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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ประชาชนที่เข้ามา
คัดแยกขยะ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภาคและระดับ
จังหวัด นักวิชาการอิสระ ประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT analysis 

ผลการศึกษา พบว่า สถานที่ก าจัดมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 8 แห่ง เกือบทั้งหมด
ด าเนินการไม่ถูกต้อง มีเพียง 1 แห่ง ที่ก าจัดโดยการหมักท าปุ๋ยแบบไร้อากาศและผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกแห่งมีการใช้พ้ืนที่ฝังกลบแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังคงมีขยะมูลฝอย
เข้าสู่พ้ืนที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น น้ าชะขยะ สภาพดินข้างเคียงอาจมีการสะสมของสาร
มลพิษ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาขยะจ าพวกพลาสติกปลิวหล่นลงสู่ถนนและพ้ืนที่ข้างเคียง และบางแห่งมี
การรุกที่ดินของเอกชน ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมีสาเหตุส าคัญมาจาก การไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด การใช้วิธีเทกองไม่ได้ใช้เทคโนโลยีก าจัดใดๆ ความล้มเหลวของระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ จิตส านึกของผู้ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย
กับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มีการด าเนินการการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กลบทับในพ้ืนที่ จ านวน 3 แห่ง 2) ขน
ย้ายออกไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง จ านวน 4 แห่ง และ 3) ด าเนินการแบบผสมผสาน โดยการขนย้ายขยะ
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มูลฝอยออกไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดที่ถูกต้อง และบางส่วนน าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และน าขยะ
พลาสติกขนส่งไปผลิตเชื้อเพลิง RDF จ านวน 1 แห่ง ซึ่งปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการ คือ ผู้บริหาร 
จะต้องมีจิตส านึกและความตระหนักในการก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ค านึงถึงเพียงผลประโยชน์ ต้องเข้าใจและ
ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีแผนงาน เป้าหมาย ระยะเวลา
ที่ชัดเจน มีการจัดการที่ดี มีงบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอและต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ 
คือ ความชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ สภาวะ
สังคมในพื้นที่ เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนผลกระทบจากการด าเนินการ
และการยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  

แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี เช่น เร่งด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง เร่งด าเนินการ
กลบทับในพ้ืนที่ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย และการเร่งด าเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตลอดจนศึกษา
ทางเลือกการจัดการที่ลดต้นทุนในการขนส่งไปก าจัด 
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The objectives of this study were: 1) to study the problems and management of 

accumulated waste in the disposal sites in Pathum Thani province; 2) to analyze factors 

affecting management of accumulated waste in the disposal sites; and 3) to suggest 

appropriate practices for better management of accumulated waste in the disposal sites in 

Pathum Thani province. The study was a qualitative research. Data were collected by 

document review and interviewing with key informants including administrators and officers 

of the disposal sites, local administrative officers, officers of the Regional Environment 

Office 6 (Nonthaburi), officers of relevant agencies at the provincial level, academics, 

communities’ leaders and residents. Non-participant observations at the disposal sites were 

also conducted. The results were analyzed by content analysis and SWOT analysis. 

The study found that most disposal sites in Pathum Thani province have been 

operated by incorrect methods. All of the sites used open dumping and unsanitary landfill, 

only one site used anaerobic digestion technology and a biogas power plant. Though all 

sites were full, there were incoming new solid waste in the areas. Environmental problems 

 



 ง 

occurred including odor, leachate, and soil contamination which were the result of 

accumulated pollutants from the sites. In addition, plastic waste were blown to roads and 

neighboring areas. 

Regarding management method of the eight disposal sites in Pathum Thani Province, 

there were three types of accumulated waste management: 1) Unsanitary landfilling in the 

area (3 sites); 2) Transportation of waste to cement plants (4 sites); and 3) Integrated waste 

disposal method by transportation to the cement plant and separation waste for 

processing as RDF (1 site). The internal factors influencing the management included 

administrators’ consciousness and awareness of waste disposal, the benefits obtained from 

disposal sites, understanding and taking action to solve the problem of accumulated 

waste, having clear plan, project, target, schedule, right time of management, and sufficient 

budget. Significant external factors were clear and continuity of the policy, seasons and 

weather, social conditions in the area, economy and investment in waste disposal 

system, impact of the practices, and acceptance of disposal technologies by the local 

people and relevant stakeholders. 

Suggestions for management of accumulated waste in the disposal sites in Pathum 

Thani province include acceleration of transportation waste to the cement plants, applying 

good sanitary landfill, building understanding of local people, improvement of waste 

disposal systems, and acceleration of the site improvement to be a waste transfer station, 

as well as management options that can reduce the transportation costs. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ส าคัญในระดับชาติ ที่หลายๆ หน่วยงาน
ได้ให้ความส าคัญและร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีความ
พยายามในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้มีนโยบาย แผนงาน  
และทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจนมากขึ้น โดยในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 3) การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4) การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งใน
ขั้นตอนแรกได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤติ โดยพื้นที่เป้าหมายใน
ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี  (กรมควบคุมมลพิษ, 
2557)  ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะตกค้างไว้ภายในปี 
2562 ขยะมูลฝอยตกค้างต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างของ ปี 2558 (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 ) 

สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในประเทศไทย ข้อมูล ณ ต้นปี 2558 พบว่า มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งประเทศ ประมาณ 30.49 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 ) แต่เนื่องจาก
มีการด าเนินการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง 
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ท าให้ ณ ปลายปี 2558 มีปริมาณลดลง
กว่าร้อยละ 65 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเมื่อต้นปี (คงเหลือ 10.46 ล้านตัน) ในปี 2559 พบว่า 
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มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันหรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เล็กน้อย ประมาณ 0.21 ล้านตัน 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องเพียง 9.75 ล้านตัน (ร้อยละ 35) ถูกน ามาใช้ประโยชน์ 
มีปริมาณ 5.81 ล้านตัน (ร้อยละ 21) และปริมาณขยะมูลฝอย 11.68 ล้านตัน (ร้อยละ 45) ไม่ได้รับการ
จัดการที่ถูกต้อง ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างทั้งประเทศ มีประมาณ 9.96 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 
ประมาณ 0.5 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  

จังหวัดปทุมธานี ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณขยะ  
มูลฝอยเกิดขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างสูง โดยในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,676 ตันต่อวัน 
เก็บขนไปก าจัด 1,454 ตันต่อวัน ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 218 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 88 
หรือประมาณ 1,293 ตัน น าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ตลอดจนมีการทิ้งขยะ
ที่ไม่ถูกต้องหลายแห่งในจังหวัด การจัดการส่วนใหญ่ท าโดยเก็บรวบรวมและขนส่งไปก าจัดยังจังหวัด
ใกล้เคียง (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี , 2559) โดยการว่าจ้าง
บริษัทเอกชนเข้ามารับขยะมูลฝอยไปก าจัดนอกพ้ืนที่อาศัยงบประมาณจากส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติ
จาก คสช. ประกอบกับในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ยังมีปัญหาในด้านสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
โดยประชาชนต้องการให้ปรับปรุงพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ดีขึ้นมากกว่าการสร้างพ้ืนที่ ก าจัดขยะ 
มูลฝอยแห่งใหม่ (เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์, 2560) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างและเปิดด าเนินการ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี และบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองคูคต ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเปิดด าเนินการได้เนื่องจาก
ถูกต่อต้านจากประชาชน และเมื่อปี 2557 จังหวัดปทุมธานีถูกก าหนดเป็นหนึ่งในโมเดลน าร่องในการ
จัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยวางแผนด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ในพ้ืนที่
ต าบลเชียงรากใหญ่ ส่งผลให้เกิดกระแสการคัดค้านต่อต้านจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง ท าให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี , 2559) ส่งผลให้จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ระหว่างปี 2557-2558 จ านวน 167,000 ตัน ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 8 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่
ก าจัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีปริมาณ
ขยะสะสม 21,007.50 ตัน เทศบาลเมืองลาดสวาย ปริมาณขยะสะสม 40,656 ตัน เทศบาลต าบล 
ล าไทร ปริมาณขยะสะสม 6,390 ตัน และเอกชนด าเนินการ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ อบต.คลองสาม 
(แห่งที่ 1) ปริมาณขยะสะสม 38,272.50 ตัน อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) ปริมาณขยะสะสม 5,184 
ตัน เทศบาลต าบลบ้านกลาง ปริมาณขยะสะสม 630 ตัน อบต.พืชอุดม ปริมาณขยะสะสม 4,860 ตัน  
และเทศบาลเมืองท่าโขลง ปริมาณขยะสะสม 50,000 ตัน และมีสถานีขนถ่ายมูลฝอย 1 แห่ง ของ
เทศบาลนครรังสิต (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี, 2558) ผลการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า 
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มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดขยะตกค้างสะสมได้ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะตกค้าง
สะสมในพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง ปริมาณขยะสะสมที่ก าจัดได้ 101,330 ตัน แต่ยังคงมีปริมาณคงเหลือ
สะสม 65,670 ตัน ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลต าบลล าไทร 
อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ส่วนเทศบาลเมืองลาดสวาย ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี, 2559) เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอย
ตกค้าง พบว่า จังหวัดปทุมธานี อยู่ในล าดับที่  29 ของประเทศ มีปริมาณขยะตกค้าง 82 ,912 ตัน  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ส่วนวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก  
ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดแบบไม่ถูกต้อง 
และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง อยู่ในล าดับที่ 23 ของประเทศ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ 
ทั้งมิติทางกายภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาน และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กิตติ ชยางคกุล, 
2555) รวมทั้ง ขยะมูลฝอยตกค้างหากได้รับการจัดการที่ ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น้ าเสีย การปนเปื้อนของน้ าชะขยะสู่แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม 
มลพิษทางอากาศ สุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ตลอดจนอาจเกิดปัญหา 
ไฟไหม้บ่อขยะซ่ึงจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 )   

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ทิศทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ได้มีการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และทิศทางเพ่ือเป็นกรอบในการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการจัดการ แต่เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่เกิดต่อวัน พบว่า ยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น แต่การก าจัดอย่างถูกต้องและการน ามาใช้ประโยชน์กลับมี
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากระบบการจัดการขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย จังหวัดปทุมธานี  
เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ยังประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยปัจจุบันนับว่ายังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยต่อวันยังคงมีแนวโน้มที่สูง ปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดมูลฝอยในหลายพื้นที่ยังด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ ประกอบกับยังมีปัญหาในด้านสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษา
การจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ทั้งที่ประสบผลส าเร็จและยังไม่ประสบผลส าเร็จ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบความส าเร็จ
และยั่งยืนต่อไป 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 

1.2.1 ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  
มีสาเหตุมาจากอะไร  

1.2.2 การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี ที่ประสบความส าเร็จและยังไม่ประสบความส าเร็จ มีการด าเนินการอย่างไร ปัจจัยใดบ้างที่มี
ผลต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว 

1.2.3 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบความส าเร็จ ควรเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 เพ่ือศึกษาการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี 

1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบความส าเร็จ   

 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย น าไปเป็น
ข้อมูลประกอบในการวางแผนจัดการขยะในพื้นที่ได้ 

1.4.2 ทราบรูปแบบหรือวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด ทั้งที่
ประสบความส าเร็จและยังไม่ประสบความส าเร็จ 

1.4.3 ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคที่พบ น ามาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบหรือวิธีการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป 

1.4.4 มีแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ประสบความส าเร็จน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
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1.4.5 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดได้รับการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น 
ส่งผลให้ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณลดลง ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บ รวบรวม ขนส่งและน าไปทิ้งหรือเท
กองไว้ ในพ้ืนที่หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

แนวทางจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง วิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ปัญขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบซ้ าอีก
หรือเพ่ิมเติม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่การส ารวจและประเมินปริมาณขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ การควบคุมการเทกองขยะมูลฝอย การรวบรวม การคัดแยก และการก าจัดหรือท าลายขยะ
มูลฝอยในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม  

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย หมายถึง โรงงาน สถานที่หรือพ้ืนที่ ของรัฐหรือเอกชน ที่เปิด
ด าเนินการเพื่อก าจัดขยะมูลฝอย และหรือ มีการน าขยะมูลฝอยมาเทกองไว้เพ่ือรอการขนส่งไปก าจัด  
  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ประสบความส าเร็จ  หมายถึง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม ปี 2557 - 2558  

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ หมายถึง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ความส าเร็จ หมายถึง การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดที่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยสามารถก าจัดได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  
ปี 2557 - 2558  
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1.6 ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  

1.6.1 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย น าแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ที่ประสบความส าเร็จ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ของตน  

1.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแนวทางไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพ้ืนที่ และเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการอนุญาต 
การออกข้อก าหนดและเทศบัญญัติต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป 

1.6.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและหน่วยงานระดับพ้ืนที่ เช่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดปทุมธานี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด น าผลการศึกษาไปประกอบในการก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างสะสม ตลอดจนเป็นข้อมูล
ประกอบในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

1.6.4 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบ ท าให้เกิดความเข้าใจ สถานการณ์ปัญหา
ด้านการจัดการขยะในพ้ืนที่ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง ตลอดจนน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 



 

บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 
2.3 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
2.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ 
2.6 ผลการด าเนินงานด้านการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
2.7 แนวทางการจัดการขยะตกค้างและการฟ้ืนฟูปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
2.8 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
2.9 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 

  2.10  PDCA Cycle 
  2.11 SWOT Analysis  

2.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล 

ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับมนุษย์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องมาจากมนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้ 
ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว เช่น กลิ่นเหม็น น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ 
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ตลอดจนเหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืนๆ ที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเกิดขยะมูลฝอย ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากร ซึ่งสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2482 - 2488) ท าให้อัตราเพ่ิมประชากรไทยสูงมากและจ านวน
ประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) ส่งผลให้
สังคมเมืองมีการขยายตัวสูงตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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สังคม รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) วิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เกิดการบริโภคทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่าและมากเกินความพอดี ท าให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมต่อเนื่องมาจนกระทั้ง
ปัจจุบัน จะเห็นว่าปัญหาขยะมูลฝอย มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับการพัฒนาในหลายๆมิติ  
ทั้งด้านมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยี ในการจัดการขยะมูลฝอย 
และการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยแนวคิดที่เป็นองค์รวมและครอบคลุมในทุกมิติของหลักการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ มาเป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  

 
2.1.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Sustainable Development มีผู้ให้ค าจ ากัด
ความและตีความหมายออกเป็นหลายแนวคิดด้วยกัน อาทิ 

Our Common Future หรือ Brundtland Report (1987) อ้างถึงใน สมพร แสงชัย (2559) 
ได้ให้ค าจ ากัดความของ การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development) ไว้ว่า เป็นการพัฒนา 
ที่ตอบสนองความจ าเป็นของคนยุคปัจจุบัน โดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนองความจ าเป็น 
ของคนยุคต่อไป (Sustainable Development is development that meets the needs of the 
present witout compromising the ability of future generations to meet their own needs.) 
โดยการพัฒนา  

1) จะต้องถูกจ ากัดโดยความสามารถทางเทคโนโลยีและองค์กรทางสังคม และโดยขีด
ความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  

2) สามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างทัดเทียมกัน  
3) ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมอย่างยุติธรรม ประชาธิปไตยต้องมีในระดับ

ต่างๆ ของสังคม  
4) วิถีชีวิตที่มั่งคั่งจะต้องอยู่ในขอบเขตของนิเวศ  
5) ขนาดของประชากรและการเพ่ิมของประชากรต้องสอดคล้องกับศักยภาพทางการผลิต

ของระบบนิเวศ  
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า การพัฒนาที่ยังยืน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการลงทุน ทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันมนุษย์สอดคล้องกับความจ าเป็นในอนาคตและในปัจจุบัน ซึ่งหมายความถึง ความยุติธรรม
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ส าหรับคนในยุคเดียวกัน (Intra-generational equity) และความยุติธรรมส าหรับคนต่างยุค (Inter- 
generational equity)  

ในท านองเดี ยวกันกับ Brundtland Commission อ้ างถึ งใน ส านั กความร่วมมื อด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (2556) ระบุว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ  
การพัฒนาที่เน้นให้มนุษย์ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให้มีการด าเนินการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการพัฒนา 
ที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบันและยุคต่อๆไป อย่างเท่าเทียมกัน หลักการส าคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนา อันได้แก่  

1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
กระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ า  

2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะ และมีผลิตภาพ
สูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมท่ีมีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบ
นิเวศสามารถฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศ
สามารถดูดซับและท าลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมด
ไปได้  

ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เป็น
สังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอก  
มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นฐานในการผลิตเพ่ือน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2546) ที่สรุปไว้ว่า“การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมการพัฒนา 
ในทุกด้านและทุกมิติ กล่าวคือ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตใจ 
วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือให้คนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข ทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป” กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมี
แนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ  

1) แนวทางด้านนิ เวศวิทยา การพัฒนาที่ ยั่ งยืนให้ความส าคัญล าดับสูงกับคุณค่า 
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนของการท างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ 
เพ่ือก่อให้ เกิดความยั่ งยืนทางนิ เวศในระยะยาว ทั้ งนี้  เ พ่ือส่ งมอบทุนทางธรรมชาติ  ได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ปัจจัยการผลิตและสินค้าต่างๆ ให้คนรุ่น
อนาคตได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
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2) แนวทางด้านสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดับต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายที่ส าคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีระดับสูงขึ้นอย่างยาวนาน   

3) แนวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ยาวนาน บนพื้นฐานการสงวน รักษา ทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ส าหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต 
ทั้งนี้ จ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการบริโภค และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) ที่อธิบายไว้ว่า  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประเทศอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งต่อกัน โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่ างมีคุณภาพและแข่งขันได้  
ต้องค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้องสงวนและรักษาไว้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน โดยมีการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่
ส่งผลกระทบต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลัก 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) อ้างถึงใน ส านักคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้อธิบายว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะที่เป็นบูรณาการ 
(Integrated) คือ ท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัย
หนึ่ง คือ การท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” และพระธรรมปิฎก 
(ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ , 2556) ยังได้อธิบายไว้
ว่า กระแสในการพัฒนาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของ
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (CSD) คือ มุ่งพัฒนาควบคู่ไปกับการให้
ความส าคัญแก่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพ่ิมจ านวนประชากรส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากร  
ร่อยหรอและการเกิดมลภาวะ กระแสที่สองคือ การพัฒนาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้
ความส าคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา ส าหรับชาวพุทธ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างสังคมที่ยั่งยืนควบคู่กับตอบสนองความต้องการของตน
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลก และประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตต้องเดือดร้อน นั่นหมายความ
ว่า การท ากิจกรรมของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพ่ือจะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก าจัดความยากจน
ออกไป โดยมีแนวทางสรุปดังนี้  
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1) ต้องมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจ านวนประชากรด้วยการ 
วางแผนครอบครัว ในการแก้ปัญหาประชากรที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ  การแก้ปัญหาทางการศึกษา 
เพราะจะครอบคลุมไปถึงการแก้ปัญหาด้านอ่ืนๆ ทั้งหมด ทั้งปัญหาความยากจน สาธารณสุข 
ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติ  

2) ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถด าเนินการได้หลายวิธี  เช่น การประกาศพ้ืนที่เป็นป่าสงวน วนอุทยาน 
อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า การฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น้ า  
และอากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ  

3) การผลิตเทคโนโลยีก าจัดน้ าเสีย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ยสุร่าย 
ประหยัดพลังงาน  

ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (2556) อธิบาย
ไว้ว่า ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้แก่  

1)  มนุษย์ ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรให้
เกื้อหนุน และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน  

2) สังคม จัดระบบสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้
ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง  สร้างบรรยากาศ 
แห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์ปกป้องคนที่อยู่ในสถานะต่างๆ 
ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน  

3) ธรรมชาติ วิถีการพัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและด ารงชีวิต  
ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ  

4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีที่เก้ือกูล ไม่ท าลายธรรมชาติ น าของเสีย
มาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ต้องใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรค์ของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพ่ือเกื้อหนุน ให้ตนเองมีชีวิต 
ดีงาม สมบูรณ์มีอิสรภาพและสันติสุข  

นอกจากนี้ คณะกรรมการเพ่ืออนุวัติตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อ้างถึงใน ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2546) ระบุว่า แนวคิดที่หลากหลายของค าว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ปรากฏแตกต่างกันไป
หลายรูปแบบ แต่ก็มีหลักการที่เหมือนกัน คือ  

1) การพัฒนาที่ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต   
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2) การพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะท าสิ่งใดต้องค านึงถึง 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอ่ืนๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อย 
ไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย  

3) การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าจะต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องค านึงว่า 
เทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้นควรเป็นไปในทาง “สร้างสรรค์” ไม่ใช่ “ท าลาย”  

ส าหรับในด้านการจัดการขยะมูลฝอย Worlk Bank อ้างถึงใน (Kaosol, 2009) ระบุว่า  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่ออัตราการเกิดขยะ เนื่ องมาจากรายได้ 
และรูปแบบการบริโภค นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลมี
ผลกระทบต่อปริมาณการเกิดขยะอินทรีย์เนื่องมาจากการเตรียมและประกอบอาหาร และ Goddard 
(1995: 191-195) อ้างถึงใน พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ได้น าเอาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน มาอธิบาย
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยของสถานที่ฝัง
กลบเสมือนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Non renewable resource) จึงท าให้เกิดปัญหาขาดแคลน
พ้ืนที่ฝังกลบและปัญหาผลกระทบจากการฝังกลบ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recyling) 
เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาปลายท่อที่มีตุ้นทุนสูง จึงต้องให้ความส าคัญกับการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่
แหล่งก าเนิด  

สรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการหรือความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคตอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยจะต้องพิจารณาครอบคลุมมิติด้านมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยังยืนในบริบทของประเทศไทย เป็นการพัฒนาที่ต้องค านึงถึงความเป็น
องค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือความสามารถ
ในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม  

 
2.1.2 หลักธรรมาภิบาล  
ธรรมาภิบาล มาจากค าว่า ธรรม (แปลว่า คุณความดี) รวมกับค าว่า อภิ (แปลว่า ยิ่ง)  

และค าว่า บาล (แปลว่า ปกครองหรือเลี้ยงดู) ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง การบริหารหรือ  
การปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
Good Governance (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (TDRI) อ้างถึงใน เพลินตา ตันรังสรรค์ 
(2557)  รวมถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารประเทศภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไว้ในหมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า  
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“รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  
ทั้งนี้  กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได”้ 

ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ได้มีหน่วยงาน สถาบันต่างๆ และนักวิชาการ ให้ความหมายและ
กล่าวถึงความส าคัญไว้คล้ายคลึงกัน อาท ิ 

World Bank (1989) อ้างถึงใน วิชิต หล่อจีรชุณห์กุล และคณะ (2549) ได้ให้ความหมาย 
ข อ งค า ว่ า  “ good governance” , referring to it as a “ public service that is efficient, a 
judicial system that is reliable, and an administration that is accountable to its public”  
แปลความหมายได้ว่า บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายที่เชื่อถือได้และการบริหาร
จัดการที่รับผิดชอบต่อสาธารณะ" และได้แบ่งมิติการปกครองออกเป็น 4 มิติ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public sector management) ความรับผิดชอบ (Accountability) กรอบกฎหมาย 
เพ่ือการพัฒนา (Legal framework for development) และความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร 
(Transparency and information) 

ในท านองเดียวกัน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมาย ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ  และฝ่ายธุรกิจ สามารถ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้จักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไข เยียวยาภาวะ
วิกฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความ  
มีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปัจจุบัน และ มหาวิทยาลัยมหิดล (2559) ได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง  
การบริหาร การจัดการ และการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ 
ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมาภิบาลท าให้ทุก
ฝ่ายในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความศรัทธา
จากทั้งภายในและภายนอก ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างาน และรักษาบุคลากรที่มีความประพฤติดี
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ให้กับองค์กร ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ และช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรม รวมทั้ง ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (ม.ป.ป.) ได้อธิบายไว้ว่า หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การด าเนินการ 
ที่เป็นการประสานประโยชน์ ระหว่างหน่วยงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายอย่างสมดุล เป็นธรรม 
และคุ้มค่า ซึ่งการด าเนินการประกอบด้วย เปิดเผยโปร่งใส (Transparency) มีภาระรับผิดรับชอบ 
ที่ชัดเจนตรวจสอบได้ (Accountability) เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
(Participation) ด าเนินการภายใต้หลักนิติธรรม (The rule of laws) ด าเนินการโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป (Value for Money)  

สถาบันพระปกเกล้า (2547) อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์  (2550) ได้ให้ความหมาย 
และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล หรือ good governance หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี 
ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่  

1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้เป็นไป
ตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้ ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก  

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต  

3) หลักความโปร่งใส หมายถึง สุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก  

4) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการ
บริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแสดงความ
คิดเห็น การให้ค าปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ  

5) หลักส านึกรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพ 
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระท าของตน  

6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ส่วนรวม ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด  

เช่นเดียวกับ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560)  
ที่อธิบายไว้ว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีที่ทุกหน่วยงาน 
ควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ เพ่ือส่งผลให้องค์กรมีความสร้างสรรค์  
มีศักยภาพและประสิทธิภาพ และท าให้บุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร ประกอบด้วย
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องค์ประกอบ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

ส่วนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554) ได้อธิบายว่า หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เดิมประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักส านึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
ต่อมาเพ่ิมเติมเป็น 10 องค์ประกอบ โดยเมื่อปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ
แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อย่างยั่งยืน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ประกอบด้วย  
4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย ดังนี้  

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)  

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of 
Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)  

3) ประชารัฐ (Participatory State) ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
และ หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented)  

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ได้แก่ หลักคุณธรรม/ 
จริยธรรม (Morality/Ethics)  

นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ยังได้น าหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ 
เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างสัมพันธ์หรือความต้องการของ  3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชน ที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
ความยั่งยืน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ 7 ประการ ได้แก่ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม นิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ประเวศ วะสี อ้างถึงในอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า (2560) ได้อธิบายว่า การที่สังคมประกอบด้วย 
ภาคส าคัญ ๆ สามภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาล
ก็จะรวมถึงความโปร่งใส ความถูกต้องของสามภาคดังกล่าว ธรรมาภิบาลจึงเป็นเสมือนพลังผลักดัน  
ที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของชาติ และจ าลอง โพธิ์บุญ (2551) สรุปไว้ว่า ธรรมาภิบาล คือ แนวทาง
ในการบริหารจัดการหน่วยงาน องค์กร สังคม หรือประเทศชาติ เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน สมาชิกของหน่วยงาน องค์กร สังคมหรือประเทศชาติอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข โดยมีมิติที่ส าคัญ
คือ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม นิติธรรม คุณธรรม และด้านอ่ืนๆ  
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ดังนั้นสรุปได้ว่า หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ หลักในการบริหารจัดการ 
อันดีงามที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในทุกๆ ระดับ สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน ประกอบด้วยหลักส าคัญ ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
คุ้มค่า และอ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ  

 

2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 

ขยะหรือขยะมูลฝอย คือ เศษ สิ่งของต่างๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหรือการ

ด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนการ

เพ่ิมจ านวนของประชากร ส่งเสริมให้ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพ่ิมสูงขึ้น ขยะหรือขยะมูลฝอย  

ได้มีการนิยามไว้หลากหลาย ในหัวข้อนี้ จะน าเสนอข้อมูล นิยาม ความหมาย ค าจัดความของขยะมูล

ฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย องค์ประกอบและแนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนรูปแบบ

เทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
2.2.1.1 นิยาม ความหมายและค าจ ากัดความของขยะมูฝอย 

ขยะ หรือ มูลฝอย เป็นค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและโดยทั่วไปมักนิยมใช้ควบคู่กัน เช่น 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้ค าจ ากัดความ ค าว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษสิ่งของที่ท้ิงแล้ว 
หยาก เยื่อ และค าว่า “ขยะ” หมายถึง หยาก เยื่อมูลฝอย ในท านองเดียวกัน สมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2559) ได้ให้ความหมายของไว้ว่า ขยะมูลฝอย (Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้ง 
จากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจน ใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็น
ของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อสุขภาพ ทางกายและจิตใจเนื่ องจาก 
ความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคท าให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด ส่วนพระราชบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 ได้นิยามความหมายของ มูลฝอย  
ไว้เช่นเดียวกัน ซึ่งหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 
และในท านองเดียวกันพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็ได้ให้ความหมายของมูลฝอยไว้
ใกล้เคียงกัน แต่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จะหมายรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
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หรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ กรมควบคุมมลพิษ (2548) ได้ให้ความหมาย ขยะหรือ 
มูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน  
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้น
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ (2557) ได้สรุปไว้ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอยชุมชน เป็นค าที่มี
ความหมายเดียวกัน ในท านองเดียวกัน US.EPA (2016) ได้นิยามความหมายของ ขยะมูลฝอยชุมชน 
ไว้ว่า “Municipal solid waste (also called trash or garbage) is defined at the national 
level as wastes consisting of everyday items such as product packaging, grass 
clippings, furniture, clothing, bottlesand cans, food scraps, newspapers, appliances, 
consumer electronics, and batteries.  These wastes come from homes; institutions 
such as schools and hospitals; and commercial sources such as restaurants and small 
businesses.  EPA’ s definition of municipal solid waste ( MSW)  does not include 
municipal wastewater treatment sludges, industrial process wastes, automobile 
bodies, combustion ash, or construction and demolition debris.” ขยะมูลฝอยชุมชน (หรือ
อาจเรียก ขยะ หรือ มูลฝอย) หมายถึง ของเสียที่เกิดจากชีวิตประจ าวัน เช่น เศษบรรจุภัณฑ์ เศษ
หญ้า เฟอร์นิ เจอร์ เสื้อผ้า กระป๋อง ขวด เศษอาหาร หนังสือพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์และแบตเตอรี่ ของเสียเหล่านี้ มาจากบ้านเรือน สถาบัน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
เป็นต้น และแหล่งการค้า เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงกากตะกอนในระบบ
บ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะจากกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ เถ้าจากการเผา
ไหม้ หรือเศษจากการก่อสร้างและการรื้อถอนอาคาร  

ส่วน Tchobanoglous และคณะ อ้างถึงใน สุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2549) ได้ให้ความหมาย
ของ “Solid Waste” และ “Municipal Solid Waste” ไว้แตกต่างกันเล็กน้อย คือ Solid Waste 
หมายถึง ของเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งโดยปกติเป็ นของแข็งหรือ 
กึ่งแข็ง และถูกทิ้งให้เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ ส่วน Municipal Solid Waste 
หมายถึง ของเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่ไม่รวมของเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม และกรมควบคุมมลพิษ (2547 ) ได้ให้ความหมายของ ขยะชุมชน (Municipal 
solid waste) หมายถึง ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เชน ตลาดสด บ้านพักอาศัย ธุรกิจ
ร้านคา สถานประกอบการ สถานบริการ สถาบันต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ อานัติ ต๊ะปินตา (2553) กล่าวว่า ขยะจากชุมชน (municipal waste) 
ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจ าวันของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบท 
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ประกอบด้วย ขยะจากบ้านเรือน อาคารส านักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์  
โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนัดและแหล่งชุมชน อ่ืนๆ เช่น สวนสาธารณะและชายหาด 
เป็นต้น ตลอดจน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ระบุว่า แหลงก าเนิดของขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน  โดยเป็นขยะมูลฝอย 
ที่เก็บรวบรวมไดจ้ากสถานที่ทิ้งขยะต่างๆ เชน  

1) แหล่งชุมชนหรืออาคาร บ้านเรือน ขยะจากร้านอาหาร วัสดุที่ใช้หีบหอ  
2) การท าความสะอาดทางเท้า ที่สาธารณะหรือตลาด  
3) โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งพาณิชย์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับขยะใน ข้อ 1) และ 2) 

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ขยะมูลฝอย (หรืออาจใช้ “ขยะ” “มูลฝอย” หรือ”ขยะมูลฝอยชุมชน”) 
หมายถึง เศษ สิ่งของต่างๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน 
ของมนุษย์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายรวมถึง  
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ยกเว้นมูลฝอยที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน โดยแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ ได้แก่ บ้านเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า อาคาร
ส านักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาด และแหล่งชุมชน
อ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ หากถูกน าทิ้งกองไว้หรืออยู่ในบ่อของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง (Open Dump) หรือ พื้นที่ ลักลอบทิ้ง หรือพ้ืนที่เทกองและเผาก าจัด 
จะเรียกว่า ขยะมูลฝอยตกค้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งหมายถึง ขยะมูลฝอย ที่รวบรวม เก็บ
ขนและน าไปทิ้ง ยังสถานที่ทิ้งขยะ โดยเทกอง ซึ่งเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) ในการวิจัยนี้จึงสรุปว่า ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะ 
มูลฝอย ที่ถูกเก็บรวบรวม ขนส่งและน าไปทิ้งหรือเทกองไว้ ในพ้ืนที่หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
ซึ่งเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ต้องหรือไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

2.2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
ประเภทขยะมูลฝอย สามารถแบ่งประเภทได้หลากหลายแตกต่างกันไปตามหลักหรือเกณฑ์ 

ที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปนิยมแบ่งประเภทขยะมูลฝอย ออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะทางกายภาพ
ของขยะมูลฝอย คือ ขยะย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เป็นต้น ขยะรีไซเคิล ได้แก่ 
กระดาษ ขวดพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม แก้ว เป็นต้น ขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย กระป๋อง
สเปรย์ หลอดไฟ เป็นต้น และขยะทั่วไป ได้แก่ ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ซองลูกอม ห่อพลาสติก  
โฟมที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น ธีรยุทธ ก าศิริพิมาน (2552) ระบุว่า รูปแบบการแยกขยะมูลฝอยเป็น  
4 ประเภทนี้ สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มากกว่าวิธีอ่ืน สามารถสร้างรายได้แก่
ครัวเรือนหรือชุมชนที่มีการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด เช่น ขยะย่อยสลายได้ อาจน าไปผลิตปุ๋ยจ าหน่าย 
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ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ปัญหากลิ่นรบกวน และน้ าเน่าเสีย ขยะรีไซเคิล รวบรวมเพ่ือจ าหน่ายแล้ว
อาจน าไปสู่กระบวนการแปรรูปใหม่หรือใช้ซ้ า จะช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษจากการเผา ขยะ
อันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้แล้วสามารถน าสู่กระบวนการก าจัดที่ถูกวิธีได้
ง่ายขึ้น จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปด้วย เช่นเดียวกับส านักจัดการกากของเสีย 
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้แบ่งขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพ ได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 

1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
น ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ขยะมูลฝอยประเภทนี้
พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 

2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น จะพบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 

3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตราย 
ชนิ ดต่ างๆ ซึ่ งได้ แก่  วั ตถุ ระเบิ ด วั ตถุ ไวไฟ วั ตถุ ออกซิ ไดซ์  วัตถุ มี พิ ษ วัตถุที่ ท าให้ เกิ ดโรค  
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด 
การระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล 
สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น พบร้อยละ 3 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ 

4) ขยะทั่ วไป (General waste) คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย  
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ 
กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับ 
ขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย พบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ 

ส่วนสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ (ม.ป.ป.) ได้แบ่งประเภทของขยะมูลฝอยตามลักษณะ
ส่วนประกอบของขยะมูลฝอยได้เป็น 10 ประเภท ได้แก่  

1) ผักผลไม้ และเศษอาหาร ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหาร 
และเหลือจากการบริโภค เช่น ข้าวสุก เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ  
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2) กระดาษ ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ท าจากเยื่อกระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ 
ใบปลิว ถุงกระดาษ กล่องดาษ ฯลฯ  

3) พลาสติก ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ท าจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก
ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ  

4) ผ้า ได้แก่ สิ่งทอต่างๆ ที่ท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย ลินิน ขน
สัตว์ ผ้าไนลอน ได้แก่ เศษผ้า ผ้าเช็ดมือ ถุงเท้า ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ  

5) แก้ว ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ท าจากแก้ว เช่น เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เครื่องแก้ว ฯลฯ  
6) ไม้ ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ท ามาจากไม้ ไม้ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้ เช่น กล่องไม้ เก้าอ้ี 

โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ฯลฯ  
7) โลหะ ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าจากโลหะ เช่น กระป๋อง ตะปู ลวด ภาชนะ  

ที่ท าจากโลหะต่าง ๆ ฯลฯ  
8) หิน กระเบื้อง กระดูก และเปลือกหอย ได้แก่ เศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว์ เช่น 

ก้างปลา เครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย กุ้ง ปู เครื่องเคลือบ ฯลฯ  
9) ยางและหนัง ได้แก่ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ ที่ท าจากยางและหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า  

ลูกบอล ฯลฯ  
10) วัสดุอื่นๆ ได้แก่ วัสดุไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มต่างๆ ข้างต้น  
โดยทั้ง 10 ประเภท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ และขยะ

มูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ได้แบงประเภทขยะออกเปน 4 ประเภท 

ได้แก่  
1) ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากส านักงาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง ได้แก่ 

กระดาษ เศษไม้ กิ่งไม้ ฟาง ข้าว แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก 
หิน ทราย ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การก าจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะ 
ที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ก่อนการก าจัด  

2) ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด 
และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้
จะเป็นพวกท่ีย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูง 
ประกอบกับขยะประเภทนี้ มีกลิ่นเหม็น การก าจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
หมักท าปุ๋ยก่อน  

3) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตหรือขั้นตอนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  อาจเป็นสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรม  
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ซากยานพาหนะที่หมดสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้ว รวมทั้ง ชิ้นส่วนประกอบของยานพาหนะ 
เช่น ยาง แบตเตอรี่ เป็นต้น ในการก าจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วนที่ยังสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้  

4) ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออ่ืนๆ 
ซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสี 
พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การก าจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจ าท าลายโดยการเผา
ในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอ่ืนๆ ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง  

สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) แบ่งลักษณะของขยะมูลฝอยเป็น 4 กลุม่ ได้แก่  
1) ขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle Waste) เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 

อโลหะ  
2) ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้  
3) ขยะที่เผาไหม้ได้ (Combustible Waste) เช่น กระดาษ พลาสติก ที่ผ่านการคัดแยกไป 

รีไซเคิลแล้ว  
4) ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้ (Non-Combustible Waste) เช่น เศษดิน หิน อิฐ ปูน  
นอกจากนี้ วรรณธณี กองจันทร์ดี (2555) ระบุว่า ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทตาม

ลักษณะได้เป็น ขยะเปียก หรือ ขยะท่ีย่อยสลายได้ง่าย ขยะแห้ง หรือขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และขยะ
อันตราย หรืออาจแบ่งตามแหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจาก
เกษตรกรรม ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม โดยแหล่งก าเนิดแต่ละประเภทจะมีองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอยที่แตกต่างกันไป กรมควบคุมมลพิษ (2547) ระบุว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภทเศษ
อาหารและอินทรีย์สาร จะมีปริมาณสูง คือ มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 63.57 ส่วนที่เหลือเป็นประเภท
พลาสติก มีปริมาณค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ16.83 ประเภทกระดาษ มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 8.19 ประเภท
แก้ว มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 3.47 ประเภทโลหะ มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 2.10 ประเภทไม้ มีค่าเฉลี่ยเป็น
ร้อยละ 0.74 ประเภทยาง/หนัง มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 0.50 ประเภทผ้า มีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 1.37 
และประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูปกระดาษทิชชู/ผ้าอนามัย/ของเสียอันตราย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 3.23  

สรุป ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทได้แตกต่างกันไป ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ เช่น ลักษณะ
ทางกายภาพ คุณสมบัติ ส่วนประกอบ เป็นต้น โดยในการวิจัยนี้สนใจศึกษาขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จึงสรุปได้ว่า ประเภทของขยะมูลฝอย แบ่งได้เป็น 4 ประเภทตาม
คุณสมบัติของขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย ขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ และขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้   
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2.2.2 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย 
หลักการส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

การน าขยะมูลฝอยที่มีมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ซ้ า เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไป
ก าจัดในข้ันตอนสุดท้าย ดังเช่น  

US.EPA อ้างถึงใน พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ได้อธิบายองค์ประกอบของการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบบูรณาการไว้ในรายงาน เรื่อง The solid waste Dilemma ; An agenda for Action 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด เป็นการลดการก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ทั้งด้านปริมาณ
และระดับความเป็นพิษ และการใช้ซ้ า ท าได้โดยการออกแบบการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสามารถใช้ซ้ าได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลด
ผลกระทบในขั้นตอนการก าจัดขยะมูลฝอย 

2) การน ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันการ  
น าวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปก าจัดด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบ เช่น การน าขยะอินทรีย์มาท าปุ๋ย  
การน ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งใช้สอยในครัวเรือน ผลประโยชน์ของขั้นตอนนี้ จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้อง
น าไปก าจัด ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบก าจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3) การก าจัดด้วยวิธีการเผา การเผาจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัดด้วย 
วิธีฝังกลบ และผลพลอยได้จากการผลิตพลังงาน เหมาะส าหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่
สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณมากๆ 

4) การฝังกลบ เป็นองค์ประกอบที่มีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด แต่ยังมีความจ าเป็นส าหรับ
การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก 

 ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กัน โดยการลดปริมาณขยะที่แหล่งก าเนิด 
และการน ากลับมาใช้ประโยชน์มีความส าคัญมากกว่าการเผาและการฝังกลบ แต่ความส าคัญของ 
แต่ละองค์ประกอบของการจัดการขยะมูลฝอยจะมีความหยืดหยุ่นขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พ้ืนที่ก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด คัดแยก 
ขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด งบประมาณ และขีดความสามารถของท้องถิ่น เป็นต้น  

ในท านองเดียวกัน อานัติ ต๊ะปินตา (2553) อธิบายไว้ว่า วิธีด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ภายใต้หลักการการลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ า (Reduce and Reuse) 
การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิตพลังงาน (Energy Recovery) และการก าจัดขั้นตอน
สุดท้าย (Final Disposal) ได้แก่  
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1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด  
ได้แก่ บ้านเรือน อาคาร ส านักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป 

เพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวม และการน าไปก าจัดท าลาย หลักการส าคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Source reduction) เพ่ือให้ปริมาณขยะที่จะต้องน าไปก าจัดหรือท าลาย
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ และการคัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่งจะช่วยให้การจัดการขยะ 
ในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) การเก็บและรวบรวม  
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งต่างๆ จะถูกเก็บและรวมรวมเพ่ือขนส่งไปก าจัดหรือท าลาย  

ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางระบบและแผนในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้
เหมาะสม เพ่ือมใิห้เกิดปัญหาขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในปริมาณท่ีมากและเป็นเวลานาน 

3) การเก็บกัก  
ในขั้นตอนนี้จ าเป็นส าหรับขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีการเก็บกักให้มี

จ านวนมากพอ ก่อนน าไปก าจัดหรือท าลายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  
4) การขนส่ง  
เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งก าเนิดต่างๆ ภายในชุมชนขนถ่ายไปยัง

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่อีก 

5) การแปรสภาพ  
วัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะมี 3 ประการ ได้ แก่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

จัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟ่อนหรือเป็นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพ้ืนที่ในการเก็บขนขยะและลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง เพ่ือน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก 
และเพ่ือน าผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เมื่อท าการแปร
สภาพขยะด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก  
หรือท าการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพ่ือให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม 
การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

6) การก าจัดหรือท าลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
ซึ่งคล้ายคลึงกับ สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) ที่ระบุว่า โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบหลักของการ

จัดการมูลฝอย ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดขยะมูลฝอย การจัดการภายใน ณ แหล่งก าเนิด 
การรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง การคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ และการก าจัด ดังภาพที ่2.1  
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แหล่งที่มา: สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) 
 
นอกจากนี้ Kaosol (2009) ระบุว่า หลักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ควรประกอบ 

ไปด้วย การลดการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ าให้มากที่สุด และการก าจัด
อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในแหล่งก าเนิด โดยใช้หลัก 3Rs เป็นหลักการคัดแยกขยะมูล
ฝอยตามประเภท เช่น ขวดพลาสติก แก้ว กระดาษ หรือเศษอาหาร ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ซึ่งการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี จะท าให้สามารถลดปริมาณขยะที่ ต้องน าไปก าจัดให้เหลือน้อยที่สุด 
และสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มากที่สุด รวมทั้ง ปริมาณขยะที่ขนส่งไปก าจัดก็จะปริมาณ
ลดลงเหลือน้อยที่สุด ท าให้ภาระในการก าจัดลดลงและลดต้นทุนในการด าเนินการ ก่อ ให้เกิด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อย รวมทั้งสามารถน าขยะกลับมาใช้ ใหม่ได้มากขึ้น เป็นต้น แนวคิด
หลัก 3Rs ประกอบด้วย Reduce คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอย Reuse คือ การน ากลับมาใช้ซ้ า 
และ Recycle คือ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (ภาพท่ี 2.2) 

การเกิดขยะมลูฝอย  

การจัดการภายในแหล่งก าเนิด  

• การลดการเกดิขยะมลูฝอย 

• การล าเลียง 

• การคัดแยก 

• การเก็บกัก 

การรวบรวม  

การขนถ่ายและการขนส่ง  

การคัดแยก

      การก าจัด  

การน ากลับมาใช้ใหม ่ 

การฝังกลบในหลุมฝังกลบ  การท าปุ๋ยหมัก   

การเกษตร  ผลิตกระแสไฟฟ้า  
เผาในเตาเผา  

พลังงานไฟฟ้า 

 เถ้า 

ภาพที่ 2.1 องคป์ระกอบหลักของการจัดการขยะมูลฝอย  
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ภาพที่ 2.2 แนวคิดการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs 

แหล่งที่มา: สภาวิศวกร (ม.ป.ป.)  
 

กรมควบคุมมลพิษ (2547 ) ได้อธิบายหลักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ไว้ว่า เป็น
หลักการที่เน้นวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  (ดังภาพที่ 2.3) สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปท าลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ าและแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการก าจัดที่
ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการด าเนินการดังนี้  

1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูลฝอย
ในแต่ละวัน ได้แก่  

1.1) ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์ โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน 
น้ ายาท าความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น 

1.2) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่
เป็นมลพิษ 

1.3) ลดการใช้วัสดุก าจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
2) จัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพ่ือน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 
2.1) รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก 

และโลหะน าไปใช้ซ้ า หรือน าไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารน ามาหมักท าปุ๋ย ในรูปปุ๋ยน้ า หรือปุ๋ย
หมักเพ่ือใช้ในชุมชน 

2.2) จัดระบบที่เอ้ือต่อการท าขยะรีไซเคิล 
2.2.1) จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
2.2.2) จัดระบบบริการเก็บโดย  
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(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยก
เป็นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป ให้จัดเก็บขยะย่อยสลายและ
ขยะทั่วไปทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2547 ) 

 
(2) จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิลในรูปของการรับซื้อ โดย

การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดเก็บและก าหนดเวลาให้เหมาะสม 

ภาพที่ 2.3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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(3) ประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงในการรับซื้อ 
ขยะรีไซเคิล 

(4) จัดระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่  เช่น ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

2.3) จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการน าขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ เช่น โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่ โครงการท าปุ๋ยน้ า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม  
ปุ๋ยหมัก โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้ โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล 

2.4) จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพ้ืนที่ที่ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมากๆ 
อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซื้อ 
จากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็ได้ 

3) การขนส่ง 
3.1) ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง 
3.2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพ่ือถ่ายเท

จากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
4) ระบบก าจัด 
เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพ่ือก าจัดท าลายให้น้อยที่สุด ควร

เลือกระบบก าจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพ้ืนที่ จึงควรพิจารณาปรับปรุงพ้ืนที่ก าจัด
มูลฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
4.2) ระบบก าจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักท าปุ๋ย ฝังกลบ และวิธี

อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 
2.2.3 รูปแบบและเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 
การก าจัดมูลฝอย เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการขยะ ซึ่งวิธีก าจัดขยะท่ีถูกต้องหรือถูกหลัก

สุขาภิบาลจะต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งคุณภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนค านึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2547 ) ระบุว่า เทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ  

1) ระบบหมักท าปุ๋ย (Biological Conversion Technology) เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สาร
โดยใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด าค่อนข้างแห้ง  
ซึ่งขบวนการหมักท าปุ๋ย แบ่งเป็น 2 ขบวนการ คือ ขบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic 
Decomposition) และขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) ขบวนการนี้ 
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มักท าให้เกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfile) แต่จะมีผลดี คือ การหมักแบบ 
ไม่ใช้ออกซิเจนจะเกิดก๊าซมีเทน สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้ 

2) ระบบการเผาในเตาเผา (Thermal Conversion Technology) เป็นการเผาในเตาเผา 
ที่ถูกออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องมีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1200 องศา
เซลเซียส เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ การเผาไหม้จะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ 
ฝุ่น ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมทั้งไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จึงจ าเป็นต้องมี
ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ เพ่ือให้อากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด 

3) ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการก าจัดขยะมูลฝอย โดยการ
น าฝังกลบในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน โดยจะต้องมีการวางมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ าชะขยะ น้ าท่วม กลิ่นเหม็น ผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศน์  
เป็นต้น รูปแบบการฝังกลบอาจใช้วิธีการขุดลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมให้สูงขึ้นจากระดับพ้ืนดิน 
หรืออาจใช้ผสมทั้งสองวิธี จะข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศ  
 ในท านองเดียวกัน สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) ระบุว่า การก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี แต่ที่นิยม 
มีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการได้ในปัจจุบัน มี 5 วิธีการใหญ่ๆ คือ  

1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการน าขยะมูลฝอยทั้งหมด 
ที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยกหรือผ่านการคัดแยกมาแล้วฝังลงในหลุมดินที่ขุดรองรับขยะไว้โดยที่ก้นหลุม  
มีการปูวัสดุกันซึม อาทิ ดินเหนียวหรือแผ่นพลาสติกกันซึม เมื่อน าขยะบรรจุลงในหลุมมีการบดอัด
แน่นแล้วมีการกลบทับด้วยดินหรือวัสดุที่ท าหน้าที่ป้องกันกลิ่น แมลง หรือสัตว์ไปคุ้ยเขี่ยในแต่ละวัน 
ระบบฝังกลบมีการรวบรวมน้ าชะขยะที่ เกิดขึ้นออกไปบ าบัดก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณ ะ
นอกจากนั้น ยังมีการระบายก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบออกจากหลุมเพ่ือป้องกันการเกิดระเบิดหรือ
การติดไฟของก๊าซมีเทน เป็นต้น 

2) การเผาในเตาเผา (Incineration) เป็นการท าลายขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถติดไฟได้ 
อาทิ ขยะอินทรีย์ พลาสติก กระดาษ ไม้และเศษไม้โดยการใช้ความร้อนในตัวของขยะเหล่านั้นเป็นตัว
ท าลาย ขยะมูลฝอยเอง โดยการเผาในที่สามารถควบคุมอากาศ และมีการบ าบัดมลพิษที่เกิดจากการ
เผาก่อนปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย ส่วนเถ้าที่เกิดจากการเผาจะต้องน าไปฝังกลบ
อย่างปลอดภัย ผลที่ได้จากการเผาขยะ คือ ความร้อนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น น้ าร้อน  
ไอน้ า หรือการผลิตกระแสไฟฟ้า 

3) การท าปุ๋ยหมัก (Composting) เป็นการน าเฉพาะขยะอินทรีย์มาหมักให้กลายสภาพเป็น
สารอินทรีย์ในรูปของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยใช้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ เช่น ไส้เดือนดิน 
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หนอนดิน และจุลินทรีย์ในขยะมูลฝอยเป็นผู้ท าการย่อยสลาย การท าปุ๋ยหมักสามารถท าได้ทั้ง  
การหมักแบบใช้ออกซิเจนและการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

4) การก าจัดด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical Biological Waste Treatment : MBT) 
โดยมีหลักการ คือ กระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ปนมากับขยะมูล
ฝอยจนกระทั่งสารอาหารหมด ท าให้กระบวนการย่อยสลายสิ้นสุดลง ไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4) 
จากระบบและมีน้ าชะขยะในปริมาณน้อย จากนั้นขยะประเภทกระดาษ พลาสติก จะถูกน ามาคัดแยก 
เพ่ือน ากลับไปแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนขยะที่ย่อยสลายแล้ว เช่น อินทรียวัตถุจะถูกรวบรวมไป
เป็นสารปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) เป็นต้น ส่วนเศษมูลฝอยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะถูกน าไป 
ฝังกลบในหลุมฝังกลบ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการ MBT 

5) การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion 
: AD) เป็นการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Process)  
ที่ได้ก๊าซมีเทน (CH4) ที่ติดไฟ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น กระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน แบ่งเป็น การผลิตก๊าซชีวภาพโดยคัดแยกขยะ
อินทรีย์และน าไปหมักในถังหมักเฉพาะ (Anaerobic Digestion: AD) การผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุม
ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือที่เรียกว่า Landfill gas 
 Idris, Inanc, and Hassan (2004) ได้ศึกษาภาพรวมของการก าจัดขยะมูลฝอยและการฝัง
กลบ/การทิ้ง ของประเทศในเอเชีย โดยได้น าเสนอการจัดการแบบฝังกลบและเทกองในประเทศ
มาเลเซีย พบว่า ประเภทของการฝังกลบขยะมูลฝอยในมาเลเซีย แบ่ง 4 ประเภท คือ การเททิ้งลงน้ า 
การเทกอง การเทกองแบบควบคุม และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ปัญหาส าคัญของการก าจัด
ด้วยวิธีเทกอง คือ การใช้วัสดุปิดคลุมที่ไม่เพียงพอ ปัญหากลิ่นจากการหมัก ปัญหาแมลงและสัตว์น า
โรคต่างๆ ควัน และอันตรายอ่ืนๆ จากการเกิดไฟไหม้ ทั้งเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ 
 Narayana (2009) ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศอินเดีย โดยเปรียบเทียบ
การก าจัดขยะมูลฝอย 3 วิธี ได้แก่ วิธีการเผา วิธีการฝังกลบ และวิธีการท าปุ๋ยหมัก โดยค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน เพ่ือระบุทางเลือกที่ประหยัดที่สุด ดีที่สุด และเป็นไปได้ต่อการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอย พบว่า ทางเลือกในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดีที่สุดส าหรับเมืองในประเทศเอเชีย คือ  
วิธีหมักท าปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ขนส่งและน าไปก าจัดในหลุมฝังกลบ แต่โรงงานปุ๋ยหมัก
ขนาดใหญ่ยังไม่ประสบความส าเร็จ ปัญหามาจากการขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายเข้ามา
ใช้ในการเลือกวัสดุการท าปุ๋ยหมัก วิธีการฝังกลบ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 1) การเทกอง (Open dump) หรือ ฝังกลบแบบเปิด (Open Landfills) พบมากที่สุดใน
ประเทศก าลังพัฒนา เป็นการน าขยะมูลฝอยไปเททิ้งหรือลักลอบทิ้งในพ้ืนที่โล่ง 
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 2) การฝังกลบแบบกึ่งควบคุม (Semi-controlled หรือ Operated landfills) เป็นการน า
ขยะไปทิ้งแล้วมีการบดอัดและปกคลุมผิวดินเป็นประจ าทุกวัน ไม่มีการแยกประเภทของขยะ และไม่มี
การออกแบบระบบจัดการน้ าชะขยะหรือการปล่อยก๊าซ 
 3) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfills) ถูกใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการป้องกันและการบ าบัดน้ าชะขยะ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ก๊าซจากการย่อยสลายของเสีย 
 ซึ่งการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบยังคงมีปัญหา เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล หน่วยงานท้องถิ่นยังขาดความรู้และทักษะ Pickford (1983) อ้างถึงใน 
Narayana (2009) ระบุว่าสัดส่วนของเงินทุนของการจัดการขยะส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเก็บรวบรวม
และขนส่ง ท าให้กิจกรรมในการก าจัดมีปริมาณที่น้อย หน่วยงานท้องถิ่นต้องตัดทอนการด าเนินงาน
และการปฏิบัติ วิธีการฝังกลบยังไม่ประสบความส าเร็จอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น อินเดีย 
เนื่องจากพ้ืนที่ฝังกลบมีกรอบเวลาในการใช้งานจ ากัด ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศที่
ก าลังพัฒนาจะส่งผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ วิธีการฝังกลับยังมี
ราคาแพงมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นของการก่อสร้างและการด าเนินงาน วิธีการเผา  เป็นวิธีที่
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้มากเป็นอันดับสองใช้ทั่วไปในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่
อย่างไรก็ดี การเผาไหม้ท าให้เกิดสารที่เป็นอันตรายได้ เช่น โลหะหนัก ไดออกซิน สารอินทรีย์ระเหย
ง่าย เป็นต้น การรีไซเคิล มีบทบาทมากในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก าลัง
พัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน เป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการ 
 Kaosol (2009) ได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ยังยืนส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยโดย วิธีเทกอง (Open Dump) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด
ในการก าจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทย มีการประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมาเป็นเวลาหลายปี
สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้ปริมาณมากต่อวัน สามารถด าเนินการได้ง่ายและต้นทุนต่ า แต่ท าให้เกิด
มลพิษ เช่น กลิ่น มลพิษในดิน น้ าใต้ดิน เป็นต้น แม้ว่ารัฐบาลได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลในหลายพ้ืนที่ แต่การเทกองยังคงเป็นตัวเลือกส าหรับ
สถานที่ก าจัดในหลายพ้ืนที่ เนื่องมาจากต้นทุนต่ าและสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก  
แต่การเทกองไม่ได้เป็นวิธีการก าจัดที่ถูกต้อง เป็นที่น่ารังเกลียด ไม่ถูกสุขลักษณะ และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การฝังกลบ (Landfill) หลักการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยปกติมักอยู่ห่างไกล
จากแหล่งก าเนิด ท าให้ต้นทุนการขนส่งและการลงทุนส าหรับโครงสร้างเพ่ิมขึ้น การฝังกลบท าให้เกิด
ความร าคาญ จากน้ าชะขยะที่มีความสกปรกสูง การปล่อยก๊าซมีเทน และเสถียรภาพของการฝังกลบ 
การท าปุ๋ยหมัก (Composting) เป็นทางเลือกที่ดีส าหรับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด การหมักมีประโยชน์ท าให้ได้ปุ๋ยหรือ 
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สารบ ารุงดินในการเกษตร อย่างไรก็ตาม การท าปุ๋ยหมักยังไม่สามารถปฏิบัติที่ดีในประเทศไทย 
เนื่องจากขาดแคลนความรู้และต้นทุนในการดูแลรักษาสูง การเผา (Incineration) เป็นทางเลือกหนึ่ง
ของวิธีก าจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทย วิธีนี้ใช้ส าหรับชุมชนขนาดใหญ่และพ้ืนที่ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่เพียงพอต่อการก าจัด แม้ว่าการเผาจะสามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษที่มีความรุนแรง  
 นอกจากนี้ Guerrero, Maas, and Hogland (2013) ได้ศึกษาความท้าทายในการจัดการขยะ
มูลฝอย ส าหรับเมืองในประเทศก าลังพัฒนา โดยท าการศึกษา 30 พ้ืนที่ ใน 22 ประเทศก าลังพัฒนา
ใน 4 ทวีป พบว่า ในด้านการก าจัดขั้นสุดท้าย ส่วนใหญ่ในเมืองที่ศึกษาใช้การจัดการแบบเทกอง 
(Open Dump) โดยไม่มีการบ าบัดน้ าชะขยะ ไม่มีการปูพ้ืนชั้นล่างด้วยแผ่นพลาสติกหรือชั้นดิน
เหนียว ไม่มีการบ าบัดก๊าซ และไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยที่เป็นทางการ แต่ละเมืองยังประสบปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยที่ผิดกฎหมาย ในแม่น้ า 
ทะเลสาบ มหาสมุทร ท่อระบายน้ า พ้ืนที่ว่างเปล่าและข้างถนน 
 โดยกรมควบคุมมลพิษ (2558) ระบุว่า วิธีการก าจัดแบบถูกต้อง (ตารางที่ 2.1) ประกอบด้วย   
 (1) การก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) เตาเผาที่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ 
(Incinerator) การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน (WTE) การหมักท าปุ๋ย (Compost) การจัดการขยะมูลฝอย
แบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) และกระบวนการก าจัดแบบผสมผสาน (Integrated waste treatment)   
 

ตารางท่ี 2.1 รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง 

ก าจัดแบบถูกต้อง ก าจัดแบบไม่ถูกต้อง/ 

ถูกหลักสุขาภิบาล การก าจัดแบบยอมรับได้ ไม่ถูกหลักวิชาการ 
Engineer Landfill Appropriate Landfill เช่น Control 

Dump ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน  
Open Dump 

Sanitary Landfill Control Dump ตั้งแต่ 50 
ตัน/วัน ขึ้นไป เตาเผา 

Waste to Energy (WTE) เตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มี
ระบบก าจัดอากาศเสียเบื้องต้น 

Open Burning 

Compost 
MBT เตาเผาที่ไม่มีระบบก าจัด 

มลพิษทางอากาศ ผสมผสาน 

 
แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2558) 
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 (2) การก าจัดแบบยอมรับได้ Appropriate Landfill ประกอบด้วย การฝังกลบแบบเทกอง 
ควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มี
ระบบก าจัดอากาศเสียเบื้องต้น ส่วนการก าจัดแบบเทกอง (Open Dump) การฝังกลบแบบเทกอง
ควบคุม (Control Dump) ขนาดตั้งแต่ 50 ตัน/วัน การเผากลางแจ้ง (Open Burning) และเตาเผา 
ที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ เป็นวิธีการก าจัดแบบไม่ถูกต้อง 

สรุป การจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไป ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเกิดขยะมูลฝอย 
2) การจัดการภายใน ณ แหล่งก าเนิด 3) การรวบรวม 4) การขนถ่ายและการขนส่ง 5) การคัดแยก  
6) การน ากลับมาใช้ใหม่ และ 7) การก าจัด แนวคิดส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การลด
ปริมาณ ณ แหล่งก าเนิด โดยใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย การลดการใช้ การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้
ใหม่ เพ่ือลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนน าไปก าจัดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันก าจัดด้วยวิธี
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง การเผาในที่โล่ง โดยจะเห็นว่า วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่นิยมใช้ในอดีตที่ผ่าน
มา ได้แก่ การหมักท าปุ๋ย การเผาในเตาเผา การฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล เป็นต้น แต่นับว่ายังมี
ปัญหาและยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดหลายๆ อย่าง  
ดังผลการศึกษาจากงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีวิธีรูปแบบหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และปลอดภัยในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นที่ยอมรับ เช่น การก าจัดด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ การผลิต
ก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน และการก าจัดแบบผสมผสาน เป็นต้น 

 

2.3 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และเมื่อป ี
2559 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย  
และของเสียอันตรายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และต่อมา
ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-
2560) เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะระยะสั้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ไดม้ียุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายที่เก่ียวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดดังนี้ 
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2.3.1 RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ 

โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ 
โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) ระยะยาว 
(1 ปขีึ้นไป) สรุปได้ดังนี้  

2.3.1.1 การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเกา) พ้ืนที่เป้าหมายในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ระยะปานกลาง จ านวน 20 จังหวัด และระยะยาว 
จ านวน 47 จังหวัด โดยแนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย  

 1) ส ารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดท าแผนงานฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
 2) ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอย

ใหม่ ทางเลือกดังนี้  
  (1) ปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม ให้

ด าเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  (2) ก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน

โดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุน
ของเอกชนเพิ่มเติม  

 3) กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงานไม่ถูกต้องให้บังคับใช้
กฎหมายให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 2.3.1.2 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอย
ใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม  
และการก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดย 

 1) น าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
Model L (รองรับปริมาณขยะมูลฝอย ตั้งแต 300 ตัน/วัน ขึ้นไป) Model M (รองรับปริมาณขยะมูล
ฝอย ตั้งแต 50-300 ตัน/วัน) และ Model S (รองรับปริมาณขยะมูลฝอย น้อยกว่า 50 ตัน/วัน)  

 2) จัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง 
 3) ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัดขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตราย 
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2.3.1.3 วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย โดยใน
ระยะเร่งด่วนออกระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้มีคณะกรรมการ 
ชุดหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานท าหน้าที่จัดท าแผนแมบทและบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายในภาพรวมของจังหวัด ในระยะปานกลางและระยะยาวเน้นไปที่การออกระเบียบ 
กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ  

2.3.1.4 สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยในระยะเร่งด่วน เน้นการ
บังคับใช้กฎหมายและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จนถึงการก าจัดขั้นสุดท้ายและลดการใช้ถุงพลาสติก 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและวินัยการจัดการขยะแก่นักเรียนและเยาวชน และเพ่ิมเติมมาตราการ
การควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าในระยะปานกลางและระยะยาว  

ซึ่งหลักการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน ดังนี้ 1) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) 2) จัดการกับบ่อขยะมูลฝอยเดิม
ที่ไม่ถูกต้อง 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม  
4) มีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 5) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง  
(ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) 6) สร้างรูปแบบใหม่ในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน (โดยก าจัดแบบศูนย์รวมและเน้นการแปรรูปสู่พลังงาน) 7) สร้างระบบจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน 8) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด าเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย 9) สร้างวินัย
คนในชาติมุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน และ 10) มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน  

 
2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
หลักการส าคัญของแผนฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์ 
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”รวมถึงยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)  
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ ควบคู่กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งให้
ความส าคัญต่อการน าไปสู่การปฏิบัติและต่อยอดไปสู่แผนฉบับต่อๆ ไป ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มีเป้าหมาย คือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดย 
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1) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
2)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 

พ.ศ. 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  
3) มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน  
4) รักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
 (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
 (3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
 (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
 (7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 

2.3.3 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 
จัดท าขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ

เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยกรอบแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งก าเนิด การน าของเสียกับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ 3Rs การก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นกรอบแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ น าไปใช้จัดท าแผนการจัดการขยะมูลฝอย  
และของเสียอันตรายของจังหวัดในภาพรวม และร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบด้วย 

1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
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2) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ของปี 2558 ภายในปี 2562 

3) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564  

4) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563  

5) กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ของ
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563  

6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564 

มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย  
1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด สนับสนุนและขยายผล

ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้ง สถานบริการต่างๆ 
ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและ
น าขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสุด ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถน ากลับ
มากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น 
สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้หลายครั้ง เพ่ือให้ เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Consumption and Production)  

2) มาตรการเพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัดด าเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เกิดขึ้น ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง จัดให้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยี
แบบผสมผสานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่
ก าจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุน
ภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด าเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้ง
เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ  

3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยสร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการ
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ต่างๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้ 
รูปแบบเทคโนโลยี การบ าบัด การก าจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย รวมถึงวัสดุทดแทนที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์และก าจัดยาก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งใน  
และนอกระบบโรงเรียน พัฒนาและเชี่อมโยงระบบฐานข้อมูล เพ่ือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์  
และกลไกทางสังคม รวมทั้งสร้างตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 

 
2.3.4 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  

(พ.ศ. 2559-2560)  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผน

แม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 กรอบการด าเนินการของแผนให้
ความส าคัญกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด และการเก็บ/
ขน ที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3Rs (ลดการใช้ ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) โดยการมีส่วนร่วมของ  
5 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ เอกชน ประชาชน การศึกษา และศาสนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
มาตรการส าคัญประกอบด้วย  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด การเพ่ิม

ศักยภาพการเก็บขน และการส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย 4 เป้าหมาย ได้แก่ 
1) ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไปที่เข้าสู่ระบบการก าจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 5 จากปี 

2559  
2) หมู่บ้าน/ชุมชน ร้อยละ 100 ทั่วประเทศมีการจัดตั้งจุดรวมของเสียอันตรายชุมชน 
3) ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
4) ปริมาณกากอุตสาหกรรม ร้อยละ 70 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 
2.3.5 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพ่ือเป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ระดับประเทศ และเป็นกรอบชี้น าให้ภาคีการพัฒนาน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เกื้อหนุนกัน 
และส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้น้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลักวิชาการ มี
เหตุผล มีความพอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณา
การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ ได้น าร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาเป็นแนว
ทางการจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ด้วย  

วิสัยทัศน์ คือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม  
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพันธกิจ คือ ประเทศไทยมีการ
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดีบนพ้ืนฐานการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการ
ฟ้ืนตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล
และเป็นธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
การส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟู  
ซึ่งเกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย ให้ความส าคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  
ณ แหล่งก าเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในทุกขั้นตอน สนับสนุนการน ากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบ
การจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงเพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มี
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บทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเป้าหมาย คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมี
คุณภาพทั้งการป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่ นต่อไป ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ส าคัญ คือ  

กลยุทธ์ที่ 2.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการ
พัฒนาเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการ แผนงานการจัดการน้ าเสีย แผนงานการจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย  

กลยุทธ์ที่ 2.2 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟ้ืนฟูพ้ืนที่วิกฤติที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที่  2.3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ประกอบด้วย  
2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ได้แก่  

1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
2) อัตราการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณ  
3) ขยะมูลฝอยทั่วประเทศและของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัด

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  

และยั่งยืน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิด  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมาย คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความ
เปราะบางและมีความเสี่ยงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความส าคัญ 
ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภูมิภาค และประชาคมโลก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย คือ ทุกภาคส่วน
มีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อมใน
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเป็นเชิงรุก  
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กลไลการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
1) สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่

รับผิดชอบรวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระยะแรก จัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ได้รับทราบ
ตั้งแต่มีการประกาศใช้ ทั้งในองค์ประกอบ และสาระส าคัญของแผนฯ เพ่ือให้รับรู้ มีความเข้าใจ เกิด
การยอมรับและและตระหนักถึงความส าคัญของแผนฯ และการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่ก าหนดไว้
ในตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือน าไปวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกันและบูรณาการไว้
ในยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ส่วนระยะต่อไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ การก าหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นให้สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองกับ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 

2) สร้างความร่วมมือกับผู้บริหารของหน่วยงานหลัก ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารขององค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยขอเข้าพบเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 
และให้ได้รับทราบสาระส าคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และเพ่ือร่วม
บูรณาการแผนงานงบประมาณ และบุคลากรของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการปฏิบัติของแผนฯ 

3) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเอกชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 โดยชี้แจงให้หน่วยงานปฏิบัติ
รับทราบอย่างชัดเจนว่า การด าเนินกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่ ระยะแรก ควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานกิจกรรมเหล่านั้น 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรับผิดชอบมีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนฯ 

4) ประสานงานกับส านักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับและแหล่งเงินอ่ืน  
โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องประสานและท าความตกลง 
กับส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงาน และน าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลของแผนฯ  
ได้ในที่สุด นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหล่งเงินทุนอ่ืนที่มาจากภาคเอกชนซึ่ งเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ และให้เงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมรับผิดชอบ
ของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และหลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน 

5) ประสานกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้ตัวชี้วัดของแผนฯ ที่มี
ลักษณะบูรณาการงานร่วมกัน เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งประสานกับหน่วยงาน  
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ที่ก าหนดให้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ น าตัวชี้วัดไปก าหนดไว้เป็นหนึ่งตัวชี้วัดที่ส าคัญ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ 

6) สร้างฐานข้อมูลส าหรับตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 
เพ่ือให้หน่วยงานรับผิดชอบน าไปด าเนินการ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญหนึ่งของการขับ เคลื่อน การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ โดยสนับสนุนหน่วยงานรับผิดชอบให้มีการสร้างฐานข้อมูล 
และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงเผยแพร่ฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด เพ่ือให้การติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนฯ มีประสิทธิภาพ และเพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดท าแผนฯ ในระยะต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

7) ด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
ต่อผู้บริหาร ทุก 6 เดือน รวมถึงเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้ง เผยแพร่ให้สาธารณะได้รับทราบ 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมรับรู้  
และรับทราบผลการด าเนินงานของภาครัฐ และร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนฯ เพ่ือส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของสังคมในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเห็นชอบกับ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ต่อการปรับปรุง การด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 

แนวทางปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 ดังตารางที ่2.2 

ตารางท่ี 2.2 แนวทางปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยุทธ์ที่ 2.1) 

แนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาใน
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะ รวมทั้งพัฒนาครู อาจารย์ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ครอบครัว และชุมชน 

ทส (คพ./สส.) 
ศธ (สพฐ./สกอ.) 
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แนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชนและชุมชน
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วม
น าขยะมูลฝอยหรือของเสียไปก าจัดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่รับก าจัด ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือมาตรการ
ทางเลือกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ามาใช้โดยเฉพาะการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง 

ทส (คพ./สส.) 
มท (อปท.) 

3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการเผาเป็นขยะที่ท าให้ได้รับ
พลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ 

ทส (คพ./สส.) 
มท (อปท.) 

4. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่อง
โฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลพ้ืนที่ที่ประสบ
ผลส าเร็จในการจัดการขยะที่เป็นระบบ ไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มีความพร้อม ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทส (คพ./สส.) 
มท (อปท.) 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public- 
Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว โดย
ก าหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอดวงจรตั้งแต่การผลิต การกระจาย
สินค้า การขนส่ง การแปรรูปในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับอาหาร การบริโภคในครัวเรือน และการก าจัด 

ทส (คพ.) 
กษ 
อก 
สธ 

6. ก าหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการท ากิจกรรม
บริเวณชายฝั่ง เช่น การท าประมง การท่องเที่ยว การเดินเรือ และการขน
ถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุม
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดินที่มาตามแม่น้ า ล าคลอง โดยออก
กฎระเบียบ สร้างระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพื่อน ามาจัดการอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลด
ปริมาณขยะทะเลที่ต้นทาง 

ทส (คพ.) 
คค 

มท (อปท.) 
กก 
กษ 

7. พัฒนากลไกทางภาษีเพ่ือควบคุมให้ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และ
วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากลง ตลอดจนพัฒนา พลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอ่ืน

กค 
ทส 
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการน าพลาสติกชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า 

วท 
วช 

8. ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีการผลิต
สินค้าจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นการลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี โดยปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายและนโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษีรวมทั้งให้มี
การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ 

ทส (คพ./สผ.) 
กค 

ภาคเอกชน 

9. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพ่ือให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุด และเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤติ รวมทั้งผลักดันกฎหมายการลดและน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

10. สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าและมีการคัดแยกขยะ ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานมีการขนส่งที่ปลอดภัย 
และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม 
หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

สธ 

11. ให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยก
ซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการ
ที่ถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการน าทรัพยากรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

12. เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร 
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การรวบรวมซาก
ผลิตภัณฑ์ การจัดสถานที่จัดเก็บ การขนส่ง จนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภณัฑ์ 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

อก (กรอ./กนอ./สมอ.) 
ภาคเอกชน 

13. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงการ

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
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จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลากหลาย
ประเภท และมีการจัดการที่สลับซับซ้อนแตกต่างกัน ให้ถูกวิธีการและไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดตั้งและด าเนินงาน 

ภาคเอกชน 

14. พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมี
การออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 
รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้
งานสั้นและเกิดมลพิษเข้ามาจ าหน่ายและใช้งานภายในประเทศ โดย
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพ่ือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการที่ถูกวิธี เพื่อให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จากประเทศผู้ผลิต 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

อก (กรอ./กนอ./สมอ.) 
ภาคเอกชน 

15. พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายที่
เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ลงทุนและด าเนินงานแปลงขยะเพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และให้มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่วนขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้ ควร
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

พน 
ภาคเอกชน 

16. เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาใน
พ้ืนที่ และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถุงขยะ 
เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการลดการทิ้งขยะ และเพ่ือให้มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเดินและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มี
ความช านาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนใน
การเดินและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน 

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 
ภาคเอกชน 

17. ติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสาร
อันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและใน
ทะเลและป้องกันการลักลอบน าเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิด

ทส (คพ.) 
มท (อปท.) 

สธ 
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วัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พร้อมทั้งให้
ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับอันตรายจากสารเคมี โดย
พัฒนาระบบการติดฉลากระบบติดตามข้อมูลด้านสารอันตรายให้แก่ผู้
น าเข้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคท่ีเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างเครือข่าย
ประชาชนในการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ 

กษ 
อก (กรอ./กนอ.) 

18. ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตรายและ
สารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

ทส (คพ./ทช.) 
สธ 

อก (กรอ./กนอ.) 
มท (อปท.) กษ 

19. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม่สามารถ
ก าจัดได้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย 
และสารอันตรายเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า หรือ
ให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการรวมถึงวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทน
กล่องโฟม และถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ยาก โดยเฉพาะการน าพลาสติก
ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม 

ทส (คพ./สผ.) 
วท (สวทช.) 

วช 

 
หมายเหตุ :  __ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
แหล่งที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560) 
 
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ศุภกร ฮั่นตระกูล (2557) ได้ศึกษาและจ าแนกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การห้ามทิ้ง
ขยะมูลฝอยในที่ห้าม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการและก าหนด
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนอ านาจ วงศ์บัณฑิต (2554) ได้แบ่งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ  
กฎหมายห้ามท้ิงมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกฎหมายในการระงับ บรรเทาและเยียวยาความเสียหายอัน
เกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 
2550 ได้ให้ความหมายของสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ไว้ในมาตรา 4 และมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องในการระงับ 
บรรเทา และเยียวยาความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน ไว้ในมาตรา 8 ส่วนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไว้ (หมวด 
3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 18 - 20) ซึ่งมิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

มาตรา 8 ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดี
กรมอนามัยมีอ านาจออกค าสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิด
ความเสียหายดังกล่าวระงับการกระท าหรือให้กระท าการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย
เช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

ถ้าบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดี
กรมอนามัยจะสั่งให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย
ดังกล่าวนั้นแทนก็ได้ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์ 
และบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งดังกล่าวต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น ในจั งหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น 

มาตรา 18  การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการร่วมกันได้ 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินกิจการ
รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้ 

มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ด าเนิน
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

มาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(2) ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน 
(3) ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือ
สถานที่นั้น ๆ 

(4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอ่ืนที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกิน
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะ 
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได ้

(6) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข และการ

ด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติฯ ได้ก าหนดไว้ใน หมวด 3  
 
2.4.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทาง

น้ า หรือกองไว้ หรือกระท าด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ า 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง

จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ห่างจากทางน้ าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดและถ้าการกระท าผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าหรือท าให้ท่อ
ระบายน้ า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้ าดังกล่าวคืนสู่
สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินคดีส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป 

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด (2)  ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่
ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ 

มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใด 
(1)  ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ 
(2)  ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็น

ได้จากที่สาธารณะ 
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือท้ิงสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือ

ในทางน้ า 
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ 

ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะส าหรับทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ส่วนที่เกี่ยวข้องในการระงับ บรรเทา และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลบัญญัติไว้ใน มาตรา 46 ระบุว่า ในกรณีที่ได้จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระท าความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็น
ความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดี
เป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดท าหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นจัดท าให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระท าความผิดชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าจัดท าความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระท าความผิดหรือระงับการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด 

 
2.4.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มีบัญญัติที่ส าคัญ ดังนี้  
มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่น

ใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือท าร่วมกับ
ราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนด าเนินการหรือร่วมด าเนินการดังกล่าว มิให้ถือ
ว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ 
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วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย ก าหนดดังกล่าว ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประกอบด้วย 

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสอง ซึ่ง
ด าเนินการจัดเก็บย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่าง
กันและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตามวรรคสอง 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้เป็นผู้ด าเนินการตามวรรคสอง มิให้ถือว่าเป็นการท ากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ  
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป 
ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเริ่มด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง  เมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นยังมิได้ด าเนินการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดเก็บ ด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กระทรวงมหาดไทย ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่มีกฎหมายก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้ เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย  

มาตรา 34/2 ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์ 
จาก การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต  
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การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น    

ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตการรับท าการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต  
(2) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ 

ออกใบอนุญาต  
ผู้ใดได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขแล้ว  
มาตรา 34/3 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ  

ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก าหนดของท้องถิ่น  
ดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้
ประชาชน เข้าไปได้ 

(2) ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของ

รัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่น
มอบหมายให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

(4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา 43/2 ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

(5) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพ่ือให้ถูกต้อง 
ด้วยสุขลักษณะ  

การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้  ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ให้เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 

มาตรา 34/4 ให้เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเสนอแนะ แนะน า  
และช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณ
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แผ่นดิน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ของคณะรัฐมนตรีด้วย  

ในการจัดท าแผนงานโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมด้วย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือให้ค าแนะน าและก ากับ 
การด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดย
คณะกรรมการ ดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอนามัย ในการนี้จะตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องด้วยก็ได้    

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพ่ือให้ค าแนะน าและก ากับ  
การด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามที่
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย” 

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 42 และมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    

“มาตรา 42 ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ที่จะให้ค าแนะน าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  

ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยส าหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  

มาตรา 43 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับ
บัญชาของตน  

ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัด
องค์การ บริหารส่วนต าบล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองนายก
เมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารหรือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย”  
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มาตรา 8 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 58/1 และมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

“มาตรา 58/1 ผู้ใดด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับ
ใบอนุญาต ตามมาตรา 34/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา 58/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 34/4  (1)  
และ (5) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา 34/1  
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 34/2 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ”    

มาตรา 9 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการท้ายพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน  

 
2.4.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ ดังนี้ 

          เทศบาลต าบล หน้าที่ของเทศบาลต าบลที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย 
บัญญัติไว้ในมาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

เทศบาลเมือง มาตรา 53 เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยเช่นเดียวกับเทศบาลต าบล และอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

 
2.4.5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 อ านาจหน้าที่ของของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่ได้
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ก าหนดไว้ชัดเจน แต่เป็นอ านาจหน้าที่ด้านการสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยบัญญัติไว้ใน 
หมวด 4 มาตรา 45 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
3) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
5) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้  ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 45/2[30]  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 
2.4.6 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 อ านาจหน้าที่

ของสภาต าบลด้านการจัดการขยะมูลฝอย บัญญัติไว้ในส่วนที่ 2 
มาตรา 23 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการจัดการขยะ มีดังนี้ 
  (3) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2.4.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
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มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยอ านาจและหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ ได้แก่ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งอ านาจและหน้าที่ที่
เกี่ ยวข้ องด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้ อม เช่ น การคุ้ มครอง ดู แล และบ ารุ งรักษาป่ าไม้  ที่ ดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การก าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น  

 
2.4.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 

หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควรให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว 
กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย
และความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีท่ีทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็นการเพ่ิมความรุนแรง
แก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย อ านาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรี
จะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ท า
เป็นค าสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศค าสั่ งดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า 

มาตรา 78 ระบุว่า การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพ่ือบ าบัด
และขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิด
จากหรือมีที่มาจากการท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
หรือมีที่มาจากการส ารวจ และขุดเจาะน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบก
และในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ ามัน และการ
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ทิ้งเทของเสียและวัตถุอ่ืน ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ ามัน และเรือประเภทอ่ืน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น  

มาตรา 96 แหล่งก าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งก าเนิดของการรั่วไหล หรือ
แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือ
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน หรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพ่ือการนั้น ไม่ว่า
การรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้น
เกิดจาก 

(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม 
(2) การกระท าตามค าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
(3) การกระท าหรือละเว้นการกระท าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของ

บุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น 
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าที่

ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการ
ขจัดมลพิษท่ีเกิดข้ึนนั้นด้วย 

มาตรา 97  ผู้ใดกระท า หรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็น
การท าลาย หรือท าให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่
ถูกท าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

 
2.4.9 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 
มาตรา 6 ถ้าหากว่าสามารถจะท าได้อย่างอ่ืนแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อ ฝุ่นฝอย

หรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้ าล าคู ซึ่งเลื่อนไหล
มาลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระท าผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจ าคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง 
หรือทั้งปรับและจ าทั้งสองสถาน 

 
2.4.10 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 
มาตรา 119 ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน 

อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือ
ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายใน
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น่านน้ าไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
ท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย 

มาตรา 119 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใด ๆ ให้น้ ามันและเคมีภัณฑ์หรือ 
สิ่งใด ๆ ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ  
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษ  
ต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้ า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า  
หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่ าเสียหาย
เหล่านั้นด้วย 

มาตรา 204 ผู้ใดเท ทิ้ง หรือปล่อยให้น้ ามันปิโตรเลียมหรือน้ ามันที่ปนกับน้ ารั่วไหลด้วย
ประการใด ๆ ลงในเขตท่า แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้ าไทย ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
2.4.11 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ า

ชลประทานหรือท าให้น้ าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค 
ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้ าซึ่งท าให้เกิดเป็นพิษแก่น้ าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทาง

น้ าชลประทาน จนอาจท าให้น้ าในทางน้ าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค 
หรือสุขภาพอนามัย 

 
2.4.12 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
มาตรา 16 ภายในเขตอุทยานแหงชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่าง ๆ ในที่ที่

มิได้จัดไว้เพื่อการ 
 

  2.4.13 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
มาตรา 14  ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายหรือท าให้น้ าโสโครกลงไปในคลอง

ประปา คลองรับน้ า หรือคลองขังน้ า 
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลอง

รับน้ า หรือคลองขังน้ า 
  มาตรา 16  ห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาบน้ าในเขตคลองประปา 
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2.4.14 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย น้ าโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือ

สิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือ กระท าด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน 
ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 

 
2.4.15 ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 237 ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือ

ในน้ าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ าใดๆ และอาหารหรือน้ านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพ่ือประชาชนบริโภค 
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแตห่นึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา 375 ผู้ใดกระท าให้รางระบายน้ า ร่องน้ า หรือท่อระบายน้ าโสโครก อันเป็นสิ่งสาธารณะ
เกิดขัดข้อง หรือไม่สะดวก โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  

มาตรา 380 ผู้ใดท าให้เกิดปฏิกูลแก่น้ าในบ่อ สระหรือที่ขังน้ า อันมีไว้ส าหรับประชาชน 
ใช้สอย จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

มาตรา 396 ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็นในหรือริมทางสาธารณะ โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  
 
2.4.16 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย 

ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า  
ผู้นั้นท าการละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  

มาตรา 436 บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหาย อันเกิดเพราะของตกหล่น
จากโรงเรือนนั้น หรือทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร  

มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความเสียหาย 
หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปได้ตามปกติ และเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพ
และต าแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมา ค านึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ  
จะปฏิบัติการเพ่ือยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่า
ทดแทน  

สรุป กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ซึ่งเดิมบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 โดยตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยพระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการ รวมทั้ง มีอ านาจน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้ 
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมอบอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการจัดการขยะ  
การห้ามท้ิง การระงับ บรรเทา และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมจ านวน  
16 ฉบับ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะมูลฝอยและการก ากับดูแลผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
รับก าจัดขยะมูลฝอย กฎหมายได้ให้อ านาจหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการตั้งแต่การ
ก าจัด การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าจัด การก าหนดค่าธรรมเนียม การอนุญาต รวมทั้ง 
การน าขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้ 

 

2.5 สถานการณป์ัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 

สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมานับว่ายังคงเป็นปัญหาทั้งด้าน
ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยต่อวันและการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมอัตราการผลิต
ขยะมูลฝอยต่อประชากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อัตราการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  
ต่ ากว่าเป้าหมาย และประเทศยังอยู่ในภาวะขาดแคลนระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ส่งผล
ให้ปัญหาขยะมูลฝอยยังคงมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่องปริมาณขยะมูลฝอยทั้วประเทศยังคงเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการส ารวจของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2559 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นทั้งประเทศทั้งหมด 27.06 ล้านตันหรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 1.14 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละการเปลี่ยนแปลง +0.78 (กรมควบคุมมลพิษ, 
2560) แสดงดังตารางที่ 2.3  

โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เช่น จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น 
การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การขยายตัวของเขตเมือง การบริโภคทรัพยากรที่
มากเกินความพอดี วิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
การลดคัดแยกขยะท่ีต้นทาง เป็นต้น 
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ก ำจัดอย่ำงถูกต้อง
35%

ถูกน ำมำใช้ประโยชน์
22%

ไม่ได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกต้อง

43%

ก ำจัดอย่ำงถูกต้อง ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ ไม่ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้อง

ตารางท่ี 2.3 ปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2559 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น  
(ล้านตัน) 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
(กิโลกรัม/คน/วัน) 

2556 26.77 1.15 

2557 26.19 1.11 

2558 26.85 1.13 
2559 27.06 1.14 

 
แหล่งที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (2560) 
 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มด้านการจัดการขยะมูลฝอยเทียบกับปี 2558 พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ทั้งในการเก็บขน การรวบรวม การก าจัด และการใช้ประโยชน์ของขยะมูลฝอย แต่เมื่อพิจารณา
ปริมาณมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 - 2559 พบว่า มีปริมาณเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของประเทศ ส่วนที่เหลือร้อย
ละ 22 ถูกน ามาใช้ประโยชน์ และปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 43 หรือปริมาณมากถึง 11.68 ล้านตัน 
ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง (ภาพท่ี 2.4) 

 
 

แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2560) 
ภาพที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 
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 กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วย เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา รวม 7,777 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุมชน จ านวน 4,711 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจ านวน 3,066 แห่ง ไม่มีการ
ด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด าเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 4,711 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด ร้อยละ 78 
ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการ
ด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 3,066 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดขึ้นทั้งหมด ร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยปัจจุบันประเทศ
ไทยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้ จ านวน 330 แห่ง ประกอบด้วยการก าจัดด้วย
วิธีต่างๆ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump) 
ขนาดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน เตาเผาที่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพ่ือผลิตพลังงาน 
(Waste to Energy : WTE) การหมักท าปุ๋ย(Compost) การบ าบัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
(MBT) และการก าจัดแบบผสมผสาน ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ก าจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กและในพ้ืนที่ห่างไกล พบมีจ านวน 2,480 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

สถานการณ์ด้านปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ในปี 2558 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ทั้งประเทศประมาณมากถึง 30.49 ล้านตัน ประกอบด้วย จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง เกิน 1 ล้านตัน 
จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างตั้งแต่  500,001-1,000,000 ตัน จ านวน  
7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวักกระบี่ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้างตั้งแต่ 
100,001 - 500,000 ตัน มีจ านวน 25 จังหวัด และจังหวัดที่มีปริมาณขยะตกค้าง 0-50,000 ตัน 
จ านวน 30 จังหวัด เนื่องจากมีการด าเนินการจัดการปัญหาขยะตกค้างในหลายๆ พ้ืนทีท่ าให้ข้อมูล ณ 
ปลายปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างเมื่อต้นปี (คงเหลือ 10.46 ล้านตัน) (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ส่วนปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ในปี 2559 มีประมาณ 9.96 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง – 4.78 โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่เทกอง เป็นเท
กองควบคุม การกลบทับขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ด้วยดิน รวมทั้ งหยุดด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ในพ้ืนที่ห่างไกลยังคงมีจ านวนของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขนาด
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เล็กและพ้ืนที่ลักลอบทิ้งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดเจ้าของพ้ืนที่
ต้องมีมาตรการก ากับและบังคับให้ปรับเปลี่ยนเป็นการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องต่อไป (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560)  

สรุป จากสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยข้างต้น จะเห็นว่า ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบหรือได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์มีปริมาณเพ่ิมขึ้นแต่นับว่ายังมีสัดส่วนที่น้อย ส่วนแนวโน้มในด้านการ
จัดการ พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้ยังมีน้อย ขยะมูลฝอยอีกจ านวนมากถูก
น าไปก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่า
หรือพ้ืนที่รกร้าง เป็นต้น ตลอดจนปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด มีแนวโน้ม 
ที่ดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดต่อวัน พบว่า ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี ส่วน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องและถูกน ามาใช้ประโยชน์กลับมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

 

2.6 ผลการด าเนินงานด้านการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  

จาก RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ของคณะรักษาความสงบ
และความแห่งชาติ (คสช.) ที่ก าหนดให้การจัดการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่ง
ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศ โดยได้
ก าหนดให้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม (ขยะเก่า) เป็นขั้นตอนแรก ข้อมูลเมื่อปี 2558 
จะเห็นว่าประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  
มากถึง 30.49 ล้านตัน แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนให้
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้าง ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีการจัดการให้
ถูกต้องและลดลง ท าให้ ณ ปลายปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 65 
ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเมื่อต้นปี (คงเหลือ 10.46 ล้านตัน) ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างคงเหลือ 9.96 ล้านตัน  

เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมากที่สุด 5 ล าดับ คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างประมาณ 1.24 ตัน รองลงมาคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (1.09 ล้านตัน) 
จังหวัดขอนแก่น (0.75 ล้านตัน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (0.64 ล้านตัน) และจังหวัดสมุทรปราการ 
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(0.61 ล้านตัน) ตามล าดับ จากการด าเนินการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง พบว่า ในปี 2559 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดิมมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกว่า 1.3 ล้านตัน มีปริมาณขยะตกค้างลดลง
เหลือเพียง 0.61 ล้านตัน เนื่องมาจากเอกชนผู้ด าเนินการรับก าจัดขยะมูลฝอย ด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกเทคโนโลยีประเภทเตาเผา
เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย  

ส่วนจังหวัดปทุมธานี ในปี 2557-2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ประมาณ 
167,000 ตัน ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 8 แห่ง (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี, 
2558) ผลการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ในปี 2559 พบว่า มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ทีส่ามารถก าจัดขยะตกค้างสะสมได้ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่จ านวน 5 แห่ง 
ปริมาณขยะสะสมที่ก าจัดได้ 101,330 ตัน แต่ยังคงมีปริมาณขยะคงเหลือสะสม 65,670 ตัน  
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองสนันรักษ์ เทศบาลต าบลล าไทร อบต.คลองสาม  
(แห่งที่ 1) ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวายปรับปรุงสถานที่ก าจัดเป็นสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี , 
2559) ผลการส ารวจติดตามปริมาณขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด พบว่า ยังมีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมปริมาณ 82,912 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

 

2.7 แนวทางการจัดการขยะตกค้างและการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

กรมควบคุมมลพิษ (2560) ได้ให้ค าจ ากัดความ ขยะมูลฝอยตกค้าง คือ ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ที่ถูกกองไว้หรืออยู่ในบ่อของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง (Open 
Dump) หรือพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง หรือพ้ืนที่เทกองและเผาก าจัด เป็นต้น โดยสามารถค านวณได้จาก
ปริมาตรของกองขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยที่ทิ้งกองหรืออยู่ในหลุม) คูณด้ วย ความหนาแน่น  
(ความหนาแน่นเฉลี่ยของการเทกองก าจัด = 0.3 ตัน/ลบ.ม.) สูตรการค านวนดังนี้ 

  
 

ขยะมูลฝอยตกค้าง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยตกค้างแบบชั่วคราว  
ซึ่งขยะจะอยู่ในสถานที่เดิม หรือถังขยะ ที่มีการจัดการ โดยเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 
7 วัน และขยะมูลฝอยตกค้างถาวร ซึ่งมีลักษณะขยะจะอยู่ในสถานที่เดิมโดยไม่มีการเคลื่อนย้าย  
แต่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยได้ (สวรรยา กะตะศิลา, 2557) 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน) = กว้าง x ยาว x สูง x ความหนาแน่น 
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จึงกล่าวได้ว่า ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บรวบรวม ขนส่ง 
และน าไปทิ้งหรือเทกองไว้เพ่ือรอการก าจัด ในพ้ืนที่หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ต้องหรือไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง วิธีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทิ้ง
ขยะมูลฝอย และท าลายขยะมูลฝอยในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคม (สวรรยา กะตะศิลา, 2557) ซึ่ง Road Map  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้ระบุ แนวทางในการด าเนินงานก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไว้ในหัวข้อ 2.3.1  

กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.) ได้มีแนวทางในการฟ้ืนฟูและปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้องในพ้ืนที่ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง ประกอบด้วย  
3 แนวทาง ดังนี้   

1) การฟ้ืนฟู/ปรับปรุง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
(1) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ขอบเขตพ้ืนที่ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยดูจาก

โฉนดและท าการรังวัดจริง และปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาทั้งบนพ้ืนดิน 
และใต้ดิน 

(2) ท าคันดินรูปตัวยูสูงประมาณ 3 เมตร ด้านในสุดของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
หรือด้านที่รถขนขยะมูลฝอยเข้าไปได้มากที่สุด โดยดินที่จะน ามาท าคันดินนั้น สามารถขุดจากบริเวณ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ หากน้ าใต้ดินในบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ต่ า แต่ถ้าระดับ  
น้ าใต้ดินอยู่สูงต้องหาดินจากแหล่งอ่ืนมาท าคันดินและกลบขยะมูลฝอย 

(3) ใช้รถแทรกเตอร์ดันขยะมูลฝอยเข้าไปในระหว่างคันดินและบดอัดให้แน่น โดยให้มี
ความหนาของขยะมูลฝอยประมาณ 2.5 เมตร ความหนาแน่นประมาณ 600 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร 

(4) ท าคันดินล้อมรอบพ้ืนที่ที่เหลือแล้วบดอัดด้วยลูกรังหนา 15 เซนติเมตร ให้แน่นแล้ว
บดอัดด้วย ดินด้านบนสุดหนา 60 เซนติเมตร 

(5) ปลูกหญ้า ท ารางระบายน้ ารูปตัวยู วางท่อระบายก๊าซ ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย ท ารั้วลวดหนาม ประตูทางเข้า และป้ายชื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ในการถมขยะสูง 2-3 ชั้นนั้น ต้องพิจารณาพ้ืนที่และความลาดชันของคันดิน ตลอดจน 
จัดสภาพภูมิทศัน์ให้สวยงาม 

2) การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยการออกแบบทางวิศวกรรม มีข้อมูลที่ 
ต้องส ารวจ วิเคราะห์และข้อก าหนดต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1) ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลที่ต้องส ารวจและวิเคราะห์ในขั้นรายละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่เพียงพอส าหรับการ ออกแบบ โดยการส ารวจภาคสนามดังต่อไปนี้ 
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(1) สภาพภูมิประเทศ เพ่ือประเมินปริมาณงานที่ต้องท าในการปรับเตรียมพ้ืนที่และการ
พิจารณาใช้เครื่องจักร ตลอดจนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการต่อพ้ืนที่
ข้างเคียงด้วย 

(2) ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาและคุณสมบัติของดิน โดนการเจาะและน าดินมา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือศึกษาค่าความพรุน (Porosity) ความน าชลศาสตร์ (Hydraulic 
Conductivity) ลักษณะเนื้ อดิน (Soil Texture) เป็นต้น ซึ่ งข้อมูลในส่วนนี้ ได้ท าการส ารวจ 
และวิเคราะห์ไว้แล้ว สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อการด าเนินงานฟ้ืนฟู
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้ หากพ้ืนที่เดิมมีชั้นดินเหนียวรองรับอยู่ข้างใต้จะช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายของน้ าชะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าดินเหนียวจากแหล่งอื่นมา
เพ่ือใช้รองรับก้นบ่อและกลบทับมูลฝอย 

(3) ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา โดยพิจารณาจากข้อมูลบ่อบาดาลในพ้ืนที่ที่ขุดเจาะโดย 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น และข้อมูลจากบ่อติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน  
ที่ติดตั้งไว้ 

(4) สภาพอุทกธรณีวิทยาในชั้นน้ าใต้ดินชั้นบน ซึ่งรองรับพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย โดย
ตรวจสอบระดับน้ าใต้ดินและทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน 

(5) ข้อมูลอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถใช้เป็นทางระบาย
น้ าฝนที่ตกลงบนพ้ืนที่ฝังกลบได้ นอกจากนี้ควรทราบถึงระดับน้ าสูงสุดและต่ าสุดของแหล่งน้ าผิวดินใน
แต่ละปี สถิติการเกิดน้ าท่วม ตลอดจนสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าในบริเวณนั้นด้วย 

(6) ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการไหล่บ่าของน้ าผิวดิน 
ผ่านสถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู 

(7) สภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องน ามาพิจารณาในการปรับปรุง 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศมีผลต่อกิจกรรมการด าเนินงานขณะ
ปรับปรุง หรือเมื่อฝังกลบเสร็จแล้ว หากดินปิดทับชั้นบนสุดไม่หนาพอ อาจท าให้เกิดการชะล้างชั้นดิน
หรือน้ าฝนซึมผ่านลงไปในชั้นขยะมูลฝอยได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ าชะมูลฝอยมากขึ้น 

(8) ขนาดของพ้ืนที่ทั้งหมด ขอบเขต ลักษณะการฝังกลบในปัจจุบัน 
(9) ปริมาณมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะน าเข้ามาฝังกลบ 
2.2) ข้อก าหนดในการออกแบบ 
(1) ออกแบบและก าหนดชั้นฝังกลบมูลฝอย (lift) จากปริมาณมูลฝอยที่มีอยู่ โดย

ตรวจสอบระดับน้ าใต้ดิน ซึ่งเป็นตัวชี้ให้ทราบว่าควรใช้ชั้นมูลฝอยล่างสุดของบ่อฝังกลบมูลฝอยห่าง
จากระดับน้ าได้ดินให้มากที่สุด และไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่เกิดปัญหาต่อทัศนียภาพในบริเวณนั้น 
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โดยทั่วไปแล้วการฝังกลบจะเลือกใช้แบบผสมระหว่างแบบขุดเป็นร่องให้ลึกในดิน 1 ชั้น และกลบ
สูงขึ้นจากระดับพ้ืนดิน 2 ชั้น รวมฝังกลบได้ 3 ชั้น แต่ละชั้นบรรจุมูลฝอยสูง 2.5-3 เมตร 

(2) การก าหนดการบดอัดมูลฝอยให้มีความหนาแน่น จะเป็นตัวแปรส าคัญของการใช้
พ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย โดยทั่วไปก าหนดความหนาแน่นในการบดอัดประมาณ 500-800 กก./ลบ.ม.  
แต่มูลฝอยที่ได้มีการย่อยสลายไปบ้างแล้ว ค่าความหนาแน่นอาจเพ่ิมเป็นมากกว่า 1,000 กก./ลบ.ม. 

(3) ก าหนดให้มีพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างระบบป้องกันมลพิษ คือ บ่อบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
ระบายน้ าฝนพ้ืนที่ฉนวนส าหรับปลูกต้นไม้ พ้ืนที่อ านวยความสะดวก เช่น ถนน รั้ว 

(4) ออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมให้มีลักษณะถูกหลักสุขาภิบาล โดย
ค านึงถึงลักษณะดิน คือ หากดินชั้นล่างสุดเป็นดินเหนียวมีค่า K = 10-7 เมตร/วินาที แล้วไม่
จ าเป็นต้องใช้แผ่น HDPE ซึ่งมีราคาแพงปูเพ่ือใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ าชะขยะมูลฝอย 

(5) ประมาณความต้องการวัสดุกลับทับขยะมูลฝอย (Cover Material Requirement) 
ปริมาณวัสดุกลบทับที่จะใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการก าหนด
จ านวนชั้นของการฝังกลบ (lift) และความหนาแน่นของชั้นดินที่กลบทับ รวมทั้งขนาดของคันดิน  
และอ่ืน ๆ ซึ่งจะก าหนดความต้องการได้ดังนี้ 

(5.1) วัสดุกลับทับขยะมูลฝอยรายวัน (Daily Cover Material) โดยก าหนดให้ความหนา 
ด้านข้าง โดยประมาณ 15 เซนติเมตร และท่ีด้านบนประมาณ 30 เซนติเมตร 

(5.2) ดินส าหรับก่อสร้างคันดินขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างด้านบน ด้านฐาน ความสูง  
และความยาวของคันดิน 

(5.3) ดินส าหรับบดทับชั้นบนสุด โดยทั่วไปจะหนาประมาณ 1.0-1.2 เมตร 
(5.4) ไม่เป็นพ้ืนที่ทีมีปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ า ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

ฝังกลบขยะมูลฝอย และต้องระบายน้ าออกจากบ่อฝังกลบเป็นประจ า 
(5.5) เป็นพื้นที่ทีมีความลาดเอียงไม่มากนัก จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคันดิน 

3) การฟ้ืนฟู/ปรับปรุง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยการยกระดับ/พัฒนาสมรรถนะในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นการยกระดับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) ให้อยู่ใน
เกณฑ์ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ซึ่งจะมีการควบคุม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเหตุร าคาญในเบื้องต้น โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และการบริหารจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การยกระดับสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยให้เป็นแบบการฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill) และการฝังกลบอย่างถูก 
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด 
ไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างก าจัด มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ความเหมาะสมของพ้ืนที่ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ  
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(2) การวางแผนในการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดมูลฝอยต้องมีการแบ่งพ้ืนที่ย่อย (Phase) 
การด าเนินงาน ก าจัด มีทางเข้าพ้ืนที่ก าจัดแต่ละระยะและ มีการก าหนดเวลาเข้า-ออกพ้ืนที่ก าจัด 

(3) ความครบถ้วนของโครงสร้างพ้ืนฐานในสถานที่ก าจัดมูลฝอย ต้องมีอาคารส านักงาน 
อาคารและเครื่องชั่งน้ าหนัก โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบ ารุง ถนนทางเข้าสามารถใช้งานได้ 
ทุกฤดูกาล ลานล้างรถ ระบบกันซึมในบ่อฝังกลบ รั้วรอบพ้ืนที่/การป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ พ้ืนที่
กันชน (Buffer Zone) บ่อบ าบัดน้ าเสียเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ที่ใช้ ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  
และระบบระบายน้ าฝนที่มีอยู่รอบบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

(4) ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสัญญาณโทรศัพท์ 
(5) การบริหารจัดการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานในสถานที่ก าจัดขยะ

มูลฝอย ผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้างานที่ท าหน้าที่ดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามเกณฑ์
การด าเนินงาน การเกลี่ยและใช้เครื่องจักรกลบดอัดขยะมูลฝอย การกลบทับขยะมูลฝอยด้วยวัสดุ  
กลบทับ มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่ก าจัด 
มาตรการป้องกันการปลิวของขยะมูลฝอยบริเวณหน้างาน มาตรการป้องกันเหตุร าคาญด้านกลิ่น  
ทัศนอุจาด แมลงวัน การจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ทุกวัน การใช้วัสดุกลบทับขยะ  
มูลฝอยที่เหมาะสมเป็นประจ า และเครื่องจักรกลในสถานที่ก าจัดมูลฝอยมีความพร้อมในการใช้งาน 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.) ระบุว่า การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม มีหลายวิธี ดังนี้ 

1)  การขนย้ายขยะน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ระบบฝังกลบที่ 
ถูกหลักสุขาภิบาล เตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย = ค่าจ้างรถบรรทุก 
(ข้ึนอยู่กับระยะทาง) + ค่าก าจัด (ประมาณ 350 บาทต่อตัน หรือมากกว่า) 

2)  การก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ระบบฝังกลบแบบประยุกต์ เป็นวิธีที่ยอมรับได้ ส าหรับ
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจ านวนไม่มาก สามารถด าเนินการโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
และงบด าเนินการน้อย โดยก่อสร้างคันดินโดยรอบสูงประมาณ 2 เมตร ก่อสร้างบ่อฝังกลบความลึก
ประมาณ 2 เมตร มีท่อรวบรวมน้ าชะขยะ และก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ าเสีย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
และฝังกลบ ประกอบด้วย งานขุดดินและท าคันดินโดยรอบ(กรณีไม่มีรั้ว) งานขุดและบดอัดบ่อฝังกลบ 
งานวางท่อรวบรวมน้ าชะขยะ งานขุดและบดอัดบ่อพักน้ าเสีย งานถนนลูกรัง งานประตูทางเข้า  
และงานฝังกลบขยะเก่าตกค้างสะสม โดยประมาณการได้ดังตารางที ่2.4 
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ตารางท่ี 2.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและฝังกลบ 
 

ปริมาณขยะสะสม ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท) 

ใช้พื้นที่ 5 ไร่ ใช้พื้นที่ 10 ไร่ 
500 ตัน (บ่อฝังกลบประมาณ 0.5 ไร่ จ านวน 2 บ่อ) 300,000 350,000 

1,000 ตัน (บ่อฝังกลบประมาณ 1 ไร่ จ านวน 2 บ่อ) 350,000 500,000 

2,000 ตัน (บ่อฝั่งกลบประมาณ 2 ไร่ จ านวน 2 บ่อ) 500,000 700,000 
4,000 ตัน (บ่อฝั่งกลบประมาณ 3 ไร่ จ านวน 2 บ่อ) 700,000 950,000 

 
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.) 
 

3) การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน โดยการว่าจ้างเอกชน ด าเนินการน าขยะไปแปรรูปเป็น
เชื้อเพลิง เช่น RDF (เชื้อเพลิงจากขยะ) หรือน าพลาสติกไปเป็นน้ ามัน หรือท้องถิ่นด าเนินการเอง โดย
ก่อสร้างระบบก าจัดขยะเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น ระบบคัดแยกท าเชื้อพลิงจากขยะ (RDF) และ
ระบบท าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน และด าเนินงาน แสดงดังตารางที ่2.5 

4) เมื่อด าเนินการจัดการขยะเก่าตกค้างสะสมแล้ว ห้ามเทกอง (No more open dump) 
 

ตารางท่ี 2.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนและด าเนินงาน ของระบก าจัดขยะแต่ละประเภท 
 

ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะ 
(ตันต่อวัน) 

 

ค่าลงทุน (ล้าน
บาท/ตัน) 

ค่าด าเนินงาน 
(บาท/ตัน) 

ระบบไพโรไลซีส  10 3.5 800 
(ผลิตน้ ามันจากขยะ) 10-50 3.0 700 

 50-100 2.8 600 

ระบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) 10 0.7 800 
 50 0.52 560 

 100 0.47 480 

 200 0.41 480 
ระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า 100 6.0 850 

 300 4.5 670 
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ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ปริมาณขยะ 
(ตันต่อวัน) 

 

ค่าลงทุน (ล้าน
บาท/ตัน) 

ค่าด าเนินงาน 
(บาท/ตัน) 

 500 4.0 600 
ระบบเตาเผาแกสซิฟิเคชั่น จาก 35 3.4 800 

เชื้อเพลิง RDF 100 3.0 600 

 150 2.5 450 
 
แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.) 
 
 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและผลกระทบจากการจัดการ
ขยะมูลฝอย อาทิ  

อมาวสี บัวทองจันทร์ (2550) ศึกษาผลกระทบของการก าจัดขยะมูลฝอยจากสถานที่ก าจัด
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เป็นการศึกษา 
เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากหัวหน้าครัวเรือนของหมู่บ้านที่ใกล้เคียงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 220 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยผลกระทบ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านอาชีวอนามัย ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสุนทรียภาพ 
พบว่า การก าจัดขยะมูลฝอยจากสถานที่ก าจัดขยะ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่
อาศับบริเวณใกล้เคียง โดยรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก เพียงด้านเดียว คือ ด้านสุนทรียภาพ  
และที่เหลืออยู่ระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ คือ ด้านสุนทรียภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัย แนวทางการแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตตามความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน ได้แก่ ปรับปรุงวิธีการก าจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก าจัดขยะมาใช้ และย้ายสถานที่ก าจัดขยะให้ห่างไกลชุมชนให้มากท่ีสุด  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  3 จังหวัดพิษณุ โลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเทศบาลต าบลในเมือง (2554) ศึกษาการน าร่องการจัดการขยะ
ชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์(ปีที่ 2)  เป็นงานวิจัยที่ 
บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย และศึกษาออกแบบด้านเทคนิคในพ้ืนที่
ฝังกลบเดิมเพ่ือการก าจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การเสริมสร้างศักยภาพพลังชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย สามารถประสบความส าเร็จในการจัดการขยะรีไซเคิล เนื่องจากประชาชนสามารถ
เห็นประโยชน์โดยตรงจากการคัดแยกขยะดังกล่าวเพ่ือน าไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว แต่กรณี 
ขยะอินทรีย์นั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากประชานยังมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะน้อย  
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ส่วนการกู้คืนสภาพบ่อฝังกลบเดิม สามารถแบ่งเป็นงานย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1) งานควบคุมและเฝ้าระวัง
การแพร่กระจายมลพิษ (Pollution control) 2) การด าเนินการกู้คืนบ่อขยะเดิม (Recovery) และ 
3) งานปิดพ้ืนที่บ่อขยะเดิม (Encapsulation) ซึ่งการจัดวางผังบริเวณศูนย์ก าจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน 
สามารถแบ่งพ้ืนที่ตามลักษณะการใช้งาน ออกได้เป็น 4 กลุ่ม จากพ้ืนที่ 30-0-10 ไร่ ได้แก่ พ้ืนที่ที่ใช้ใน
การฝังกลบมูลฝอยตลอดระยะเวลาโครงการฯ 8.5 ไร่ พ้ืนที่กลุ่มอาคาร 5 ไร่ พ้ืนที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 5 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ 15 ไร่ โดยประมาณการค่าลงทุนก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 49,477,311 บาท  

กิตติ ชยางคกุล (2555) ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย อบต.คลองสาม อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

1) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย  
1.1) อบต.คลองสาม ควรด าเนินนโยบายในการใช้มาตรการในเชิงรุก เพ่ือสร้างความตระหนัก

ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินการตามแผนการ
และมาตรการต่างๆ จะต้องท าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  

1.2) อบต.คลองสาม ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือ
กันในการ ด าเนินการตามนโยบาย 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และความตระหนักในความส าคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
และรณรงค์ความรู้เรื่อง 3Rs แก่ประชาชนและเยาวชน และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสอดส่อง ดูแล และติดตามดูแล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ คิดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับ 
อบต.คลองสาม  

1.3) อบต.คลองสามควรแสวงหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการก าจัดขยะ มูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้วิธีการผสมผสาน โดยเน้นการน าขยะมูลฝอยแต่ละประเภทมาใช้
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการหมักปุ๋ย การเผา และการฝังกลบ  

2) แนวทางในการจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพ 
2.1) เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น อบต.คลองสาม ควรก าชับให้

มีการแก้ปัญหาด้วยการฉีด EM เพ่ือลดกลิ่น ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
2.2) เพ่ือป้องกันการได้รับผลกระทบด้านสุขภาพของกลุ่มพนักงานเก็บขยะ อบต.ควรด าเนิน

มาตรการในการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสขยะมูลฝอยโดยตรง ตลอดจนจัดสวัสดิการให้กับ
พนักงานเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง 

2.3) จากผลกระทบภายนอกที่กลุ่มตัวอย่างผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะได้รับจากการจัดการขยะ
มูลฝอยของเอกชน อบต.คลองสาม ควรเร่งหามาตรการเร่งด่วน ในการลดหรือจัดการกับผลกระทบ
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ดังกล่าว โดยโปร่งใสและเป็นธรรม และหามาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้าน สุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 
ทั้งพนักงานเก็บขยะ คนคุ้ยขยะ และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะ  

3) แนวทางในการจัดการกับผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1) อบต.คลองสาม ควรด าเนินการตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อขยะ 

และบริเวณ ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งอาจถูกน้ าชะมูลฝอย
ปนเปื้อนได้ง่าย  

3.2) อบต.คลองสาม ควรด าเนินการตามแผน ระยะสั้นอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดปัญหา
ผลกระทบด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งคอยควบคุมก ากับให้ผู้ประกอบการ บ่อขยะด าเนินการฉีดพ่น
น้ ายาดับกลิ่น ไม่มีการอนุญาตให้ มีการแอบเปิดบ่อขยะใหม่โดยเด็ดขาด และจัดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี  
มีข้อเสนอแนะ คือ จังหวัดปทุมธานีควรปรับปรุงพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้กลายเป็นบ่อฝังกลบขยะ 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมากขึ้น หากจะสร้างพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่  

สรุปได้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง ซึ่งเป็นที่นิยมส าหรับในหลายๆ
พ้ืนที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆ มิติทั้งทางตรงและทางอ้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ มลพิษในน้ า มลพิษทางอากาศ และมลพิษในดิน การด าเนินการของหน่วยงานท้องถิ่นยังมี
ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้าน เช่น สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งบประมาณ การบริหาร
จัดการ เทคโนโลยี เป็นต้น ท าให้การจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  
การจัดการอย่างง่ายท าโดยการเก็บขนไปเทกอง เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพ่ิมมากข้ึนตามไป
ด้วย แนวทางที่ในการฟ้ืนฟูปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ที่ด าเนินการในปัจจุบันประกอบด้วย  

1) การก าจัดขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัด โดยการประยุกต์ใช้พ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ การฟ้ืนฟูปรับปรุงแบบชั่วคราว การออกแบบทางวิศวกรรม และการพัฒนาสมรรถนะของ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ รูปแบบการ
ด าเนินการ และพ้ืนที่ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000-950,000 บาท) 

2) การขนส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดที่ถูกต้อง เช่น ระบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล เตาเผา
ขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายประมาณ 350 บาทต่อตัน หรือมากกว่า)  

3) การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เช่น RDF (เชื้อเพลิงจากขยะ) หรือน าพลาสติกไปเป็นน้ ามัน 
ระบบคัดแยกท าเชื้อพลิงจากขยะ(RDF) และระบบท าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน 
และด าเนินงาน จะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะและชนิดของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 2.5 ซึ่งนับว่ายังไม่
เป็นที่ยอมรับและมีการต่อต้านจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในหลายพื้นท่ี  
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4) ห้ามเทกอง (No more open dump) เมื่อด าเนินการจัดการขยะตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดเรียบร้อยแล้ว จะต้องห้ามน าขยะมาเทกองไว้  

 

2.8 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 

2.8.1 ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของจังหวัดปทุมธานี แสดงดังภาพที่ 2.5  

 
 

 

แหล่งที่มา : แผนที่จังหวัดปทุมธานี (ออนไลน์) 
 

ภาพที่ 2.5 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอวังน้อย  
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางเลน  
                     จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต้   ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน  

           เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง    
           จังหวัดนนทบุรี  

ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
อ าเภอคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอหนองเสือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาล
ต าบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง รวม 65 แห่ง ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (2554) 

 
2.8.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มี อัตราการเกิดขยะต่อวันในปริมาณที่ค่อนข้างสูง 

เนื่องมาจากอยู่ในพ้ืนที่ปริมณฑล มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว พื้นที่ทางเกษตรถูกเปลี่ยนไป
เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการพาณิชย์มากขึ้น ประชากรในจังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2559 จังหวัดปทุมานี มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 1,111,376 คน คิดเป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 52.5 เพศชาย ร้อยละ 47.5 เพ่ิมขึ้นจากปี  2558 จ านวน 17,127 คน คิดเป็นอัตราการ
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1.55 ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 730.76 คนต่อตร.กม. ประชากร 
คิดเป็นร้อยละ 49.1 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 50.1 โดยอ าเภอ 
ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด คือ อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอล าลูกกา ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน 
รองลงมาคือ อ าเภอธัญบุรี อ าเภอเมือง อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอสามโคก และอ าเภอหนองเสือ 
ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจ าปี) พ.ศ. 2558 คิดเป็น 341,817  
ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคนอกเกษตรกรรม 336,025 ล้านบาท ภาคเกษตรกรรม 5,792 ล้านบาท 
ผลิตภัฑณ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 236,145 บาท (ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี , 2560) รวมทั้ง  
มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีในจ านวนมาก ซึ่งติด 1 ใน 10 จังหวัดแรกที่มี
ประชากรแฝงมากที่สุด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) ประกอบกับประชาชนยังขาดจิตส านึก 
และมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก ขยะที่ต้นทาง  
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 ส านักงานจังหวัดปทุมธานี (2560) ได้วิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชน 
ในท้องถิ่น เกี่ยวกับปัญหาด้านมลภาวะและขยะมูลฝอย พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากการ
ขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรจากที่ อ่ืนย้ายมาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีเพ่ิมขึ้น  
และปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น ความเห็นต่อปัญหาที่มีความ
รุนแรง หรือมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อจังหวัดปทุมธานีเรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญหาความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะต่อวัน มีอัตราเพ่ิมที่สูงกว่าอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรของจังหวัดพิจารณาได้จากกราฟ ในภาพที่ 2.6 ซึ่งความชันของสมการเส้นแนวโน้มจะเห็น
ว่าแนวโน้มการเพ่ิมของปริมาณขยะต่อวันมีความชันกว่าแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของประชากร ซึ่งจะเห็น
ว่า ช่องว่างระหว่างเส้นแนวโน้มทั้งสองจะห่างออกจากกันเรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึงต้นทุนต่อหน่วยของการ
บริหารจัดการเรื่องขยะต่อประชากรหนึ่งคนก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และน าไปสู่การมีปริมาณขยะตกค้าง
จ านวนมาก จ าเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือไม่ให้เกิดปริมาณ
ขยะตกค้างที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอากาศและแหล่งน้ าธรรมชาติตามมาในที่สุด 
ประกอบกับจากการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ 
โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดของจังหวัดปทุมธานีมีค่าสูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศเกือบทุกมิติ ยกเว้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เนื่องจากยังมีปัญหาในเรื่องปริมาณขยะ 

ในปี 2559 พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,676 ตันต่อวัน หรือ
ประมาณ 611,736 ตันต่อปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุด 
ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง ในอัตราส่วนเท่าๆกัน 
รองลงมาคือ เทศบาลเมืองลาดสวาย อบต.คลองสาม เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองล าสามแก้ว 
เทศบาลต าบลหลักหก ตามล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการเก็บขน มีจ านวน  
63 แห่ง เก็บขนขยะได้ปริมาณ 1,1672 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยปริมาณที่เก็บขนได้ถูกขนไปก าจัด ปริมาณ 1,454 ตันต่อวัน และ
น าไปใช้ประโยชน์ประมาณ 218 ตันต่อวัน ซึ่งปริมาณที่ถูกขนไปก าจัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 89 หรือ
ประมาณ 1,293 ตันต่อวัน ถูกน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง ทิ้งในที่รกร้าง เป็นต้น ที่เหลือ
อีกเพียง ร้อยละ 11 ที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง โดยวิธีฝังกลบและอ่ืนๆ ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งไม่มีการให้บริการเก็บขน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ประมาณ 4 ตันต่อวัน 
และก าจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
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ภาพที่ 2.6 กราฟแสดงการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ และการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรของจังหวัด
ปทุมธานี(ระหว่าง ปี 2549- 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

แหล่งที่มา : ส านักงานจังหวัดปทุมธานี (2560) 
 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ระบุว่า ปริมาณขยะ 

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 17 ก าจัดในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 59  
ขนส่งไปก าจัดยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 21 ส่งไปก าจัดยังจังหวัดสระบุรี และจังหวัด
นนทบุรี ร้อยละ 3 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการก่อสร้างระบบฝังกลบ 
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่ง โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก
และฝั่นตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันไม่สามารถเปิดด าเนินการได้ เนื่องจากถูกต่อต้าน 
จากประชาชน ได้แก่  

1) บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 
ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 230 ไร่ ด าเนินการสร้าง 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยงบประมาณของส านักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) โดยวางแผนรองรับ  
ขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา โดยคาดว่าจะสามารถรองรับขยะมูลฝอย  
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลต าบลธัญบุรี 
เทศบาลต าบลล าลูกกา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลต าบลล าไทร เทศบาลต าบลบางกระดี 
เทศบาลต าบลบางพูน เทศบาลต าบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากน้อย องค์การ
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บริหารส่วนต าบลเชียงรากใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม เทศบาลต าบลบึงยี่โถ เทศบาล
เมืองคูคต องค์การบริหารส่วนต าบลนพรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงช าอ้อ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเจ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงคอไห องค์การบริหารส่วนต าบลล าลูกกา และองค์การบริหารส่วนต าบลพืชอุดม 
แต่ไม่สามารถเปิดใช้พื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีต่อต้าน  

2) บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ในขณะนั้นประมาณ 118 ไร่ 
(เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดซื้อขึ้นอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบันจึงมีเนื้อที่ประมาณ 238 ไร่) ได้เริ่ม
เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยา เนื่องจากเป็นบ่อขยะแบบฝังกลบที่มีการด าเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียว
ในขณะนั้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากน าขยะมาก าจัดร่วม จนเกินขีดความสามารถ
ที่จะให้บริการฝังกลบต่อวันได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วม ประกอบด้วย 
เทศบาลเมืองปทุม เทศบาลต าบลระแหง เทศบาลต าบลบางหลวง เทศบาลต าบลบางเตย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกระแชง องค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง 
เทศบาลต าบลบางเดื่อ เทศบาลต าบลบางคูวัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางขะแยง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อเงิน องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าไม้ เทศบาลต าบลระแหง เทศบาลต าบลคูขวาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบางหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วน
คลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางกระบือ เทศบาลต าบลสามโคก องค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธิ์เหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง และเทศบาลต าบลบ้านกลาง และถูกร้องเรียนคัดค้านจาก
ประชาชนในพื้นท่ี ท าให้ต้องปิดด าเนินการในที่สุด 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (2558) ระบุว่า จังหวัดปทุมธานี มีสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย จ านวน 8 แห่ง มีปริมาณขยะตกค้างสะสมรวม 167,000 ตัน ดังภาพที่ 2.7 ประกอบด้วย 
สถานที่ก าจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่ง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน อีก
จ านวน 5 แห่ง ซ่ึงด าเนนิการถูกต้องเพียง 1 แห่ง (ดังตารางที ่2.6) ได้แก่  
          1) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 21,007.5 ตัน  
          2) เทศบาลต าบลล าไทร มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 6,390 ตัน 

3) เทศบาลต าบลลาดสวาย มีปริมาณขยะตกค้างสะสม ประมาณ 40,656 ตัน 
4) เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 50,000 ตัน 
5) เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 630 ตัน  
6) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม (แห่งที่ 1) มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 38,272.50 ตัน 
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ภาพที่ 2.7 แผนที่แสดงต าแหน่งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

7) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม (แห่งที่ 2) มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 5,184 ตัน 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลพืชอุดม มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 4,860 ตัน          

แหล่งที่มา : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (2558) 
 
ข้อมูลในปี 2559 พบว่า มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดขยะตกค้างสะสมได้ ร้อย

ละ 100 ของปริมาณขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่ จ านวน 5 แห่ง ปริมาณขยะสะสมที่ก าจัดได้ 101 ,330 
ตัน แต่ยังคงมีปริมาณขยะคงเหลือสะสม 65 ,670 ตัน ในสถานทีก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาล
เมืองสนันรักษ์ เทศบาลต าบลล าไทร อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
เทศบาลเมืองลาดสวาย ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีวิ กฤตปัญหา
ด้านขยะมูลฝอยตกค้าง พบว่า จังหวัดปทุมธานี อยู่ในล าดับที่ 29 จาก 77 จังหวัดทั้วประเทศ มี
ปริมาณขยะตกค้าง 82,912 ตัน ส่วนวิกฤติปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาจาก 3 
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดแบบ
ไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จัดอยู่ในล าดับที่ 23 
จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
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2.8.3 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานี ได้มีความพยายามในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันนับว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร โครงการต่างๆ ที่
วางแผนเพ่ือจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ตลอดจนผู้มีส่ วน
ได้ส่วนเสียต่อโครงการ มีการต่อต้านและคัดค้านมาโดยตลอดจนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งมี
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้  
 

2.8.3.1 กรณีการคัดค้านบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 

2541 จังหวัดปทุมธานี โดยกรมโยธาธิการ ได้ด าเนินการก่อสร้างระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่าง  
ถูกหลักสุขาภิบาล ขนาดพ้ืนที่ 118  ไร่ เพ่ือรองรับขยะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว โดยมีเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  
จากการเปิดด าเนินการช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีปริมาณขยะส่งมาก าจัดยังบ่อฝังกลบเป็น
จ านวนมาก (กว่าวันละ 400 ตัน) ซึ่งเกินขีดความสามารถในการก าจัดขยะมูลฝอย และก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ปัญหาผลกระทบต่อคุณภาพน้ า ปัญหาขยะ 
ตกหล่นระหว่างเส้นทางการขนส่ง ปัญหาแมลงและสัตว์น าโรค เป็นต้น สร้างผลกระทบต่อประชาชน  
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เกิดการต่อต้านจากชาวบ้าน โครงการนี้  
จึงปิดการบริการลงในเดือนธันวาคม 2546 ต่อมากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ได้จัดซื้อที่ดินต าบลวังทองหลาง อ าเภอล าลูกกา จ านวน 230 ไร่ และสร้างระบบก าจัดขยะขึ้นในปี 
2542 วางแผนรองรับขยะในพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา แต่ยังไม่สามารถเปิดด าเนินการ
ได้ เนื่องจากถูกต่อต้านจากประชาชนการคัดค้านการสร้างแหล่งฝังกลบขยะของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี เนื่องมาจาก 

1) สถานที่ตั้งไม่เหมาะสมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ท าให้ส่งกลิ่นเหม็น และมีพาหะน าโรคมาสู่
ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมไปถึงในบริเวณก่อสร้างบ่อฝั่งกลบขยะมูลฝอยนั้น 
เป็นแหล่งในการท าเกษตรกรรมจนท าให้ผลผลิตจากการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งมีผลในระยะยาว
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งฝังกลบขยะ  

2) ขาดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีขยะมาสู่แหล่งฝังกลบย่อมท าให้เกิดการ 
หมักหมมของเศษขยะที่ทับถมกันเป็นเวลานาน ดังนั้นหากมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลก็ย่อม
น ามาซึ่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และมลพิษทางอากาศ อันจะน าไปสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมา 
นอกจากนั้นปัญหาด้านโรคติดต่อที่มาจากขยะก็เป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งมักจะมีสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค 
มาสู่คน ย่อมท าให้เกิดโรคติดต่ออันไม่พึงประสงค์ได้  
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3) พฤติกรรมของประชาชน โดยในปัจจุบันมีการลักลอบทิ้งขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง
บางส่วนถูกทิ้งไว้ที่ตามบ่อดินในจังหวัดปทุมธานี อย่างเช่นในพ้ืนที่ของลาดสวาย สนั่นรักษ์ และใน  
ตัวจังหวัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีขยะสะสมมากขึ้นถึง 2.2 แสนตัน โดยทางจังหวัดได้รับการร้องเรียน 
มาโดยตลอด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนที่มีการบริโภคแล้ว  
มีการทิ้งขยะอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีการน าขยะที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ ท าให้ปัญหาขยะมีมากขึ้น 
จนทางหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการจัดการขยะต้องหาวิธีก าจัดขยะที่ดีกว่ามาใช้ ซึ่งการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะอาจจะท าให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและเกิดการต่อต้านเวลานี้ 

2.8.3.1 กรณี การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ระบุว่า จากนโยบาย

ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยก าหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในโมเดลน าร่องในการจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จะด าเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่ 193 ไร่ ประกอบด้วย 3 โรงงาน ก าลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 3 ต าบลเชียงรากใหญ่ อ าเภอคลองหลวง ซึ่งพ้ืนที่
ต าบลเชียงรากใหญ่มี 7 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 10 ,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกผักสวนครัว เนื่องจากพ้ืนที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ โดยในพ้ืนที่แห่งนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เพราะเป็นพ้ืนที่สีเขียว
ตามรูปแบบผังเมืองแต่เนื่องจากผังเมืองหมดอายุ ประชาชนส่วนหนึ่งจึงเห็นว่าเป็นช่องว่างหนึ่งที่ท าให้
มีการก่อตั้งโรงงานขยะ และเห็นว่าพ้ืนที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม อยู่ใกล้ชุมชนและสร้างบนพ้ืนที่ที่มี
โอกาสเกิดน้ าท่วม ประชาชนมีความกังวลกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งขยะและการเผา
ขยะ จากสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวมา ประชาชนในพ้ืนที่จึงได้ข้อสรุปว่าจะคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน
ขยะในพ้ืนที่แห่งนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างเพจเฟซบุ๊คชื่อ“คัดค้านโรงงานขยะ พ้ืนที่เชียงรากใหญ่  
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา” แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากปริมาณขยะ 
ที่มีมากขึ้นจากแต่ก่อนเป็นอย่างมาก เพราะมีการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหลายแห่งใน
จังหวัด และมีขยะเกิดขึ้นตันต่อวันในปริมาณท่ีค่อนข้างสูง รวมทั้งปัญหาด้านประชากรที่ย้ายเข้ามาใน
จังหวัดปทุมธานีก็มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้การอุปโภคบริโภคมีมากขึ้นตามไปด้วย ท าให้ปัญหา
ขยะจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไข ไม่เช่นนั้นจะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงได้ในอนาคต ประเด็นปัญหาการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ สรุปได้ดังนี้ 

1) พ้ืนที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ า บริเวณการก่อสร้างนั้นถูกระบุ
ว่าพ้ืนที่โครงการอยู่ใกล้กับแม่น้ าเจ้าพระยาและเป็นแหล่งผลิตน้ าดิบบริเวณประตูระบายน้ าส าแล  
ของการประปานครหลวง ซึ่งมีระยะห่าง 1  กิ น้ าโลเมตร ซึ่งถือว่ามีโอกาสส่งผลกระทบต่อการผลิต
ส าหรับบริโภคแต่ทางหน่วยงานที่ด าเนินการเห็นว่าเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมในการก่อสร้าง 
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2) ไม่มีการระบุสถานที่ตั้งบ่อขยะ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะนั้นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งใน
การก่อสร้างจะต้องมีบ่อขยะหรือจุดรวบรวมขยะก่อน แต่ในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีบ่อขยะเพ่ือน าไป
ผลิตกระแสไฟฟ้า และยิ่งไปกว่านั้นในเขตต าบลเชียงรากใหญ่มีขยะเพียง 3 ตันต่อวัน ถ้าหากมีการ
สร้างบ่อขยะ จะต้องมีการขนย้ายขยะของทั้งจังหวัดปทุมธานีมาไว้ที่บ่อขยะในเชียงรากใหญ่ ยังเป็นที่
สงสัยว่า จะใช้พื้นที่ส่วนไหน เป็นจุดรวบรวมขยะอย่างน้อย 300 ตันต่อวัน ที่ตอ้งน ามาผลิตกระไฟฟ้า 

3) ประชาชนไม่ตระหนักในความส าคัญของโครงการ การที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ท าการ
คัดค้านการด าเนินการ เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
ปทุมธานี เกี่ยวกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะด าเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันมีการน า
ขยะเข้ามาทิ้งในเขตจังหวัดปทุมธานีในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีการก าจัดขยะที่
เหมาะสมจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว 

4) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งโรงงานเผาขยะย่อยๆออกเป็น 3 โรงงาน ในแต่ละโรงงานสามารถผล ิต
กระแสไฟฟ้า 8-10 เมกะวัตต์ ซึ่งเดิมกฎหมายได้ระบุไว้ว่าโรงไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ 
ไม่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 3 โรงงาน นั้นมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมประมาณ 
24 เมกะวัตต์ สิ่งที่ชาวบ้านกังวล คือ กระบวนการเผาขยะนั้นจะท าให้เกิดสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็งรวมถึง โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารหนู เถ้าลอย เถ้าหนัก ซึ่งประชาชนเชื่อว่า
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหิน 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) สรุปสถานการณ์ 
และปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
 1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการ
ลด คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการด าเนินการอย่าง  
ครบวงจร รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย 
 2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นบางส่วนมีการก าจ ัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็นลักษณะเทกอง
และเผาเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม 
 3) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัด  เนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมาก
และต้องมีสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชน
ในพ้ืนที ่
 4) ประชาชนคัดค้าน ไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพ้ืนที่ของตนเอง ส่งผลให้
สถานที่ก าจัดก่อสร้างแล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างที่ก าจัดขยะมูลฝอยใหม่  
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 5) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการ เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณ  
ในการลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 
 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ด าเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยไม่มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปก าจัด ท าให้ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักวิชาการ 
 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย และก าจัดอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจัดในสถานที่ก าจัดที่ถูกหลักวิชาการได้ เนื่องจาก
ระยะทางในการขนส่งค่อนข้างไกล และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 8) การปนเปื้อนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ท าให้เกิด  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 9) ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ ท าให้สถานพยาบาลต้องจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือขนส่ง 
และรวบรวม ไปก าจัดนอกพ้ืนที่ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 10) ศูนย์ก าจัดของเสียอันตรายชุมชน ยังไม่มีการด าเนินงานที่ชัดเจน ไม่มีสถานที่ในการ
จัดเก็บและรวบรวมที่ถาวร และไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการด าเนินการ 
 กิตติ ชยางคกุล (2555) ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูล
ฝอย : ศึกษากรณีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ผสานทั้งกระบวนในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย
แบบสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ที่ศึกษา แบบคัดกรองสุขภาพ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งในมิติทางกาย 
ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ และการตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ ทั้งคุณภาพดิน  
คุณภาพน้ า และคุณภาพอากาศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแก่ อบต.คลองสาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรจ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เกินกว่า ร้อยละ 60 ไม่ทราบว่า  
บ่อก าจัดขยะอยู่ที่ใด และไม่ทราบผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากบ่อก าจัดขยะ จึงไม่
อาจจะประเมินผลกระทบจากบ่อก าจัดขยะได้ ในด้านขยะมูลฝอย กลุ่มประชากรกว่าร้อยละ 80 
ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นจากขยะมูลฝอย (ร้อยละ 36) และน้ าชะมูลฝอยที่หกเลอะเทอะบริเวณ  
จุดรวบรวมขยะมูลฝอย (ร้อยละ 31) ผลกระทบด้านสุขภาพพบว่า  
 1) มิติทางกาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มคนคุ้ยขยะ และพนักงานเก็บขยะ) ในการได้รับ
บาดเจ็บ จากของมีคมบาด หรือทิ่มแทงพนักงานเก็บขยะได้ ซึ่งถ้ามีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไป
ทิ้ง จะท าให้ปริมาณขยลดลง และคนเก็บขยะประสบอุบัติเหตุน้อยลงระหว่างการเก็บขยะ นอกจากนี้
เพ่ือป้องกันผลกระทบดังกล่าว ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะ หรือคนคุ้ยขยะ ต้องสวมใส่
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อุปกรณ์ เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แว่นตา หมวกคลุมผม และรองเท้าบู๊ท จะช่วยป้องกันการได้รับ 
บาดเจ็บทางกายในการสัมผัสโดยตรงกับขยะมูลฝอยได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ
ส่งผลให้เกิดปัญหา โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น คออักเสบ ภูมิแพ้ โรคปอด  
 2) มิติทางจิตใจ จากการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม พบว่า 
ด้านบวก คือ เป็นการสร้างรายได้พิเศษจากการ คัดแยกขยะ โดยพนักงานเก็บขยะสามารถสร้าง
รายได้จากการคัดแยกขยะ เพ่ือขายได้เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3,000 บาท ส่วนด้านลบ กลุ่มประชากร  
และกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆบ่อขยะ ก่อให้เกิดความเครียดเมื่อได้เห็น  
หรือได้กลิ่น รวมไปถึงสร้างความวิตกกังวลการปนเปื้อนของขยะมูลฝอย ที่จะส่งผลให้เกิด มลพิษแก่
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดิน น้ าหรือ อากาศ นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่ากลุ่มเสี่ยง  
ทั้งพนักงานเก็บขยะและ คนคุ้ยขยะ ที่ท างานสัมผัสกับขยะ มูลฝอยโดยตรง และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ 
บ่อขยะ จะถูกดูถูกว่าประกอบอาชีพ หรืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ สกปรก และถูกมองเป็น  
ชนชั้นสองของสังคม  
 3) มิติทางสังคม ท าให้เกิดการสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น 
และเห็นว่าการทิ้ง ขยะมูลฝอย เรี่ยราด แสดงถึงการขาดความเป็นระเบียบ ส่วนด้านลบปริมาณของ
ขยะมูลฝอยที่ตกค้างท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอยเรี่ยราด แสดงถึงการ
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม  
 4) มิติทางจิตวิญญาน ส่งผลให้เกิดความตระหนักว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่ดี และการ
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันของประชาชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ของชุมชน  
ส่วนด้านลบต่อผู้คน เห็นว่าการทิ้งขยะมลูฝอยเรี่ยราดในที่สาธารณะแสดงให้เห็นถึงความไม่มีวินัย 
ขาดความ รับผิดชอบต่อสังคม และอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน 
 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมากอันดับแรก คือ ปัญหาน้ าชะขยะ  
ซึ่งไม่มีการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบสาธารณะ โดยผลการสังเกต พบว่า น้ าขยะมูลฝอยมีลักษณะขุ่น 
สีด า มีตะกอนละเอียดจ านวนมากและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน ท าให้อาจมีผลต่อการ
ปนเปื้อนลงสู่น้ าใต้และแหล่งน้ าผิวดินและอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อุปโภคบริโภคน้ า ล าดับที่สอง คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่พบจะเกิดขึ้นในลักษณะของกลิ่นเหม็น 
ก๊าซพิษ และฝุ่นละออง ซึ่งการหมักโดยจุลินทรีย์ จะท าให้เกิดก๊าซต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ มีเทน คารบ์อนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และยังมีฝุ่นละอองจาก การเทขยะ และถ้าไม่มี
การจัดการที่ดี ก๊าซเหล่านี้สามารถปนเปื้อนในอากาศได้ และล าดับสุดท้าย คือ ปัญหามลพิษดิน  
จากการสังเกตดินบริเวณรอบๆ หลุมขยะ พบว่า เป็นดินเหนียวแข็ง มีสภาพค่อนข้างด า ขยะมูลฝอย
จากการทิ้งแบบเทกองส่วนใหญ่ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพดิน ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะของขยะมูลฝอย เช่น ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์
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มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบ
นิเวศน์ในดินและสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอย เมื่อมีการย่อยสลายจะท าให้เกิดสภาพความเป็นกรดใน
ดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะท าให้น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณ
รอบๆ  
 การจัดการขยะมูลฝอยปริมาณ 90 ตันต่อวัน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  
ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประสบปัญหาการบรหิารจัดการเกี่ยวกับการก าจัด
ขยะมูลฝอย ขาดเครื่องมือที่พร้อมในการจัดเก็บ ความไม่เพียงพอของสถานที่ ตลอดจนขาดเทคโนโลยี 
การก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ อบต. คลองสาม ด าเนินการจัดเก็บเองได้จ านวนประมาณ  
35 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือจ านวนประมาณ 55 ตันต่อวัน ให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บเนื่องจากปัญหาเรื่อง
งบประมาณ รถในการเก็บขนไม่เพียงพอ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บมานั้น จะก าจัดโดยการ
ฝังกลบ ที่บ่อขยะของเอกชนที่ประกอบกิจการในพ้ืนที่ จากการลงพ้ืนที่บ่อขยะของเอกชน ในพ้ืนที่
อบต.คลองสาม จ านวน 2 แห่ง พบว่า การก าจัดขยะ เป็นการทิ้งแบบเทกอง ไม่มีการปูพื้น แม้กระทั่ง
ผ้ายางปู พ้ืน และไม่มีการปิดคลุมรายวันด้วย วัสดุใดๆ ไม่ว่าจะเป็นดินหรือหิน สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อม ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาน้ าชะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหามลพิษในดิน 
ตามล าดับ 
 เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี  
ผลการศึกษา พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งขยะ 
โดยไม่คัดแยก และน าไปก าจัดแบบเทกอง รวมทั้งในพ้ืนที่ประชาชนมีการคัดค้านการก่อสร้างสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยใหม่เสมอ ด้านสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า เกิดปัญหาน้ าท่วมบ่อยครั้ง ปัจจุบัน
จังหวัดปทุมธานี แก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดยวิธีว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามารับไปก าจัดนอกพ้ืนที่ ซึ่งต้อง
อาศัยงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภาคประชาชนต้องการให้ปรับปรุงพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ดี
ขึ้นมากกว่าการสร้างพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ 
 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี จะเห็นว่า ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยต่อวัน
มีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตส าคัญมาจากพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีมีการขยายตัวของเมือง และการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประชากรแฝงในจ านวนที่มากขึ้น ตลอดจน
ประชาชนยังขาดจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการ ลด คัด แยกขยะที่ต้นทาง ท าให้ปัญหาขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปี ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีได้มีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง แต่นับว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โครงการต่างๆ 
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ถูกต่อต้านและคัดค้านจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ท าให้
ไม่สามารถเปิดด าเนินการได้หรือจ าเป็นต้องหยุดด าเนินการไป อีกทั้ง จังหวัดปทุมธานี ยังมีปัญหา 
ด้านสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สถานที่ก าจัดส่วนใหญ่ก าจัด
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ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง (Open Dump) เผาในที่โล่ง เป็นต้น ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมหากที่ไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพ และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  
 

2.9 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 

2.9.1 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี 
(พ.ศ. 2559-2562) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 
ปีงบประมาณ 2558 และเพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยตามอ านาจหน้าที่ของตนเองในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ปทุมธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ ท าขยะให้เป็น
ทรัพยากร” เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่   
 มิติด้านประสิทธิผล 
 1)  จัดการขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปและจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นแบบวันต่อวัน 
 2)  ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางให้เหลือน้อยที่สุด 
 3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
อย่างเหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 4) จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทและปริมาณขยะ 
 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรับผิดชอบขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
 2)  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

3)  ความขัดแย้งในประเด็นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยลดลง  
มิติด้านกระบวนการ 

 1)  มีกระบวนการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2)  มีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 3)  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดได้อย่างทั่วถึง 
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มิติการเรียนรู้และพัฒนา 

 1)  ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย 
 2)  บุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
 3)  มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 4)  มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ประชาชน 

โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะสั้น (1 ปี) 
1) ปริมาณขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2557 
2) ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 60 เมื่อเทียบกับปี 2557  
3) ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ปรับปรุงสถานที่กัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ให้ได้รับการ

จัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 1 แห่ง 
5) มีเทศบาลเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 27 เทศบาล 
6) มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการจัดการ

อย่างถูกหลักวิชาการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 
1) ปริมาณขยะสะสมได้รับการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2557 
2) ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 เมื่อเทียบกับปี 2557  
3) ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นรายอ าเภอ  

7 อ าเภอ 
4) ปรับปรุงสถานที่กัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พ้ืนที่เทกอง) ให้ได้รับการ

จัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 12 แห่ง 
5) มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 64 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวม

องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล) 
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6) มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ 1 แห่ง 
8) มีระบบการติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการ 
9) มีองค์กรกลางในการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ 

  10) มีกองทุนช่วยเหลือเยียวยา/ชดเชยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดการ/ก าจัดขยะ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังตารางที่ 2.7 
 

ตารางท่ี 2.7 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย  
  

1. ส่งเสริมการลดและคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยและใช้ประโยชน์จาก
ขยะที่แหล่งก าเนิดตามหลัก 3Rs 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการและเส้นทางเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีก าจัดขยะมูล
ฝอย 
3. ปรับปรุงฟ้ืนฟูและจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม/ให ม่ ให้
ประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. ใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทและองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
สร้างวินัยและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
 

1. เสริมสร้างความรู้และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางให้แก่ 
เยาวชน ประชาชน และสถานประกอบการ 
2. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เก็บขนและก าจัดมูลฝอย 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการจัดการขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ 1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.สนับสนุนภาคธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างกระบวน 
การแก้ไขและลดปัญหา
ความขัดแย้งของทุก
ภาคส่วนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

1. จัดตั้งองค์กรกลางในการพิจารณาประเด็นขัดแย้งด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
2. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองในการชดเชยเยียวยา และ
ผลประโยชน์ตอบแทน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่โดยรอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูร
ณาการกระบวนการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเหมาะสม  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนจัดการขยะมูลฝอยที่มีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนจัดการ
ขยะมูลฝอย 
3. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้ง
จากภายในและภายนอก 
4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน/จังหวัด แก่ผู้บริหารและบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ก าหนดมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

1. การใช้มาตรการทางกฎหมาย 
2. การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
3.ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายให้มีความชัดเจนและเพ่ิมบทลงโทษ 
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียมแยกตามประเภทขยะมูลฝอยหรือตามปริมาณ
ขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีใน
การจัดการขยะมูลฝอย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 

แหล่งที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผน มีดังนี้ 
 1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้ 
 (1) จัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือบูรณาการให้เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ 
 (2) จัดท าแผนปฏิบัติหรือแผนการด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด  
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
 (3) อ านวยการ ก ากับดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศและแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และติดตามผลการ
ด าเนินงานเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการอื่นใด เพ่ือให้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 (4) แต่งตั้งคณะท างานตามที่เห็นสมควร เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจมี
การแต่งตั้งคณะท างานในลักษณะของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอ าเภอ เพ่ือให้การ
ประสานงานในระดับต าบล และชุมชน สามารถท าได้ครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยให้เห็นปัญหา
และอุปสรรคได้ชัดเจน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์  
 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี  
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยใช้กรอบการด าเนินจากกลยุทธ์ในแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัดท าขึ้นนี้ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดเองก็
ต้องเป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นจากกรอบการด าเนินการตามกลยุทธ์จากแผนแม่บทนี้
เช่นกัน ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติดังกล่าวนั้นต้องด าเนินการจัดท าเป็นแผนประจ าปีที่ต้องก าหนด
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมในการด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของแผนฯ ต่อไป 
 3) การสร้างความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
  (1) ระดับส านักงานจังหวัด 
  คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยของจั งหวัดปทุ มธานี  โดยส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส านักงานจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการ 
ให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในส านักงานจังหวัด
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ปทุมธานี เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับให้ยอมรับ ตระหนักถึงความส าคัญ 
และร่วมมือในการด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (2) ระดับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในจังหวัดที่เก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานีให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร และเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา ส่วนงานที่
รับผิดชอบและสนับสนุนที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ นอกจากนั้น ยังมี
หน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผน โดยบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือ
ในการท างานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การท างานประสานสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกันในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  (3) ระดับภาคเอกชนและประชาชน 
  ส านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดปทุมธานีแก่หน่วยงานต่าง ๆ  
ในภาคเอกชนและชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในการเตรียมการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ให้เป็นไปตามแผน ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาชนล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ดังนั้น การด าเนินการดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและเหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่  
 4) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการรายงานผล โดยการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครง/กิจกรรม ตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนฯ ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุก  
3 เดือน และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการรวบรวม
รายงาน วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลและสรุปผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานีทุก 3 เดือน และส านักงานจังหวัดปทุมธานีรวบรวมผลการด าเนินการ สรุปผลในภาพรวม
ของจังหวัดและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ปทุมธานี ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน 
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 2.9.2 แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 – 2564 
 มีวิสัยทัศน์ คือ “ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  
 1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ปทุมธานีเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมสะอาด 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวัง คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาด กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้มี
ความปลอดภัยอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบริโภคปลอดภัย 
และกลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตร 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาด เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่
ส าคัญ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
ประเพณ ี
 4. ยกระดับการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาชีวิตชุมชน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเปราะบาง 
 

2.9.3 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
(มาตรา 37 – 41) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่
ที่สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับชาติ โดยเฉพาะในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด เสนอมายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลให้แก่หน่วย
ด าเนินการ แผนปฏิบัติการฯ มีวิสัยทัศน์สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 – 
2561 คือ “ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อน
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หย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่ เย็นเป็นสุข” และวิสัยทัศน์ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี คือ “การส่งเสริม และประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในการอนุรักษ์ ป้องกันแก้ไขฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านขยะมูลฝอย สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ การลักลอบทิ้งขยะ การไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะ หรือมีแต่ไม่
สามารถใช้ได้ และการก าจัดขยะยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ในพ้ืนที่ อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี  
อ าเภอเมือง อ าเภอคลองหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอสามโคก แนวการป้องกันแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมา ได้แก่ 1) การสร้างจิตส านึก ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและผู้น าหมู่บ้าน  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหามูลฝอย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในภาพรวม 
3) รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดย
ชุมชน พ.ศ. 2552 – 2556 และ 4) สนับสนุนให้บริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการ 

ข้อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ 1) สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน  
2) รณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น จัดท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ โครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 3) สนับสนุนการด าเนินงานของ อปท. และ 4) ร่วมตรวจสอบการ
ลักลอบทิ้งขยะและด าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ได้แก่ โครงการสร้างระบบจัดการขยะอย่างบูรณาการโดยการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) โครงการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ ไม่ใช่แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาด 3R (Re-Innovation)  
โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร  
และขยะในชุมชน โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน โครงการจัดการมูลฝอยในชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการจัดซื้อเตาเผาแบบไร้มลพิษ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

 
 2.9.4 แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 

2560 – 2564  

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท้องที่

จังหวัดปทุมธานี เป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งปัญหามลพิษที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหามลพิษจากน้ าเสีย 

ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และปัญหา

มลพิษอ่ืนๆ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยแผนปฏิบัติ

การฯ นี้ มีเป้าหมายที่เก่ียวข้องในด้านการจัดการขยะมูลฝอย คือ  
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1) ประชาชนในพ้ืนที่ เป้าหมาย มีจิตส านึก มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และเห็น

ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

2) ปริมาณขยะมูลฝอยรวมในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ

ขยะมูลฝอยรวมปี 2558  

3) กากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 

4) มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเพ่ือเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

ขยะ อย่างน้อย 2 แห่ง ในปี 2564 

3) ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มีการจัดการอย่าง 

ถูกหลักสุขาภิบาล ในปี 2564 

โครงการภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย 1) โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน โดยใช้หลัก 3R 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยฝั่ง
ตะวันออกจังหวัดปทุมธานี 3) โครงการก่อสร้างเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติล ารางระบายน้ า 4) โครงการ
จัดการขยะโดยชุมชน 5) โครงการจัดวางถังขยะคัดแยก บริเวณป้ายรถประจ าทาง 6) โครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 7) โครงการส่งเสริมการคัดแยกและแปรรูปขยะอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ 8) โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 9) โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ 10) โครงการส่งเสริมการคัดแยกและแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ 11) โครงการศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF 

 

2.10 PDCA Cycle 

2.10.1 ค าจ ากัดความ วงจร PDCA 
PDCA ย่อมาจากค าภาษาอังกฤษ คือ Plan-Do-Check-Action แปลว่า วางแผน-ปฏิบัติ-

ตรวจสอบ-ปรับปรุง โดยแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น โดย Walter Shewhart เมื่อปี ค.ศ.1939 
เรียกว่า Shewhart Cycle ต่อมา William Edwards Deming ได้น ามาศึกษาและปรับปรุง จึงเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า Deming’s Shewhart cycle ในประเทศญี่ปุ่นรู้จักกันในนาม Deming Cycle หรือที่คน
ทั่วไปรู้จักคือ PDCA cycle (ปราณี ช่วยชัย, 2554) โดยมีนักวิชาการและหน่วยงาน ให้ค าก าจัดความ 
องค์ประกอบ และประโยชน์ ไว้ในท านองเดียวกัน อาทิ  

สารานุกรมเสรี (2559) ระบุว่า วงจร PDCA คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ในท านองเดียวกัน 
เอกวินิต พรหมรักษา (2555) สรุปไว้ว่า วรจร PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ สอดคล้องกับ 
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ภาพที่ 2.8 แนวคิดวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558) ระบุว่า PDCA เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ 
การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการ
ยกระดับคุณภาพ โดยทุกครั้งที่การด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับ
การด าเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ปราณี ช่วยชัย 
(2554) และ เอกวินิต พรหมรักษา (2555) ที่ระบุไว้ว่า วงจรการบริหารงานคุณภาพวงจร PDCA  
ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราน าผลที่ได้จากขั้นตอนการด าเนินการที่เหมาะสม (A) มาใช้ในกระบวนการ
วางแผนอีกครั้งหนึ่ง (P) และเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด วงจร PDCA จะไม่ได้หยุดหรือจบลง 
เมื่อหมุนครบรอบ แต่จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยจะท างานในการแก้ไขปัญหาในระดับที่สูงขึ้น 
ซับซ้อนขึ้นและยากขึ้นหรือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ดังภาพที ่2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา : สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558) 
 

2.10.2 องค์ประกอบของ วงจร PDCA 
วงจร PDCA ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ P (Plan) คือ การวางแผนงาน 

จากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น D (Do) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้
เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C (Check) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด  
A (Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
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ตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) ในท านองเดียวกัน ปราณี ช่วยชัย (2554) 
ได้อธิบายว่า วงจร PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.10.2.1 การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคัญ เนื่องจากการ
วางแผน จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิผล การวางแผนเป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การเลือก
ปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตารางการปฏิบัติงาน การก าหนด
วิธีด าเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นตอนนี้สามารถน าเครื่องมือเบื้องต้น
แห่งคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้งานร่วมด้วย เช่น Flowchart, Why-Why Diagram, How-How Diagram, 
5W 2H Principles, Brainstorming ฯลฯ 

2.10.2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตาราง 
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ า เป็นในแผนนั้นๆ 
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก 
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่ 
ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อ
แผนนั้นใช้งานได้ก็น าไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป 

2.10.2.3 การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน 
หรือการแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตาม
เป้าหมายที่กลุ่มตั้งใจหรือไม่ การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น  
ไม่ปฏิบัติตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

2.10.2.4 การด าเนินการให้เหมาะสม (Action : A) เป็นการกระท าภายหลังที่กระบวนการ  
3 ขั้นตอน ตามวงจรได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C)  
มาด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ Ishikawa (2552) อ้างถึงใน ปราณี ช่วยชัย (2554) ได้ขยาย 4 ขั้นตอนของวงจร 
PDCA ออกไปเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ 2) ก าหนดวิธีการที่จะไปสู่
เป้าหมาย 3) ศึกษาและฝึกอบรม 4) ลงมือปฏิบัติ 5) ตรวจสอบผลของการปฏิบัติ 6) ด าเนินการตาม
ความเหมาะสม 

 

2.10.3 การน าวงจร PDCA ไปประยุกต์ใช้ 
เอกวินิต พรหมรักษา (2555) กล่าวถึง ประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้ 
2.10.3.1 การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง 

การวางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้น ดังนี้ (1) ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ 



 95 

ความต้องการของตลาด ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน (2) ขั้นเตรียมงาน คือ 
การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ 
เครื่องจักร วัตถุดิบ (3) ขั้นด าเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย 
เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย (4) ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่าง
เป็นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจ าหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพ่ือให้ผลที่ได้จากการ
ประเมินเกิดการเที่ยงตรง 

2.10.3.2 การปฏิบัติตามแผนงาน ท าให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงาน
ล่วงหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้า ดังนั้น การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบร้อย 
น าไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

2.10.3.3 การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่ เที่ยงตรงเชื่อถือได้  ประกอบด้วย  ตรวจสอบจาก
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน มีก าหนดเวลาการ
ตรวจที่แน่นอน และบุคลากรที่ท าการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ด าเนินงานต่อไปได้ 

2.10.3.4. การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น  

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2552) อ้างถึงใน ปราณี ช่วยชัย (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของ PDCA ในการป้อง แก้ไข และปรับปรุง สรุปไดด้ังนี้ 

1) ช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมาก
หรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

2) ท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 
3) ลดความรุนแรงของปัญหาหรือท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า  
4) การตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อพบสามารถน ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการตาม

วงจร PDCA ต่อไป 
6) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ  
โดยได้มีนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ เช่น   
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  3 จังหวัดพิษณุ โลก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเทศบาลต าบลในเมือง (2554) ได้น าเทคนิค PDCA ไปใช้ใน
การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยเน้น 
ให้ผู้มีส่วนร่วมของแต่ละชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัย
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดท าประชาคมในพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันการก าหนดแนวทางในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ยั่งยืน  
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สมคิด ยอดสาร และ สุวรัฐ แลสันกลาง (2560) ได้น าวงจร PDCA มาใช้ในการจัดท าแนว
ทางการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านปงพร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลร่อง
กาศ อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ส่วน อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ (2560) ได้ศึกษาตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่
ดีในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โดยพิจาณาด้านการวางแผน 
การด าเนินการ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา และศึกษาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ในด้านการวางแผน การด าเนินการ การ
ตรวจสอบ และด้านการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข  

 

2.11 SWOT Analysis  

   SWOT Analysis เป็นตัวแบบที่ พัฒนาขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน เรียกว่า  
ตัวแบบนโยบายของฮาร์วาร์ด (Harvard Policy model) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 เป็นต้นมา และได้รับ
การพัฒนาเพ่ือใช้ในทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจพัฒากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยหาจุดอ่อน
จุดแข็งขององค์กร และหาโอกาสหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากภายนอก (สมพร แสงชัย , 2548)  
ในท านองเดียวกัน เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน าผลที่ได้ในรูปแบบ  
ของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat)  
มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร การวิเคราะห์ SWOT นับเป็นจุดแรก 
ที่จะเข้าสู่ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะท าให้องค์กรรู้ว่าตอนนี้สถานะ 
เป็นอย่างไรหรือรู้จุดที่องค์กรอยู ่ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รูปแบบที่เป็นที่นิยม เช่น  
  1) PRIMO-F Analysis ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากร (People) เช่น ประสบการณ์ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ จิตส านึก ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น ทรัพยากร (Resources) เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน สถานที่ตั้ง ท าเล ความส าเร็จในอดีต ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง เป็นต้น 
นวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น การปฏิบัติการ (Operations) เช่น สมรรถนะหลักขององค์กร ระบบงาน
เสริมงานประจ า กระบวนการ ขั้นตอน ระบบการท างาน ระบบบริหารจัดการ การสื่อสาร เครือข่าย 
เป็นต้น การเงิน (Finace) เช่น สถานทางการเงิน ผลตอบแทน ภาระหนี้สิน เป็นต้น  

  2) 4P Analysis ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากร (People) หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ 
เช่น บุคลากรและทักษะ การพัฒนาบุคลากร ทรัพย์สิน เป็นต้น (Properties) เช่น อาคาร เครื่องจักร 
สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นต้น กระบวนการ (Processes) เช่น การเงิน การปกครอง  
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การบริหารจัดการ และภาวะผู้น า การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Products 
and Service) เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความสามารถหรือสมรรถนะ เป็นต้น  

  3) Seven-S Framework of McKinsey ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) 
หมายถึง แผนที่ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือหาช่องทางอ่ืน 
โครงสร้าง (Structure) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องค์กรถูกจัดสร้างขึ้น เป็นตัวที่จะบอกว่าใคร
เป็นหัวหน้าใคร และใครที่จะต้องรายงานใคร ระบบ (System) หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานประจ าวันที่บุคลากรในองค์กรต้องด าเนินการให้ลุล่วง ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร หรือทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก เป็นเป้าหมายส าคัญที่องค์กรจะบรรลุถึง รูปแบบ (Style) หมายถึง 
รูปแบบของความีภาวะผู้น า ที่ผู้บริหารน ามาใช้ บุคลากร (Staff) หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่
รวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะด้วย และทักษะ (Skill) หมายถึง ความรู้ ความช านาญของ
พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต่องานที่ต้องท าให้ลุล่วงตามเป้าหมาย 

  4) MMPF ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ การตลาด (Marketing) การบริหารจัดการ 
(Management) การผลิตหรือการบริการ (Production) และการเงิน (Finance) 

  ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบที่เป็นที่นิยมและใช้กันมาก ได้แก่  
  1) PEST analysis เป็นตัวย่อของปัจจัย 4 ปัจจัย ซึ่งอาจมองเป็นส่วนหนึ่งของ SWOT หรือ

สามารถวิเคราะห์แยกต่างหากเป็นเอกเทศก็ได้ ประกอบด้วย ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย 
(Political-Legal Factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงผลักดันทางการเมือง และการออกกฎหมาย 
และข้อก าหนดต่างๆ ที่ส่งผลกระทบการการด าเนินการทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เช่น ระบบการ
ปกครอง สถานะการณ์ทางการเมือง นโยบายของรัฐ เป็นต้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic 
Factors) เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ การเงิน ค่าครองชีพ ภาษี  เป็นต้น ปัจจัยทางสังคม (Social 
Factors) เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ทัศนคติ ชีวิตความเป็นอยู่ อายุ สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
เป็นต้น ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Tecchnological Factors) เช่น การผลิต การจ าหน่าย นวัตกรรม  
การสื่อสารโทรคมนาคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น 

  2) PESTLE Analysis เป็นการวิ เคราะห์ขยายจาก PEST analysis ซึ่ งมีปั จจัย เพ่ิมมา  
2 ปัจจัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ปัจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors) เช่น กฎหมายเฉพาะที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายใหม่หรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบของท้องถิ่น เป็นต้น และปัจจัย
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อม 
เพ่ิมมากขึ้น จึงมีความส าคัญที่เด่นชัดต้องวิเคราะห์แยกออกมา เช่น ปัญหาโลกร้อน ความสนใจของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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  สมพร แสงชัย (2548) ได้อธิบายว่า การประเมินสภาพแวดล้อม คือ การประเมิน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย  

1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal environment assessment) เป็นการ
ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร ประกอบด้วย ทรัพยากร ได้แก่ คน ทรัพย์สิน ข้อมูล สมรรถนะ 
ฯลฯ กลยุทธ์ปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นต้น ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
เป็นต้น 

  2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (Internal environmental assessment) เป็นการ
ประเมินเพ่ือหาโอกาสและข้อจ ากัดหรือการคุกคามจากภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ผู้รับบริการ เป็นต้น 

  นอกจากนี้ อุดม แรงเขตรวิทย์ (2552) ระบุว่า ในองค์กรแห่งการท างานทุกองค์กรจะต้อง
อาศัยปัจจัยหลัก 4 Ms อันประกอบไปด้วย คน (Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และ การ
จัดการ (Management) ซึ่งในทุกปัจจัยมีความส าคัญในระดับที่เท่าๆกัน หากขาดปัจจัยในข้อใด 
ข้อหนึ่งองค์กรอาจจะไม่สามารถด าเนินการท างานไปให้ถึงในระดับที่ตั้งเป้าหมายหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้  

  การหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ 
เนื่องมาจากกลยุทธ์ด้านรุกจะมาจากจุดแข็งและโอกาส ส่วนกลยุทธ์ด้านรับจะเป็นการแก้ไขปัญหา
หรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจุดอ่อนและอุปสรรคขององค์กร ซึ่งเมื่อน าผลจากการวิเคราะห์ 
มาจัดท า SWOT Matrix หรืออาจเรียกว่า TOWS Matrix  

 
ตารางท่ี 2.8 การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ จาก SWOT Matrix 
 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 

จุดแข็ง (S) 
SO (Attack) : ลุย เดินหน้า รกุฉวย

โอกาส 

ST (Maintain) : รักษาระดับ 
ท าลายอุปสรรค 

จุดอ่อน (W) 
WO (Stabilization) : ปรับปรุง
แก้ไข ฟ้ืนฟู หาช่องทางโตต่อไป 

WT (Retrenchment) : ถอย 
ชะลอ ลด หนี  

 
แหลง่ท่ีมา : สมพร แสงชัย (2548) 
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  จากตาราง 2.8 จะได้ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 4 รูปแบบ 
ประกอบด้วย จุดแข็งและโอกาส (SO) จุดแข็งและภัยคุกคาม (ST) จุดอ่อนและโอกาส (WO) และ
จุดอ่อนและอุปสรรค (WT)  

  ซึ่งปัจจุบันเทคนิค SWOT ได้เป็นที่นิยมและถูกมาปรับใช้ในการวางแผนองค์กรต่างๆ อย่าง
มากมายหลากหลาย ทั้งองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐ เช่น  

จ าลอง โพธิ์บุญ (2551) ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตัวอย่าง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาด้านพันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย 
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้และพัฒนา ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างดังกล่าว โดยประยุกต์แนวคิด Balanced 
Scorecard แต่ได้ปรับปรุงให้ เหมาะสมกับการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะศึกษา 
ใน 4 มิติ คือ ด้านพันธกิจ ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และ พัฒนา 
ทั้งนี้ในแต่ละมิติจะได้น าหลักการของธรรมาภิบาล และการด าเนินการที่ดี (Good Practice) มา
พิจารณาร่วมด้วยนอกจากนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร งบประมาณที่ได้จัดสรร 
การจัดหน้าที่โครงสร้างรับผิดชอบ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ความร่วมมือของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

  โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2553) ศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 3 ด้าน คือ ศักยภาพด้านการจัดสรรงบประมาณและก าลังคน ศักยภาพ
ของบุคลากรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และ
ศักยภาพในการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในการประเมินพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากร และ
งบประมาณ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ชุมชน โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดว่าด้วยต้นทุน
ทางสังคม (Social Capita) และแนวคิดว่าด้วยการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยใช้ 
SWOT Analysis สภาวะแวดล้อมภายใน ได้แก่ ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างองค์กร การบริหาร องค์กร 
นโยบาย/แผน/โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย และสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ 
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สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ สื่อมวลชน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  

เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 
ใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการน าเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัดปทุมธานี จากนั้น วิเคราะห์  (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย
สถานการณ์ขยะมูลฝอย ความต้องการของประชาชน นโยบายของท้องถิ่นแผนงาน/โครงการการน า 
แผน/ โครงการไปปฏิบัติการติดตามประเมินผลตามนโยบายและกระบวนการแก้ไขปรับปรุง และการ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององคก์ร ประกอบด้วย นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพพ้ืนที่
ตามภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานอ่ืน เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interviews) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) และจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านปัญหาขยะมูลฝอย สภาพพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน  

จ าลอง โพธิ์บุญ และคณะ (2560) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนแม่บท
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนฯ โดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจของคนในชุมชน 
การตอบสนองนโยบายของผู้น าชุมชนที่มีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการให้ความร่วมมือของ
ประชาชน  

Guerrero et al. (2013) สรุปว่า การจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมถึงสถานที่ก าจัด ผู้น า
หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ต้องมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย มีวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างที่จ าเป็น มีการก าหนดกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบที่อ านวยความสะดวก ในการวางแผนและการด าเนินการ  

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าเทคนิคการวิเคราห์ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด โดยปัจจัยภายใน พิจารณาจากปัจจัยหลักใน
ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การบริหารจัดการ 
ระเบียบ/กติกา และปัจจัยภายนอก ประยุกต์ใช้รูปแบบ PESTLE Analysis ประกอบด้วย นโยบาย 
ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี กฏหมาย สภาพแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สรุป ประเทศไทยนับว่ายังประสบปัญหาขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกปี สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากการเร่งพัฒนาในด้าน
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เศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรอย่างรวดเร็วในอดีต ท าให้มีการขยายตัวของเมืองมาก
ขึ้น พื้นที่เกษตรกรรมถูกปรับเปลี่ยนไปเพ่ือการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ยังสนับสนุนให้วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็น
การด าเนินชีวิตที่เร่งรีบและสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้มีการบริโภคทรัพยากรที่มากขึ้นเกินความ
พอดีและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยที่มากขึ้นตามไปด้วย ท าให้เกิดความไม่
ยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันและอนาตค ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยังยืน 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะต้องค านึงถึงหลักนิติธรรม คุณธรรม  
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งเป็นหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญที่สุด คือ การลดปริมาณขยะมูล
ฝอย คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด และการน าขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งพบว่า ยังมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น การจัดการ 
ในหลายพ้ืนที่ยังมีปัญหาในด้านพ้ืนที่หรือสถานที่ก าจัดที่ถูกต้องและเพียงพอ ส่วนใหญ่ด าเนินการโดย
การเก็บขนไปเทกองไว้ในพ้ืนที่หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือรอการก าจัด ท าให้เกิดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกลเคียงและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 พบว่า มีขยะมูลฝอยตกค้างทั้งประเทศ มากกว่า 30 ล้านตัน เมื่อพิจารณา
นโยบาย แผนงาน และทิศทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พบว่า มีกรอบและทิศทางการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมากข้ึน สืบเนื่องมาจากการก าหนดให้การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ 
และได้มีการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งในขั้นตอน
แรกได้ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง (ขยะมูลฝอยเก่า) โดยแนวทางในการ
ด าเนินการ เช่น  การส ารวจประเมินขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดท าแผนงาน ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย การฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ 
การปิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ด าเนินการได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
โดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือผลิตแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุน 
ของเอกชนเพ่ิมเติม เป็นต้น มีการจัดท าแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และ
แผนปฏิบัติการในการด าเนินการ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด 
ประกอบกับการมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะมูลฝอยและโอนภารกิจด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล ส่งผลให้ทิศทาง
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหลายๆพ้ืนที่ รวมถึงจังหวัดปทุมธานี มีความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  
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จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากอยู่ใน

พ้ืนที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องและถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดการขยะ 

มูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤติ ตาม RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ชุมชนและจากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่า จังหวัดปทุมธานี 

มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเกือบทั้งหมดด าเนินการด้วยการ 

เทกอง (Open Dump) ระหว่างปี 2557-2558 ประมาณ 167,000 ตัน การด าเนินการที่ผ่านมา  

ขยะมูลฝอยตกค้างในหลายพ้ืนที่ได้รับการจัดการและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด แต่ในหลายพ้ืนที่ยังมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ โดยในปี 2559 พบว่า จังหวัด

ปทุมธานี ยังมีปริมาณขยะตกค้าง 82,912 ตัน อยู่ในล าดับที่ 29 ประเทศ และมีปัญหาด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอย จัดอยู่ในล าดับที่ 23 ของประเทศ เมื่อพิจารณาแผนงานและทิศทางการจัดการขยะมูล

ฝอยของจังหวัดปทุมธานี จะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2559-2562) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่เป็น

กรอบในการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมในหลายมิติ มีการก าหนด

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี แต่เมื่อพิจารณากิจกรรม/โครงการที่เสนอบรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษ และปัญหา

ในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่น าเสนอไว้ข้างต้น ท าให้คาดเดาได้ว่า จังหวัดปทุมธานี

ยังขาดการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้จังหวัดปทุมธานี

ยังคงมีปัญหาในด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน

จังหวัดปทุมธานีเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมหากไม่ได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอยในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้วงจร PDCA ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ SWOT Analysis และจัดท า TOWS 

Matrix รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดใน

จังหวัดปทุมธานีให้ประสบความส าเร็จ 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง 
ตลอดจนการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และปัจจัยที่มีผลต่อการ 
จัดการขยะตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ทั้งที่ประสบความส าเร็จและยังไม่ประสบความส าเร็จ 
ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่ 
ก าจัดขยะมูลฝอยให้ประสบความส าเร็จ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 
การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ใช้วิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงผู้วิจัยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้                                      

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ตั้งอยู่บนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างและการฟ้ืนฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงนโยบาย 
แผนงานและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์ (Interview) ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ตลอนจนการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยใช้
วงจร P-D-C-A และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี จากเอกสาร การสัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) จากนั้น
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ SWOT analysis และจัดท า TOWS Matrix (ภาพที่ 3.1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการจัดการปญัหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยจังหวัดปทมุธานี ให้ประสบ
ความส าเร็จ (TOWS Matrix) 

ศึกษาการจัดการ (P-D-C-A) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะตกค้างในสถานท่ีก าจัดขยะ

มูลฝอย ในจังหวัดปทุมธาน ี

ศึกษาสภาพปญัหาและวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาขยะ
ตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 

 

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากร : ความรู้ ความสามารถ ทักษะ /
ประสบการณ์ และเพียงพอ 
- งบประมาณ : ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
- วัสด/ุอุปกรณ์ : ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
- การจัดการ : มีแผน กระบวนการขั้นตอน ติดตาม
ตรวจสอบและวัดผล 
- ระเบียบ/กติกา : ระเบียบ กติกา หรือข้อ
ก าหนดการปฏิบัติงาน  
 
    

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการจัดการขยะมูลฝอย 
แนวทางการจัดการขยะตกค้างและการฟื้นฟู/ปรับปรุง

สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงนโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
- นโยบาย : นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ความต่อเนื่อง 
- ภาวะเศรษฐกิจ : อาชีพ รายได้ 
- สภาวะสังคม : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 
- เทคโนโลยี : ประสิทธภิาพ เพียงพอและทันสมัย 
- สิ่งแวดล้อม : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี และความตระหนักของ
ประชาชน 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง : การบังคับใช้ และบทก าหนดโทษ กฎหมาย
ใหม่หรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบของท้องถิ่น 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การมีส่วนรวม ผลกระทบ 

- สภาพแวดล้อม : ดา้นกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต ขนาด
พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
ได้แก่ การใช้น้ า ไฟฟ้า การใช้ประโยชนท์ี่ดิน การขนส่ง ด้านคุณภาพ
ชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ สภาพสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการขยะ และปญัหาทีพ่บ ได้แก ่น้ าชะขยะ สภาพดิน กลิ่น 
ฝุ่นละออง แมลงและพาหะน าโรค  
- ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ ที่ตั้ง พื้นที่ รูปแบบด าเนินการ ปริมาณขยะที่เข้า
สู่สถานที่ก าจัดตอ่วัน ปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ กระบวนการ/
ขั้นตอนในการก าจัดขยะมูลฝอย รูปแบบและเทคโนโลยีในการก าจัด
ขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการ  
 

สถานการณ์ปัญหาขยะมลูฝอย
ตกค้างในจังหวัดปทุมธาน ี 

 

วิกฤติปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ล าดับที่ 29 ของประเทศ วิกฤติด้านการจัดการ 
ล าดับ 23 ของประเทศ สถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยส่วนใหญ่ก าจัดด้วยการเทกอง 

ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านสถานท่ีก าจัดที่ถูกต้องและเพียงพอ 

- การลด คัดแยกและการน ากลับไปใช้ประโยชน ์
- การก าจัด ณ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย หรือขนไป
ก าจัดยังสถานที่ก าจดัที่ถูกต้อง 
- การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) 
- การห้ามเทกอง (No more open dump) 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

SWOT Analysis 



 105 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้การก าหนดตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ 
  

ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การวัดตัวแปร ที่มา  

การจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย 
ประกอบด้วย 

การด าเนินการที่เก่ียวข้อง
กับการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่การ
ส ารวจและประเมินปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ การ
ควบคุมการเทกองขยะมูล
ฝอย การรวบรวม การคัด
แยก และการก าจัดหรือ
ท าลายขยะมูลฝอยใน
รูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะ
เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม  

ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

กรมควบคุมมลพิษ 
(2557), สวรรยา 
กะตะศิลา (2557) 

  - การวางแผน 
(Plan) 

การตัดสินใจเลือกรูปแบบ
หรือวิธีในการก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างที่ถูกต้อง
เหมาะสม ก าหนดขั้นตอน
หรือกระบวนการในการ
ปฏิบัติ เพ่ือควบคุมการเท
กองขยะมูลฝอย การ
รวบรวม การคัดแยก และ
การก าจัดหรือท าลาย ซึ่งมี
การก าหนดระยะเวลา 

- ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัด ได้รับ
การจัดการด้วย
รูปแบบที่ถูกต้อง
เหมาะสม และมี
ปริมาณลดลงร้อยละ 
100 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม 
ปี 2557-2558  

อนงค์นาถ ทองจะ
โป๊ะ (2560) 
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ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การวัดตัวแปร ที่มา  

เป้าหมายงบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 

  - การปฏิบัติ
ตามแผน (DO) 

ด าเนินการตามแผน 
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่
ก าหนดไว้ เพื่อควบคุมการ
เทกองขยะมูลฝอย  
การรวบรวม การคัดแยก 
และการก าจัดหรือท าลาย 

- มีข้ันตอนหรือ
กระบวนการในการ
ด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือ
ควบคุมการเทกองขยะ
มูลฝอย การรวบรวม การ
คัดแยก และการก าจัด
หรือท าลาย 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบใน
การด าเนินงานตาม
กระบวณการหรือ
ขั้นตอน 

อนงค์นาถ ทอง
จะโป๊ะ (2560) 

  - การติดตาม
ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามตรวจสอบผลการ
การด าเนินงานตามแผน
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มีการติดตามตรวจสอบ
ตามแผนและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

อนงค์นาถ ทอง
จะโป๊ะ (2560) 

  - การปรับปรุง
แก้ไขและ
ด าเนินการให้
เหมาะสม 
(Action) 

การปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ และ
น าไปวางแผนปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

มีการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
วางแผนปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

อนงค์นาถ ทอง
จะโป๊ะ (2560) 

การวิเคราะห์ 
SWOT 
 
 

การวิเคราะห์หรือ
ประเมินสภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน (Internal 
environment 
assessment) และ
ภายนอก (Internal 
environmental 
assessment) องค์กรที่มี

ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นจุด
แข็ง (Strength) และ
หรือจุดอ่อน (Weakness) 
ขององค์กร ปัจจัย
ภายนอก ซึ่งเป็น โอกาส 
(Opportunity) และหรือ
ภัยคุกคาม (Threat) ต่อ
องค์กร 

เอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน 
(2553),  
สมพร แสงชัย 
(2548) 
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ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การวัดตัวแปร ที่มา  

ผลต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยตกต้างสะสมใน
สถานที่ก าจัด 

  - ปัจจัยภายใน  
 
 

ปัจจัยภายในองค์กร ซึ่ง
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน 
ที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม 
ได้แก่ 

 
 
 

เอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน 
(2553),  
สมพร แสงชัย 
(2548) 

 บุคลากร  มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ทักษะ /
ประสบการณ์ และมีความ
เพียงพอ 

จ าลอง โพธิ์บุญ 
(2551), โสภา
รัตน์ จารุสมบัติ 
(2553), พีรยา 
วัชโรทัย (2556) 

 งบประมาณ  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

จ าลอง โพธิ์บุญ 
(2551), โสภา
รัตน์ จารุสมบัติ 
(2553), พีรยา 
วัชโรทัย (2556) 

 วัสดุ/อุปกรณ์  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

พีรยา วัชโรทัย 
(2556) 

 การจัดการ   
 

มีแผน กระบวนการ
ขั้นตอน ติดตามตรวจสอบ
และวัดผล 

พีรยา วัชโรทัย 
(2556) 

 ระเบียบ/กติกา  มีระเบียบ/กติกา /ข้อ
ก าหนดการปฏิบัติงาน  

เอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน 
(2553) 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่ง
เป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม 
ที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม 

 เอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน 
(2553),  
สมพร แสงชัย 
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ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การวัดตัวแปร ที่มา  

ได้แก่  (2548) 
 นโยบาย  - นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

- ความต่อเนื่องของ
นโยบาย 

พีรยา วัชโรทัย 
(2556), 
เสาวลักษณ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ (2560) 

 ภาวะเศรษฐกิจ  อาชีพ รายได้ พีรยา วัชโรทัย 
(2556), 
เสาวลักษณ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ (2560) 

 สภาวะสังคม  - วิถีชีวิตของชุมชน 
- ประเพณี วัฒนธรรม 

จ าลอง โพธิ์บุญ 
(2551), พีรยา วัช
โรทัย (2556) 

 เทคโนโลยี  การก าจัดขยะมูลฝอย
ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

พีรยา วัชโรทัย 
(2556) 

 สิ่งแวดล้อม  - ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ 
- ความตระหนักของ
ประชาชน 

เอกชัย บุญยาทิษ
ฐาน (2553) 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้ และบท
ก าหนดโทษ กฎหมาย
ใหม่หรือการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ
ของท้องถิ่น 

เอกชัย บุญยาทิษ
ฐาน (2553), 
จ าลอง โพธิ์บุญ 
และคณะ (2560) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - การมีส่วนรวมในการ
จัดการขยะ  
- การได้ผลกระทบ
จากการจัดการขยะ 

จ าลอง โพธิ์บุญ 
(2551), โสภารัตน์ 
จารุสมบัติ (2553), 
พีรยา วัชโรทัย 
(2556), 
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ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การวัดตัวแปร ที่มา  

เสาวลักษณ์ 
ศักดิ์สิทธิ์ (2560) 

 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในแต่ละ
กลุ่ม พิจารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ 63 คน ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ของสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 2557-2558 จ านวน 8 แห่งๆ ละ 1 คน รวม 
8 คน ได้แก่ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พ้ืนที่เทศบาลเมืองลาดสวาย 
พ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร พ้ืนที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) พ้ืนที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) พ้ืนที่
เทศบาลต าบลบ้านกลาง พื้นที่ อบต.พืชอุดม และพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยไม่รวมสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี, 2558)  
 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 
2557-2558 (เฉพาะแห่งที่มี) จ านวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 6 คน  
 3) ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 2557-2558 (เฉพาะแห่งที่มี) จ านวน 2 คน 

4) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีภารกิจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในระดับภาคและระดับจังหวัด รวม 12 คน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 
8 แห่ง ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  6 นนทบุรี (สสภ.6 นนทบุรี ) จ านวน 1 คน ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (ทสจ.ปทุมธานี) จ านวน 1 คน ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (สอจ.ปทุมธานี) จ านวน 1 คน ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (สถ.ปทุมธานี) จ านวน 1 คน 

5) อาจารย์ประจ าคณะของมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรือนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 คน  

6) ประธานหรือผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่ที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ จ านวน 8 แห่งๆ ละ 1 
คน รวม 8 คน  
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7) ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานที่ก าจัดขยะนั้นๆ จ านวน 8 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม 
24 คน 

 

3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3.1 เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) และแบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ดังนี้ 
3.3.1.1 แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบ่งเป็น 4 ชุด

(ภาคผนวก ก) ดังนี้ 
ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  

ชุดที่ 3 ส าหรับประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน  

ชุดที่ 4 ส าหรับนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์ 

ชุดที่ 5 ส าหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

3.3.1.2 แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยท า
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่ที่สังเกตการณ์ วัน เวลา  
และผู้สังเกตการณ์ และกิจกรรมหรือขั้นตอนที่สังเกตการณ์ ได้แก่ สภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม
โดยรอบ การรวบรวม การคัดแยก การก าจัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ (ภาคผนวก ข) 

 
3.3.2 การก าหนดค าถาม/ประเด็นในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดค าถาม/ประเด็นส าหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล รายละเอียดแสดง

ดังตารางที ่3.2 
 
3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ มาหาตรวจสอบความตรง  

และตรวจสอบความเชื่อถือได้ 
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ษณ์
 

  

- ส
สภ

. 6
 (น

นท
บุร

ี) แ
ละ

ทส
จ.

ปท
ุมธ

าน
ี รว

ม 
2 

แห
่ง 

- ผ
ู้บร

ิหา
รส

ถา
นท

ี่ก า
จัด

ขย
ะม

ูลฝ
อย
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ขย
ะใ

นส
ถา

นท
ี่ก า

จัด
ขย

ะม
ูลฝ

อย
 (เ

ฉพ
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รข

ยะ
มูล
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ฉพ
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ฉพ
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3.3.3.1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) 

1) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ตามนิยาม

เชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างการสร้างข้อค าถาม โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ

ค าถามดังนี้  

คะแนน 1 หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

คะแนน 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
คะแนน -1 หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบียบวิธีวิจัย จ านวน  

1 ท่าน และผู้เชียวชาญด้านเนื้อหาหรือศาสตร์ที่ท าการวิจัย จ านวน 2 ท่าน (วิสาขา ภู่จินดา, 2560 ) 
2) น าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

   IOC = ∑𝑅/𝑁 
R = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 
N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด   
3) การแปลผลค่า IOC 
ข้อค าถามมีค่า IOC เข้าใกล้ 1   ข้อค าถามท่ีดี  
ข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.5 - 1  ข้อค าถามนั้นสามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อค าถามมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5    ข้อค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
ผลการประเมินความตรง (แสดงดังภาคผนวก ค) 
1) แบบสังเกตการณ์ พบว่า ประเด็นที่สังเกตการณ์ ในข้อที่ 2 และ 3 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 

สามารถน าไปใช้ได้ โดยมีข้อเสนอแนะให้อธิบายเพ่ิมเติม ผู้วิจัยได้อธิบายเพ่ิมเติมประเด็นการ
สังเกตการณ์ ในด้านรถ บุคลากร วิธีการ เครื่องมือเครื่องจักร และวัสดุ/อุปกรณ์ ส่วนข้อ 1 และ ข้อ 
4-6 เป็นประเด็นสังเกตการณ์ที่ดี  

2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งเป็น 5 ชุด ดังนี้ 
ชุดที่ 1 พบว่า ในข้อที่ 6-8 และ 10 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ ส่วนข้อ 1-5 

ข้อ 9 และข้อ 11 เป็นข้อค าถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยายความและอธิบายเพ่ิมเติม ในประเด็น
ปัญหาอุปสรรคที่พบในกระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
นิยามสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ชัดเจน อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
และขยายความแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  



 120 

ชุดที่ 2  พบว่า ในข้อที่ 5 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ ส่วนในข้ออ่ืนมีค่า IOC 
เท่ากับ 1 เป็นข้อค าถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยายความแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการ
ติดตามตรวจสอบ งบประมาณสนับสนุน และอธิบายเพ่ิมเติมปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมหรือยกตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ขยายความและอธิบายเพิ่มเติมแล้ว 

ชุดที่ 3 พบว่า ในข้อที่ 8 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ ส่วนในข้ออ่ืนมีค่า IOC 
เท่ากับ 1 เป็นข้อค าถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยายความการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้านไหนบ้าง 
อธิบายผลกระทบด้านใดบ้าง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการประชาชนอาจไม่ทราบข้อมูล ผู้วิจัยได้ขยาย
ความและอธิบายเพิ่มเติมแล้ว 

ชุดที่ 4 และ 5 พบว่า ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นข้อค าถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยาย
ความและอธิบายเพิ่มเติม 

3.3.3.2 ตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Credibility) โดยเทคนิคสามเส้า (Triangulation)  
ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสามแหล่ง ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับภาค หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และการสัมภาษณ์เจ้าของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ประกอบกับสามเส้าของ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ เพ่ือ
ตรวจสอบผลการวิจัยให้ตรงกัน (สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2552) 
 โดยผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขแบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ที่สร้างขึ้น ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย  
 3.4.1 ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศและจังหวัดปทุมธานี ปัญหาในด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
และจังหวัดปทุมธานี ผลการด าเนินงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง แนวคิด ทฤษฎีด้านการ
จัดการขยะ แนวทางการจัดการขยะตกค้าง การฟ้ืนฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 3.4.2 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากแบบส ารวจ คพ.1 ของกรมควบคุมมลพิษ (ภาคผนวก ง) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ณ ที่ตั้งสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้
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แทนที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยนั้นๆ (เฉพาะแห่งที่มี) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานหรือผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ 
และประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ (เฉพาะแห่งที่มี) จากนั้นรวบรวบ เรียบเรียง 
และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4.3 ข้อมูลการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  เก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 
เก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยนั้นๆ (เฉาะแห่งที่มี) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประธานหรือผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัด
แยกขยะ (เฉพาะแห่งที่มี) จากนั้นรวบรวม เรียบเรียง และน ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้าง โดยใช้ SWOT Analysis  
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้แนวทางการวิเคราะห์ของงานวิจัยเชิง

คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้น ามาตรวจสอบและ

เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ว่าเนื้อความที่ได้ คล้าย สอดคล้องหรือแตกต่าง หากแตกต่าง  

จะท าการแยกประเด็นออกมาวิเคราะห์ (โยธิน แสวงดี, 2558) ซึ่งแหล่งข้อมูลได้แก่ ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ในพ้ืนที่  และข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  

รายงาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ผ่านมา ประเด็นหลักท่ีวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

 3.5.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่

ก าจัดขยะมูลฝอย โดยการน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงตามประเด็นที่เสนอไว้ในกรอบแนวคิด ซึ่ง

พิจารณาด้านกายภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ โดยน าข้อมูลทั่ว ได้แก่ ที่ตั้ง พื้นที่ รูปแบบ

ด าเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดต่อวัน ปริมาณขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่ กระบวนการ/

ขั้นตอนในการก าจัดขยะมูลฝอย รูปแบบและเทคโนโลยีในการก าจัดขยะมูลฝอย และการบริหาร

จัดการ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ตามแบบ คพ. 1 มาพิจารณาร่วมด้วย ส่วนสาเหตุของปัญหา

ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมา
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เรียบเรียง และวิเคราะห์โดยท าให้ข้อมูล ได้แก่ ถ้อยค า ประโยค หรือใจความที่ปรากฎในเอกสารเป็น

จ านวนที่วัดได้ แล้วแจงนับจ านวนของถ้อยค า ประโยค หรือใจความเหล่านั้น  (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 

2555) 

 3.5.2 วิเคราะห์การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย

ในจังหวัดปทุมธานี ท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาประเด็นการจัดการ P-D-C-A ที่เสนอไว้ในกรอบ

แนวคิด ประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) ด้านการ

ติดตามตรวจสอบ (Check) และด้านการปรับปรุงแก้ไข (Action) โดยแต่ละด้านตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบาย

มาตรการ กิจกรรมของจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่ศึกษา มาพิจารณาร่วมด้วย 

  3.5.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด

ขยะมูฝอย ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งปัจจัยภายในที่ศึกษาและ

วิเคราะห์ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา ส่วนปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เป็นต้น จากนั้นน าประเด็นปัจจัยที่วิเคราะห์ได้มาจัดท า TOWS Matrix เพ่ือก าหนดแนวทาง

ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด

ปทุมธานีให้ประสบความส าเร็จ  

 

3.6 ข้อจ ากัดการวิจัย  
3.6.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน มีข้อจ ากัดด้านเอกสาร/ข้อมูล รวมถึง

บุคลากรซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับข้อมูลบางข้อมูลเป็นความลับขององค์กรที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ ท าให้ข้อมูลที่ได้บางส่วนอาจไม่ชัดเจนและครบถ้วน 

3.6.2 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเฉพาะขยะมูลฝอยที่ตกค้างในสถานที่ก าจัดตามรายงาน 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2558 ของกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น ไม่รวมขยะมูล
ฝอยที่ตกค้างตามสถานที่เพ่ือรอการเก็บขนหรือสถานที่ลักลอบทิ้งอ่ืนๆ ในจังหวัด  

3.6.3 การเลือกผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบเจาะจง และศึกษาสถานการณ์เฉพาะ ท าให้
การน าผลการศึกษาไปใช้ในวงกว้างอาจมีข้อจ ากัดได้ 

 



 

บทท่ี 4  

ผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหา
ขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีให้ประสบความส าเร็จ โดยใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสังเกตการณ์  
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส่วนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
และส่วนที่ 3 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 สภาพพื้นที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  

ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด 
ขยะมูลฝอยได้จากการศึกษาเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 8 คน เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 8 แห่ง) ประธานหรือผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 8 คน ประชาชนใน
พ้ืนที่ จ านวน 8 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 24 คน ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ 
(เฉพาะแห่งที่มี) จ านวน 2 คน และการสังเกตการณ์ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 8 แห่ง  
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  
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4.1.1 สภาพพื้นที่และปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
4.1.1.1 สภาพพื้นที่ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
1) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ตั้งอยู่หมู่ 19 ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 667300 Y 1509511 ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อ
กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ทิศตะวันตกติดต่อกับพ้ืนที่เกษตรกรรม และทิศใต้ติดต่อกับพ้ืนที่รกร้าง 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแนวรั้วรอบขอบชิดเป็นบางส่วน มีอาคารส านักงานและอาคาร
โรงงานคัดแยกขยะ มีระบบไฟฟ้าและระบบน้ าใช้เข้าถึง พ้ืนที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ภาพท่ี 4.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนที่ใช้ในการสัญจรของรถขนขยะเข้าสู่พ้ืนที่มีสภาพทรุดโทรม บางช่วงเป็นทางลูกรัง มี
หลุมมีบ่อ (ภาพที่ 4.2)  

ส าหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนและประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ประชาชน
ในพ้ืนทีใ่กล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“มีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเยอะ มีอาคารพักอาศัยเพ่ิมมากขึ้น และปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองที่
เคยใช้อาบใช้กินได้ ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว การประกอบอาชีพท้านามีน้อยลง ส่วนใหญ่รับจ้างใน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร”  

 

ภาพที่ 4.1 ต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง 



 125 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า สถานที่ก าจัดขยะ

มูลฝอยนี้เริ่มใช้เป็นพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 มีขนาดเนื้อที่ 41-3-91 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองท่าโขลง อยู่ห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ามาก าจัด 
ประมาณวันละ 130-150 ตันต่อวัน ด าเนินการโดยเทศบาลฯ จ้างเอกชนก าจัด มีการใช้พ้ืนที่บ่อฝัง
กลบแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีหมักท าปุ๋ยแบบ
ไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) และผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์  
มีเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนักแบบอัตโนมัติ เครื่องร่อนขยะ (Trommel) เครื่องแยกขนาดด้วย
ลม บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) จ านวน 50 บ่อ สายพานคัดแยกขยะ
ด้วยมือ (Hand Sorting) และเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ได้จากการ
สังเกตการณ์ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
ซ่ึงกล่าวไว้ว่า  

“กระบวนการในการจัดการขยะของเรา (ภาพที่ 4.3) เริ่มจากรถขนขยะของเทศบาลเมืองท่า
โขลง จะขนขยะมูลฝอยเข้ามา ผ่านเครื่องชั่งน้้าหนักแบบอัตโนมัติ จากนั้นจะวิ่งเข้าไปโหลดในโรงคัด
แยก โดยจะมีเครื่องจักร 2 เครื่อง ก้าลังการผลิตเครื่องละประมาณ 100 ตัน หนึ่งวันรองรับขยะเต็มที่
ได้ 200 ตัน ถ้าเครื่องไม่เสียหรือช้ารุด หลักการคัดแยกขยะจะเข้าไปในเครื่องร่อนโดยใช้แรงเหวี่ยง 
(Trommel) เพ่ือแยกเศษอาหาร และพลาสติกออกจากกัน หรือแยกสารอินทรีย์ (Organic) กับ
สารอนินทรีย์ (Inorganic) ออกจากกัน แบ่งเป็น  

ภาพที่ 4.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง 
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1) ขยะอินทรีย์ เราจะน้าไปหมักแก๊ส ซึ่งมีอยู่ 50 บ่อ โดยได้พัฒนาใช้ระบบปั๊มผ่านท่อเข้าสู่

บ่อหมัก เพ่ือเอาแก๊สไปผลิตไฟฟ้า ใช้กับเครื่องยนต์และผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ไว้ใช้ในภายใน ที่เหลือ
จะขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากที่หมักแก๊สเสร็จแล้ว สารอินทรีย์ที่อยู่ในบ่อแก๊ส เมื่อย่อย
สลายหมดแล้ว น้าไปตากให้แห้ง ใช้เครื่องร่อนแยกเอาดินออกมา ซึ่งจะได้เศษขยะพวกหลอดกาแฟ 
ฝาเบียร์ ที่ปนอยู่ ดินที่แยกออกมาจะน้าไปท้าปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยต้องเอาปุ๋ยเคมีมาผสมตามสัดส่วน
ของพืชแต่ละชนิด โดยได้องค์ความรู้นี้มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ด้าเนินการเต็มที่ เพราะยังขาดปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น งบประมาณ บุคลากร 
และการบริหารจัดการ 

2) ขยะอนินทรีย์ จะแบ่งเป็น 2 อย่าง ได้แก่ ขยะรีไซเคิล พวกขวดพลาสติก ขวดแก้ว 
หลังจากการคัดแยกไปขายให้กับโรงงานรีไซเคิล พลาสติกส่วนที่เหลือเล็กๆ น้อยๆ ที่เผาได้ จะถูก
น้าไปท้าขยะเชื้อเพลิง (RDF) โดยส่งไปขายที่โรงปูน TPI และปูน SCG ส่วนพวกเศษไม้ต่าง ๆ มีการ
บริหารจัดการต่อ 

ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยที่ยังไม่สมบูรณ์ของสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเรา คือ ขยะ
พวกเศษผ้า ชิ้นใหญ่ ที่นอน จะเป็นปัญหา เนื่องจากไม่สามารถเข้าเครื่องคัดแยกได้ มีประมาณ 3% 
และไม่มีเครื่องฉีก ต้องส่งไปก้าจัดยังที่ที่สามารถก้าจัดได้ และเสียค่าก้าจัดให้เขา” 

ภาพที่ 4.3 การจัดการขยะของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง 
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2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลบึงสนั่น 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 697725 Y 1595915 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ า
ท่วมขังในบ่อ ซึ่งมีสภาพเป็นบ่อดินเก่า ไม่มีแนวรั้วรอบขอบชิดและแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน และไม่มี
อาคารส านักงาน มีระบบไฟฟ้า แต่ระบบน้ าใช้ยังเข้าไม่ถึง พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่รกร้างของเอกชน
และมีบ่อน้ าผิวดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งน้ าชะขยะสามารถไหลซึมลงได้ ถนนทางเข้าถึงพ้ืนที่มีสภาพดี 
(ภาพท่ี 4.4 และ 4.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

ภาพที่ 4.5 สภาพแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 



 128 

ส าหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงและประธาน
ชุมชน พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างในโรงงานเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น และมีโรงงานเพ่ิมขึ้นท้าให้มี
แรงงานและประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นตามไปด้วย” 

ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ประธานชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่กล่าว
เหมือนกันว่า มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก ส่วนการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ประชาชนในชุมชน ไม่ทราบก่อนว่าจะมีการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า สถานที่ก าจัด 
แห่งนี้เริ่มใช้เป็นพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ มีการใช้พ้ืนที่บ่อฝังกลบแล้วคิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
ประมาณ 13 กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัด ประมาณ 40 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ทั้งหมด เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าวว่า  

“พ้ืนที่บ่อขยะ เดิมเป็นบ่อดินท่ีถูกขุดหน้าดินไปขายแล้ว สร้างเป็นสถานที่ก้าจัดขยะ” 
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการเทกองบนพื้น (Open Dump) ไม่มีเครื่องจักร

ส าหรับบดอัดและไม่มีวัสดุในการปิดทับขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีเอกชนรับซื้อและขนย้ายขยะมูลฝอย
เก่าไปยังโรงปูนซีเมนต์เป็นครั้งคราว ส าหรับขยะมูลฝอยใหม่ เทศบาลฯ จ้างเอกชนขนย้ายออกไป
ก าจัดยังโรงปูนซีเมนต์บางส่วน และขยะมูลฝอยที่เหลือยังคงเข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้
ยังคงมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด ประมาณ 24,174 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560) สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ พบว่า สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยนี้ไม่มีบุคลากรประจ า ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร พบว่า มีกลุ่มประชาชนเข้ามาคัดแยกขยะมูล
ฝอยเพ่ือน าไปขาย ซึ่งประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“เข้ามาคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ้า คัดแยกในกองขยะที่รถเอามาทิ้งใหม่ ขยะที่คัดได้เป็น
ประเภทที่ขายได้ราคา ส่วนใหญ่เป็นพวก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม เหล็ก กระดาษ
ลัง ขยะที่คัดแยกได้ ก็จะน้าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าตรงปากซอย ทางเข้า” 

3) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 666755 Y 1549053 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม 
สภาพแวดล้อมรอบบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นพ้ืนที่รกร้าง มีแหล่งน้ าสาธารณะใกล้เคียง 
ไม่มีระบบไฟฟ้าและระบบน้ าใช้ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเพ่ือการเกษตรและที่อยู่อาศัย บริเวณ
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ด้านหน้ามีใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถและอยู่ใกล้เคียงแหล่งที่อยู่อาศัย ถนนทางเข้าถึงสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยมีสภาพดี ดังภาพที่ 4.6 และ 4.7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ท านา และจากการ

สังเกตการณ์พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีการสัญจรเข้า
ออกของประชาชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในวันหยุด ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีหมู่บ้านมากขึ้น แต่ในด้านขยะมีการลักลอบน้าขยะจาก
พ้ืนที่อ่ืนมาทิ้งในถังขยะ โดยไม่มีการคัดแยก ท้าให้ถังขยะเต็มล้นอยู่เป็นประจ้า” 

ภาพที่ 4.6 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ภาพที่ 4.7 สภาพแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
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ส่วนด้านการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจัดการขยะ ประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอย ประเภทขวดพลาสติก ในส่วนของการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย ประชาชนไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และ
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงท่านหนึ่ง กลา่วว่า  

“ได้รับปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบ้าง แต่ไม่ทราบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก้าจัด ใน
บ้านมีการคัดขวดพลาสติดเก็บไว้ขาย ในส่วนของการเก็บขน ก้าจัดขยะ ไม่ทราบข้อมูล เทศบาลเป็น
ผู้ด้าเนินการ โดยจะจ่ายค่าเก็บขยะ 40 บาทต่อเดือน” 

ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า พื้นที่นี้เริ่มใช้เป็น
พ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี 2557 เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนด าเนินการ ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ขนาดเนื้อที่ 12-2-70 ไร่ มีการใช้พ้ืนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแล้วคิดเป็นร้อย
ละ 100 อยู่ห่างจากเทศบาลต าบลบ้านกลางประมาณ 1 กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าก าจัด 
ประมาณ 60-70 ตันต่อวัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทิ้ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลหลักหก 
เทศบาลต าบลคูขวาง อบต.บางพูด อบต.บ้านกระแชง อบต.สวนพริกไทย ก าจัดโดยวิธีการที่มีการ
ควบคุม (Controlled Dump) โดยมีการก าหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอย ก าหนดเวลาเข้า-ออก สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ชัดเจน มีการบดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยทุกวัน ฉีดน้ าจุลินทรีย์และโรยปูนขาว
บริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ แต่ตามข้อก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ การด าเนินการที่มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเข้าสู่ระบบมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ถือว่า การกองที่มีการ
ควบคุม ยังเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันได้ด าเนินการปิดบ่อแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

4) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลต าบลล าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลล าไทร 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 702173 Y 1542461 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบน้ าลุ่ม 
พ้ืนที่โดยรอบติดต่อกับพ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีอาคารส านักงาน ไม่มีระบบไฟฟ้า
และระบบน้ าใช้เข้าถึง พ้ืนที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ถนนทางเข้าสู่พ้ืนที่มี
ขนาดค่อนข้างแคบ รถใหญ่สัญจรล าบาก ดังภาพที่ 4.8 และ 4.9 ส าหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะ ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงทั้ง 3 คน กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า มี
การคัดแยกขยะน้อย โดยจะท าการคัดแยกเฉพาะขวดพลาสติก กระดาษ ส่วนเศษอาหารและ
ถุงพลาสติกจะน าไปทิ้งรวม ในส่วนของการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ไม่ทราบก่อนว่าจะมีการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงท่านหนึ่งกล่าวว่า  
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“ไม่มีการมาบอกถึงอะไร แต่ทราบว่ามีปัญหาขยะล้นบ่อ เทศบาลฯ เข้ามาบอกว่า จะขนไป
ขาย แต่ขายที่ไหนไม่รู้ แต่เมื่อขยะมูลฝอยยุบลง ก็มีการขนมาเติมอีก และได้ลงชื่อไปกับผู้ใหญ่บ้านไม่
รับขยะจากที่อ่ืนมาทิ้งในพื้นที่นี้ แต่ก็ยังเห็นมาทิ้งอยู่ตลอด ก็ไม่รู้จะท้ายังไง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า พื้นที่นี้เริ่มใช้เป็น

พ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอย เมื่อปี พ.ศ.2534 ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลล าไทร มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 
เป็นพื้นที่ของ อบต.ล าไทร มีการใช้พ้ืนที่บ่อฝังกลบแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ห่างจากเทศบาลต าบล
ล าไทร ประมาณ 2 กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าก าจัด ประมาณ 7-8 ตันต่อวัน เป็นขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลล าไทรและเอกชน ด าเนินการก าจัดด้วยวิธีเทกองบนพ้ืน (Open Dumping) 

ภาพที่ 4.9 สภาพแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร 

ภาพที่ 4.8 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร 
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ภาพที่ 4.10 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองลาดสวาย 

ไม่มีเครื่องจักรส าหรับบดอัด และไม่มีวัสดุในการปิดทับขยะมูลฝอย มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม ประมาณ 9,806 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งพบว่าภายในสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอย ไม่มีบุคลากร ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ 
และไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรใดๆ 

5) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลลาด
สวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 682919 Y 1544745 (อยู่บริเวณหลังเทศบาลเมือง
ลาดสวาย) ดังภาพที่ 4.10 

 

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบที่มีการปรับถม มีระบบไฟฟ้าและน้ าใช้เข้าถึง พ้ืนที่โดยรอบมีการ
ใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรม มีอาคารรวบรวมขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนใน
พ้ืนที่ท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“ท้าเกษตรกรรมลดน้อยลง ส่วนอาชีพรับจ้างเพ่ิมมากข้ึน และมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากข้ึน”  
ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล เก็บ

สะสมไว้ขาย เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการก าหนดพ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“ไม่ทราบว่ามีการก้าหนดให้พ้ืนที่นี้ เป็นสถานที่ก้าจัดขยะ ทราบภายหลังจากข่าวและสื่อ
ออนไลน์ว่ามีขยะตกค้าง ส่วนในชุมชนมีการเปลี่ยนด้านความคิด มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”  
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ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า พ้ืนที่นี้เริ่มใช้เป็น
พ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีการใช้พ้ืนที่บ่อฝังกลบ แล้วคิดเป็นร้อยละ 100 มีเนื้อที่
ทั้งหมด 14 ไร่ เป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองลาดสวาย ด าเนินการโดยเทศบาลเมืองลาดสวาย เดิมก าจัด
ด้วยวิธีเทกอง (Open Dump) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่ ประมาณวันละ 70-80 ตันต่อวัน 
เป็นขยะในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองลาดสวายทั้งหมด ปัจจุบันปรับปรุงเป็นจุดพักขยะมูลฝอย โดย
ด าเนินการจ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยรายวันไปก าจัดโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี ไม่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  

6) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งที่ ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ตั้งอยู่หมู่ 15 ต าบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 680742 Y 1563971 เนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่  
อาณาเขตติดต่อโดยรอบติดกับพ้ืนที่เกษตรกรรม  มีที่พักอาศัยของคนงานอยู่ในพ้ืนที่ ลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมโดยรอบมีการใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรม มีระบบไฟฟ้า
และน้ าใช้เข้าถึง สภาพถนนเข้ามีสภาพเป็นทางลูกรัง และในฤดูฝนรถขนาดใหญ่จะสัญจรล าบาก  
ดังภาพที่ 4.11 และ 4.12 

ส าหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ประชาชนท่านหนึ่งกล่าวว่า  
 “ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา ปลูกเตย ท้าสวน”  
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 3 ท่าน 

กล่าวเช่นเดียวกันว่า มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการก าหนด
พ้ืนที่และสร้างเป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ทราบข้อมูล และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที ่อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) 
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ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) พ้ืนที่นี้เริ่มใช้เป็นพ้ืนที่

ก าจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ด าเนินการโดยเอกชน มีการใช้สอยพ้ืนที่บ่อฝังกลบแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 100 และอยู่ห่างจาก อบต.คลองสาม ประมาณ 9 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่ 9 ไร่ มีปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าสู่สถานที่ก าจัด ประมาณ 200 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยจากเอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงและ
หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ อบต. คลองสาม มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย ประมาณ 46,412 ตัน (ข้อมูล 30 กันยายน 2560) วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เป็นแบบเทกองบนพื้น (Open Dumping) ไม่มีวัสดุในการปิดทับขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงกล่าวว่า         

“พ้ืนที่ตรงนี้เป็นบ่อดินเก่าที่ถูกขุดหน้าดินไปขาย โดยเช่าด้าเนินการ จะลงทุนก่อสร้างอะไร
เลยท้าได้ยาก มีคนงานในบ่อขยะ รวม 14 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารบ่อขยะ และคนงาน 13 คน 
(เป็นคนงานต่างด้าวทั้งหมด) ได้แก่ คนงานขับรถแทรกเตอร์ คนงานรถแม็คโฮ คนงานฉีดยาดับกลิ่น 
และมีคนงานคัดแยกขยะ 10 คน โดยจะจ่ายเงินให้กับเราในการเข้ามาคัดแยกขยะเพ่ือขาย เดือนละ 
2,500 บาท ขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่เป็นพวกขวดพลาสติก และเศษเหล็ก มีรายได้ประมาณ
เดอืนละ 30,000 บาท โดยจะมีรถรับซื้อของเก่าเมารับซื้อเดือนละ 2 ครั้ง” 

7) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่ง ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) ตั้งอยู่หมู่ 10 ต าบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พิกัด X 680742 Y 1563971 ขนาดเนื้อที่  2 ไร่  

ภาพที่ 4.12 สภาพแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) 



 135 

ภาพที่ 4.14 สภาพแวดล้อมของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่ อบต. คลองสาม (แห่งที่ 2) 

ทิศเหนือติดกับบ่อน้ า ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่าอยู่อาศัย ทิศตะวันตกติดกับพ้ืนที่รกร้าง และทิศใต้
ติดถนน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
และที่อยู่อาศัย มีระบบไฟฟ้าและน าใช้เข้าถึง ถนนเข้าสู่สถานที่ก าจัดมีสภาพดี (ภาพที่ 4.13 และ 4.14)   

 
 

ส าหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากการสังเกตการณ์พบว่า อยู่ใกล้กับชุมชน ในพ้ืนที่
ข้างเคียงร้านรับซื้อของเก่าค่อนข้างมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ จากการ
สัมภาษณ์ ประชาชนในพ้ืนที่ กล่าวไว้ในท านองเดียวกันว่า มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก 
กระดาษ เก็บสะสมไว้ขาย 

ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า  

ภาพที่ 4.13 ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่ อบต. คลองสาม (แห่งที่ 2)  
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“เก็บขน ขยะเข้าสู่สถานที่ก้าจัดประมาณวันละ 2 ตัน มีคนงาน 6 คน ท าหน้าที่ในการเก็บขน 
และการคัดแยก โดยขยะมูลฝอยที่คัดแยก ได้แก่ พวกขวดพลาสติกที่ขายได้ และขยะอินทรีย์โดยจะ
น าไปเป็นอาหารของหมู ขยะที่เหลือพอยุบตัวลงก็จะด าเนินการกลบทับด้วยดินและปูน” 

   8) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.พืชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ม.1 ต าบลพืชอุดม 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 705728 Y 1547202 ขนาดพ้ืนที่ 15 ไร่ ปิดด าเนินการบ่อ
ฝังกลบขยะแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลพืชอุดม และข้อมูลของจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 นนทบุรี 
ซึ่งระบุว่า ไม่มีปริมาณขยะตกค้าง และด าเนินการปิดบ่อขยะแล้ว สภาพแวดล้อมโดยรอบมีการใช้
ประโยชน์เพ่ือการเกษตร และที่อยู่อาศัย สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่รกร้างมีวัชพืชขึ้นปกคลุมใช้
ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ปลูกข้าว
และท านาบัว ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า มีการคัดแยกขยะพวกขวด
พลาสติก ขวดแกว้เก็บไว้ขาย โดยมีรถมารับซื้อและมีร้านรับซื้อของเก่าในชุมชน  

4.1.1.2 ปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
1) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยท่ีก าจัดด้วยวิธีเทกอง (Open Dump) ได้แก่  
1.1) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลต าบลล าไทร จากข้อมูลของส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า ยังคงมีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่พ้ืนที่ การจัดการขยะมูลฝอยยังคง
ใช้วิธีการเทกองบนพ้ืน ไม่มีวัสดุปูพ้ืน พื้นที่มีน้อยและปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนในการก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอย ไม่มีเครื่องมือ
เครื่องจักรในการเกลี่ย ดันขยะและบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีการคลุมปิดทับ ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่
น่าดูของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมถึงไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจ าในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้มี
เอกชนขนขยะมูลฝอยมาลักลอบทิ้งในพ้ืนที่ ไม่มีระบบไฟฟ้าและน้ าใช้ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาขยะ
มูลฝอยประเภทถุงพลาสติกปลิวลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรข้างเคียง และบริเวณริมถนนทางเข้าสู่สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเกิดสภาพที่ไม่น่าดู รวมถึงมีปริมาณขยะ
พลาสติกจ านวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการสังเกตการณ์ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะทิศใต้ลม พบแมลงวันและนกจ านวนมาก น้ าชยะ มี
สภาพสีด าไหลลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ใต้ดิน สภาพดินบริเวณโดยรอบมีสี
ด าซึ่งอาจมีกานปนเปื้อนมลพิษ ดังภาพ 4.15  

ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า  
“ได้รับกลิ่น โดยเฉพาะช่วงที่ลมพัดมา ซึ่งบ้านเราอยู่ใกล้เราก็จะได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆ”  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร กล่าวว่า  
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“ขยะเก่ามีนโยบายขนออก แต่ขยะใหม่ก็ยังต้องมีการขนเข้าอยู่ เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ที่จะน้าไป
ทิ้ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาทิ้งร่วมด้วย และส่วนหนึ่งมีเอกชนลักลอบขนขยะมาทิ้ง เพราะ
ไม่มีคนอยู่ประจ้า” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  จากข้อมูลของส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า ยังคงมีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่พ้ืนที่ การจัดการขยะมูลฝอยไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้วิธีการเทกองไม่มีวัสดุปูทับ ปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรในการเกลี่ย ดันขยะและบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีวัสดุ
คลุมปิดทับ ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามองของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยประเภท
ถุงพลาสติกปลิวลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรข้างเคียง และบริเวณริมถนนทางเข้า และมีปริมาณขยะ
พลาสติกจ านวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการสังเกตการณ์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น พบแมลงวันจ านวนมาก นก และสุนัขจ านวนมาก เนื่องจากมี
สภาพเป็นบ่อดินเก่า พบปัญหาน้ าชะขยะท่วมขังในบ่อขยะมีสภาพสีด า และไหลลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน 
แหล่งน้ า และพ้ืนที่ข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ใต้ดิน สภาพดินข้างเคียงมีสีด าซึ่งอาจมีการปนเปื้อน
มลพิษ นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนปัญหา เรื่อง กลิ่นเหม็น น้ าชะขยะไหลลงบ่อเลี้ยงปลาข้างเคียง 
และการรุกที่ดินของประชาชน ดังภาพ 4.16 

ซึ่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสนั่นรักษท์่านหนึ่ง กล่าวว่า  
 “ตอนนี้มีปัญหาร้องเรียน การรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขยะล้นไปในที่ของเอกชน
ข้างเคียง และต้องเร่งขนขยะเก่าออกก่อนถึงจะมาสามารถให้เจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดเขตที่ดินได้ ตอนนี้
เทศบาลอยู่ระหว่างการด้าเนินการแก้ไขปัญหา” 

 

ภาพที่ 4.15 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร 
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1.3) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ปัญหาที่พบจะคล้ายคลึง
กับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์และพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร แต่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่จ านวนมากกว่า และยังคงมีขยะมูลฝอยจ านวนมากเข้าสู่สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ปริมาณที่สูง  จากข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 
นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมีปริมาณมาก ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่ 
200 ตันต่อวัน และด าเนินการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ร้อยละ 100 ของ
พ้ืนที่ เกินขีดความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยของพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีที่พักอาศัยของ
คนงาน ใกล้เคียงกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมอยู่ และมีแหล่งน้ าผิวดินใกล้เคียง ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น พบแมลงวันและนกจ านวนมาก มีน้ าชะขยะไหลลงสู่แหล่งน้ าผิวดิน
และพ้ืนที่ทางการเกษตรข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ใต้ดิน สภาพดินข้างเคียงมีสีด าซึ่งอาจมีการ
ปนเปื้อนของมลพิษ (ภาพที ่4.17)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.16 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

ภาพที่ 4.17 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที ่อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) 
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นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อบต.คลองสาม, 2561) ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า  

“มีขยะมูลฝอยเข้าสู่พ้ืนที่ ประมาณวันละ 200 ตัน ถ้าไม่ไปเก็บขน ขยะมันก็จะตกค้างอยู่ใน
หมู่บ้าน ในเมื่อรถของ อบต. ก็มีไม่เพียงพอ การจัดการไม่มีวัสดุปิดคลุมและยังไม่มีระบบการบ้าบัดน้้า
ชะขยะที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็น แก้ปัญหาโดยใช้การฉีดน้้ายาดับกลิ่น และ EM อยู่เป็นประจ้า 
เราเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้ายที่ไม่แข็งแกร่ง อาจจะถูกปิดเม่ือไหร่ก็ได้ในเมื่อเราท้าไม่ถูกต้อง”   

2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่  สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง จากของข้อมูลส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า มีปริมาณ
ขยะเข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในปริมาณที่สูง มีกระบวนการและขั้นตอนในการก าจัดหรือท าลาย
ขยะมูลฝอย แต่อุปกรณ์บางส่วนช ารุดและใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบหมักปุ๋ยแบบไร้
อากาศ มีปัญหากลิ่นเหม็นและสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่น่าดูน่ามอง ขยะมูล
ฝอยประเภทถุงพลาสติกตกหล่นในถนนและบริเวณข้างๆ และปลิวลงในที่นาของประชาชนข้างเคียง 
รวมถึงการปฏิบัติงานของคนงานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการณ์
สังเกตการณ์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะทิศใต้ลมและในช่วงฤดูฝนที่
อากาศชื้น จะมีกลิ่นเหม็นมาก พบแมลงวันและนกจ านวนมาก น้ าชยะ มีสภาพสีด า ไหลหกในพ้ืนที่
ข้างเคียงอาคารคัดแยกขยะ ซึ่งระบบรวบรวมน้ าชะขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ ไหลลงสู่พ้ืนที่ท า
การเกษตรข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน สภาพดินบริเวณโดยรอบมีสีด า (ภาพที่ 4.18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.18 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนทีเ่ทศบาลเมือท่าโขลง 
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นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียน ด้านกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียง ประชาชนใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“ได้รับผลกระทบเรื่อง กลิ่น ซึ่งเหม็นมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน และตอนที่ลมพัดมาทางบ้าน 
พอร้องเรียนไปทีก็ฉีดพ่นน้้ายาดับกลิ่นที แต่ก็เหม็นอยู่เรื่อยๆ ขยะพวกพลาสติกลมพัดลงในที่นา 
คนงานเข้ามาวุ่นวายในพ้ืนที่นา มีแมลงวันเยอะ มีนก และมีสุนัขจ้านวนมาก เข้ามาสร้างความ
เดือดร้อนในชุมชน ในส่วนพ้ืนที่นาที่ติดกับบ่อขยะ วัชพืชและต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงาม แต่ก็ไม่รู้ว่า
จะมีสารพิษสมสมในข้าวหรือไม่”  

ส่วนประชาชนมาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า  
“พอรถขยะวิ่งผ่านมาทีก็เหม็นที ผ่านแล้วก็ผ่านไป ก็ไม่รู้จะท้าไง ในเมื่อขยะ เราก็เป็นคน

สร้างขยะขึ้นมา”  
ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า  
“ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก้าจัด ที่รถเทศบาลเก็บขนมา มีการเน่าเสียตั้งแต่จุดรวบรวม 

บางครั้งเป็นขยะตกค้างหลายวัน และในช่วงที่ก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง ซึ่งเกิดจากน้้าท่วมเม่ือปี 2554 
เครื่องคัดแยกช้ารุด ท้าให้เกิดขยะสะสมมา เมื่อใช้รถตักขึ้นมา ก็มักจะถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจ้า มี
การร้องเรียนเรื่องกลิ่นมาตลอด เพราะรอบๆข้างเป็นชุมชนและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ก็
พยายามหาแนวทางแก้ไขร่วมกันจากหลายภาคส่วน มีมาตรการฉีดพ่นน้้ายาดับกลิ่น และให้คนงานลง
พ้ืนที่ข้างเคียงเพ่ือรายงานเมื่อมีกลิ่นเหม็นอยู่เป็นประจ้า รวมถึงหามาตรการในการจัดการปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งที่ด้าเนินการแล้ว คือ ขยะอินทรีย์ที่แยกแล้ว เราจะใช้ระบบ
ปัม๊เข้าสู่บ่อหมัก เพ่ือลดปัญหากลิ่น” 

สอดคล้องกับ ประชาชนในพื้นท่ีท่านหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า  
“ถังขยะใกล้ๆ บ้านเรา เต็มจนล้นถัง หลายวันกว่ารถจะมาเก็บขนไปทิ้ง แต่มีการขนขยะมูล

ฝอยจากที่อ่ืนเข้ามาท้ิงในพ้ืนที่ทุกวัน” 
3) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองที่มีการควบคุมแต่ยังไม่ถูกต้อง คือ สถานที่

ก้าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อบต.คลองสาม แห่งที่ 2 จากการสังเกตกาณ์ พบว่า อยู่ติดกับถนนและอยู่
ใกล้ชิดกับชุมชน ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามอง ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกปลิวลงสู่พ้ืนที่และ
แหล่งน้ าข้างเคียง มีกลิ่นเหม็น และมีน้ าชะขยะไหลลงสู่พ้ืนที่และแหล่งน้ าข้างเคียง ประกอบกับสภาพ
พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่รกร้างมีวัชพืชปกคลุม จึงเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และสัตว์
น าโรคต่างๆ (ภาพที่ 4.19) ซึ่งในกองขยะมูลฝอย พบแมลงวันจ านวนมากและนกมาคุ้ยเขี่ยขยะ 
นอกจากนี้พบว่า พ้ืนที่บ่อขยะที่ท าการกลบด้วยดินและปูน สร้างเป็นห้องพักอาศัย จึงไม่แน่ใจว่าจะมี
ผลกระทบเกิดขึ้น ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า  
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“ได้รับกลิ่นบ้าง แต่ก็ไม่รู้จะท้าอย่างไร เขาก็ท้าในที่ของเขาบ่อขยะเต็มก็สร้างเป็นหอพักให้
คนมาเช่า พ้ืนที่รอบๆ นั้นที่เขาหมดเลย”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

4) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ปรังปรุงเป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอย คือ สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองลาดสวาย จากการสังเกตการณ์สอดคล้องกับข้อมูลของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่พ้ืนที่จ านวนมาก และยังคงมีกองขยะ
มูลฝอยอยู่บริเวณโดยรอบอาคารจุดพักขยะ มีน้ าชะขยะมูลฝอยในอาคารจุดพักขยะมูลฝอยไม่มีระบบ
การบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งอาจไหลออกสู่บริเวณพ้ืนที่ภายนอกโดยรอบ และซึมลงใต้ดิน  มีกลิ่นเหม็น และ
แมลงวันจ านวนมาก 

5) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ปิดด าเนินการแล้ว ได้แก่  สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง ข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า น้ าชะขยะมูลฝอย
อาจมีการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าใต้ดินและบริเวณข้างเคียง ซึ่ งสอดคล้องกับสิ่งที่ ได้จากการ
สังเกตการณ์ ที่พบว่าสภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ และการไหลซึมของน้ าชะขยะ ส่วน สถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ี อบต.พืชอุดม พบสภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ  

นอกจากนี้ ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า  

“ส้านักงานฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนบ่อขยะ เป็นเรื่องกลิ่นเหม็นและน้้าเสียเป็นส่วนใหญ่
ด้าเนินการจัดการโดยประสานไปยัง อปท. ในพ้ืนที่ และร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง” 

ภาพที่ 4.19 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่อบต.คลองสาม (แห่งที ่2) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ท่านหนึ่ง กล่าวถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่า  

“ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จะท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งเหม็นมากโดยเฉพาะเส้นทางที่
รถวิ่งผ่าน และภายในพ้ืนที่ที่น้าไปเทกองไว้ โดยไม่มี buffer Zone เพ่ือบดบังสายตาและลดปัญหา
เรื่องกลิ่น ปัญหาน้้าชขยะ ซึ่งเกิดในพ้ืนที่ที่มีการเทกองและเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอย และเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน้าโรคที่พบมาก เช่น แมลงวัน” 

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่านหนึ่ง 
ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมือง ให้ความเห็นว่า 

“ขยะมูลฝอยหากจัดการไม่ดี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและส่งผลต่อ
สุขภาพ” 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า 
“ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็น อยู่เป็นประจ้า ก็จะลงพ้ืนที่ติดตามให้มีการขนย้าย

ออกไปก้าจัด ควบคุมให้เขามีมาตรการฉีดน้้ายาดับกลิ่น กลิ่นก็ลดลงมาก” 
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ประธานชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาทุกแห่ง 

กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน  
 
4.1.2 สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
จากการศึกษาเอกสารและการสังเกตุการณ์ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่

ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีเกือบทั้งหมด ก าจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยยังคงใช้วิธีการเทกองบนพ้ืน ไม่มี
วัสดุปูพื้น ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรในการเกลี่ย ดันขยะและบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีการคลุมปิดทับ 
ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่  

เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า  
“ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม เกิดจากการไม่มีสถานที่ในการก้าจัดขยะรวมของจังหวัด” 
ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 

กล่าวว่า  
“จังหวัดปทุมธานี ไม่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและเพียงพอ ตรงไหนมีที่รับก้าจัด

อยู่ก็จะถูกท้องถิ่นน้าไปทิ้งหรือระดมไปทิ้ง ซึ่งการก้าจัดใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ใช้วิธีการก้าจัดแบบ
เทกอง ท้าให้ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน รวมถึงสถานที่และพ้ืนที่มีข้อจ้ากัด สภาพ
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เศรษฐกิจและการเงินของผู้ด้าเนินการรับก้าจัดขยะโดยเฉพาะของเอกชน ไม่ได้ลงทุนและไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีการก้าจัดอะไร”  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ท่านหนึ่ง กล่าวว่า  

“จังหวัดปทุมธานีไม่มีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอบแบบครบวงจรในพ้ืนที่ ก็จะขนไปยังที่ที่สามารถ
ทิ้งได้ ซึ่งก้าจัดอย่างไม่ถูกต้อง ท้าให้เกิดปัญหาขยะสะสม รวมถึงชุมชนและที่พักอาศัยเพ่ิมมากขึ้น 
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรแฝง และชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น 
ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในปริมาณที่มาก ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยทิ้งรวมท้าให้มีปริมาณขยะจ้านวนมากเข้าสู่สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย” 

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่านหนึ่ง 
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมือง กล่าวว่า  

“การลดปริมาณขยะที่ต้นทางน้อย ท้าให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่พ้ืนที่มีปริมาณมาก ประกอบกับ
ระบบการจัดการที่ไซต์ขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ ” 

อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นไว้ว่า  
“ส้านักงานอุตสาหกรรมฯ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดูแลเฉพาะขยะอุตสาหกรรม แต่

จะเกี่ยวข้องกรณีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีมีการน้าขยะ
โรงงานมาทิ้งปะปนกับขยะอุตสาหกรรม แต่มีความคิดเห็นว่า ปริมาณการเกิดขยะในแต่ละวันเพ่ิม
สูงขึ้น ระบบการจัดการขยะในประเทศและในจังหวัดปทุมธานียังไม่เหมาะสม มีการรณรงค์คัดแยก
ขยะที่ต้นทาง มีการจัดถังขยะแยกประเภท แต่รถเก็บขนเป็นแบบขนรวมคันเดียว ประกอบกับความ
ไม่เพียงพอของรถเก็บขนขยะ ท้าให้ขยะที่ถูกคัดแยกที่ต้นทางถูกเก็บขนรวมกัน หรือปนกัน ท้าให้การ
ก้าจัดยากขึ้น ประกอบพ้ืนทีภ่าคกลาง รวมถึงจังหวัดปทุมธานีไม่เหมาะสมกับระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
แบบฝังกลบ เนื่องจากข้อจ้ากัดของสถานที่เป็นพ้ืนที่เกษตร น้้าท่วมถึง และระดับน้้าใต้ดินอยู่ใน
ระดับสูง และพ้ืนที่มีจ้ากัด ท้าให้ที่ผ่านมาเกิดความล้มเหลวของระบบฝังกลบ รวมทั้ง จิตส้านึกของ
ผู้รับเหมาหรือผู้ด้าเนินการ ซึ่งมองแค่ผลประโยชน์หรือค่าก้าจัด แต่ไม่ได้ค้านึงถึงประสิทธิภาพในการ
ก้าจัด การก้าจัดที่มักง่าย มองแค่ค่าก้าจัดแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ค้านึงถึง จิตส้านึกและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ตลอดจนไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือให้
ด้าเนินการอย่างถูกต้อง” 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้ความเห็นว่า 
“เทคโนโลยีในการด้าเนินการล้าสมัย ท้าให้การด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้ล่าช้า” 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า 
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“ในพื้นที่ อบต.คลองสาม ชุมชนเมืองขยาย ปริมาณขยะเกิดขึ้นในพื้นที่มีปริมาณท่ีสูง 120 ตัน
ต่อวัน ปัญหาสถานที่ก้าจัดในพื้นที่ เดิมเป็นบ่อดินมีการขนขยะเข้ามาเพ่ือกลบบ่อ เมื่อมีปริมาณมากขึ้น
จึงกลายเป็นการเทกอง ซึ่งไม่มีกระบวนการก้าจัด ท้าให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมากขึ้น” 

เจ้าหน้าทีก่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์กล่าวว่า  
“เทศบาลฯ ซื้อที่ที่ถูกขุดหน้าดินไปขาย เก็บขนขยะชุมชนมาเพ่ือจะถม บางปีไม่มีงบประมาณท่ี

จะย้ายขยะที่อยู่ในบ่อออกไป ขยะก็สะสมมาหลายๆ ปี และล้นมานอกบ่อ มีงบประมาณขนถ่ายขยะมูล
ฝอยในทุกปี ๆ ละ 2 ล้านบาท ซึ่งน้อยและไม่เพียงพอ ต่อการจัดการขยะท้าให้ ขยะตกค้างสะสม 
ประกอบกับในพ้ืนที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาก มีหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมมากขึ้น มีโรงงานมากขึ้น 
แรงงานและประชากรแฝงก็เข้ามามากขึ้น” 

นอกจากนี้ ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าวว่า 
“ปัญหาขยะสะสมมาจากช่วงน้้าท่วมในปี 2554 เครื่องมือเครื่องจักรช้ารุดเดินไม่เต็มที่  

บ่อหมักใช้การไม่ได้หลายบ่อ ท้าให้ไม่สามารถจัดการขยะที่เข้าสู่สถานที่ก้าจัดได้ จึงเกิดปัญหาขยะสม
สมจ้านวนมาก” 

สรุป สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานีเกิดจากการไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด พ้ืนที่ใดมีที่รับก าจัดขยะ
มูลฝอยก็จะถูกระดมไปทิ้ง การใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมใช้วิธีเทกอง ท าให้ขยะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน จิตส านึกของผู้ด าเนินการที่ไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพ ไม่ มีการ
บังคับใช้กฎหมายกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง ตลอดจนพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีมี
ข้อจ ากัดของสถานที่และพ้ืนที่มีจ ากัด ท าให้เกิดความล้มเหลวของระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของผู้ด าเนินการในการลงทุนในระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้อง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่วันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานียังขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาอุทกภัย ยังเป็นสาเหตุท าให้
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมีจ านวนมากขึ้น อีกทั้งการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอและต่อเนื่องในการ
ด าเนินการขนย้ายไปก าจัดยังส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่ตกค้างไม่ได้รับการจัดการ 

 

4.2 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  

 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวน 8 คน ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี) จ านวน 2 แห่ง ๆ 3 คน รวม  
6 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน ประธานหรือผู้น าชุมชน จ านวน 8 คน ประชาชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 24 คน และประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะใน



 145 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี) จ านวน 2 คน เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ตามวงจร P-D-C-A ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการ กิจกรรม/โครงการ 
ในช่วงปี 2559-2562 ผลการศึกษามีดังนี้  
 

4.2.1 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง  
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
    สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ เป็นพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาใน

พ้ืนที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดปทุมธานี (ระยะ
เร่งด่วน 6 เดือน) ในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ของ Road Map การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน ของคสช. มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 50,000 ตัน (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, 2557) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีแผนการด าเนินการและโครงการ ประกอบด้วย แผนงานโครงการขนย้าย
และคัดแยกกองขยะแห้งที่ตกค้าง ปี 2557-2558 ระยะเวลา 10 เดือน โดยโช้วิธีการขนย้ายออกไป
ก าจัดเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนน าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก โดยแบ่งขยะมูลฝอยออกตามที่มีการเทกอง
ขยะมูลฝอยสะสมไว้เป็น Lot A  Lot B Lot C และ Lot D แผนการซ่อมแซมเครื่องจักร และจัดซื้อ
เครื่องจักรเข้ามาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่ก าจัด  แผนการ
ปรับปรุงแก้ไขการคัดแยกขยะใหม่ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการทั้งหมดประมาณ 3-4 ล้านบาท  

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
    (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า 

กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัดยังโรงปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี 
ด าเนินการโดยใช้รถแบคโฮตักขยะขึ้นมาใส่รถพ่วงขนออกไปยังโรงปูนซีเมนต์ และขยะบางส่วนที่ตัก
ขึ้นมา แล้วน าเข้าสู่กระบวนการคัดแยกโดยใช้เครื่องร่อน (Trommel) เพ่ือแยกเอาเศษดินออก 
จากนั้นน าขยะที่ได้ส่งไปขายยังโรงปูน TPI และปูน SCG เพ่ือท าขยะเชื้อเพลิง RDF  

    (2) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้น าชุมชนและประชาชน พบว่า ประธานชุมชน
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ แต่เห็นว่ามี
การน ารถพ่วงขนย้ายขยะมูลฝอยออกไป 
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 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า 

มีการติดตามตรวจสอบโดยประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลงและการจัดท าบัญชีการขนส่ง รวมทั้ง  
มีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสม ได้ 50,000 ตัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นไปตามแผนงานโครงการขนย้ายและ
คัดแยกกองขยะแห้งที่ตกค้าง ปี 2557-2558 และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤติที่ต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดปทุมธานี (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน)  
ที่ก าหนดไว้ ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ปัญหากลิ่นเหม็นจากการตักขยะ ท าให้มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนใกล้เคียง ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้า ตลอดจนถนนเข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รถพ่วง
สัญจรล าบากท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  

   “ในช่วงฤดูฝนเราจะมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น เมื่อตักขยะขึ้นมาก็จะท าให้มีกลิ่น
เหม็น ท าให้ประชาชนร้องเรียน หน้าฝนจะเป็นฝั่งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ส่วนในหน้า
หนาวจะเป็นประชาชนในชุมชน เมื่อมีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นเราจึงต้องหยุดกระบวนการเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดการไม่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง” 

   (2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการส ารวจสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจ าปี ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาสามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ในการด าเนินการจัดการมีการ
ร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้ง 
สถานที่ก าจัดแห่งนี้เข้าข่ายเป็นโรงงาน จึงมีค าสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและขั้นตอน เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

   (3) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้น าชุมชนและประชาชน พบว่า ประธานชุมชน
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ไม่ทราบข้อมูลและผลการด าเนินงาน แต่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น
เหม็นอยู่เป็นประจ า 

4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จาก

ปัญหาอปุสรรคที่พบในการด าเนินงาน ได้มีด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
    1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินการขนย้ายขยะ กระบวนการ

หรือขั้นตอนต่างๆ และมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น  
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    2. ก าหนดมาตรการการป้องกันกลิ่นเหม็น ได้แก่ ฉีดพ่นน้ ายาขจัดกลิ่นอเนกประสงค์  
(เอส วัน พลัส) และฉีด EM บริเวณโดยรอบและพ้ืนเมื่อมีการตักหรือขนย้ายขยะออกจากพ้ืนที่  
และใช้สแลนคลุม 

    3. จัดตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์ (Line Group) ในการแจ้งผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อน  
    4. ก าหนดให้พนักงานลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังและสอบถามปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน 

ระหว่างที่ด าเนินการตักขยะ 
    ผลการด าเนินการ พบว่า มีการร้องเรียนจากประชาชนด้านกลิ่นเหม็นลดลง แต่ก็ยังมีการ

ร้องเรียนจากประชาชนและโรงงานข้างเคียงอยู่ ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวถึงแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยว่า   

  “เราจะปรับปรุงโรงคัดแยก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ให้มีกลิ่น ซึ่งอาจจะใช้วิธีติดระบบ
ก้าจัดกลิ่นในโรงงานคัดแยกที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการล้าเลียงขยะเปียกไปยังบ่อหมักแก๊สจะใช้ระบบ
ปั๊มผ่านท่อเพ่ือไม่ให้มีกลิ่น พยายามไม่ให้มีขยะตกค้าง จะจัดการให้ได้วันต่อวัน ก้าหนดให้มีการท้า
ความสะอาดโรงคัดแยกหลังเลิกงานทุกวัน รวมถึงจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ดี ในส่วนของการผลิต
ไฟฟ้าที่ได้จากบ่อหมักแก๊ส จะปรับปรุงกระบวนการหมักแก็สให้มีประสิทธิภาพ ใช้จ้านวนบ่อที่น้อยลง 
แต่ผลิตไฟฟ้าให้เพ่ิมขึ้น ขยะเศษอินทรีย์ที่เหลือจากการหมักแก๊สจะน้าไปท้าปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน โดยจะด้าเนินการปรับปรุงทุกกระบวนการอย่าง
จริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถานที่ก้าจัดทุกท่ีในประเทศไทย” 
    (2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้ มีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีการแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า ว่าจะมีการตักขยะ
ขึ้นมา และเพ่ิมมาตราการในการฉีดพ่นน้ ายาดับกลิ่น มีการจัดตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์ (Line Group) 
ในการแจ้งเตือนผลกระทบ รวมถึงมีการประชุมร่วมกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือน าเสนอและ
ชี้แจงถึงแผนการด าเนินงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวนเป็นประจ า  
 
 4.2.2 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 

1) ด้านการวางแผน (Plan) 
   จากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอยแห่งนี้ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่โดยใช้วิธีการจ้างเอกชนขนไปก าจัดและ
บางส่วนเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการขนขยะมูลฝอยเองโดยรถพ่วงของเทศบาล ผู้แทนผู้บริหารสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า  
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   “นโยบายของผู้บริหาร คือ ขนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่ออกไปก้าจัดอย่างถูกต้อง
ให้หมดและด้าเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ซ่ึงเทศบาลได้ด้าเนินการภายใต้โครงการ
ว่า จ้างเอกชนขนถ่ายขยะ และถมดินกลบบ่อขยะบดอัดแน่นบริเวณที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสั่น อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีเป้าหมายจะต้องก้าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างให้คงเหลือ 0 ตัน ภายใน 120 วัน (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เมษายน  - สิงหาคม 2561) 
งบประมาณรวมตามสัญญาจ้าง 14,849,955 บาท” 

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
   1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการ

และข้ันตอนในการด าเนินการ ประกอบด้วย  
   1. การส ารวจ และประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่  
   2. จัดท าโครงการและขออนุมัติงบปริมาณต่อสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ส าหรับใช้ในการ

ด าเนินงานขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากที่พักขยะมูลฝอยของเทศบาลและบริเวณพ้ืนที่เอกชนใกล้เคียง
เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ต าบลทับ
กวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณ ตามวงเงินที่ประมาณการไว้  

   3. จัดท าขอบเขตการด าเนินงาน (Terms of Reference : TOR) ด าเนินการประกวด
ราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบก าหนด  

   4. ด าเนินการตามสัญญาจ้าง และตรวจรับงาน โดยก าหนดการจ่ายเงินเป็น 3 งวด ได้แก่ 
งวดที่ 1 ร้อยละ 12 จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 10,000 
ตัน งวดที่ 2 ร้อยละ 12 จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 
10,000 ตัน งวดที่ 3 จ่ายตามจ านวนน้ าหนักขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการขน
ถ่ายขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือในพ้ืนที่ของผู้ว่าจ้างและพ้ืนที่ข้างเคียง และงวดสุดท้าย ร้อยละ 25.92 
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการถมดินกลบบ่อขยะมูลฝอย และบดอัดแน่น เกรดปรับแต่งพ้ืนที่ทั้งหมดจน
เรียบร้อย ท าการซ่อมถนนทางเข้าออก กรณีท่ีช ารุดเนื่องจากการขนถ่ายขยะมูลฝอย  

   (2) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนและประชาชน พบว่า ประธานชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ แต่ ให้ข้อมูลไว้
เช่นเดียวกันว่า มีการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปโดยใช้รถพ่วง  

   (3) ผลจากการสัมภาษณ์ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะจ านวน 2 ท่าน ทราบว่ามีการการด าเนินการ
ขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปก าจัด โดยใช้รถแม็คโฮมาตักขยะขึ้นมาใส่รถพ่วงขนออกไปและบางช่วงมี
การหยุดขน ซึ่งประชาชนจะเข้ามาคัดแยกขยะที่ขายได้ในกองขยะที่รถขนเข้ามาเทกองไว้ใหม่เป็น
ประจ า เนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้เคียง ขยะที่คัดแยกได้จะเป็นจ าพวกขยะรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่  
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 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 

   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีการติดตาม
ตรวจสอบโดยการประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลง และการตรวจติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง การตรวจรับงานตามที่ก าหนดไว้ใน TOR  โดยมีการตรวจสอบจากเอกสารใบเสร็จ บริษัท ที
พีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่ก าจัดปลายทาง โดยจะมีข้อมูลน้ าหนักของขยะมูลฝอยที่
ขนออกไป (น้ าหนักขยะ = น้ าหนักรถเข้า–น้ าหนักรถออก) และเป็นเอกสารในการเบิกจ่ายเงินตาม
งวดงาน ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 ปัญหาอุปรรคที่พบ ได้แก่ ปลายทาง
ที่รับก าจัดขยะมูลฝอย คือ โรงปูนซีเมนต์ มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถ
ด าเนินการขนขยะมูลฝอยออกได้ เนื่องจากเอกชนผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้  และขยะมูล
ฝอยที่ล้นไปยังที่ของเอกชน ท าให้ไม่สามารถรังวัดแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนได้  รวมทั้งขยะมูลฝอยใหม่ที่
เกิดข้ึนจ าเป็นต้องน าเข้าสู่พ้ืนที่ทุกวัน  

   (2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า  
จากการส ารวจสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
ประจ าปี พบว่า อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัด และปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมมีปริมาณลดลง และพบมีปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่
ได้รับผลกระทบจากน้ าชะขยะไหลซึมลงสู่บ่อปลาของเอกชนข้างเคียง และการรุกที่ดินของเอกชน 
รวมทั้ง ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ยังคงจัดการโดยใช้วิธีเทกอง 

   (3) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน จากการสัมภาษณ์
ประธานชุมชน พบว่า ไม่ทราบข้อมูลและผลการด าเนินการ ส่วนประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 
รับทราบว่ามีการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปก าจัด แต่เห็นว่ายังมีการน าขยะมูลฝอยใหม่มาเทกองไว้ 

4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาโดย เร่งขนขยะมูลฝอยออกจากพ้ืนที่ของเอกชน และให้เอกชนเจ้าของพ้ืนที่มาประชุมชี้แจงผล
การด าเนินงานและสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงก าหนดในเงื่อนไขสัญญา ให้เอกชนผู้รับจ้าง ท าการ
ซ่อมถนนทางเข้า-ออก กรณีที่ช ารุดเนื่องจากการขนถ่ายขยะมูลฝอย และกรณีการด าเนินการล่าช้า 
พิจารณาการขยายเวลา กรณีมีเหตุอันควรตาม กฎระเบียบของทางราชการ ผลการด าเนินการพบว่า 
ขยะมูลฝอยที่อยู่ในพ้ืนที่ของเอกชนถูกขนย้ายออกแล้วบางส่วน ส่วนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย คือ เร่งพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณ
ขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

 (2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมร่วมกันกับผู้
ร้องเรียนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจต่อการด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยออกจากพ้ืนที่ของเอกชน 
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ในส่วนของปัญหาการร้องเรียนเรื่องน้ าชะขยะ เทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการน าเครื่องเติมอากาศ
มาติดตั้งในบ่อชั่วคราว และน าน้ าที่มีคุณภาพดีมาเติมในบ่อเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ า  
 

4.2.3 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
    ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอยแห่งนี้ มีนโยบายฝังกลบขยะวันต่อวัน โดยไม่ให้มีการตกค้าง ไม่มีแผนงาน โครงการในการจัดการ 
โดยขยะมูลฝอยที่ตกค้าง เป็นขยะมูลฝอยที่รอการด าเนินการกลบทับ เมื่อเต็มพ้ืนที่ก็จะด าเนินการปิด
บ่อขยะ 

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการ

ขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ด าเนินการโดยใช้รถบดอัดขยะ แล้วกลบทับโดยใช้ทราย อิฐ 
ดิน และหินลูกรัง จากนั้นใช้ปูนขาวโรย  

   (2) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน พบว่า ประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ แต่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น
เหม็นบ้าง ส่วนประธานชุมชนทราบว่ามีการฝังกลบขยะในพ้ืนที่  
 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 

   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า มีการติดตามตรวจสอบจากปริมาณขยะในพ้ืนที่ และการส ารวจ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจ าปี  ผลการ
ด าเนินการ พบว่า การกลบทับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ทั้งหมด ปัจจุบันไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมและด าเนินการปิดบ่อขยะแล้ว ส่วนประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน ไม่ทราบข้อมูล  

4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันปิดบ่อขยะแล้ว โดยจะด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เพ่ือให้ประโยชน์อย่างอ่ืน 
4.2.4 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลต าบลล าไทร 
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
    ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย

แห่งนี้ ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม โดยเริ่มจากนโยบายรัฐบาลเร่งรัดให้ด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมหรือมูลฝอยเก่า และมีนโยบายในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยที่ชัดเจน  
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ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า 
“ขยะเก่า เรามีนโยบายขนออกไปก้าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องให้หมด ซึ่งขนออกไปได้แล้ว

ประมาณ 60% เหลือ 40% ด้าเนินการให้หมดไปในปี 2561 และปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
เป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ขยะมูลฝอยใหม่ท้าการจัดการขยะมูล
ฝอยวันต่อวัน” 

โดยด าเนินการผ่านโครงการด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด 
ซ่ึงเริ่มบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของเทศบาลฯ เมื่อปีงบประมาณ 2560 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย โดยได้ก าหนด
เป้าหมายการสามารถจัดการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ปริมาณ = งบประมาณที่ได้รับจัดสรร /
ราคากลางในการขนย้ายไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง) ปี 2560 ร้อยละ 60 ปี 2561 ร้อยละ 40 
งบประมาณตามสัญญาจ้าง 2,200,000 บาท 

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการขั้นตอน

ด าเนินการเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีดังนี้   
   1) การส ารวจและประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ในสถานที่ก าจัด โดยเทศบาล

และข้อมูลการประเมินจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)  
   2) ก าหนดค าถามและศึกษาทางเลือกการน าขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมไปก าจัด โดย

พิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางและปลายทางการก าจัดที่ถูกต้อง ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย กล่าวว่า 

    “เราตั้งค้าถามว่าจะเอาขยะไปก้าจัดที่ไหน อย่างไร ทางเลือกเรามี 1 คือ ขนไปทิ้งที่บ่อ
ขยะบางไทร จังหวัดอยุธยา หรือการก้าจัดโดยบริษัทเอกชนแห่งอ่ืน ซึ่งเป็นระบบฝังกลบ ซึ่งไม่แน่ใจ
ได้ว่าน้าไปก้าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง ทางเลือก 2 คือ ขนไปก้าจัดยังบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) 
ซึ่งเมื่อเราประสานงานและเข้าไปพูดคุยด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น ปริมาณ ระยะเวลา และคุณลักษณะ 
ท้าให้เรามองว่าเราเสียเปรียบ จึงตัดสินใจเลือกวิธีการก้าจัดโดยจ้างเอกชนให้เข้ามาขนย้ายขยะมูล
ฝอยไปก้าจัดในที่ท่ีถูกต้อง คือ ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) โดยการน้าไปเผา” 

   3) จัดท าโครงการในปี 2559 บรรจุในเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลต าบลล าไทร  

   4) จัดท าข้อก าหนดในการว่าจ้าง โดยระบุเงื่อนไขคลอบคลุมการด าเนินการในการบริหาร
จัดการขยะทั้งหมด ตั้งแต่การขนย้ายที่ต้นทางไปถึงปลายทาง เช่น บุคลากร รถ เครื่องมือ เครื่องจักร 
เป็นต้น   
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   5) ด าเนินการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด และท าสัญญา
กับเอกชนผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญา ประมาณ 2 เดือน (8 ธันวาคม 
2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2561) เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน  

(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่ออกไปก าจัดยังสถานที่
ที่ถูกต้อง จากการตรวจติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมีปริมาณ
ลดลง  

(3) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน พบว่า ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ แต่เห็นว่ามีการน า
รถขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปโดยใช้รถพ่วง และได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น 
 3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 

   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ
ด าเนินการตามสัญญาจ้าง และติดตามตรวจสอบโดยการดูเอกสารที่ปลายทาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะท าการชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยที่ขนมาก าจัดและมีเอกสารใบเสร็จแสดงปริมาณ
น้ าหนักของขยะมูลฝอยในแต่ละเที่ยวของการขน ผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก านดไว้ ก าจัด
ขยะมูลฝอยไปแล้ว ประมาณ 60% หรือประมาณ 4,300 ตัน ระยะเวลาในการด าเนินการก าจัด ตาม
สัญญาจ้าง ประมาณ 2 เดือน คงเหลือประมาณ 40% ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ  

   1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัด  
   2. ถนนเข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยค่อนข้างแคบ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุง

และพัฒนาถนน เพ่ือให้รถของเอกชนสามารถเข้าด าเนินการเก็บขนไปก าจัดได้   
   3. ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องน าเข้าสู่พ้ืนที่ เนื่องจากยังไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอยที่ถูกต้อง  
   4. มีเอกชนขนขยะเข้ามาลักลอบทิ้ง ซึ่งไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ เนื่องจากไม่มี

เจ้าหน้าทีอ่ยู่ประจ า  
   (2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การส ารวจสถานที่ก าจัดขยะ

มูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจ าปี พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ตกค้างสะสมมีปริมาณลดลง ซึ่งอยู่ระหว่างเอกชนผู้รับจ้างขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัด แต่ยังมีปัญหา
ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ยังคงจัดการโดยใช้วิธีเทกอง 

  (3) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้น าชุมชนและประชาชน จากการสัมภาษณ์
ประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันว่า มีการขนย้ายขยะมูลฝอย
ออกไปโดยใช้รถพ่วง แต่เห็นว่ายังมกีารน าขยะมูลฝอยใหม่เข้ามาเทกองไว้  
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4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พบว่า มีการปรับปรุงถนนทางเข้า ได้ขอความร่วมมือให้เอกชนที่เป็นผู้รับจ้าง ปรับปรุงถนนชั่วคราว 
เพ่ือให้รถพ่วงสามารถเข้าขนขยะมูลฝอยออกไปก าจัดได้  รวมทั้งได้แจ้งให้กับประชาชนทราบว่า
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการจ้างให้เอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องเพ่ือลด
ผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นต่อประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ซ่ึงได้รับความยินยอมจากประชาชน  

ในส่วนของแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้บริหารสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  

“อปท. ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ควรจะลงทุนร่วมกัน ในการสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่แปรเป็น
พลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าจากขยะ และพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานที่พักขยะมูลฝอยหรือสถานีขนถ่ายขยะ
มูลฝอย โดยด้าเนินการก่อสร้างแนวรั้วรอบขอบชิดสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย โดยปรับสภาพพ้ืนที่ 
ภายใน 2 ปี  ให้อปท. ใกล้เคียงมาร่วมทิ้งด้วย เพ่ือให้เพียงพอตามเงื่อนไขในการจ้างเอกชนขนส่งไป
ก้าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในการขนส่งไปก้าจัดให้มีระบบป้องกันน้้าชะขยะไหลลงสู่ถนน โดยการ
ก้าหนดให้มีระบบรวบรวมน้้าชะขยะของรถ อาจจะใช้เป็นถัง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็น้าไปก้าจัด
ยังสถานที่ก้าจัดที่ถูกต้องด้วย”  

 
4.2.5 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย  
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
   ผลจากการสัมภาษณ์แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอยแห่งนี้ ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยการจ้างเอกชนขนย้ายไปก าจัด มีแผนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน ระยะเวลาการด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอย ประมาณ 1 ปี แบ่งการด าเนินการ
จ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอย ออกเป็น 2 ครั้ง   

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนบริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้

ข้อมูลสอดคล้องกันว่า มีการด าเนินการตามสัญญาจ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัด และ
ประธานชุมชนและประชาชน ให้ข้อมูลตรงกันว่า เห็นมีการขนย้ายขยะมูลฝอยใส่รถพ่วงออกก าจัด 

3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 
    ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง พบว่า มีการส ารวจสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างประจ าปี มีการติดตามตรวจสอบ ณ ต้นทาง โดยการลงบันทึกหมายเลขรถที่ขนขยะมูลฝอย
ออก และตรวจสอบกับปลายทางที่รับก าจัด ผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ขยะมูล
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ฝอยที่ตกค้างสะสมถูกขนไปก าจัดแล้ว 100% ปริมาณขยะท่ีขนย้าย ปริมาณขยะที่ขนย้าย 65,044.05 
ตัน งบประมาณ 10,000,000 บาท ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ คือ  

   1) กลิ่นเหม็นจากการตักขยะ ด าเนินการปัญหาแก้ไขโดยการฉีด EM ดับกลิ่น และลงพ้ืนที่
แจ้งแผนการด าเนินงานกับประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง  

   2) โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ ด าเนินการแก้ไขโดยเอกชนผู้รับจ้าง 
จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เพ่ือเข้ามาขนขยะทุกวันตามแผนที่ก าหนด และบรรทุกขยะใส่
รถไว้ เพื่อรอการน าเข้าไปก าจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์  

   3) ในช่วงฤดูฝนการด าเนินการค่อนข้างยาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
   4) ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องน าเข้าสู่พ้ืนที่  
   ส่วนประธานชุมชนและประชาชน ไม่ทราบข้อมูล แต่เห็นว่ามีการด าเนินการขนย้ายขยะ

มูลฝอยออกจากพ้ืนที่ไปก าจัด 
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีการด าเนินการแก้ไขโดย

การเร่งขนขยะเก่าออกไปก าจัดและประเมินปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขนย้ายไปก าจัดวันต่อวัน 
ไม่ให้มีขยะตกค้าง เมื่อขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมออกจากพ้ืนที่หมดแล้ว ด าเนินการปรับปรุง
เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยที่เก็บขนจะถูกน ามาพักและขนออกไปก าจัดวันต่อวัน 
ไม่ให้มีการตกค้างสะสม สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ข้อมูล
ว่า ปัจจุบันด าเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง  

 
4.2.6 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) 
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
    ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  
“บ่อขยะเรา ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมโดยการให้เอกชนเข้ามาขนขยะมูล

ฝอยไปก้าจัดยังจังหวัดสระบุรี ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ นคร
หลวง จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มด้าเนินการขนขยะมูลฝอยออกเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ไม่มีการก้าหนด
แผนงานในการด้าเนินการ แต่มีเป้าหมายปริมาณขยะมูลฝอยที่จะขนส่งไปก้าจัด คือ 300 ตันต่อวัน 
หรือ 9,000 ตันเดือน ไม่ได้ใช้งบประมาณในการขนไปก้าจัด โดยเอกชนจะเข้ามารับซื้อขยะเที่ยวละ 
700 บาท ส่วนรายได้ของบ่อขยะ มาจากค่าเก็บขนจากนิติบุคคลโดยตรง ในหมู่บ้านที่มีซอยขนาดเล็ก
ซึ่งรถเก็บขนขยะของ อบต.คลองสาม ไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จะจ่ายให้หลังละ 250 บาทต่อเดือน 
และอปท.อื่นที่เข้ามาร่วมทิ้งเราคิดค่าบริการ 600 บาทต่อเที่ยว” 
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2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
    ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

พบว่า กระบวนการและขั้นตอนในการขนขยะมูลฝอยไปก าจัด จะใช้รถแม็คโฮตักขยะมูลฝอยขึ้นมา 
โดยจะมีเครื่องย่อยขยะมูลฝอยจ าพวกเศษยาง เศษไม้ เศษผ้า ซ่ึงจะยังคงทิ้งอยู่ที่บ่อขยะ จากนั้นจะใช้
รถพ่วงขนขยะมูลฝอยออกไปก าจัด โดยจะมีการจัดท าเอกสารบันทึกจ านวนเที่ยวการขนส่งออกเป็น
ประจ าทุกวัน ในส่วนของน้ าชะขยะ มีการด าเนินการตีคันกลั้นบ่อขยะป้องกันน้ าเสียไปยังสถานที่
ข้างเคียง ในช่วงที่ผ่านมาเคยมีบริษัทเข้ามาเพ่ือติดต่อด าเนินการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ติด
ปัญหาเรื่องระบบสายบริการ จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการศึกษาต่อไปได้ ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย กล่าวว่า  

“ผลการด้าเนินการที่ผ่านตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2561 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
ลดลงจาก 500,000 ตัน เหลือประมาณ 400,000 กว่าตัน ในช่วงฤดูฝนด้าเนินการขนออกได้ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ปริมาณขยะมูลฝอยที่ขนออกไปก้าจัดได้ 100 ตันต่อวัน หรือเดือนละ 3,000 ตัน ได้แก่
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) วันละ 1 เที่ยว และบริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จ้ากัด (มหาชน) 
วันละ 3 เที่ยว โดยในช่วงฤดูฝนในช่วงฤดูฝนจะขนขยะมูลฝอยออกไปได้ประมาณเดือนละ 1,025 ตัน
ต่อวัน” 

ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกัน
ว่า มีการขนย้ายออกไปก าจัดยังโรงปูน ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานที่ชัดเจน ส่วน
ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เห็นว่ามีการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปโดยใช้รถพ่วง  

3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  

ให้ข้อมูลไว้ตรงกันว่า มีการด าเนินการติดตามตรวจสอบจากจ านวนเที่ยวของรถที่ขนขยะมูลฝอยออก
ในแต่ละวันกับน้ าหนักบรรทุกของรถพ่วง ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินการ คือ ในช่วงฤดูฝน  
ขนขยะมูลฝอยออกไปได้น้อยลง เนื่องจากสภาพถนนท าให้รถพ่วงไม่สามารถเข้ามาขนขยะมูลฝอยได้ 
และมีน้ าเสียซึ่งเป็นน้ าชะขยะไหลลงสู่ข้างเคียงมากขึ้น  

   ส่วนผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากการส ารวจสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจ าปี พบว่า อยู่ระหว่าง
ด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัด แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังมีปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในปริมาณที่สูง ประกอบกับขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พ้ืนที่มีปริมาณมากและยังคง
จัดการโดยใช้วิธีเทกอง ส่วนผู้น าชุมชนและประชาชนไม่ทราบข้อมูล  
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4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   (1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอย ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันว่า มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าชะขยะโดยการตีคันกลั้นบ่อขยะ
ป้องกันน้ าเสียไปยังสถานที่ข้างเคียง กลิ่นเหม็นจากการที่รถแม็คโฮตักขยะขึ้นมาท าการฉีดพ่นน้ ายา
ดับกลิ่น โดยได้ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ตลอดเป็นประจ า ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  ส่วน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า  

   “อยากให้ท้องถิ่นหรือภาครัฐเข้ามาร่วมในการด าเนินการและลงทุนในระบบก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้อง” 

   (2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้จะด าเนินการปิดบ่อขยะ ไม่ให้มีการน าขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่พ้ืนที่ในเดือนตุลาคม 2561 
โดยจะด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างต่อไป 

 
4.2.7 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) 
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
    จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสม โดยการน าปูนมาเทกลบทับจากนั้นใช้พ้ืนที่สร้างเป็นห้องพักใช้เช่าอาศัยจ านวน  1 ชั้น 
ไม่มีแผนการด าเนินการ ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการ  

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการและข้ันตอนใน

การด าเนินการ จะท าการกลบทับขยะมูลฝอยโดยใช้ปูนและดิน ส่วนผู้น าชุมชนและประชาชนทราบว่า
มีการน าขยะมูลฝอยมาทิ้งและมีการกลบทับในพ้ืนที่ แล้วสร้างเป็นห้องพักอาศัยให้เช่า  

3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ไม่มีการติดตามตรวจสอบ ปัญหา

อุปสรรคที่พบในการด าเนินการ ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า  
“หลักการฝังกลบอย่างถูกต้องท้าได้ยาก บ่อขยะเรา มีคนงาน 6 คน ท้าหน้าที่ในการเก็บขน 

และการคัดแยก โดยขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกที่ขายได้ และขยะอินทรีย์โดย
จะน้าไปเป็นอาหารหมู ไม่มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการก้าจัดขยะอะไร จะใช้รูปแบบเติม ไม่
ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการสนับสนุนทางด้านหลักวิชาการในการก้าจัด
ขยะมูลฝอยด้าเนินการได้ยากและไม่สามารถปฏิบัติได้” 
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   ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ มี
การกลบทับขยะมูลฝอยไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการโดยน ามาเกองไว้ ส่วน
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล 

4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
   ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข  
 
4.2.8 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.พืชอุดม  
1) ด้านการวางแผน (Plan) 
   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่

ใกล้เคียง ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
และมีการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบเรื่อง กลิ่นเหม็น และน้ าชะขยะ
ไหลลงสู่พ้ืนที่ข้างเคียง จึงได้ด าเนินการกลบทับในพ้ืนที่และปิดบ่อขยะ เนื่องจากด าเนินการไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่มีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน แต่มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา  

2) การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Do) 
   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่

ใกล้เคียง ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินการ พบว่า สถานที่ก าจัดแห่งนี้ด าเนินการโดยท า
การฝังกลบในพ้ืนที่ด้วยดิน ผลการด าเนินการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน 

3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ (Check) 
   จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชน พบว่า มีการ

ติดตามตรวจสอบโดยลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ซึ่งผลการด าเนินการ
เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ในการฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมดและด าเนินการปิดบ่อ 

4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และประชาชน พบว่า 

ปัจจุบันสถานที่ก าจัดแห่งนี้ด าเนินการปิดบ่อขยะแล้ว ไม่มีขยะมูลฝอยเข้าสู่พ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน
เป็นพื้นที่รกร้าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ 

จากการวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ในช่วงปี 2559-2561 พบว่า มีโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญซึ่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดย
ชุมชน ซึ่งมีการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการขยะให้กับชุมชน ได้แก่ ตะแกรงคัดแยกขยะ 
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รีไซเคิล ถังน้ าหมักชีวภาพ และกากน้ าตาล ให้กับชุมชน โดยในปี 2561 มีโครงการศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) บรรจุในแผนฯ เพ่ิมเติม รวมทั้งในปี 2561 มีนโยบาย
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณ
ขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้น
ทาง ต่อมาในปี 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (ระหว่าง
วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562) เพ่ือให้แต่ละจังหวัดน าไปขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้  

1. ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง  

2. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะ
อันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางท่ีก าหนด  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดท าสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางที่
ก าหนด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าถังขยะแยกประเภทในพ้ืนที่สาธารณะอย่างน้อย   
2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่ก าหนด  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศก าหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะแยกตาม
ประเภทตามแนวทางที่ก าหนด  

6. ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพ้ืนที่ (cluster) และมีข้อสรุปในการก าหนดวิธีการก าจัด
ขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (cluster) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ซ่ึงเป้าหมายการรวมกลุ่มของพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มี
การรวมกลุ่มพ้ืนที่ (cluster) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 clusters ประกอบด้วย 
cluster 1 โครงการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองคูคต (ฝั่งตะวันออก) และ cluster 2 
โครงการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี (ฝั่งตะวันตก) 

ประกอบกับข้อมูลตามแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
ของพ้ืนที่ศึกษาบางแห่ง ได้แก่  

1) พ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกอบด้วย เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญประกอบด้วย 
โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย และโครงการจังหวัดสะอาด  

2) พ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร ประกอบด้วย  
(1) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม คือ มุ่งพัฒนาล าไทรให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
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และความสมดุลของสภาพแวดล้อม การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ าเสียให้ถูกสุขอนามัย ไม่
ก่อให้ เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วยโครงการด้านการจัดการขยะที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โครงการจ้าง
พนักงานเก็บขยะ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ใน
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

(2) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
โครงการด้านการจัดการขยะที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โครงการจ้างพนักงานเก็บ
ขยะ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย โครงการก าจัดขยะมูลฝอย(ชุมชนต้นแบบ) 
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

(3) เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนการเคหะและ
ชุมชน มีโครงการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย และโครงการ
รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  

3) พ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ผู้บริหารมีนโยบายของที่เกี่ยวข้อง คือ จัดให้มีสถานที่ก าจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน ไม่สร้างมลภาวะ จัดระบบการจัดเก็บขนขยะ และเพ่ิมจ านวนถังรองรับขยะให้มี
คุณภาพไม่มีขยะตกค้าง  

(1) แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วยโครงการด้านการจัดการขยะที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการท า
ความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการ
จัดการขยะอันตราย โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอย  

(2) เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 แผนงานเคหะชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล โครงการที่ส าคัญได้แก่ โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อขยะ  

4) พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 พบว่า ค่าใช้จ่ายงานก าจัด
จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บรรจุอยู่ในแผนการเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย  

5) พ้ืนที่ อบต.คลองสาม เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 โครงการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องด้าน
การจัดการขยะ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนต าบลคลองสาม และโครงการจ้างเหมาขน
ถ่ายขยะมูลฝอยไปก าจัดต าบลคลองสาม  

ซึ่งพบว่า จังหวัดปทุมธานี มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามของ
นโยบายรัฐบาล โครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
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ส่งเสริมการจัดการขยะให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ โดยในด้านการก าจัดขยะมูล
ฝอย มีการจัดตั้งกลุ่มแบ่งเป็น 2 cluster ตามแนวทางที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติงบประมาณ ในปี 2561 ในพ้ืนที่ศึกษา
บางแห่ง จะเห็นว่า กิจกรรมและโครงการเพ่ือรองรับระบบการจัดการแบบ cluster รวมไปการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย    

 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

     ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก ไดด้ังนี้  

 
4.3.1 ปัจจัยภายใน 
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้แทนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

   พบว่า การด าเนินการเพ่ือจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่ ปัจจัยภายในที่
ส าคัญ คือ ผู้บริหาร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนให้
ความส าคัญและมีนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งมีงบประมาณที่เพียงพอและ
ต่อเนื่องในการด าเนินการ ซึ่งผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า   

“ขยะมูลฝอยเก่า เรามีนโยบายการก้าจัดอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของ คสช. มี แผนการ
ด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง จ้านวน 50,000 ตัน ภายใน 6 เดือน โดยโช้วิธีการขนย้ายออกไป
ก้าจัดเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนน้าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก มีแผนการซ่อมแซมเครื่องจักร และจัดซื้อ
เครื่องจักรเข้ามาเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมก้าลังการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่ก้าจัด มีแผนการ
ปรับปรุงแก้ไขการคัดแยกขยะใหม่ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และมีโครงการปรับปรุงภู มิทัศน์
โดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย”  

ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร กล่าวว่า 
“ขยะเก่า เรามีนโยบายขนออกไปก้าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องให้หมด ขนออกไปได้แล้ว

ประมาณ 60% เหลือ 40% ด้าเนินการให้หมดไปในปี 2561และ ปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
เป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ขยะมูลฝอยใหม่ท้าการจัดการขยะมูล
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ฝอยวันต่อวัน โดยโครงการด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัด เริ่มบรรจุ
อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ของเทศบาลฯ เมื่อปีงบประมาณ 2560 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูล หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย งบประมาณ 2,500,000 
บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย และโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” 

ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กล่าวว่า 
“นโยบายของผู้บริหาร คือ ขนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่ออกไปก้าจัดอย่างถูกต้องให้

หมดและด้าเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย” ซึ่งเทศบาลได้ด้าเนินการภายใต้โครงการ
ว่า จ้างเอกชนขนถ่ายขยะ และถมดินกลบบ่อขยะบดอัดแน่นบริเวณที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสนั่น อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีเป้าหมายจะต้องก้าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างให้คงเหลือ 0 ตัน ภายใน 120 วัน (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เมษายน  - สิงหาคม 2561)  
ซ่ึงได้รับอนุมัตงิบประมาณจากเงินสะสม ของเทศบาล เมื่อปี 2560” 

ซ่ึงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีแผนงานโครงการบรรจุ
ไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีงบประมาณในการด าเนินงาน แต่มีบางแห่งเห็นว่าไม่
เพียงพอ และท าให้การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชน จ านวน  
5 แห่ง มี 2 แห่ง ที่ไม่มีการก าหนดแผนงานโครงการที่ชัดเจน  

ผู้จัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) กล่าวว่า  
“บ่อขยะเรา มีนโยบายขนขยะออกจากพ้ืนที่น้าส่งยัง PTI และปูนนก ไม่มีการก้าหนด

ระยะเวลาด้าเนินการ เริ่มอย่างจริงจรัง เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณใด โดยรถที่
เข้ามาขนไปก้าจัดจ่ายให้บ่อขยะเท่ียวละ 700 บาท เป้าหมายวันละ 300 ตัน” 

ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) กล่าวว่า 
“ไม่ได้มีแผนงานอะไร การก้าจัดเราใช้วิธีกลบทับด้วยดินและปูน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าปูน 

และค่าจ้างคนงาน”  
ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนขององค์กรในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม คือ 

การด าเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการก าจัดแบบเทกอง ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักรในการด าเนินการ รวมถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและขาดความรู้ความเข้าใจ  
ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  

“จุดอ่อนเรา คือ เราเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้ายที่ไม่แข็งแกร่ง อาจจะถูกปิดเมื่อไหร่ก็ได้ในเมื่อ
เราท้าไม่ถูกต้อง”  

ผู้แทนผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กล่าวว่า 
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 “บุคลากรเรามีไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร มีรถพ่วงที่ใช้
ขนขยะมูลฝอย ไปก้าจัดแค่ 1 คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่” 

(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด

ขยะมูลฝอย ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี กล่าวว่า  

     “บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ต้องมจีิตส้านึกในการก้าจัดขยะมูลฝอย”  
     เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ท่านหนึ่ง กล่าวว่า  
     “ปัจจัยภายในที่ส้าคัญ ได้แก่ บุคลากร ระเบียบ และสถานที่ด้าเนินการ” 
     อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  
    “ผู้รับเหมาหรือผู้ด้าเนินการต้องจิตส้านึก มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีวัสดุ

อุปกรณท์ีเ่พียงพอ สภาพพ้ืนทีต่้องเหมาะสม และอีกปัจจัยที่ส้าคัญคือ เรื่อง ผลประโยชน์” 
     ส่วนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า 
   “จุดอ่อน คือ ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ในพ้ืนที่เอกชน เราไม่สามารถด้าเนินการได้เลย 

รูปแบบการเทกองซึ่งไม่ถูกต้องท้าให้เกิดปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ของ 
อบต.คลองสาม ไม่ได้บรรจุในแผน ตาม Roadmap”  

(3) ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์จ านวน 2 ท่านให้ความเห็นตรงกันว่า  

“บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารต้องมีความรู้ มีจิตส้านึก และมีความตระหนัก ประกอบกับ
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ มีการจัดการที่ด”ี  
           ในท านองเดียวกันกับ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ท่านหนึ่ง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมือง กล่าวว่า  

    “ผู้บริหารหรือผู้น้าเป็นปัจจัยส้าคัญ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการการจัดการขยะ มีการ
วางแผน บริหารจัดการและด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนงบประมาณก็เป็นส่วนส้าคัญ ซึ่งหาก
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณก็จะเกิดขึ้นตามมา” 

 
4.3.2 ปัจจัยภายนอก 
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้แทนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

 ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ และผู้แทนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย กล่าวไว้
เช่นเดียวกันว่า นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาล (คสช.) ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ
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มูลฝอยที่ตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) เป็นขั้นตอนแรก ตาม RoadMap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน ท าให้การด าเนินการในการขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมออกไปก าจัด
ง่ายขึ้น ไม่ต้องขออนุญาตขนย้าย ส าหรับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ท าให้มีงบประมาณใน
การด าเนินการ นอกจากนี้ การที่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องรับก าจัด และมีเอกชนมารับจ้าง
ขนไปก าจัดนับเป็นเป็นโอกาส เนื่องจากไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร แรงงาน ในการขนย้ายไปก าจัดที่
เพียงพอ  

ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคาม ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม ผู้บริหารและผู้แทนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4 แห่ง กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า 
สภาพถนนทางเข้าสู่พ้ืนที่มีสภาพทรุดโทรม และรถใหญ่สัญจรล าบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนขนย้าย
ขยะมูลฝอยไปก าจัดได้น้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง ไม่มี
ระบบน้ าใช้และระบบไฟฟ้าเข้าถึง นอกจากนี้สภาพสังคมโดยรอบ ได้แก่ อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ มีผล
ต่อการด าเนินการ และปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการโดยเฉพาะเรื่อง กลิ่นเหม็นรบกวน ท าให้ต้องหยุดกระบวนการเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข แต่ก็ยังมีการร้องเรียนซ้ าอยู่ รวมไปถึงประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องยังไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยที่สามารถก าจัดได้ปริมาณมากและใช้พื้นที่น้อย เช่น การเผา  

(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ได้แก่ นโยบาย 

สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี  (เจ้าหน้าที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี) ส่วนผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี กล่าวว่า  

    “ปัจจัยภายนอกที่ส้าคัญ ได้แก่ นโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่จะมีผลต่อการจัดการเฉพาะบางแห่งเท่านั้น” 

     อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการจัดการ ได้แก่ 
การเมืองและผลประโยชน์ การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง และระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย  

     นอกจากนี้ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า  
     “นโยบายของ คสช. เป็นโอกาสที่ดี ในการจัดการ แต่ปัญหาคือ ให้นโยบายแต่ระดับปฏิบัติ

ไม่สามารถที่จะด้าเนินการอะไรได้ ส่วนอุปสรรคคือ สภาพเมืองที่มีการขยายตัว ท้าให้ปริมาณขยะ
เพ่ิมขึ้น รวมถึงข้อระเบียบ กฎหมาย กติกา ต่างๆ ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างระบบการก้าจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีได้ ตลอดจนสภาวะสังคมท่ียังต่อต้านและไม่ยอมรับเทคโนโลยีการก้าจัดขยะ”  
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(3) ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ  
     ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอย คือ นโยบายมีความชัดเจน ท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยถูกมองมากขึ้น  ส่วนความเข้าใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดขยะมูลฝอย สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ การยอมรับเทคโนโลยีหรือ
การท าความเข้าใจกับประชาชน การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด (อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ทั้งสอง
ท่านให้ความเห็นไว้เช่นเดียวกัน)  

ส่วนอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมืองท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า  

“นโยบายการก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติเป็นโอกาสในการจัดการ แต่ภาพ
ของการขับเคลื่อนยังน้อย ควรมีโมเดลการจัดการขยะอย่างครบวงจรให้เห็น ส่วนเทคโนโลยีที่มีการ
คิดค้นขึ้นมาใหม่ก็มีผลต่อการจัดการ” 

ซึ่งสามารถจัดล าดับปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมากที่สุดถึง
น้อยที่สุดจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลส าคัญ และท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อน และปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 ได้ดังนี ้

ปัจจัยภายใน ได้แก่ บุคลากร การจัดการ งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ 
 

ตารางท่ี 4.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดปทุมธานี  
 

ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลากร S1 : ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

มีความเข้าใจและให้ความส าคัญ 
ตลอดจนมีนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายชัดเจน ในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  
S2 : ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 

W1 : จิตส านึกและความตระหนัก
ของผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการ ซึ่งไม่ได้
ค านึงถึงประสิทธิภาพการก าจัด  
W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการขยะที่ถูกต้อง 

2. การจัดการ S3 : มีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา  
S4 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน

W3 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ของเอกชนทั้งหมดไม่มีแผนงานใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน 
W4 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
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ปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
ท้องถิ่น (อปท.) มีแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้อง บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน  
 

เกือบทั้งหมด ด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง  
W5 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ขยะตกค้าง มีขยะมูลฝอยใหม่เข้า
สู่พื้นที่ทุกวัน  
W6 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
บางแห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดข้ึนน้อย การเป็นสถานีขน
ถ่ายอาจไม่คุ้มค่า  

3. งบประมาณ S5 :  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เห็นว่า 
มีงบประมาณในการด าเนินการ และ
สามารถบริหารจัดการได้ง่าย 

W7 : มีบางแห่งเห็นว่า
งบประมาณไม่เพียงพอ 

4. วัสดุ/อุปกรณ ์ S6 : บางแห่งเห็นว่า มีเครื่องมือ/
เครื่องจักร ที่มีก าลังการผลิตเพียงพอต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ 

W8 : ไม่มีวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ในการด าเนินการเพ่ือ
จัดการขยะที่เข้าสู่พื้นที่ 

 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย สิ่งแวดล้อม สภาวะสังคม ผู้ม่ส่วนได้เสีย ภาวะเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี และอ่ืนๆ  
 

ตารางท่ี 4.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดปทุมธานี 
 

ปัจจัย โอกาส ภัยคุกคาม 
1. นโยบาย O1: นโยบายการจัดการขยะมูล

ฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ท าให้ปัญหาขยะมูลฝอย
ถูกมองมากข้ึน การด าเนินการใน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเร็ว
ขึ้นและไม่ต้องขออนุญาตในการขน 

T1 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยบางแห่ง 
พบว่า นโยบาย คสช.ในการจัดการกับ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จะ
ท าให้บ่อขยะอาจจะถูกปิด 
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ปัจจัย โอกาส ภัยคุกคาม 
2. สิ่งแวดล้อม   T2 ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถขนย้ายขยะ

มูลฝอยออกไปก าจัดได้  
3. สภาวะสังคม O2 : บางแห่ง เห็นว่า สภาพสังคม

โดยรอบมีการประกอบอาชีพรับซื้อ
ของเก่า  
 

T3: มีการขยายตัวของเมือง ชุมชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใกล้กับ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น 
T4: เกือบทุกแห่งระบบสาธารณูปโภค 
ได้แก่ น้ าใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง  
ส่วนถนนทางเข้ามีสภาพทรุดโทรม 

4. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

O3 : มีเอกชนที่รับจ้างขนขยะมูล
ฝอยไปก าจัด 
O4 : มีสถานที่รับก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ 
O5 : พ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยเดิม ที่ประชาชนไม่ต่อต้าน ซึ่ง
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมูล
ฝอยต่อไปได้ 
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานที่ใน
การก าจัดขยะมูลฝอย จึงน ามาทิ้ง
ร่วมกับพ้ืนที่อ่ืนสามารถพัฒนาเป็น
สถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้ 

T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวนจากการ
ตักและเกลี่ยขยะ 
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการ
หยุดรับขยะ  
 
 

5. ภาวะ
เศรษฐกิจ  

 T7: เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง  
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมูลฝอยไป
ก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง ระยะทางไกล
ค่าขนส่งสูง 

6. เทคโนโลยี O7 : มีเทคโนโลยีการก าจัดขยะท่ี
ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 

T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 
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ปัจจัย โอกาส ภัยคุกคาม 
7. อ่ืนๆ   T10 : การเมืองและผลประโยชน์  
  
 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยน าประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญ มาให้น าหนักของแต่ละ
ประเด็นตามความส าคัญ ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของค าตอบที่เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 18 คน มเีกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักดังนี้   

จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 13-18 คน ให้ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10  
จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7-12 คน ให้ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 5  
จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 1-6 คน ให้ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 2.5 
ซึ่งได้ค่าน้ าหนักประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนรวมกันเท่ากับ 1 ดังตารางที ่4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 ล าดับความส าคัญประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อน  
 

ปัจจัย น้ าหนัก 
S1 : ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีความเข้าใจและให้ความส าคัญ ตลอดจนมี
นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายชัดเจน ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  
S2 : ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 
S3 : มีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา  
S4 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน  
S5 :  สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ เห็นว่า มี
งบประมาณในการด าเนินการ และสามารถบริหารจัดการได้ง่าย 
S6 : บางแห่งเห็นว่า มีเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่มีก าลังการผลิตเพียงพอต่อปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่ระบบ 

0.1 
 

0.1 
0.05 
0.05 

 
 

0.05 
 

0.05 

จุดอ่อน 
W1 : จิตส านึกและความตระหนักของผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการ ซึ่งไม่ได้ค านึงถึง
ประสิทธิภาพการก าจัด  
W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้อง 

 
0.1 

 
0.1 
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ปัจจัย น้ าหนัก 
W3 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนทั้งหมดไม่มีแผนงานในการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ชัดเจน 
W4 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเกือบทั้งหมด ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้อง  
W5 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีขยะตกค้าง มีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่พ้ืนที่ทุกวัน  
W6 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย บางแห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนน้อย การ
เป็นสถานีขนถ่ายอาจไม่คุ้มค่า 
W7 : มีบางแห่งเห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอ 
W8 : ไม่มวีัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ในการด าเนินการเพ่ือจัดการขยะที่เข้าสู่พ้ืนที่ 

0.1 
 

0.1 
 

0.1 
 

0.025 
0.025 
0.5 

รวม 1.0 
 

* น้ าหนัก คือ ความส าคัญ 
 

 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยน าประเด็นโอกาสและภัยคุกคามที่ส าคัญ มาให้น าหนักของแต่
ละประเด็น มาให้น าหนักของแต่ละประเด็นตามความส าคัญ ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของค าตอบที่
เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 คน มีเกณฑ์การให้ค่าน้ าหนักดังนี้   

จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 13-18 คน ให้ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 10  
จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7-12 คน ให้ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 5  
จ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 1-6 คน ให้ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 2.5 
ซึ่งได้ค่าน้ าหนักประเด็นโอกาสและภัยคุกคามรวมกันเท่ากับ 1 ดังตารางที ่4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 ล าดับความส าคัญประเด็นโอกาสและภัยคุกคาม 
 

ปัจจัย น้ าหนัก 
โอกาส 
O1: นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและต่อเนื่อง ท าให้ปัญหา
ขยะมูลฝอยถูกมองมากข้ึน การด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเร็วขึ้นและไม่
ต้องขออนุญาตในการขน 
O2 : บางแห่ง เห็นว่า สภาพสังคมโดยรอบมีการประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า 

 
0.1 

 
 

0.025 
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ปัจจัย น้ าหนัก 
O3 : มีเอกชนที่รับจ้างขนขยะมูลฝอยไปก าจัด 
O4 : มีสถานที่รับก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ 
O5 : พ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิม ที่ประชาชนไม่ต่อต้าน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น
สถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้ 
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย จึงน ามาท้ิงร่วมกับพ้ืนทีอ่ื่น
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้ 
O7 : มีเทคโนโลยีการก าจัดขยะท่ีใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพสามารถก าจัดขยะมูล
ฝอยได้ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 

0.05 
0.05 
0.1 

 
 

0.05 
 

0.1 
ภัยคุกคาม 
T1 : สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยบางแห่ง พบว่า นโยบาย คสช.ในการจัดการกับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้บ่อขยะอาจจะถูกปิด  
T2 ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปก าจัดได้ 
T3: มีการขยายตัวของเมือง ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใกล้กับสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยมากข้ึน 
T4: เกือบทุกแห่งระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ าใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ส่วนถนนทางเข้ามี
สภาพทรุดโทรม 
T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวนจากการตักและเกลี่ยขยะ 
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ  
T7 : เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง ระยะทางไกลค่าขนส่งสูง 
T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 
T10 : การเมืองและผลประโยชน์ 

 
0.025 
 
0.05 
0.025 
 
0.05 

 
0.05 

 
0.1 
0.05 
0.1 
0.05 
0.025 

รวม 1 
 
* น้ าหนัก คือ ความส าคัญ 
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4.4 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด  

จากตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง

สะสมในสถานที่ก าจัด ได้น าปัจจัยดังกล่าวมาจัดท า TOWS Matrix (ตาราง 4.5) เพ่ือก าหนดแนวทาง

โดยเลือกล าดับที่มีค่าคะแนนจากการให้ค่าน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 0.05 ในตารางที่ 4.3 และ 4.4  

 

ตารางท่ี 4.5 TOWS Matrix  
 

 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats) 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 : ผู้บริหารสถานท่ีก าจัดขยะมลู
ฝอย มีความเข้าใจและใหค้วามส าคัญ 
ตลอดจนมีนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายชัดเจน ในการจดัการปญัหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม  
S2 : ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจดัการขยะมลูฝอย 
S3 : มีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ 
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา  
S4 : สถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยท่ี
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อปท.) มีแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้อง บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน  
S5 :  สถานท่ีก าจัดขยะมลูฝอยท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ เห็นว่า มีงบประมาณใน
การด าเนินการ และสามารถบริหาร
จัดการได้ง่าย 
S6 : บางแห่งเห็นว่ามีเครื่องมือ/
เครื่องจักร ท่ีมีก าลังการผลิตเพียงพอ
ต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบ 

O1: นโยบายการจัดการขยะมลู
ฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ท าให้ปัญหาขยะมลูฝอย
ถูกมองมากขึ้น การด าเนินการใน
การจัดการขยะมลูฝอยตกค้างเร็ว
ขึ้นและไม่ต้องขออนุญาตในการขน 
O3 : มีเอกชนท่ีรับจ้างขนขยะมูล
ฝอยไปก าจัด 
O4 : มีสถานท่ีรับก าจดัขยะมลูฝอย 
ได้แก่ โรงงานปูนซเีมนต ์
O5 : พื้นที่สถานท่ีก าจัดขยะมลู
ฝอยเดมิ ท่ีประชาชนไมต่่อต้าน ซึง่
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมลู
ฝอยต่อไปได ้
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานท่ีใน
การก าจัดขยะมลูฝอย จึงน ามาทิ้ง
ร่วมกับพื้นท่ีอื่นสามารถพัฒนาเปน็
สถานีขนถ่ายมลูฝอยต่อไปได ้
O7 : มีเทคโนโลยีการก าจัดขยะที่
ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 
 

T2 ในช่วงฤดูฝนไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได ้
T4: ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ า
ใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ส่วนถนนทางเข้า
มีสภาพทรุดโทรม 
T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาใน
การหยุดรับขยะ   
T7 : ไม่กล้าที่จะลงทุนในระบบการ
ก าจัดขยะมลูฝอย  
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมลู
ฝอยไปก าจัดยังสถานท่ีที่ถูกต้อง 
ระยะทางไกลค่าขนส่งสูง 
T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรบั
เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 
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ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats) 
 S1 + O1 

เร่งด าเนินการขนขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมไปก าจัดยังสถานท่ีที่
ถูกต้อง และเร่งกลบทับขยะมลู
ฝอยในพ้ืนท่ีโดยจะต้องค านึงถึง
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
S2 + O7 
ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่กับ
เทคโนโลยีการก าจัดขยะที่ใช้พื้นที่
น้อยและมีประสิทธิภาพสามารถ
ก าจัดขยะมลูฝอยได้ปริมาณมาก  
S3 + O5 
เร่งพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานีขน
ถ่ายขยะมลูฝอย เพื่อรองรับ
ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นที ่

S1 + T5 
สร้างความเข้าใจกับประชาชนท่ี
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  
S1 + T7 
ศึกษาทางเลือการลงทุนในระบบ
ก าจัดขยะมลูฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 
S3 + T8 
ศึกษาทางเลือกการก าจดัขยะมลู
ฝอยตกค้างสะสมท่ีลดต้นทุนค่า
ขนส่งไปก าจัด 
S4 + T2 
หลีกเลี่ยงการด าเนินการขนย้าย
ในช่วงฤดูฝน 
S5 + T4 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 : จิตส านึกและความตระหนักของ
ผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการ ซึ่งไม่ได้
ค านึงถึงประสิทธิภาพการก าจัด  
W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจดัการ
ขยะที่ถูกต้อง 
W3 : สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของ
เอกชนท้ังหมดไม่มีแผนงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน 
W4 : สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเกอืบ
ทั้งหมด ด าเนินการจัดการขยะมลู
ฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง  
W5 : สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ขยะตกค้าง มีขยะมูลฝอยใหมเ่ข้าสู่
พื้นที่ทุกวัน  

  
O1: นโยบายการจัดการขยะมลู
ฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ท าให้ปัญหาขยะมลูฝอย
ถูกมองมากขึ้น การด าเนินการใน
การจัดการขยะมลูฝอยตกค้างเร็ว
ขึ้นและไม่ต้องขออนุญาตในการขน 
O3 : มีเอกชนท่ีรับจ้างขนขยะมูล
ฝอยไปก าจัด 
O4 : มีสถานท่ีรับก าจดัขยะมลูฝอย 
ได้แก่ โรงงานปูนซเีมนต ์
O5 : พื้นที่สถานท่ีก าจัดขยะมลู
ฝอยเดมิ ท่ีประชาชนไมต่่อต้าน ซึง่
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมลู
ฝอยต่อไปได ้
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานท่ีใน
การก าจัดขยะมลูฝอย จึงน ามาทิ้ง  

 
T2 ในช่วงฤดูฝนไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได ้
T4: ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ า
ใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ส่วนถนนทางเข้า
มีสภาพทรุดโทรม 
T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาใน
การหยุดรับขยะ   
T7 : ไม่กล้าที่จะลงทุนในระบบการ
ก าจัดขยะมลูฝอย  
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมลู
ฝอยไปก าจัดยังสถานท่ีที่ถูกต้อง 
ระยะทางไกลค่าขนส่งสูง 
T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรบั 
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ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threats) 
W8 : ไม่มีวสัดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ในการด าเนินการเพื่อ
จัดการขยะที่เข้าสู่พื้นที ่

ร่วมกับพื้นท่ีอื่นสามารถพัฒนาเปน็
สถานีขนถ่ายมลูฝอยต่อไปได ้
O7 : มีเทคโนโลยีการก าจัดขยะที่
ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 

เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 

 W1 + O1 
บังคับใช้กฎหมายกับสถานทีก่ าจดั
ที่ด าเนินการไม่ถุกต้อง 
W4 + T5 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
W5 + O3 
ขยะมูลฝอยใหม่ท่ีเข้าสู่พื้นที่
ต้องการจัดการขนไปก าจดัยัง
สถานท่ีที่ถูกต้องไม่ให้มีการตกค้าง
สะสมเพิ่มขึ้น 
W8 + O3 
ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุน 

W3 + T5 
ปรับปรุงระบบการก าจดัขยะมูลฝอย
ให้ถูกต้อง 
W4 + T5  
ปิดเพื่อปรับปรุง 
W4 + T8 
ให้รัฐเข้ามาด าเนินการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
W8 + T7 
ปิดบ่อ 
 

 

 
นอกจากนี้ ผู้น าชุมชนแห่งหนึ่งในต าบลพืชอุดม กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  
“ในฐานะผู้น าชุมชน จะต้องดูแลและเฝ้าระวังในพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ว่าง หากมี

การน าขยะมาทิ้งหรือเทกองไว้ จะมีการว่ากล่าวตักเตือน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพ้ืนที่อีก”  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า  

“ต้องคุมก าเนิดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นหรือท่ีจะเพ่ิมข้ึน มีระบบติดตาม หรือทีม 
monitor ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ส่งไปก าจัดที่ใดถูกต้องหรือไม่ ขยะมูลฝอยเก่าน ามาล้างท าความ
สะอาด ร่อนเพ่ือแยกส่วนของขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานต้องมีความรู้และสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจริง เช่น มาตรการผู้ก่อมลพิษเป็น
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ผู้จ่าย ใช้การเมืองท้องถิ่นอย่างถูกต้อง สื่อและการสื่อสาร ต้องท าให้เกิดความตระหนัก น าเสนอข่าว
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน” 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์อีกท่านหนึ่ง ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า  

“การห้ามเทกอง อาจจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน วิธีการ
เผาน่าจะเป็นวิธีที่ดี โดยเตาเผาจะต้องเป็นระบบที่มีมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ”  

 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมืองท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า 

“สิ่งส าคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปก าจัด เช่น ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ มีการให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ 
โรงคัดแยกขยะ(สัมปทานเอกชน) มีการจัดท าโครงสร้างและระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการก าหนดวันรับซื้อ
ของเก่าตามคณะต่างๆ โดยม.ธรรมศาสตร์จะรับผิดชอบในการเก็บขนขยะเข้าสู่โรงคัดแยก ท าให้
ปริมาณขยะที่ให้รถเทศบาลเข้ามาเก็บขนไปก าจัดมีปริมาณน้อยลง ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจะร่วมกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ือน าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ และสร้างให้มีโรง
คัดแยกในพ้ืนที่เป็นจุดรวม เช่น วัด ส่วนโรงคัดแยกหรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่เพียงพอในไซต์ มีการจัดการแบบผสมผสาน เช่น ระบบคัดแยกน าขยะไปสร้างมูลค่า ระบบ
เตาเผา ผลิตแก็สชีวภาพ ส่วนระบบการผลิตไฟฟ้าจากขยะ อย่างเช่น โรงไฟฟ้าหนองแขม กรุงเทพฯ 
ต้องพิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสม เปิดโล่ง ไม่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน การห้ามเทกองค่อนข้างเป็นไปได้ยากแต่
จะต้องมีการควบคุมไม่ให้ระยะเวลานานเกินไปจนเกิดการตกค้างสะสมจ านวนมาก  ควรมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาไซต์ขยะที่เป็นอยู่ให้มีการจัดการที่ดีและถูกต้อง การเปิดพ้ืนทีใหม่ท าให้
ประชาชนต่อต้านและคัดค้าน และเห็นว่าการขนย้ายขยะไม่ใช้ทางออกที่ดีพอ เนื่องจากระยะทางไกล
และเกิดการจัดการที่ซับซ้อน ควรศึกษาและพิจารณาทางเลือกการน าไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ของจังหวัดปทุมธานี หรือโรงงานที่สามารถน าขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ส่วนด้านกฎหมายต้องมี
มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เช่น โบนัส ลดหย่อนภาษี” 

หัวหน้างานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้ความเห็นว่า  
“ควรสนับสนุนให้มีโรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม”  
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า  
“ขยะมูลฝอยเก่าไม่เพ่ิม ขยะมูลฝอยใหม่ต้องมีการจัดการ โดยขยะมูลฝอยเก่าควรน าไปก าจัด

ด้วยวิธีการเผาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดพ้ืนที่ โดยเอา
ขยะมาปั่นแยก ถ้าขยะที่แห้งน าไปเผา ตะกรันที่เหลือจากการเผาน าไปฝังกลบ ภายใน 5 ปี ควรมีการ
สร้างโรงงานเตาเผาขยะ” 
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จากการจัดท า TOWS Matrix ประกอบกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ จึงได้แนวทาง
ที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในจังหวัด
ปทุมธานี ดังนี้  

1) แนวทางเชิงรุก  
1.1) เร่งด าเนินการขนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก าจัดยังโรงปูนชีเมนต์ กรณีมีปริมาณขยะ

มูลฝอยตกค้างสะสมในปริมาณที่ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ เร่งกลบขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ โดยการฝังกลบจะต้องค านึงถึงหลักวิชาการเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

1.2) ก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน 
น้ าชะขยะ ที่เกิดจากกระบวนการการตัก เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย 

1.3) เร่งพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่และความคุ้มค่าในการลงทุน 

1.4) ศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่กับเทคโนโลยีการก าจัดขยะที่ใช้ พ้ืนที่น้อยและมี
ประสิทธิภาพสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
เป็นต้น 

2) แนวทางเชิงรับ 
2.1) สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เพ่ือให้รับทราบถึงแผนการ

ด าเนินการ และกระบวนการหรือขั้นตอน ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกันแก้ไข เพ่ือลดความ
ขัดแย้งและการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

2.2) ศึกษาทางเลือกการลงทุนในระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  

2.3) ศึกษาทางเลือกการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่ลดต้นทุนค่าขนส่งไปก าจัด  
2.4) หลีกเลี่ยงการด าเนินการขนย้ายในช่วงฤดูฝน เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
2.5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และระบบน้ าใช้ โดยความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
3) แนวทางเชิงป้องกันและแก้ไข  
3.1) หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะต้องบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่ก าจัดที่

ด าเนินการไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง และคุมก าเนิดไม่ให้มีสถานที่ที่ก าจัดที่ด าเนินการด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
เพ่ิมขึ้น  

3.2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้
เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเข้าสู่พ้ืนที่ 
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3.3) ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พ้ืนที่ ต้องด าเนินการขนไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการ
ตกค้างสะสมเพ่ิมข้ึน 

3.4) ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุนหรือรัฐร่วมลงทุน ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมซ้ าในพ้ืนที่ 

3.5) ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.6) ปิดเพื่อปรับปรุงและก าหนดให้มีการจัดท าแผนการด าเนินการให้ชัดเจน 
3.7) กรณีเป็นสถานที่เอกชนและไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ให้รัฐเข้ามาด าเนินการในการ

จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
3.8) ฝังกลบในพ้ืนที่และด าเนินการปิดบ่อ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของพ้ืนที่โดยรอบ เช่น 

การปลูกต้นไม้ เป็นต้น  
จากนั้นแนวทางท่ีได้น ามาจัดท าเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่

ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็นแนวทางการจัดการ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย (ต้นน้ า) การรวบรวมและขนย้าย (กลางน้ า) และการคัดแยกและก าจัด (ปลายน้ า) โดยมโีครงการ/
กิจกรรมตามแนวทาง ในระยะสั้น (1 ปี) และแนวทางระยะยาว ( 3 ปี ) ดังตารางที่ 4.6 และ 4.7  

ตารางท่ี 4.6 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในระยะสั้น (1 ปี) 
 

ระบบการก าจัดขยะ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

การจัดการ ณ สถานที่
ก าจัด (ต้นน้ า) 

1. เร่งด าเนินการขนขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมไปก าจัดยังโรงปูนชี
เมนต์ กรณีมีปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในปริมาณที่
ไม่เกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพ้ืนที่ เร่งกลบทับ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยการฝัง
กลบจะต้องค านึงถึงหลัก
วิชาการเพ่ือป้องกันผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น 

- โครงการส ารวจและประเมินปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่ 
- โครงการขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมไปก าจัดยังโรงปูนชีเมนต์ 
- โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ตกค้าง
สะสมในพ้ืนที่ 

 2. ก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่

- กิจกรรม 5ส ในพ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
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ระบบการก าจัดขยะ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

เกิดข้ึนจากกระบวนการการตัก 
เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย 
ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน 
น้ าชะขยะ เป็นต้น   

- ฉีดพ่นน้ ายาดับกลิ่นอเนกประสงค์ หรือ  
EM เพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น 
- ก าหนดช่วงเวลาในการตัก เกลี่ย และ
ขนย้ายขยะมูลฝอย  
- ปิดคลุมกองขยะหรือบ่อขยะให้มิดชิด
เพ่ือป้องกันแมลงและพาหนะน าโรคมา
คุ้ยเข่ียและลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน 
- ล้างท าความสะอาดพ้ืนและบริเวณพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน ตลอดจน
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดท าท่อรวบรวมน้ าชะขยะ และน้ าเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ และติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 3. สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง เพ่ือให้รับทราบถึง
แผนการด าเนินการ และ
กระบวนการหรือขั้นตอน 
ผลกระทบที่เกิดข้ึน และ
มาตรการในการป้องกันแก้ไข 
เพ่ือลดความขัดแย้งและการ
ร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียง 

- จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนที่  
- โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้น
ทางและการน าขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ 
- โครงการส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยไป
ใช้ประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท า
น้ าหมัก ธนาคารขยะรีไซเคิล การสร้างสิ่ง
ประดิษฐิ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น  

4. ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พ้ืนที่ 
ต้องด าเนินการขนไปก าจัดยัง
สถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการ
ตกค้างสะสมเพ่ิมข้ึน 

- โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะแบบ
บูรณาการ 
- โครงการขนย้ายขยะมูลฝอย (ขยะใหม่) 
ไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง 
- โครงการส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยที่
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ระบบการก าจัดขยะ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

เผาได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงงาน
อุตสาหกรรม 

5. ปิดเพื่อปรับปรุงและ
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินการให้ชัดเจน 

- โครงการปิดปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

6. กรณีเป็นสถานที่เอกชนและ
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ 
ให้รัฐพิจารณาเข้าด าเนินการ  

- โครงการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ
ไม่ถูกต้อง 

การรวบรวมและขน
ย้าย (กลางน้ า) 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในพ้ืนที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และ
ระบบน้ าใช้ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 
และน้ าใช้ 

2. หลีกเลี่ยงการด าเนินการขน
ย้ายในช่วงฤดูฝน เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

- จัดท าแผนการด าเนินงานและหรือ
แผนการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน  

การคัดแยกและการ
ก าจัด (ปลายน้ า) 

1. เร่งพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ โดยจะต้องมีการศึกษา
ความเหมาะสมของพ้ืนที่และ
ความคุ้มค่าในการลงทุน 

- โครงการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่
เพ่ือพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
- โครงการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย   

2. ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

- การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงรูปแบบหรือวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ 
ส าหรับผู้ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย 
- โครงการพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอย
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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ระบบการก าจัดขยะ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

- โครงการเพิ่มก าลังการผลิตของ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
ก าจัดขยะ 
- โครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณา
การ เช่น ระบบโรงคัดแยกขยะ ระบบบ่อ
หมักแก็ส  

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
พ้ืนที่โดยรอบ เช่น การปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 
ตารางท่ี 4.7 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในระยะยาว (3 ปี) 
 

ระบบการก าจัดขยะ แนวทาง โครงการ/กิจกรรม 

การจัดการ ณ สถานที่
ก าจัด (ต้นน้ า) 

1. ศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่
กับเทคโนโลยีการก าจัดขยะที่ใช้
พ้ืนที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา 
การสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น 

- โครงการศึกษาความเหมาะสมของ
พ้ืนที่กับเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูล
ฝอย เช่น ระบบการเผา ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 

2. ศึกษาทางเลือกการลงทุนใน
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ ส าหรับการพัฒนา
ศักยภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอต่อปริมาณขยะมูล
ฝอยใหม่ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  

- ศึกษาทางเลือกและความคุ้มค่าใน
การลงทุนระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. การบังคับใช้กฎหมายกับ
สถานที่ก าจัดที่ด าเนินการไม่
ถูกต้องอย่างจริงจัง ตลอดจน

- ตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมาย
กับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ด าเนินการไมถู่กต้อง 
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ควบคุม ดูแล ไม่ให้มีสถานที่ที่
ก าจัดที่ด าเนินการด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้องเพ่ิมข้ึน  

การรวบรวมและขนย้าย 
(กลางน้ า) 

ศึกษาทางเลือกการก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมที่ลดต้นทุนค่า
ขนส่งไปก าจัด  

- ศึกษาองค์ประกอบและทางเลือก
การก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่
ลดต้นทุนค่าขนส่งไปก าจัด 

การคัดแยกและการ
ก าจัด (ปลายน้ า) 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การก าจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
ต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่พื้นที่ 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  

2. ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุน
หรือรัฐร่วมลงทุน ในการ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม
ซ้ าในพ้ืนที่ 

- โครงการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุง
ทุนหรือรัฐร่วมลงทุน ในการ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย  

  
 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ   

การวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีให้ประสบความส าเร็จ สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดดังนี้  

5.1.1 สภาพพื้นที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย จากการศึกษาเอกสาร รายงาน ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและการ
สังเกตการณ์ ณ ที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในปี 2557-2558 พบว่า ลักษณะภูมิประเทศของสถานที่ก าจัดมูลฝอยทุก
แห่งเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่โดยรอบติดต่อกับพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีบางแห่งติดต่อกับที่อยู่
อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทุกแห่งมีการใช้พ้ืนที่ฝังกลบแล้ว คิดเป็น 
ร้อยละ 100 แต่หลายแห่งยังคงมีขยะมูลฝอยเข้าสู่พ้ืนที่และยังมีการตกค้างสะสมของขยะมูลฝอย 
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 2 แห่ง ไม่มีระบบน้ า
ใช้และไฟฟ้าเข้าถึง ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพ่ือเกษตรกรรม บางแห่งมีการเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่
อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม สภาพถนนทางเข้าสู่พ้ืนที่เกือบทุกแห่งมีสภาพทรุดโทรม ด้านคุณภาพ
ชีวิต พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและท าเกษตรกรรม มีบางส่วน
ค้าขาย ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาทุกแห่งมีการ
คัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสามารถเก็บไว้ขายได้ ส่วนขยะอินทรีย ์มีการ
คัดแยกและน าไปใช้ประโยชน์น้อย สถานที่ก าจัดมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหาขยะมูลฝอย
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ตกค้างสะสม จ านวน 8 แห่ง เกือบทั้งหมดด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้การ
เทกอง เทกองแบบควบคุม และการฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ มีเพียง 1 แห่ง ที่ก าจัดโดยการ
หมักท าปุ๋ยแบบไร้อากาศและผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์ คือ สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นท่ีเทศบาลเมืองท่าโขลง  

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 1) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ก าจัดด้วยวิธีเทกอง พบปัญหา กลิ่นเหม็น น้ าชยะมีสภาพสีด าไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลง
สู่ใต้ดินและบ่อดินข้างเคียง สภาพดินบริเวณในพ้ืนที่และบริเวณข้างเคียงอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ มี
สัตว์และแมลงน าโรค ได้แก่ แมลงวันและนกจ านวนมากในกองขยะ บางแห่งพบมีสุนัขอยู่ในพ้ืนที่
จ านวนมาก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกปลิวลงสู่พ้ืนที่ท าการเกษตร
ข้างเคียง และบริเวณริมถนนทางเข้าสู ่พ้ืนที่ เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามอง รวมถึงมีปริมาณขยะพลาสติก
จ านวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ โดยบางแห่งมีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน น้ าชะขยะไหล
ซึมลงบ่อข้างเคียงท าให้น้ าเน่าเสีย และปัญหาการรุกที่ดินของเอกชน 2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
ก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน พบปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน น้ าชยะไหลลงสู่พ้ืนที่ข้างเคียงอาคารคัดแยกขยะ 
พ้ืนที่ท าการเกษตรข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่แหล่งน้ าและซึมลงสู่ใต้ดิน สภาพดินในพ้ืนที่และ
บริเวณข้างเคียงอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ พบแมลงและสัตว์น าโรค ได้แก่ แมลงวัน นก และสุนัข 
รวมถึงสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่น่าดูน่ามอง ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก
ตกหล่นในถนนและบริเวณข้างๆ และปลิวลงพ้ืนที่ท าการเกษตรของประชาชนข้างเคียง รวมถึงการ
ปฏิบัติงานของคนงานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวน 3) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองแบบควบคุมและฝังกลบอย่างไม่ถ ูกต้อง พบ
ปัญหากลิ่นเหม็น และมีน้ าชะขยะไหลลงสู่ พ้ืนที่และแหล่งน้ าข้างเคียง ขยะมูลฝอยประเภท
ถุงพลาสติกปลิวลงสู่พ้ืนที่และแหล่งน้ าข้างเคียง เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามอง ประกอบกับสภาพพ้ืนที่
บางส่วนเป็นที่รกร้างมีวัชพืชปกคลุม จึงเส ี่ยงต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และพบ
แมลงวันจ านวนมากและนกมาคุ้ยเขี่ยขยะ 4) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายมูล
ฝอย พบว่า มีน้ าชะขยะมูลฝอยในอาคารจุดพักขยะมูลฝอยไม่มีระบบการบ าบัด ซึ่งอาจไหลออกสู่
บริเวณพ้ืนที่ภายนอกโดยรอบ และซึมลงใต้ดิน มีกลิ่นเหม็น และแมลงวันจ านวนมาก และ 5) สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ปิดด าเนินการแล้ว พบว่า สภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ และมีการไหลซึม
ของน้ าชะขยะ 

สาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมาจากการไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมที่ถูกต้องของจังหวัด พ้ืนที่ไหนมีที่รับก าจัดขยะมูลฝอยก็จะถูกระดมไปทิ้ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมใช้วิธีเทกอง ท าให้ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน จิตส านึก
ของผู้ด าเนินการที่ไม่ได้ค านึงถึงประสิทธิภาพการก าจัดในพ้ืนที่ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่
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ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนข้อจ ากัดของสถานที่และพ้ืนที่มีจ ากัด ท าให้เกิดความล้มเหลว
ของระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของผู้ด าเนินการใน
การลงทุนในระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่วันมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แต่ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานียังขาดประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ปัญหาอุทกภัย ยังเป็นสาเหตุท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมีจ านวนมากขึ้น รวมไปถึง 
การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่ตกค้างไม่ได้รับการจัดการ  

 
5.1.2 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในนจังหวัด

ปทุมธานี จากการศึกษาเอกสาร รายงาน ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ และการ
สังเกตการณ์ พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มีการด าเนินการการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

5.1.2.1 การขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัดยังโรงปูนซีเมนต์ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน โดยด าเนินการภายใต้
โครงการว่าจ้างเอกชนขนถ่ายขยะและถมดินกลบบ่อขยะบดอัดแน่นบริเวณที่พักขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ มีเป้าหมายจะต้องก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้คงเหลือ 0 ตัน ภายใน 120 วัน มีการ
ติดตามตรวจสอบโดยประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลง การตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง และตรวจสอบ
จากเอกสารใบเสร็จจากปลายทางที่รับก าจัด ผลการด าเนินการ อยู่ระหว่างเอกชนผู้รับจ้างขนย้ายขยะ
มูลฝอยไปก าจัด ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมีปริมาณลดลง ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปลายทางที่รับ
ก าจัดขยะมูลฝอยมีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ และในฤดูฝนไม่สามารถด าเนินการขนย้าย ขยะมูล
ฝอยออกก าจัดได้ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลเมืองลาดสวาย มีการก าหนดแผนงาน
โครงการที่ชัดเจน และติดตามตรวจสอบ ณ ต้นทาง โดยการลงบันทึกหมายเลขรถที่ขนขยะมูลฝอย
ออกและตรวจสอบกับปลายทางที่รับก าจัด ผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ขยะมูลฝอย  
ที่ตกค้างสะสมถูกขนไปก าจัดแล้ว 100% ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ 1) กลิ่นเหม็นจากการตักขยะ 
ด าเนินการปัญหาแก้ไขโดยการฉีด EM ดับกลิ่น และลงพ้ืนที่แจ้งแผนการด าเนินงานกับประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง 2) โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ ด าเนินการแก้ไขโดยเอกชนผู้รับจ้าง 
จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เพ่ือเข้ามาขนขยะทุกวันตามแผนที่ก าหนด และบรรทุกขยะใส่
รถไว้ เพ่ือรอการน าเข้าไปก าจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์ 3) ในช่วงฤดูฝน การด าเนินการตักและขนย้าย
ขยะด าเนินการได้ยาก และ 4) ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นจ าเป็นต้องเอาเข้าสู่พื้นที่ ด าเนินการแก้ไขโดย
การเร่งขนขยะเก่าออกไปก าจัดและประเมินปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขนย้ายไปก าจัดวันต่อวัน 
ไม่ให้มีการตกค้าง สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลล าไทร ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลและปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่าย
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ขยะมูลฝอย โดยด าเนินการโครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย ติดตามตรวจสอบจาก
เอกสารปลายทางที่รับก าจัด ผลการด าเนินการ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมีปริมาณ
ลดลง เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ก าจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว ประมาณ 60% หรือประมาณ 4,300 ตัน 
โดยอยู่ระหว่างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่ออกไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง 
คงเหลือปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ประมาณ 40% ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ รูปแบบการขน
ย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัดยังโรงงปูนซีเมนต์ ถนนทางเข้าค่อนข้างแคบรถพ่วงไม่สามารถสัญจรได้ ขยะ
มูลฝอยใหม่จ าเป็นต้องน าเข้าสู่พ้ืนที่ นอกจากนี้ มีปัญหาเอกชนมาลักลอบทิ้งในพ้ืนที่ และ สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย พ้ืนที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ด าเนินการโดยให้เอกชนเข้ามาขนขยะมูลฝอยไป
ก าจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์ ซึ่งเอกชนจะเข้ามารับซื้อขยะ ไม่มีการก าหนดแผนงานโครงการ มีการ
ก าหนดเป้าหมายปริมาณขยะมูลฝอยที่จะขนส่งไปก าจัด 300 ตันต่อวัน กระบวนการและขั้นตอนการ
จะมีการย่อยขยะมูลฝอยจ าพวกเศษยาง ส่วนเศษไม้ เศษผ้า ทิ้งไว้ที่บ่อขยะ จากนั้นรถพ่วงจะขนขยะ
ออกไป ในช่วงที่ผ่านมาเคยมีบริษัทเข้ามาเพ่ือติดต่อด าเนินการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ติดปัญหา
เรื่องระบบสายบริการ จึงไม่สามารถที่จะด าเนินการศึกษาต่อไปได้ การติดตามตรวจสอบโดยจะมีการ
จัดท าเอกสารบันทึกจ านวนเที่ยวการขนส่งออกเป็นประจ าทุกวัน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างลดลงแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และยังมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
ปริมาณที่สูง ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงาน ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรงงาน
ปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในหยุดรับขยะ รวมถึงถนนมีสภาพทรุดโทรมรถพ่วงสัญจรล าบาก  

2) การกลบทับในพื้นที่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อบต.พืช
อุดม มีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นและน้ าขยะไหลลงสู่พ้ืนที่ข้างเคียง ผู้บริหารจึงมีนโยบายการฝัง
กลบขยะในพ้ืนที่ ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน แต่มีเป้าหมายกลบทับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ทั้งหมด โดยใช้ดิน 
และแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนโดยฉีดน้ ายาดับกลิ่น ผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่พบ
ปัญหาอุปสรรค สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ผู้บริหารมีนโยบายฝังกลบ
ขยะวันต่อวัน โดยไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างตกค้าง ไม่มีแผนงานในการจัดการ กระบวนการขั้นตอน
ในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ด าเนินการโดยใช้รถบดอัดขยะ จากนั้นใช้ทราย อิฐ ดิน หินลูกรัง 
กลบทับ และโรยปูนขาว มีการติดตามตรวจสอบจากโดนประเมินปริมาณขยะในพ้ืนที่ ผลการ
ด าเนินการ พบว่า การกลบทับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล แต่ปัจจุบันไม่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมและด าเนินการปิดบ่อขยะแล้ว สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ อบต.คลอง
สาม (แห่งที่ 2) ด าเนินการโดยการใช้ดินและปูนมาเทกลบทับ จากนั้นใช้พ้ืนที่สร้างเป็นห้องพักใช้เช่า
อาศัย ไม่มีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการด าเนินการ  
ซึ่งมีการกลบทับขยะมูลฝอยไปแล้วบางส่วน แต่พบยังมีขยะบางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการยังตกค้าง 
สะสมอยู่  
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3) การด าเนินการแบบผสมผสาน  โดยการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปก าจัดยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์และขยะมูลฝอยบางส่วนน าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และน าขยะพลาสติกขนส่งไปผลิต
เชื้อเพลิง RDF จ านวน 1 แห่ง คือ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งผู้บริหาร
มีนโยบายก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีแผนการด าเนินการและ
โครงการที่ชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบโดยประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลงและการจัดท าบัญชีการ
ขนส่ง ผลการด าเนินงานสามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ได้ 50,000 ตัน ภายในระยะเวลา 6 
เดือน เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ การร้องเรียนผลกระทบเรื่อง กลิ่นเหม็น
รบกวน จากประชาชนและโรงงานใกล้เคียง ท าให้การด าเนินการในการตักขยะมูลฝอยล่าช้า ตลอดจน
ในช่วงฤดูฝน ถนนทางเข้า-ออก รถพ่วงสัญจรล าบากและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการปรับปรุงแก้ไข 
โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินการขนย้ายขยะ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนต่างๆ และมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ก าหนดมาตรการการป้องกันกลิ่นเหม็น ได้แก่ 
ฉีดพ่นน้ ายาดับกลิ่นบริเวณโดยรอบและพ้ืนเมื่อมีการตักหรือขนย้ายขยะออกจากพ้ืนที่ รวมถึงแจ้ง
ให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าและเพ่ิมมาตรการในการฉีดพ่นน้ ายาดับกลิ่น จัดตั้งกลุ่มสังคม
ออนไลน์ (Line Group) ในการแจ้งเตือนผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อน และก าหนดให้พนักงานลง
พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังและสอบถามปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลให้ปัญหาการร้องเรียนจาก
ประชาชนด้านกลิ่นเหม็นลดลง  

 
5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน

จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคลากร ผู้บริหารต้องมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ค านึงถึงเพียงผลประโยชน์ รวมถึงเข้าใจและให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ด้านการจัดการ มีการก าหนดแผนงาน /
โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน รวมไปถึงมีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการ ด้านงบประมาณ ต้องมีความเพียงพอและต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยภายนอกที่
ส าคัญ ซึ่งผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ ให้ความคิดเห็นไว้เช่นเดียวกัน ได้แก่ 
นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสในการเร่งจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยน าไป
ก าจัดให้ถูกต้อง มีเพียงหนึ่งแห่งที่เห็นว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคและภัยคุกคาม เนื่องจาก
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการก าจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจถูกปิดไป ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ฤดูกาลและสภาพอากาศ มีผลต่อการด าเนินการตัก เกลี่ย และขนย้ายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ด้าน
สภาวะสังคมในพ้ืนที่ ได้แก่ อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ สาธารณูปโภค ด้าน
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เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ส่วนด้านเทคโนโลยี เห็นว่า มีเทคโนโลยี
การก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการยอมรับของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงผลกระทบจากการด าเนินการ ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวน  

 
5.1.4 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดใน

จังหวัดปทุมธานี  
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะ

มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ใน
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี เมื่อน ามา
จัดท าตาราง TOWS matrix จะได้ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย 
จุดแข็ง และโอกาส (SO) จุดแข็งและภัยคุกคาม (ST) จุดอ่อนและโอกาส (WO) และจุดอ่อนและ
อุปสรรค (WT) ซึ่งจะได้แนวทางในการจัดการ ประกอบด้วย แนวทางเชิงรุก ได้แก่ เร่งด าเนินการขน
ย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก าจัดยังโรงปูนชีเมนต์ หรือเร่งกลบทับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ โดยการฝัง
กลบจะต้องค านึงถึงหลักวิชาการ ในการด าเนินการจะต้องก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวน น้ าชะขยะ เมื่อด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้าง
สะสมหมดไปแล้ว จะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตลอดจนศึกษาความ
เหมาะสมของพ้ืนที่และความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่กับเทคโนโลยี
การก าจัดขยะที่ใช้พ้ืนที่น้อยและมีประสิทธิภาพสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก เช่น ระบบ
การเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น แนวทางเชิงรับ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง การศึกษาทางเลือกการลงทุนในระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
ศึกษาทางเลือกการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่ลดต้นทุนค่าขนส่งไปก าจัด ตลอดจนหลีกเลี่ยงการ
ด าเนินการขนย้ายในช่วงฤดูฝน เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ 
เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ า  เป็นต้น แนวทางเชิงป้องกันและแก้ไข ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่
ก าจัดที่ด าเนินการไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง และคุมก าเนิดไม่ให้มีสถานที่ที่ก าจัดที่ด าเนินการด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้องเพ่ิมขึ้น สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่พ้ืนที่ ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พ้ืนที่ ต้องด าเนินการขนไปก าจัดยัง
สถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการตกค้างสะสมเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุนหรือรัฐร่วมลงทุนกับรัฐ 
ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมซ้ าในพ้ืนที่ ปรับปรุงระบบ
การก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปิดเพ่ือปรับปรุงและก าหนดให้มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินการให้ชัดเจน กรณีเป็นสถานที่ เอกชนและไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ให้รัฐเข้ามา
ด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ฝังกลบในพ้ืนที่และด าเนินการปิดบ่อ ตลอดจน
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพ้ืนที่โดยรอบ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวน ามาจัดท าเป็น
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย
แบ่งเป็นแนวทางการจัดการ ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (ต้นน้ า) การรวบรวมและขนย้าย (กลางน้ า) 
และการคัดแยกและก าจัด (ปลายน้ า) โดยมีโครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง ในระยะสั้น (1 ปี) และ
แนวทางระยะยาว (3 ปี) ดังนี้ 

ระยะสั้น (1 ปี) ได้แก่ 
1) โครงการส ารวจและประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่  
2) โครงการขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก าจัดยังโรงปูนชีเมนต์  
3) โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพ้ืนที่  
4) กิจกรรม 5ส ในพ้ืนที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
5) ฉีดพ่นน้ ายาดับกลิ่นอเนกประสงค ์หรือ EM เพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น 
6) ก าหนดช่วงเวลาในการตัก เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย  
7) ปิดคลุมกองขยะหรือบ่อขยะให้มิดชิดเพ่ือป้องกันแมลงและพาหนะน าโรคมาคุ้ยเขี่ยและ

ลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน 
8) ล้างท าความสะอาดพ้ืนและบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน ตลอดจนรักษา

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
9) จัดท าท่อรวบรวมน้ าชะขยะ และน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ และติดตั้งระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 
10) จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  
11) โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะท่ีต้นทางและการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
12) โครงการส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าน้ าหมัก 

ธนาคารขยะรีไซเคิล การสร้างสิ่งประดิษฐิ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น  
13) โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะแบบบูรณาการ 
14) โครงการขนย้ายขยะมูลฝอย (ขยะใหม่) ไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง 
15) โครงการส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยที่เผาได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงงานอุตสาหกรรม 
16) โครงการปิดปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
17) โครงการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
18) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และน้ าใช้ 
19) จัดท าแผนการด าเนินงานและหรือแผนการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน  
20) โครงการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
21) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย   
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22) การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงรูปแบบหรือวิธีการก าจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ส าหรับผู้ด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

23) โครงการพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
24) โครงการเพิ่มก าลังการผลิตของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการก าจัดขยะ 
25) โครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เช่น ระบบโรงคัดแยกขยะ ระบบบ่อหมักแก็ส 
26) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ระยะยาว (3 ปี) ได้แก่  
1) โครงการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่กับเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย เช่น ระบบ

การเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 
2) ศึกษาทางเลือกและความคุ้มค่าในการลงทุนระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
3) ตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไมถู่กต้อง 
4) ศึกษาองค์ประกอบและทางเลือกการก าจัดขยะมูลฝอยที่ลดต้นทุนค่าขนส่งไปก าจัด 
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  
6) โครงการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุนหรือรัฐร่วมลงทุน ในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย 

 

5.2 อภิปรายผล  

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 255-2558 
จ านวน 8 แห่ง (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี , 2558) เกือบทั้งหมดใช้วิธีการก าจัดที่ไม่
ถูกต้อง ได้แก่ การเทกอง และการฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล มีเพียงแห่งเดียวที่มีการใช้
เทคโนโลยีเทคโนโลยีหมักท าปุ๋ยแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) และผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือ 
ผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ กลิ่นเหม็น 
น้ าชะขยะ และสภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ ชยางคกุล (2555) 
ที่ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมากอันดับแรก คือ ปัญหาน้ าชะขยะ ล าดับที่สอง คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ 
ที่พบจะเกิดขึ้นในลักษณะของกลิ่นเหม็น ก๊าซพิษ และฝุ่นละออง และล าดับสุดท้าย คือ ปัญหามลพิษ
ดิน และ Kaosol (2009) ซึ่งได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
ประเทศไทย ที่ระบุว่า การจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกอง เป็นวิธีที่นิยมใช้มากท่ีสุดในการก าจัดขยะ
มูลฝอยในประเทศไทย มีการประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมาเป็นเวลาหลายปีสามารถจัดการขยะมูล
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ฝอยได้ปริมาณมากต่อวัน สามารถด าเนินการได้ง่ายและต้นทุนต่ า แต่ท าให้เกิดมลพิษ เช่น กลิ่น 
มลพิษในดิน น้ าใต้ดิน เป็นต้น และยังสอดคล้องกับ Idris et al. (2004) ที่ศึกษาภาพรวมของการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและการฝังกลบ/การทิ้งของประเทศในเอเชีย ที่ระบุว่า ปัญหาส าคัญของการก าจัด
ด้วยการเทกอง คือ การใช้วัสดุปิดคลุมที่ไม่เพียงพอ กลิ่นเหม็นจากการหมัก แมลงและสัตว์น าโรค
ต่างๆ ควันและอันตรายอ่ืนๆ จากการเกิดไฟไหม้ ทั้งเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ 

สาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เช่น การไม่มี
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด สถานที่ก าจัดส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆ ใน
การก าจัดให้วิธีเทกอง ท าให้เกิดการสะสมของขยะมูลฝอย ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2559 
– 2562) ของ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ที่ระบุว่า 
จังหวัดปทุมธานีมีปัญหาการขาดแคลนที่ดินส าหรับใช้เป็นสถานที่ก าจัด เนื่องจากต้องใช้พ้ืนที่
ค่อนข้างมากและต้องมีสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้าน
จากประชาชนในพ้ืนที่ ขยะมูลฝอยที ่เกิดขึ ้นบางส่วนมีการก าจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะ เป็น
ลักษณะเทกองและเผาเป็นครั้งคราว และยังสอดคล้องกับ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ที่น าเอา
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอธิบายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาขีดความสามารถในการ
รองรับขยะมูลฝอยของสถานที่ฝังกลบเสมือนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงท าให้เกิดการขาดแคลน
พ้ืนที่ฝังกลบและปัญหาผลกระทบจากการฝังกลบ 

การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ด าเนินการโดยวิธีการขนย้ายไปก าจัดยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์มากที่สุด จ านวน 4 แห่ง รองลงมาใช้วิธีการฝังกลบทับในพื้นที่ จ านวน 3 แห่ง และอีกหนึ่ง
แห่งก าจัดด้วยการผสมผสานโดยการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดที่ถูกต้อง และ
บางส่วนน าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และขนส่งไปผลิตเชื้อเพลิง RDF ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
จังหวัดปทุมธานี แก้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมโดยวิธีว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามารับไปก าจัดนอก
พ้ืนที่ และรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559  โดยกรมควบคุม
มลพิษ (2560) ที่ระบุว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ผ่านมาได้
ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่เทกอง เป็นเทกองควบคุม การกลบทับขยะมูล
ฝอยที่กองทิ้งไว้ด้วยดิน รวมทั้งหยุดด าเนินการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
รวมไปถึงสอดคล้องกลับข้อมูลของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.) ที่ระบุว่า การ
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีหลายวิธีได้แก่ การขนย้ายขยะน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล เช่น ระบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล เตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น การก าจัดขยะมูล
ฝอยโดยใช้ระบบฝังกลบแบบประยุกต์ เป็นวิธีที่ยอมรับได้ ส าหรับก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
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จ านวนไม่มาก สามารถด าเนินการโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและงบด าเนินการน้อย การแปร
รูปขยะเป็นพลังงาน เช่น เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) หรือน าพลาสติกไปเป็นน้ ามัน และระบบท าปุ๋ย
หมักปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น และเมื่อด าเนินการจัดการขยะเก่าตกค้างสะสมแล้วห้ามเทกอง ซึ่งปั จจุบัน 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่ปิดด าเนินการแล้ว มีจ านวน 2 แห่ง และสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแล้ว มี 1 แห่ง  

ปัจจัยภายในที่ส าคัญที่มีผลต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว ได้แก ่ผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยจะต้องมีจิตส านึกและความตระหนักในการก าจัดขยะมูลฝอย ไม่ค านึงถึงเพียงผลประโยชน์ ต้อง
เข้าใจและให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีแผนงาน 
เป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน มีการจัดการที่ดี มีงบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอและต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Guerrero et al. (2013) ที่ศึกษาความท้าทายในการจัดการขยะมูลฝอย 
ส าหรับเมืองในประเทศก าลังพัฒนา สรุปไว้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมถึงสถานที่ก าจัด 
ผู้น าหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ต้องมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย มีวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างที่จ าเป็น มีการก าหนดกฎหมายและการบั งคับใช้กฎหมาย 
กฎระเบียบที่อ านวยความสะดวก ในการวางแผนและการด าเนินการ  

ส่วนปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ คือ ความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ าลอง โพธิ์บุญ และคณะ (2560) ที่ศึกษาการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัด
ปทุมธานี สรุปไว้ว่า นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนโยบายเร่งด่วนในการ
ด าเนินการ ในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการขยะได้จริง ถ้า
หากประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการและตอบสนองนโยบายที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ นอกจากนั้น 
ความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ สอดคล้อง
กับข้อก าหนดในการฟ้ืนฟู/ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.) ที่ระบุ
ว่า ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องน ามาพิจารณาในการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศมีผลต่อกิจกรรมการด าเนินงานขณะปรับปรุง หรือฝังกลบเสร็จแล้ว รวม
ไปถึงปัจจัยด้านสภาวะสังคม ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในระบบก าจัดขยะมูลฝอย ตลอดจน
ผลกระทบจากการด าเนินการและการยอมรับเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2560) ที่ระบุไว้ว่า ผู้บริโภคมีการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ตามความ
ต้องการและความสะดวกสบาย สภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน 
พฤติกรรมในการบริโภคจึงแตกต่างกัน ท าให้ปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกัน
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มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงประชากรส่วนใหญ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้
ชีวิตประจ าวันมีความรีบเร่ง จึงมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายเกิด
ค่านิยมในการบริโภคสินค้าเพ่ิมขึ้นส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพ้ืนที่ที่ใช้เป็นสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถใช้ด าเนินการได้ เนื่องจากมีการต่อต้านและคัดค้านจากประชาชนบริเวณ
โดยรอบ รวมทั้ง เทคโนโลยีบางชนิดมีต้นทุนสูง และไม่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 

แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี คือ เร่งด าเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปก าจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง คือ โรงงาน
ปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี เร่งด าเนินการกลบทับในพ้ืนที่อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ปิดเพ่ือปรับปรุง
ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตาม RoadMap  
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) และแผนแม่บท 
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2559 – 2562 (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี , 2559) ที่ เสนอแนะไว้ว่า ควรด าเนินการ 
ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีในการก าจัด  
ให้มีความเหมาะสม และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) 
ซึ่งระบุว่า จังหวัดปทุมธานีควรปรับปรุงพ้ืนที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในการ
ด าเนินการจัดการจะต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชนข้างเคียง และมีมาตรการลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น กลิ่นเหม็น น้ าชะขยะ เป็นต้น สอดคล้องกับข้อเสนอจากงานวิจัยของ กิตติ 
ชยางคกุล (2555) ที่ระบุว่า แนวทางในการจัดการผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น 
ควรก าชับให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการฉีด EM ในส่วนผลกระทบต่อกลุ่มผู้อยู่อาศัยรอบๆ ควรเร่งหา
มาตราการเร่งด่วนในการลดหรือจัดการกับผลกระทบดังกล่าว โดยโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้อง
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้น 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งที่ไม่สามารถปิดด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่ในการทิ้งขยะมูล
ฝอย ต้องจัดท าแผนรองรับขยะมูลฝอยใหม่เพ่ือน าไปก าจัดวันต่อวัน และเร่งด าเนินการปรับปรุงให้
เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมทั้ง ควรมีการศึกษาทางเลือกการจัดการที่ลดต้นทุนค่าขนส่งขยะมูล
ฝอยไปก าจัด  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะของการศึกษา เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์  
1) ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อน

ร าคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจะต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการการตัก เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย ได้แก่ กลิ่นเหม็น
รบกวน น้ าชะขยะ เป็นต้น และจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ดังกล่าว รวมไปถึงการพัฒนาให้มีระบบสาธารณูปโภคที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ ได้แก่ น้ าใช้ 
ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น 

2) ควรน ารูปแบบหรือวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ที่ยังมีปัญหาขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสม โดยปัจจัยส าคัญ คือ ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ และต้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา  

 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ  
 5.3.2.1 เชิงนโยบาย 

1) ควรทบทวนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ การเก็บรวบรวม การเก็บขน ไปจนถึง
การก าจัด ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการตกค้างสะสมของขยะ
มูลฝอยในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องซ้ าหรือเพ่ิมขึ้น 

2) เนื่องจากการวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหลาย
แห่งมีปริมาณที่ค่อนข้างสูง จึงควรก าหนดนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยการ
รวมกลุ่ม เช่น หมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านรับซื้อของเก่า 
เป็นต้น จัดให้มีระบบโรงคัดแยกเพ่ือน าขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดในขั้นตอนสุดท้ายให้เหลือน้อยที่สุด  

3) เนื่องจากการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยมาจากการไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด จึงควรพิจารณาการ
สร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในการรองรับ
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาพ้ืนที่เดิมท่ีเปิดด าเนินการอยู ่
 5.3.2.2 เชิงปฏิบัติการ  

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
กระตุ้นให้สถานที่ก าจัดขยะมูลที่ยังคงมีปัญขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเร่งด าเนินก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างให้หมดไป และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการด าเนินการให้ถูกต้อง เช่น การปรับปรุงเป็นสถานีขน
ถ่ายขยะมูลฝอย ตลอดจนก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ยัง
เปิดด าเนินการ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือป้องกันการตกค้างสะสมของขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
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2) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม เกือบทั้งหมดด าเนินการ
ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนควบคุม  ดูแล ไม่ให้มีสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้องเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่  

3) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยการขนย้ายไปก าจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์ จังหวัด
สระบุรี ใช้ต้นทุนในการขนส่งสูงเนื่องจากระยะทางไกล ประกอบกับโรงงานมีปูนซีเมนต์มี ช่วงเวลาใน
การหยุดรับขยะ จึงควรสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเลือกในการลดต้นทุนการขนส่งไปก าจัด 
เช่น การน าขยะมูลฝอยที่เผาได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  

4) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยการกลบทับในพ้ืนที่ พบว่า ทุกแห่งด าเนินการไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงควรสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ที่เป็นรูปธรรมสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่ได้ 
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่และความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เป็น

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย  
2) ควรมีการวิจัย ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่มีประสิทธิภาพ 

ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เช่น เทคโนโลยีการเผา และเทคโนโลยีการก าจัดขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 
เพ่ือรองรับขยะจากสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยที่จะเกิดข้ึน  

3) ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการและต้นทุนการก าจัดขยะประเภทเครื่องใช้สอยตาม
บ้านเรือน เช่น เศษผ้าชิ้นใหญ่ ที่นอน โซฟา เป็นต้น  
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ชุดที่ 3 ส าหรับประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน 
ชุดที่ 4 ส าหรับนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์ 
ชุดที่ 5 ส าหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี   

(ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย) 
************************** 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ........................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................................................................. .... 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
ผู้สัมภาษณ์.................................................................................................................. ............................ 
วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................ ............... 
สถานที่........................................................................................เวลา.................................................... 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย มาตรการ แผนงาน และเป้าหมาย ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างหรือไม่ อย่างไร   
................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ในช่วงที่ผ่านมาท่านมีกระบวนการหรือขั้นตอน ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
3. ผลการด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่
........................................................ ........................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........ 
4. ท่านมีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
5. ปัญหาอุปสรรคท่ีท่านพบในกระบวนการหรือขั้นตอน ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมคืออะไร และได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................ 
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6. หน่วยงานของท่านมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างไร และมีข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
หรือกติกาในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
7. หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณและระยะเวลา ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมากน้อย
เพียงใด  
....................................................................................................... .........................................................
................................................................................................................................................................  
8. หน่วยงานของท่าน เคยมีปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือไม่ เป็นเรื่องร้อนเรียนในด้านใด เช่น กลิ่นเหม็น 
น้ าเสียเป็นต้น และด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
9. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของท่าน 
   ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา หรือ อ่ืนๆ) 

จุดแขง็.............................................................................................................................. ......... 
จุดอ่อน................................................................................................................................... .... 

   ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่  
   เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

โอกาส......................................................................................................................... ................ 
ภัยคุกคาม......................................................................................................... .......................... 

10. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย (การควบคุมการเทกอง การรวบรวม 
การคัดแยก และการก าจัดหรือท าลาย) ในสถานที่ก าจัดของท่านในอนาคตต่อไป อย่างไร เพื่อจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างที่จะเกิดขึ้น  
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .................................... 
11. ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง 
........................................................................................................................................................ ........
............................................................................................................................. ................................... 

**** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน*** 
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แบบสัมภาษณ์  

เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  

(ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
************************** 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ........................... 
ต าแหน่ง................................................................................................ .................................................. 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................ ............... 
สถานที่........................................................................................เวลา.................................................... 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 
1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดบ้าง ที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน
จังหวัดปทุมธานี 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................ ........................................................ 
2. หน่วยงานของท่านมีบทบาทภารกิจที่เก่ียวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร   
................................................................................................................................................. ...............
............................................................. ................................................................................................... 
3. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย มาตรการ ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการขยะตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................. ..................................................................
..................................................................... ........................................................................................... 
4. หน่วยงานของท่านมีแผนงาน และกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอญตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย หรือไม่ อย่างไร และถ้าม ีมีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างไร  
และผลเป็นเช่นไร 
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
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5. หน่วยงานของท่านมีงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย หรือไม่ หากมีต้องด าเนินการในการขอสนับสนุนงบประมาณอย่างไร  
............................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................  
6. ท่านเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มี

ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

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

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

7. ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ เป็นเรื่องร้องเรียนในด้านใด เช่น กลิ่นเหม็น น้ า

เสีย เป็นต้น ถ้ามี มีการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างไร และผลเป็นเช่นไร  

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

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

8. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

   ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร  งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา หรือ อื่นๆ) 

จุดแข็ง...................................................................................................................................  

จุดอ่อน...................................................................................................................... ............ 

   ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่ 

   เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

โอกาส........................................................................................................................ ............ 

ภัยคุกคาม..............................................................................................................................  

9. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด

ปทุมธานีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร

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

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

 

**** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน*** 

2 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  

(ชุดที่ 3 ส าหรับประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน) 
************************** 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ........................... 
ต าแหน่ง................................................................................................ .................................................. 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................ ............... 
สถานที่........................................................................................เวลา.................................................... 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 
1. ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลากี่ปี จ านวนครัวเรือน (เฉพาะประธานหรือผู้น าชุมชน) และ
ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนอย่างไร  
....................................................................................... .........................................................................
................................................................................................................................................................  
2. ในช่วงที่มีการก าหนดหรือการสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่นี้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
และท่านหรือชุมชนของท่านได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
4. ในช่วงที่ผ่านมาท่านหรือชุมชนท่านได้ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย หรือไม่ และท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
5. ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
   ปัจจัยภายใน (เช่น คน งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา หรือ อื่นๆ) 

จุดแข็ง........................................................................................... ............................................ 
จุดอ่อน.................................................................................................................. .................... 
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ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

โอกาส........................................................................................................................ ................. 
ภัยคุกคาม........................................................................................................ ........................... 

6. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่
ของท่านหรือไม่ อย่างไร 
..................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................................................  
7. ในชุมชนหรือในครอบครัวของท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 
อย่างไรและการจัดการขยะในชุมชนของทานด าเนินการอย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
8. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
9. ท่านหรือชุมชนของท่านจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอย อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
 **** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน*** 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  

(ชุดที่ 4 ส าหรับนักวิชาการอิสระหรืออาจารย์) 
************************** 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ........................... 
ต าแหน่ง................................................................................................ .................................................. 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................ ............... 
สถานที่........................................................................................เวลา.................................................... 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด และท่านคิด
ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
2. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขอย
มูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี 
........................................................................... .....................................................................................
................................................................................................................................................................  
3. ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับการจัดการที่เป็นอยู่  
............................................................................................................... .................................................
................................................................................................................................................................  
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด ใน
จังหวัดปทุมธานี (การลด คัดแยก ขยะ และการน ากลับไปใช้ประโยชน์ การก าจัด ณ สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย หรือขนไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดที่ถูกต้อง การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน และการห้ามเท
กอง (No more open dump))  
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... ..................................... 
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5. ท่านคิดว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ให้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา  
หรือ อื่นๆ) 
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ...................................... 
ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................... 

10. ท่านคิดว่า การจัดการขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานี ควรมีแนวทางอย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
 

**** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน*** 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี  

(ชุดที่ 5 ส าหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ) 
************************** 

ผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... ........................... 
ต าแหน่ง................................................................................................ .................................................. 
หน่วยงาน..................................................................................................................... ........................... 
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ............................................................................................................................ ............... 
สถานที่........................................................................................เวลา.................................................... 
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 
1. ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลากี่ปี ประกอบอาชีพอะไร และเข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่
ก าจัดขยะนี้บ่อยแค่ไหน อย่างไร  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
2. ท่านคัดแยกขยะประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทได้ปริมาณมากน้อยเพียงใด และมีรายได้จากการคัด
แยกขยะมูลฝอยประมาณเท่าใด  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
3. ในช่วงที่มีการสร้างหรือก าหนดให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่นี้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................. 
4. ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จากการคัดแยกขยะ เช่น บาดแผล ติดเชื้อ เป็นต้น 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
5. ท่านดูแลป้องกันผลกระทบดังกล่าว อย่างไรบ้าง เช่น ใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย รองเท้าบูท เป็นต้น 
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................ 
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6. ในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่หรือไม่ ผลเป็น
เช่นใดและท่านมีความคิดเห็นต่อการด าเนินการอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
7. ถ้ามีการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น มีการกลบฝังวันต่อวัน 
จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของท่านหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
8. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 
9. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................ 
10. ท่านจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 

 
 **** ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน*** 

 
 
 
 
 
 

 

 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 211 

แบบสังเกตุการณ์ 

เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี 

************************* 

พ้ืนที่ที่สังเกตการณ์........................................................................................................ ....................... 

ที่ตั้ง............................................................................................................................. .......................... 

วันที่..........................................................................เวลา.................... ................................................. 

ผู้สังเกตการณ์............................................................................................................... ......................... 

กิจกรรม/ขั้นตอน สิ่งท่ีพบ 

1. สภาพแวดล้อม 
ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ใช้น้ า 
ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขนส่ง อาชีพ สภาวะ
สังคม  

 

2. การเก็บรวบรวม  
ได้แก่ ปริมาณขยะท่ีเข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะ วิธีในการเก็บ
รวบรวม กระบวนการ/ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์  

 

3. การคัดแยก 
ได้แก่ วิธีการคัดแยก กระบวนการ/ขั้นตอน บุคลากร 
วัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทและปริมาณขยะที่คัดแยกได้  

 
 
 

4. การก าจัด 
ได้แก่ รูปแบบหรือเทคโนโลยีในการก าจัด กระบวนการ/
ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ 

 

5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ 
ได้แก่ น้ าชะขยะ สภาพดิน กลิ่น ฝุ่นละออง แมลงและ
พาหะน าโรค เป็นต้น 

 

หมายเหตุ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์  

(ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหารสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย) 

************************* 

  ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

1) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย  
มาตรการแผนงาน และเป้าหมาย ใน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างหรือไม่ 
อย่างไร      

1 1 1  

2) ในช่วงที่ผ่านมาท่านมี
กระบวนการหรือขั้นตอน ในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมอย่างไร  

1 1 1  

3) ผลการด าเนินการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้างเป็นอย่างไร 
เป็นไปตามแผนหรือไม่ 

1 1 1  

4) มีการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างอย่างไร   

1 1 1  

5) ปัญหาอุปสรรคท่ีท่านพบใน
กระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมคืออะไร และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร 

1 1 1 เขียนขยายความ
ให้ละเอียด 

6) หน่วยงานของท่านมีการจัด
โครงสร้างองค์กรอย่างไร และมี
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน ระเบียบ 

0 1 1 แก้เป็น
หน่วยงานของ
ท่าน 
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ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
หรือกติกาในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
อย่างไร 

7) หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณ
และระยะเวลา ในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างมากน้อยเพียงใด   

0 1 1 - แก้เป็น
หน่วยงานของ
ท่าน 
- อาจต้องนิยาม
ให้ชัดเจน 
สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย คือ
อะไร 

8) สถานที่ก าจัดขยะของท่าน เคยมี
ปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือไม่ เป็น
เรื่องร้องเรียนในด้านใด เช่น กลิ่น
เหม็น น้ าเสีย เป็นต้น และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผล
เป็นอย่างไร   

0 1 1  แก้เป็น
หน่วยงานของ
ท่าน 

9) ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของท่าน 
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การ
จัดการ ระเบียบ/กติกา หรือ อื่นๆ)  

1 1 1 อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง 

ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาะสังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

1 1 1 อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง 

10) ท่านมีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย 

0 1 1 ขยายความ 
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ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
(การควบคุมการเทกอง การรวบรม 
การคัดแยก ละการก าจัดหรือ
ท าลาย) ในสถานที่ก าจัดของท่านใน
อนาคตต่อไปอย่างไร เพ่ือจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างที่จะ
เกิดข้ึน   
11) ท่านต้องการได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง 

1 1 1  
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ 

(ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

************************* 

  ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
1) ท่านคิดว่าสาเหตุใดบ้าง ที่ท าให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี 

1 1 1  

2) หน่วยงานของท่านมีบทบาทภารกิจที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
หรือไม่  

1 1 1  

3) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย 
มาตรการ ทิศทาง และเป้าหมายด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

1 
 

1 1  

4) หน่วยงานของท่านมีแผนงาน และ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง
ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือไม่
อย่างไร ถ้ามี มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างไร และผลเป็นเช่นไร 

1 1 1 ขยายความ 

5) หน่วยงานของท่านมีงบประมาณ
สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมใน สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยหรือไม่ หากมีต้องด าเนินการ
อย่างไร   

0 1 1 ขยายความ 
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ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
6) ท่านเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

1 1 1  

7) ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานของท่าน
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด ใน
จังหวัดปทุมธานีหรือไม่ เป็นเรื่อง
ร้องเรียนในด้านใด เช่น กลิ่นเหม็น น้ า
เสีย เป็นต้น ถ้ามี มีการด าเนินการ
อย่างไร ผลเป็นเช่นไร 

1 1 1  

8) ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย 
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ 
ระเบียบ/กติกา หรือ อ่ืนๆ)  

1 1 1 อยากให้
อธิบายปัจจัย 

หรือ
ยกตัวอย่าง 

ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาะสังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) 

1 1 1 อยากให้
อธิบายปัจจัย 

หรือ
ยกตัวอย่าง 

9) ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดที่เหมาะสม
กับจังหวัดปทุมธานีและมีประสิทธิภาพ 
ควรมีแนวทางอย่างไร 

1 1 1  
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์  

(ชุดที่ 3 ส าหรับประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน) 

************************* 

  ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
1) ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาเป็นระยะเวลากี่ปี 
ในชุมชนของท่านมีจ านวนครัวเรือนก่ี
ครัวเรือน (เฉพาะประธานหรือผู้น าชุมชน) 
และในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างไร 

1 1 1 - ขยายความ เพื่ม
การเปลี่ยนแปลง
ด้านไหนบ้าง 
- ประชาชนอาจ
ไม่ทราบจ านวน
ครัวเรือน 

2) ในช่วงที่มีการก าหนดหรือการสร้างสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่นี้ท่านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 

1 1 1  

3) ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมี
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัด และท่านหรือชุมชนของท่านได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง 

1 1 1 ผลกระทบด้าน
ใดบ้าง ต้อง
อธิบาย 

4) ในช่วงที่ผ่านมาท่านหรือชุมชนท่านได้
ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
หรือไม่ และท่านมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินการอย่างไร 

1 1 1  

5) ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้าง 
 ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา 

1 1 1 - อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง 
- ประชาชนอาจ
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หรือ อื่นๆ)  ไม่ทราบข้อมูล 

ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ 
สภาะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

1 1 1 - อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง 
- ประชาชนอาจ
ไม่ทราบข้อมูล 

6) ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
ของท่านหรือไม่ อย่างไร 

1 1 1  

7) ในชุมชนหรือในครอบครัวของท่านมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยหรือน ามูลฝอยไปใช้
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไรและการจัดการขยะ
ในชุมชนของท่านด าเนินการอย่างไร 

1 1 1  

8) ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทาง
อย่างไร 

0 1 1 แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

9) ท่านหรือชุมชนของท่านจะมีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัด อย่างไรบ้าง 

1 1 1 ซ้ ากับข้อ 6 
หรือไม่  
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ 

(ชุดที่ 4 ส าหรับนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์) 

************************* 

  ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

คนที่ 1 คนที่ 2   คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
1) ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมี
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัด และท่านคิดว่ามีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง 

1 1 1 ผลกระทบ
ด้านใดบ้าง
ต้องอธิบาย 

2) ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่
ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดในจังหวัดปทุมธานี 

1 1 1  

3) ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันจังหวัด
ปทุมธานีจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
อย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กับการจัดการที่เป็นอยู่   

1 
 

1 1  

4) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดในจังหวัดปทุมธานี (การ
ลด คัดแยก ขยะ และการน ากลับไปใช้
ประโยชน์ การก าจัด ณ สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย การขนไปก าจัดยังสถานที่
ก าจัดที่ถูกต้อง การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน การห้ามเทกอง (No more 
open dump)) 

1 1 1  

5) ท่านคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน

1 1 1 อยากให้
อธิบายปัจจัย 
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สถานที่ก าจัดขยะขยะมูลฝอยให้ประสบ
ความส าเร็จ  
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ 
ระเบียบ/กติกา หรือ อ่ืนๆ)  

หรือ
ยกตัวอย่าง 

ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาะสังคม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย) 

1 1 1 อยากให้
อธิบายปัจจัย 
หรือ
ยกตัวอย่าง 

6) ท่านคิดว่า การจัดการขยะตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดที่เหมาะสมกับ
จังหวัดปทุมธานี ควรมีแนวทางอย่างไร 

1 1 1  
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ 

(ชุดที่ 5 ส าหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ) 

************************* 

  ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน 

ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม 

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
คนที่ 1 คนที่ 2   คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มาเป็น
ระยะเวลากี่ปี ประกอบอาชีพอะไร และ
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่ก าจัดขยะนี้
บ่อยแค่ไหน ต้องมีวิธีในการเข้ามาคัด
แยกขยะในสถานที่นี้หรือไม่ อย่างไร 

1 1 1  

2. ท่านเข้ามาคัดแยกขยะประเภทใดบ้าง 
แต่ละประเภทได้ปริมาณมากน้อย
เพียงใด และมีรายได้จากการคัดแยกขยะ
มูลฝอยประมาณเท่าใด 

1 1 1  

3. ในช่วงที่มีการสร้างหรือก าหนดให้มี
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่นี้ท่าน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร  

1 
 

1 1  

4. ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จาก
การคัดแยกขยะ เช่น บาดแผล ติดเชื้อ 
เป็นต้น 

1 1 1  

5. ท่านดูแลป้องกันผลกระทบดังกล่าว 
อย่างไรบ้าง เช่น ใส่ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย รองเท้าบูท เป็นต้น 

1 1 1  

6. ในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทราบแนว
ทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
ในพ้ืนที่หรือไม่ ผลเป็นเช่นใดและท่านมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการอย่างไร  

1 1 1  

7. ถ้ามีการจัดการสถานที่ก าจัดขยะมูล 1 1 1  
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ฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น มี
การกลบฝังวันต่อวัน จะกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพของท่านหรือไม่อย่างไร 

8. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่หรือไม่ 
อย่างไร 

1 1 1  

9. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมกับจังหวัดปทุมธานีและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร 

1 1 1  

10. ท่านจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัด อย่างไรบ้าง 

1 1 1  
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตการณ์ 
************************* 

  ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
คนที่ 1  คนที่ 2 คนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

1. สภาพแวดล้อม 
เช่น ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ
การใช้น้ า ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ขนส่ง อาชีพ สภาวะสังคม  

1 1 1 นิยามสภาพ
พ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อม 

2. การเก็บรวบรวม  
ได้แก่ ปริมาณขยะท่ีเข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย วิธีในการเก็บรวบรวม กระบวนการ/
ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์  

0 1 1 รถ คน วิธีการ 
วัสดุอุปกรณ์ 

3. การคัดแยก 
ได้แก่ วิธีการคัดแยก กระบวนการ/ขั้นตอน 
บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทขยะท่ีคัด
แยกได้  

0 
 

1 1 รถ คน วิธีการ 
วัสดุอุปกรณ์ 

4. การก าจัด 
ได้แก่ รูปแบบหรือเทคโนโลยีในการก าจัด 
กระบวนการ/ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/
อุปกรณ์ 

1 1 1  

5. ปัญหาที่พบ  
เช่น น้ าชะขยะ สถาพดิน กลิ่นเหม็น ฝุ่น
ละออง แมลงและพาหัน าโรค เป็นต้น 

1 1 1 การปนเปื้อน
ของน้ าชะขยะ 
สังเกตได้
หรือไม่ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  แบบส ารวจ คพ.1 ของกรมควบคุมมลพิษ     
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แบบส ารวจประเมินสถานภาพการด าเนินงานสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย  
และขยะมูลฝอยตกค้าง 

 
วันที่ …….....… เดือน ………………………… พ.ศ. ………………… (ท่ีกรอกข้อมูล) 

 
ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล :  
 นาย   นาง   นางสาว ………............................. นามสกุล ……………………….…..….. 
ต าแหน่ง ........................................................................... หน่วยงาน ................................... 
เบอร์โทร .......................................................................... E-mail ………………….……………… 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ชื่อสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ............................................................................. .................................. 
ข้อมูลทั่วไป : 
2.1 ผู้ด าเนินการ คือ  
 อปท. ด าเนินการ ระบุชื่อ .......................................................... จังหวัด .......................... 
 เอกชน ด าเนินการ ระบุชื่อ .......................................................... จังหวัด .......................... 
 หน่วยงานอื่น ด าเนินการ ระบุชื่อ ...........................................................จังหวัด ......................... 
2.2 พื้นที่ที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่  
 อปท. เป็นเจ้าของ ระบุชื่อ ..................................................... จังหวัด ........................ 
 อปท. อ่ืน เป็นเจ้าของ ระบุชื่อ ...................................................... จังหวัด ....................... 
 เอกชน เป็นเจ้าของ ระบุชื่อ ...................................................... จังหวัด ....................... 
 หน่วยงานอื่น เป็นเจ้าของ ระบุชื่อ ....................................................... จังหวัด ...................... 
2.3 ประเภทของพ้ืนที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เอกชน 

 ป่าสงวน 

 ที่สาธารณประโยชน์ 

แบบ คพ. 1 



 227 

 ที่ราชพัสดุ 
 อ่ืน ๆ ................................................................................................................................  

2.4 การด าเนินงานในปัจจุบัน 
 เปิดด าเนินงาน 

 หยุดด าเนินงาน เนื่องจาก ................................................................................................ 

2.5 งบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณสนับสนุนจาก ................................................... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 
วงเงินจ านวน ......................................................... บาท     ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. .......................... 

2.6 รายละเอียดที่ตั้งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (บริเวณท่ีจับพิกัด : ทางเข้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย) 
X ……………………………..…………  Y ……………………..……….………...…… 
ตั้งอยู่เลขที่ …….....…. หมู่ที ่………...…. ถนน ………..…………...…………… ต าบล ……………..….…….... 
อ าเภอ ………………….....………… จังหวัด ……………………......…..………… รหัสไปรษณีย์ ……………….. 
โทรศัพท์ (…………) …………………………….……………โทรสาร (…………) ……………………..………………...… 
ขนาดพ้ืนที ่………………….......................................ไร่ เริ่มใช้งานเมื่อ พ.ศ. ………………..............………. 
ระยะห่างจากท่ีตั้งของ อปท. ..…......................…… กิโลเมตร 
กรณีเป็นบ่อฝังกลบ  
ใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบไปแล้ว ร้อยละ ………………………………………  
คาดว่าจะสามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก ………………………………………. ปี 
2.7 เครื่องชั่งน้ าหนัก 
 มี .......................เครื่อง  ใช้งานได้ .....................เครื่อง  ใช้งานไม่ได้ ...................... เครื่อง 
 ไม่มี 
2.8 การคัดแยกขยะมูลฝอย  
 มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 ไม่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
2.9 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย …………..……………….. ตัน/วัน 
 ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย …………..……………….. ตัน/วัน 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดในระบบ …………..……………….. ตัน/วัน 

 
 

2 
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2.10 วิธีการก าจัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 หมักท าปุ๋ย…………….. ตัน/วัน 
 การเทกอง (Open Dump)…………….... ตัน/วัน 
 การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ……..……….. ตัน/วัน 
 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/เชิงวิศวกรรม (Sanitary/Engineer Landfill) ..…….. ตัน/วัน 
 การเผาในเตาเผา ………..…….. ตัน/วัน 

 มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ (ระบุ) ....................................................................................  
 ไม่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

 เตาเผาชนิดห้องเผาทรงกระบอก (Rotary Kiln Incinerator) 

 เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน (Fluidized Bed Incinerator) 

 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stoker Incinerator) 

 เตาเผาแบบไร้อากาศ (Pyrolysis) 

 เตาเผาควบคุมอากาศ (Gasification) 

 เตาเผาควบคุมอากาศแบบหลอมท าลาย (Plasma gasification) 

 เตาเผาขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 5 ตัน/วัน) 

 เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า ………………...…….. ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้า…..…….. เมกะวัตต์/วัน  
 ขายไฟให้กับ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 อปท. ด าเนินการเอง 

 จ้างเอกชนด าเนินการ ระบุชื่อ................................................................................................ 
 เอกชนเป็นเจ้าของ  ระบุชื่อ................................................................................................ 
 เตาเผาชนิดห้องเผาทรงกระบอก (Rotary Kiln Incinerator) 

 เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางน าความร้อน (Fluidized Bed Incinerator) 

 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stoker Incinerator) 

 เตาเผาแบบไร้อากาศ (Pyrolysis) 

 เตาเผาควบคุมอากาศ (Gasification) 

 เตาเผาควบคุมอากาศแบบหลอมท าลาย (Plasma gasification) 

 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ……………..…….. ตัน/วัน 
 แบบบ าบัดเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
 แบบรื้อร่อน (Landfill Mining) 
 แบบอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................ 
 อปท. ด าเนินการเอง 

 จ้างเอกชนด าเนินการ ระบุชื่อ................................................................................................ 

3 
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 เอกชนเป็นเจ้าของ  ระบุชื่อ .............................................................................................. 

 ขาย RDF   ส่งก าจัด RDF ให้กับ ระบุชื่อ ...................................... จังหวัด ...................... 
 ราคาขาย RDF (รายจ่าย)   ราคาส่งก าจัด RDF (รายได้) …………………..….…………...…….. 
บาท/ตัน 

 การเผากลางแจ้ง…..…….. ตัน/วัน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................  ……………..…….. ตัน/วัน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการบริหารจัดการ 
3.1 หน่วยงานอ่ืนที่ส่งขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ……………………………… แห่ง  
 เอกชน ……………………………… แห่ง 

 หน่วยงานอื่น ๆ  ……………………………… แห่ง 

 ไม่มีหน่วยงานอ่ืนที่ส่งขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วม 
หน่วยงาน (ระบุชื่อ) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีส่งมา

ก าจัด (ตัน/วัน) 
ค่าเนียมธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

(บาท/ตัน) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3.2 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 
ขนาดของกองขยะมูลฝอยตกค้าง 
กว้าง .................................... เมตร  ยาว .............................. เมตร  สูง + ลึก .......................... เมตร 
ปริมาตรกองขยะมูลฝอยตกค้าง …………………………………..… ลกูบาศก์เมตร 
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ………………………………..…… ตนั (ใช้ค่าความหนาแน่น 0.3 ตัน/
ลูกบาศก์เมตร) 

* กรุณาแนบภาพถ่ายสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย * 
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ประวัติผู้เขียน 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริมา  ปกป้อง 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550 - 2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2554 - 2555 : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จ ากัด  

พ.ศ. 2556 - 2557 : นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
พ.ศ. 2557 - 2559 : นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 
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