

2. จดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยการลดการผลิตและ
คดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บา้นเรือน 

3. วางระเบียบมาตรการรองรับการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย  

4. การสร้างวินัยของคนในชาติ โดยการให้ความรู้กับ
ประชาชน และการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 

1. นโยบายและแผน 
2. การบริหารจดัการ 
3. งบประมาณ 
4. บุคลากร 
5. วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี

1. สภาพพื้นท่ี 
2. สังคมและวฒันธรรม 
3. สภาพทางการเมือง 
4. เทคโนโลย ี
5. ความร่วมมือของชุมชน 
6. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน 
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3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยและยุทธศาสตร์
ส าหรับกรุงเทพมหานคร ใช้ทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ
จากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1  ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร 
อาทิ เ ช่น  แผนแม่บทการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร  นโยบายการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
กรุงเทพมหานคร 2556 เป็นตน้ 

3.2.2  เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของกรุงเทพมหา
นครท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ประชาชนและภาคเอกชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียใน
การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ส าหรับการเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั ผูว้จิยัท าการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการ เลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
ส าหรับกรณีศึกษาน้ี โดยพิจารณาจากเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงต่อกระบวนการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี ประชาชน และภาคเอกชนท่ีร่วม
โครงการ ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ภาครัฐ จ านวนทั้งส้ิน 10 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งได ้2 ส่วน คือ 

 ส านกัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนของภาครัฐท่ีมีอ านาจในการบริหารการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครโดยตรง จ านวน 2 คน ได้แก่ รองผูอ้  านวยการส านัก
ส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการส านักส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร  

 ส านกังานเขต ผูว้จิยัไดเ้ลือกส านกังานเขตจ านวน 4 ส านกังานเขตแบบ
เจาะจงตวัอย่าง ส านักงานเขตละ 2 คนได้แก่ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ส านกังานเขต และเจา้หน้าท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญการส านกังานเขต โดยมีรายละเอียดใน
การเจาะจงตวัอยา่งการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

 ส านักงานเขตจตุจักร เน่ืองจากส านักงานเขตจตุจักรได้มีการ
ด าเนินการโครงการด้านการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกบัองค์กรเอกชน และชุมชนท่ีเข้าร่วมเป็น
ชุมชนแออดัตน้แบบท่ีไดรั้บรางวลัประกวดจากการเขา้ร่วมโครงการ 
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 ส านกังานเขตสวนหลวง เน่ืองจากส านกังานเขตสวนหลวงเป็น
เขตพื้นท่ีท่ีถูกคดัเลือกจากส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร ให้เป็นพื้นท่ีเขตน าร่องในเร่ืองของ
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ใหมี้การด าเนินการตาม Roadmap ของ คสช. 

 ส านักงานเขตหลกัส่ี เน่ืองจากในพื้นท่ีของส านักงานเขตหลกัส่ี 
ประกอบดว้ย ชุมชนประเภทเคหะชุมชน และชุมชนประเภทหมู่บา้นจดัสรร ซ่ึงเป็นชุมชนตวัอยา่งท่ี
ไดรั้บรางวลัดา้นการจดัการขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมาก 

 ส านกังานเขตลาดพร้าว เน่ืองจากในพื้นท่ีส านกังานเขตลาดพร้าว
มีชุมชนท่ีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง และมีชุมชนเมืองท่ีเป็นตน้แบบโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิล 

 ภาคประชาชน แบ่ ง เ ป็น  5 ประเภท  ตามประเภทของชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีลักษณะท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน อันอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการทิ้งขยะ จ านวนทั้งส้ิน 12 คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ชุมชนเมือง จ านวน 2 คน ได้แก่ ผูน้  าชุมชนและประชาชนหมู่บ้าน
สมิทธิโชติ 

 ชุมชนแออดั จ านวน 4 คน ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนและประชาชนชุมชนหลงั
วดัปากบ่อ และ ผูน้ าชุมชนและประชาชนชุมชนสวนผกั 

 เคหะชุมชน จ านวน 2 คนไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนและประชาชนชุมชนเคหะ
ทุ่งสองหอ้ง 

 หมู่บา้นจดัสรร จ านวน 2 คนไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนและประชาชนหมู่บา้น
ช่ืนกมลนิเวศน์ 1 

 ชุมชนชานเมือง จ านวน 2 คนไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนและประชาชนชุมชน
บา้นมา้เกาะล่าง 

 ภาคเอกชน ในการเลือกตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะจงตัวอย่าง 
สามารถแบ่งประเภทขององคก์รเอกชนออกไดเ้ป็น 2 ประเภท จ านวนทั้งส้ิน 2 คน คือ 

 องค์กรเอกชนท่ี เข้า ร่วมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการอาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 

 องคก์รเอกชนท่ีเขา้มาช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เบสท ์แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interviews) และใช้เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบส าหรับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยแบบสัมภาษณ์มีแนวค าถามแยกประเด็นตามกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 
 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือบุคลากรของภาครัฐ มีประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ 

 สถานการณ์ปัญหาและปริมาณขยะมูลฝอย 
 นโยบาย แผนและโครงการจดัการขยะมูลฝอย 
 งบประมาณและค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอย 
 วธีิการจดัการขยะมูลฝอยและผลการด าเนินการ 
 การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 
 ปัญหาและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอย 
 จุดแขง็และจุดอ่อนในการจดัการขยะมูลฝอย 
  แนวท า งก า รขับ เ ค ล่ื อนกลยุ ท ธ์ ก า รจัด ก า รข ย ะ มู ลฝอย ขอ ง

กรุงเทพมหานคร 
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน หรือประชาชนในชุมชน มีประเด็นทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ 

 สถานการณ์ปัญหาและปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน 
 ระบบการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
 ประสิทธิภาพการด า เ นินงานเ ร่ืองการจัดการขยะ มูลฝอยของ 

ส านกังานเขต 
 ความพึงพอใจต่อการบริหารการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต 
 กิจกรรมหรือโครงการในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชุมชนไดเ้ขา้ร่วม 
 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เ ร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยของ 

ส านกังานเขต 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน 
 จุดแขง็และจุดอ่อนในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน 
  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 แบบสัมภาษณ์องค์กรเอกชน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณ ีมีประเด็นที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 

 กรณีทัว่ไป 
 สถานการณ์ปัญหาและปริมาณขยะมูลฝอยขององคก์ร 
 นโยบาย แผนหรือโครงการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ร 
 งบประมาณและค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ร 
 การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

องคก์ร 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์รเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 
 จุดประสงค์ในการเข้า ร่วมโครงการจัดการขยะ มูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร 
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการจดัการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร 
 กรณีท่ีได้เข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร 
 สาเหตุท่ีให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
 ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของโครงการ   
 ขอ้เสนอแนะต่อภาครัฐหรือต่อองคก์รเอกชนอ่ืน ๆ 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้น าผลการศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานเร่ืองการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร และผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มาสรุปเชิงพรรณนาความ จากนั้นจึง
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น ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) แลว้ท าการจดักลุ่มประเด็น โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์
ช่องว่าง /โอกาสในการพัฒนา  (GAP Analysis)  จากผลการด า เนินงานท่ีผ่านมาต่าง  ๆ  ของ
กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบกบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่น
ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเด็น
หลกั ไดแ้ก่  

3.4.1 แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเก่าในพื้นท่ีวิกฤติและจดัการบ่อขยะเดิมให้
ถูกตอ้ง  

3.4.2 จดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยการลดการผลิตและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
บา้นเรือน  

3.4.3 วางระเบียบมาตรการรองรับการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
3.4.4 การสร้างวินัยของคนในชาติ โดยการให้ความรู้กับประชาชน และการบังคับใช้

กฎหมาย  
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร จากนั้นจึง

น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน (SWOT Analysis) สภาพแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร 
โดยปัจจยัท่ีวิเคราะห์เลือกตามองค์ประกอบจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
กล่าวคือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและแผน การบริหารจดัการ งบประมาณ บุคลากร และวสัดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี และปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพพื้นท่ี สังคมและวฒันธรรม สภาพทาง
การเมือง เทคโนโลย ีความร่วมมือของชุมชน และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน 
เพื่อน ามาก าหนดยทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยส าหรับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
โดยพิจารณาตามมิติทั้ง 4 ดา้นของ Balanced Scorecard คือ 1) มิติประสิทธิผล 2) มิติดา้นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 3) มิติดา้นกระบวนการ 4) มิติการเรียนรู้และพฒันา
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาการจดัท ายุทธศาสตร์การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดย
วธีิการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ผูน้ าชุมชน
และประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งองค์กรเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เช่น สถานการณ์ปัญหา
และแนวทางท่ีสามารถน าไปสู่ผลส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปสู่
การก าหนดยุทธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษามีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร  
 

ขอ้มูลทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ขอ้มูล
ประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี (กรุงเทพมหานคร. ส านัก
ยทุธศาสตร์และประเมินผล. กองยุทธศาสตร์บริหารจดัการ, 2556ข; การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2553; วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 

 

 ข้อมูลพืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็น "มหานคร"  ท่ีเป็นศูนยก์ลางความ

เจริญทุกดา้น โดยแนวนโยบายการพฒันาระดบัประเทศของภาครัฐ มุ่งเนน้ขยายการพฒันาดา้นต่าง 
ๆ ไปในเขตจงัหวดัปริมณฑลใกลเ้คียง 5 จงัหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
และนครปฐม เน่ืองจากพื้นท่ีของความเป็นเมืองหลวงและกิจกรรมต่าง ๆ มีความต่อเน่ืองกนัจนเรียก
ไดว้า่เป็นเมืองเดียวกนัในทุกดา้น  
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 สภาพทางกายภาพ 
กรุงเทพมหานครตั้ งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย  บริเวณ

ละติจูดท่ี 13.45 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.28 องศาตะวนัออก โดยเป็นเมืองหลวงของประเทศ มี
พื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร และมีลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 อาณาเขตและท่ีตั้ง 
กรุงเทพมหานครมีพื้นท่ี 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัท่ี 68 ของไทย เป็นเมืองท่ีกวา้งท่ีสุดของโลก  เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 73 ของโลก และ
เป็นเมืองหลวงท่ีมีพื้นท่ีกวา้งเป็นอนัดบั 4 ของภูมิภาคอาเซียน ดว้ยมีแม่น ้ าเจา้พระยาซ่ึง ทอดตวัยาว 
372 กิโลเมตรพาดผา่นจงัหวดั ท าให้กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบ
ลุ่มภาคกลาง ตอนล่างของประเทศไทย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นท่ี
ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นท่ีบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ า ซ่ึง
เกิดจากตะกอนน ้ าพา มีระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมี
ความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะลุ่มแมน้ ้าเจา้พระยาตอนล่างจะอยูสู่งกวา่
ระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ท าใหเ้กิดปัญหาน ้าท่วมบ่อยคร้ังในช่วงฤดูมรสุม  

กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดั
นครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนอาณา
เขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรปราการ และ
จงัหวดัชลบุรี มีรายละเอียด คือ ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดันนทบุรีและ ทิศตะวนัออก มี
อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทิศใต ้มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรปราการ และอ่าว
ไทย (ส่วนท่ีเป็นอ่าวไทยท่ีเป็นพื้นท่ีเดิมของจงัหวดัธนบุรี ปัจจุบนัคือเขตบางขุนเทียน ซ่ึงมีอาณา
เขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดั
สมุทรปราการ จุดท่ีอยูใ่ตสุ้ดอยูท่ี่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ, ลองจิจูด 100 องศา 27 

ลิปดา  30 ฟิลิปดาตะวนัออก ซ่ึงเป็นการแบ่งตามพระราชบญัญติัก าหนดเขตจงัหวดัในอ่าวไทยตอน
ใน พ.ศ. 2502) และทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดันครปฐม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2502
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ภาพที ่4.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร 
แหล่งทีม่า: แผนท่ีไทย, 2559.  

 
 ลกัษณะภูมิประเทศ  

ลกัษณะภูมิประเทศของกรุงเทพมหานครเป็นท่ีราบลุ่ม มีระดบัความสูง
จากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดบัพื้นดินจากทิศ
เหนือ จะค่อยๆ ลาดเอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะลุ่มแมน้ ้ าเจา้พระยาตอนล่างจะอยู่สูงกว่า
ระดับน ้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ตั้ งอยู่บนพื้นท่ีซ่ึงในทางภูมิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอน
สามเหล่ียมปากแม่ น ้ า ซ่ึงเกิดจากตะกอนน ้ าพา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหน่ึงของท่ีราบลุ่มภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทย (The Lower General Plain of Thailand) เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกขา้วและพืชประเภทต่างๆ 
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 ลกัษณะภูมิอากาศ  
อุณหภูมิ กรุงเทพมหานครนั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน โดยอยู่ภายใต้

อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ไดแ้ก่ ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้
ซ่ึงก่อให้เกิดฤดูกาลท่ีแตกต่างกนั 3 ฤดู ไดแ้ก่ ฤดูร้อน ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายน ฤดู
ฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือน
มกราคม อุณหภูมิทั้ง 3 ฤดูจะแตกต่างกนั ความช้ืนสัมพนัธ์ของกรุงเทพมหานครจะมีค่าสูงเกือบ
ตลอดปี เน่ืองจากกรุงเทพมหานครตั้งอยูใ่กลอ่้าวไทย ซ่ึงมีไอน ้าพดัเขา้ถึงสม ่าเสมอ  

 การแบ่งเขตการปกครอง 
ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมี 50 เขต โดยมีรายช่ือเขตดงัต่อไปน้ี  

1. เขตพระนคร 

2. เขตดุสิต 

3. เขตหนองจอก 

4. เขตบางรัก 

5. เขตบางเขน 

6. เขตบางกะปิ 

7. เขตปทุมวนั 

8. เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

9. เขตพระโขนง 

10. เขตมีนบุรี 

11. เขตลาดกระบงั 

12. เขตยานนาวา 

13. เขตสัมพนัธวงศ ์

14. เขตพญาไท 

15. เขตธนบุรี 

16. เขตบางกอกใหญ่ 

17. เขตหว้ยขวาง 

18. เขตคลองสาน 

19. เขตตล่ิงชนั 

20. เขตบางกอกนอ้ย 

21. เขตบางขนุเทียน 

26.        26. เขตดินแดง 

27. เขตบึงกุ่ม 

28. เขตสาทร 

29. เขตบางซ่ือ 

30. เขตจตุจกัร 

31. เขตบางคอแหลม 

32. เขตประเวศ 

33. เขตคลองเตย 

34. เขตสวนหลวง 

35. เขตจอมทอง 

36. เขตดอนเมือง 

37. เขตราชเทวี 
38. เขตลาดพร้าว 

39. เขตวฒันา 

40. เขตบางแค 

41. เขตหลกัส่ี 

42. เขตสายไหม 

43. เขตคนันายาว 

44. เขตสะพานสูง 

45. เขตวงัทองหลาง 

46. เขตคลองสามวา 

51.          

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2
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22. เขตภาษีเจริญ 

23. เขตหนองแขม 

24. เขตราษฎร์บูรณะ 

25. เขตบางพลดั 

47. เขตบางนา 

48. เขตทววีฒันา 

49. เขตทุ่งครุ 

50. เขตบางบอน 

 

 การคมนาคม  
เดิมทีกรุงเทพมหานครใชก้ารสัญจรทางน ้ าเป็นหลกั โดยมีคลองมากมาย

จนไดฉ้ายาวา่ "เวนิสตะวนัออก" แต่ในปัจจุบนัคลองบางแห่งไดมี้การถมเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศยั การ
คมนาคมจึงเปล่ียนไปสัญจรทางบกเป็นหลกัแทน ถนนสายแรกคือ  ถนนเจริญกรุง ซ่ึงสร้างเสร็จใน 

พ.ศ. 2407 หลงัจากนั้น ไดมี้การสร้างถนนใหม่ข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก ประมาณ พ.ศ.  2533 ไดมี้การ
สร้างทางพิเศษข้ึนเพื่อแกปั้ญหาการจราจรติดขดั ระบบขนส่งสาธารณะทางบกสมยัใหม่ ไดแ้ก่ รถ
แทก็ซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก รถประจ าทาง และรถตูโ้ดยสาร เป็นตน้ ใน พ.ศ. 2542 ไดมี้การเปิดบริการรถไฟฟ้า
สายแรก ช่ือว่า รถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนระบบขนส่งทางน ้ านั้น ให้บริการเส้นทางในแม่น ้ าเจา้พระยา
และคลองแสนแสบ  

 ทางบก 
มีรถประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถ

ร่วมบริการ วิ่งบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00-23.00 น. 

และในบางสายเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และรถรับจา้งอ่ืน ๆ ให้บริการอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี
รถไฟฟ้าบีทีเอสให้บริการเส้นทางถนนพหลโยธิน (เร่ิมจากสถานีจตุจกัร) ถนนสุขุมวิท ถนนสีลม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสและมีรถไฟฟ้าใตดิ้นให้บริการ เส้นทางสถานี
รถใตดิ้นจากสถานีบางซ่ือ ผา่นลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก สามย่าน ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟหวัล าโพง 
ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.  

 ทางน ้า  
มีบริการเรือโดยสารขา้มฟากบริเวณท่าช้าง ท่าพระจนัทร์ ท่าเตียน ท่า

เทเวศร์ ท่าคลองสาน ท่าส่ีพระยา ฯลฯ และบริการเรือด่วนเจา้พระยาไปจงัหวดันนทบุรีทุกวนั ตั้งแต่
เวลาประมาณ 06.00-18.00 น. นอกจากน้ียงัมีเรือหางยาววิ่งไปตามคลองแสนแสบ คลองบางกอก
นอ้ยและวิง่ไปตามคลองต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
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 ทางรถไฟ  
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการเดินรถไฟไปตามสถานีรถไฟชาน

เมืองภายในเขตกรุงเทพฯ  ได้แก่ สายเหนือ และสายอีสาน วิ่งไปถึงสถานีรถไฟดอนเมือง สาย
ตะวนัออก วิง่ไปถึงสถานีรถไฟหวัตะเข ้และสายใต ้วิง่ไปถึงสถานีรถไฟตล่ิงชนั  

 ขอ้มูลชุมชนและประชากร  
ปี  พ . ศ .  2557 เ ข ตสา ยไหม เ ป็น เขต ท่ี มีป ระชากรม าก ท่ี สุ ด ใน

กรุงเทพมหานครแทนท่ี เขตบางแค มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 194,511 ราย 

ปี พ.ศ.  2554 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นอนัดบัท่ี 
13 ของโลก ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีทั้งท่ีเป็นแรงงานขา้มชาติ ประชาชน
จากต่างจงัหวดัซ่ึงไม่ไดข้ึ้นทะเบียนราษฎรท่ีกรุงเทพมหานครจ านวนมาก 
 
ตารางที ่4.1  จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-2557  
 

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร 

ปี (พ.ศ.) จ านวนประชากร (คน) 
2553 5,701,394 
2554 5,674,843 
2555 5,673,560 
2556 5,686,252 
2557 5,692,284 

 
แหล่งที่มา: กรุงเทพมหานคร. ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล. กองยุทธศาสตร์บริหารจดัการ, 

2558. 
 

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 
2555 ไดแ้บ่งประเภทของชุมชนออกเป็น 6 ประเภทดงัน้ี   

 ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนท่ีมีลักษณะบ้านเรือนหนาแน่น 
ประชาชนอยูอ่ยา่งแออดั 

 ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีลกัษณะของบา้นเรือนอยู่รวมกนั
ค่อนขา้งหนาแน่นต่อไม่แออดั มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมสะดวก 
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 ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีพื้นท่ีด้านเกษตรกรรม มี
บา้นเรือนไม่แออดั 

 เคหะชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ีเคยอยู่ในความดูแลของการเคหะ
แห่งชาติ รวมทั้งชุมชนท่ีการเคหะแห่งชาติยงัคงดูแลอยู่ แต่ได้ให้ความยินยอมในการจดัตั้งเป็น
ชุมชนได ้

 ชุมชนอาคารสูง หมายถึง ชุมชนท่ีมีสภาพเป็นแฟลต คอนโดมิ
เนียม อพาร์ทเมน้ท์ หรืออาคารอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั ยกเวน้แฟลตของการเคหะแห่งชาติท่ี
เป็นนิติบุคคล 

 ชุมชนหมู่บ้านจดัสรร หมายถึง ชุมชนท่ีมีการจดัสร้างข้ึนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน ยกเวน้ท่ีเป็นนิติบุคคล  

ในการศึกษาวิจัยน้ีผูว้ิจ ัยสามารถแบ่งประเภทของชุมชนออกเป็น 5 
ประ เภท ตามคู่ มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและ ส่ิงแวดล้อม (2556)  โดยชุมชน
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

(1)  ชุมชนแออดั หมายถึง ชุมชนท่ีมีลกัษณะบา้นเรือนหนาแน่น 
ประชาชนอยูอ่ยา่งแออดั 

(2)  ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีลักษณะของบ้านเรือนอยู่
รวมกนัค่อนขา้งหนาแน่นต่อไม่แออดั มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมสะดวก 

(3)  ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีพื้นท่ีดา้นเกษตรกรรม มี
บา้นเรือนไม่แออดั 

(4)  เคหะชุมชน แฟลตและคอนโดมิเนียม หมายถึง ชุมชนท่ีเคย
อยูใ่นความดูแลของการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งชุมชนท่ีการเคหะแห่งชาติยงัคงดูแลอยู ่แต่ไดใ้หค้วาม
ยินยอมในการจดัตั้ งเป็นชุมชนได้ ส่วนใหญ่มีลักษณะท่ีอยู่อาศยัเป็นอาคารสูง ส่วนแฟลตและ
คอนโดมิเนียมเป็นอาคารชุด ซ่ึงด าเนินการโดยเอกชน 

(5)  ชุมชนหมู่บา้นจดัสรร หมายถึง ชุมชนท่ีมีการจดัสร้างข้ึนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน ยกเวน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
 การสาธารณสุข  

กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลตามกฎหมาย 137 แห่งในจ านวนน้ีเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม  2 แห่ง และศูนย์การแพทย์อีกหลายแห่ง ซ่ึงรวมสถาบัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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แพทยศาสตร์ 8 แห่งจาก 15 แห่งของประเทศ โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร เป็นระดบั
ตติยภูมิ ซ่ึงรับการส่งต่อโรคท่ีต้องการวิธีรักษาท่ีซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  ทั่วประเทศ 
กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลรัฐ 34 แห่ง สังกดักรุงเทพมหานคร 6 แห่ง มีโรงพยาบาลเอกชน 107 

แห่ง ท่ีมีช่ือเสียงมาก เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลระดับ
นานาชาติ โรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียง คือ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวิทและทั้ง 3 แห่งไดก้ารรับรองจาก
คณะกรรมการร่วมระหวา่งประเทศ  

ดา้นโรงพยาบาลรักษาสัตว ์กรุงเทพมหานครมีทั้งหมดอย่างน้อย 34 

แห่ง ดา้นการเสริมสร้างสาธารณสุขกรุงเทพมหานครไดมี้ศูนยกี์ฬาทางน ้ าบึงหนองบอน ไวบ้ริการ
ประชาชน 

 สาธารณภยั  
การสาธารณภยัในกรุงเทพมหานครเร่ิมอยา่งจริงจงัเม่ือ พ.ศ. 2502 โดย

ไดมี้การจดัตั้งสถานีดบัเพลิงบางรัก ในซอยเจริญกรุง 36 ริมแม่น ้ าเจา้พระยา ใกลไ้ปรษณียบ์างรัก 
โดยอาคารดงักล่าว สร้างตั้งแต่พ.ศ. 2433 ปัจจุบนักรุงเทพมหานครมีสถานีดบัเพลิง 35 แห่ง ภาย ใต้
การควบคุมของส านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร 

 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
ปัญหาอาชญากรรมในกรุงเทพมหานครยงัคงมีอย่างต่อเน่ือง โดยใน

รายงานของส านกังานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ไดท้  าการรวบรวมวิจยัปัญหาน้ีตลอดปี 
พ.ศ. 2550 พบว่าเหยื่ออาชญากรรมท่ีเป็นสมาชิกครัวเรือนมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 52,410 
รายนั้น ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร้อยละ 96.1 เหยื่ออาชญากรรมมีอายุ
ระหว่าง 45-59 ปี มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 33.2 เหยื่ออาชญากรรมเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.4 และหญิง 
ร้อยละ 53.6 มีสัญชาติไทย ร้อยละ 99.6 เช้ือชาติไทย ร้อยละ 99.0 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 94.1 มี
การศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาเป็นจ านวนมากท่ีสุดคือร้อยละ 31.2 เหยื่ออาชญากรรมใน
กรุงเทพมหานคร รายงานวา่อาชญากรรมท่ีประสบในภาพรวมเกิดเหตุในช่วงเวลา 24.01–03.00 น. 
มากท่ีสุดถึงร้อยละ 21.1 สถานท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมทั้งหมดในกรุงเทพมหานครพบวา่ ส่วนใหญ่
เหยือ่ระบุวา่ เกิดเหตุข้ึนบริเวณบา้นท่ีพกัอาศยัของเหยื่อเอง คิดเป็นร้อยละ 74.8 

 ดา้นเศรษฐกิจ 
กรุงเทพมหานครมีรายไดห้ลกัจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยในอดีตท่ี

ผ่านมารายได้น้ีมีมากกว่าเงินท่ีรัฐบาลสนับสนุนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของ
ประเทศไทย ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศร้อยละ 25 มาจากรุงเทพมหานคร ซ่ึงมาจากการคา้ปลีก
และคา้ส่งมากท่ีสุด ร้อยละ 24.31 รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมโรงงาน ร้อยละ 21.23 อุตสาหกรรม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
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ขนส่งและอุตสาหกรรมส่ือสาร ร้อยละ  13.89 โรงแรมและภตัตาคาร  ร้อยละ 9.04 นอกจากน้ี
กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพฒันาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลกัของประเทศ ทั้งการเป็นศูนยบ์ริหาร
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ตลอดทั้งการติดต่อกบันานาชาติมาโดยตลอด จนพฒันาเป็น
ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจและการคา้ การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตถู้กจดัล าดบัให้
เป็นมหานครท่ีมี ขนาดใหญ่อนัดบัท่ี 15 ของโลก อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเงินนานาชาติท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีบทบาทหรือ
สัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนยก์ลาง การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจการคา้ของประเทศใหส้ามารถเปิดเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ 

 ดา้นสังคม 
กรุงเทพมหานครมีส่ิงอ านวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ อยา่งครบสมบูรณ์ การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมและการคา้ การบริการของกรุงเทพฯ น ามา
ซ่ึงปัญหาการปรับตวัของแรงงานอพยพ  โดยแรงงานท่ีอพยพเขา้มาหางานท าในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ไดส้ร้างปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัและชุมชนแออดัมีผูอ้าศยัในแหล่งเส่ือมโทรมถึงประมาณ 2 

ลา้นคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการช่วยเหลือดา้นการจดัหาท่ี
อยู่อาศยั การเพิ่มพูนทกัษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการ
พื้นฐานทางสังคม เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของคนยากจนในเขตเมืองใหดี้ข้ึน  

  ดา้นจราจร 
จากการมีกิจกรรมกระจุกตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่และแรงงานท่ีอพยพเขา้มา

สู่ภาคมหานคร ท าให้เกิดปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโต
และการ เพิ่มจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว และตอบสนองอย่างเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนท่ีเดินทางถึง  18 ล้านเท่ียวต่อวนั การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากแปลง
เกษตรกรรมขนาดใหญ่มาเป็นการใช้ ประโยชน์ท่ีดินแบบเมือง โดยไม่มีการวางแผนรองรับอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้พื้นท่ีถนนในกรุงเทพฯ มีปริมาณต ่ากว่ามาตรฐานของความเป็นเมืองท่ีมีการ
เดินทางอย่างสะดวก (กรุงเทพฯ มีพื้นท่ีถนนประมาณ ร้อยละ 10 พื้นท่ีทั้งเมืองทั้งหมด ในขณะท่ี
มหานครโตเกียว มีพื้นท่ีถนนคิดเป็นร้อยละ 23 และมหานครนิวยอร์ก มีพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 38) อีก
ทั้งประชาชนส่วนมากยงัมีความตอ้งการในการใชร้ถยนตส่์วนตวั ระบบขนส่งมวลชนส่วนใหญ่ยงั
ใชเ้ส้นทางร่วมกบัรถยนตส่์วนบุคคล ส่วนการเดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชนบนรางมีเพียงร้อยละ 

3 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด เน่ืองจากโครงข่ายยงัไม่ครบสมบูรณ์และขาดการวางแผนการ
จดัการแบบบูรณาการกบั การเดินทางประเภทอ่ืน ๆ  
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 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพฯ ตอ้งประสบปัญหาจากการเกิดน ้ าท่วมมาอย่างต่อเน่ืองและ

ทวีความรุนแรงเพิ่มมาก ข้ึนทุกปี นอกจากนั้นยงัเกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ตามมาอีก เช่น 

ความหนาแน่นของการจราจรท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ การเพิ่มข้ึนของประชากรในกรุงเทพฯ 

และการอพยพเขา้มาของผูมี้ภูมิล าเนาในจงัหวดัอ่ืนๆ หรือประชากรแฝง ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาด
จิตส านึกสาธารณะ (Public Mind) ต่อความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการรักษาส่ิงแวดลอ้มเมือง อีก
ทั้งยงัมีอุปสรรคดา้นตน้ทุนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง เน่ืองจากปัจจุบนักรุงเทพมหานครยงั
มิได้น าหลักการท่ีว่าผูก่้อมลพิษต้องเป็น  ผู ้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP) มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม จึงท าให้กรุงเทพมหานครตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีทุกภาคส่วนร่วมกนัก่อ 

 ดา้นบริหารจดัการ  
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมี

การบริหารจดัการ อยา่งมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว
กรุงเทพมหานคร 78,722 คน ขา้ราชการครูสังกดัโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 16,133 คน มีรายไดจ้าก
การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรค่าสัตว ์ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ค่าปรับ ค่าบริการ รายไดจ้ากทรัพยสิ์น การพาณิชย ์สาธารณูปโภคและรายไดเ้บด็เตล็ด ส่วนรายไดท่ี้
ส่วนราชการอ่ืนจดัเก็บให้ ไดแ้ก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือ
ลอ้เล่ือน ภาษีสุรา บุหร่ี การพนนั ภาษีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีรายไดจ้ากเงินอุดหนุนรัฐบาล ไดแ้ก่ เงินงบประมาณแบบสมดุล โดยก าหนดวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายเท่ากบัประมาณการรายรับ 

 

4.2 สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
 

จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ และการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 ภาคส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
สามารถแบ่งสถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยทั่วไป สถานการณ์และปัญหาขยะอันตรายชุมชน และ
สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเช้ือ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยทัว่ไป 
จากการสัมภาษณ์รองผู ้อ  านวยการส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา  

จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) กล่าววา่  
 

ผลการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ถา้ดว้ยความคิดเห็นของ
ฐานะคนท างานและรับผิดชอบอยูคิ่ดวา่ความส าเร็จอยู่ในระดบัหน่ึง เพราะจริง ๆ 
แลว้ปริมาณขยะท่ีเรามีการคาดการณ์มนัสูงประมาณ 10,000-13,000 กวา่ตนั แต่ทุก
วนัน้ีแมว้่าแนวโน้มของขยะจะเพิ่มมากข้ึน แต่เป็นการเพิ่มท่ีมีอตัราการเพิ่มลดลง 
โดยส านกัส่ิงแวดล้อมจะท าการประเมินทุก 10 ปี ตั้งแต่เม่ือประมาณ 30 กว่าปีท่ี
แลว้เราประเมินขยะมีปริมาณเพิ่มข้ึนปีละ 10% จนถึงปัจจุบนัมีประมาณซกัเกือบ
ถึง 1% เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก าลงัควบคุมไม่ให้มนัเพิ่มมากข้ึนแต่ความส าเร็จ
จะตอ้งลดลง เม่ือเราควบคุมไดม้นัก็จะตอ้งเป็นแนวทางท่ีจะลดลง  

 
จากผลการสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลจากส านักส่ิงแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร (2558) ซ่ึงกล่าววา่ ปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บได้
เฉล่ีย 9,900 ตนัต่อวนั ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวว้า่จะมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในปีน้ีประมาณ 13,425 ตนั
ต่อวนั และพบวา่ขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดจ้ริงมีปริมาณต ่ากวา่คาดการณ์ถึง 3,525 ตนั/วนั ทั้งน้ีเป็นผล
มาจากการรณรงคส่์งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลดและคดัแยกขยะตามหลกัการ 3R 
ประกอบดว้ย Reduce (ลดการใช)้ Reuse (การใชซ้ ้ า) และ Recycle (การแปรรูปกลบัมาใชป้ระโยชน์) 
และพบว่ากลุ่มมูลฝอยประเภทท าปุ๋ยจะเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด คือ เฉล่ียร้อยละ 50.34 ซ่ึง
ส่วนใหญ่มูลฝอยในกลุ่มน้ีจะเป็นมูลฝอยเศษอาหาร ไมแ้ละใบไม ้และมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็น
มูลฝอยอินทรีย์ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร จากการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร กล่าววา่ “ปัจจุบนัน้ีประชาชนก็มีความรู้มากข้ึนนะ
ผมวา่ เร่ิมมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลกนัมากข้ึน มีการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารบา้งแต่ยงัน้อยอยู่
ซกั 10% ประมาณน้ี ซ่ึง 100% มีการใช้ประโยชน์จากเศษอาหารแค่ 10% แต่ขยะท่ีเหลือ 90% ก็ยงั
ทิ้งอยู”่ 
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ภาพที ่4.2  เปรียบเทียบปริมาณมูลฝอยคาดการณ์และปริมาณมูลฝอยท่ีจดัเก็บได ้
แหล่งทีม่า: ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2556ก. 
 

จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ กรุงเทพมหานครมีแนวโนม้ของปริมาณขยะท่ี
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปีแต่เป็นอตัราการเพิ่มข้ึนท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจากนโยบายการรณรงค์
และประชาสัมพนัธ์ท่ีเนน้การลดและคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางให้แก่ประชาชน ซ่ึงพบวา่ประชาชน
และชุมชนต่าง ๆ เร่ิมต่ืนตวัในเร่ืองของการคดัแยกขยะมากข้ึน ทั้งน้ีกรุงเทพมหานครมีจ านวนขยะ
อินทรีย์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมากท่ีสุดประมาณ 50-60 % ของปริมาณขยะทั้ งหมด ดังนั้ นส านัก
ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานครจึงตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว และมีนโยบายในการมุ่งเนน้การน าขยะ
อินทรียก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากยิ่งข้ึน เช่น การท าปุ๋ยหมกั การน าไปใหอ้าหารสัตว ์เป็นตน้ เพื่อ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส านกังานเขตตอ้งด าเนินการเก็บขนและน าไปก าจดั หากสามารถท่ีจะลด
ปริมาณขยะอินทรียไ์ด ้จะท าใหก้รุงเทพมหานครสามารถลดปริมาณค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครลงได ้

 
 สถานการณ์และปัญหาขยะอันตรายจากชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชุมชนหลงัวดัปากบ่อ 
ชุมชนสวนผกั ชุมชนสมิทธิโชติ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 320 หมู่บา้นช่ืนกมลนิเวศน์ 1 และชุมชน
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บา้นมา้เกาะล่าง พบวา่ ประชาชนในชุมชนท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยของหน่วยงานต่าง ๆ ใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไปเป็นอยา่งดี 
พร้อมทั้งน ามาทิ้งในบริเวณ วนัและเวลาตามท่ีส านกังานเขตหรือผูน้ าชุมชนประชาสัมพนัธ์ก าหนด
ข้ึน เน่ืองจากประชาชนในชุมชนได้มีการคดัแยกขยะภายในครัวเรือนอยู่ก่อนแล้ว และเห็นถึง
ความส าคญัของภยัอนัตรายจากขยะอนัตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเลขานุการชุมชนหมู่บา้นช่ืน
กมลนิเวศน์ 1 ไดก้ล่าวถึงผลกระทบจากการไม่คดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไปวา่  
 

ป้าอยากให้คนในกรุงเทพเห็นความส าคญัของการทิ้งขยะ โดยเฉพาะขยะอนัตราย
อยากให้แยกขยะประเภทน้ีออก เพราะถา้ไม่แยกมนัก็ส่งผลต่อทั้งพืช ทั้งสัตวท่ี์อยู่
ในน ้ าด้วย ถ้ามนัเกิดปะปนไปจริง ๆ แล้วก็อยากรณรงค์ให้มาก ให้แต่ละบ้าน
ช่วยกนัคดัแยกขยะ กินเท่าท่ีจ  าเป็นแลว้ก็ลดปริมาณขยะในบา้นลง อย่างการทาน
อาหารก็ไม่ตอ้งซ้ือมาเยอะ ซ้ือแค่พอกินต่อวนั แลว้ถา้ไม่จ  าเป็นก็ไม่ตอ้งใส่กล่อง
โฟม ใจป้านะอยากใหท้ าไดแ้ต่เราก็ไม่รู้วา่จะท าไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเพราะมนัยาก 

 
แต่จากการศึกษาขอ้มูลจากส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (2558) พบวา่ ปริมาณขยะ

อนัตรายท่ีสามารถจดัเก็บและรวบรวมไดย้งัมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกบัท่ีคาดการณ์ โดยเฉพาะขยะ
อนัตรายประเภทซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี ประกอบกบัการศึกษา
ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าไปขาย ร้อยละ 51.3 เก็บไวท่ี้บา้น ร้อยละ 25.3 ทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไป
ร้อยละ 15.6 ให้ผูอ่ื้น ร้อยละ 7.8 ท าให้ขยะอนัตรายไม่เขา้สู่ระบบการจดัเก็บของกรุงเทพมหานคร 
และถูกน าไปจดัการอยา่งไม่ถูกหลกัวชิาการ เช่น การถอดแยกช้ินส่วนท่ีมีมูลค่าไปขาย และทิ้งส่วน
ท่ีเป็นสารอนัตรายใหก้รุงเทพมหานครดว้ยการทิ้งปะปนกบัมูลฝอยทัว่ไปแสดงดงัภาพท่ี 4.3 
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ภาพที ่4.3  ซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากร้านรับซ้ือของเก่าชุมชนเสือใหญ่อุทิศ 
 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ ส าหรับประชาชนในชุมชนท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
เก่ียวกบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จะท าให้ประชาชนมีการต่ืนตวั
และมีจิตส านึกต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนของตนมากยิ่งข้ึน ท าใหไ้ม่เพียงแต่คดัแยก
ขยะรีไซเคิลเพื่อน ามาขาย แต่รวมถึงการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไปและไม่น าไปทิ้งรวม
กบัขยะมูลฝอยทัว่ไปอีกดว้ย แต่ส าหรับประชาชนท่ีอาศยัในชุมชนเมือง บา้นเด่ียว หมู่บา้น หรือ
ชุมชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการหรือไม่มีระบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดี รวมถึงประชากรแฝงท่ี
อาศยัอยูใ่นแฟลต คอนโดมิเนียม หรือบา้นเช่าต่าง ๆ อาจยงัไม่มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และตระหนกั
ต่อภยัอนัตรายของขยะอนัตรายมากเพียงพอ จึงพบวา่ขยะอนัตรายส่วนใหญ่ถูกน าไปจดัการอยา่งไม่
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 

 สถานการณ์และปัญหามูลฝอยติดเช้ือ 
ในปี 2556 มีปริมาณมูลฝอยติดเช้ือเขา้ก าจดัเฉล่ีย 32 ตนั/วนั จากจ านวนสถานพยาบาลท่ี

บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ให้บริการจ านวน 2,286 แห่ง ปัจจุบนัพบว่า กรุงเทพมหานครไม่มี
ปัญหาเก่ียวกบัการลกัลอบทิ้งขยะติดเช้ือเกิดข้ึน แต่พบปัญหาจากขยะมูลฝอยติดเช้ือยงัถูกทิ้งปะปน
กบัมูลฝอยทัว่ไป เน่ืองจากสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน (คลินิก) ท่ียงัไม่เขา้รับ
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บริการเก็บขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือจากบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากัด มีจ านวนมาก (ส านัก
ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2558) 

 

4.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร   
 

 กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 
 การจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไป 

 การลดและคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

ส านกังานเขตสวนหลวง และเจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตสวนหลวง 
พบวา่ ส านกังานเขตไดป้ฏิบติัตามนโยบายหลกัในเร่ืองของการลดและคดัแยกขยะมูลฝอย โดยการ
เ ร่ิมรณรงค์จากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของส านักงานเขตก่อน และ
ประชาสัมพนัธ์ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิดตาม
หลกั 3R ซ่ึงส านกังานเขตถูกเลือกจากส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นเขตน าร่องในเร่ือง
ของตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของ คสช. มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึง
ปัจจุบนั โครงการน าร่องน้ีมีทั้งหมด 4 เส้นทางหลกั ผลจากการด าเนินงานพบว่า ปัจจุบนัปริมาณ
ขยะมูลฝอยของโครงการน าร่อง ทั้ง 4 เส้นทาง มีปริมาณลดลงเป็นส่วนใหญ่ จึงถือได้ว่าผลการ
ด าเนินโครงการประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง แสดงดงัภาพท่ี 4.4 และภาพท่ี 4.5 
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ภาพที ่4.4  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนหมู่บา้นสมิทธิโชติ 
 

 
 
ภาพที ่4.5  โครงการทอดผา้ป่ารีไซเคิลโดยชุมชนหลงัวดัปากบ่อ 
 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาจากขอ้มูลจากส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงพบวา่ กรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการส่งเสริมการลดและคดัแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยการ
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สร้างการรับรู้ประชาชนและรณรงคใ์นภาพรวมจากการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เพื่อให้ประชา
ชนรับรู้เก่ียวกบัปัญหาขยะและวิธีการร่วมกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะโดยลดและคดัแยกขยะ
ตามหลกัการ 3R การพฒันาตน้แบบชุมชนจดัการขยะท่ีดี (Best Practice) และท าการเผยแพร่ผลงาน
การจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนสู่สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตน้แบบ พร้อมจดัท าคู่มือการจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มชุมชน นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้ง
โครงการประชาสัมพนัธ์ในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนรับรู้เก่ียวกบัปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น โครงการรณรงค์กิจกรรมกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว 
โครงการรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินคา้ โครงการส่งเสริมการแปรรูปเศษ
อาหารไปใชป้ระโยชน์ของส านกังาน 50 เขต เป็นตน้ แสดงดงัภาพท่ี 4.6 ภาพท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.8 

 

 
 
ภาพที ่4.6  ประชาชนจากนอกพื้นท่ีน าขยะมาขายใหธ้นาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสมิทธิโชติ 
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ภาพที ่4.7  การน าขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็นเคร่ืองใชต่้าง ๆ อาทิเช่น กระเป๋า ของช าร่วย โดยชุมชน

บา้นมา้เกาะล่าง 
 

 
 
ภาพที ่4.8  ถงัน ้าหมกัชีวภาพและถุงคดัแยกขวดน ้ารีไซเคิลภายในชุมชนบา้นมา้เกาะล่าง 
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 การเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยทัว่ไป  
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอยจากภาชนะรองรับตามชุมชนต่าง ๆ ซ่ึงพบว่าภาชนะรองรับขยะมูลฝอยโดยทัว่ไปท่ีส านัก
ส่ิงแวดล้อมเป็นผูม้อบให้ส านักงานเขตเพื่อน าไปแจกจ่ายสู่ประชาชน ยงัไม่มีถังขยะแบบแยก
ประเภทและส่วนใหญ่เป็นถงัขยะสีเขียวประเภทเดียว จึงอาจเป็นเหตุท าให้ประชาชนมีการทิ้งขยะ
มูลฝอยทุกประเภทรวมกนั แสดงดงัภาพท่ี 4.9  
 

 
 
ภาพที ่4.9  ภาชนะรองรับขยะของชุมชนหลงัวดัปากบ่อ 
 

ขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมโดยรถเก็บขยะ
ขนาด 5 ตนัส าหรับบริเวณท่ีมีปริมาณขยะจ านวนมาก และรถเก็บขยะขนาด 2 ตนัส าหรับบริเวณท่ีมี
ขยะจ านวนไม่มากนกั ซ่ึงรถเก็บขยะ 1 คนั จะท าการวิ่งเก็บขนขยะทั้งหมด 2 รอบต่อวนั กล่าวคือ 
รอบแรกด าเนินการตั้งแต่เวลา 04.00 – 12.00 น. รอบท่ีสองด าเนินการตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. 
จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายรักษาฯ เจา้หนา้ท่ีงานรักษาของส านกังานเขต และประชาชนเก่ียวกบั
การด าเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย สามารถแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนได ้2 วิธี
ไดแ้ก่  
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 การเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับมูลฝอยจากหน้าบ้านของ
ประชาชนโดยตรง วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสามารถท าไดใ้นบริเวณท่ีรถขยะสามารถเขา้ถึงได ้โดยเจา้หน้าท่ี
เก็บขนขยะมูลฝอยจะจอดรถขยะตามหนา้บา้นเรือนของประชาชน ริมถนน หรือบริเวณจุดพกัขยะท่ี
ก าหนดไว ้และท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีตั้งไวบ้ริเวณนั้น ๆ  

 การเก็บขยะโดยการชักลาก กล่าวคือ เจา้หน้าท่ีจะท าการชกัลาก
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยออกจากจุดท่ีตั้ง แลว้ลากมารวมกนัไวบ้ริเวณใดบริเวณหน่ึงเพื่อพกัขยะ
รอส าหรับขนถ่ายลงรถขยะ วิธีน้ีใชส้ าหรับบริเวณชุมชนเล็ก ๆ หรือหมู่บา้น ท่ีมีพื้นท่ีคบัแคบเป็น
ตรอก ซอก ซอยท่ีรถขยะไม่สามารถเขา้ไปเก็บขนโดยตรงได ้ซ่ึงพบว่าปัญหาจากการชกัลากขยะ 
คือ น ้ าชะลา้งขยะซ่ึงส่งกล่ินเหมน็ ท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนจากประชาชนเป็นอยา่งมาก รวมถึงการชกั
ลากขยะต้องใช้ก าลังของเจ้าหน้าท่ี แต่เจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะมูลฝอยมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับ
ปริมาณขยะท่ีต้องถูกเก็บรวบรวม จึงอาจท าให้ขยะมูลฝอยไม่สามารถถูกเก็บได้หมด ดังนั้ น
ส านกังานเขตต่าง ๆ จึงขอความร่วมมือกบัชุมชน ในการก าหนดอาสาสมคัรชกัลากขยะข้ึน เพื่อช่วย
แบ่งเบาภาระเจา้หนา้ท่ีและเป็นการท างานร่วมกนักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอาสาสมคัร
จะไดรั้บเงินตอบแทนตามท่ีตกลงกบัส านกังานเขตนั้น ๆ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ในการปฏิบติังานการเก็บขยะมูลฝอยของเจา้หนา้ท่ีจะ
เก็บรวบรวมมูลฝอยโดยการเทขยะมูลฝอยจากภาชนะต่าง ๆ ซ่ึงมีขยะมูลฝอยหลายประเภทรวมไว้
ในรถขยะคนัเดียว ขยะมูลฝอยดงักล่าวโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขยะอนัตรายและขยะรีไซเคิลจะถูกคดัแยก
เบ้ืองตน้ในขณะเก็บขนโดยเจา้หนา้ท่ีเก็บขนมูลฝอย เป็นระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยแบบรวม จึง
ท าให้เกิดการปะปนกนัของมูลฝอยทุกประเภท โดยขยะอนัตรายจะถูกน าไปเก็บไวใ้นช่องดา้นหนา้
ของตวัรถ ซ่ึงเป็นช่องส าหรับเก็บรวบรวมขยะอนัตรายโดยเฉพาะ ส าหรับขยะรีไซเคิลจะถูกคดัแยก
ไวแ้ละเจา้หนา้ท่ีเก็บขนมูลฝอยจะเป็นผูน้ าไปขายต่อไป ถือเป็นรายไดเ้สริมจากการปฏิบติังาน จาก
การสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตจตุจกัร กล่าววา่ “การ
เก็บขยะของกรุงเทพมหานครยงัมีปัญหาอยู่ เพราะบางบา้นเขาแยกมาก็เก็บรวมเป็นรถคนัเดียว รถ
ขยะก็มีประเภทเดียวประชาชนก็หมดความศรัทธาและเช่ือถือในการบริหารจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร เราไม่มีการแยกสีรถอยา่งรถสีแดงจะตอ้งเก็บขยะประเภทน้ีเฉพาะถุงสีแดงนะ พอ
รถสีเขียวก็ควรจะเก็บขยะประเภทน้ีท่ีเป็นเฉพาะรถสีเขียว ถา้คุณไม่แยกขยะมาเราก็จะไม่เก็บก็จะ
ท าใหเ้กิดการบงัคบัประชาชนได ้แต่กรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายแบบน้ี” 

 การขนส่งขยะมูลฝอยทัว่ไป 
กรุงเทพมหานครมีศูนยก์ าจดัมูลฝอยจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์

ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม โดยแต่ละศูนยก์ าจดัมูลฝอยจะมีการใช้ประกอบ
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กิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไป ส าหรับการจดัการขยะมูลฝอยทัว่ไปซ่ึงถูกเก็บมาจากแต่ละส านกังานเขต 
ในแต่ละศูนยฯ์ จะมีสถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อด าเนินการขนถ่ายมูลฝอยท่ีจดัเก็บได ้ก่อนส่งไปก าจดั
ในขั้นตอนสุดทา้ยดว้ยวธีิฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลต่อไป  

 การก าจดัขยะมูลฝอยทัว่ไป 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกรุงเทพมหานครเก็บไดเ้ฉล่ียประมาณ 9,900 ตนัต่อ

วนั (ขอ้มูลปีงบประมาณ 2557) จะถูกส่งไปยงัศูนยก์ าจดัมูลฝอย 3 แห่ง โดยมีปริมาณและการจดัการ
ท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร, 2558) 

 ศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้
ประมาณ 3,400 ตนัต่อวนั มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่ การหีบห่อมูลฝอย (Wrapping) และส่งไป
ฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล ท่ีอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และการหมักท าปุ๋ย 
(Composting) สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไม่เกิน 1200 ต่อต่อวนั ผลผลิตปุ๋ยหมกัท่ีไดจ้ะเป็น
ของผูรั้บจา้ง 

 ศูนยก์  าจดัมูลฝอยหนองแขม สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ไดป้ระมาณ 3,300 ตนัต่อวนั มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่ การขนถ่ายขยะมูลฝอยและส่งไปฝังกลบ
อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล ปริมาณขยะมูลฝอยตามสัญญาไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ตนัต่อวนั มูลฝอยจะถูกขน
ถ่ายไปฝังกลบท่ี อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

 ศูนยก์  าจดัมูลฝอยสายไหม สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้
ประมาณ 2,200 ตนัต่อวนั มีกิจกรรมท่ีด าเนินการ ไดแ้ก่ การขนถ่ายมูลฝอยและส่งไปฝังกลบอยา่ง
ถูกหลกัสุขาภิบาล ปริมาณมูลฝอยตามสัญญาไม่น้อยกว่า 2,000 ตนัต่อวนั มูลฝอยจะถูกขนถ่ายไป
ฝังกลบท่ี อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
(สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) และนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร พบวา่ กรุงเทพมหานครตอ้งการมุ่งเนน้การลดปริมาณขยะ
มูลฝอยประเภทขยะอินทรียท่ี์จะถูกน าไปก าจดัลง เน่ืองจากเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก
ท่ีสุดถึง 50% จากปริมาณขยะทั้งหมด ดงันั้นในอนาคตจึงเนน้เร่ืองการแปรรูปขยะและน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ โดยมีโครงการก่อสร้างโรงงานหมกัปุ๋ยท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อเพิ่มปริมาณขยะ
ท่ีก าจดัโดยเทคโนโลยีหมกัท าปุ๋ยไดม้ากข้ึน ซ่ึงสามารถน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ย
หมัก เช้ือเพลิง RDF และรีไซเคิล โครงการก่อสร้างโรงงานเตาเผาพลังงานความร้อนผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 300 ตนั และโครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปวสัดุก่อสร้างขนาด 500 ตนัต่อวนั 
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ท่ีศูนย์ก าจดัมูลฝอยหนองแขม จากรายละเอียดดังท่ีกล่าวมาข้างตน้ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ
กระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครแสดงดงัภาพท่ี 4.10 

 

 
 
ภาพที ่4.10  แผนภาพสรุปกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
แหล่งทีม่า: ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กองโรงงานก าจดัมูลฝอย, 2555 อา้งถึงใน มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์, 2558. 
 

 การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร พบวา่ กรุงเทพมหานครเร่ิมให้บริการเก็บขนของเสียอนัตรายจากบา้นเรือนตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540 ชนิดของของเสียอนัตรายจากบา้นเรือนท่ีกรุงเทพมหานครด าเนินการจดัเก็บ ได้แก่ 
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ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสีสเปรย ์เคร่ืองส าอางหมดอายุ น ้ายาท าความสะอาด 
เคร่ืองสุขภณัฑ์ แบตเตอร่ี น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเบรก น ้ ายารักษาเน้ือไม ้น ้ ายาขดัเงาไม  ้น ้ ายาขดัเงา
หนงั น ้ ายาขดัโลหะ สีทาบา้น กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สารฆ่าแมลง สารก าจดัวชัพืช สารฆ่าสัตวท่ี์
รบกวน ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี ยารักษาโรคท่ีหมดอายุ น ้ ายาลา้งฟิล์ม เป็นตน้ การจดัการของเสียอนัตราย
จากชุมชน กรุงเทพมหานครไดมี้การเก็บขนและการเก็บของเสียอนัตรายจากชุมชน ดงัน้ี  

 ใชร้ถจดัเก็บมูลฝอยทัว่ไป ซ่ึงมีช่องแยกเก็บของเสียอนัตรายดา้นหน้า
ตวัรถ จดัเก็บทุกวนั หรือ  

 ใช้รถเก็บของเสียอนัตรายเฉพาะ จดัเก็บทุกวนัท่ี 1 และ 15 ของเดือน 
ทั้งน้ี ของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีจดัเก็บได้ทั้งหมด จะถูกส่งไปจุดเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย
จากชุมชนท่ีอยูใ่นศูนยก์ าจดัมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 
ศูนยก์  าจดัมูลฝอยหนองแขมและศูนยก์ าจดัมูลฝอยสายไหม ก่อนน าไปก าจดัโดยบริษทัเอกชนท่ี
ไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้า ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน 
ส านักงานเขตจตุจักร เจ้าหน้าท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านักงานเขตหลักส่ี และ
เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตลาดพร้าว พบวา่ ส านกังานเขตส านกังาน
เขตแต่ละเขตได้มีโครงการนัดวนัทิ้งขยะช้ินใหญ่ทุกวนัอาทิตย์ ขยะช้ินใหญ่ดังกล่าวได้แก่ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่แลว้หรือไม่สามารถใชง้านได ้ซ่ึงมีขนาดใหญ่ไม่สามารถ
ทิ้งลงภาชนะรองรับหรือก าจดัด้วยตนเองได้ จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีงานรักษาความสะอาด
ช านาญงาน ส านกังานเขตลาดพร้าว กล่าววา่ “เราจะมีการเก็บส่ิงของเหลือใช ้อยา่งเช่น เฟอร์นิเจอร์
ไปตามชุมชนหรือตามหมู่บ้านจดัสรร ถ้าเขาขอมาเราก็จะเข้าไปด าเนินการ ถ้าเป็นชุมชนท่ีจด
ทะเบียนกบัฝ่ายพฒัฯ เราก็จะหมุนเวียนกนัไปชุมชนละอาทิตย  ์เราก็จะมีการแจง้ไปยงัประธาน
ชุมชนว่าอาทิตยน้ี์เขตจะเขา้มาเก็บขยะช้ินใหญ่ แต่ยกเวน้หมู่บา้นจดัสรรเขาก็จะมาบอกเขตแลว้ก็
นดัวนัมา” 

 การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
จากการศึกษาพบว่า กรุงเทพมหานครเร่ิมด าเนินการบริการเก็บขนและก าจดัมูล

ฝอยติดเช้ือจากสถานบริการการสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และเร่ิมจดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยจากสถานบริการการสาธารณสุขในปี 
พ.ศ. 2546 ปัจจุบนักรุงเทพมหานครไดว้า่จา้งบริษทัเอกชน ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการเก็บขนและก าจดัมูล
ฝอยติดเช้ือดว้ยวธีิการเผาในเตาเผา ซ่ึงมีก าลงัความสามารถในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือได ้30 ตนั/วนั 
(ขนาดเตาเผา 15 ตนั/วนั จ านวน 2 เตา) โดยมีกองจดัการมูลฝอย ของเสียอนัตรายและส่ิงปฏิกูล 



131 
 

ส านกัส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบการจดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการการ
สาธารณสุข ภายใตอ้ตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน 
และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และอตัราค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2545  

ในดา้นการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือ กรุงเทพมหานครมีรถส าหรับเก็บขนมูล
ฝอยติดเช้ือโดยเฉพาะ ซ่ึงมีระบบท าความเย็น  โดยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส 
ปัจจุบนัมีรถเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจ านวน 14 คนั มูลฝอยติดเช้ือท่ีรวบรวมไดจ้ะถูกน ามาก าจดัโดย
วิธีการเผาท าลายท่ีโรงงานเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช เป็น
ระบบเตาเผาแบบ 2 ห้องเผา (Two Stage Burning Incineration) ทั้งน้ี การเก็บขนและก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือ กรุงเทพมหานครด าเนินการภายใตก้ฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
ซ่ึงสอดคล้องกบัการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตจตุจกัร 
กล่าววา่ “บริษทักรุงเทพธนาคมเป็นผูจ้ดัการเร่ืองขยะติดเช้ือตามโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน โดย
ส านกังานเขตก็ตอ้งดูแลร่วมดว้ย แต่การจดัการตอ้งมีการประสานกบัทางกรุงเทพมหานคร” 

 
 นโยบาย แผน และโครงการที่เกีย่วข้องกบัการจัดการขยะมูลฝอย  

กรุงเทพมหานครมีนโยบาย แผน และโครงการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพฯ มาโดยตลอด จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) พบวา่ นโยบายเร่ืองของ
การจดัการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้สอดรับ
กบัการด าเนินการของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของนโยบายท่ีมีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั คือ 
นโยบายการส่งเสริมการการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้กิดการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ให้ได้
มากท่ีสุด นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแยกทิ้ง แยกเก็บ และแยกก าจดั กล่าวคือ การ
จดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3R ส าหรับเทคโนโลยใีนการก าจดัมูลฝอยกรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ี
เน้นเร่ืองการใช้เทคโนโลยีท่ีท  าให้ขยะมูลฝอยดงักล่าวเกิดประโยชน์ ในรูปของแก๊สชีวภาพ ปุ๋ย 
หรือพลงังาน เพื่อน าไปสู่การน าขยะไปฝังกลบใหน้อ้ยท่ีสุด  

ส าหรับการด าเนินงานของส านกังานเขต จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ และเจ้าหน้างานรักษาความสะอาดช านาญงานของส านักงานเขตทั้ง 4 เขต 
พบว่า ส านกังานเขตต่าง ๆ ไดด้ าเนินการตามนโยบาย แผนและโครงการท่ีกรุงเทพมหานครและ
ส านักส่ิงแวดล้อมก าหนดข้ึนเป็นหลัก ซ่ึงบางส านักงานเขตมีการด าเนินงานจัดท าแผนหรือ
โครงการเฉพาะเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการด าเนินงานและลกัษณะชุมชนในพื้นท่ีของ
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ตน แต่บางส านกังานเขตด าเนินโครงการตามท่ีส านกัส่ิงแวดลอ้มก าหนดข้ึนเพียงเท่านั้น นอกจากน้ี
จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตจตุจกัร ไดก้ล่าววา่  

 
ปัจจุบนัประชาชนในพื้นท่ีส านักงานเขตมีการให้ความร่วมมือในเร่ืองของการ
จดัการขยะดีข้ึนจากเม่ือก่อนเยอะ แต่ในความคิดผมคิดวา่ยงัไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นท่ีดีมาก
เท่าไหร่ เพราะการด าเนินการของโครงการก็เป็นแค่ชุมชนน าร่องบางชุมชนบาง
โรงเรียน ยงัไม่ถึงขนาดท่ีวา่ลงไปทุกชุมชนลงไปทุกโรงเรียน เพราะฉะนั้นก็ยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ทั้งพื้นท่ี แต่โครงการต่าง ๆ ก็มีการขยายผลและติดตามผลอยูต่ลอด 
และผลการด าเนินการของโครงการก็ไดผ้ลดี แต่วา่ในมุมมองของผูใ้หส้ัมภาษณ์ยงั
คิดว่าการด าเนินงานยงัไม่เป็นท่ีประจกัษย์งัอยูใ่นวงแคบอยู่ และมีการด าเนินการ
ไม่ต่อเน่ือง อยู่ในช่วงท่ีประกวดช่วงท่ีท าหลงัจากท าเสร็จเรียบร้อยแล้วรายงาน
เรียบร้อยแลว้ก็ปล่อยไม่ต่อเน่ือง แลว้ก็ควรมีการขยายผลให้มากกวา่น้ี แต่ถามว่า
การน าร่องไดผ้ลตามเป้าหมายไหมถือวา่ไดผ้ลแต่ขาดความต่อเน่ือง 

 
 งบประมาณและการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีทั้งชุมชน โรงงาน บริษทั ห้างสรรพสินคา้ และสถาน
ประกอบการต่าง ๆ จ านวนมากท่ีสุด ท าใหมี้ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยมากท่ีสุด
ดว้ยเช่นกนั จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่ง
รุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) กล่าววา่ 

 
งบประมาณนับวนัจะไม่เพียงพอ เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีงบประมาณจ ากดั 
แต่เรามีค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งบริการประชาชนในดา้นอ่ืน ๆ ไม่ใช่เพียงเร่ืองของการ
จัดการขยะแต่เพียงอย่าง เ ดียว เ ร่ืองของการจัดการขยะด้านค่าใช้ จ่ าย ท่ี
กรุงเทพมหานครลงทุนไปค่อนขา้งมาก เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเราตอ้งรีบด าเนินการคือ 
การท ายงัไงให้เราสามารถน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด แล้วก็ลด
ขยะท่ีจะถูกน าไปก าจดั เพราะถา้ลดการน าไปก าจดัไดก้็ลดค่าขนส่งดว้ย ซ่ึงเราจะ
หวังพึ่ งจากการเก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้ ตอนน้ีค่าธรรมเนียมมีการออก
กฎกระทรวงใหม่ แต่เพิ่มยงัไงก็ไดต้ามไม่เกินท่ีกฎกระทรวงออกมา ถึงเราจะเพิ่ม
ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดจนเต็มเพดาน กรุงเทพมหานครก็ยงัต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายอยู่ค่อนขา้งมาก เพราะว่าค่าบริหารจดัการของเราสูงมาก เม่ือเทียบกบั
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ค่าธรรมเนียมท่ีเราเก็บได ้ซ่ึงคิดว่าค่าธรรมเนียมท่ีเก็บไดมี้ไม่ถึง 10% เท่ากบัเรา
ตอ้งแบกรับค่าใชจ่้าย 80 ถึง 90% ก็คือเกือบทั้งหมด  

 
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด และเจา้หน้าท่ีงานรักษาความ

สะอาดช านาญงานของส านกังานเขตทั้ง 4 เขต ซ่ึงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองงบประมาณการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะของส านักงานไดรั้บงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตอ้งด าเนินการจัดสรร
กนัเองภายในหน่วยงาน โดยงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขตสามารถแบ่ง
ออกเป็น ค่าแรงงาน ค่าจ้างเงินเดือน ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมรถ และค่าจ้างล่วงเวลาของ
เจา้หนา้ท่ี โดยรายไดส่้วนหน่ึงจะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมูลฝอย และพบวา่
ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว อตัราการจดัเก็บค่าธรรมเนียม
ของส านกังานเขต คือ ประเภทบา้นเรือน หรือท่ีอยูอ่าศยั จดัเก็บหลงัละ 20 บาทต่อเดือน และอาคาร 
ส านักงาน สถานประกอบการ จดัเก็บตามปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนคิดตามน ้ าหนกัเป็นลูกบาศก์ ซ่ึง
รายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะมูลฝอยมีจ านวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ี
ส านกังานเขตตอ้งด าเนินการในดา้นน้ี  

 
 การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัการจัดการขยะมูลฝอย 

กรุงเทพมหานครด าเนินโครงการประชาสัมพนัธ์ในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนรับรู้และ
ตระหนกัถึงปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสารแผน่พบั คู่มือการลดและคดัแยกมูลฝอย 
โปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย รวมถึงการเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ประชาชน
ด้วยการจดัการประกวดชุมชนตน้แบบในโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการรีไซเคิล 360 องศา 
โครงการชุมชนยิ้ม และโครงการ Zero Waste เป็นต้น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ พบวา่จะด าเนินการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้แก่
ประชาชนในชุมชน โดยการใช้เสียงตามสายในชุมชน การเดินรณรงค์บอกตามบ้าน การติด
โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ท่ีบริเวณส่วนกลางของชุมชน หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
กระจายข่าวสาร เป็นตน้ 

แต่จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า 
“ปัญหาการจัดการขยะของกรุงเทพมหานครอย่างหน่ึงก็คือ เร่ืองความร่วมมือของประชาชน 
ในขณะท่ีกรุงเทพมหานครเราก าหนดแนวทางในการคดัแยกขยะ แต่ว่าประชาชนยงัไม่ให้ความ
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ร่วมมือเท่าท่ีควร สาเหตุหน่ึงก็คือเราไม่ไดโ้ทษประชาชนเพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดจากตวัของ
กรุงเทพมหานครเอง ไม่สามารถส่ือสารกบัประชาชนหรือมีส่ือประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้ง เพราะ
ประชาชนไม่รู้และยงัไม่เข้าใจว่าการแยกขยะมันส าคัญยงัไง ต้องแยกยงัไง แยกแล้วจะเกิด
ประโยชน์อย่างไร น่ีคือปัญหาอนัดบัหน่ึง” ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการ
รณรงค์และประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งจดัตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ให้แก่ประชาชน แต่ทวา่ยงัไม่
สามารถเขา้ถึงประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง อาจเน่ืองมาจากความแตกต่างทาง
สภาพแวดลอ้มของประชาชนแต่ละกลุ่ม และประชากรแฝงจ านวนมาก จากการสัมภาษณ์ประชาชน
บา้นมา้เกาะล่าง กล่าวว่า “ช่วงหลงัท่ีมีขยะเยอะข้ึน เพราะวา่มีคนท่ีอ่ืนเขา้มาอยูเ่ยอะข้ึน เม่ือก่อนมี
บา้นนอ้ย แต่ตอนน้ีมีบา้นเช่าเยอะ เขาไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะ เขาอยากทิ้งก็ทิ้งเลย 
ตอนน้ีเราก็ก าลงัจะหวนกลบัมาหาอาสาสมคัรท่ีจะคดัแยกขยะให้มนัเหลือนอ้ยลงท่ีจุดทิ้ง” ซ่ึงการ
รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์น้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นตวักลาง 
เพื่อกระจายข่าวสารและใหค้วามรู้ใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประชาชนนับเป็นตวัแปรส าคญัอนัดบัหน่ึงท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร ส าหรับประชาชนท่ีรวมกลุ่มใหญ่จนกลายเป็นชุมชน และด าเนินการจดทะเบียน
เป็นชุมชนกบักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและผูน้ าชุมชนข้ึน เพื่อดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนท่ีได้เขา้ร่วมโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ พบวา่ ก่อนท่ีชุมชนจะเขา้ร่วมโครงการ 
คณะกรรมการและผูน้ าชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาเก่ียวกับขยะของชุมชนให้เป็นปัญหาท่ีควร
แกไ้ขอนัดบัตน้หน่ึงก่อน จากนั้นจึงด าเนินการเขา้ร่วมโครงการดว้ยตนเอง หรือให้ส านกังานเขต
เขา้มาแนะน าและให้ความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งเพิ่มเติม จากการศึกษาดงักล่าวพบวา่ 
ส านกังานเขตควรเป็นผูก้ระตุน้ให้ผูน้  าชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการขยะมูลฝอย โดยอาจใชก้ารสร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น การจดัตั้งโครงการธนาคารขยะรี
ไซเคิล ซ่ึงเป็นโครงการท่ีถูกน าไปประยุกตใ์ช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะของชุมชน
หลายชุมชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีแรงจูงใจใหแ้ก่ประชาชน โดยประชาชน
จะไดรั้บผลตอบแทนจากการคดัแยกขยะในรูปของเงิน จึงท าให้ชุมชนท่ีจดัตั้งโครงการน้ีมีการคดั
แยกขยะไดอ้ยา่งถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึนและลดปริมาณขยะท่ีทิ้งลง  
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จากการสัมภาษณ์เลขานุการชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ พบว่า ตั้ งแต่หมู่บ้านได้จัดตั้ ง
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลข้ึน ปริมาณขยะของหมู่บา้นมีจ านวนลดลงมาก และท าให้ประชาชน
ในหมู่บา้นใส่ใจในการคดัแยกขยะมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีประชาชนท่ีไม่ไดอ้าศยัในหมู่บา้นมาขอ
เขา้ร่วมโครงการอีกดว้ย หมู่บา้นสมิทธิโชติถือเป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง จากการด าเนินโครงการ
พบว่า ปัญหาในการด าเนินโครงการคือการขาดความสามคัคีของคนในชุมชน ซ่ึงถือเป็นลกัษณะ
นิสัยของผูค้นในชุมชนเมืองอนัมีผลต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยของภาครัฐ ดงันั้นการกระตุน้
ให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีกรุงเทพมหานคร หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดจ้ดัท าข้ึน อาจเป็นแนวทางในการเพิ่มโอกาสท่ีท าให้ระบบการจดัการขยะมูล
ฝอยของชุมชนนั้ น ๆ มีประสิทธิภาพดีข้ึน และน าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบได้ส าเร็จ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เลขานุการชุมชนเคหะทุ่งสองหอ้ง 320 กล่าววา่  
 

ชุมชนเราไดเ้ขา้ประกวดโครงการต่าง ๆ แลว้เราก็ไดร้างวลัมามากมาย มนัท าให้
ชาวบา้นเห็นวา่ชุมชนเราสะอาด ชุมชนเราดีข้ึน ซ่ึงเม่ือก่อนน้ีชุมชนพี่เป็นชุมชนท่ี
ขดัแยง้กนัมาก คนไม่มีความสามคัคีกนั พอเราเอาโครงการเขา้มา ท าให้สมาชิกใน
ชุมชนหนัหนา้เขา้มาคุยกนั พอมีอาหารอะไรก็แบ่งปันกนั มนัก็เกิดปฏิสัมพนัธ์อนั
ดี ซ่ึงผลสรุปคือเม่ือก่อนพี่ท  าโครงการอะไรก็จะไม่ค่อยประสบผลส าเร็จเพราะวา่
ไม่ไดเ้อาใจเขามา แต่ถา้มนัส าเร็จก็หมายความวา่เขามีใจท่ีจะร่วมท ากบัเรา  
 

 
 

ภาพที ่4.11  ส่ิงแวดลอ้มชุมชนหมู่บา้นช่ืนกมลนิเวศน์ 1 ไดรั้บรางวลัโครงการ Zero Waste จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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นอกจากน้ีจิตส านึกของประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีมี
ผลต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนหลงัวดั
ปากบ่อ กล่าววา่ “ท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพราะวา่เรา
อยากใหชุ้มชนท่ีเป็นชุมชนของเราซ่ึงเป็นชุมชนบา้นเกิด ซ่ึงบอกไดเ้ลยวา่ตน้ตระกูลพอ่แม่พี่เกิดท่ีน่ี
ซ่ึงเป็นชุมชนของพี่พี่ก็อยากดูแลชุมชนของพี่ให้เขม้แข็งท่ีสุดเท่าท่ีความสามารถของพี่จะมีได ้แลว้
อาศยั คณะกรรมการก็เป็นคนในชุมชนไม่ไดเ้ป็นคนจากท่ีอ่ืน ตอ้งใชค้  าวา่ส านึกรักบา้นเกิด” ดงันั้น
ความมีจิตส านึกและรักถ่ินฐานของคนในชุมชน อาจสามารถเป็นแรงกระตุน้ให้การด าเนินงานดา้น
จดัการขยะมูลฝอยของชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 ปัจจัยทีส่่งเสริมความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ภาครัฐ ภาคประชาชนและองคก์รเอกชน สามารถสรุปความคิดเห็นดา้นปัจจยัท่ีส่งเสริมความส าเร็จ
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 

 การมีผูน้ าชุมชนท่ีดี กล่าวคือ ผูน้ าท่ีดีของชุมชนควรมีวิสัยทัศน์ องค์
ความรู้ ความเสียสละ ไม่กระท าการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว และรักในถ่ินฐานและ
ประชาชนในชุมชนของตน จากการสัมภาษณ์ประชาชนชุมชนหมู่บา้นสมิทธิโชติ พบว่า การท่ี
ชุมชนหน่ึง ๆ สามารถเขา้ร่วมโครงการและด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ส่ิงส าคญั
อนัดบัหน่ึงคือความมุ่งมัน่ ความตั้งใจจริง และความเสียสละของผูน้ า ท่ีตอ้งการพฒันาชุมชนนั้น ๆ 
ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ และสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงาน
รักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตลาดพร้าว กล่าววา่ “ชุมชนตอ้งมีผูน้ าชุมชนท่ีเขม้แข็ง 
ถ้าชุมชนเข้มแข็งก็สามารถลดปริมาณขยะได้ แต่พบว่าส่วนมากประธานชุมชนมักเป็นคนท่ี
เกษียณอายุแล้ว เขาก็จะหมดไฟในการท างาน อย่างเช่น ชุมชนน้ีไม่ มีใครมาสมัครเป็น
คณะกรรมการของชุมชนเขาก็ให้ คนน้ีมาสมคัรซ่ึงไม่มีแรงใจในการท างาน และหาไดน้้อยชุมชน
มากท่ีกรรมการชุมชน หรือประธานชุมชนเป็นวยัหนุ่มสาว” 

 จิ ตส า นึ ก และ ค ว า ม รู้  ค ว าม เ ข้ า ใ จของป ระช า ชน  เ น่ื อ ง จ า ก
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงซ่ึงเป็นศูนย์กลางของทุก ๆ ด้านในประเทศไทย ดังนั้ นจึงมี
ประชากรทั้งท่ีเป็นประชากรดั้ งเดิมตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงเข้ามาอาศยัอยู่เป็น
จ านวนมาก อนัก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งปัญหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจาก
ประชาชนไม่มีจิตส านึกต่อการจดัการขยะตามหลกั 3R ท าใหก้รุงเทพมหานครตอ้งแบกรับค่าใชจ่้าย
จ านวนมาก ดงันั้นกรุงเทพมหานครควรด าเนินการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์เร่ืองจิตส านึกต่อการ
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จดัการขยะมูลฝอยอยา่งจริงจงั เช่น การออกกฎระเบียบหรือขอ้บญัญติัท่ีมีสภาพบงัคบัให้ประชาชน
จ าเป็นตอ้งคดัแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง หรือการขยายผลโครงการท่ีส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไปยงัทุกชุมชนไม่ใช่เพียงชุมชนน าร่อง เป็นตน้ 

 บุคลากรของภาครัฐ ปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานดา้น
การจดัการขยะมูลฝอยของภาครัฐ คืออตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีจ ากดั และมีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการของประชาชน และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน
ของส านักงานเขตทั้ง 4 เขต พบว่า เจ้าหน้าท่ีปฏิบติังานในการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยของ
ส านกังานเขต มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน รวมถึงไม่มีแรงจูงใจในการท างาน เน่ืองจาก
งานเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นงานท่ีเส่ียงอนัตรายและไดรั้บผลตอบแทนน้อย โดยมกัพบวา่เจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังานในการเก็บขนขยะมูลฝอย เม่ือสูงวยัมกัพบปัญหาดา้นสุขภาพหรือเสียชีวติก่อนวยัอนัควร 
นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีในระดบัวางแผนงานและประสานงานกบัประชาชน ยงัมีความรู้ความสามารถ
ไม่เพียงพอต่อการให้ค  าแนะน าและให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในเร่ืองของการจดัการขยะให้แก่ประชาชนดว้ย ดงันั้นกรุงเทพมหานครควรใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นบุคคลากรใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอย 

 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครมีการด าเนินการลงทุนร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น การเช่า
รถเก็บขยะมูลฝอย การจา้งบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดัให้จดัเก็บและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ เป็นตน้ 
รวมถึงการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน หรือให้ภาคเอกชนด าเนินการเองทั้งหมดเก่ียวกบัเทคโนโลยี
การก าจดัขยะมูลฝอยอีกดว้ย นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์พบวา่ ภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนการท าโครงการรณรงค์เก่ียวกบัการลดและคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดตาม
หลกั 3R โดยหัวหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตสวนหลวง กล่าวว่า 
“ในปีงบประมาณ 59 เราด าเนินการรณรงคเ์ก่ียวกบัเร่ืองของการคดัแยกขยะร่วมกบัคอนโดลุมพินี 
ตอนน้ีทางคอนโดลุมพินีให้ชุดคดัแยกขยะกบัส านกังานเขตมา ชุดคดัแยกขยะท่ีไดม้าจะน ามาตั้งท่ี
ส านกังานเขต โดยเราจะเร่ิมรณรงคจ์ากเจา้หนา้ท่ีของเราก่อนแลว้ก็แนะน าให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคดัแยกขยะต่อไป” และจากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
(สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) ไดก้ล่าวถึงปัญหาและประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การร่วมมือกนักบัภาคเอกชนวา่ 
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ตอนน้ีเราไดใ้หภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการจดัการขยะหลายโครงการ
และไดรั้บความร่วมมือดีแต่ปัญหาของเราก็คือจะท ายงัไงให้ต่อเน่ือง เพราะโดย
ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับกิจกรรมท่ีทุกคนท าแล้วก็จบลงพร้อมตรงนั้ น 
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็จะไม่ย ัง่ยืน ตอนน้ีก าลังคิดวิธีการว่าจะต้องสร้าง
มาตรฐานให้แต่ละแห่ง ให้เอกชนภาครัฐทุกส่วนได้เกิดเร่ืองของการประกวด
ข้ึนมา เพื่อให้เกิดการแข่งขนั เพื่อรักษาเร่ืองเหล่าน้ีให้เกิดความต่อเน่ือง อนัน้ีคือ
เร่ืองของการรณรงค์ส่งเสริมให้ลดมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดใหม่ ส่วนหน่ึงเร่ืองของ
การก าจดัขยะมูลฝอยภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมเลยอย่างท่ีบอกว่างบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครมีจ ากดั ในขณะท่ีงานด้านเทคโนโลยีตอ้งใช้เงินลงทุนสูง 
ทุก ๆ เทคโนโลยีไม่วา่ดา้นไหน เราก็เช่นเดียวกนัการก าจดัขยะโดยใชเ้ทคโนโลยี
เตาเผาเราก็ให้เอกชนมาลงทุน แลว้เราจ่ายเป็นค่า Shipping Free กลบัไปแลว้เคา้ก็
ประกนัความเส่ียง เพราะในเม่ือเป็นเทคโนโลยีใหม่เขาก็ควรจะเป็นคนประกนั
ความเส่ียงเวลาเกิดปัญหาข้ึน การซ่อม หรือการให้เดินระบบต่อไปไดม้นัก็ง่ายข้ึน
และไดป้ระสิทธิภาพมากกวา่ 

 
นอกเหนือจากความร่วมมือกบัภาคเอกชนในดา้นเทคโนโลยกีารก าจดัขยะมูลฝอย

แลว้ ภาครัฐควรให้ความส าคญัต่อการให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการรณรงค์
การลดและคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยไม่แสวงหาก าไร จากการสัมภาษณ์กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัเบสท ์แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั กล่าววา่ 

 
อยากฝากถึงเอกชนอ่ืน ๆ ว่าอันท่ีจริงแล้วหลายชุมชนบางทีเขาอยากเข้าร่วม
โครงการ แต่บางทีด้วยก าลังท่ีลุกข้ึนมาด้วยตัวของชุมชนเองให้เป็นจิตอาสา
ทั้งหมดคิดวา่คงท าไดย้าก แต่ถา้มีเครือข่ายอ่ืนไดเ้ขา้มาร่วมดว้ย มนัจะเกิดแรงท่ีท า
ให้เขารู้สึกและเขามีพลงัท่ีจะอยากท า เพราะวา่ชุมชนเป็นพื้นท่ีของเขาก็จริง แต่วา่
การท่ีจะท าใหม้นัเกิดกิจกรรมอะไร ซ่ึงเร่ืองพวกน้ีมนัเป็นเร่ืองของจิตอาสา คือเรา
เห็นไดช้ดัวา่เขาตอ้งมีความเสียสละจริง ๆ เด๋ียวน้ีเอกชนจะมีเร่ือง CSR (Corporate 
Social Responsibility) ของตนเอง อยากให้หันมาท าโครงการแบบน้ีให้มากข้ึน 
อย่างสมมติ หน่ึงอุตสาหกรรม หรือหน่ึงโรงแรม ดูแลหน่ึงชุมชน ดูแลหน่ึง
โรงเรียน มนัก็จะเกิดภาพเช่ือมกนัไดร้ะหว่างเครือข่ายต่าง ๆ โรงแรมหรือสถาน
เอกชนต่าง ๆ ก็จะไดช่ื้อเขา้มาร่วมสนบัสนุน ชุมชนเขาก็มีก าลงัทางดา้นก าลงัใจ 

http://www.dla.go.th/work/kpinow/7ebook/pdf/2554/CSR.pdf
http://www.dla.go.th/work/kpinow/7ebook/pdf/2554/CSR.pdf
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และบางทีทุนทรัพยเ์ขามีไม่มาก เพราะชุมชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครก็
ไม่ใช่ชุมชนท่ีมีฐานะดี เป็นชุมชนท่ียงัมีความไม่พร้อมหลายดา้น ถา้ภาคเอกชนได้
เขา้มาร่วมสนบัสนุน โดยการสร้างเขาข้ึนมาให้เขาท าในส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ตรงน้ี 
มนัก็จะท าให้เกิดภาพท่ีเราจะร่วมกนัไปสู่การจดัการขยะท่ีตน้ทางไดดี้และชดัเจน
ข้ึน 

 
 ข้อคิดเห็นในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ 

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ รองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ และหวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตทั้ง 4 เขต สามารถสรุปเป็น
ขอ้คิดเห็นในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 

 ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลโครงการนั้น ๆ อยู่เสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่าง
ทนัท่วงที และสามารถน าผลจากการด าเนินโครงการไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด เพื่อใช้เป็นความรู้ในการการด าเนินโครงการต่อไปและให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด ทั้ งน้ีส่วน
ส าคญัของการติดตามประเมินผลของโครงการ คือ ส านกัส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการประสานงานอยา่ง
ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของโครงการ ซ่ึงจะน ามาสู่ผลปฏิบัติของประชาชน เพราะ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาก็มีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  

 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน เพื่อท าให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน จะก่อให้เกิด
การประสานงาน และท าให้ทุกฝ่ายรับรู้ภาระงานของกันและกนั สามารถช่วยลดความขดัแยง้
ระหวา่งหน่วยงานได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาครัฐจ าเป็นตอ้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนท่ี
จะด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชนก็ควรให้ความร่วมมือในการด าเนินตามนโยบายของ
ภาครัฐ ส าหรับภาคเอกชนอาจมีส่วนช่วยเหลือในการใหก้ารสนบัสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย เน่ืองจากบุคลากรเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้สามารถด าเนินไป
ด้วยดี แต่พบว่าปัจจุบันส านักงานเขตส่วนใหญ่ขาดแคลนอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หน้าท่ีเก็บขนมูลฝอย รวมถึงการเผชิญปัญหาจากภายนอกต่าง ๆ เช่น การ
ไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย อาจก่อให้เกิดความทอ้ถอยในการ
ปฏิบติังานก็เป็นได ้ดงันั้นการสร้างแรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยเพิ่มแรงใจต่อการท างานของ
เจา้หน้าท่ี ซ่ึงสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่เจา้หน้าท่ีไดด้ว้ยวิธีต่าง ๆ อาทิเช่น เพิ่มอตัราก าลงัเพื่อ
แบ่งเบาภาระงานของเจา้หนา้ท่ีคนอ่ืน ๆ การเพิ่มสวสัดิการ และการเพิ่มรายไดต้อบแทน เป็นตน้ 
 

4.4 การวิ เคราะห์ช่องว่างกลยุทธ์  (Gap Analysis) การจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร  

 
การวิเคราะห์ช่องว่างทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) จากการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร ดว้ยการน าขอ้มูลมาจากผลการศึกษาในส่วนแรก ไดแ้ก่ สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
นโยบายและแผนดา้นการจดัการขยะกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากสถานภาพการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบนัและการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะด าเนินการต่อไปใน
อนาคต เพื่อให้เห็นภาพประเด็นปัญหา ขอ้จ ากดั อุปสรรค ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการขยะของกรุงเทพมหานครให้เขา้สู่การเป็นเมืองปลอดมลพิษทางขยะ เปรียบเทียบกบั 
Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่นความเห็นชอบจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  ปี 2557 ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นไดท้ั้งส้ิน 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
 ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่  ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ   

(ขยะมูลฝอยเก่า) 
มีแนวทางการปฏิบติั คือ 

 คือ ส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจดัท าแผนงานฟ้ืนฟูสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย  

 ฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจดัการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับ
ขยะมูลฝอยใหม่ ทางเลือก ดงัน้ี  

 ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
เดิมใหด้ าเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 
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 ก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใช้เป็นเช้ือเพลิง
ทดแทนโดยตรงใหก้บัโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม 
การลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม 

 กรณีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงาน ไม่ถูกตอ้ง 
ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้ง  
 

จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, 
การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) พบว่า ปัจจุบนักรุงเทพมหานครไม่พบปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้ง
สะสมในสถานท่ีก าจดัขยะในพื้นท่ีต่างๆ ไม่มีขยะถูกกองทิ้งแบบกลางแจง้ (No More Open Dump) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านกังานเขตหลกั
ส่ี กล่าววา่  
 

ตอนน้ีเร่ืองขยะทางรัฐบาลก็ให้ความส าคัญเพราะจัดให้เป็นวาระแห่งชาติมี  
Roadmap อยู่ 4 อย่าง คือ หน่ึงขยะเก่าเก็บให้หมดก่อน ขยะตกคา้งทัว่ไปเก็บให้
หมด สองคือขยะใหม่ ตวัน้ีน่ีแหละท่ีส าคญั ซ่ึงขยะเก่าเราเก็บไปหมดแลว้ท่ีตกคา้ง
เยอะ ๆ ท่ีเผากลางแจง้หรือทิ้งกอง อนัน้ีแหละท่ีเป็นปัญหาให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ข้ึนมา แต่กรุงเทพไม่มีปัญหาน้ี พอเก็บขยะเก่าแลว้ขยะใหม่ก็ตอ้งมาวางแนวทาง
โดยการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง ตั้งแต่ตวัเราครอบครัวหรือครัวเรือน ก็ตอ้งมีการ
รณรงคใ์นการคดัแยกขยะ  
 
แต่จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า กรุงเทพมหานครยงัไม่มีการ

ด าเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิม แต่มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดงันั้นจึงเห็นแนวทาง / โอกาสในการพฒันาได ้ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  เปรียบเทียบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกบั Roadmap การ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เร่ือง ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี 
ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 

 

ช่องว่างในการด าเนินงาน การด าเนินการปัจจุบัน ส่ิงทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
ปีทีค่วร

ด าเนินการเสร็จ 
-  ย ังไม่ มีการด า เนินการ
ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิม 
 
(Roadmap ก าหนดเป็นการ
ด า เ นินงานระยะยาวให้
เสร็จภายใน 1 ปีข้ึนไป) 

- ไม่มีการด าเนินการ เน่ืองจากไม่พบ
ขยะถูกกองท้ิงแบบกลางแจ้ง (No 
more open dump) จากบ่อฝังกลบเดิม 

1 .  ก าหนดกลยุ ทธ์ ห รือม าตรการส าห รับ
เตรียมการป้องกันการเกิดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีท่ีภาคเอกชนมีการ
ด าเนินการไม่ถูกตอ้ง หรือจากกรณีฉุกเฉินต่างๆ 
** 

ภายในปี 2561 

2. ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มเติม
เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถด าเนินการจดัการขยะ
มูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน * 

ภายในปี 2561 

3. ด าเนินการปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมโดยการใช้
เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมต่อศูนย์ก าจัดมูล
ฝอยของกรุง เทพมหานครแต่ละแ ห่งให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ** 

ภายในปี 2563 

 
หมายเหตุ: *   กรุงเทพมหานครก าลงัด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 

 ** กรุงเทพมหานครยงัไม่มีการด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 
 

 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอย
ใหม่)  

แนวทางการปฏิบติัมีดงัน้ี น าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย รูปแบบ  
Model L ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 300 ตนั/วนั ข้ึนไป และจดัให้
มีสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนของจังหวดั จังหวดัละ 1 แห่ง พร้อมทั้ งส่งเสริม
ภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดส านกังานเขตจตุจกัร หัวหน้าฝ่ายรักษา
ความสะอาดส านกังานเขตสวนหลวง และหวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดส านกังานเขตหลกัส่ี พบวา่ 
กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการรณรงค์ลดการผลิตขยะและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บา้นเรือน
ตามหลกัการ 3R มาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยด าเนินการประชาสัมพนัธ์ลดและคดั
แยกขยะ เก็บขยะแยกประเภท โดยหวัหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดส านกังานเขตสวนหลวง กล่าววา่  
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ฝ่ายรักษาความสะอาดของส านักงานเขตสวนหลวงจะมีการประชาสัมพนัธ์
หลากหลายรูปแบบทั้งในเร่ืองของการลดและคดัแยกมูลฝอย ช่องทางท่ีหน่ึงก็คือ
ทาง Facebook ของส านกังานเขตดว้ยแลว้ก็ของฝ่ายรักษาความสะอาดดว้ย แลว้ก็
จดัท าประกาศเป็นประกาศของส านกังานเขตสวนหลวงขอความร่วมมือในการคดั
แยกขยะตามหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) อีกส่วนหน่ึงก็จะมีการรณรงค์ให้
ชุมชนโรงเรียนสถานประกอบการหรืออาคารสูงช่วยในการคดัแยกขยะ ช่วยใน
การคดัแยกขยะรีไซเคิล  ช่วยในการคดัแยกขยะอนัตราย ซ่ึงนโยบายหลักของ
ส านักงานเขตก็คือเร่ืองของการลดและคดัแยกขยะมูลฝอย คือการรณรงค์ให้
ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิดตามหลกั 
3R แลว้อยา่งท่ีไดน้ าเรียนไปแลว้ก็คือ ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ก็จะมีประมาณสาม
ถึงส่ีส่วนแลว้ก็ในบางส่วนก็จะมีเป็น โครงการน าร่องด้วยก็จะเจาะไปในชุมชน
หมู่บา้นจดัสรรแลว้ก็โรงเรียน 

 
และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงานของส านกังานเขตจตุจกัร 

เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงานของส านกังานเขตหลกัส่ี และเจ้าหนา้ท่ีงานรักษาความ
สะอาดช านาญงานของส านักงานเขตสวนหลวง พบว่าปัจจุบนักรุงเทพมหานครด าเนินการให้
ส านกังานเขตนดัวนัเก็บขยะอนัตรายจากบา้นเรือนในหมู่บา้น ชุมชน และเขา้จดัเก็บตามนดั หรือรถ
เก็บขนทุกเส้นทาง โดยเจา้หน้าท่ีส านกังานเขตส านักงานเขตหลกัส่ี กล่าวว่า “เรามีวนัท่ีเก็บขยะ
อนัตรายคือวนัท่ี 1 กบัวนัท่ี 15 ของทุกเดือนแต่ส่วนใหญ่ของเราจะมีสถานประกอบการโทรมาแลว้
ส านกังานเขตก็จะเอารถขยะคนัเล็กไปเก็บและน ามาไวท่ี้เขตก่อนแลว้จึงน าไปถึงท่ีศูนยก์ าจดัต่อไป 
แลว้ของเราก็จะมีการรณรงคใ์ห้เก็บขยะช้ินใหญ่ส่ิงของเหลือใชเ้ช่นตู ้เตียงท่ีไม่ใชแ้ลว้ก็จะท าแผน
ไปเก็บทุกวนัอาทิตยอ์าทิตยล์ะสองชุมชน” 

ส านกังานเขตจะน าขยะส่งไปท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช สายไหม และหนองแขม จากนั้น
ภาคเอกชนจะขนย้ายขยะอันตรายจากศูนย์ก าจัดทั้ ง 3 แห่งไปก าจัดด้วยวิธีการเผาท่ีนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครยงัส่งเสริมให้ภาคเอกชน
ลงทุนระบบเก็บขนมูลฝอย (จ่ายค่าเช่ารถ) ระบบก าจดัแบบฝังกลบ (การขนยา้ยและน าไปฝังกลบใน
บ่อ) และโรงงานก าจดัแบบหมกัปุ๋ยอินทรีย ์(Compost) จากการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครจึง
เห็นแนวทาง/โอกาสในการพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอยได ้ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3  เปรียบเทียบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกบั Roadmap การ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เร่ือง สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 

 

ช่องว่างในการด าเนินงาน การด าเนินการปัจจุบัน ส่ิงทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
ปีทีค่วร

ด าเนินการเสร็จ 
- ย ังไม่มีการด าเนินการ
สร้างสถานท่ีเกบ็รวบรวม
ของเสียอนัตรายชุมชน 
- การส่งเสริมภาคเอกชน
ลงทุนหรือด าเนินงานใน
ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยยงัน้อยเม่ือเทียบกับ
การส่งเสริมดา้นอ่ืนๆ 
- การด าเนินการต่างๆ เช่น 
การก าหนดเวลาท้ิง เวลา
เก็บ หรือการก าหนดวัน
ในการ เก็บขยะแต่ ละ
ประเภทยงัด าเนินการไม่
เป็นรูปธรรม 
 
(Roadmap ก าหนด เ ป็น
กา รด า เ นิ น ง านระ ย ะ
เร่งด่วนให้เสร็จภายใน 6 
เดือน) 

กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการ
รณรงคล์ดการผลิตขยะและคดัแยก
ขยะมูลฝอยตั้ งแต่บ้านเรือนตาม
หลกัการ 3R มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยด าเนินการ
ก าหนดให้ทุกเส้นทางเก็บขนมูล
ฝอย (Route) มีการประชาสัมพนัธ์
ลดและคัดแยกขยะ เก็บขยะแยก
ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แยกเกบ็ขยะอนัตราย 

1. ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการรณรงคส่์งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะ 
โดยให้ทุกหน่วยงานลดและคัดแยกขยะโดยน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ท่ีแหล่งก าเนิด ให้เป็น
ตัวอย่างแ ก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
ด าเนินการทั้ งท่ีส านักงานและท่ีบ้าน สามารถให้
ค  าแนะน าแก่ประชาชนทั่วไปได้ โดยให้ตั้ งถังคัด
แยกขยะพร้อมป้ายข้างถงัแจ้งประเภทขยะท่ีจะรับ
อยา่งชดัเจนตามความเหมาะสมกบัสถานท่ี * 

ภายในปี 2558 

2. ก าหนดมาตรการนัดเวลาท้ิง เก็บและเก็บแยก
ประเภทขยะในทุกเส้นทางการเก็บขนมูลฝอย มีการ
ด าเนินการปฏิบติัอย่างจริงจัง อาจใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการบงัคบัใช้ พร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์
ใหแ้ก่ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบอยา่งทัว่ถึง * 

ภายในปี 2558 

3. ด าเนินการจดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานและแปรรูปมูลฝอยไปเป็นพลงังาน เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการก าจัดแบบฝังกลบ ซ่ึง
กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการในขณะน้ี คือ 

- โรงงานหมกัปุ๋ยขนาด 600 ตนั/วนั ท่ีอ่อนนุช * 
- โรงงานเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 300 

ตนั/วนั ท่ีหนองแขม *  
- ศึกษาความเหมาะสมการด าเนินการก่อสร้าง

เตาเผาขยะขนาด 2,000 ตนั/วนั ท่ีหนองแขม** 
- โครงการก าจดัขยะดว้ยวิธีชีวภาพเชิงกล (MBT) 

ขนาด 600 ตนั ท่ีอ่อนนุช ** 
- โครงการศูนยค์ดัแยกขยะ ขนาด 300 ตนั/วนั ท่ี

อ่อนนุช ** 

 
 
 
 
ภายในปี 2558 
ภายในปี 2558 
 
ภายในปี 2561 
 
ภายในปี 2561 
 
 
ภายในปี 2561 

 
หมายเหตุ: *   กรุงเทพมหานครก าลงัด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 

 ** กรุงเทพมหานครยงัไม่มีการด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 
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นอกจากน้ี ในภาพรวมเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใชก้บัศูนยก์ าจดัมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
นั้น ควรเป็นเทคโนโลยีท่ีพึ่ งพากันและมีหลากหลายเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบมูลฝอยได ้

 
 วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

มีแนวทางการปฏิบติั คือ ออกระเบียบให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้  ากบัดูแลการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ และออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินให้มีการคดัแยกขยะมูลฝอยและห้ามทิ้งของเสียอนัตรายปน
กบัขยะมูลฝอยทัว่ไปตามกฎกระทรวงท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ปัจจุบนัเป็นอ านาจหน้าท่ีของผูว้่ากรุงเทพมหานครในการก ากบัดูแลการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตาม Roadmap และมอบส านกัส่ิงแวดลอ้มเชิญทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแผนจดัการขยะ และ
ออกขอ้ก าหนดและบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอย ซ่ึงกรุงเทพมหานครไดบ้งัคบั
ใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและออกขอ้ก าหนดทอ้งถ่ิน ก ากบัดูแลการบริหารจดัการขยะในภาพรวม 
ตั้งแต่การคดัแยก เก็บรวบรวม การขนส่ง การก าจดั และค่าธรรมเนียม จากการสัมภาษณ์หวัหนา้ฝ่าย
รักษาความสะอาดส านักงานเขตจตุจักร พบว่า การน าข้อก าหนดและการบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและการก าจดัมูลฝอยมาสู่ภาคปฏิบติัยงัไม่มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลการด าเนินการท่ีชัดเจน ซ่ึงพบว่ารายได้จากการเก็บ
ค่าธรรมเนียมมีจ านวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัภาระค่าใชจ่้าย และยงัพบขยะอนัตรายปะปนกบัขยะมูล
ฝอยทัว่ไป จึงเห็นแนวทาง/โอกาสในการพฒันาได ้ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  เปรียบเทียบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกบั Roadmap การ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เร่ือง วางระเบียบ  มาตรการการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

 

ช่องว่างในการด าเนินงาน การด าเนินการปัจจุบัน ส่ิงทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
ปีทีค่วร

ด าเนินการเสร็จ 
- การบังคับใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย และการลงโทษ
ผู ้กระท าความผิดย ังไม่มี
การด าเนินการอยา่งเป็น 

1. ปัจจุบนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูว้่า
กรุงเทพมหานครในการก ากบัดูแล
การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 

1. ศึกษาและพฒันาระบบการจดัการมูลฝอยเป็น
การจดัการทรัพยากร * 

ภายในปี 2558 

2. ออกข้อบญัญัติท้องถ่ินให้มีการคัดแยก (ขยะ
ทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) 
และหา้มท้ิงของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอย 

ภายในปี 2558 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ช่องว่างในการด าเนินงาน การด าเนินการปัจจุบัน ส่ิงทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
ปีทีค่วร

ด าเนินการเสร็จ 
รูปธรรมและเห็นผลการ
ด า เ นินการอย่างชัด เจน 
-  ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยมีจ านวนน้อย
มากเม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย 
 
(Roadmap ไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน) 

2. แต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับการ
จดัการขยะของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตาม Roadmap  
3.  ออกข้อก าหนดและบังคับใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) 
และห้ามท้ิงของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอย
ทั่วไปตามกฎกระทรวงท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด * 

 
 

3. การจดัท าแผนก าจดัมูลฝอย 20 ปี ** ภายในปี 2565 

4. ปรับปรุงขอ้ก าหนดการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนมูลฝอยและค่าธรรมเนียมการก าจดัมูลฝอยให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายฉบับใหม่ก าหนด  และ
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเป็นระบบ 
เ ช่ น  ก า ร อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ ใ น ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ * 

ภายในปี 2559 

 
หมายเหตุ: *   กรุงเทพมหานครก าลงัด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 

 ** กรุงเทพมหานครยงัไม่มีการด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 
 

 สร้างวนัิยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการทีย่ัง่ยืน  
มีแนวทางการปฏิบติั คือ ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง ลกัลอบ

ก าจดั ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกมัมนัตรังสี ของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีไม่
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด และรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก สร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลด  คดัแยกท่ีตน้ทาง 
จนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย ตลอดจนลดการใชถุ้งพลาสติกและหนัมาใชว้สัดุอ่ืนแทน สร้างจิตส านึก
และวินัยในการจดัการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและเยาวชน โดยให้มีการปฏิบติัเป็นรูปธรรมใน
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตวัอยา่ง 

จากการสัมภาษณ์เลขานุการชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 320 พบว่า ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 
320 ไดเ้ขา้ร่วมโครงการประกวดของกรมส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองชุมชนปลอดขยะ 
โครงการชุมชนรักส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร และโครงการลดโลกร้อนดว้ยเมือง ซ่ึงพบว่า
กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผา่นโครงการประชาสัมพนัธ์และ
ส่ือต่าง ๆ การจดัการกิจกรรมรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์กระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและ
คดัแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการกรุงเทพฯเมืองสีเขียว โครงการรณรงคก์ารลดใชถุ้งพลาสติก
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ในห้างสรรพสินค้า  เป็นต้น พร้อมทั้ งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างครบวงจรในชุมชน โดย
ด าเนินการโครงการจดัการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) โครงการรักษชุ์มชนเพื่อชุมชนยิม้สดใส และ
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและองคก์รเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทุกคนล้วนให้ค  าสัมภาษณ์ในท านองเดียวกนัว่า 
“จิตส านึกต่อสาธารณะและพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนเป็นสาเหตุหลกัของปัญหาดา้นขยะ
มูลฝอยของประเทศไทย และประชาชนยงัถือเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัต่อการบริหารการจดัการขยะมูล
ฝอยของประเทศ” และจากการด าเนินการขา้งตน้ในเร่ืองการสร้างวินยัและสร้างจิตส านึกในเร่ือง
การจดัการขยะใหแ้ก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูก้ระท าผดิของ
กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจุบนัประชาชนยงัขาดจิตส านึกในเร่ืองการลดใชแ้ละการคดัแยกขยะอยู่
มาก ดงัท่ีพบไดจ้ากปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและพบวา่ในบางพื้นท่ียงัคงถูก
ลกัลอบทิ้ง และลกัลอบก าจดัขยะมูลฝอยภายในชุมชนต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี
งานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตจตุจกัร ไดก้ล่าววา่  
 

ปัญหาในเร่ืองของขยะอย่างหน่ึงคือมีผูล้กัลอบทิ้งขยะริมทาง และปริมาณขยะมี
ปริมาณเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่มีการลกัลอบทิ้งเวลากลางคืนยามวกิาล คือจะมีผูรั้บเหมา
รายยอ่ยเม่ือท างานเสร็จก็จะร้ือของแลว้ใส่รถมาทิ้งพื้นท่ีกลางแจง้ตามตรอกซอย
หรือริมถนน ปัญหาอีกอยา่งหน่ึงคือทางเขตนดัเวลาจดัเก็บหรือเวลาทิ้งแต่ชาวบา้น
ไม่ได ้ทิ้งตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ชาวบา้นจะน าขยะออกมาวางก่อนเวลาเก็บแลว้เม่ือ
เก็บแลว้ก็ยงัเอาขยะออกมาวาง หลงัเวลาเก็บท าให้ขยะถูกเทกองวางไวต้ลอด 24 
ชัว่โมงคือไปทุกท่ีก็จะตอ้งเห็นถุงขยะวางไว ้

 
และสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ประธานชุมชนบา้นมา้เกาะล่าง ท่ีกล่าววา่ “ปัญหาขยะของ

ชุมชนคือรถขยะของเอกชนไม่ยอมน าขยะไปทิ้งท่ีศูนยก์  าจดัขยะ แต่น ามาลกัลอบทิ้งท่ีรกร้างว่าง
เปล่าหนา้หมู่บา้นแทน จริง ๆ แลว้เคา้ตอ้งไปทิ้งถึงท่ีประเวศกองขยะจะอยูท่ี่ประเวศแต่แสดงวา่เคา้
ไม่ไปก็เลยมาทิ้งท่ีวา่งเปล่าหนา้ปากซอยแทน เราก็มีการประสานไปยงัเขตแต่ก็ท าอะไรไม่ไดเ้พราะ
เป็นพื้นท่ีของเอกชน ขยะท่ีเขามาลกัลอบทิ้งน้ีอาจจะท าใหเ้กิดมลพิษก็ได ้ซ่ึงเราเป็นชุมชนรักษาน ้ า 
น ้ าเราไม่เคยเน่าแถมเรามีปลากินอีกตะหากกลวัว่าเขาจะน าสารเคมีมาทิ้งแลว้จะไปปนเป้ือนลง
แหล่งน ้า” 

แสดงให้เห็นวา่การด าเนินการของกรุงเทพมหานครยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรทั้ง
ในเร่ืองของการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และการบงัคบัใช้กฎหมาย ซ่ึงการจดัท าโครงการหรือ
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กิจกรรมต่าง ๆ ย ังไม่มีการด า เนินการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง และการด า เนินการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ครอบคลุมทัว่ถึงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งไม่มี
การด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูก้ระท าผดิอยา่งจริงจงั จึงเห็นโอกาส/แนวทางในยกระดบั ดงัตาราง
ท่ี 4.5 

 
ตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกบั Roadmap การ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เร่ือง สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ี
ย ัง่ยนื  

 

ช่องว่างในการด าเนินงาน การด าเนินการปัจจุบัน ส่ิงทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
ปีทีค่วร

ด าเนินการเสร็จ 
-  ก า ร รณร งค์ แ ละ ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง
กรุง เทพมหานครยังไม่
สามารถเขา้ถึงประชาชนได้
ทุกภาคส่วน ดังท่ีพบเห็น
ได้จากการ ท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่ยังไม่ มีการคัด
แยกขยะมูลฝอยภายใน
บ้านเรือนของตนได้อย่าง
เบ็ด เสร็จ  รวม ถึงยังพบ
ปัญหาการลักลอบท้ิงขยะ
ตามท่ีรกร้าง 
-  การบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ือง
ของการก าหนด การคัด
แยกท้ิง และการท้ิงขยะให้
ตรงต ามวันและ เวลา ท่ี
ก า ห น ด  ย ั ง ไ ม่ มี ก า ร
ด าเนินการตามกฎหมายแก่
ผูก้ระท าความผิด เน่ืองจาก
กรุงเทพมหานครยังไม่มี
การด าเนินการเก็บขยะตาม
ประเภทท่ีก าหนดตามวัน
เวลา ท่ีประกาศไว้อย่า ง
จริงจงั 
 
 
 

ปัจ จุบันก รุง เทพมหานครมีการ
ด า เ นินการสร้างการ รับ รู้ ให้แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ผ่ า น โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพนัธ์และส่ือต่าง ๆ และ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การลดและคดัแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น โครงการกรุงเทพฯเมืองสีเขียว 
เป็นตน้ พร้อมทั้งส่งเสริมการจดัการ
ขยะอย่างครบวงจรในชุมชน ตาม
หลักการดังน้ี ด าเนินการโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และคดัแยก
ขยะจากแหล่งก าเนิดตามหลักการ 
3R และด ารงความยั่งยืนโดยจัด
ประชุมสัมมนาพฒันาเป็นเครือข่าย
ชุมชนสีเขียว ถอดบทเรียนเผยแพร่
ผ่านส่ือ รวมถึงการสร้างวินัยให้แก่
ข้าราชการเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ
การจดัการขยะ 

1. การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่าง
จริงจังในเร่ืองการคัดแยกขยะตามหลักการ 3R 
ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทัว่ถึง อาทิเช่น โทรทศัน์ 
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากในปัจจุบัน
ข่าวสารมีการเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วผ่านส่ือ
เหล่าน้ี * 

ภายในปี 2558 

2. ควรมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ
ของโครงการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ัดท าข้ึน และประเมิน
แก้ไขส่วนท่ีบกพร่องเพื่อให้สามารถน าไป
ด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ** 

ภายในปี 2559 

3. มีการบงัคบัใชก้ฎหมายแก่ผูก้ระท าผิดในเร่ือง
การจัดการขยะ รวมทั้ งการบังคับใช้กฎหมาย
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะก่อนน ามาท้ิงอย่างจริงจงั
และเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะมูล
ฝอยตกคา้งรวมถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
เพิ่มปริมาณมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับไปใช้
ประโยชนไ์ด ้** 

ภายในปี 2561 

4. การให้เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกเร่ือง
การจดัการขยะให้แก่ประชาชนตั้งแต่เยาวว์ยั โดย
การบูรณาการความรู้ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
ถูกตอ้งสู่บทเรียนจนน าไปสู่ภาคปฏิบติั โดยจดัตั้ง
เป็นหลกัสูตรท่ีถูกตอ้งตามกระทรวงศึกษาและ
จดัท าใหเ้ป็นมาตรฐานทัว่ทั้งประเทศเพื่อน าไปสู่
การจดัการขยะอยา่งย ัง่ยืน ** 

ภายในปี 2563 

5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน อาทิเช่น สนบัสนุนใหภ้าคเอกชน 

ภายในปี 2563 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ช่องว่างในการด าเนินงาน การด าเนินการปัจจุบัน ส่ิงทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 
ปีทีค่วร

ด าเนินการเสร็จ 
( Roadmap ก า ห น ด ใ ห้
ด า เ นินการพร้อมกันทั่ว
ประเทศ) 

 ตรวจสอบการท างานของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และเฝ้าระวงัแจ้งข่าวสารแก่ภาครัฐหากมีการท า
ผิดกฎหมายในการจดัการขยะข้ึน เป็นตน้ ** 

 

 
หมายเหตุ: *   กรุงเทพมหานครก าลงัด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 

 ** กรุงเทพมหานครยงัไม่มีการด าเนินการ (ขอ้มูล ณ ปีท่ีศึกษา พ.ศ. 2558) 
 

จากกการด าเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า  หากเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่า
กรุงเทพมหานครมีแผนการด าเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจนและมีการด า เนินการมา
โดยตลอด แต่ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน Roadmap ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากปัญหาดา้นงบประมาณ และจ านวนบุคลากร รวมทั้งพื้นท่ีรับผดิชอบของกทม. ท่ีมีขนาด
ใหญ่มาก ซ่ึง Roadmap การจดัการขยะและของเสียอนัตราย เป็นแนวทางการด าเนินการอยา่งกวา้ง
และครอบคลุมทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะมูลฝอยทัว่ทั้ งประเทศ อย่างไรก็ตามเม่ือ
กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ฉบับน้ี อาจท าให้มีงบประมาณ
สนบัสนุนมากยิง่ข้ึน และอาจท าใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมกระบวนการท างานในภาพรวมมากยิง่ข้ึน รวมถึงแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที และตรง
จุดมากยิง่ข้ึนก็เป็นได ้
 

4.5 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มผีลต่อการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (SWOT Analysis)  

 
จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, 

การสัมภาษณ์, 28 กันยายน 2558) พบว่า สถานการณ์ปัจจุบนัขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมี
ปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดปัญหาในการจดัการต่าง ๆ  เช่น ปัญหาในการจดัหาสถานท่ี 
วธีิการก าจดั และปัญหาในการจดัการ เป็นตน้ โดยไดก้ล่าววา่  
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ตอ้งยอมรับว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงใคร ๆ ก็เขา้มาใช้ชีวิตเป็นศูนยร์วม
ทุกอย่าง ทั้งการท่องเท่ียวเร่ืองของคนท่ีเข้ามาหาโอกาส หรือมาเพิ่มการศึกษา
เพราะเราเป็นศูนยก์ารศึกษามีมหาวิทยาลยัตั้งมากมายก็เลยท าให้คนเพิ่มข้ึนอนัน้ีก็
เป็นส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงก็คือกรุงเทพมหานครเราติดกบัจงัหวดัปริมณฑลเลยท า
ให้ขอบเขตเหมือนกบัขยะมนัขา้มกนัได ้บางทีก็ต่างคนต่างลกัลอบทิ้งกทม.ไปทิ้ง
เขามัง่ เขามาทิ้งเรามัง่ก็เป็นอีกส่วนหน่ึง ส่วนท่ีสามก็คือเร่ืองของระบบของภาครัฐ
เอง ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะแต่ในการจดัเก็บของภาครัฐเอง 
ระบบเรายงัไม่สามารถรองรับได ้อยา่งทุกวนัน้ีเราบอกใหป้ระชาชนแยกทิ้งนะ แต่
รถเก็บขยะของเขตก็ไม่ไดไ้ปแยกเก็บตามท่ีเราบอก  

 
จากปัญหาดงักล่าวพบว่าส่งผลท าให้เกิดปัญหาขยะตกคา้ง และอาจท าให้การด าเนินการ

ก าจดัขยะของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบในด้านลบแก่
สภาพแวดลอ้มชุมชนและความเป็นอยูข่องประชากรในชุมชน ดงันั้น  เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ ในการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครลดลงจนกระทัง่หมดไป ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกนัในการ
ด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย ส าหรับการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์ปัจจุบนั สามารถน ามาพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดย
การน าหลกัการ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Factors) ขององค์การ เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสามารถหรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
และขอ้บกพร่องหรือปัญหาขององคก์ร เพื่อน าไปก าหนดแนวทางในการด าเนินการจดัการขยะมูล
ฝอยให้เหมาะสมกบัความสามารถและขีดจ ากดัขององค์กร รวมถึงการปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง
ภายในองคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยสามารถแยกประเภทของสภาพแวดลอ้มภายใน ไดด้งัน้ี 

 นโยบายองคก์ร 
จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา 

จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) กล่าววา่ “จุดแข็งอยา่งหน่ึงคือ นโยบายของผูบ้ริหาร
ไม่อยา่งนั้นส านกัส่ิงแวดลอ้มคงไม่ไดเ้งินงบประมาณถึง 10% ของทั้งกรุงเทพมหานครค่อนขา้งสูง
ท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง แลว้ก็ใหค้วามส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีงบประมาณให้
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เราด าเนินการค่อนขา้งมากในส่วนน้ี” และจากการศึกษาเอกสาร และส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบวา่ กรุงเทพมหานครมีนโยบายท่ีให้ความส าคญั
ในด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด และส านักส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้เห็นถึง
ความส าคญัในการจดัการขยะมาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดย้กให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายเป็นวาระแห่งชาติ  จึงสามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนดา้นนโยบายการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานครไดด้งัน้ี 

 จุดแขง็ (Strengths) 
ก รุ ง เทพมหานครได้ มี ก า ร จัดท า แล ะประก าศ ใช้ แ ผ นพัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) โดยเป็นแผนท่ีพฒันามาจากวิสัยทศัน์กรุงเทพในปี 
2575 ท่ีเรียกว่า “มหานครแห่งเอเชีย” ซ่ึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) มหานคร
ปลอดภยั 2) มหานครสีเขียว สะดวกสบาย 3) มหานครส าหรับทุกคน 4) มหานครกะทดัรัด 5) มหา
นครประชาธิปไตย 6) มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 7) การบริหารจดัการ แผนฯ ดงักล่าว 
จดัเป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันากรุงเทพฯระยะยาว โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี โดย
ในระยะ 5 ปีแรก จดัอยูใ่นประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 มหานครปลอดภยั ซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอยถือ
เป็นประเด็นย่อยท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ โดยมีเป้าหมายชดัเจนเพื่อให้มีการลดและควบคุมปริมาณมูล
ฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจดั
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการนบัวา่เป็นส่ิงท่ีดี เพราะการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยมิไดเ้ป็นเร่ือง
ท่ีสามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ภายในระยะเวลาอนัสั้ น ท าให้การจดัการขยะมูลฝอยสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง แมว้่าการจดัการขยะมูลฝอยจะเป็นเพียงหน่ึงในภารกิจพื้นฐานของ
ยทุธศาสตร์มหานครปลอดภยั   

นอกจากน้ีในแผนฯดงักล่าวไดมี้การก าหนดกลยุทธ์หลกั ตวัช้ีวดัของแต่
ละกลยุทธ์ในแต่ละช่วงระยะเวลาและเป้าหมายไวอ้ย่างชัดเจน ตลอดจนการก าหนดโครงการ
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัและงบประมาณท่ีใช้ ในแต่ละช่วงระยะเวลาโดยประกอบดว้ยโครงการหลกั 
มาตรการด าเนินการ และโครงการลงทุนหลกั  ท่ีให้หน่วยงานในก ากบัของกรุงเทพมหานครน าไป
ปฏิบติัได้โดยสะดวก จากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และ
เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงานของส านกังานเขตทั้ง 4 เขต พบว่า ส านกังานเขตไดมี้
การด าเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอยตามนโยบายหลกัของกรุงเทพมหานครซ่ึงมีมาโดยตลอด 
และปฏิบติังานตามแผนและโครงการท่ีทางส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานครก าหนดข้ึนเพื่อเป็น
มาตรฐานให้ส านักงานเขตทุกแห่งต้องด าเนินการ นอกจากน้ียงัมีโครงการต่าง ๆ ท่ีสามารถ
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ด าเนินการทนัที ท าให้เกิดความชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  และยงัมีแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) ซ่ึงเป็นการน ากลยทุธ์และตวัช้ีวดัเฉพาะในระยะ 5 ปีแรก มา
เขียนเป็นแผนระยะท่ี 1 เพื่อให้เห็นไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนและไม่สับสนกบัระยะเวลาอ่ืน ๆ จากการศึกษา
ขอ้มูลทุติยภูมิผูว้ิจยัจึงสามารถแบ่งแผนราชการหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานครไดอ้อกเป็น 2 แผน มีรายละเอียดคือ 

 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560 ซ่ึงแผนฯ 
ฉบบัน้ีมาจากนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพนัธ์ุ บริพตัร) “10 มาตรการ
เร่งด่วนและ 6 นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ” โดย 6 นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายพฒันากรุงเทพฯ ใหเ้ป็น
มหานครแห่งความปลอดภยั มหานครแห่งความสุข มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ มหา
นครแห่งโอกาสของทุกคน และมหานครแห่งอาเซียน โดยการจดัท าแผนฯ ฉบบัน้ีนอกจากจะมา
จากนโยบายผูว้า่ฯ แลว้ยงัมีการพฒันามาจากการน ามาตรการและโครงการท่ีขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
เพื่อการพฒันากรุงเทพมหานครในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2552-2563) ท่ีมี
นัยส าคญัมาผสมผสานกบัวิสัยทศัน์กรุงเทพในปี 2575 ท่ีเรียกว่า “มหานครแห่งเอเชีย” อีกด้วย  
ดงันั้น สาระส าคญัของแผนฯ ในดา้นการจดัการมูลฝอย จึงมีกลยุทธ์หลกัคือการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจดัการมูลฝอย โดยมีจ านวนเร่ืองร้องเรียนเร่ืองขยะตกค้างในชุมชนลดลงเป็น
ตวัช้ีวดั และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะในชุมชนโดยการท าแผน นดัเวลาทิ้งขยะและ
เพิ่มเท่ียวเก็บขน เป็นโครงการท่ีตอ้งด าเนินการ มีการจดัวงเงินงบประมาณ และส านกัส่ิงแวดลอ้ม
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกั  แมว้า่ตวัช้ีวดัจะแตกต่างไปจากแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2556-2560)  แต่จะเห็นวา่เป้าหมายของการจดัการดา้นขยะมูลฝอยก็มีแนวทางเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

 แผนปฏิบติัราชการกรุงเทพมหานครเป็นแผนท่ีน ากลยุทธ์หลัก
จากวิสัยทศัน์กรุงเทพฯ 2575 ส าหรับยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20ปี ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2556-2560) มา
พฒันาให้เป็นรูปธรรมและมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน โดยก าหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวดั เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากข้ึน เช่น การก าหนด
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และงบประมาณท่ีไดรั้บในแต่ละโครงการ เป็นตน้ ซ่ึงแผนปฏิบติัราชการ
กรุงเทพมหานครน้ีไดก้ าหนดเป็นแผนประจ าปี เพื่อให้สามารถน าไปใชป้ฏิบติัในแต่ละปี เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 กรุงเทพมหานครไดมี้การจดัท าแผนฯส าหรับใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบติังานจ านวนหลายแผนฯ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ป้ฏิบติัสามารถน าแผนฯ ไปใชไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  แมจ้ะน ากลยุทธ์หลกัมาจากแผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)  มาเป็นหลกัในการจดัท าแผนฯ ท่ีใช ้ แต่ก็ยงัพบวา่มีปัญหา เน่ืองจากแผนฯ 
ต่าง ๆ นั้น บางแผนฯ มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนัไป อาจท าให้การปฏิบติังานสับสน และ
ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งในแต่ละตวัช้ีวดัในแต่ละแผนฯก็มีการก าหนดปีฐานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ท าให้มีโอกาสท่ีจะเกิดความคลาดเคล่ือน  และท าให้การเปรียบเทียบปริมาณต่าง ๆ อาจท าให้
ประมวลผลยุง่ยากและเห็นผลไม่ชดัเจนมากกวา่การเปรียบเทียบจากปีฐานปีเดียวกนั 

 กรุงเทพมหานครไม่มีการก าหนดกลยุทธ์หรือมาตรการส าหรับ
เตรียมการป้องกนัในกรณีเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนบรรจุไวใ้นแผนฯ ต่าง ๆ ท่ีกรุงเทพมหานครใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติั เช่น กรณีท่ีเกิดน ้ าท่วม กรณีท่ีรถเก็บขนขยะมูลฝอยเกิดอุบติัเหตุ กรณีท่ี
เกิดเพลิงไหมใ้นสถานกกัเก็บมูลฝอยอนัตรายจากครัวเรือน เป็นตน้ ซ่ึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจ
เกิดข้ึนเม่ือใดก็ได้ ดงันั้นการไม่มีแผนในการเตรียมการป้องกนัไวล่้วงหน้า อาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนได ้

 การบริหารจดัการ 
 จุดแขง็ (Strengths) 

 การบริหารจดัการของกรุงเทพมหานครมีโครงสร้างหน่วยงานท่ี
ชดัเจน มีการบงัคบับญัชาตามล าดบัขั้น โดยมีผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูบ้ริหารสูงสุด มี
การก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละส านกัไวอ้ยา่งชดัเจน และในแต่ละส านกัยงัมีการแบ่งงานและก าหนด
หน้าท่ีให้แก่กองต่าง ๆ ในแต่ละส านกัอย่างชดัเจน ตลอดจนการก าหนดหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่ง
งาน ท าใหส้ะดวกในการติดต่อส่ือสารประสานงานภายในองคก์ร 

 แนวทางการบริหารโดยการจา้งเหมาเอกชนหรือการใหเ้อกชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการลงทุนในการจดัการขยะมูลฝอย ยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ทั้งในดา้น
วสัดุส้ินเปลือง แรงงานของกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีงานรักษาความสะอาด
ช านาญงาน ส านกังานเขตลาดพร้าว กล่าววา่ “เร่ืองรถขยะปัจจุบนัน้ีไม่ค่อยมีปัญหาเพราะใชร้ถเช่า
เอกชน ก็คือผูใ้ห้เช่าเขาก็จะด าเนินการซ่อมรถให้ เพราะฉะนั้นรถเราสามารถใช้งานได้ตลอด 
เม่ือก่อนใช้รถของกทม.เอง พอรถเสียรถพงัก็ตอ้งจอดไม่สามารถปฏิบติังานต่อได ้พอตอ้งจอดรถ
เสร็จไม่มีรถทดแทนก็ท าให้ขยะตกค้าง แต่ ณ ปัจจุบันน้ีถ้ามีรถเสียเขาจะทดแทนมาให้” ใน



154 
 

ขณะเดียวกนัขอ้ตกลงต่าง ๆ กรุงเทพมหานครยงัสามารถก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานครและประชาชนไดอี้กดว้ย  

 การก าหนดและการแกไ้ขกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียม บทลงโทษ เง่ือนไขและแนวทางต่าง ๆ ยงัเป็นอีกมาตรการหน่ึงท่ีกรุงเทพมหานคร
สามารถน ามาใชใ้นการก ากบัดูแลเพื่อให้การจดัการขยะมูลฝอยด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และไดม้าตรฐานสากล 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 แมก้รุงเทพมหานครจะมีการก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละต าแหน่ง แต่

ละกอง และแต่ละส านักไวแ้ล้ว แต่ก็ยงัมีปัญหาในด้านการปฏิบัติ สาเหตุมาจากการขาดการ
ประสานงานระหว่างส านกั กอง หรือ ต าแหน่ง ท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั ประกอบกบัการ
ด าเนินงานมีหลายขั้นตอน กฎระเบียบภายในองคก์รมีมาก ท าให้การปฏิบติังานเกิดความล่าช้า ไม่
ทนัเวลา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านัก
ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) ไดก้ล่าวว่า 
“จุดอ่อนในการบริหารของเราคือ การประสานงานของส านกัส่ิงแวดลอ้มกบัส านกังานเขต เพราะวา่
เราไม่สามารถสั่งการเขตไดโ้ดยตรง เราตอ้งผ่านตวักลาง เราไม่ใช่ผูบ้งัคบับญัชาเขา แต่ว่าถามว่า
ความร่วมมือได้รับความร่วมมือเป็นจุดแข็ง แต่ในสายบงัคบับญัชาในการบริหารจดัการเราไม่มี
อ านาจสั่งเขาโดยตรงก็คือเราตอ้งอาศยัความร่วมมืออยา่งเดียว” 

 หากพิจารณาในส่วนของส านกังานเขตต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ี
จะตอ้งติดต่อโดยตรงกบัประชาชนในพื้นท่ี มกัจะมีปัญหาในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่
การวางระบบการก าหนดเส้นทางและเวลาในการเก็บขน การใช้พาหนะ และบุคลากร ให้เต็ม
ประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างซ่ึงเป็นสาเหตุหลักของการ
ร้องเรียนจากประชาชนในแต่ละพื้นท่ี  

 ส าหรับการจา้งเหมาเอกชนและการใหเ้อกชนเขา้มาร่วมลงทุนนั้น 
แต่หากส่วนงานท่ีเก่ียวข้องของกรุงเทพมหานครไม่มีการตรวจสอบหรือประเมินผล อาจท าให้
เอกชนด าเนินการในทางหาประโยชน์แก่ตน โดยด าเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพื่อลดตน้ทุน 
และหวงัก าไรสูงสุด เช่น การจา้งเอกชนก าจดัขยะมูลฝอยอาจมีการลกัลอบทิ้ง โดยไม่น าไปก าจดั
ดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีงานรักษาความสะอาด
ช านาญงาน ส านักงานเขตจตุจกัร กล่าวว่า “ในบางคร้ังการจดัการขยะก็มีผลประโยชน์เข้ามา
เก่ียวขอ้ง เช่น รถขยะแทนท่ีจะเก็บตามบา้นเรือนก็ไปเก็บโรงงาน หรือห้างสรรพสินคา้แทน เก็บ
ขยะท่ีห้างฯ ไดป้ระโยชน์ 2-3 อย่างหน่ึงคือไดเ้งิน สองคือขยะไม่ไดเ้ป็นขยะเศษอาหารปนเป้ือน
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อะไร และเป็นขยะรีไซเคิลเยอะสามารถขายไดเ้งินเป็นจ านวนมาก สามคือถา้ห้างฯ มีของอะไรโละ้
ก็จะไดเ้อากลบัมาใช”้ 

 การด าเนินการลงโทษแก่ผูฝ่้าฝืนในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีผดิกฎระเบียบยงั
ขาดความจริงจงั  และ บทลงโทษนอ้ยเกินไปเม่ือเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดไดรั้บ ท า
ให้ผู ้ฝ่าฝืนหรือผู ้กระท าความผิดไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ไม่มีการลงโทษผู ้ท่ีไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียม  หรือค่าปรับส าหรับผูท่ี้ลกัลอบทิ้งขยะมูลฝอย ค่าปรับท่ีผูก้ระท าความผิดตอ้งจ่ายมี
จ านวนน้อยกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีผูก้ระท าผิดจะตอ้งเสียในการก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
ทั้งท่ีการกระท าผดิดงักล่าวส่งผลกระทบในดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขอนามยัของประชาชน ซ่ึง
ไม่สามารถประเมินค่าได ้ เป็นตน้  

 งบประมาณ 
 จุดแขง็ (Strengths) 

จากการสัมภาษณ์รองผูอ้  านวยการส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร
และนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่ง
รุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กันยายน 2558) พบว่า เน่ืองจากปัจจุบันรัฐบาลและผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครยกให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีต้องเร่งแกไ้ข เป็นอนัดบัตน้ ๆ 
และเน่ืองจากได้มีนโยบายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านน้ีมาโดยตลอด ดังนั้นส านัก
ส่ิงแวดล้อมจึงได้ รับงบประมาณสูงสุดถึง  10% ของงบประมาณกรุง เทพมหานคร ซ่ึง
กรุงเทพมหานครมีการจดัตั้งงบประมาณในแต่ละส่วนงานไวแ้ล้ว ท าให้ผูป้ฏิบติัสามารถบริหาร
และวางแผนการใชจ่้ายงบประมาณให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได ้และจาก
การสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าท่ีงานรักษาความ
สะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตทั้ง 4 เขต พบวา่ งบประมาณในส่วนของฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะมีการจดัสรรเพื่อการบริหารจดัการขยะโดยเฉพาะ แต่งบประมาณมีเพียงพอต่อ
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้หรือปัญหาท่ีจ าเป็นตอ้งเร่งแกใ้นทนัทีเท่านั้น 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 เน่ืองจากมีการจดัตั้งงบประมาณไวแ้ลว้  ซ่ึงตวัเลขในการใช้จ่าย

งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงานอาจท าให้มีงบประมาณต่าง ๆ ขาดเหลือ การโอนยา้ย
งบประมาณตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินงาน อีกทั้งยงัมีงบประมาณบางส่วนท่ีไม่สามารถโอนยา้ยได ้ 
อาจท าให้เกิดการเสียโอกาสในการใช้งบประมาณไปด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการ
จดัตั้งงบประมาณไวล่้วงหน้าอาจมีปัญหาเก่ียวกบัสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลามีการ
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เปล่ียนแปลงท าให้ราคาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ท่ีตอ้งการใชจ้ริงมีราคาสูงกวา่งบประมาณท่ีตั้งไว ้
ท าใหเ้กิดปัญหางบประมาณท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ 

 ในส่วนงานของส านกังานเขตยงัพบปัญหาเก่ียวกบัรายรับ-รายจ่าย 
ในการจดัการขยะมูลฝอยไม่สมดุล เน่ืองจากตน้ทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการจดัการขยะมูลฝอย 
ตั้งแต่ การเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจดั สูงกวา่อตัราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนด โดยเฉพาะค่าใชจ่้ายใน
การเก็บขน โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในปี 2555 
จ  านวน 1739.47 บาทต่อตนั  

 ปัญหาในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมท่ีไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ครบถ้วนจากผูใ้ช้บริการ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บขน ซ่ึงประกอบด้วย ค่าจ้างขา้ราชการ 
ค่าจา้งพนกังานเก็บขนมูลฝอยพร้อมสวสัดิการ ค่ายานพาหนะ และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงนบัวา่มีจ  านวน
สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการก าจัด ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัดมีจ านวนสูงข้ึนทุกปี เม่ือ
เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยกบัค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยท่ีจดัเก็บ
ได ้พบวา่ ค่าใชจ่้ายในการเก็บขนและก าจดัสูงกวา่ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยท่ีจดัเก็บได ้ถือเป็น
ภาระท่ีกรุงเทพมหานครตอ้งรับผิดชอบ ท าใหก้รุงเทพมหานครเสียโอกาสในการน าค่าธรรมเนียมท่ี
ควรจะได้รับไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ปัญหาในการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครคือ การ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งต่าง ๆ ควรด าเนินการอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงมกัจะพบเป็นข่าวอยู่
เสมอ ในการจดัซ้ือจดัจา้งในราคาท่ีสูงกว่าราคาทัว่ไปทั้งท่ีซ้ือในปริมาณมาก ท าให้ประชาชนขาด
ความเช่ือถือ   

 บุคลากร 
 จุดแขง็ (Strengths) 

ส านกัส่ิงแวดล้อมมีบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญและมีความมุ่งมัน่ต่อหน้าท่ีการ
งานในระดบัดีมาก โดยมีการพฒันาบุคลากรโดยการจดัให้มีการไปดูงานในดา้นการจดัการขยะมูล
ฝอยจากต่างประเทศ  ตลอดจนอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ การคดัแยก 
เก็บขน และก าจดั เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการขยะ
มูลฝอยภายในพื้นท่ีรับผิดชอบ เช่น การรณรงค์และท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี การจดั
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการจดัการขยะมูลฝอย เป็นตน้ เพื่อช่วย
ให้การด าเนินงานจดัการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัท่ีรองผูอ้  านวยการส านกัส่ิงแวดลอ้ม
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กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) กล่าวในการให้สัมภาษณ์
วา่  

 
บุคลากรของเรามีความรู้ความสามารถ ท่ีน่ีมีแนวคิดหรือมีแนวทางในการพฒันา
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง ถ้าบุคลากรมีความสามารถและมีความตั้งใจท่ีจะเรียน
ปริญญาโท เราก็สนับสนุนให้เรียนส่วน เร่ืองการไปเอาความรู้จากประเทศท่ี
ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะญ่ีปุ่นก็ไปกันค่อนข้างจะเยอะนะคะ ก็ส่งเสริม
พยาย ามหาหลัก สู ตร ท่ี มีก ารอบรมในความ ร่วม มือระหว่ า ง เ มือง  ซ่ึ ง
กรุงเทพมหานครเราเป็นเมืองท่ีมีขอ้ตกลงในดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัหลายหลายเมือง
โดยเฉพาะในญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็นโตเกียว โยโกฮาม่า ฟูกุโอกะหรือประเทศอ่ืน ๆ อีก
มากมาย เร่ืองประชุมสัมมนาต่างประเทศก็ส่งเสริมในปีหน่ึงเราไปกนัเยอะมาก มี
การประชุมหรือดูงาน ท าให้เราไม่ลา้หลงัท่ีจะน ามาท างานแต่การท างานพวกน้ี
ไม่ใช่แค่คิดแลว้จะท าไดเ้ราตอ้งไดรั้บการร่วมมือจากเขตและประชาชนดว้ย 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 บุคลากรในบางส่วนงานมีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้บุคลากรแต่ละ

คนมีหนา้ท่ีในการท างานหลายชนิด อาจท าให้ประสิทธิภาพของงานท่ีไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะ
บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเก็บขนขยะ ส่วนใหญ่มกัเป็นลูกจา้ง อาจท าให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานบ่อย 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีได้ค่าตอบแทนน้อย และผูป้ฏิบติัมกัจะไม่รู้สึกว่าเป็นงานท่ีไม่มีเกียรติและ
สกปรก  ดงันั้น อาจท าใหบ้างช่วงเกิดขาดแคลนแรงงาน  ส าหรับในส่วนงานท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช้
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ก็ยงัขาดแคลนเน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีไดน้้อยกวา่การ
ไปท างานเอกชน   

 การจัดสรรบุคลากรในการท างานยงัมีปัญหาท่ีไม่สมดุล โดย
บางส่วนงานมีบุคลากรจ านวนมากเม่ือเทียบกับปริมาณงาน แต่บางส่วนงานมีบุคลากรน้อยใน
ขณะท่ีปริมาณมีจ านวนมาก  

 เน่ืองจากปัจจุบนัในแต่ละพื้นท่ีของส านักงานเขตมีการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง ท าให้แนวโนม้การเพิ่มตวัของประชากรมีอตัราเพิ่มข้ึนตามการขยายตวั
ของพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรแฝงท่ีเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ ดงันั้นอตัราก าลงัของ
เจา้หนา้ท่ีในแต่ละส านกังานเขตท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัจึงไม่สอดคลอ้งกบัจ านวนประชากรท่ีมีอยู่อย่าง
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แทจ้ริง คือ ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง และท าให้การให้บริการของเจา้หนา้ท่ี
ไม่สามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือเพียงพอสอดรับกบัจ านวนประชาชน 

 วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
 จุดแขง็ (Strengths) 

กรุงเทพมหานครมีอ านาจในการพิจารณาตดัสินใจ และก าหนดคุณสมบติั 
เง่ือนไขต่าง ๆ ในการจัดซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ พาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ตลอดจน  คัดเลือก
เทคโนโลยีท่ีเห็นว่าดีและเหมาะสมกับการใช้งาน  ท าให้กรุงเทพมหานครและประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 วสัดุ อุปกรณ์ พาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นการจดัการขยะ

มูลฝอยช ารุด และมีไม่เพียงพอ เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณในการจดัซ้ือ ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา   

 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีใช้อยู่ยงัไม่ทนัสมยัท า
ใหไ้ม่สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยใีนการก าจดัขยะมูลฝอยโดยการเผามูล
ฝอยติดเช้ือ ยงัมีการใชเ้คร่ืองจกัรขนาดเล็ก ซ่ึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการก าจดัสารเคมีท่ีเกิด
จากการเผาไหมใ้ห้หมดไป ท าใหก้ารเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ เกิดสารไดออกซิน ซ่ึงเป็นสารท่ีก่อให้เกิด
มะเร็งแก่ผูท่ี้รับสารดงักล่าว การฝังกลบท่ีด าเนินการอยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชนเป็นตน้  

 เทคโนโลยีท่ีน ามาใชไ้ม่เหมาะกบัองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยท่ี
จดัเก็บ ท าใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์ในงานไดสู้งสุดและเตม็ประสิทธิภาพ   

 เทคโนโลยีท่ีน ามาใชเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีบุคลากรในส่วนงานท่ีมีอยู่
ขาดความช านาญการดูแล ซ่อมบ ารุง ดังนั้ น เม่ือเกิดปัญหาจึงไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้ง
ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศมาดูแลให้ ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงกั ไม่สามารถท างานไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง และส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย   

 การน าเทคโนโลยีในด้านระบบสารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยงัไม่ครอบคลุม จึงท าให้การจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละส่วนงานยงั
ไม่เป็นปัจจุบนั ท าให้ขาดขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในการน าไปวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อน าไปใชใ้นการ
เลือกสรรเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และคุม้ค่า  นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยียงัสามามารถช่วยลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลงดว้ย เช่น หากมีการจดัท าฐานขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นปัจจุบนั  มีการ
ออกใบแจง้หน้ี โดยมีก าหนดระยะเวลา ให้ผูใ้ชบ้ริการไปช าระตามสถานท่ีต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัการ
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เก็บค่าสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้บุคลากรในการเรียกเก็บค่าบริการ 
ประหยดัเวลาท่ีตอ้งไปคอยเก็บตามบา้นเรือน ท่ีบางคร้ังตอ้งไปหลายคร้ังเน่ืองจากผูพ้กัอาศยัไม่อยู่
และอาจท าให้ได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถไปช าระไดด้ว้ยตนเองตามสถานท่ีต่าง ๆ ตามความสะดวก 
 

 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Factors) ถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการขยะ

มูลฝอยในกรุงเทพมหานคร  โดยท าการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกทางดา้นโอกาส (Opportunities) ซ่ึง
เป็นผลกระทบท่ีอาจก่อให้เกิดประโยชน์ และสภาพแวดลอ้มภายนอกทางดา้นอุปสรรค (Threats) 
ผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์รได ้ โดยสามารถแยกประเภทส่ิงแวดลอ้มภายนอก
ไดด้งัน้ี 

 สภาพพื้นท่ี 
 โอกาส (Opportunities) 

กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นท่ีท่ีใชเ้ป็นศูนยก์ าจดัอยูแ่ลว้ในขณะน้ีจ านวน 
3 ศูนย ์ซ่ึงพื้นท่ีในแต่ละศูนย ์ยงัมีท่ีวา่งเปล่าส าหรับใชใ้นการขยาย หรือพฒันาระบบการก าจดัขยะ
มูลฝอยภายในศูนยไ์ดอี้กเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ลดปัญหาในการจดัสถานท่ี
ในการก าจัดขยะมูลฝอยได้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์รองผู ้อ  านวยการส านักส่ิงแวดล้อม 
กรุง เทพมหานคร ( สุวรรณา จุ่ง รุ่ง เ รือง ,  การสัมภาษณ์ ,  28 กันยายน 2558)  ซ่ึงกล่าวว่า 
“กรุงเทพมหานครเรามีพื้นท่ีของส่วนราชการท่ีสามารถรองรับเร่ืองของขยะอยูม่าก โดยมีศูนยก์ าจดั
ขยะมูลฝอยถึง 3 ศูนยท์  าให้การกระจายการขนส่งขยะไม่ตอ้งไปไกล แมว้า่พอไปถึงศูนยแ์ลว้จะตอ้ง
ขนส่งไปยงัภาคเอกชนก็ตาม”   

 อุปสรรค (Threats) 
 จ ากก า รสั มภ าษ ณ์ รอ งผู ้อ  า น ว ยก า รส า นัก ส่ิ ง แ วดล้อ ม 

กรุงเทพมหานคร (สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง, การสัมภาษณ์, 28 กนัยายน 2558) กล่าวว่า “ในระยะยาว
พื้นท่ีท่ีตอ้งใช้จดัการขยะมูลฝอยอาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถา้จะตอ้งฝังกลบ ซ่ึงเราก็ตอ้งอาศยั
ภาคเอกชน ในขณะท่ีสังคมมีตวัแปรท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมาก นัน่เป็นเหตุผลท่ีเราพยายาม
จะหาทางใช้เทคโนโลยีในการก าจดัให้เบ็ดเสร็จท่ีตวัเรา เพื่อให้เหลือขยะท่ีถูกน าไปฝังกลบน้อย
ท่ีสุด เพราะเราก็ไม่แน่ใจวา่แนวโนม้ในอนาคตประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเราเอาขยะไปฝังกลบเขาจะมี
ปัญหาหรือเปล่า”  จากค ากล่าวขา้งตน้พบวา่ พื้นท่ีในกรุงเทพมหานคร มีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ การศึกษา และจ านวนประชากร ท าให้พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั, พาณิชยกรรม
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และสถานท่ีราชการ และอ่ืน ๆ ท าให้มีพื้นท่ีท่ีจะน าไปใชด้ าเนินการจดัท าเป็นสถานท่ีก าจดัขยะลด
นอ้ยลงและหาไดย้าก  

 สภาพพื้นท่ีใชส้อยในกรุงเทพมหานคร ยงัมีปัญหาในเร่ืองของการ
จดัวางผงัเมือง ซ่ึงเป็นปัญหาต่อเน่ืองมายาวนาน ส่งผลใหก้ารเก็บขยะมูลฝอยภายในชุมชนท าไดไ้ม่
ครอบคลุม เช่น ในตรอกหรือซอยท่ีแคบมาก ๆ รถเก็บขยะมูลฝอยเขา้ไปไม่ถึงท าให้เกิดขยะตกคา้ง 
การลกัลอบทิ้ง ตลอดจนการก าจดัอยา่งไม่ถูกวธีิ 

 เ น่ืองจากกรุงเทพมหานครนครเป็นจังหวัดท่ีติดกับจังหวัด
ปริมณฑลทั้ง 5 จงัหวดั ซ่ึงอาจท าให้ต่างคนต่างลกัลอบทิ้งขยะมูลฝอยขา้มจงัหวดักนัได ้ก่อให้เกิด
ขยะมูลฝอยเทกองทิ้งกลางแจง้และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัของประชาชนท่ี
อยูโ่ดยรอบบริเวณลกัลอบทิ้งดงักล่าว 

 สังคมและวฒันธรรม 
 โอกาส (Opportunities) 

กรุงเทพมหานครไดมี้การรวบรวมฐานขอ้มูลชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
ท าให้ทราบถึงจ านวน ท่ีตั้งและการกระจายตวัของชุมชน โดยการจดัแบ่งประเภทของชุมชนไว ้5 
ประเภท ไดแ้ก่ ชุมชนแออดั ชุมชนหมู่บา้นจดัสรร ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง และเคหะชุมชน ท า
ใหท้ราบถึงสภาพสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนค่านิยมและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชุมชน  
ท าให้การติดต่อประสานงาน หรือการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยท าไดส้ะดวก อีกทั้งน าไปใชใ้นการก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัสังคม
และวฒันธรรมของแต่ละชุมชน 

 อุปสรรค (Threats) 
 ในปัจจุบนัมีความเจริญต่าง ๆ เขา้มามากมาย สังคมจึงมีลกัษณะ

บริโภคนิยม การอุปโภคบริโภคมีมากข้ึน ผูผ้ลิตสินคา้ต่าง ๆ ผลิตสินคา้มาเพื่อสนองความตอ้งการ
และความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภคในทุกรูปแบบ สินคา้มีราคาถูกลง อายกุารใชง้านสั้นลง ผูบ้ริโภค
มกัจะซ้ือของใหม่แทนการซ่อมแซม เน่ืองจากราคาไม่แตกต่างกนันัก และการหาร้านคา้ในการ
ซ่อมแซมหรืออะไหล่ท่ีใชแ้ทนของเดิมหาซ้ือไดย้าก จึงส่งผลใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน  

 สังคมและวฒันธรรมของชุมชนในแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
กนั เช่น ชุมชนเมือง มกัจะเป็นชุมชนท่ีมีความเร่งรีบ ตอ้งการความสะดวกสบาย พฤติกรรมในการ
บริโภคและค่านิยมจึงมีผลต่อลักษณะของมูลฝอย ดังนั้น บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ในการบริโภคจึงเป็น
ประเภทพลาสติก ขวด กระป๋อง กล่องกระดาษ และโฟม เป็นผลให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากและ
ยากต่อการก าจดั เป็นตน้ในขณะท่ีชุมชนชานเมืองมีลกัษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมปริมาณขยะมูล
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ฝอยจึงมีไม่มาก และประเภทของขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นประเภทเศษอาหารและประเภทไม้ 
ใบไม ้

 จากการสัมภาษณ์นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านกั
ส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เพราะกรุงเทพมหานครไม่มีระบบ ไม่มีกฎหมายหรือ
วฒันธรรมท่ีจะก ากบัการแยกขยะของประชาชน สรุปก็คือขอ้แรกขาดสภาพบงัคบั และขาดในเร่ือง
ของวินยัประชาชน วฒันธรรมการทิ้งขยะยงัมีการทิ้งรวม ขอ้ท่ีสองอาจจะเป็นเร่ืองของระบบการ
แยกขยะ และในเร่ืองของกฎหมายท่ียงัไม่สามารถก ากบัให้คนสามารถแยกขยะได ้ก็ตอ้งมีแรงจูงใจ
ในเร่ืองของการคดัแยกขยะ เช่น การจดัเก็บค่าธรรมเนียมซ่ึงก็จดัเก็บในราคาถูกมาก” จากขอ้ความ
ขา้งตน้พบว่า ประชาชนยงัไม่มีแรงจูงใจในการสร้างวฒันธรรมอนัดีท่ีมีต่อการจดัการขยะของตน 
จึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการจดัการขยะของภาครัฐในปัจจุบนั 

 สภาพการเมือง 
 โอกาส (Opportunities) 

 ผูบ้ริหารนบัว่ามีความส าคญั เน่ืองจากเป็นผูม้อบนโยบายในการ
ท างาน ดงันั้น หากผูบ้ริหารมีนโยบายชดัเจน และให้ความส าคญักบัปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งจริงจงั ก็จะท าให้การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธ์ิผล สอดคลอ้ง
กบัการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีงานรักษาความสะอาดช านาญงาน ส านกังานเขตลาดพร้าว ซ่ึงกล่าวว่า 
“รัฐบาลชุดน้ีนายกฯ เขาก็เล็งเห็นความส าคัญในเร่ืองของขยะ ถือให้เป็นวาระแห่งชาติเลย 
เพราะฉะนั้นคนก็อาจจะเร่ิมต่ืนตวัมากข้ึน” 

 ในปัจจุบนัสภาพการเมืองไทย ประสบกบัปัญหาในเร่ืองของความ
ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ารให้ความส าคญัใน
นโยบายเฉพาะดา้นอย่างจริงจงัมีการเปล่ียนแปลงตามผูน้ ารัฐบาล แมจ้ะมีแนวทางในแผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติอยูแ่ลว้ก็ตาม ซ่ึงการเนน้นโยบายในการจดัการขยะมูลฝอยก็เช่นกนั หากรัฐบาล
ไม่เนน้การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งจริงจงั การจดัการขยะมูลฝอยก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได ้ 
แต่ในปัจจุบนั รัฐบาลจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายในการด าเนินการดา้น
จดัการขยะมูลฝอยอย่างจริงจงั โดยมีการก าหนด Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย (ของเสียอนัตรายชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ กากอุตสาหกรรม) ท่ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 1) 
ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวกิฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้าง
รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่)โดยเนน้การลด
และคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง รวมถึงจดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วมอีกทั้งการก าจดัโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลงังาน หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) วาง
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ระเบียบ มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย Roadmap ดงักล่าวถือว่ามี
ส่วนส าคญัเป็นอยา่งมากในการด าเนินการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
มีทิศทางเดียวกนักบัแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ท าให้กรุงเทพมหานครสามารถท างานไดส้ะดวก
และรวดเร็วยิง่ข้ึน 

 อุปสรรค (Threats) 
ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีระยะเวลาในการ

ด ารงต าแหน่ง เม่ือครบวาระ อาจท าให้มีการเปล่ียนผูบ้ริหาร ท าให้การด าเนินงานอาจไม่ต่อเน่ือง
หากผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีแตกต่างกนัออกไป   

 เทคโนโลย ี
 โอกาส (Opportunities) 

กรุงเทพมหานครสามารถตดัสินใจในการเลือกน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้น
การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยได ้ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยใีนการจดัการขยะมูลฝอยมีความทนัสมยั
มากข้ึน ประสิทธิภาพดีข้ึน มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกน ามาใชใ้ห้เหมาะสมกบัประเภทปริมาณ
ของขยะมูลฝอย  และวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัขยะมูลฝอย ตั้งแต่การน าเทคโนโลยเีขา้มา
ใชใ้นการคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดัเช่น การใชเ้คร่ืองจกัรในการคดัแยกขยะ
มูลฝอย  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในก าหนดเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย  การใช้
เทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการพกัขยะระหว่างรอการก าจดั จนถึงเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในการก าจดั และเพิ่มมูลค่าให้กบัขยะมูลฝอย เช่น การใช้เทคโนโลยีในการน าขยะมูลฝอย
ประเภทถุงพลาสติกไปผลิตน ้ ามัน การใช้พลังงานความร้อนจากเตาเผาขยะมูลฝอยไปผลิต
กระแสไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากการบริหารจดัการขยะใน
ประเทศเกาหลี เป็นตน้  ตลอดจน เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภยัสูงสุด ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และชุมชน 

จากการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านัก
ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ในอนาคตกรุงเทพมหานครจะด าเนินโครงการเน้นเร่ืองการ
แปรรูปขยะและบ าบดักลบัไปใช้ประโยชน์  ซ่ึงก าลังจะเกิดข้ึนท่ีศูนย์ก าจดัขยะหนองแขม โดย
สามารถก าจดัขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ 300-500 ตนัต่อวนั และโรงงานคอมโพส (Compose) สามารถ
ก าจดัขยะได้ประมาณ 1,000 ตนั รวมทั้งด าเนินการสร้างโรงงานคอมโพส (Compose) ให้เพิ่มข้ึน 
เพื่อรองรับขยะปริมาณ 600 ตนั โดยเนน้การน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากข้ึน และลดการฝังกลบ
ขยะ กล่าวคือ มองในแง่ของขยะเป็นประโยชน์  
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 อุปสรรค (Threats) 
การเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจดัการขยะมูลฝอย จะต้อง

เลือกให้เหมาะสม โดยการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุด 
เน่ืองจากเทคโนโลยีดงักล่าว มีราคาสูงมาก  อีกทั้งยงัตอ้งเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ซ่ึงตอ้งจ่ายค่าตอบแทนสูง เพื่อเขา้มาดูแล บ ารุงรักษา เพื่อให้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นยืดอายุการใชง้านของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีดงักล่าวให้พร้อม
ใชง้านไดต้ลอดเวลา  

 ความร่วมมือของชุมชน 
 โอกาส (Opportunities) 

 จากการท่ีกรุงเทพมหานครมีขอ้มูลของชุมชน และมีโครงการต่าง 
ๆ ท่ีเชิญชวน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนรวมกลุ่มกนัในการสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง เช่น ให้เงิน
สนบัสนุนในการจดัท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชุมชนเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  หรือ การสนบัสนุน
ในดา้นองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีชุมชนตอ้งการใช้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน เป็นตน้ท าให้ชุมชนมีความ
เขม้แข็ง และการด าเนินการท่ีต่อเน่ืองของกรุงเทพมหานครท าให้จ  านวนชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง
เพิ่มข้ึน เป็นผลใหก้รุงเทพมหานครเขา้ถึงชุมชนไดม้ากข้ึน ดงันั้น การขอความร่วมมือจากชุมชนใน
การรณรงค์และจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยจึงได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี 

 การจัดให้มีการประชุมระหว่างผู ้น าชุมชนกับส่วนงานของ
ส านกังานเขต ยงัเป็นการสร้างความคุน้เคย เป็นกนัเอง ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าให้การขอ
ความร่วมมือต่าง ๆ จากชุมชนไดรั้บการตอบรับในทิศทางบวก 

 อุปสรรค (Threats) 
ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ประชาชนและองค์กรเอกชนท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครต่างพบว่า ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครยงัไม่มีจิตส านึกและให้ความร่วมมือเพียงพอต่อการจดัการขยะภายในครัวเรือน
ของตน ซ่ึงนบัวา่เป็นสาเหตุส าคญัต่อการบริหารงานดา้นการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
อาจมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 กรุงเทพมหานครมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เช่น การจดัท าส่ือท่ีเก่ียวกบัการคดัแยกและจดัการขยะมูลฝอย การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
สนบัสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆท่ีเก่ียวกบัการคดัแยก การจดัการขยะมูลฝอยดว้ยหลกั 3 Rs 
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แก่ชุมชนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย   เป็นต้น มาอย่างต่อเน่ืองแต่ก็ยงัไม่
ครอบคลุมและทัว่ถึงในทุกพื้นท่ีและทุกชุมชน เน่ืองจากบุคลากรมีไม่มากนกั   

 ปัญหาในเร่ืองของทศันคติในการขาดความตระหนัก และขาด
จิตส านึกสาธารณะของประชากร เน่ืองจากประชากรในชุมชนยงัมีทศันคติท่ียงัคิดว่า การเก็บขน
และก าจดัขยะมูลฝอยเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีควรไดรั้บ จึงมองว่าเป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีภาครัฐตอ้งดูแล อีกทั้งกรุงเทพมหานครถือเป็นแหล่งท ามาหากินของประชากรต่างถ่ิน 
ท าให้เกิดประชากรแฝง ซ่ึงประชากรเหล่าน้ีจะไม่มีจิตส านึกในการรักถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เน่ืองจากมีการ
ยา้ยท่ีอยูบ่่อย และมีทศันคติวา่ไม่ใช่บา้นของตนเอง  

 ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 โอกาส (Opportunities) 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอยนั้น ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานสากล และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากหน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้
ความช านาญท่ีแตกต่างกนัในการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงท าให้การจดัการขยะมูลฝอยท าไดค้รบถว้น
ในทุกมิติ เช่น  กรมควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม มีความช านาญและ
สนับสนุนในเร่ืองของการก าหนดมาตรฐาน การควบคุมมลพิษ และสามารถเขา้ร่วมในการช่วย
ตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมมลพิษท่ีจะกระจายสู่ส่ิงแวดลอ้ม กรมอนามยัมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการคดัแยก เก็บรวบรวม และก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ เป็นตน้ ดงันั้น การมีหน่วยงานท่ีมี
ความช านาญในหลากหลายดา้น ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพท่ีดี
ยิง่ข้ึนใหก้บัการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

 การไดรั้บการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือจากภาคเอกชนและองคก์ร
ท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ถือเป็นโอกาสหน่ึงในการพฒันาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการด าเนินงานของบริษทัเอกชนอาจมี
แนวคิดหรือวธีิการประยกุตใ์ชส้ร้างสรรคม์ากกวา่ภาครัฐ เพราะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
รวมทั้งงบประมาณและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากกว่า จากการสัมภาษณ์กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาในการท าโครงการ
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยให้แก่ส านกัส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร พบวา่ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม
ไดด้ าเนินการจดัท าโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานครมา
โดยตลอด เพื่อสร้างมาตรฐานให้กบักรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร และส านกัส่ิงแวดลอ้ม ผลจากการด าเนินการต่าง ๆ ท าให้ประชาชนมีโอกาส



165 
 

ในการรับความรู้ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลกัษณะและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะมากข้ึน  

 อุปสรรค (Threats) 
ในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนั้น จะประสบ

ความส าเร็จได้ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยเฉพาะภาครัฐหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยอีกหลาย
หน่วยงานเช่น กองทุนส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กองนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ดงันั้น การด าเนินงาน
ตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน อาจท าให้เกิดการทบัซ้อนกนัในการท างาน ก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้และความไม่เขา้ใจระหวา่งหน่วยงานได ้
 

4.6 การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการขยะส าหรับกรุงเทพมหานคร 
 

จากการวเิคราะห์ช่องวา่งทางกลยุทธ์ (Gap Analysis) จากบริบทเดิมขององคก์รเปรียบเทียบ
กบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  เ ม่ือว ันท่ี  26 สิงหาคม  2557 และวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) โดยเน้นในประเด็นการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นการพฒันาได้ 4 มิติตามหลกัการของ Balanced 
Scorecard แสดงแผนท่ีกลยุทธ์ดงัภาพท่ี 4.12 และน าไปสู่การก าหนดยุทธ์ศาสตร์การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 การก าหนดยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตราย  

มุ่งเนน้ในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งให้หมดไป ในขณะเดียวกนัก็มีการ
ส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการอุปโภคบริโภค โดยการลด และคดัแยก
ขยะมูลฝอยจากตน้ทาง เพื่อให้มีขยะมูลฝอยเหลือนอ้ยท่ีสุดในการน าไปก าจดั  ดว้ยการน าหลกัการ 
3Rs  มาใช ้ นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้นการเก็บ
ขน ก าจดั และเพิ่มมูลค่าให้กบัขยะมูลฝอย รวมถึงการน าพลงังานต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการก าจดัขยะมูล
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ฝอยมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยจะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ซ่ึงทุกภาคส่วนมีหน้าท่ีท่ีตอ้งร่วมมือกนัในการจดัการขยะมูลฝอย  เน่ืองจากปัญหาขยะ
มูลฝอยมิไดเ้ป็นปัญหาของคนใดคนหน่ึง  แต่เป็นปัญหาของทุกคน  ดงันั้น ภาครัฐซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการจดัการขยะมูลฝอยจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะก าหนดรูปแบบและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เช่น การก าหนดให้ภาคเอกชนเขา้มาร่วมในการลงทุน ในลกัษณะ
ของการจา้งเหมา  การสัมปทาน  หรือลงทุนร่วมกบัภาครัฐ  ส าหรับภาคประชาชนนั้น อาจมีส่วน
ร่วมในเร่ืองของการสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อช่วยรณรงค์สร้างจิตส านึกและให้ความรู้เก่ียวกบั
ขยะมูลฝอย  หรือการเข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัสามารถเฝ้าระวงัแจง้ข่าวสารแก่ภาครัฐ หากมีการท าผิดกฎหมายใน
การจดัการขยะข้ึน  เป็นตน้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งเหมาะสม 

มุ่งเนน้ในการบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้ครบวงจร ตั้งแต่ 
การจัดท าแผน  การน าแผนไปปฏิบัติโดยการก าหนดผู ้รับผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณและองคค์วามรู้  เม่ือปฏิบติัแลว้ตอ้งมีการติดตามก ากบัดูแลตรวจสอบให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุวตัถุประสงค์  ไม่เพียงเท่านั้ น เม่ือด าเนินการตามแผนแล้วหากมี
ขอ้บกพร่อง หรือพบปัญหาใด ๆ จะตอ้งมีการน าขอ้บกพร่องหรือปัญหานั้น ๆ มาท าการวิเคราะห์  
ปรับปรุง  แก้ไข ไปเร่ือย ๆ จนกว่างานท่ีปฏิบติัจะบรรลุวตัถุประสงค์  และเพื่อให้งานท่ีปฏิบติั
สัมฤทธ์ิผล  การน ากฎหมายมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัแก่ผูก้ระท าความผิด หรือการเพิ่มมาตรการต่าง 
ๆให้ทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการน าหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” 
(Polluters Pay Principle: PPP) มาใช ้โดยท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการก าหนดใหผู้ผ้ลิตสินคา้
ตอ้งมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมกบัค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะมูลฝอย  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนับว่าเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีส่วนช่วยใหง้านท่ีปฏิบติัส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาศกัยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย 

ให้ความส าคญักบัการเพิ่มศกัยภาพแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ 
ทกัษะ ตลอดจนพฤติกรรมและทศันคติให้เป็นไปในทางสร้างสรรค ์และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในการจดัการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  การจดัให้มีการอบรม หรือจดักิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มองคค์วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน รวมทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไป
ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ใหม่ ๆ ท่ีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
บริบทของกรุงเทพมหานคร เป็นตน้  นอกจากน้ียงัเนน้ในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ มาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยดัค่าใชจ่้าย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การวิจยัและพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการ
จดัการขยะมูลฝอย 

ให้ความส าคญักบัการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยทั้งในและ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้ทราบขอ้มูลและมุมมองในทุกมิติอย่างกวา้งขวาง และน ามาพฒันาองค์
ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหา ขอ้บกพร่องในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  

 กลยุทธ์ ตัว ช้ีวัดและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

 
ตารางที ่4.6  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 
1.จัดระบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 
 

1. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย ท่ีคัดแยกจาก
แหล่งก าเนิดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556* 

3. ปริมาณขยะมูลฝอยจากบา้นเรือนท่ีจดัเก็บได้ลดลง 
เม่ือเทียบกบัปี 2556* 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 

2. จดัระบบคดัแยกของเสีย
อนัตรายท่ีตน้ทาง 

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอนัตรายท่ีสามารถคดัแยก
จากแหล่งก าเนิด (บ้านเรือน) เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับ 
2556* 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
 

3 . จัดระบบคัดแยกขยะ
อิเลคทรอนิกส์ท่ีตน้ทาง 

1. ร้อยละของปริมาณขยะอิเลคทรอนิกส์ท่ีสามารถคดั
แยกจากแหล่งก าเนิด (บา้นเรือน) เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบั 
2556* 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 
4 .ป รั บป รุ ง วิ ธี ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมและขนส่งขยะมูล
ฝ อ ย แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ใ ห้
เหมาะสม 

1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยตกคา้งท่ีลดลง*** 
2.ร้อยละของปริมาณขยะอิเลคทรอนิกส์ท่ีน ากลบัมารี
ไซเคิลเพ่ิมข้ึน* 
3. ร้อยละของขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีคดัแยกและเก็บขน
อยา่งถูกวิธี 
4. จ  านวนเร่ืองร้องเรียนเร่ืองขยะมูลฝอยตกค้างใน
ชุมชนลดลง** 

ร้อยละ 10 ต่อปี 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2562 
 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ภายในปี 2562 
 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 

5 .จัดท าระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
โดยใช้ เทคโนโลยี เข้ามา
ช่วยในการเก็บขนและก าจดั
ขยะมูลฝอยให้ไดม้าตรฐาน
และไดป้ระโยชน์สูงสุด 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเม่ือเทียบกบัปี 
2556* 
2. ร้อยละของขยะมูลฝอยท่ีน ามาบ าบดัแลว้น ากลบัไป
ใชป้ระโยชน์ท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยเพ่ิมข้ึน* 
3. ร้อยละของขยะท่ีได้รับการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2556* 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 
 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ภายในปี 2562 
 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ภายในปี 2562 

6. น าขยะมูลฝอยในสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยมาแปรรูป
เป็นพลงังาน 

1. ร้อยละของขยะมูลฝอยท่ีน าไปผลิตพลงังาน*** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของขยะมูล
ฝอยท่ีสามารถน าไปผลิตพลงังานได ้
ภายในปี 2562 

 
หมายเหตุ: *     จากแผนพฒันากรุงเทพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดา้นการจดัการขยะ 

 **    มาตรการเร่งด่วนของนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ***  น าเสนอเพิ่มเติม 

 
ตารางที ่4.7  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวินยัและการมีส่วนร่วมรับผดิชอบของประชาชนและทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย  
1. การบังคับใช้กฎหมาย
อยา่งจริงจงั 

จ านวนผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัขยะมูลฝอยลดลง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 

2 .สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ร้อยละจ านวนหน่วยงานเอกชนมีการจัดการมูลฝอย
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2556* 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย  
3.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
เข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ด าเนินการเก็บขนและก าจดั
มูลฝอย 

จ านวนโครงการในการลงทุนในเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
และส่ิงก่อสร้างเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ีเขา้มาร่วมกบักบัภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึน*** 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 โครงการต่อปี 

4.สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
จากการจดัการขยะมูลฝอย 

ขอ้ร้องเรียนจากปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยลดลง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 

5. พฒันาเสริมสร้างความรู้
ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
เยาวชน 

ร้อยละของประชาชนและเยาวชนท่ีมีความรู้ด้านการ
จดัการขยะเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2556 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10 ต่อปี 

6. สร้างเสริมประสบการณ์
แก่ประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอยเพ่ือให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละจ านวนชุมชนท่ีมีการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
(CBM) เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปี 2556* 
 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 
 

 
หมายเหตุ: *     จากแผนพฒันากรุงเทพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดา้นการจดัการขยะ 

 **    มาตรการเร่งด่วนของนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ***  น าเสนอเพิ่มเติม 

 
ตารางที ่4.8  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสม 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

1.การจัดท าแผนจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 

มีแผนระดบัเขตแลระดบัชุมชนเพ่ิมข้ึน การจดัการ
ขยะมูลฝอย*** 

ไม่นอ้ยกวา่ 10 เขตต่อปี 

2. ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้
ใ น ก า ร น า เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง
เศรษฐศาสตร์และหลักการใน
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมมา
ประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสม  เช่น 
หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (PPP) 

รายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าหลกั 
PPP มาใช ้

ภายในปี 2558 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

3. ปรับแกก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย 

ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม ปรับปรุงกฎหมาย ขอ้บญัญติัใน
การบริหารจดัการ และมาตรการต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้
บงัคบักบัทุกภาคส่วน**** 

ภายในปี 2559 

4. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ในการบริหาร
จดัการทั้งจากภายในและภายนอก 

ร้อยละของความเช่ือมั่นจากภาครัฐท่ีเ ก่ียวข้อง 
ภาคเอกชน และประชาชนท่ีมีต่อความซ่ือสตัยสุ์จริต
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย**** 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

 
หมายเหตุ: *     จากแผนพฒันากรุงเทพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดา้นการจดัการขยะ 

 **    มาตรการเร่งด่วนของนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ***  น าเสนอเพิ่มเติม 

 
ตารางที่  4.9  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การเพิ่มศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย  

1. การพัฒนาความรู้และ
ทั ก ษ ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอย 

ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา*** ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ต่อปี 

2.พั ฒ น า ทั ศ น ค ติ แ ล ะ
พฤติกรรมของบุคลากรของ
กรุ งเทพมหานครในการ
ปฏิบติังานดา้นขยะมูลฝอย 

จ านวนการโยกยา้ยหรือลาออกของบุคลากรในส่วนงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยลดลง*** 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

3.การสร้างประสบการณ์ใน
การจัดการขยะมูลฝอยแก่
ผูบ้ริหารและบุคลากร 

1.ร้ อ ยละของผู ้บ ริห าร ท่ี ไ ด้ รั บก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์*** 
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บการสร้างเสริม
ประสบการณ์*** 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

4.พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
กรุงเทพมหานครให้พร้อมรับ
กับก าร ใช้ เทคโนโลยี ท่ี
ทนัสมยั 

บุคลากรมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ**** 
 

ร้อยละ 100 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย  

5. ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสน เทศมา ใช้ในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานด้าน
การจดัการขยะมูลฝอย 

ภายในปี 2559 

 
หมายเหตุ: *     จากแผนพฒันากรุงเทพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดา้นการจดัการขยะ 

 **    มาตรการเร่งด่วนของนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ***  น าเสนอเพิ่มเติม 

 
ตารางที่ 4.10  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั เป้าหมาย  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีก าร ศึกษา วิจัย ในงาน ท่ี
เก่ียวข้องในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

จ านวนเงินท่ีใช้ในการวิจยัหรือจ้างท่ีปรึกษาในการ
จดัท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย*** 

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาทต่อปี 

2. สนับสนุนให้มีการพฒันา
องค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

จ านวนเ งินท่ีใช้สนับสนุนในการพัฒนาต่อยอด
โครงการหรือนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน*** 

ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาทต่อปี 

 
หมายเหตุ: *     จากแผนพฒันากรุงเทพ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ดา้นการจดัการขยะ 

 **    มาตรการเร่งด่วนของนโยบายผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ***  น าเสนอเพิ่มเติม 
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ภาพที ่4.12  แผนท่ีกลยทุธ์การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดลอ้มการจดัการขยะ รวมถึงการจดัท ายุทธศาสตร์การ
จดัการขยะของกรุงเทพมหานคร จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาขอ้มูลและเอกสารปฐม
ภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร และการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี สามารถสรุปอภิปรายผลการศึกษา และมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 

5.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

การศึกษาวจิยัน้ีสามารถน าขอ้มูลมาสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล ซ่ึงประกอบดว้ย การ
วิเคราะห์ช่องว่างเชิงกลยุทธ์ (Gap Analysis) การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สรุปผล
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงกลยุทธ์ (Gap Analysis) การจัดการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

จากการวเิคราะห์ช่องวา่งกลยุทธ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร สามารถน ามา
สรุปผลไดด้งัตารางท่ี 5.1
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จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ช่องวา่งในการบริหารการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครประเด็น
ส าคญั ได้แก่ ประเด็นการสร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน โดยจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของกรุงเทพมหานครท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึง
หัวหน้าชุมชน ทุกคนล้วนให้ค  าสัมภาษณ์ในลักษณะเดียวกันว่า “จิตส านึกต่อสาธารณะและ
พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนเป็นสาเหตุหลกัของปัญหาดา้นขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
และประชาชนยงัถือเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัต่อการบริหารการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ” ซ่ึง
สอดคล้องกบัการศึกษาของจากการศึกษาของ Teo (2007) พบว่าส านักงานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
(NEA) ของประเทศสิงคโปร์ได้ด าเนินแผนกลยุทธ์เก่ียวกับการรีไซเคิลขยะมูลฝอยและขยะ
อุตสาหกรรม ไปยงัภาคส่วนต่าง ๆ อยา่งจริงจงั โดยเร่ิมจากการส่งเสริมการรีไซเคิลในพื้นท่ีชุมชน 
โรงเรียน และ3P (เอกชน, รัฐวิสาหกิจ, รัฐบาล) เป็นพื้นท่ีน าร่อง และขยายผลการด าเนินการไปสู่
พื้นท่ีต่าง ๆ ต่อไป ภายหลงัจากการด าเนินกลยทุธ์ 5 ปี พบวา่อนัตราการรีไซเคิลขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน
จาก 40% เป็น 49% และอตัราการเกิดขยะมูลฝอยลดลงถึง 8% คิดเป็นปริมาณประมาณ 7,000 ตนัต่อ
วนัในปี 2005 ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นท่ี โดย
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (NEA) ของประเทศสิงคโปร์ก าหยดเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ใน
คร้ังน้ีคือ “Towards Zero Landfill” และ “Towards Zero Waste”  

จากการด าเนินการขา้งตน้ในเร่ืองการสร้างวินยัและสร้างจิตส านึกในเร่ืองการจดัการขยะ
ให้แ ก่ ทุกภาคส่วน รวมทั้ งตรวจสอบและด า เ นินการทางกฎหมายแก่ผู ้กระท าผิดของ
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนัประชาชนยงัขาดจิตส านึกในเร่ืองการลดใช้และการคดัแยกขยะอยู่มาก 
ดังท่ีพบได้จากปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบันและพบว่าในบางพื้นท่ียงัคงถูก
ลกัลอบทิ้ง และลกัลอบก าจดัขยะมูลฝอยภายในชุมชนต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของ
กรุงเทพมหานครยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ยงัไม่
มีการด าเนินการส่งเสริมอยา่งต่อเน่ือง และการด าเนินการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไม่ครอบคลุมทัว่ถึงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งไม่มีการด าเนินการทางกฎหมายแก่
ผูก้ระท าผิดอย่างจริงจงั ดงันั้นโอกาสในการพฒันาการ การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ 
อย่างจริงจังในเร่ืองการคัดแยกขยะตามหลักการ 3R ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง อาทิเช่น 
โทรทศัน์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เน่ืองจากในปัจจุบนัข่าวสารมีการเผยแพร่ไดอ้ย่างรวดเร็ว
ผา่นส่ือเหล่าน้ี โดยตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาบทบาทหนา้ท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจดัการขยะและแนวทางในการจดัการขยะในอ าเภอบางพลี
จงัหวดัสมุทรปราการของ วุฒินันท์ บุญชู (2550) ท่ีพบว่าปัญหาในการจดัการขยะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคือ ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือและตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีตอ้งช่วยกนัรักษาความ
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สะอาด และสถานท่ีก าจดัขยะ ดังนั้นจึงตอ้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึก และ
ตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากขยะ และออกกฎบทลงโทษท่ีชดัเจนและเคร่งครัดในเร่ือง
เก่ียวกบัการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบของชุมชน  

นอกจากน้ีควรมุ่งเนน้การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน อาทิ
เช่น สนบัสนุนให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนร่วมกบัภาครัฐ หรือการใหป้ระชาชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการ
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Participation) ในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และเฝ้าระวงัแจง้ข่าวสารแก่ภาครัฐหากมีการท าผิดกฎหมายในการจดัการขยะข้ึน 
เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Sakata (2007) ท่ีไดก้ล่าววา่ในประเทศญ่ีปุ่นก่อนท่ีรัฐบาลจะ
น านโยบายใหม่ด้านการจดัการขยะมาใช้ เพื่อไม่ให้สร้างความล าบากต่อประชาชนจึงได้จดัการ
ประชุมแสดงความคิดเห็นข้ึน เพื่อรับทราบความคิดจากมุมมองของประชาชนในเร่ืองนโยบายใหม่
เกิดข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามถือวา่เป็นเร่ืองยากล าบากอยา่งยิง่ต่อการสร้างนโยบายใหป้ระชาชนมีความ
พึงพอใจทุกคน และการศึกษาของ Ashok (2009) พบวา่การจดัการขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยืนส่งผลต่อ
ประชาชน ซ่ึงโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยต่าง ๆ ไม่สามารถไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชนได้ตลอดไป ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการจดัการขยะ
อยา่งย ัง่ยืนผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในทางปฏิบติันั้นความส าเร็จของ
โครงการเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัจ านวนของประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการขยะมูลฝอยอยา่ง
ย ัง่ยืน ถา้โครงการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยืนไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน จึงยากต่อการ
รักษาความสะอาดบา้นเมืองและส่งผลต่อการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่อาจไม่มีคุณภาพ เน่ืองจาก
การคดัแยกขยะท่ีไม่ถูกตอ้งของประชาชน 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มี
ผลต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (SWOT Analysis) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ประกอบดว้ย
ปัจจยัส าคญั คือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและแผน การบริหารจดัการ งบประมาณ บุคลากร และ
วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพพื้นท่ี สังคมและวฒันธรรม สภาพทาง
การเมือง เทคโนโลย ีความร่วมมือของชุมชน และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเอกชน 
ซ่ึงสามารถน ามาพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย โดยการน าหลกัการ 
SWOT Analysis มาใชใ้นการวิเคราะห์ และสามารถสรุปรายละเอียดผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 
5.2 และ 5.3 
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 สภาพแวดลอ้มภายใน 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในการจดัการขยะของกรุงเทพมหานครแสดง

ดงัตารางท่ี 5.2 
 
ตารางที่ 5.2  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายในการจัดการขยะของ   

กรุงเทพมหานคร 
 

ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. นโยบายและแผน กรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจนและมีแผนรองรับ
หลายแผน ทุกแผน มีการก าหนด กลยทุธ์ 
และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 

1. กรุงเทพมหานครมีแผนฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยหลายแผนฯ  แต่มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนั
ไป และมีการก าหนดปีฐานท่ีแตกต่างกนัออกไป อาจท า
ให้การปฏิบติังานสบัสน ขาดประสิทธิภาพ  
2. ไม่ มีก ารก าหนดกลยุทธ์ห รือมาตรการส าห รับ
เตรียมการป้องกนัในกรณีเหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไว้
ในแผนฯ ต่าง ๆ เช่น  กรณีเกิดน ้ าท่วม  กรณีท่ีเกิดเพลิง
ไหมส้ถานกกัเก็บมูลฝอย 

2. การบริหารจดัการ 1. โครงสร้างหน่วยงานชดัเจน มีสายการ
บงัคบับญัชาตามล าดบัขั้น มีการก าหนด
หน้าท่ีของส านกั กอง และต าแหน่งต่าง ๆ
ไวอ้ยา่งชดัเจน   
2. การบริหารโดยการจ้างเหมาหรือให้
เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนใน
การจดัการขยะมูลฝอย สามารถก าหนด
เ ง่ือนไขและข้อตกลง เองได้  ท  า ให้
ป ระหย ัดค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง  ๆ   และได้
ประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานครและ
ประชาชน 
3. สามารถก าหนดและแก้ไขกฎระเบียบ
ต่าง ๆเช่น อตัราค่าธรรมเนียม บทลงโทษ 
ฯลฯ เพ่ือน ามาใช้เป็นมาตรการในการ
ก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 

1. แมจ้ะมีการก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีไวช้ดัเจนแลว้ 
แ ต่ ปัญหาในการปฏิบัติ  ซ่ึ ง เ กิ ดจากการขาดการ
ประสานงานระหว่างส่วนงาน เกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั 
การด าเนินงานมีหลายขั้นตอน กฎระเบียบภายในองคก์รมี
มาก ท าให้บางคร้ังการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า  ไม่
ทนัเวลา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายได ้
2. ส่วนของส านักงานเขต ท่ีต้อง ติดต่อโดยตรงกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ยงัประสบปัญหาในการวางระบบใน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยในทุกขั้นตอน ท าให้เกิดปัญหา
ขยะตกคา้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุของการร้องเรียนจากประชาชน 
3. ขาดการตรวจสอบและประเมินผล  ในการปฏิบติังาน 
โดยเฉพาะในการจา้งเหมาและการร่วมลงทุนของเอกชน 
ซ่ึงอาจท าให้เอกชนด าเนินการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลกระทบแก่ประชาชนและสภาพแวดลอ้ม 
4. ขาดการน าบทลงโทษมาบังคับใช้อย่างจริงจัง และ
บทลงโทษน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับผลประโยชน์ ท่ี
ผู ้กระท าผิดได้รับ  ท าให้ผู ้กระท าผิดไม่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ)  
 

ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

3.  งบประมาณ มีการจดัตั้งงบประมาณในแต่ละส่วนงาน
ไวแ้ลว้ ท าให้ผูป้ฏิบติัสามารถบริหารและ
วางแผนก าร ใช้ จ่ า ย งบประมาณให้
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานได ้

1. งบประมาณท่ีจดัตั้งไวแ้ลว้ อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน่ืองจากการขาด-เกิน
ของเงินงบประมาณจากการด าเนินงานตามแผนฯ  การ
โอนยา้ยงบประมาณท าไดย้ากหรือบางส่วนท าไม่ได ้
2. รายรับ - รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ส านกังานเขตไม่สมดุล มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่รายรับ 
3. ปัญหาการจดัเก็บค่าธรรมเนียมจากผูรั้บบริการได้ไม่
ครบถว้น  
4. ปัญหาความโปร่งใสในการใช้งบประมาณด้านการ
จดัซ้ือจดัจา้ง  ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือ 

4. บุคลากร ส านักส่ิงแวดล้อมมีบุคลากรผูเ้ ช่ียวชาญ 
และมีความมุ่งมัน่ต่อหน้าท่ีการงานดีมาก 
โดยมีการด าเนินการพฒันาบุคลากรในทุก
ระดบั มีทั้งการอบรมให้ความรู้ การไปดู
งานทั้ งในและต่างประเทศ ท่ีสามารถ
น ามาประยกุตใ์ช้ในการจดัการขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. บุคลากรในบางส่วนงานมีจ านวนไม่เพียงพอ และ
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางยงัขาดแคลน
เน่ืองจากปัญหาค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ 
2. การจดัสรรบุคลากรในการท างานยงัไม่สมดุล บางส่วน
งานมากบุคลากรนอ้ย บางส่วนงานนอ้ยบุคลากรมาก 

5. วัสดุ อุปกรณ์และ
เทคโนโลย ี

มีอ านาจในการพิจารณาตัดสินใจและ
ก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
การจดัซ้ือจดัจ้าง หรือร่วมทุน ตลอดจน
การคดัเลือกเทคโนโลยีท่ีดีและเหมาะสม
เพื่อประโยชน์สูงสุด 

1. วสัดุ อุปกรณ์ พาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการ
จดัการขยะมูลฝอยช ารุดและมีไม่เพียงพอ   
2. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการก าจดัขยะมูลฝอยยงัไม่ทนัสมยั
และไม่มีประสิทธิภาพ 
3. เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ไม่เหมาะกบัองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บ 
4. เทคโนโลยท่ีีน ามาใชเ้ป็นเทคโนโลยท่ีีบุคลากรในส่วน
งานท่ีมีอยูข่าดความช านาญในการดูแล ซ่อมบ ารุง 
5. การน าเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศมาใช้ยงัไม่
ครอบคลุมทุกส่วนงาน เช่นฐานขอ้มูลผูใ้ช้บริการท่ีเป็น
ปัจจุบนั   

  
 สภาพแวดลอ้มภายนอก 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร
แสดงดงัตารางท่ี 5.3 
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ตารางที่ 5.3  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอกการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานคร 

 
ด้าน โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สภาพพ้ืนท่ี 
  

มีพ้ืนท่ีท่ีใช้เป็นศูนยก์  าจดัอยู่แล้วในจ านวน 3 
ศูนย์ ซ่ึงพ้ืนท่ีในแต่ละศูนย์ ยงัสามารถขยาย 
หรือพฒันาระบบการก าจดัขยะมูลฝอยภายใน
ศูนย์ได้อีกเพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เพ่ิมข้ึน ท าให้ลดปัญหาในการจดัหาสถานท่ีใน
การก าจดัขยะมูลฝอยได ้
  

1. มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา และ
จ านวนประชากร ท าให้พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยั, พาณิชยกรรมและสถานท่ีราชการ และอ่ืน ๆ พ้ืนท่ี
ท่ีจะน าไปใช้ด าเนินการจดัท าเป็นสถานท่ีก าจดัขยะลด
น้อยลงและหาได้ยากในขณะท่ีปริมาณขยะมูลฝอย
เพ่ิมข้ึน 
2. สภาพพ้ืนท่ีใช้สอยในกรุงเทพมหานคร ยงัมีปัญหาใน
เร่ืองของการจดัวางผงัเมือง  ซ่ึงเป็นปัญหาต่อเน่ืองมา
ยาวนาน ส่งผลให้การเก็บขยะมูลฝอยภายในชุมชนท าได้
ไม่ครอบคลุม 

2. สั ง ค ม แ ล ะ
วฒันธรรม 

มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ฐ า น ข้ อ มู ล ชุ ม ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร ท าให้ทราบถึงจ านวน ท่ีตั้ ง
และการกระจายตัวของชุมชน รวมถึงสภาพ
สังคม วฒันธรรม ค่านิยมและพฤติกรรม ซ่ึง
สามารถน าไปก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้
ประสานงาน รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างสะดวกและ
เหมาะสม 

1. ผู ้บริโภคมีการอุปโภคบริโภคมากข้ึน  ตามความ
ต้องการและความสะดวกสบาย  ผู้ผลิตสินค้ามักผลิต
สินค้าท่ีมีราคาถูกและอายุการใช้งานสั้ น  ท าให้เ พ่ิม
ปริมาณขยะมูลฝอย 
2. สงัคมและวฒันธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่าง
กัน  พฤติกรรมในการบริโภคจึงแตกต่างกัน  ท าให้
ปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกนั 
มีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอย 

3. ส ภ า พ ท า ง
การเมือง 
  
 
 
 

1. ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายชัดเจน 
และให้ความส าคญักบัปัญหาการจดัการขยะมูล
ฝอยท าให้การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยมี
โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ 
2. ในปัจจุบนั รัฐบาลจากคณะกรรมการรักษา
ความสงบแห่งชาติมีนโยบายในการด าเนินการ
ดา้นจดัการขยะมูลฝอยอยา่งจริงจงั และมีทิศทาง
เดียวกนักบัแผนพฒันากรุงเทพมหานครท าให้
สามารถท างานไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

1. ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครมีท่ีมาจากการเลือกตั้ง มี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง เม่ือครบวาระ อาจท าให้มี
การเปล่ียนผู ้บริหาร  การด าเนินงานไม่ต่อเน่ืองหาก
ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีแตกต่างกนัออกไป   
2. ความไม่ มี เส ถียรภาพทางการ เ มือง  หากมีการ
เปล่ียนแปลงผูน้ ารัฐบาล อาจท าให้ขาดความต่อเน่ือง 

4. เทคโนโลย ี ปั จ จุบัน มี เ ทคโนโลยี ในก ารจัดการขยะ
หลากหลายรูปแบบท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ
สามารถน าเทคโนโลยเีขา้มาใชไ้ดใ้นทุกขั้นตอน
ของกระบวนการจดัการขยะ 

เทคโนโลยีในการจดัการขยะมูลฝอย บางอย่างมีตน้ทุน
สูง หรืออาจถูกต่อตา้นจากประชาชน  
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ตารางที ่5.3  (ต่อ)  
 

ด้าน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

5. ความ ร่วมมือ
ของชุมชน 

1. กรุงเทพมหานครมีขอ้มูลของชุมชน และมี
โครงการต่าง ๆ ท่ีเชิญชวน สนบัสนุน ส่งเสริม
ให้ชุมชนรวมกลุ่มกันในการสร้างชุมชนให้
เขม้แขง็อยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ 
2. การจดัให้มีการประชุมระหว่างผูน้  าชุมชน
กบัส่วนงานของส านักงานเขต เป็นการสร้าง
ความคุน้เคย เป็นกนัเอง ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั  ท าให้การขอความร่วมมือต่าง ๆ จาก
ชุมชนไดรั้บการตอบรับในทิศทางบวก 

ประชาชนในกรุงเทพมหานครยงัไม่มีจิตส านึกและให้
ความร่วมมือเพียงพอต่อการจดัการขยะภายในครัวเรือน
ของตน ซ่ึงนบัวา่เป็นสาเหตุส าคญัต่อการบริหารงานดา้น
การจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจมาจากปัจจยั
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ยงัไม่
ครอบคลุมและทัว่ถึงในทุกพ้ืนท่ีและทุกชุมชน 
2. การขาดความตระหนัก  และขาดจิตส านึกสาธารณะ
ของประชาชน ท่ีคิดว่าเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของภาครัฐ 

6. ความ ร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง 
ๆ และภาคเอกชน 

1. มีหน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงมีความรู้ความช านาญ
ในการจัดการขยะมูลฝอย  เป็นโอกาสของ
กรุงเทพมหานครในการขอความร่วมมือใน
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
2. ภาคเอกชนมีทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วย
ในการบริหารจดัการขยะได้ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร รวมทั้งความรู้ความเช่ียวชาญในการ
จดัการขยะ 

1. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย
มีหลายหน่วยงานอาจมีการทับซ้อนกันในการท างาน 
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานได ้
2. ปริมาณขยะจ านวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ
ของภาคเอกชน อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 
จากตารางท่ี 5.2 และ 5.3 และจากการสัมภาษณ์รองผู ้อ  านวยการส านักส่ิงแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร พบวา่สถานการณ์ปัจจุบนัขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดปัญหาในการจดัการต่าง ๆ  เช่น ปัญหาในการจดัหาสถานท่ี วิธีการก าจดั ปัญหา
ในการจดัการ ปัญหาวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี และปัญหาการขาดความร่วมมือของประชาชน 
เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าว อาทิเช่น ปัญหาวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีน ามาใชไ้ม่
เหมาะกบัองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บ มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Ashok (2009) 
พบว่า ยานพาหนะท่ีใช้ในการเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในประเทศท่ีก าลังพฒันานั้นไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากขยะมูลฝอยท่ีเก็บไดมี้ความหนาแน่นต ่า นอกจากน้ียงัเป็นเร่ือง
ยากอยา่งยิ่งท่ีจะเลียนแบบลกัษณะรถเก็บขยะให้เหมือนกบัในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เพราะลกัษณะ
ของขยะมูลฝอยในพื้นท่ีและสภาพของขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกนั และปัญหาในการจดัหา
สถานท่ี และวิธีการก าจดั มีความสอดคล้องกบัการศึกษาของ Dongqing et al. (2010) ซ่ึงกล่าวว่า 
ขยะท่ีถูกน ามาก าจดัดว้ยวิธีการฝังกลบในประเทศเยอรมนัมีปริมาณลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เหตุผล
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ส าคญัคือการเพิ่มปริมาณขยะรีไซเคิลและขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึง
ในการก าจดัขยะ โดยขยะมูลฝอยท่ีเหลือจะถูกก าจัดด้วยวิธีการเผาและใช้เป็นพลังงานต่อไป 
เช่นเดียวกบัในประเทศสิงคโปร์ท่ีพบวา่ ประเทศสิงคโปร์มีแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยเพียง 3 แห่งอยู่
นอกเมือง ดงันั้นการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยวิธีฝังกลบจึงเป็นวิธีการสุดทา้ยท่ีประเทศสิงคโปร์จะ
เลือกใช ้แมว้่ายงัเป็นวิธีการส าคญัท่ียงัคงถูกใชใ้นประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจากประเทศสิงคโปร์มีพื้นท่ี
ในการใชฝั้งกลบขยะมูลฝอยอยา่งจ ากดั เป็นตน้ 

 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับผูบ้ริหารของ
องค์การสมยัใหม่ท่ีมุ่งหวงัผลส าเร็จในการด าเนินงาน เน่ืองจากในปัจจุบนัสภาพแวดล้อมของ
ประเทศมีการเปล่ียนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2539: 12 อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2555: 5) ดังนั้ นจากการสรุปผลการก าหนด
ยทุธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครดงัตารางท่ี 5.4 นอกจาก
จะสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ช่องวา่งทางกลยุทธ์และการวเิคราะห์ศกัยภาพแลว้ ยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฎีและผลการศึกษาวจิยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่5.4  สรุปยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ท่ีสอดคลอ้ง

กบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่นความเห็นชอบจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย 

1.  การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั  
2. จดัระบบคดัแยกของเสียอนัตรายท่ีตน้ทาง 
3. จดัระบบคดัแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ท่ีตน้ทาง 
4.ปรับปรุงวิธีการเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้เหมาะสม 
5.  จดัท าระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
การเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอยให้ไดม้าตรฐานและไดป้ระโยชน์สูงสุด 
6. น าขยะมูลฝอยในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นพลงังาน 

2. การส ร้ าง วินัยและการ มี ส่วน ร่วม
รับผิดชอบของประชาชนและทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย 

1. การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั 
2. สร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดัการขยะมูลฝอย 
3.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการเก็บขนและก าจดัมูลฝอย 
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ตารางที ่5.4  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาจาก

การจดัการขยะมูลฝอย 
5.  พัฒนาเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกให้แ ก่ประชาชนเยาวชนและสถาน
ประกอบการ 
6. สร้างเสริมประสบการณ์แก่ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยเพ่ือให้สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. การบูรณาการกระบวนการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสม 

1. การจดัท าแผนจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 
2. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และหลกัการในบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม เช่น หลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (PPP) 
3. ปรับแกก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
4. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นการบริหารจดัการทั้งจากภายใน
และภายนอก 

4. การเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรในทุกภาค
ส่วนและประชาชนในสงัคม 

 

1.  การพฒันาความรู้และทกัษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอย 
2.พฒันาทศันคติและพฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบติังาน
ดา้นขยะมูลฝอย 
3.การสร้างประสบการณ์ในการจดัการขยะมูลฝอยแก่ผูบ้ริหารและบุคลากร 
4.พฒันาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้พร้อมรับกบัการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
5.การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

5. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยใีนการจดัการขยะมูลฝอย 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยัในงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะมูลฝอย 
2. สนบัสนุนให้มีการพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย 
ยุทธศาสตร์น้ีเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่าง

เหมาะสม โดยจดัการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอยา่งถูกวิธี และลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไป
ก าจดัในขั้นสุดท้าย การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ี จ  าลอง โพธ์ิบุญ (2556: 35) ท่ีกล่าววา่ การจดัการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ของ
เสียอนัตรายจากชุมชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้งยกเวน้ขยะติด
เช้ือ ซ่ึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและค่านิยมในการอุปโภคบริโภค โดย
การลด และจดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไป ของเสียอนัตราย และขยะอิเลคทรอนิกส์จากตน้ทาง
เพื่อให้มีขยะมูลฝอยเหลือน้อยท่ีสุดในการน าไปก าจดั ซ่ึงสอดคล้องกบั Buttol, Masoni, Bonoli, 
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Goldoni, Belladonna and Cavazzuti (2007) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมการรีไซเคิลและการน ากลบัมา
ใช้ใหม่สามารถช่วยลดปริมาณขยะท่ีถูกน าไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบ และการส่งเสริมการใช้ซ ้ านั้น
ก าลงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึน และตวัอยา่งท่ีดีในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีเป้าหมายของการจดัการขยะคือ 
การสร้างรูปแบบสังคมผา่นหลกัการ “3Rs” (Reduce, Reuse, และ Recycle) (Dongqing et al., 2010) 
รวมถึงการปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมและจดัท า
ระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการเก็บขนและก าจดั
ขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐานและไดป้ระโยชน์สูงสุด ดงัท่ี  Mesjasz-Lech (2014) กล่าวว่า การท่ีจะ
สร้างระบบการจดัการขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจสภาพปัญหาของขยะมูล
ฝอยเสียก่อน 

นอกจากน้ียงัมีกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
มาใช้ในการเก็บขน ก าจดั และเพิ่มมูลค่าให้กบัขยะมูลฝอย รวมถึงการน าพลงังานต่าง ๆ ท่ีไดจ้าก
การก าจดัขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวทางจากประเทศต่าง ๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งการศึกษาของ Dongqing et al. (2010) ท่ีพบวา่ 
กลยุทธ์ในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย คือ (1) การแยก การเก็บรวบรวมของเสียทางชีวภาพ และการ
รักษาเพื่อลดขยะท่ีสามารถย่อยสลายไดไ้ปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบ (2) เพิ่มการรีไซเคิลวสัดุประเภท 
กระดาษ แกว้ พลาสติก และโลหะ (3) มีการแปรรูปของเสียเป็นพลงังาน ซ่ึงจะช่วยปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผูรั้บบริการและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน และการก าหนดกลยทุธ์น้ียงัมีความสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Matsuto, 2014 ซ่ึงกล่าววา่ ทัว่โลกไดมี้เป้าหมายร่วมกนัเก่ียวกบัพื้นท่ีการจดัการของ
เสีย คือ การลดพื้นท่ีในการก าจดัขยะดว้ยวิธีฝังกลบ และการน าขยะมาแปรรูปเป็นพลงังานและ
ทรัพยากร ซ่ึงถือเป็นจุดมุ่งหมายของการจดัการขยะทัว่โลก และเป็นไปตาม Roadmap การจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ือง 
ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ (คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ, 2557) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์น้ีมีความสอดคลอ้งกบั Roadmap การจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เร่ือง 
สร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน โดยทุกภาคส่วนมีหน้าท่ีท่ีตอ้งร่วมมือกนัในการ
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จดัการขยะมูลฝอย (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) เน่ืองจากปัญหาขยะมูลฝอยมิได้เป็น
ปัญหาของคนใดคนหน่ึง  แต่เป็นปัญหาของทุกคน ตามหลักการ“ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ – 
เอกชน” (Public-Private Partnership) ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการท่ีใชส้ร้างการร่วมรับผิดชอบระหว่าง
รัฐบาลกับเอกชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มศักยภาพในการลงทุนโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 2) เพื่อถ่ายโอนความเส่ียงใหภ้าคเอกชน และ 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ (สันติ เจริญพรพฒันา, ม.ป.ป.) โดยควรน ามาใชค้วบคู่กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายเพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีบทบาทในการจดัการส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Squires (2006) ท่ีพบว่า การด ารงอยู่ของมนุษย์ข้ึนอยู่กับการใช้
ทรัพยากร ซ่ึงทรัพยากรเหล่านั้นกลบักลายเป็นของเสียในทา้ยท่ีสุด โดยในประเทศก าลงัพฒันาการ
มีเศรษฐกิจ สังคม และประชากรท่ีดี ส่ิงเหล่าน้ีมีความจ าเป็นและส่งผลต่อระบบการจดัการขยะของ
ประเทศนั้น ๆ อีกทั้งประสิทธิภาพการท างานของระบบการจดัการขยะยงัข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สถาบนัการศึกษา องคก์รต่าง ๆ NGOs และรัฐบาล ดงันั้น ภาครัฐซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ี
ในการจดัการขยะมูลฝอยจึงมีหนา้ท่ีท่ีจะก าหนดรูปแบบและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาส าคญัอย่างยิ่งในเมืองต่าง ๆ โดยการ
แก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ในแง่ของปริมาณเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการร่วมกนัระหว่างทุกภาคส่วน 
รวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั  

แนวทางของยุทธศาสตร์ท่ี 2 น้ี ยงัมีความสอดคล้องกบัการศึกษาของ Luan and 
Sovacool (2012) ในประเทศสิงคโปร์ ท่ีพบว่ามีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั 
ตั้งแต่ระดบัอาจารย ์นายจา้งและลูกจา้ง เก่ียวกบัความส าคญัของการไม่ทิ้งขยะเกล่ือนกลาด โดยมี
การประชาสัมพนัธ์อย่างจริงจงัผ่านส่ือมวลชนเก่ียวกบัการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองและครอบคุลม
ทัว่ถึง พร้อมทั้งพฒันาเสริมสร้างความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์แก่ประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอยใหแ้ก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อให้สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้ดงัเช่นในประเทศญ่ีปุ่น
ซ่ึงไดใ้ช้บทบาทของสถานศึกษาในการให้ความรู้แก่เด็กนกัเรียน ในเร่ืองการคดัแยกขยะและการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม นอกจากการให้ความรู้ภายในโรงเรียนแล้ว (ตั้ งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงชั้นมธัยมศึกษา) ยงัมีการบูรณาการความรู้มาสู่ภาคปฏิบติัโดยการท าความ
สะอาดและการแยกขยะทุกวนัซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมของโรงเรียน 

การจดัการขยะมูลฝอยอย่างย ัง่ยืนภายในครัวเรือนถือเป็นงานท่ีทา้ทายอย่างยิ่ง 
วตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
เพิ่มการรีไซเคิล เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวเคร่ืองมือทางนโยบายจึงมีแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั 
(Dowie, McCartney and Tamm, 1998; Seadon, 2006) โดยส าหรับภาคประชาชนนั้นอาจมีส่วนร่วม
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ในเร่ืองของการสร้างเครือข่ายในชุมชน เพื่อช่วยรณรงค์สร้างจิตส านึกและให้ความรู้เก่ียวกบัขยะ 
มูลฝอย หรือการเขา้มาร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง และยงัสามารถเฝ้าระวงัแจง้ข่าวสารแก่ภาครัฐ หากมีการท าผิดกฎหมายในการจดัการขยะ
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Luan and Sovacool (2012) ท่ีพบว่าในเมืองโยโกฮาม่าประเทศ
ญ่ีปุ่นมีการก าหนดค่าปรับส าหรับผูท่ี้ทิ้งขยะไม่ถูกตอ้ง แต่ประชาชนกล่าวว่า รัฐบาลแทบจะไม่มี
ความจ าเป็นใด ๆ ในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อผูก้ระท าความผิด เน่ืองจากมีการตรวจสอบผูก้ระท า
ผิดอย่างเข้มแข็งภายในชุมชนด้วยกนัเอง จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งเหมาะสม 

เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นในการบูรณากระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้
ครบวงจร ตั้งแต่ การจดัท าแผน  การน าแผนไปปฏิบติัโดยการก าหนดผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนการ
สนบัสนุนงบประมาณและองคค์วามรู้ โดยการจดัท าแผนจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย เม่ือปฏิบติัแลว้ตอ้งมีการติดตามก ากบัดูแลตรวจสอบให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนและบรรลุวตัถุประสงค์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิทกัษ ์มุกดาสนิท (2551) ท่ี
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในโครงการจดัการขยะในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดั
ระยอง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะมูลฝอย เช่น นโยบายและวตัถุประสงคข์อง
ผูบ้ริหารในการจดัการขยะมูลฝอยรวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขีดความสามารถขององค์กรท่ีรับผิดชอบ ความร่วมมือและการประสานงานจาก
หน่วยงานอ่ืน การติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ มีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของ
โครงการจดัการขยะ ไม่เพียงเท่านั้น เม่ือด าเนินการตามแผนแลว้หากมีขอ้บกพร่อง หรือพบปัญหา
ใด ๆ จะตอ้งมีการน าขอ้บกพร่องหรือปัญหานั้น ๆ มาท าการวิเคราะห์  ปรับปรุง  แกไ้ข ไปเร่ือย ๆ 
จนกวา่งานท่ีปฏิบติัจะบรรลุวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
ในการบริหารจดัการทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ซ่ึงปัญหาการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนถือว่าเป็นปัญหาส าคญัท่ีเป็นชนวนก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้(วริิยา พิพฒัน์, 2554) 

นอกจากน้ีเพื่อให้งานท่ีปฏิบติัสัมฤทธ์ิผล ควรท าการปรับแกก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบั Roadmap การ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผา่นความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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เร่ือง วางระเบียบ มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  โดยการน ากฎหมาย
มาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัแก่ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนปฏิบติัตามและ
ให้ความร่วมมือกับนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม อาจมีความแตกต่างกัน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ควบคุมและบงัคบัใช้ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบัระดบัความตระหนกัต่อดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละชุมชน 
ตวัอย่างเคร่ืองมือในการควบคุมการจดัการขยะ เช่น การออกกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ส าหรับภาคประชาชนและอุตสาหกรรม (Bai and Sutano, 2002; Slack, Gronow and Voulvoulis, 
2009) หรือการเพิ่มมาตรการต่าง ๆให้ทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการน า
หลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” (Polluters Pay Principle: PPP) มาใช ้การพฒันากระบวนการผลิต
และการบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพนั้น โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน ประกอบดว้ยกลไกทางภาษีท่ีเหมาะสม 
การควบคุมโดยตรงท่ีใช้หลักการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (PPP) และกลไกของตลาดตอ้งสามารถ
สะทอ้นถึงตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริง ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากกระบวนการผลิตและ
การบริโภคจะเป็นผูท่ี้รับภาระตน้ทุน (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 12) และท าการศึกษาความเป็นไปได้
ในการก าหนดให้ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึง
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูล
ฝอย ซ่ึงสอดคล้องกบัการน าหลกั PPP มาใช้ยงัเป็นไปตามแนวทางของนโยบายป้องกนัละขจดั
มลพิษจากมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยใช้หลกั “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” สนบัสนุนให้เอกชนด าเนิน
ธุรกิจการเก็บขน ขนส่งและก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล สนบัสนุนใหผู้ผ้ลิตใชร้ะบบรับซ้ือซาก
หรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้ไปก าจดัหรือใชป้ระโยชน์ใหม่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปัญหา
การจดัการของชุมชนและแหล่งก าเนิดต่าง ๆ (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม. 
ส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม, 2540) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Luppi, Parisi and 
Rajagopalan (2011) ซ่ึงพบวา่ หลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายไดก้ าหนดวา่ผูท่ี้ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายต่อความเสียหายดงักล่าว ในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันามีการ
ขยายหลกัการน้ีในการสร้างภาระผูกพนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อชดเชยผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อ
ของความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบของหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมัน่ใจต่อการชดเชยความเสียหาย เม่ือมลพิษเป็นส่ิงท่ีไม่สามรถระบุไดห้รือประมาณค่า
มิได ้และเป็นแรงจูงใจอยา่งยิ่งส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการตรวจสอบการกระท าท่ีมี
ความเส่ียงต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีส่วนช่วยให้งานท่ีปฏิบติัส าเร็จไดดี้
ยิง่ข้ึน  
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาศกัยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย 

ประเทศไทยจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาทางปรับเปล่ียนสังคมไทยจากปัจจุบนัไปสู่สังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมใน
อนาคต ดงัท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 กล่าววา่ ควรมี
การสร้างความพร้อมและพฒันาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเจรจาโดย
สร้างทีมผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน 
รวมทั้ งจัดเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 117) ยทุธศาสตร์น้ีจึงก าหนดกลยทุธ์ท่ี
ให้ความส าคญักบัการเพิ่มศกัยภาพแก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ทกัษะ ตลอดจน
พฤติกรรมและทศันคติให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจดัการ
ขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น  การจดัให้มีการอบรม หรือจดักิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มองค์ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน รวมทั้งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไปศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ใหม่ ๆ ท่ีได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ โดยการน าทฤษฎีทุนมนุษยเ์ป็นทฤษฎีพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ
ในแต่ละบุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน (Becker, 1975) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ Ballout (2007) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีมีศกัยภาพในการท างานมากท่ีสุด เช่น ไดรั้บการศึกษา 
ฝึกอบรม และมีประสบการณ์ในการพฒันาตนเองให้มีความเช่ียวชาญมากข้ึนย่อมไดรั้บผลแทนท่ี
สูงข้ึนจากองค์กร เช่นเดียวกบัการศึกษาของ พีรยา วชัโรทยั (2556) พบว่า กระบวนการก าหนด
นโยบายของเทศบาลต าบลเมืองแกลงไดค้  านึงถึงธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน มีการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้พฒันาศกัยภาพตนเอง พร้อมกบัปลูกฝังให้
ทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการจดับุคลากรและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ตามความรู้
ความสามารในแต่ละด้าน เช่น การจดัการขยะมูลฝอยมีการจัดบุคลากรกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มดูแลการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการขยะ มีการมอบหมายใหก้องคลงัเป็นผูดู้แล เป็น
ตน้ ดงันั้น ทุนมนุษย ์(Human Capital) จึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็มีส่วนช่วย
ผลกัดนัใหก้ารพฒันามีความย ัง่ยนื 

นอกจากน้ียงัเนน้ในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยดัค่าใชจ่้าย 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Wang, Chen and Benitez-Amado (2015) โดยพบว่าเทคโนโลยี
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สารสนเทศ (IT) อาจเป็นไดท้ั้งปัญหาและวธีิแกปั้ญหาส าหรับความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลประทบต่อส่ิงแวดล้อมในเร่ืองของกระบวนการผลิตและการก าจดั 
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรต่าง ๆ ได้ โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของ
กระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ (1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้กระบวนการ
จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (2) ช่วยใหอ้งคก์รมุ่งเนน้ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยืนมากยิง่ข้ึน และ ธีระ กุลสวสัด์ิ (2553) กล่าววา่ พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานในปัจจุบนั การบริหารจดัการท่ีดีส่วนหน่ึงมาจากการได้
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ทนัเวลาในการใช้งาน เพื่อสนบัสนุนในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
หรือหวัหนา้งานในระดบัต่าง ๆ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การวิจยัและพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการ
จดัการขยะมูลฝอย 

จากการศึกษาระบบการวิจยัของประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 
และสิงคโปร์ ต่างยืนยนัไดว้า่ การวิจยัเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ การวิจยัท่ีมี
เป้าหมายแนวทางชดัเจนและตอบสนองต่อความตอ้งการ จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ 
(ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554) ดงันั้นจึงมีความสอดคลอ้งต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์ภายในยุทศาสตร์ท่ี 5 น้ี โดยให้ความส าคญักบัการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัการขยะมูลฝอยทั้ งในและต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้ทราบข้อมูลและมุมมองในทุกมิติอย่าง
กวา้งขวาง และน ามาพฒันาองคค์วามรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชแ้ละแกไ้ข
ปัญหา ขอ้บกพร่องในการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบั จ าลอง 
โพธ์ิบุญ (2556: 9) ซ่ึงกล่าววา่ การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืจะเกิดข้ึนไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขจ าเป็นหลกั ๆ 
(Necessary Condition) 2 เ ง่ือนไข คือ เ ง่ือนไขแรก กระบวนการผลิตและการบริโภคท่ี มี
ประสิทธิภาพ และไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เง่ือนไขท่ีสอง การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซ่ึงแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน ได้แก่ การอุดหนุนในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดล้อมหรือเทคโนโลยีสะอาด หรือเทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารท่ีช่วยสร้างองคค์วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศใหก้บัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  

จากการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครท าให้
สามารถทราบถึงแนวทางและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานคร ตามมิติ 4 ด้านของ BSC ได้แก่ มิติดา้นประสิทธิผล ก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยการน าหลกัการ 3R มาใช้เพื่อ
น าไปสู่การจดัการขยะมูลฝอยอย่างย ัง่ยืน มิติดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้าง
วินยัและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูล
ฝอย โดยการน าหลกัการความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน” (Public-Private Partnership) มาใชเ้ป็น
แนวทางในการประสานงานและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อการจดัการขยะของทุกภาคส่วนอยา่ง
เหมาะสม มิติดา้นกระบวนการบริหารจดัการ ก าหนดกลยุทธ์ในการบูรณาการกระบวนการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล และ หลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” 
(Polluters Pay Principle: PPP) ในกระบวนการบริหารจดัการเพื่อให้องค์กรมีความน่าเช่ือถือและ
ส่งผลต่อความร่วมมือของประชาชน อีกทั้งยงัเป็นแรงกระตุน้ในการเข้ามามีส่วนร่วมต่อความ
รับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้มของภาคเอกชน และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา ก าหนดกลยทุธ์ในการ
พฒันาศกัยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และการวิจยัและพฒันาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี ทุนมนุษย์ (Human capital 
theory) ท่ีถือเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยผลักดันการพฒันาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครไปสู่ความย ัง่ยนื 
 

5.2 แนวทางการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ 
 

จากการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัตามกลยุทธ์ให้ประสบ
ผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ดงัน้ี 

 การก าหนดและการบงัคบัใชก้ฎหมายในการจดัการขยะมูลฝอย 
ประเทศไทยมีมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยอยู่หลายฉบบั อาทิ

เช่น พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 18 
การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ซ่ึงการออกกฎหมายท่ีดียอ่มเป็นแนวทางท่ีดีในการด าเนินการจดัการ
ขยะอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัการขาดบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงัยงัเป็น
ปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการขยะในประเทศไทย   

 การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้
ปัจจุบนัพบว่าองค์กรในระดบัทอ้งถ่ินต่ืนตวัในเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายของประเทศ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  อุปสรรคอย่างหน่ึงของการ
ปฏิรูปดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ภาคการเมือง เน่ืองจากประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา ท าให้
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นกัการเมืองส่วนใหญ่เห็นความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั โดยมีนโยบายท่ี
จะปกป้องอุตสาหกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้ค  านึงถึงวิกฤติการณ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั แต่ประเทศไทยไดจ้ดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ข้ึนในช่วงเวลาท่ีประเทศตอ้งเผชิญกบัสถานทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกวา่ในอดีตท่ีผา่นมา จึงไดอ้ญัเชิญหลกั 
การสร้างภูมิคุม้กนัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวางในทุกระดบั และมี
การบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เพื่อให้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยืนใน
เร่ืองของการจดัการขยะ โดยปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดังนั้นจึงควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจดัการขยะของ
กรุงเทพมหานครเพื่อก่อใหเ้กิดการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัภารกิจดา้นการจดัการขยะ 
ผู ้บ ริห าร มีบทบาทส า คัญอย่ า ง ยิ่ ง ต่อก ารบ ริหารก ารจัดก า รขยะของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการด าเนินงานภายใตแ้ผนหรือโครงการ
ต่าง ๆ ดงันั้น ผูบ้ริหารของกรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายท่ีสามารถก่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาด้านการจดัการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง อาทิเช่น นโยบายการก าหนดวนัทิ้งส าหรับขยะ
ประเภทต่าง ๆ โดยการใชร้ถขยะแยกประเภทในการเก็บขนมูลฝอย หากประชาชนไม่ทิ้งขยะให้ถูก
ประเภทตามวนัท่ีก าหนด ควรมีการด าเนินการอย่างจริงจงัท่ีจะไม่บริการให้แก่ประชาชนท่ีท าผิด
นโยบายดังกล่าว หรือนโยบายหน้าบา้นไร้ถงัขยะ เป็นต้น และผูบ้ริหารควรมุ่งเน้นท่ีจะด าเนิน
โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ ให้ครอบคลุมสู่ชุมชนทุกประเภทของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้และจิตส านึกต่อการจดัการขยะมูลฝอยมากยิง่ข้ึน ไม่ใช่
เพียงเฉพาะในพื้นท่ีน าร่องเท่านั้น 

 การติดต่อส่ือสารท่ีดีทั้งภายในองคก์รกบัสาธารณะและภาคส่วนต่าง ๆ 
การส่ือสารภายในองคก์รท่ีดีจะช่วยสร้างความเขา้ใจในนโยบายของผูบ้ริหาร และ

เป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองคก์ร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องคก์รในทางบวก และเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซ่ึงภายในองคก์รนั้นๆ จะตอ้ง
มีการส่ือสารกนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลการท างาน หรือเพื่อการประสานงานและความเขา้ใจต่างๆ 
อยา่งเหมาะสม ซ่ึงกรุงเทพมหานครถือเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของภาครัฐ ท าใหต้อ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารกนัภายในองคก์รเองหรือกบัสาธารณชน ดงันั้นการติดต่อส่ือสารท่ีดีทั้งภายในองคก์ร
และกบัสาธารณชนจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีดีในการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากการท างานขององคก์าร
ภาครัฐจะตอ้งแสดงถึงความโปร่งใสในการท างาน เพราะฉะนั้นการติดต่อส่ือสาร การให้ขอ้มูลจึง
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ต้องท าอย่างถูกต้องและชัดเจน จึงอาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการ
พฒันาการติดต่อส่ือสารได ้ 

 การสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชน 
ในการด าเนินงานของภาครัฐมักประสบปัญหาต้นทุนท่ีสูงและบานปลายอัน

เน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น การจดัซ้ือจดัจา้งไม่เหมาะสม การซ้ือขายผกูขาด หรือการ
เอ้ือประโยชน์แก่บริษัทเอกชน เป็นต้น อีกทั้ งการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ย ังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดังนั้ นการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership: P3, P3) อาจเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้การด าเนินงานของภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการ
จดัขยะมูลฝอย เช่น การจดัตั้งโครงการเตาเผาขยะ  หรือโรงงานผลิตขยะเช้ือเพลิง (RDF) ฯลฯ มี
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเป็นหลกัการท่ีใชส้ร้างการร่วมรับผดิชอบและควรน ามาใชค้วบคู่กบัหลกัการผูก่้อมลพิษเป็น
ผูจ่้ายเพื่อส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนและมีบทบาทในการจดัการส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

 การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
องคก์รท่ีดีจะสามารถพฒันาและเจริญเติบโตไดย้อ่มมาจากรากฐานขององคก์ร นัน่

คือ บุคลากรในองค์กร ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจดัการภายใน
องคก์รและสามารถน าองคก์รไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยบุคลากรในองคก์รควรมีความรู้ ทกัษะ 
ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ ซ่ึงองค์กรควรมุ่งเน้นและให้
ความส าคญัในเร่ืองน้ี โดยการจดัให้มีการอบรม หรือจดักิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน รวมถึงองค์กรจ าเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรใน
การปฏิบติังานด้านส่ิงแวดล้อมและการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อก่อให้เกิดความเต็มใจ และความ
กระตือรือร้นของบุคลากรใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 

 ระบบการบริหารและกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดีและเหมาะสม 
กรุงเทพมหานครควรเร่ิมกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยเร่ิม

จากการคดัแยกขยะท่ีต้นทางภายในครัวเรือน โดยการน ามาตรการต่าง ๆ มาบงัคบัใช้กับภาค
ประชาชนและลงโทษผูก้ระท าผดิอยา่งจริงจงั พร้อมทั้งการใหค้วามรู้และการรณรงคส์ร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชน ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งดา้นงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ดงันั้น
จึงควรใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง อีก
ทั้งควรน าแนวคิดในเร่ืองถนนปลอดถงัมาเป็นแนวทางในการจดัการขยะ ซ่ึงควรมีการก าหนดเวลา
ในการเก็บขยะแต่ละประเภทท่ีแน่นอน ดงัเช่นแนวทางท่ีดีในประเทศญ่ีปุ่น 
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 การรณรงคส่์งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเขม้แข็ง
ชุมชน 

ประเทศท่ีพฒันาแลว้ต่าง ๆ ในทวปีเอเชีย อาทิเช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์ ต่าง
ให้ความส าคญัต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจงั โดยการก าหนดนโยบายส่งเสริมการรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรณรงคเ์ร่ืองการจดัการขยะให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชน ผ่านส่ือต่าง ๆ รวมทั้งการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการขยะเข้าไปใน
หลกัสูตรการสอนและมีการปฏิบติัภายในโรงเรียน ซ่ึงเป็นการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการจดัการขยะ
ตั้งแต่วยัเด็ก ดงัตวัอย่างท่ีดีในประเทศเหล่าน้ี กรุงเทพมหานครจึงควรน ามาเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินการจดัการขยะ เช่น การจดัโครงการท่ีสร้างแรงจูงใจเร่ืองจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่าง
จริงจงัและทัว่ถึงประชาชนทุกกลุ่ม เน่ืองจากการด าเนินโครงการของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยงั
ไม่ประสบความส าเร็จและเห็นผลการด าเนินเป็นรูปธรรมนกั ดงันั้นจึงตอ้งด าเนินการติดตาม แกไ้ข
และปรับปรุงขอ้บกพร่องของโครงการ และประชาสัมพนัธ์โครงการอยา่งจริงจงั โดยผา่นส่ือต่าง ๆ 
ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ซ่ึงมีความรวดเร็วต่อการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนในปัจจุบนั  

จากการศึกษาการจดัท ากลยุทธ์การขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งหัวหน้าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ปัญหาและผลส าเร็จใน
การจดัการขยะมูลฝอย เพื่อน าไปสู่การก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1  สรุปผลการศึกษา
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.5 บุคลากรภายในองคก์รของท่านไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รมาก
นอ้ยเพียงใด อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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1.6 จุดประสงค์ขององค์กรในการเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครเพราะเหตุใด และพบปัญหาหรืออุปสรรคในการเขา้ร่วมโครงการอะไรบา้ง (กรณี
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

1.7 ท่านคิดว่าประโยชน์ท่ีองค์กรของท่านได้รับจากการเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2. กรณีท่ีไดเ้ขา้มาช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
 2.1 องคก์รของท่านให้ความช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพราะเหตุใด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2.2 ท่านคิดว่าประโยชน์ท่ีองค์กรของท่านได้รับจากการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2.3 ปัญหาและอุปสรรคขององคก์รในการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครมีอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

2.4 ผลการด าเนินโครงการและความส าเร็จของโครงการท่ีองค์กรของท่านให้ความ
ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
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 2.5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ใน
เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยภายในองคก์ร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
ผู้สัมภาษณ์ ปาลกิา  วรรณวไิล 
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ประวตัิการศึกษา วทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาชีววทิยา) 
 คณะวทิยาศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
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