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การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการดังกล่าว และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ปั ญหาขยะตกค้ างสะสมในสถานที่ กาจัดขยะมู ลฝอยในจังหวัดปทุ มธานี การวิจัยครั้งนี้ ใช้ การวิจัยเชิ ง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ประชาชนที่เข้ามา
คัดแยกขยะ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภาคและระดับ
จั งหวัด นั กวิ ชาการอิ สระ ประธานหรื อผู้ น าชุ มชน และประชาชนที่ อยู่ ในพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง รวมทั้ งการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
และวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT analysis
ผลการศึ ก ษา พบว่ า สถานที่ ก าจั ดมู ล ฝอยในจั งหวั ด ปทุ มธานี จ านวน 8 แห่ ง เกื อบทั้ งหมด
ดาเนินการไม่ถูกต้อง มีเพียง 1 แห่ง ที่กาจัดโดยการหมักทาปุ๋ยแบบไร้อากาศและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิต
ไฟฟ้า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยทุกแห่งมีการใช้พื้นที่ฝังกลบแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังคงมีขยะมูลฝอย
เข้าสู่พื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น น้าชะขยะ สภาพดินข้างเคียงอาจมีการสะสมของสาร
มลพิษ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาขยะจาพวกพลาสติกปลิวหล่นลงสู่ถนนและพื้นที่ข้างเคียง และบางแห่งมี
การรุกที่ดินของเอกชน ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมีสาเหตุสาคัญมาจาก การไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด การใช้วิธีเทกองไม่ได้ใช้เทคโนโลยีกาจัดใดๆ ความล้มเหลวของระบบกาจัด
ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ จิตสานึกของผู้ดาเนินการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย
กับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินการการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) กลบทับในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง 2) ขน
ย้ายออกไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง จานวน 4 แห่ง และ 3) ดาเนินการแบบผสมผสาน โดยการขนย้ายขยะ
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มูลฝอยออกไปก าจั ดยั งสถานที่ ก าจัดที่ ถูกต้ อง และบางส่ วนน าเข้าสู่ กระบวนการคัดแยก และน าขยะ
พลาสติกขนส่งไปผลิ ตเชื้อเพลิง RDF จานวน 1 แห่ ง ซึ่งปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการ คือ ผู้บริหาร
จะต้องมีจิตสานึกและความตระหนักในการกาจัดขยะมูลฝอย ไม่คานึงถึงเพียงผลประโยชน์ ต้องเข้าใจและ
ให้ความสาคัญกับการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีแผนงาน เป้าหมาย ระยะเวลา
ที่ชัดเจน มีการจัดการที่ดี มีงบประมาณในการดาเนินงานที่เพียงพอและต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ
คือ ความชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ สภาวะ
สังคมในพื้นที่ เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบกาจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนผลกระทบจากการดาเนินการ
และการยอมรับเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด ขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี เช่น เร่งดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง เร่งดาเนินการ
กลบทับในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย และการเร่งดาเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตลอดจนศึกษา
ทางเลือกการจัดการที่ลดต้นทุนในการขนส่งไปกาจัด
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่สาคัญในระดับชาติ ที่หลายๆ หน่วยงาน
ได้ ให้ ความส าคั ญ และร่ ว มมื อกั น ด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขอย่ างเร่งด่ว น ซึ่งในช่ว งที่ ผ่ านมาได้ มีค วาม
พยายามในการจั ดการแก้ไขปั ญ หาขยะมูล ฝอยมาอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนได้มีน โยบาย แผนงาน
และทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจนมากขึ้น โดยในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ
Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายชุ ม ชน ที่ ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ คือ 1) การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 3) การวางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4) การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งใน
ขั้นตอนแรกได้ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤติ โดยพื้นที่เป้าหมายใน
ระยะเร่ งด่วน (6 เดือน) ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุ รี
จังหวัดนครปฐม จั งหวัดสระบุ รี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานี (กรมควบคุมมลพิษ ,
2557) ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กาหนดเป้าหมายการจัดการขยะตกค้างไว้ภายในปี
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
มี การด าเนิ น การปรั บ ปรุ งสถานที่ ก าจั ดขยะมู ลฝอยให้ สามารถด าเนิ นการได้ อย่ างถู กต้ อง รวมทั้ ง
ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ทาให้ ณ ปลายปี 2558 มีปริมาณลดลง
กว่าร้อยละ 65 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเมื่อต้นปี (คงเหลือ 10.46 ล้านตั น) ในปี 2559 พบว่า
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มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันหรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน คิดเป็นอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เล็กน้อย ประมาณ 0.21 ล้านตัน
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องเพียง 9.75 ล้านตัน (ร้อยละ 35) ถูกนามาใช้ประโยชน์
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
เก็บขนไปกาจัด 1,454 ตันต่อวัน ถูกนาไปใช้ประโยชน์ 218 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 88
หรือประมาณ 1,293 ตัน นาไปกาจัดอย่างไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ตลอดจนมีการทิ้งขยะ
ที่ไม่ถูกต้องหลายแห่งในจังหวัด การจัดการส่วนใหญ่ทาโดยเก็บรวบรวมและขนส่งไปกาจัดยังจังหวัด
ใกล้เคีย ง (ส านั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี , 2559) โดยการว่าจ้าง
บริษัทเอกชนเข้ามารับขยะมูลฝอยไปกาจัดนอกพื้นที่อาศัยงบประมาณจากส่วนกลางที่ได้รับอนุมัติ
จาก คสช. ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ยังมีปัญหาในด้านสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
โดยประชาชนต้องการให้ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ดีขึ้นมากกว่าการสร้างพื้นที่ กาจัดขยะ
มูลฝอยแห่งใหม่ (เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์, 2560) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างและเปิดดาเนินการ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล จานวน 2 แห่ง ได้แก่ บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมือง
ปทุมธานี และบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองคูคต ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถเปิดดาเนินการได้เนื่องจาก
ถูกต่อต้านจากประชาชน และเมื่อปี 2557 จังหวัดปทุมธานีถูกกาหนดเป็นหนึ่งในโมเดลนาร่องในการ
จัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยวางแผนดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ในพื้นที่
ตาบลเชีย งรากใหญ่ ส่ งผลให้ เกิดกระแสการคัดค้านต่อต้านจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ที่เกี่ ย วข้ อง ท าให้ โครงการดังกล่ าวไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ (ส านั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี , 2559) ส่งผลให้จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ระหว่างปี 2557-2558 จานวน 167,000 ตัน ในสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย 8 แห่ ง แบ่งเป็นสถานที่
กาจัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีปริมาณ
ขยะสะสม 21,007.50 ตัน เทศบาลเมืองลาดสวาย ปริมาณขยะสะสม 40,656 ตัน เทศบาลตาบล
ลาไทร ปริมาณขยะสะสม 6,390 ตัน และเอกชนดาเนินการ จานวน 5 แห่ง ได้แก่ อบต.คลองสาม
(แห่งที่ 1) ปริมาณขยะสะสม 38,272.50 ตัน อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) ปริมาณขยะสะสม 5,184
ตัน เทศบาลตาบลบ้านกลาง ปริมาณขยะสะสม 630 ตัน อบต.พืชอุดม ปริมาณขยะสะสม 4,860 ตัน
และเทศบาลเมืองท่าโขลง ปริมาณขยะสะสม 50,000 ตัน และมีสถานีขนถ่ายมูลฝอย 1 แห่ง ของ
เทศบาลนครรังสิต (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี, 2558) ผลการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่า
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มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่สามารถกาจัดขยะตกค้างสะสมได้ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะตกค้าง
สะสมในพื้นที่ จานวน 5 แห่ง ปริมาณขยะสะสมที่กาจัดได้ 101,330 ตัน แต่ยังคงมีปริมาณคงเหลือ
สะสม 65,670 ตัน ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลตาบลลาไทร
อบต.คลองสาม (แห่ งที่ 1) ส่ ว นเทศบาลเมื อ งลาดสวาย ปรั บ ปรุงเป็ น สถานี ข นถ่ ายขยะมู ล ฝอย
(สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี , 2559) เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอย
ตกค้ าง พบว่ า จั งหวั ดปทุ มธานี อยู่ ในล าดั บที่ 29 ของประเทศ มี ปริ มาณขยะตกค้ าง 82,912 ตั น
ซึ่งเพิ่ มขึ้ นจากปี 2558 ส่ วนวิกฤตปั ญหาด้ านการจัดการขยะมู ลฝอย โดยพิ จารณาจาก 3 ปั จจัยหลั ก
ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดแบบไม่ถูกต้อง
และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง อยู่ในลาดับที่ 23 ของประเทศ
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องจะส่ งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ
ทั้งมิติทางกายภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาน และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กิตติ ชยางคกุล,
2555) รวมทั้ ง ขยะมู ล ฝอยตกค้ างหากได้ รั บ การจั ด การที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งจะส่ งผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น้าเสีย การปนเปื้อนของน้าชะขยะสู่แหล่งน้าและสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ สุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ตลอดจนอาจเกิดปัญหา
ไฟไหม้บ่อขยะซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 )
จากข้อ มูล ข้างต้ น จะเห็ น ว่า ทิ ศ ทางการจัดการปั ญ หาขยะมูล ฝอยของประเทศ ได้ มีก าร
กาหนดนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และทิศทางเพื่อเป็นกรอบในการนาไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม
มากขึ้ น ปริ ม าณขยะมูล ฝอยตกค้ างสะสมได้รับ การจัด การ แต่เมื่อ พิ จารณาปริมาณขยะมู ล ฝอย
ที่เกิดต่อวัน พบว่า ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่การกาจัดอย่างถูกต้องและการนามาใช้ประโยชน์กลับมี
เพีย งเล็กน้อยเท่านั้ น ซึ่งหากระบบการจัดการขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ก็จะส่งผลให้เกิด
ปั ญ หาขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดในปริมาณที่ เพิ่มขึ้นตามไปด้ว ย จังหวัดปทุมธานี
เป็ น พื้นที่ห นึ่งที่ยังประสบปั ญ หาในด้านการจัดการขยะมูล ฝอยและถูกกาหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการด าเนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสม โดยปั จ จุ บั น นั บ ว่ า ยั งไม่ ป ระสบความส าเร็ จ
เท่าที่ควร ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยต่อวันยังคงมีแนวโน้มที่สูง ปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดมูลฝอยในหลายพื้นที่ยังดาเนินการไม่ประสบความสาเร็จ ประกอบกับยังมีปัญหาในด้านสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษา
การจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ทั้งที่ประสบผลสาเร็จและยังไม่ประสบผลสาเร็จ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบความสาเร็จ
และยั่งยืนต่อไป

4

1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสมในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในจั งหวั ด ปทุ ม ธานี
มีสาเหตุมาจากอะไร
1.2.2 การจัดการปัญ หาขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี ที่ประสบความสาเร็จและยังไม่ประสบความสาเร็จ มีการดาเนินการอย่างไร ปัจจัยใดบ้างที่มี
ผลต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว
1.2.3 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบความสาเร็จ ควรเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี
1.3.2 เพื่อศึกษาการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี
1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบความสาเร็จ

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย นาไปเป็น
ข้อมูลประกอบในการวางแผนจัดการขยะในพื้นที่ได้
1.4.2 ทราบรู ป แบบหรือ วิธีในการจัดการขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด ทั้งที่
ประสบความสาเร็จและยังไม่ประสบความสาเร็จ
1.4.3 ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคที่พบ นามาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบหรือวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป
1.4.4 มีแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยที่ประสบความสาเร็จนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่อื่นได้
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1.4.5 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดได้รับการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้น
ส่งผลให้ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณลดลง ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บ รวบรวม ขนส่งและนาไปทิ้งหรือเท
กองไว้ ในพื้นที่หรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล
แนวทางจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง วิธีการดาเนินการเพื่อจัดการ
ปัญขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบซ้าอีก
หรือเพิ่มเติม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม หมายถึง การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดขยะ
มูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่การสารวจและประเมินปริมาณขยะมู ลฝอย
ในพื้นที่ การควบคุมการเทกองขยะมูลฝอย การรวบรวม การคัดแยก และการกาจัดหรือทาลายขยะ
มูลฝอยในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม
สถานที่กาจั ด ขยะมูลฝอย หมายถึง โรงงาน สถานที่ห รือพื้นที่ ของรัฐ หรือเอกชน ที่เปิด
ดาเนินการเพื่อกาจัดขยะมูลฝอย และหรือ มีการนาขยะมูลฝอยมาเทกองไว้เพื่อรอการขนส่งไปกาจัด
สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ป ระสบความส าเร็ จ หมายถึ ง สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยที่
ดาเนิน การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม ปี 2557 - 2558
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่ประสบความสาเร็จ หมายถึง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
ยังมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ความสาเร็จ หมายถึง การดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดที่เป็นไป
ตามเป้ าหมายที่ กาหนด โดยสามารถกาจัดได้ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสม
ปี 2557 - 2558
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1.6 ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1.6.1 สถานที่ กาจั ด ขยะมู ล ฝอย น าแนวทางการจัด การปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสม
ที่ประสบความสาเร็จ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ของตน
1.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแนวทางไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพื้นที่ และเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการอนุญาต
การออกข้อกาหนดและเทศบัญญัติต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป
1.6.3 หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องในส่ว นกลางและหน่ว ยงานระดับพื้นที่ เช่น กรมส่ งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ส านั ก งาน
อุ ต สาหกรรมจั ง หวัด น าผลการศึ ก ษาไปประกอบในการก าหนดแผนงาน กิ จ กรรม โครงการที่
สอดคล้ องไปในทิ ศทางเดี ย วกัน ในการจัดการแก้ไขปัญ หาขยะตกค้างสะสม ตลอดจนเป็ นข้อมู ล
ประกอบในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐาน คู่มือ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.6.4 เผยแพร่ให้ป ระชาชนได้รับรู้และรับทราบ ทาให้เกิดความเข้าใจ สถานการณ์ปัญหา
ด้านการจัดการขยะในพื้นที่ เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้น
ทาง ตลอดจนนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย
2.3 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย
2.5 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ
2.6 ผลการดาเนินงานด้านการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2.7 แนวทางการจัดการขยะตกค้างและการฟื้นฟูปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2.8 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
2.9 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
2.10 PDCA Cycle
2.11 SWOT Analysis

2.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล
ปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับมนุษย์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องมาจากมนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่างๆ และเป็นผู้
ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว เช่น กลิ่นเหม็น น้าเสีย มลพิษทางอากาศ
แหล่ งเพาะพั น ธุ์ เชื้ อ โรค ตลอดจนเหตุ เดื อ ดร้อ นร าคาญอื่ น ๆ ที่ เกิ ด จากการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น ต้ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ การเกิ ด ขยะมู ล ฝอย ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวน
ประชากร ซึ่งสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่
หลั งสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2482 - 2488) ทาให้ อัตราเพิ่มประชากรไทยสู งมากและจานวน
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.) ส่งผลให้
สังคมเมืองมีการขยายตัวสูงตามจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ
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สังคม รวมทั้งเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ , 2560) วิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เกิดการบริโภคทรัพยากรอย่างไม่รู้ค่าและมากเกินความพอดี ทาให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสมต่อเนื่องมาจนกระทั้ง
ปั จ จุ บั น จะเห็ น ว่า ปั ญ หาขยะมู ล ฝอย มี ความเกี่ยวเนื่ องและสั ม พั นธ์ กับ การพัฒ นาในหลายๆมิ ติ
ทั้งด้านมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม การเมือง และเทคโนโลยี ในการจัดการขยะมูลฝอย
และการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยแนวคิด ที่เป็นองค์รวมและครอบคลุม ในทุกมิติของหลักการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น และแนวคิ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง เป็ น หลั ก ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มาเป็ น กรอบและแนวทางในการ
ดาเนินงาน รายละเอียดดังนี้
2.1.1 หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Sustainable Development มีผู้ ให้ คาจากั ด
ความและตีความหมายออกเป็นหลายแนวคิดด้วยกัน อาทิ
Our Common Future หรือ Brundtland Report (1987) อ้ างถึ งใน สมพร แสงชั ย (2559)
ได้ ให้ ค าจ ากั ดความของ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development) ไว้ ว่ า เป็ น การพั ฒ นา
ที่ตอบสนองความจาเป็นของคนยุคปัจจุบัน โดยไม่ลดขีดความสามารถในการตอบสนองความจาเป็น
ของคนยุ ค ต่ อ ไป (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) จะต้ อ งถู ก จ ากั ด โดยความสามารถทางเทคโนโลยี แ ละองค์ ก รทางสั งคม และโดยขี ด
ความสามารถของชีวมณฑล (Biosphere) ในการดูดซับผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
2) สามารถตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างทัดเทียมกัน
3) ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบในสังคมอย่างยุติธรรม ประชาธิปไตยต้องมีในระดับ
ต่างๆ ของสังคม
4) วิถีชีวิตที่มั่งคั่งจะต้องอยู่ในขอบเขตของนิเวศ
5) ขนาดของประชากรและการเพิ่มของประชากรต้องสอดคล้องกับศักยภาพทางการผลิต
ของระบบนิเวศ
นอกจากนี้ ยั งได้กล่ าวว่า การพัฒ นาที่ยังยืน เป็นกระบวนการเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการลงทุน ทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันมนุษย์สอดคล้องกับความจาเป็นในอนาคตและในปัจจุบัน ซึ่งหมายความถึง ความยุติธรรม
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สาหรับคนในยุคเดียวกัน (Intra-generational equity) และความยุติธรรมสาหรับคนต่างยุค (Intergenerational equity)
ในท านองเดี ย วกั น กั บ Brundtland Commission อ้ า งถึ ง ใน ส านั ก ความร่ ว มมื อ ด้ า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งประเทศ (2556) ระบุ ว่ า การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น คื อ
การพัฒนาที่เน้นให้มนุษย์คานึ งถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติ บนโลก และให้มีการดาเนินการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรั กษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการพัฒนา
ที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน และยุคต่อๆไป อย่างเท่าเทียมกัน หลักการสาคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนา อันได้แก่
1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
กระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่า
2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะ และมีผลิตภาพ
สูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3) มิติการพัฒ นาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ ระบบ
นิ เวศสามารถฟื้ น ตัว กลั บ สู่ ส ภาพเดิม ได้ การปล่ อ ยมลพิ ษ ออกสู่ สิ่ งแวดล้ อ มในระดับ ที่ ระบบนิเวศ
สามารถดูดซับและทาลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมด
ไปได้
ทั้งนี้ การพัฒ นาที่ยั่งยืน จะต้องทาให้ประชาชนมีคุณ ภาพชี วิตที่ดีขึ้น มีระบบสัง คมที่เป็น
สังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงไม่จาเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก
มี คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ประชาชนรู้จั ก ใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ อ ย่ างรู้คุ ณ ค่ า โดยเฉพาะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิตเพื่อนาไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2546) ที่สรุปไว้ว่า“การพัฒ นาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒ นาที่ครอบคลุมการพัฒนา
ในทุ ก ด้านและทุ กมิ ติ กล่ าวคือ ทั้ ง เศรษฐกิจ สั งคม ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม จิต ใจ
วัฒ นธรรม ฯลฯ โดยมีคนเป็น ศูนย์ กลางหรือเป้าหมายของการพัฒ นา เพื่อให้ คนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข ทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป” กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมี
แนวคิดมาจาก 3 แนวทางใหญ่ๆ คือ
1) แนวทางด้ า นนิ เ วศวิ ท ยา การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ ค วามส าคั ญ ล าดั บ สู ง กั บ คุ ณ ค่ า
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนของการทางานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ทางนิ เวศในระยะยาว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ส่ ง มอบทุ น ทางธรรมชาติ ได้ แ ก่
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ปัจจัยการผลิตและสินค้าต่างๆ ให้คนรุ่น
อนาคตได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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2) แนวทางด้านสังคม การพัฒ นาที่ยั่งยืน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคมและกลุ่มชนระดับต่างๆ เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายที่สาคัญ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีระดับสูงขึ้นอย่างยาวนาน
3) แนวทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ยาวนาน บนพื้นฐานการสงวน รักษา ทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์สาหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต
ทั้ งนี้ จ าเป็ น ต้อ งปรั บ ปรุ งโครงสร้ างการผลิ ต และการบริโภค และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ไม่ เป็ น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ส านั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม (2560) ที่ อ ธิบ ายไว้ว่า
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development) เป็ น หลั ก การที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นา
ประเทศอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื้อกูลและไม่ก่อให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ต่ อ กั น โดยการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งมี คุ ณ ภาพและแข่ งขั น ได้
ต้ องคานึ งถึงขี ดจ ากัด ของทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ มที่ จาเป็ น ต้องสงวนและรัก ษาไว้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน โดยมีการใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่
ส่งผลกระทบต่อความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการพัฒ นาที่ยั่งยืนเป็นหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ส่วนแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) อ้างถึงใน สานักคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ได้อธิบายว่า “การพัฒ นาที่ยั่งยืน มีลักษณะที่เป็นบูรณาการ
(Integrated) คือ ทาให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัย
หนึ่ ง คือ การทาให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ” และพระธรรมปิฎ ก
(สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2556) ยังได้อธิบายไว้
ว่า กระแสในการพั ฒ นาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแสแรกเป็นการพั ฒ นาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของ
คณะกรรมาธิก ารโลกว่าด้ ว ยสิ่ งแวดล้ อมและการพั ฒ นา (CSD) คือ มุ่ งพั ฒ นาควบคู่ ไปกับ การให้
ความสาคัญ แก่สิ่งแวดล้ อมอันเนื่ องมาจากการเพิ่มจานวนประชากรส่งผลให้ เกิดปัญ หาทรัพยากร
ร่อยหรอและการเกิดมลภาวะ กระแสที่สองคือ การพัฒนาตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้
ความสาคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา สาหรับชาวพุทธ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนควบคู่กับตอบสนองความต้องการของตน
ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลก และประชาชนรุ่ นต่อๆ ไปในอนาคตต้องเดือดร้อน นั่นหมายความ
ว่า การทากิจกรรมของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อจะพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและกาจัดความยากจน
ออกไป โดยมีแนวทางสรุปดังนี้
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1) ต้ องมีก ารวางนโยบายประชากรให้ เหมาะสม เช่ น ควบคุม จานวนประชากรด้ว ยการ
วางแผนครอบครั ว ในการแก้ปั ญ หาประชากรที่ส าคัญ อย่างหนึ่ งคือ การแก้ปั ญ หาทางการศึกษา
เพราะจะครอบคลุ ม ไปถึ งการแก้ ปั ญ หาด้ านอื่ น ๆ ทั้ ง หมด ทั้ งปั ญ หาความยากจน สาธารณสุ ข
ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2) ต้องอนุ รั กษ์ห รือสงวนทรัพยากร สิ่ งแวดล้ อม ใช้ทรัพ ยากรอย่างประหยัดและอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ ซึ่งสามารถดาเนิ น การได้ห ลายวิธี เช่น การประกาศพื้ นที่ เป็น ป่ าสงวน วนอุทยาน
อุทยานแห่ งชาติ เขตอนุ รักษ์พัน ธุ์สัตว์ป่า การฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น้า
และอากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ
3) การผลิ ต เทคโนโลยี ก าจั ด น้ าเสี ย ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นการใช้ ชี วิ ต ไม่ สุ รุ่ ย สุ ร่ า ย
ประหยัดพลังงาน
สานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (2556) อธิบาย
ไว้ว่า ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้แก่
1) มนุษย์ ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรให้
เกื้อหนุน และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน
2) สังคม จัดระบบสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้
ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศ
แห่งความไม่เบียดเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์ปกป้องคนที่อยู่ในสถานะต่างๆ
ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน
3) ธรรมชาติ วิถีการพัฒ นาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและดารงชีวิต
ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ
4) เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีที่เกื้อกูล ไม่ทาลายธรรมชาติ นาของเสีย
มาผลิตเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง ต้องใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรค์ของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพื่อเกื้อหนุน ให้ตนเองมีชีวิต
ดีงาม สมบูรณ์มีอิสรภาพและสันติสุข
นอกจากนี้ คณะกรรมการเพื่ออนุวัติ ตามแผนปฏิบั ติการ 21 และการพัฒ นาที่ ยั่งยืน ของ
สหประชาชาติ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อ้างถึงใน สานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2546) ระบุว่า แนวคิดที่หลากหลายของคาว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ปรากฏแตกต่างกันไป
หลายรูปแบบ แต่ก็มีหลักการที่เหมือนกัน คือ
1) การพั ฒ นาที่ ด าเนิ น ไปโดยคานึ งถึงขีด จ ากั ด ของทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
และสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต
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2) การพั ฒ นาที่ ค านึ ง ถึ งความเป็ น “องค์ ร วม” คื อ มองว่ า การจะท าสิ่ งใดต้ อ งค านึ งถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้จึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อย
ไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วย
3) การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าจะต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องคานึงว่า
เทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นควรเป็นไปในทาง “สร้างสรรค์” ไม่ใช่ “ทาลาย”
ส าหรั บ ในด้ านการจั ด การขยะมู ล ฝอย Worlk Bank อ้ า งถึ งใน (Kaosol, 2009) ระบุ ว่ า
การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และอุต สาหกรรมมี อิทธิพลต่ออัต ราการเกิดขยะ เนื่ องมาจากรายได้
และรูปแบบการบริโภค นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลมี
ผลกระทบต่อปริมาณการเกิดขยะอินทรีย์เนื่องมาจากการเตรียมและประกอบอาหาร และ Goddard
(1995: 191-195) อ้างถึงใน พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ได้นาเอาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน มาอธิบาย
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยของสถานที่ฝัง
กลบเสมือนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป (Non renewable resource) จึงทาให้เกิดปัญหาขาดแคลน
พื้นที่ฝังกลบและปัญหาผลกระทบจากการฝังกลบ การนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recyling)
เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาปลายท่อที่มีตุ้นทุนสูง จึงต้องให้ความสาคัญกับการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่
แหล่งกาเนิด
สรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการหรื อ ความจ าเป็ น ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ในปั จ จุ บั น และอนาคตอย่ างเท่ าเที ย มกั น
โดยจะต้องพิจารณาครอบคลุมมิติด้านมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยังยืนในบริบทของประเทศไทย เป็นการพัฒนาที่ต้องคานึงถึงความเป็น
องค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้อ อาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถ
ในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม
2.1.2 หลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิ บ าล มาจากค าว่ า ธรรม (แปลว่ า คุ ณ ความดี ) รวมกั บ ค าว่ า อภิ (แปลว่ า ยิ่ ง )
และคาว่า บาล (แปลว่า ปกครองหรือ เลี้ ยงดู ) ดังนั้ น ธรรมาภิ บ าล จึงหมายถึง การบริห ารหรือ
การปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า
Good Governance (สถาบั น วิจั ย เพื่อการพัฒ นาประเทศ (TDRI) อ้างถึงใน เพลิ น ตา ตัน รังสรรค์
(2557) รวมถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารประเทศภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ไว้ในหมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า
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“รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็น
พลั งผลักดัน ร่วมกัน ไปสู่เป้ าหมายดังกล่าว การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้ งนี้ กฎหมายดั งกล่ า วต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ว มและการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้”
ซึ่ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล ได้ มี ห น่ ว ยงาน สถาบั น ต่ างๆ และนั ก วิ ช าการ ให้ ค วามหมายและ
กล่าวถึงความสาคัญไว้คล้ายคลึงกัน อาทิ
World Bank (1989) อ้างถึงใน วิชิต หล่ อจีรชุ ณห์ กุล และคณะ (2549) ได้ ให้ ค วามหมาย
ข อ ง ค 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
จั ดการภาครั ฐ (Public sector management) ความรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) กรอบกฎหมาย
เพื่ อ การพั ฒ นา (Legal framework for development) และความโปร่ ง ใสและข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Transparency and information)
ในท านองเดี ย วกั น ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการสร้ างระบบบริห ารกิ จ การ
บ้ านเมื องและสั งคมที่ ดี พ.ศ. 2542 ได้ให้ ค วามหมาย ธรรมาภิบ าล หมายถึง การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ฝ่ า ยวิ ช าการ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร ฝ่ า ยราชการ และฝ่ า ยธุ ร กิ จ สามารถ
อยู่ ร่ว มกัน อย่างสงบสุ ข มีความรู้จั กสามัคคี และร่ว มกันเป็นพลั งก่อให้ เกิ ดการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน
และส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไข เยียวยาภาวะ
วิกฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความ
มีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขสอดคล้ องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปั จ จุ บั น และ มหาวิทยาลั ย มหิ ด ล (2559) ได้ ให้ ความหมายของ ธรรมาภิ บ าล คื อ การปกครอง
การบริหาร การจัดการ และการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้
ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมาภิบาลทาให้ทุก
ฝ่ายในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข ได้รับความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความศรัทธา
จากทั้งภายในและภายนอก ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทางาน และรักษาบุคลากรที่มีความประพฤติดี
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ให้กับองค์กร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ และช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในการดาเนินงานบนพื้นฐานของจริยธรรม รวมทั้ง สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (ม.ป.ป.) ได้อธิบายไว้ว่า หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การดาเนินการ
ที่เป็นการประสานประโยชน์ ระหว่างหน่วยงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายอย่างสมดุล เป็นธรรม
และคุ้มค่า ซึ่งการดาเนินการประกอบด้วย เปิดเผยโปร่งใส (Transparency) มีภาระรับผิดรับชอบ
ที่ ชั ดเจนตรวจสอบได้ (Accountability) เปิ ด ให้ ภ าคส่ ว นต่ างๆ เข้ามามี ส่ ว นร่ว มอย่ างเหมาะสม
(Participation) ด าเนิ น การภายใต้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม (The rule of laws) ด าเนิ น การโดยค านึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไป (Value for Money)
สถาบั น พระปกเกล้ า (2547) อ้ า งถึ ง ใน วั น ชั ย วั ฒ นศั พ ท์ (2550) ได้ ให้ ค วามหมาย
และองค์ประกอบของธรรมาภิบ าล หรือ good governance หมายถึง หลักการบริห ารจัดการที่ ดี
ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่
1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้เป็นไป
ตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้ คานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก
2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
3) หลักความโปร่งใส หมายถึง สุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก
4) หลั กการมีส่ วนร่ว ม หมายถึง การให้ ประชาชนมีส่ว นร่วมในทางการเมืองและทางการ
บริห าร การตัดสิ น ใจที่เกี่ย วกับ การจัดสรรทรัพยากร การให้ ข้อมูล แก่ป ระชาชน การแสดงความ
คิดเห็น การให้คาปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ
5) หลั กส านึ กรับ ผิ ดชอบ หมายถึง การตระหนั กในสิ ทธิห น้ าที่ ส านึกในความรับผิ ดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระทาของตน
6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี คุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด
เช่ น เดี ย วกั บ ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม (2560)
ที่อธิบายไว้ว่า ธรรมาภิบ าล (Good Governance) เป็นหลักการบริห ารจัดการที่ดีที่ทุกหน่วยงาน
ควรนามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้ งปวง ซึ่งวิญ ญู ช นพึงมีและพึงประพฤติป ฏิบั ติ เพื่อส่ งผลให้ องค์กรมีความสร้างสรรค์
มีศักยภาพและประสิทธิภาพ และทาให้บุคคลภายนอกศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร ประกอบด้วย
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องค์ประกอบ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
ส่วนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554) ได้อธิบายว่า หลักธรรมาภิบาล
ของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เดิ ม ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม
หลั กคุณธรรม หลั กความโปร่งใส หลั กการมีส่วนร่วม หลักสานึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
ต่อมาเพิ่ ม เติ มเป็ น 10 องค์ ป ระกอบ โดยเมื่ อปี 2554 คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติ เห็ น ชอบกับ ข้อ เสนอ
แผนการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลในภาคราชการ เพื่ อ การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
อย่างยั่งยืน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework) ประกอบด้วย
4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย ดังนี้
1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive)
2) ค่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตย (Democratic Value) ได้ แ ก่ หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of
Law) และหลักความเสมอภาค (Equity)
3) ประชารั ฐ (Participatory State) ได้ แก่ หลั กการกระจายอ านาจ (Decentralization)
และ หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented)
4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ได้แก่ หลักคุณธรรม/
จริยธรรม (Morality/Ethics)
นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ยังได้นาหลั กเกณฑ์ธ รรมาภิบ าลมาปรับใช้
เพื่ อให้ เกิดความสมดุ ล ระหว่างสั ม พัน ธ์ห รือ ความต้องการของ 3 ฝ่ าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน ที่มีความร่วมมือร่วมใจกัน อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
ความยั่ งยื น 3 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้านเศรษฐกิจ ด้ านสั งคม และด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ประกอบด้ว ย
หลักเกณฑ์ 7 ประการ ได้แก่ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม นิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ประเวศ วะสี อ้างถึงในอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า (2560) ได้อธิบายว่า การที่สังคมประกอบด้วย
ภาคสาคัญ ๆ สามภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึงธรรมาภิบาล
ก็จะรวมถึงความโปร่งใส ความถูกต้องของสามภาคดังกล่าว ธรรมาภิบาลจึงเป็นเสมือนพลังผลักดัน
ที่จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของชาติ และจาลอง โพธิ์บุญ (2551) สรุปไว้ว่า ธรรมาภิบาล คือ แนวทาง
ในการบริหารจัดการหน่วยงาน องค์กร สังคม หรือประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน สมาชิกของหน่วยงาน องค์กร สังคมหรือประเทศชาติอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข โดยมีมิติที่สาคัญ
คือ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม นิติธรรม คุณธรรม และด้านอื่นๆ
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ดังนั้ น สรุป ได้ว่า หลั ก ธรรมาภิบ าล (Good Governance) คื อ หลั กในการบริห ารจัด การ
อัน ดีงามที่ ทุ กภาคส่ ว นทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในทุ กๆ ระดั บ สามารถน าไป
ประพฤติ ปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน ประกอบด้วยหลักสาคัญ ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
คุ้มค่า และอื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ

2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย
ขยะหรือขยะมูลฝอย คือ เศษ สิ่งของต่างๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมหรือการ
ดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ การพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนการ
เพิ่มจานวนของประชากร ส่งเสริมให้ ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้น ขยะหรือขยะมูล ฝอย
ได้มีการนิยามไว้หลากหลาย ในหัวข้อนี้ จะนาเสนอข้อมูล นิยาม ความหมาย คาจัดความของขยะมูล
ฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย องค์ประกอบและแนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนรูปแบบ
เทคโนโลยีในการกาจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
2.2.1.1 นิยาม ความหมายและคาจากัดความของขยะมูฝอย
ขยะ หรือ มูลฝอย เป็นคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและโดยทั่วไปมักนิยมใช้ควบคู่กัน เช่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ได้ให้คาจากัดความ คาว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษสิ่งของที่ทิ้งแล้ว
หยาก เยื่อ และคาว่า “ขยะ” หมายถึง หยาก เยื่อมูลฝอย ในทานองเดียวกัน สมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อ ม (2559) ได้ ให้ ค วามหมายของไว้ว่ า ขยะมู ล ฝอย (Waste) หมายถึ ง สิ่ งของเหลื อ ทิ้ ง
จากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจน ใช้การไม่ได้หรือ ไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็น
ของแข็ ง หรื อ กากของเสี ย (Solid Waste) มี ผ ลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ ทางกายและจิ ต ใจเนื่ อ งจาก
ความสกปรกเป็ น แหล่ งเพาะเชื้อโรคท าให้ เกิดมลพิ ษ และทั ศนะอุจาด ส่ ว นพระราชบั ญ ญั ติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การเก็บ ขน และกาจั ดสิ่ งปฏิ กูล หรือมูล ฝอย พ.ศ. 2544 ได้นิยามความหมายของ มูล ฝอย
ไว้เช่น เดีย วกัน ซึ่งหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น
และในทานองเดียวกันพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็ได้ให้ความหมายของมูลฝอยไว้
ใกล้เคียงกัน แต่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จะหมายรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
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หรื ออัน ตรายจากชุมชน ซึ่ง สอดคล้ องกับ กรมควบคุมมลพิ ษ (2548) ได้ให้ ความหมาย ขยะหรือ
มูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัว เรือน ยกเว้น
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ (2557) ได้สรุปไว้ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอยชุมชน เป็นคาที่มี
ความหมายเดียวกัน ในทานองเดียวกัน US.EPA (2016) ได้นิยามความหมายของ ขยะมูลฝอยชุมชน
ไว้ ว่ า “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 ของเสียที่เกิดจากชีวิตประจาวัน เช่น เศษบรรจุภัณฑ์ เศษ
หญ้ า เฟอร์ นิ เจอร์ เสื้ อ ผ้ า กระป๋ อ ง ขวด เศษอาหาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็คทรอนิคส์และแบตเตอรี่ ของเสียเหล่านี้ มาจากบ้านเรือน สถาบัน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
เป็นต้น และแหล่งการค้า เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงกากตะกอนในระบบ
บาบัดน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะจากกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ เถ้าจากการเผา
ไหม้ หรือเศษจากการก่อสร้างและการรื้อถอนอาคาร
ส่วน Tchobanoglous และคณะ อ้างถึงใน สุภาภรณ์ ศิริโสภณา (2549) ได้ให้ความหมาย
ของ “Solid Waste” และ “Municipal Solid Waste” ไว้แตกต่างกันเล็ กน้อย คือ Solid Waste
หมายถึง ของเสี ย ทุกชนิ ดที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมของมนุษ ย์และสั ตว์ ซึ่งโดยปกติเป็ นของแข็งหรือ
กึ่งแข็ง และถูกทิ้งให้เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ ส่วน Municipal Solid Waste
หมายถึง ของเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นในชุมชน แต่ไม่รวมของเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม และกรมควบคุมมลพิ ษ (2547 ) ได้ให้ ความหมายของ ขยะชุ มชน (Municipal
solid waste) หมายถึง ขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เชน ตลาดสด บ้ านพักอาศัย ธุรกิจ
ร้านคา สถานประกอบการ สถานบริการ สถาบัน ต่างๆ รวมทั้งเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ไม่รวมของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ อานัติ ต๊ะปินตา (2553) กล่าวว่า ขยะจากชุมชน (municipal waste)
ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจาวันของประชากรที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบท
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ประกอบด้ว ย ขยะจากบ้ านเรื อน อาคารส านั กงาน โรงเรีย น สถาบั น การศึก ษา อาคารพาณิ ช ย์
โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนัดและแหล่งชุมชน อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะและชายหาด
เป็นต้น ตลอดจน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ม.ป.ป.) ระบุว่า แหลงกาเนิดของขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน และสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชน โดยเป็นขยะมูลฝอย
ที่เก็บรวบรวมได้จากสถานที่ทิ้งขยะต่างๆ เชน
1) แหล่งชุมชนหรืออาคาร บ้านเรือน ขยะจากร้านอาหาร วัสดุที่ใช้หีบหอ
2) การทาความสะอาดทางเท้า ที่สาธารณะหรือตลาด
3) โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งพาณิชย์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับขยะใน ข้อ 1) และ 2)
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ขยะมูลฝอย (หรืออาจใช้ “ขยะ” “มูลฝอย” หรือ”ขยะมูลฝอยชุมชน”)
หมายถึง เศษ สิ่ งของต่ างๆ ที่ ไม่เป็ น ที่ ต้ องการ ซึ่ งเกิ ด จากกิจ กรรมหรือการดารงชีวิต ประจ าวั น
ของมนุษย์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายรวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ยกเว้นมูลฝอยที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน โดยแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอยที่สาคัญ ได้แก่ บ้านเรือน สถานประกอบการ ร้านค้า อาคาร
สานักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาด และแหล่งชุม ชน
อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ หากถูกนาทิ้งกองไว้หรืออยู่ในบ่อของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
แบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง (Open Dump) หรือ พื้นที่ ลักลอบทิ้ง หรือพื้นที่เทกองและเผากาจัด
จะเรียกว่า ขยะมูลฝอยตกค้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งหมายถึง ขยะมูลฝอย ที่รวบรวม เก็บ
ขนและนาไปทิ้ง ยังสถานที่ทิ้งขยะ โดยเทกอง ซึ่งเป็นการกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล (กรมควบคุมมลพิษ , ม.ป.ป.) ในการวิจัยนี้จึงสรุปว่า ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะ
มูลฝอย ที่ถูกเก็บ รวบรวม ขนส่งและนาไปทิ้งหรือเทกองไว้ ในพื้นที่หรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ซึ่งเป็นการกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ต้องหรือไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
2.2.1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
ประเภทขยะมูลฝอย สามารถแบ่งประเภทได้หลากหลายแตกต่างกันไปตามหลักหรือเกณฑ์
ที่กาหนด 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 เป็ น ต้ น และขยะทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ซองบะหมี่ กึ่ งส าเร็จ รูป ซองลู ก อม ห่ อ พลาสติ ก
โฟมที่เปื้ อนอาหาร เป็ นต้น ธีรยุทธ กาศิริพิมาน (2552) ระบุว่า รูปแบบการแยกขยะมูลฝอยเป็น
4 ประเภทนี้ สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ ประโยชน์ใหม่ได้มากกว่าวิธีอื่น สามารถสร้างรายได้แก่
ครัวเรือนหรือชุมชนที่มีการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด เช่น ขยะย่อยสลายได้ อาจนาไปผลิตปุ๋ยจาหน่าย
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ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ปัญหากลิ่นรบกวน และน้าเน่าเสีย ขยะรีไซเคิล รวบรวมเพื่อจาหน่ายแล้ว
อาจน าไปสู่ กระบวนการแปรรู ป ใหม่ หรือใช้ ซ้ า จะช่ วยลดปริ มาณขยะและมลพิ ษจากการเผา ขยะ
อันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งนามาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่ได้แล้วสามารถนาสู่กระบวนการกาจัดที่ถูกวิธีได้
ง่า ยขึ้ น จะเป็ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไปด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ ส านั ก จั ด การกากของเสี ย
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้แบ่งขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพ ได้เป็น 4
ประเภท ได้แก่
1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นามาหมักทาปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ขยะมูลฝอยประเภทนี้
พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนี ยม ยางรถยนต์ เป็นต้น จะพบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
3) ขยะอั น ตราย (Hazardous waste) คื อ ขยะที่ มี องค์ ประกอบหรื อปนเปื้ อนวั ตถุ อั นตราย
ชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ แ ก่ วั ต ถุ ร ะเบิ ด วั ต ถุ ไวไฟ วั ต ถุ อ อกซิ ไดซ์ วั ต ถุ มี พิ ษ วั ต ถุ ที่ ท าให้ เกิ ด โรค
วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด
การระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
สัตว์พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น พบร้อยละ 3 ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ
4) ขยะทั่ ว ไป (General waste) คื อ ขยะประเภทอื่ น นอกเหนื อ จากขยะย่ อ ยสลาย
ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอัน ตราย มี ลั ก ษณะที่ ย่อ ยสลายยากและไม่คุ้ ม ค่ าส าหรับ การน ากลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งส าเร็ จ รูป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟมเปื้ อนอาหาร ฟอล์ ยเปื้ อนอาหาร เป็ นต้น ส าหรับ
ขยะทั่วไปนี้เป็น ขยะที่มีป ริ มาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย พบประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
ส่วนสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ (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 วัส ดุ หรือผลิตภัณ ฑ์ ที่ทาจากเยื่อกระดาษ เช่น กระดาษหนังสื อพิมพ์
ใบปลิว ถุงกระดาษ กล่องดาษ ฯลฯ
3) พลาสติก ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก
ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ
4) ผ้า ได้แก่ สิ่งทอต่างๆ ที่ทามาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย ลินิน ขน
สัตว์ ผ้าไนลอน ได้แก่ เศษผ้า ผ้าเช็ดมือ ถุงเท้า ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ
5) แก้ว ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากแก้ว เช่น เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เครื่องแก้ว ฯลฯ
6) ไม้ ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทามาจากไม้ ไม้ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้ เช่น กล่องไม้ เก้าอี้
โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ฯลฯ
7) โลหะ ได้แก่ วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทาจากโลหะ เช่น กระป๋อง ตะปู ลวด ภาชนะ
ที่ทาจากโลหะต่าง ๆ ฯลฯ
8) หิน กระเบื้อง กระดูก และเปลือกหอย ได้แก่ เศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว์ เช่น
ก้างปลา เครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย กุ้ง ปู เครื่องเคลือบ ฯลฯ
9) ยางและหนั ง ได้แก่ วัสดุ และผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ทาจากยางและหนั ง เช่น รองเท้ า กระเป๋ า
ลูกบอล ฯลฯ
10) วัสดุอื่นๆ ได้แก่ วัสดุไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มต่างๆ ข้างต้น
โดยทั้ง 10 ประเภท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ และขยะ
มูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้
กรมส่ งเสริมการปกครองส่ว นท้ องถิ่น (ม.ป.ป.) ได้แบงประเภทขยะออกเปน 4 ประเภท
ได้แก่
1) ขยะทั่วไป (General Waste) เป็น ขยะจากส านักงาน ถนนหนทาง การก่อ สร้าง ได้แก่
กระดาษ เศษไม้ กิ่งไม้ ฟาง ข้าว แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก
หิน ทราย ขยะประเภทนี้ ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การกาจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะ
ที่สามารถนามาใช้ใหม่ได้ก่อนการกาจัด
2) ขยะอิน ทรีย์ (Organic Waste) เป็น ขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด
และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้
จะเป็นพวกที่ย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูง
ประกอบกับขยะประเภทนี้ มีกลิ่นเหม็ น การกาจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
หมักทาปุ๋ยก่อน
3) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตหรือขั้นตอนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็นสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อย ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของอุตสาหกรรม
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ซากยานพาหนะที่หมดสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้ว รวมทั้ง ชิ้นส่วนประกอบของยานพาหนะ
เช่น ยาง แบตเตอรี่ เป็นต้น ในการกาจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วนที่ยังสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้
4) ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลหรืออื่นๆ
ซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการทาลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋องสี
พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การกาจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจาทาลายโดยการเผา
ในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอื่นๆ ต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง
สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) แบ่งลักษณะของขยะมูลฝอยเป็น 4 กลุม่ ได้แก่
1) ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ (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 ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย ขยะแห้ง หรือขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และขยะ
อันตราย หรืออาจแบ่งตามแหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูลฝอยจาก
เกษตรกรรม ขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม โดยแหล่งกาเนิดแต่ละประเภทจะมีองค์ประกอบของขยะ
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
และประเภทอื่นๆ เช่น ผ้าอ้อมสาเร็จรูปกระดาษทิชชู/ผ้าอนามัย/ของเสียอันตราย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 3.23
สรุป ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งประเภทได้แตกต่างกันไป ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ เช่น ลักษณะ
ทางกายภาพ คุณสมบัติ ส่วนประกอบ เป็นต้น โดยในการวิจัยนี้สนใจศึกษาขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม
ในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย จึ ง สรุป ได้ ว่า ประเภทของขยะมูล ฝอย แบ่ งได้ เป็ น 4 ประเภทตาม
คุณสมบัติของขยะมูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่าย ขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ใหม่ได้
ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ และขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้
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2.2.2 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย
หลักการสาคัญของการจัดการขยะมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด
การนาขยะมูลฝอยที่มีมูลค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือใช้ซ้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนาไป
กาจัดในขั้นตอนสุดท้าย ดังเช่น
US.EPA อ้างถึงใน พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ได้อธิบายองค์ประกอบของการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบบูรณาการไว้ในรายงาน เรื่อง The solid waste Dilemma ; An agenda for Action
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งกาเนิด เป็นการลดการก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ทั้งด้านปริมาณ
และระดับความเป็นพิษ และการใช้ซ้า ทาได้โดยการออกแบบการผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสามารถใช้ซ้าได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและลด
ผลกระทบในขั้นตอนการกาจัดขยะมูลฝอย
2) การนากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันการ
น าวัส ดุ ที่ยั งใช้ ป ระโยชน์ ได้ไปก าจั ดด้ วยวิธี การเผาหรือฝั งกลบ เช่น การนาขยะอิน ทรีย์มาทาปุ๋ ย
การนามาประดิษฐ์เป็นสิ่งใช้สอยในครัวเรือน ผลประโยชน์ของขั้นตอนนี้ จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้อง
นาไปกาจัด ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบกาจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) การกาจั ด ด้ ว ยวิธีก ารเผา การเผาจะช่ ว ยลดปริม าณขยะมู ล ฝอยที่ จ ะน าไปกาจัด ด้ว ย
วิธีฝั งกลบ และผลพลอยได้จากการผลิ ตพลังงาน เหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูล ฝอยที่ไม่
สามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณมากๆ
4) การฝังกลบ เป็นองค์ประกอบที่มีลาดับความสาคัญน้อยที่สุด แต่ยังมีความจาเป็นสาหรับ
การกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก
ซึ่ ง ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น โดยการลดปริม าณขยะที่ แ หล่ งก าเนิ ด
และการนากลับ มาใช้ป ระโยชน์มีความสาคั ญมากกว่ าการเผาและการฝังกลบ แต่ความสาคัญของ
แต่ละองค์ประกอบของการจัดการขยะมูลฝอยจะมีความหยืดหยุ่นขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พื้นที่ ก่อสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด งบประมาณ และขีดความสามารถของท้องถิ่น เป็นต้น
ในทานองเดียวกั น อานัติ ต๊ะปินตา (2553) อธิบายไว้ว่า วิธีดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ภายใต้หลักการการลดปริมาณขยะและการใช้ซ้า (Reduce and Reuse)
การน ากลั บ มาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิ ต พลั งงาน (Energy Recovery) และการก าจัดขั้น ตอน
สุดท้าย (Final Disposal) ได้แก่
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1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด
ได้แก่ บ้านเรือน อาคาร สานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่ สาธารณะทั่วไป
เพื่อรอการเก็บขน การรวบรวม และการนาไปกาจัดทาลาย หลักการสาคัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
การลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด (Source reduction) เพื่อให้ปริมาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดหรือทาลาย
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ และการคัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่งจะช่วยให้การจัดการขยะ
ในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การเก็บและรวบรวม
ขยะมู ล ฝอยที่ เกิ ดจากแหล่ งต่ างๆ จะถูก เก็บ และรวมรวมเพื่ อขนส่ งไปก าจั ดหรือท าลาย
ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางระบบและแผนในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้
เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดปัญหาขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในปริมาณที่มากและเป็นเวลานาน
3) การเก็บกัก
ในขั้นตอนนี้จาเป็นสาหรับขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายอื่นๆ ซึ่งต้องมีการเก็บกักให้มี
จานวนมากพอ ก่อนนาไปกาจัดหรือทาลายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4) การขนส่ง
เป็นการนาขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งกาเนิดต่างๆ ภายในชุมชนขนถ่ายไปยัง
สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่อีก
5) การแปรสภาพ
วัต ถุป ระสงค์ของการแปรสภาพขยะมี 3 ประการ ได้ แก่ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพของการ
จัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟ่อนหรือเป็นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะและลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลง เพื่อนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก
และเพื่อนาผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เมื่อทาการแปร
สภาพขยะด้วยการย่ อยสลายทางชีวภาพแล้ วก็จะได้ปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลู ก
หรือทาการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม
การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
6) การกาจัดหรือทาลายด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ซึ่งคล้ายคลึ งกับ สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) ที่ระบุว่า โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบหลักของการ
จัดการมูลฝอย ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดขยะมูลฝอย การจัดการภายใน ณ แหล่งกาเนิด
การรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง การคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่ และการกาจัด ดังภาพที่ 2.1
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การเกิดขยะมูลฝอย
การรวบรวม

การจัดการภายในแหล่งกาเนิด
• การลดการเกิดขยะมูลฝอย
• การลาเลียง
• การคัดแยก
• การเก็บกัก

การขนถ่ายและการขนส่ง

การคัดแยก
การนากลับมาใช้ใหม่
การฝังกลบในหลุมฝังกลบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า

การกาจัด

การทาปุ๋ยหมัก

เผาในเตาเผา

การเกษตร

เถ้า

พลังงานไฟฟ้า

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบหลักของการจัดการขยะมูลฝอย
แหล่งที่มา: สภาวิศวกร (ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ Kaosol (2009) ระบุว่า หลักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ควรประกอบ
ไปด้วย การลดการเกิดขยะมูลฝอย การนากลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้าให้มากที่สุด และการกาจัด
อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
การลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในแหล่งกาเนิด โดยใช้ หลัก 3Rs เป็นหลักการคัดแยกขยะมูล
ฝอยตามประเภท เช่น ขวดพลาสติก แก้ว กระดาษ หรือเศษอาหาร ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ซึ่งการคัด
แยกขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก วิ ธี จะท าให้ ส ามารถลดปริ ม าณขยะที่ ต้ อ งน าไปก าจั ด ให้ เหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด
และสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้มากที่สุด รวมทั้ง ปริมาณขยะที่ขนส่งไปกาจัดก็จะปริมาณ
ลดลงเหลื อ น้ อ ยที่ สุ ด ท าให้ ภ าระในการก าจั ด ลดลงและลดต้ น ทุ น ในการด าเนิ น การ ก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อย รวมทั้งสามารถนาขยะกลับมาใช้ ใหม่ได้มากขึ้น เป็นต้น แนวคิด
หลัก 3Rs ประกอบด้วย Reduce คือ การลดการเกิดขยะมูลฝอย Reuse คือ การนากลั บมาใช้ซ้า
และ Recycle คือ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (ภาพที่ 2.2)
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ภาพที่ 2.2 แนวคิดการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs
แหล่งที่มา: สภาวิศวกร (ม.ป.ป.)
กรมควบคุมมลพิ ษ (2547 ) ได้อธิบายหลั กการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ไว้ว่า เป็ น
หลั กการที่ เน้ นวางแผนจั ด การขยะมู ล ฝอยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด (ดั งภาพที่ 2.3) สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทาลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนาขยะมูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกาจัดที่
ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดาเนินการดังนี้
1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูลฝอย
ในแต่ละวัน ได้แก่
1.1) ลดการทิ้งบรรจุ ภัณ ฑ์ โดยการใช้สิ นค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ายาล้ างจาน
น้ายาทาความสะอาด และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น
1.2) เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่
เป็นมลพิษ
1.3) ลดการใช้วัสดุกาจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก
2) จัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อนาไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่
2.1) รณรงค์ให้ป ระชาชนแยกของเสียนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก
และโลหะนาไปใช้ซ้า หรือนาไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนามาหมักทาปุ๋ย ในรูปปุ๋ยน้า หรือปุ๋ย
หมักเพื่อใช้ในชุมชน
2.2) จัดระบบที่เอื้อต่อการทาขยะรีไซเคิล
2.2.1) จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
2.2.2) จัดระบบบริการเก็บโดย

26
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยก
เป็นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้จัดเก็บขยะย่อยสลายและ
ขยะทั่วไปทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือตามความเหมาะสม

ภาพที่ 2.3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2547 )
(2) จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรีไซเคิลในรูปของการรับซื้อ โดย
การแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บและกาหนดเวลาให้เหมาะสม
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(3) ประสานงานกับ ร้านค้าที่รับ ซื้อของเก่าที่ มีอยู่ในพื้ นที่ห รือพื้น ที่ใกล้ เคียงในการรับ ซื้อ
ขยะรีไซเคิล
(4) จั ด ระบบตามแหล่ ง การเกิ ด ขยะขนาดใหญ่ เช่ น ตลาด โรงเรี ย น สถานที่ ร าชการ
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
2.3) จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนาขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ เช่น โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่ โครงการทาปุ๋ยน้า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม
ปุ๋ยหมัก โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้ โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล
2.4) จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพื้นที่ที่ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นปริมาณมากๆ
อาจจะมี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ คั ด แยกขยะมู ล ฝอยซึ่ งสามารถจะรองรับ จากชุ ม ชนใกล้ เคี ย งหรื อ รับ ซื้ อ
จากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็ได้
3) การขนส่ง
3.1) ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดโดยตรง
3.2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อถ่ายเท
จากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่
4) ระบบกาจัด
เนื่ องจากขยะมูลฝอยใช้ป ระโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกาจัดทาลายให้ น้อยที่สุด ควร
เลือกระบบกาจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควรพิจารณาปรับปรุงพื้นที่กาจัด
มูลฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
4.2) ระบบกาจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทาปุ๋ย ฝังกลบ และวิธี
อื่น ๆ เป็นต้น
2.2.3 รูปแบบและเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
การกาจัดมูลฝอย เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดการขยะ ซึ่งวิธีกาจัดขยะที่ถูกต้องหรือถูกหลัก
สุขาภิบาลจะต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้ง คุณภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนคานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการกาจัดขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2547 ) ระบุว่า เทคโนโลยีในการกาจัดขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ
1) ระบบหมักทาปุ๋ย (Biological Conversion Technology) เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สาร
โดยใช้จุ ลิน ทรีย์ ย่ อยสลายให้ แปรสภาพเป็นแร่ธ าตุที่มีลั กษณะค่อนข้างคงรูป มีสีดาค่อนข้างแห้ ง
ซึ่ งขบวนการหมั ก ท าปุ๋ ย แบ่ งเป็ น 2 ขบวนการ คื อ ขบวนการหมั ก แบบใช้ อ อกซิ เจน (Aerobic
Decomposition) และขบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) ขบวนการนี้
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มักทาให้เกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfile) แต่จะมีผลดี คือ การหมักแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนจะเกิดก๊าซมีเทน สามารถนาไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้
2) ระบบการเผาในเตาเผา (Thermal Conversion Technology) เป็นการเผาในเตาเผา
ที่ ถู ก ออกแบบก่ อ สร้ างที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม โดยต้ อ งมี อุ ณ หภู มิ ในการเผาที่ 850-1200 องศา
เซลเซียส เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ การเผาไหม้จะทาให้เกิดมลพิษทางอากาศที่สาคัญ ได้แก่
ฝุ่น ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ รวมทั้งไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จึงจาเป็นต้องมี
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้อากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด
3) ระบบฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการกาจัดขยะมูลฝอย โดยการ
นาฝังกลบในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักวิชาการ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน โดยจะต้องมีการวางมาตรการ
ป้ องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น น้ าชะขยะ น้ าท่ว ม กลิ่ นเหม็น ผลกระทบต่อสภาพภูมิทัศ น์
เป็นต้น รูปแบบการฝังกลบอาจใช้วิธีการขุดลึกลงไปในชั้นดินหรือการถมให้สูงขึ้นจากระดับพื้นดิน
หรืออาจใช้ผสมทั้งสองวิธี จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ
ในทานองเดียวกัน สภาวิศวกร (ม.ป.ป.) ระบุว่า การกาจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี แต่ที่นิยม
มีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการได้ในปัจจุบัน มี 5 วิธีการใหญ่ๆ คือ
1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการนาขยะมูลฝอยทั้งหมด
ที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยกหรือผ่านการคัดแยกมาแล้วฝังลงในหลุมดินที่ขุดรองรับขยะไว้โดยที่ก้นหลุม
มีการปูวัสดุกันซึม อาทิ ดินเหนียวหรือแผ่นพลาสติกกันซึม เมื่อนาขยะบรรจุลงในหลุมมีการบดอัด
แน่นแล้วมีการกลบทับด้วยดินหรือวัสดุที่ทาหน้าที่ป้องกันกลิ่น แมลง หรือสัตว์ไ ปคุ้ยเขี่ยในแต่ละวัน
ระบบฝั ง กลบมี ก ารรวบรวมน้ าชะขยะที่ เกิ ด ขึ้ น ออกไปบ าบั ด ก่ อ นทิ้ ง ลงสู่ แ หล่ ง น้ าสาธารณ ะ
นอกจากนั้น ยังมีการระบายก๊าซที่เกิดจากหลุมฝังกลบออกจากหลุมเพื่อป้องกันการเกิดระเบิดหรือ
การติดไฟของก๊าซมีเทน เป็นต้น
2) การเผาในเตาเผา (Incineration) เป็นการทาลายขยะมูลฝอยประเภทที่สามารถติดไฟได้
อาทิ ขยะอินทรีย์ พลาสติก กระดาษ ไม้และเศษไม้โดยการใช้ความร้อนในตัวของขยะเหล่านั้นเป็นตัว
ทาลาย ขยะมูลฝอยเอง โดยการเผาในที่สามารถควบคุมอากาศ และมีการบาบัดมลพิษที่เกิดจากการ
เผาก่อนปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย ส่ว นเถ้าที่เกิดจากการเผาจะต้องนาไปฝังกลบ
อย่างปลอดภัย ผลที่ได้จากการเผาขยะ คือ ความร้อนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้าร้อน
ไอน้า หรือการผลิตกระแสไฟฟ้า
3) การทาปุ๋ยหมัก (Composting) เป็นการนาเฉพาะขยะอินทรีย์มาหมักให้กลายสภาพเป็น
สารอินทรีย์ในรูปของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยใช้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ เช่น ไส้เดือนดิน
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หนอนดิ น และจุ ลิ น ทรี ย์ ในขยะมู ล ฝอยเป็ น ผู้ ท าการย่ อ ยสลาย การท าปุ๋ ย หมั ก สามารถท าได้ ทั้ ง
การหมักแบบใช้ออกซิเจนและการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน
4) การกาจัดด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical Biological Waste Treatment : MBT)
โดยมีหลักการ คือ กระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ปนมากับขยะมูล
ฝอยจนกระทั่งสารอาหารหมด ทาให้กระบวนการย่อยสลายสิ้นสุดลง ไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน (CH4)
จากระบบและมีน้าชะขยะในปริมาณน้อย จากนั้นขยะประเภทกระดาษ พลาสติก จะถูกนามาคัดแยก
เพื่อนากลับไปแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ส่วนขยะที่ย่อยสลายแล้ว เช่น อินทรียวัตถุจะถูกรวบรวมไป
เป็ น สารปรับ ปรุงดิน (Soil Conditioner) เป็นต้น ส่ วนเศษมูล ฝอยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะถูก นาไป
ฝังกลบในหลุมฝังกลบ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการ MBT
5) การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion
: AD) เป็นการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Process)
ที่ได้ก๊าซมีเทน (CH4) ที่ติดไฟ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า
เป็ น ต้น กระบวนการย่ อยสลายแบบไร้ออกซิ เจน แบ่ งเป็ น การผลิ ตก๊าซชีว ภาพโดยคัด แยกขยะ
อินทรีย์และนาไปหมักในถังหมักเฉพาะ (Anaerobic Digestion: AD) การผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุม
ฝังกลบขยะมูลฝอยหรือที่เรียกว่า Landfill gas
Idris, Inanc, and Hassan (2004) ได้ศึกษาภาพรวมของการกาจัดขยะมูลฝอยและการฝัง
กลบ/การทิ้ ง ของประเทศในเอเชี ย โดยได้ น าเสนอการจั ดการแบบฝั งกลบและเทกองในประเทศ
มาเลเซีย พบว่า ประเภทของการฝังกลบขยะมูลฝอยในมาเลเซีย แบ่ง 4 ประเภท คือ การเททิ้งลงน้า
การเทกอง การเทกองแบบควบคุม และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ปัญหาสาคัญของการกาจัด
ด้วยวิธีเทกอง คือ การใช้วัสดุปิดคลุมที่ไม่เพียงพอ ปัญหากลิ่นจากการหมัก ปัญหาแมลงและสัตว์นา
โรคต่างๆ ควัน และอันตรายอื่นๆ จากการเกิดไฟไหม้ ทั้งเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษย์
Narayana (2009) ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศอินเดีย โดยเปรียบเทียบ
การกาจัดขยะมูล ฝอย 3 วิธี ได้แก่ วิธีการเผา วิธีการฝั งกลบ และวิธีการทาปุ๋ยหมัก โดยคานึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อระบุทางเลือกที่ประหยัดที่สุด ดีที่สุด และเป็นไปได้ต่อการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอย พบว่า ทางเลือกในการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดีที่สุ ดสาหรับเมืองในประเทศเอเชีย คือ
วิธีหมักทาปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่ขนส่งและนาไปกาจัดในหลุ มฝังกลบ แต่โรงงานปุ๋ยหมัก
ขนาดใหญ่ยังไม่ประสบความสาเร็จ ปัญหามาจากการขาดการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายเข้ามา
ใช้ในการเลือกวัสดุการทาปุ๋ยหมัก วิธีการฝังกลบ สามารถจาแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) การเทกอง (Open dump) หรือ ฝั งกลบแบบเปิ ด (Open Landfills) พบมากที่ สุ ดใน
ประเทศกาลังพัฒนา เป็นการนาขยะมูลฝอยไปเททิ้งหรือลักลอบทิ้งในพื้นที่โล่ง
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2) การฝังกลบแบบกึ่งควบคุม (Semi-controlled หรือ Operated landfills) เป็นการนา
ขยะไปทิ้งแล้วมีการบดอัดและปกคลุมผิวดินเป็นประจาทุกวัน ไม่มีการแยกประเภทของขยะ และไม่มี
การออกแบบระบบจัดการน้าชะขยะหรือการปล่อยก๊าซ
3) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfills) ถูกใช้ในประเทศที่พัฒ นาแล้ว
และมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการป้องกันและการบาบัดน้าชะขยะ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
ก๊าซจากการย่อยสลายของเสีย
ซึ่งการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบยังคงมีปัญหา เนื่องจากไม่ได้ดาเนินการให้ถูกต้อง
ตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ยั ง ขาดความรู้ แ ละทั ก ษะ Pickford (1983) อ้ า งถึ ง ใน
Narayana (2009) ระบุว่าสัดส่วนของเงินทุนของการจัดการขยะส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเก็บรวบรวม
และขนส่ง ทาให้กิจกรรมในการกาจัดมีปริมาณที่น้อย หน่วยงานท้องถิ่นต้องตัดทอนการดาเนินงาน
และการปฏิบัติ วิธีการฝังกลบยังไม่ประสบความสาเร็จอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ เช่น อินเดีย
เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบมีกรอบเวลาในการใช้งานจากัด ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศที่
กาลังพัฒนาจะส่งผลทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ วิธีการฝังกลับยังมี
ราคาแพงมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการก่อสร้างและการดาเนินงาน วิธีการเผา เป็นวิธีที่
สามารถลดปริ มาณขยะมูล ฝอยชุม ชนได้ มากเป็ น อัน ดับ สองใช้ทั่ ว ไปในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว แต่
อย่างไรก็ดี การเผาไหม้ทาให้เกิดสารที่เป็นอันตรายได้ เช่น โลหะหนัก ไดออกซิน สารอินทรีย์ระเหย
ง่าย เป็นต้น การรีไซเคิล มีบทบาทมากในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกาลัง
พัฒนา ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชน เอกชน เป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินการ
Kaosol (2009) ได้ ศึกษาการแก้ไขปัญ หาที่ยังยืนสาหรับการจัดการขยะมูล ฝอยชุมชนใน
ประเทศไทย พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยโดย วิธีเทกอง (Open Dump) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด
ในการก าจั ด ขยะมูล ฝอยในประเทศไทย มีก ารประยุก ต์ใช้ในการจัดการขยะมาเป็ น เวลาหลายปี
สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้ปริมาณมากต่อวัน สามารถดาเนินการได้ง่ายและต้นทุนต่า แต่ทาให้เกิด
มลพิษ เช่น กลิ่น มลพิษในดิน น้าใต้ดิน เป็นต้น แม้ว่ารัฐบาลได้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลในหลายพื้นที่ แต่การเทกองยังคงเป็นตัวเลือกสาหรับ
สถานที่ กาจั ด ในหลายพื้ น ที่ เนื่ องมาจากต้ น ทุ น ต่าและสามารถก าจั ดขยะมู ล ฝอยได้ ป ริมาณมาก
แต่การเทกองไม่ได้เป็นวิธีการกาจัดที่ถูกต้อง เป็นที่น่ารังเกลียด ไม่ถูกสุขลักษณะ และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การฝังกลบ (Landfill) หลักการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยปกติมักอยู่ห่างไกล
จากแหล่งกาเนิด ทาให้ต้นทุนการขนส่งและการลงทุนสาหรับโครงสร้างเพิ่มขึ้น การฝังกลบทาให้เกิด
ความราคาญ จากน้าชะขยะที่มีความสกปรกสูง การปล่อยก๊าซมีเทน และเสถียรภาพของการฝังกลบ
การทาปุ๋ยหมัก (Composting) เป็นทางเลือกที่ดีสาหรับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนสาหรับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะขยะอิ น ทรีย์ ซึ่งมี ป ริม าณมากที่ สุ ด การหมัก มี ป ระโยชน์ ท าให้ ได้ ปุ๋ ยหรือ
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สารบ ารุงดิน ในการเกษตร อย่ างไรก็ต าม การท าปุ๋ ยหมั กยังไม่ ส ามารถปฏิ บั ติที่ ดีในประเทศไทย
เนื่องจากขาดแคลนความรู้และต้นทุนในการดูแลรักษาสูง การเผา (Incineration) เป็นทางเลือกหนึ่ง
ของวิธีกาจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทย วิธีนี้ใช้สาหรับชุมชนขนาดใหญ่และพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพราะการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่เพียงพอต่อการกาจัด แม้ว่าการเผาจะสามารถ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นสาเหตุทาให้เกิดมลพิษที่มีความรุนแรง
นอกจากนี้ Guerrero, Maas, and Hogland (2013) ได้ศึกษาความท้าทายในการจัดการขยะ
มูลฝอย สาหรับเมืองในประเทศกาลังพัฒนา โดยทาการศึกษา 30 พื้นที่ ใน 22 ประเทศกาลังพัฒนา
ใน 4 ทวีป พบว่า ในด้านการกาจั ดขั้นสุดท้าย ส่ วนใหญ่ ในเมืองที่ศึกษาใช้การจัดการแบบเทกอง
(Open Dump) โดยไม่ มี การบ าบั ด น้ าชะขยะ ไม่ มี การปู พื้ น ชั้น ล่ างด้ ว ยแผ่ น พลาสติ กหรือชั้ น ดิ น
เหนียว ไม่มีการบาบัดก๊าซ และไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นอื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่กาจัดขยะ
มูล ฝอยที่ เป็ น ทางการ แต่ล ะเมืองยังประสบปัญ หาการกาจัดขยะมูล ฝอยที่ผิ ดกฎหมาย ในแม่น้ า
ทะเลสาบ มหาสมุทร ท่อระบายน้า พื้นที่ว่างเปล่าและข้างถนน
โดยกรมควบคุมมลพิษ (2558) ระบุว่า วิธีการกาจัดแบบถูกต้อง (ตารางที่ 2.1) ประกอบด้วย
(1) การก าจั ด แบบถู กหลั กวิ ช าการ ได้ แก่ การฝั งกลบอย่ างถู กหลั ก สุ ขาภิ บ าล (Sanitary
Landfill) การฝั งกลบเชิ งวิศวกรรม (Engineer Landfill) เตาเผาที่ มี ระบบก าจั ดมลพิ ษทางอากาศ
(Incinerator) การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทาปุ๋ย (Compost) การจัดการขยะมูลฝอย
แบบเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) และกระบวนการกาจัดแบบผสมผสาน (Integrated waste treatment)
ตารางที่ 2.1 รูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง
กาจัดแบบถูกต้อง
กาจัดแบบไม่ถูกต้อง/
ถูกหลักสุขาภิบาล
การกาจัดแบบยอมรับได้
ไม่ถูกหลักวิชาการ
Engineer Landfill
Appropriate Landfill เช่น Control Open Dump
Dump ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน
Sanitary Landfill
Control Dump ตั้งแต่ 50
ตัน/วัน ขึ้นไป
เตาเผา
Waste to Energy (WTE) เตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มี Open Burning
ระบบกาจัดอากาศเสียเบื้องต้น
Compost
MBT
เตาเผาที่ไม่มีระบบกาจัด
มลพิษทางอากาศ
ผสมผสาน
แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2558)
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(2) การกาจัดแบบยอมรับได้ Appropriate Landfill ประกอบด้วย การฝังกลบแบบเทกอง
ควบคุม (Control Dump) ขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน และเตาเผา ขนาดน้อยกว่า 10 ตัน/วัน ที่มี
ระบบกาจัดอากาศเสียเบื้องต้น ส่วนการกาจัดแบบเทกอง (Open Dump) การฝังกลบแบบเทกอง
ควบคุม (Control Dump) ขนาดตั้งแต่ 50 ตัน/วัน การเผากลางแจ้ง (Open Burning) และเตาเผา
ที่ไม่มีระบบกาจัดมลพิษทางอากาศ เป็นวิธีการกาจัดแบบไม่ถูกต้อง
สรุป การจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไป ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเกิดขยะมูลฝอย
2) การจัดการภายใน ณ แหล่งกาเนิด 3) การรวบรวม 4) การขนถ่ายและการขนส่ง 5) การคัดแยก
6) การน ากลั บ มาใช้ใหม่ และ 7) การกาจัด แนวคิดส าคัญ ในการจัด การขยะมูล ฝอย คือ การลด
ปริมาณ ณ แหล่งกาเนิด โดยใช้หลัก 3Rs ประกอบด้วย การลดการใช้ การใช้ซ้า และการนากลับมาใช้
ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด ก่อนนาไปกาจัดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันกาจัดด้วยวิธี
ที่ไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง การเผาในที่โล่ง โดยจะเห็นว่า วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่นิยมใช้ในอดีตที่ผ่าน
มา ได้แก่ การหมักทาปุ๋ ย การเผาในเตาเผา การฝั งกลบอย่างถูกสุขาภิบาล เป็นต้น แต่ นับว่ายังมี
ปัญหาและยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาอุปสรรค และข้อจากัด หลายๆ อย่าง
ดังผลการศึกษาจากงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีวิธีรูปแบบหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และปลอดภัยในการกาจัดขยะมูลฝอยที่เป็นที่ยอมรับ เช่น การกาจัดด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ การผลิต
ก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน และการกาจัดแบบผสมผสาน เป็นต้น

2.3 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
ในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และเมื่อ ปี
2559 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการจั ดการขยะมูล ฝอยและขับ เคลื่ อ นการดาเนิ น การจัด การขยะมู ล ฝอย
และของเสียอันตรายให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และต่อมา
ได้มีการจั ดทาแผนปฏิบั ติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 25592560) เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะระยะสั้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้มียุทธศาสตร์
และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดดังนี้
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2.3.1 RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ
โดยเมื่ อ วั น ที่ 26 สิ งหาคม 2557 ได้ มี มติ เห็ นชอบ Roadmap การจั ดการขยะมู ลฝอยและของเสี ย
อันตรายชุมชน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญ
โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะปานกลาง (1 ปี) ระยะยาว
(1 ปีขึ้นไป) สรุปได้ดังนี้
2.3.1.1 การกาจั ด ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้ น ที่วิกฤติ
(ขยะมูลฝอยเกา) พื้นที่เป้าหมายในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ระยะปานกลาง จานวน 20 จังหวัด และระยะยาว
จานวน 47 จังหวัด โดยแนวทางการดาเนินการ ประกอบด้วย
1) สารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทาแผนงานฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2) ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอย
ใหม่ ทางเลือกดังนี้
(1) ปิ ด สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยหรือ ปรับ ปรุ งสถานที่ ก าจัด ขยะมู ล ฝอยเดิ ม ให้
ดาเนินการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
(2) ก าจั ด ในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยของเอกชน หรือ ใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ งทดแทน
โดยตรงให้กับโรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุน
ของเอกชนเพิ่มเติม
3) กรณีส ถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยเป็น ของเอกชนและดาเนินงานไม่ถูกต้องให้บังคับ ใช้
กฎหมายให้ดาเนินการอย่างถูกต้อง
2.3.1.2 สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอย
ใหม่ ) โดยเน้ น การลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูล ฝอยแบบศูนย์รวม
และการกาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทาให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดโดย
1) นาร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 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) ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย
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2.3.1.3 วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย โดยใน
ระยะเร่งด่วนออกระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กากับดูแลการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้ มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ มีคณะกรรมการ
ชุดหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานทาหน้าที่จัดทาแผนแมบทและบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายในภาพรวมของจังหวัด ในระยะปานกลางและระยะยาวเน้นไปที่การออกระเบียบ
กฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ
2.3.1.4 สร้ างวิ นัยของคนในชาติ มุ่งสู่ การจัดการที่ยั่งยืน โดยในระยะเร่งด่ว น เน้ นการ
บังคับใช้กฎหมายและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเข้ามา
มีส่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะตั้ งแต่ ต้ น ทาง จนถึงการกาจั ด ขั้น สุ ด ท้ ายและลดการใช้ถุ งพลาสติ ก
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและวินัยการจัดการขยะแก่นักเรียนและเยาวชน และเพิ่มเติมมาตราการ
การควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่าในระยะปานกลางและระยะยาว
ซึ่งหลักการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ชุมชน ดังนี้ 1) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) 2) จัดการกับบ่อขยะมูลฝอยเดิม
ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง 3) ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เป็ น ผู้ ก ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยในภาพรวม
4) มี แผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ 5) คัด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่ ต้น ทาง
(ขยะทั่วไป ขยะอิน ทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) 6) สร้างรูปแบบใหม่ในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน (โดยกาจัดแบบศูนย์รวมและเน้นการแปรรูปสู่พลังงาน) 7) สร้างระบบจัดการของเสียอันตราย
ชุมชน 8) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย 9) สร้างวินัย
คนในชาติมุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน และ 10) มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการสาคัญของแผนฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีวิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง”รวมถึงยึ ดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 (ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี)
มาเป็ น กรอบในการกาหนดเป้ าหมายที่จะบรรลุ ควบคู่กับเป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน รวมทั้งให้
ความสาคัญต่อการนาไปสู่การปฏิบัติและต่อยอดไปสู่แผนฉบับต่อๆ ไป ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาประเทศ 10 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีเป้าหมาย คือ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดย
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1) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
2) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี
พ.ศ. 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ
3) มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น
4) รักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ดังนี้
(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
2.3.3 แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
จัดทาขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยกรอบแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูล
ฝอย ณ แหล่งกาเนิด การนาของเสียกับมาใช้ซ้าและใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ 3Rs การกาจัด
ขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นกรอบแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอย ส าหรั บ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ทั่ ว ประเทศ น าไปใช้ จัด ท าแผนการจัด การขยะมู ล ฝอย
และของเสี ย อั น ตรายของจั งหวั ด ในภาพรวม และร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเป้ าหมายการด าเนิ น งานการจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
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) ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564
4) มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
5) กากอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น อั น ตรายเข้ าสู่ ระบบการจั ด การที่ ถู ก ต้ อ ง ร้อ ยละ 100 ของ
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564
มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย
1) มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด สนับสนุนและขยายผล
ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้ง สถานบริการต่างๆ
ทั้ งในชุ มชนและสถานที่ ท่ องเที่ ยวต่ าง ๆ เพื่ อลดปริมาณการเกิ ดขยะมู ลฝอยและของเสี ยอั นตราย
สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและ
นาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนากลับ
มากลั บไปใช้ประโยชน์ ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิ ต เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ มีอายุการใช้ งานนานขึ้น
สามารถน ากลั บ มาใช้ ซ้ าได้ ห ลายครั้ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การผลิ ต และการบริ โภคที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Consumption and Production)
2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัดดาเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง จัดให้มีศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยี
แบบผสมผสานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายชุมชน สถานที่
ก าจั ด กากอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น อั น ตราย และศู น ย์ ก าจั ด มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ให้ เพี ย งพอ โดยสนั บ สนุ น
ภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบีย บที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้ง
เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยสร้างจิตสานึก
ให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการ
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ต่างๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายจนถึงการกาจัดขั้นสุดท้าย พัฒ นาองค์ความรู้
รูปแบบเทคโนโลยี การบาบัด การกาจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย รวมถึงวัสดุทดแทนที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์และกาจัดยาก พัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน พัฒนาและเชี่อมโยงระบบฐานข้อมูล เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างแรงจู งใจในการจั ด การขยะมลู ฝ อยและของเสี ยอัน ตรายโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์
และกลไกทางสังคม รวมทั้งสร้างตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน
2.3.4 แผนปฏิ บั ติ ก าร “ประเทศไทย ไร้ ข ยะ” ตามแนวทาง “ประชารั ฐ ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559-2560)
คณะรั ฐมนตรี มีมติ เห็ น ชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เป็ นแผนปฏิบัติการภายใต้แผน
แม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 กรอบการด าเนิ น การของแผนให้
ความสาคัญกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด และการเก็บ/
ขน ที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3Rs (ลดการใช้ ใช้ซ้า และนากลับมาใช้ใหม่) โดยการมีส่ วนร่วมของ
5 ภาคส่วน ได้แก่ ราชการ เอกชน ประชาชน การศึกษา และศาสนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการส าคั ญ ประกอบด้ ว ย การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยที่ แ หล่ งก าเนิ ด การเพิ่ ม
ศักยภาพการเก็บขน และการส่งเสริมการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย 4 เป้าหมาย ได้แก่
1) ปริ มาณขยะมู ล ฝอยทั่ วไปที่ เข้าสู่ ระบบการก าจัด ที่ป ลายทางลดลง 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
จั ด ท าขึ้ น ตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อเป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ระดั บ ประเทศ และเป็ น กรอบชี้ น าให้ ภ าคี ก ารพั ฒ นาน าไปใช้ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เกื้อหนุนกัน
และส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทาแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้น้อมนาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนว
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความ
ตระหนั กต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ เป็นไปตามหลั กวิชาการ มี
เหตุผล มีความพอประมาณ มีความถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงต่อประเทศชาติทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบการตัดสินใจ และมีการบูรณา
การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานกับการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสมดุลและการพัฒ นาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ ได้นาร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาเป็นแนว
ทางการจัดทาแผนฯ ฉบับนี้ด้วย
วิสัยทัศน์ คือ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมุ่งสู่การเติบ โตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพันธกิจ คือ ประเทศไทยมีการ
อนุ รักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ มีการใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า สมดุล และเป็นธรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการให้มีคุณภาพที่ดีบนพื้นฐานการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สาคัญ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ความสาคัญต่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการ
ฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุล
และเป็นธรรม โดยมีเป้าหมาย คือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
การส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ได้ รั บ การป้ อ งกั น บ าบั ด และฟื้ น ฟู
ซึ่งเกี่ยวข้องด้านการจั ดการขยะมูลฝอย ให้ ความสาคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ณ แหล่งกาเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน สนับสนุนการนากลับมาใช้ใหม่ และมีระบบ
การจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มี
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บทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเป้าหมาย คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมี
คุ ณ ภาพทั้ งการป้ อ งกั น บ าบั ด ฟื้ น ฟู และการถ่ ายทอดสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี สู่ รุ่ น ต่ อ ไป ประกอบด้ ว ย
3 กลยุทธ์สาคัญ คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการ
พัฒ นาเครื่องมือกลไกการบริห ารจัดการ แผนงานการจัดการน้าเสีย แผนงานการจัดการคุณ ภาพ
อากาศและเสียง และแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย
กลยุ ท ธ์ที่ 2.2 การเยี ย วยาช่ ว ยเหลื อผู้ ได้ รับ ผลกระทบ ประกอบด้ ว ย 2 แผนงาน ได้ แ ก่
แผนงานการพัฒ นาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย และแผนงานการฟื้น ฟูพื้นที่วิกฤติที่ส่ งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.3 การจั ดการคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อมอื่ น ประกอบด้ ว ย
2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน และแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ได้แก่
1) ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
2) อัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณ
3) ขยะมูลฝอยทั่วประเทศและของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการรวบรวมและส่งไปกาจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภ าพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และยั่ งยื น เพื่อให้ ทุกภาคส่ วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิท ธิภ าพ และลดการเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมาย คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติ
และส่ งเสริ มความร่ว มมือกับ ต่างประเทศ เป็ นการสร้างศักยภาพของประชาชนในพื้น ที่ที่มี ความ
เปราะบางและมีความเสี่ ย งให้ ส ามารถเตรียมพร้อ มรับ มือและปรับ ตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความสาคัญ
ต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการดาเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ภูมิภาค และประชาคมโลก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย คือ ทุกภาคส่วน
มีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อมใน
ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เป็นเชิงรุก
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กลไลการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
1) สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ส่ ว นราชการทั้ ง ในส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
รับผิดชอบรวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ระยะแรก จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ได้รับทราบ
ตั้งแต่มีการประกาศใช้ ทั้งในองค์ประกอบ และสาระสาคัญของแผนฯ เพื่อให้รับรู้ มีความเข้าใจ เกิด
การยอมรับและและตระหนักถึงความสาคัญของแผนฯ และการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่กาหนดไว้
ในตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนาไปวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกันและบูรณาการไว้
ในยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ส่วนระยะต่อไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ การกาหนดตัวชี้วัด ตลอดจนการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นให้สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองกับ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนฯ
2) สร้ างความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารของหน่ ว ยงานรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารขององค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยขอเข้าพบเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
และให้ได้รับทราบสาระสาคัญของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 และเพื่อร่วม
บู ร ณาการแผนงานงบประมาณ และบุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์แ ละ
แนวทางการปฏิบัติของแผนฯ
3) สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเอกชนได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 โดยชี้แจงให้หน่วยงานปฏิบัติ
รับทราบอย่างชัดเจนว่า การดาเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ ระยะแรก ควรสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
และภาคเอกชนในพื้ นที่ ได้ รั บทราบถึ งผลประโยชน์ ที่ จะได้ รับจากการด าเนิ นงานกิจกรรมเหล่ านั้ น
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานรับผิดชอบมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนฯ
4) ประสานงานกั บ ส านั ก งบประมาณเพื่ อ จั ด หางบประมาณรองรั บ และแหล่ งเงิ น อื่ น
โดยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องประสานและทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณสาหรับการดาเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ ซึ่งจะส่ งผลให้ เกิ ดการบู รณาการการดาเนิ นงาน และน าไปสู่ ความสั มฤทธิ์ผลของแผนฯ
ได้ในที่ สุ ด นอกจากนี้ ควรพิจารณาแหล่ งเงินทุนอื่นที่มาจากภาคเอกชนซึ่ งเห็ นความส าคัญของการ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนฯ และให้เงินทุนสนับสนุนการดาเนินงาน ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมรับผิดชอบ
ของภาคส่ วนต่างๆ ในการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และเป็ นไปตามหลั กการผู้ ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย และหลักความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ - เอกชน
5) ประสานกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้ตัวชี้วัดของแผนฯ ที่มี
ลั กษณะบู ร ณาการงานร่ว มกัน เป็ น ตัว ชี้วัดร่วมระหว่างหน่ว ยงาน รวมทั้งประสานกับ หน่ ว ยงาน
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ที่กาหนดให้ รั บ ผิ ดชอบตัวชี้วัดของแผนฯ นาตัว ชี้วัดไปกาหนดไว้เป็นหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนฯ
6) สร้างฐานข้อมูล ส าหรั บตั วชี้วัดของแผนจัด การคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. 2560-2564
เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบนาไปดาเนินการ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญหนึ่งของการขับ เคลื่อน การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ โดยสนับสนุนหน่วยงานรับผิดชอบให้มีการสร้างฐานข้อมูล
และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย รวมถึ ง เผยแพร่ ฐ านข้ อ มู ล ของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของแผนฯ มีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดทาแผนฯ ในระยะต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7) ดาเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ
ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ทุ ก 6 เดื อ น รวมถึ งเผยแพร่สู่ ส าธารณะผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน รวมทั้ง เผยแพร่ให้สาธารณะได้รับทราบ
เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะภาคประชาชน และผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน ได้ มี ส่ ว นร่ว มรับ รู้
และรับทราบผลการดาเนินงานของภาครัฐ และร่ วมในการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนฯ เพื่อส่งเสริมความเป็ น หุ้ น ส่วนของสั งคมในการร่วมบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8) รายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เห็ น ชอบกั บ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ได้รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อจากัดที่เกิดขึ้น จากการดาเนินงาน เพื่อพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่อการปรับปรุง การดาเนินงาน ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
แนวทางปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แนวทางปฏิบัติและหน่วยงานรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 (กลยุทธ์ที่ 2.1)
แนวทางปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาใน
ทส (คพ./สส.)
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการด้าน
ศธ (สพฐ./สกอ.)
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติประสบความสาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะ รวมทั้งพัฒนาครู อาจารย์ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน
นักศึกษาตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ครอบครัว และชุมชน
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แนวทางปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชนและชุมชน
ทส (คพ./สส.)
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการ
มท (อปท.)
จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วม
นาขยะมูลฝอยหรือของเสียไปกาจัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่รับกาจัด ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือมาตรการ
ทางเลือกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนามาใช้โดยเฉพาะการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความเข้าใจในการ
ทส (คพ./สส.)
คัดแยกขยะที่มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับการเผาเป็นขยะที่ทาให้ได้รับ
มท (อปท.)
พลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ
4. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่อง
ทส (คพ./สส.)
โฟม ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลพื้นที่ที่ประสบ
มท (อปท.)
ผลสาเร็จในการจัดการขยะที่เป็นระบบ ไปยังพื้นที่อื่นที่มีความพร้อม ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
5. สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อย่างมีส่วน
ทส (คพ.)
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Publicกษ
Private Partnership) โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว โดย
อก
กาหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอดวงจรตั้งแต่การผลิต การกระจาย
สธ
สินค้า การขนส่ง การแปรรูปในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับอาหาร การบริโภคในครัวเรือน และการกาจัด
6. กาหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการทากิจกรรม
ทส (คพ.)
บริเวณชายฝั่ง เช่น การทาประมง การท่องเที่ยว การเดินเรือ และการขน
คค
ถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุม
มท (อปท.)
ปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดินที่มาตามแม่น้า ลาคลอง โดยออก
กก
กฎระเบียบ สร้างระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพื่อนามาจัดการอย่าง
กษ
ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลด
ปริมาณขยะทะเลที่ต้นทาง
7. พัฒนากลไกทางภาษีเพื่อควบคุมให้ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และ
กค
วัสดุที่ย่อยสลายได้ยากลง ตลอดจนพัฒนา พลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอื่น
ทส
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แนวทางปฏิบัติ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพื่อ
วท
ส่งเสริมให้มีการนาพลาสติกชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า
วช
8. ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีการผลิต
ทส (คพ./สผ.)
สินค้าจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพอย่าง
กค
เป็นรูปธรรม และเป็นการลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี โดยปรับปรุง
ภาคเอกชน
แก้ไขกฎหมายและนโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษีรวมทั้งให้มี
การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ
9. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ทส (คพ.)
โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีการนากลับมาใช้ใหม่
มท (อปท.)
ให้มากที่สุด และเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่
วิกฤติ รวมทั้งผลักดันกฎหมายการลดและนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์
10. สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าและมีการคัดแยกขยะ ซึ่งได้รับใบอนุญาต
ทส (คพ.)
ประกอบกิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานมีการขนส่งที่ปลอดภัย
มท (อปท.)
และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม
สธ
หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและติดตามโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
11. ให้ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยก
ทส (คพ.)
ซากผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการ
มท (อปท.)
ที่ถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็นมลพิษต่อ
ภาคเอกชน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการนาทรัพยากรกลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า
12. เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer
ทส (คพ.)
Responsibility) ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร
มท (อปท.)
ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การรวบรวมซาก
อก (กรอ./กนอ./สมอ.)
ผลิตภัณฑ์ การจัดสถานที่จัดเก็บ การขนส่ง จนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง
ภาคเอกชน
เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
13. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์
ทส (คพ.)
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงการ
มท (อปท.)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหลากหลาย
ภาคเอกชน
ประเภท และมีการจัดการที่สลับซับซ้อนแตกต่างกัน ให้ถูกวิธีการและไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดตั้งและดาเนินงาน
14. พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมี
ทส (คพ.)
การออกมาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
มท (อปท.)
รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้
อก (กรอ./กนอ./สมอ.)
งานสั้นและเกิดมลพิษเข้ามาจาหน่ายและใช้งานภายในประเทศ โดย
ภาคเอกชน
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดการที่ถูกวิธี เพื่อให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
จากประเทศผู้ผลิต
15. พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตรายที่
ทส (คพ.)
เหมาะสม และก่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วม
มท (อปท.)
ลงทุนและดาเนินงานแปลงขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และให้มีการ
พน
จัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่วนขยะที่ไม่สามารถกาจัดได้ ควร
ภาคเอกชน
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม
16. เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ทส (คพ.)
ชุมชน โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาใน
มท (อปท.)
พื้นที่ และศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน
และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถุงขยะ
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลดการทิ้งขยะ และเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอ
ในการเดินและบารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มี
ความชานาญหรือร่วมมือกับภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนใน
การเดินและบารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน
17. ติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตรายและสาร
ทส (คพ.)
อันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและใน
มท (อปท.)
ทะเลและป้องกันการลักลอบนาเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิด
สธ
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วัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พร้อมทั้งให้
ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับอันตรายจากสารเคมี โดย
พัฒนาระบบการติดฉลากระบบติดตามข้อมูลด้านสารอันตรายให้แก่ผู้
นาเข้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างเครือข่าย
ประชาชนในการเฝ้าระวังในพื้นที่
18. ติดตาม และตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตรายและ
สารอันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่กาหนดอย่าง
เคร่งครัด
19. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม่สามารถ
กาจัดได้ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย
และสารอันตรายเพื่อให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า หรือ
ให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการรวมถึงวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทน
กล่องโฟม และถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก โดยเฉพาะการนาพลาสติก
ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กษ
อก (กรอ./กนอ.)

ทส (คพ./ทช.)
สธ
อก (กรอ./กนอ.)
มท (อปท.) กษ
ทส (คพ./สผ.)
วท (สวทช.)
วช

หมายเหตุ : __ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
แหล่งที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560)
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ศุภกร ฮั่นตระกูล (2557) ได้ศึกษาและจาแนกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การห้ามทิ้ง
ขยะมูลฝอยในที่ห้ าม และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการและกาหนด
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนอานาจ วงศ์บัณฑิต (2554) ได้แบ่งกฎหมาย
ที่เกี่ ย วกั บ การจั ด การมูล ฝอยและสิ่ งปฏิกู ล ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แ ก่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
กฎหมายห้ามทิ้งมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และกฎหมายในการระงับ บรรเทาและเยียวยาความเสียหายอัน
เกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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2.4.1 พระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
2550 ได้ให้ความหมายของสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ไว้ในมาตรา 4 และมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องในการระงับ
บรรเทา และเยียวยาความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน ไว้ในมาตรา 8 ส่วนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไว้ (หมวด
3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 18 - 20) ซึ่งมิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตราย
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 8 ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้อธิบดี
กรมอนามัยมีอานาจออกคาสั่งให้เจ้าของวัตถุห รือบุคคลซึ่ งเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรืออาจเกิด
ความเสียหายดังกล่าวระงับการกระทาหรือให้กระทาการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย
เช่นว่านั้นได้ตามที่เห็นสมควร
ถ้าบุคคลซึ่งได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคาสั่งภายในระยะเวลาตามสมควร อธิบดี
กรมอนามัยจะสั่ งให้ เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ขปฏิบัติการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหาย
ดังกล่าวนั้นแทนก็ได้ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์
และบุ ค คลซึ่ งได้ รั บ ค าสั่ งดั งกล่ า วต้ อ งเป็ น ผู้ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การนั้ น ในจั งหวัด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมอนามัยแจ้งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้ นายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดปฏิบัติการตามความในวรรคสองสาหรับในเขตท้องที่จังหวัดนั้น
มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ง ราชการส่ ว นท้ องถิ่ นอาจร่ว มกับ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ด าเนิ น การภายใต้ ข้ อ ตกลงร่ว มกั น ก็ ได้ แต่ ในกรณี จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์
สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงโดยคาแนะนาของคณะกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการร่วมกันได้
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดาเนินกิจการ
รับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้
มิให้ ใช้ บั งคับ กับ การจั ดการของเสี ยอัน ตรายตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน แต่ ให้ ผู้ ดาเนิ น
กิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดของเสียอันตราย
ดังกล่าว แจ้งการดาเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดย
ทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) ห้ ามการถ่ าย เท ทิ้ง หรือท าให้ มี ขึ้นในที่ห รือ ทางสาธารณะซึ่งสิ่ งปฏิ กูล หรือมูล ฝอย
นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
(2) กาหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(3) กาหนดวิธีการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือ
สถานที่นั้น ๆ
(4) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้ บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดาเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกิน
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ การจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(5) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เพื่อให้ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกาหนดอัตราค่าบริการขั้นสู งตามลั กษณะ
การให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้
(6) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ในส่ ว นของอานาจหน้ าที่ ของเจ้าพนั กงานท้ องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข และการ
ดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดไว้ใน หมวด 3
2.4.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทาง
น้า หรือกองไว้ หรือกระทาด้วยประการใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้า
ให้ เจ้ าพนั ก งานท้องถิ่ น หรือพนัก งานเจ้าหน้าที่มี อานาจสั่ งให้ ผู้ ก ระทาการตามวรรคหนึ่ ง
จัดการขนย้ ายวัตถุดังกล่าวออกไปให้ ห่ างจากทางน้าภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดและถ้าการกระทาผิดดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้าหรือทาให้ท่อ
ระบายน้า คู คลอง ตื้นเขิน ให้มีอานาจสั่งให้ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่งแก้ไขให้ทางน้าดังกล่าวคืนสู่
สภาพเดิม ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินคดีสาหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด (2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่
ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็น
ได้จากที่สาธารณะ
มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือ
ในทางน้า
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ
ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะสาหรับทิ้งสิ่ ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการระงับ บรรเทา และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล บั ญ ญั ติไว้ใน มาตรา 46 ระบุว่า ในกรณี ที่ ได้จับ กุมผู้ กระทาความผิ ดตามพระราชบัญ ญั ตินี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทาความผิดจัดการลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็น
ความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าผู้กระทาความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ให้คดี
เป็นอันเลิกกัน ถ้าผู้กระทาความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจัดทาหรือมอบหมายให้
ผู้อื่นจัดทาให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ผู้กระทาความผิดชดใช้ค่าใช้จ่าย
ในการเข้าจัดทาความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น แต่การชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่ลบล้างการกระทาความผิดหรือระงับการดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
2.4.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีบัญญัติที่สาคัญ ดังนี้
มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
ใดให้เป็นหน้าที่และอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือทาร่วมกับ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ได้ ตามหลั ก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ ก ระทรวงมหาดไทยก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การมอบให้เอกชนดาเนินการหรือร่วมดาเนินการดังกล่าว มิให้ถือ
ว่าเป็น การร่วมลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลั กเกณฑ์
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วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย กาหนดดังกล่าว ต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ประกอบด้วย
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น อื่ น รวมทั้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด หรือ เอกชนที่ ได้ รับ มอบหมายตามวรรคสอง ซึ่ ง
ดาเนินการจัดเก็บย่อมมีอานาจนาไปดาเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ทาไว้ระหว่าง
กันและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดตามวรรคสอง
ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นผู้ดาเนินการตามวรรคสอง มิให้ถือว่าเป็นการทากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการของเสียอันตรายและของเสียไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงงาน เว้น แต่ในกรณี ที่มีของเสียอันตรายหรือของเสียไม่อันตรายปนอยู่กับ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
ราชการส่ วนท้องถิ่น อื่น รวมทั้งองค์การบริห ารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ จัดเก็บ
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป
ซึ่ งพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ดั ง กล่ า วต้ อ งเริ่ ม ด าเนิ น การภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง เมื่ อ พ้ น
กาหนดเวลาดั งกล่ าวหากพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ นั้ น ยังมิ ได้ ด าเนิ น การ ให้ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ได้รับ
มอบหมายให้จัดเก็บ ดาเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ตามที่เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ได้รับแจ้ง จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
การเก็ บ ขน และก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอย ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่กระทรวงมหาดไทย กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้ เป็นการเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานนั้นด้วย
มาตรา 34/2 ผู้ ใดประสงค์ จ ะด าเนิ น กิ จ การรับ ท าการเก็ บ ขน ก าจั ด หรือ หาประโยชน์
จาก การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
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การต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ เป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่น
ใบอนุญาตที่ออกให้ตามวรรคหนึ่งให้มีอายุดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต
(2) ใบอนุญาตการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
(3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต
ผู้ ใดได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ถื อ ว่าได้ รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่าด้ ว ยการ
สาธารณสุขแล้ว
มาตรา 34/3 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการคัดแยก เก็บ
ขน และก าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอย ให้ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ห น้ าที่ อ อกข้ อ ก าหนดของท้ อ งถิ่ น
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่เอกชนที่เปิดให้
ประชาชน เข้าไปได้
(2) กาหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
(3) กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่น
มอบหมายให้ดาเนินการแทน ในการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
(4) ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตตามมาตรา 43/2 ไม่ เกิ น อั ต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(5) กาหนดการอื่นใดที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูก ต้อง
ด้วยสุขลักษณะ
การปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดาเนิ นการให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
ให้เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ
มาตรา 34/4 ให้ เป็ น หน้ าที่ ข องกรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะเสนอแนะ แนะน า
และช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและในกรณีที่มีความจาเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณ
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แผ่นดิน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อประกอบการ
พิจารณา ของคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการจัดทาแผนงานโครงการตามวรรคหนึ่ง ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อให้ คาแนะนาและกากับ
การดาเนิ น การของราชการส่ ว นท้ องถิ่น ในการดาเนิน โครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดย
คณะกรรมการ ดังกล่าวต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอนามัย ในการนี้จะตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อให้ คาแนะนาและกากับ
การดาเนิน การของราชการส่วนท้องถิ่นในการดาเนินโครงการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตามที่
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย”
มาตรา 7 ให้ ย กเลิ กความในมาตรา 42 และมาตรา 43 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติรัก ษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 42 ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่จะให้คาแนะนาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และของปลัดกระทรวงมหาดไทยสาหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
มาตรา 43 นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริห ารส่ว น
ตาบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในการปกครองบังคับ
บัญชาของตน
ในกรณีที่ได้มีการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัด รองนายกเทศมนตรีห รือปลัดเทศบาล รองนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลหรือปลั ด
องค์การ บริหารส่วนตาบล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองนายก
เมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยา หรือรองผู้บริหารหรือปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้มอบหมาย”
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มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 58/1 และมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
“มาตรา 58/1 ผู้ ใดด าเนิ น กิ จ การเกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล และมู ล ฝอยโดยมิ ได้ รั บ
ใบอนุญาต ตามมาตรา 34/2 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 58/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 34/4 (1)
และ (5) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามมาตรา 34/1
วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34/2 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 34/2 (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา 9 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการท้ายพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
2.4.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กาหนดหน้าที่ของเทศบาลไว้ ดังนี้
เทศบาลต าบล หน้ าที่ ข องเทศบาลต าบลที่ เกี่ ย วข้อ งด้ านการจั ด การจั ด การขยะมู ล ฝอย
บัญญั ติไว้ในมาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้ วิธีก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี และให้ ค านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการจั ด ท า
แผนพัฒ นาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
เทศบาลเมือง มาตรา 53 เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาลด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยเช่นเดียวกับเทศบาลตาบล และอาจจัดทากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
2.4.5 พระราชบั ญ ญั ติ องค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด พ.ศ. 2540 อานาจหน้ าที่ ของของ
องค์การบริห ารส่ วนจั งหวัด ที่เกี่ย วข้องในด้านการจัดการขยะมูล ฝอยตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ไม่ได้
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กาหนดไว้ชัดเจน แต่เป็นอานาจหน้าที่ ด้านการสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยบัญญัติไว้ใน
หมวด 4 มาตรา 45 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
3) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
4) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
เฉพาะภายในเขตสภาตาบล
5) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) จัดทากิจการใด ๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
บรรดาอานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45/2[30] การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
2.4.6 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 อานาจหน้าที่
ของสภาตาบลด้านการจัดการขยะมูลฝอย บัญญัติไว้ในส่วนที่ 2
มาตรา 23 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตาบลอาจดาเนินกิจการภายในตาบล ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการขยะ มีดังนี้
(3) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4.7 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
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มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยอานาจและหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะ ได้แก่ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งอานาจและหน้าที่ที่
เกี่ ย วข้ อ งด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การคุ้ ม ครอง ดู แ ล และบ ารุ ง รั ก ษาป่ าไม้ ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งและดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม การกาจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น
2.4.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรั ฐเป็ น อัน มาก ให้ นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่ งตามที่เห็ นสมควรให้ ส่ วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว
กระทาหรือร่วมกันกระทาการใด อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับหรือบรรเทาผลร้ายจากอันตราย
และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทาการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรง
แก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย อานาจในการสั่งตามวรรคหนึ่ง นายกรัฐมนตรี
จะมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ โดยให้ทา
เป็นคาสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศคาสั่ งดังกล่าวใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า
มาตรา 78 ระบุว่า การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใด ๆ เพื่อบาบัด
และขจัดขยะมูลฝอยและของเสียอื่นที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิด
จากหรือมีที่มาจากการทาเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้ องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
หรือมีที่มาจากการสารวจ และขุดเจาะน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบก
และในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน้ามัน และการ
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ทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่น ๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุ กน้ามัน และเรือประเภทอื่น ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา 96 แหล่ งก าเนิ ด มลพิ ษ ใดก่ อ ให้ เกิ ด หรื อ เป็ น แหล่ งก าเนิ ด ของการรั่ว ไหล หรื อ
แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย หรือ
เป็ น เหตุ ให้ ท รั พ ย์ สิ น ของผู้ อื่ น หรื อ ของรัฐ เสี ย หายด้ ว ยประการใด ๆ เจ้ าของหรือ ผู้ ค รอบครอง
แหล่งกาเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่า
การรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้ น
เกิดจาก
(1) เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
(2) การกระทาตามคาสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
(3) การกระทาหรือละเว้นการกระทาของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือความเสียหายเอง หรือของ
บุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษมีหน้าที่
ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการ
ขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นด้วย
มาตรา 97 ผู้ใดกระทา หรือละเว้นการกระทาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็น
การทาลาย หรือทาให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่
ถูกทาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
2.4.9 พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121
มาตรา 6 ถ้าหากว่าสามารถจะทาได้อย่างอื่นแล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อ ฝุ่นฝอย
หรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้าลาคู ซึ่งเลื่อนไหล
มาลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระทาผิดต่อมาตรานี้ ให้ป รับผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจาคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง
หรือทั้งปรับและจาทั้งสองสถาน
2.4.10 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
มาตรา 119 ห้ ามมิให้ผู้ ใดเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้ หิน กรวด ทราย ดิน โคลน
อับเฉา สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ามันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า หรือ
ทะเลสาบ อันเป็ น ทางสั ญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายใน
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น่านน้าไทย อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
ท่า ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย
มาตรา 119 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้น้ามันและเคมีภัณฑ์หรือ
สิ่งใด ๆ ลงในแม่น้ า ล าคลอง บึ ง อ่างเก็บน้า หรือทะเลสาบอันเป็นทางสั ญ จรของประชาชนหรือ
ที่ ป ระชาชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น หรือ ทะเลภายในน่ านน้ าไทยอั น อาจจะเป็ น เหตุ ให้ เกิ ด เป็ น พิ ษ
ต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือในแม่น้า ลาคลอง บึง อ่างเก็บน้า
หรือทะเลสาบดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแก้ไขสิ่งเป็นพิษหรือชดใช้ค่ าเสียหาย
เหล่านั้นด้วย
มาตรา 204 ผู้ ใดเท ทิ้ ง หรือปล่ อยให้ น้ ามั นปิ โตรเลี ยมหรือน้ ามั นที่ ป นกับ น้ ารั่ว ไหลด้ว ย
ประการใด ๆ ลงในเขตท่า แม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในน่านน้าไทย ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
2.4.11 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
มาตรา 28 ห้ ามมิให้ ผู้ใดทิ้งมูล ฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่าน หรือสิ่ งปฏิกูล ลงในทางน้า
ชลประทานหรือทาให้น้าเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค
ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยน้าซึ่งทาให้เกิดเป็นพิษแก่น้าตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเป็นพิษลงในทาง
น้าชลประทาน จนอาจทาให้น้าในทางน้าชลประทานเป็นอันตรายแก่เกษตรกรรม 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 ห้ ามมิให้ ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งใดๆ หรือระบายหรือทาให้ น้าโสโครกลงไปในคลอง
ประปา คลองรับน้า หรือคลองขังน้า
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลอง
รับน้า หรือคลองขังน้า
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดซักผ้า ล้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาบน้าในเขตคลองประปา

57
2.4.14 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
มาตรา 45 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย น้าโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือ
สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือ กระทาด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน
ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง
2.4.15 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 237 ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือ
ในน้าซึ่งอยู่ในบ่อ สระ หรือที่ขังน้าใดๆ และอาหารหรือน้านั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค
จาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 375 ผู้ใดกระทาให้รางระบายน้า ร่องน้า หรือท่อระบายน้าโสโครก อันเป็นสิ่งสาธารณะ
เกิดขัดข้อง หรือไม่สะดวก โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 380 ผู้ ใดท าให้ เกิดปฏิกู ล แก่ น้ าในบ่ อ สระหรือที่ ขังน้ า อัน มีไว้ส าหรับ ประชาชน
ใช้สอย จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 396 ผู้ใดทิ้งซากสัตว์ซึ่งอาจเน่าเหม็นในหรือริมทางสาธารณะ โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
2.4.16 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทาต่อบุคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า
ผู้นั้นทาการละเมิด จาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
มาตรา 436 บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหาย อันเกิดเพราะของตกหล่น
จากโรงเรือนนั้น หรือทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ได้รับความเสียหาย
หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปได้ตามปกติ และเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพ
และตาแหน่ งที่ อยู่ แห่ งทรัพ ย์ สิ น นั้ นมา คานึ งประกอบไซร้ ท่ านว่าเจ้าของอสั งหาริมทรัพ ย์มี สิ ท ธิ
จะปฏิบั ติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้ นไป ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่า
ทดแทน
สรุป กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ซึ่งเดิมบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การจัดการสิ่ง
ปฏิ กูล และมูล ฝอย ต่อ มาได้มีก ารปรับปรุงกฎหมายว่าด้ว ยการรัก ษาความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 โดยตราพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยพระราชบัญญัตินี้ ได้กาหนดให้ราชการ
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ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจหน้ า ที่ ในการเก็ บ ขน และก าจั ด สิ่ งปฏิ กู ล และมู ล ฝอย ก าหนดหลั ก เกณฑ์
และวิธีการในการคัดแยก เก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการ รวมทั้ง มีอานาจนาสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้
นอกจากนี้ ยั งมี ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การมอบอานาจและหน้าที่ ในการด าเนิ น การจั ดการขยะ
การห้ามทิ้ง การระงับ บรรเทา และเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมจานวน
16 ฉบับ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดขยะมูลฝอยและการกากับดูแลผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการ
รับ กาจัดขยะมูล ฝอย กฎหมายได้ให้ อานาจหน้าที่ ราชการส่วนท้องถิ่นในการดาเนินการตั้งแต่การ
กาจัด การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาจัด การกาหนดค่าธรรมเนียม การอนุญาต รวมทั้ง
การนาขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์ได้

2.5 สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย
สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมานับว่ายังคงเป็นปัญหาทั้งด้าน
ปริมาณการเกิดขยะมูล ฝอยต่อวัน และการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นคงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมอัตราการผลิต
ขยะมูลฝอยต่อประชากรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด อัตราการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
ต่ากว่าเป้าหมาย และประเทศยังอยู่ในภาวะขาดแคลนระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ถู กสุขลักษณะ ส่งผล
ให้ ปั ญ หาขยะมูล ฝอยยั งคงมีแนวโน้มรุน แรงต่อเนื่องปริมาณขยะมูลฝอยทั้ วประเทศยังคงเพิ่มขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูลการสารวจของกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2559 พบว่า มีปริมาณขยะมูล ฝอย
เกิดขึ้นทั้งประเทศทั้งหมด 27.06 ล้านตันหรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน หรือคิดเป็น 1.14 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2558 คิดเป็น ร้อยละการเปลี่ยนแปลง +0.78 (กรมควบคุมมลพิษ ,
2560) แสดงดังตารางที่ 2.3
โดยปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน เช่น จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การขยายตัวของเขตเมือง การบริโภคทรัพยากรที่
มากเกินความพอดี วิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
การลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง เป็นต้น
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณและอัตราขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2559
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
(ล้านตัน)
26.77
26.19
26.85
27.06

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
(กิโลกรัม/คน/วัน)
1.15
1.11
1.13
1.14

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูล กรมควบคุมมลพิษ (2560)
เมื่อพิจารณาแนวโน้มด้านการจัดการขยะมูลฝอยเทียบกับปี 2558 พบว่า มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ทั้งในการเก็บ ขน การรวบรวม การกาจัด และการใช้ป ระโยชน์ ของขยะมูล ฝอย แต่เมื่อพิ จารณา
ปริมาณมูลฝอยที่ถูกน าไปกาจั ดอย่างถูกต้อง ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 - 2559 พบว่า มีปริมาณเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดของประเทศ ส่วนที่เหลือร้อย
ละ 22 ถูกนามาใช้ประโยชน์ และปริมาณขยะมูลฝอย ร้อยละ 43 หรือปริมาณมากถึง 11.68 ล้านตัน
ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง (ภาพที่ 2.4)
กำจัดอย่ ำงถูกต้ อง

ถูกนำมำใช้ ประโยชน์

ไม่ ได้ รับกำรจัดกำร
อย่ ำงถูกต้ อง
43%

ไม่ ได้ รับกำรจัดกำรอย่ ำงถูกต้ อง

กำจัดอย่ ำงถูกต้ อง
35%

ถูกนำมำใช้ ประโยชน์
22%

ภาพที่ 2.4 ร้อยละเฉลี่ยของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559
แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2560)
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กรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบด้วย เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา รวม 7,777 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดาเนินการให้ บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุ ม ชน จ านวน 4,711 แห่ ง ส่ ว นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อี ก จ านวน 3,066 แห่ ง ไม่ มี ก าร
ดาเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดาเนินการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 4,711 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด ร้อยละ 78
ของปริ ม าณขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งประเทศ ส่ ว นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไม่ มี ก าร
ดาเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 3,066 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดขึ้นทั้งหมด ร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยปัจจุบันประเทศ
ไทยมีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้ จานวน 330 แห่ง ประกอบด้วยการกาจัดด้วย
วิธีต่างๆ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การกาจัดขยะมูลฝอยแบบ
การฝั งกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) การฝั งกลบแบบเทกองควบคุม (Control Dump)
ขนาดไม่เกิน 50 ตันต่อ วัน เตาเผาที่มีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ การแปรรูปเพื่อผลิตพลังงาน
(Waste to Energy : WTE) การหมักทาปุ๋ย(Compost) การบาบัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ
(MBT) และการกาจัดแบบผสมผสาน ส่วนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่กาจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น
การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง โดยเฉพาะองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กและในพื้นที่ห่างไกล พบมีจานวน 2,480 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
สถานการณ์ ด้านปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ในปี 2558 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
ทั้งประเทศประมาณมากถึง 30.49 ล้านตัน ประกอบด้วย จังหวัดที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง เกิน 1 ล้านตัน
จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณขยะตกค้ า งตั้ ง แต่ 500,001-1,000,000 ตั น จ านวน
7 จั งหวัด ได้แก่ จั งหวัดกาญจนบุ รี จังหวัดนครราชสี มา จั งหวัด ขอนแก่ น จังหวักกระบี่ จั งหวัด
เพชรบุ รี จั งหวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และจังหวัด ปราจีน บุ รี จั งหวัด ที่ มี ป ริม าณขยะตกค้ างตั้งแต่
100,001 - 500,000 ตั น มี จ านวน 25 จังหวัด และจังหวัด ที่ มี ป ริม าณขยะตกค้ าง 0-50,000 ตั น
จานวน 30 จังหวัด เนื่องจากมีการดาเนินการจัดการปัญหาขยะตกค้างในหลายๆ พื้นทีท่ าให้ข้อมูล ณ
ปลายปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 65 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้ างเมื่อต้น ปี (คงเหลือ 10.46 ล้ านตัน) (กรมควบคุมมลพิ ษ , 2558) ส่ วนปริมาณขยะมูล ฝอย
ตกค้าง ในปี 2559 มีประมาณ 9.96 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง – 4.78 โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจากพื้นที่เทกอง เป็นเท
กองควบคุม การกลบทับขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ด้วยดิน รวมทั้ งหยุดดาเนินการสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยที่ไม่สามารถดาเนินการได้ แต่ในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีจานวนของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขนาด
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เล็กและพื้นที่ลักลอบทิ้งอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดเจ้าของพื้นที่
ต้องมีมาตรการกากับและบังคับให้ปรับเปลี่ยนเป็นการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องต่อไป (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560)
สรุป จากสถานการณ์ ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยข้างต้น จะเห็นว่า ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเข้าสู่ระบบหรือได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและนาไปใช้ประโยชน์มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่นับว่ายังมีสัดส่วนที่น้อย ส่วนแนวโน้มในด้านการ
จัดการ พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้ยังมีน้อย ขยะมูลฝอยอีกจานวนมากถูก
นาไปกาจัดในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่า
หรื อ พื้ น ที่ ร กร้ าง เป็ น ต้ น ตลอดจนปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสมในสถานที่ ก าจั ด มี แ นวโน้ ม
ที่ดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดต่อวัน พบว่า ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ส่วน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้องและถูกนามาใช้ประโยชน์กลับมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2.6 ผลการดาเนินงานด้านการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
จาก RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ของคณะรักษาความสงบ
และความแห่งชาติ (คสช.) ที่กาหนดให้การจัดการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่ง
ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศ โดยได้
กาหนดให้ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม (ขยะเก่า) เป็นขั้นตอนแรก ข้อมูลเมื่อปี 2558
จะเห็ นว่าประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยที่ไม่ถูกต้อง
มากถึง 30.49 ล้านตัน แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยให้ ส ามารถดาเนิ น การได้ อย่ างถู กต้ อง การปรับ ปรุงสถานที่ กาจั ดขยะมูล ฝอยของเอกชนให้
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้าง ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เป็นต้น ส่ งผลให้ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีการจัดการให้
ถูกต้องและลดลง ทาให้ ณ ปลายปี 2558 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมีปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 65
ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเมื่อต้นปี (คงเหลือ 10.46 ล้านตัน) ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างคงเหลือ 9.96 ล้านตัน
เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมากที่สุด 5 ลาดับ 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) ตามลาดับ จากการดาเนินการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง พบว่า ในปี 2559
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดิมมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกว่า 1.3 ล้านตัน มีปริมาณขยะตกค้างลดลง
เหลือเพียง 0.61 ล้านตัน เนื่องมาจากเอกชนผู้ดาเนินการรับกาจัดขยะมูลฝอย ดาเนินการปรับปรุง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง และคัดเลือกเทคโนโลยีประเภทเตาเผา
เพื่อกาจัดขยะมูลฝอย
ส่ ว นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ในปี 2557-2558 มี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสม ประมาณ
167,000 ตัน ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน 8 แห่ง (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ,
2558) ผลการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ในปี 2559 พบว่า มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ทีส่ ามารถกาจัดขยะตกค้างสะสมได้ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื้นที่จานวน 5 แห่ง
ปริ ม าณขยะสะสมที่ ก าจั ด ได้ 101,330 ตั น แต่ ยั ง คงมี ป ริ ม าณขยะคงเหลื อ สะสม 65,670 ตั น
ในสถานที่ กาจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองสนันรักษ์ เทศบาลตาบลล าไทร อบต.คลองสาม
(แห่งที่ 1) ส่วนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลาดสวายปรับปรุงสถานที่กาจัดเป็นสถานี
ขนถ่ายขยะมูล ฝอย ข้อมูล ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน 2559 (ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ,
2559) ผลการสารวจติดตามปริมาณขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด พบว่า ยังมีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมปริมาณ 82,912 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)

2.7 แนวทางการจัดการขยะตกค้างและการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2560) ได้ให้คาจากัดความ ขยะมูลฝอยตกค้าง คือ ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ที่ถูกกองไว้หรืออยู่ในบ่อของสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง (Open
Dump) หรื อพื้น ที่ลั กลอบทิ้ง หรื อพื้น ที่เทกองและเผากาจัด เป็ นต้น โดยสามารถคานวณได้จาก
ปริ ม าตรของกองขยะมู ล ฝอย (ขยะมู ล ฝอยที่ ทิ้ ง กองหรื อ อยู่ ในหลุ ม ) คู ณ ด้ วย ความหนาแน่ น
(ความหนาแน่นเฉลี่ยของการเทกองกาจัด = 0.3 ตัน/ลบ.ม.) สูตรการคานวนดังนี้
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน) = กว้าง x ยาว x สูง x ความหนาแน่น
ขยะมูลฝอยตกค้าง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะมูลฝอยตกค้างแบบชั่วคราว
ซึ่งขยะจะอยู่ในสถานที่เดิม หรือถังขยะ ที่มีการจัดการ โดยเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน
7 วัน และขยะมูลฝอยตกค้างถาวร ซึ่งมีลั กษณะขยะจะอยู่ในสถานที่เดิมโดยไม่มีการเคลื่ อนย้าย
แต่อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยได้ (สวรรยา กะตะศิลา, 2557)
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จึ งกล่ าวได้ ว่า ขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสม หมายถึ ง ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก เก็ บ รวบรวม ขนส่ ง
และนาไปทิ้งหรือเทกองไว้เพื่อรอการกาจัด ในพื้นที่หรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นการกาจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ต้องหรือไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง วิธีการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทิ้ง
ขยะมูลฝอย และทาลายขยะมูลฝอยในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ สู งสุ ดที่จ ะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสั งคม (สวรรยา กะตะศิลา, 2557) ซึ่ง Road Map
การจัดการขยะมูล ฝอยและของเสียอันตราย ได้ ระบุ แนวทางในการดาเนินงานกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ไว้ในหัวข้อ 2.3.1
กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.) ได้มีแนวทางในการฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดไม่ถูกต้องในพื้นที่ รวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง ประกอบด้วย
3 แนวทาง ดังนี้
1) การฟื้นฟู/ปรับปรุง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
(1) สารวจข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ขอบเขตพื้นที่ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยดูจาก
โฉนดและทาการรั งวัดจริ ง และปริม าณขยะมู ล ฝอยที่มี อยู่ในปัจจุ บัน โดยพิจ ารณาทั้ งบนพื้น ดิ น
และใต้ดิน
(2) ท าคั น ดิ น รู ป ตั ว ยู สู งประมาณ 3 เมตร ด้ านในสุ ด ของสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
หรือด้านที่รถขนขยะมูลฝอยเข้าไปได้มากที่สุด โดยดินที่จะนามาทาคันดินนั้น สามารถขุดจากบริเวณ
สถานที่ กาจัด ขยะมู ล ฝอยได้ หากน้ าใต้ดินในบริเวณสถานที่ กาจัดขยะมูล ฝอยอยู่ต่า แต่ถ้าระดั บ
น้าใต้ดินอยู่สูงต้องหาดินจากแหล่งอื่นมาทาคันดินและกลบขยะมูลฝอย
(3) ใช้รถแทรกเตอร์ ดันขยะมูลฝอยเข้าไปในระหว่างคันดินและบดอัดให้แน่น โดยให้มี
ความหนาของขยะมูลฝอยประมาณ 2.5 เมตร ความหนาแน่นประมาณ 600 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
(4) ทาคันดินล้อมรอบพื้นที่ที่เหลือแล้วบดอัดด้วยลูกรังหนา 15 เซนติเมตร ให้แน่นแล้ว
บดอัดด้วย ดินด้านบนสุดหนา 60 เซนติเมตร
(5) ปลูกหญ้า ทารางระบายน้ารูปตัวยู วางท่อระบายก๊าซ ปลูกต้นไม้ล้อมรอบพื้นที่กาจัด
ขยะมูลฝอย ทารั้วลวดหนาม ประตูทางเข้า และป้ายชื่อสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในการถมขยะสูง 2-3 ชั้นนั้น ต้องพิจารณาพื้นที่และความลาดชันของคันดิน ตลอดจน
จัดสภาพภูมิทศั น์ให้สวยงาม
2) การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยการออกแบบทางวิศวกรรม มีข้อมูลที่
ต้องสารวจ วิเคราะห์และข้อกาหนดต่าง ๆ ดังนี้
2.1) ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลที่ต้องสารวจและวิเคราะห์ในขั้นรายละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เพียงพอสาหรับการ ออกแบบ โดยการสารวจภาคสนามดังต่อไปนี้
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(1) สภาพภูมิประเทศ เพื่อประเมินปริมาณงานที่ต้องทาในการปรับเตรียมพื้นที่และการ
พิจ ารณาใช้เครื่องจั กร ตลอดจนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการต่อพื้น ที่
ข้างเคียงด้วย
(2) ข้ อ มู ล ลั กษณะทางธรณี วิท ยาและคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น โดนการเจาะและน าดิ น มา
วิเคราะห์ ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ศึ ก ษาค่ าความพรุ น (Porosity) ความน าชลศาสตร์ (Hydraulic
Conductivity) ลั ก ษณะเนื้ อ ดิ น (Soil Texture) เป็ น ต้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ ไ ด้ ท าการส ารวจ
และวิเคราะห์ไว้แล้ ว สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีเป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อการดาเนินงานฟื้นฟู
สถานที่ กาจั ด ขยะมูล ฝอย ทั้ งนี้ หากพื้ น ที่ เดิมมี ชั้น ดินเหนี ยวรองรับ อยู่ข้างใต้จะช่ว ยป้ องกัน การ
แพร่กระจายของน้าชะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนาดินเหนียวจากแหล่งอื่นมา
เพือ่ ใช้รองรับก้นบ่อและกลบทับมูลฝอย
(3) ข้ อ มู ล อุ ท กธรณี วิ ท ยา โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล บ่ อ บาดาลในพื้ น ที่ ที่ ขุ ด เจาะโดย
หน่ ว ยงานต่าง ๆ เช่น กรมทรั พ ยากรธรณี เป็น ต้น และข้ อมูล จากบ่ อติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิ น
ที่ติดตั้งไว้
(4) สภาพอุ ท กธรณี วิท ยาในชั้ น น้ าใต้ ดิ น ชั้ น บน ซึ่ งรองรับ พื้ น ที่ ฝั งกลบมู ล ฝอย โดย
ตรวจสอบระดับน้าใต้ดินและทิศทางการไหลของน้าใต้ดิน
(5) ข้อมูลอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้าผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถใช้เป็นทางระบาย
น้าฝนที่ตกลงบนพื้นที่ฝังกลบได้ นอกจากนี้ควรทราบถึงระดับน้าสูงสุดและต่าสุดของแหล่งน้าผิวดินใน
แต่ละปี สถิติการเกิดน้าท่วม ตลอดจนสภาพพื้นที่ลุ่มน้าในบริเวณนั้นด้วย
(6) ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการไหล่บ่าของน้าผิวดิน
ผ่านสถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู
(7) สภาพภู มิ อ ากาศในท้ อ งถิ่ น เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ งที่ ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการปรั บ ปรุ ง
สถานที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอย ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากลั กษณะภู มิอากาศมีผ ลต่อกิจ กรรมการดาเนิน งานขณะ
ปรับปรุง หรือเมื่อฝังกลบเสร็จแล้ว หากดินปิดทับชั้นบนสุดไม่หนาพอ อาจทาให้เกิดการชะล้างชั้นดิน
หรือน้าฝนซึมผ่านลงไปในชั้นขยะมูลฝอยได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดน้าชะมูลฝอยมากขึ้น
(8) ขนาดของพื้นที่ทั้งหมด ขอบเขต ลักษณะการฝังกลบในปัจจุบัน
(9) ปริมาณมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะนาเข้ามาฝังกลบ
2.2) ข้อกาหนดในการออกแบบ
(1) ออกแบบและก าหนดชั้ น ฝั ง กลบมู ล ฝอย (lift) จากปริ ม าณมู ล ฝอยที่ มี อ ยู่ โ ดย
ตรวจสอบระดับน้าใต้ดิน ซึ่งเป็นตัวชี้ให้ทราบว่าควรใช้ชั้นมูลฝอยล่างสุดของบ่อฝังกลบมูลฝอยห่าง
จากระดับน้าได้ดินให้มากที่สุด และไม่น้อยกว่า 1 เมตร และไม่เกิดปัญหาต่อทัศนียภาพในบริเวณนั้น
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โดยทั่ว ไปแล้วการฝังกลบจะเลือกใช้แบบผสมระหว่างแบบขุดเป็นร่องให้ ลึกในดิน 1 ชั้น และกลบ
สูงขึ้นจากระดับพื้นดิน 2 ชั้น รวมฝังกลบได้ 3 ชั้น แต่ละชั้นบรรจุมูลฝอยสูง 2.5-3 เมตร
(2) การกาหนดการบดอัดมูลฝอยให้มีความหนาแน่น จะเป็นตัวแปรสาคัญของการใช้
พื้นที่ฝังกลบมูลฝอย โดยทั่วไปกาหนดความหนาแน่นในการบดอัดประมาณ 500-800 กก./ลบ.ม.
แต่มูลฝอยที่ได้มีการย่อยสลายไปบ้างแล้ว ค่าความหนาแน่นอาจเพิ่มเป็นมากกว่า 1,000 กก./ลบ.ม.
(3) กาหนดให้ มีพื้นที่ส าหรับก่อสร้างระบบป้องกันมลพิษ คือ บ่อบาบัดน้าเสีย ระบบ
ระบายน้าฝนพื้นที่ฉนวนสาหรับปลูกต้นไม้ พื้นที่อานวยความสะดวก เช่น ถนน รั้ว
(4) ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเดิมให้มีลักษณะถูกหลักสุขาภิบาล โดย
ค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะดิ น คื อ หากดิ น ชั้ น ล่ า งสุ ด เป็ น ดิ น เหนี ย วมี ค่ า K = 10-7 เมตร/วิ น าที แล้ ว ไม่
จาเป็นต้องใช้แผ่น HDPE ซึ่งมีราคาแพงปูเพื่อใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้าชะขยะมูลฝอย
(5) ประมาณความต้องการวัสดุกลับทับขยะมูลฝอย (Cover Material Requirement)
ปริมาณวัสดุกลบทับที่จะใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการกาหนด
จานวนชั้น ของการฝังกลบ (lift) และความหนาแน่นของชั้นดินที่กลบทับ รวมทั้งขนาดของคันดิน
และอื่น ๆ ซึ่งจะกาหนดความต้องการได้ดังนี้
(5.1) วัสดุกลับทับขยะมูลฝอยรายวัน (Daily Cover Material) โดยกาหนดให้ความหนา
ด้านข้าง โดยประมาณ 15 เซนติเมตร และที่ด้านบนประมาณ 30 เซนติเมตร
(5.2) ดิน ส าหรับ ก่อสร้างคันดิน ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างด้านบน ด้านฐาน ความสู ง
และความยาวของคันดิน
(5.3) ดินสาหรับบดทับชั้นบนสุด โดยทั่วไปจะหนาประมาณ 1.0-1.2 เมตร
(5.4) ไม่เป็ น พื้น ที่ที มีปัญ หาน้าท่วมเป็นประจา ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ฝังกลบขยะมูลฝอย และต้องระบายน้าออกจากบ่อฝังกลบเป็นประจา
(5.5) เป็นพื้นที่ทีมีความลาดเอียงไม่มากนัก จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคันดิน
3) การฟื้นฟู/ปรับปรุง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยการยกระดับ/พัฒนาสมรรถนะในการ
กาจัดขยะมูลฝอย เป็นการยกระดับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) ให้อยู่ใน
เกณฑ์ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ซึ่งจะมีการควบคุม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเหตุราคาญในเบื้องต้น โดยการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
และการบริหารจัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการพัฒนาไปสู่การยกระดับสถานที่กาจัดขยะ
มู ล ฝอยให้ เป็ น แบบการฝั ง กลบเชิ ง วิ ศ วกรรม (Engineered Landfill) และการฝั ง กลบอย่ า งถู ก
หลักสุขาภิบ าล (Sanitary Landfill) ต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัด
ไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างกาจัด มีรายละเอียดดังนี้
(1) ความเหมาะสมของพื้นที่ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
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(2) การวางแผนในการดาเนินงานในสถานที่กาจัดมูลฝอยต้องมีการแบ่งพื้นที่ย่อย (Phase)
การดาเนินงาน กาจัด มีทางเข้าพื้นที่กาจัดแต่ละระยะและ มีการกาหนดเวลาเข้า-ออกพื้นที่กาจัด
(3) ความครบถ้วนของโครงสร้างพื้น ฐานในสถานที่กาจัดมูล ฝอย ต้องมีอาคารสานั กงาน
อาคารและเครื่องชั่งน้ าหนั ก โรงจอดเครื่องจักรกลและซ่อมบารุง ถนนทางเข้าสามารถใช้งานได้
ทุกฤดูกาล ลานล้างรถ ระบบกันซึมในบ่อฝังกลบ รั้วรอบพื้นที่/การป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ พื้นที่
กัน ชน (Buffer Zone) บ่ อบ าบั ดน้ าเสี ยเครื่องจักรกล/อุปกรณ์ ที่ใช้ ดาเนิน การกาจัดขยะมูล ฝอย
และระบบระบายน้าฝนที่มีอยู่รอบบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
(4) ความครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสัญญาณโทรศัพท์
(5) การบริหารจัดการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้างานที่ ทาหน้าที่ดูแลสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามเกณฑ์
การดาเนินงาน การเกลี่ยและใช้เครื่องจักรกลบดอัดขยะมูลฝอย การกลบทับขยะมูลฝอยด้วยวัสดุ
กลบทับ มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยในพื้นที่ มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่กาจัด
มาตรการป้ องกัน การปลิวของขยะมูลฝอยบริเวณหน้างาน มาตรการป้องกันเหตุราคาญด้านกลิ่ น
ทัศนอุจาด แมลงวัน การจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ทุกวัน การใช้วัสดุกลบทับขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสมเป็นประจา และเครื่องจักรกลในสถานที่กาจัดมูลฝอยมีความพร้อมในการใช้งาน
สานั กงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.) ระบุว่า การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม มีหลายวิธี ดังนี้
1) การขนย้ายขยะน าไปกาจัดยังสถานที่ กาจัดที่ ถูกหลั กสุ ขาภิ บาล เช่น ระบบฝังกลบที่
ถูกหลักสุขาภิบ าล เตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย = ค่าจ้างรถบรรทุก
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง) + ค่ากาจัด (ประมาณ 350 บาทต่อตัน หรือมากกว่า)
2) การกาจัดขยะมูล ฝอย โดยใช้ระบบฝั งกลบแบบประยุกต์ เป็นวิธีที่ยอมรับได้ ส าหรับ
กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจานวนไม่มาก สามารถดาเนินการโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
และงบดาเนินการน้อย โดยก่อสร้างคันดินโดยรอบสูงประมาณ 2 เมตร ก่อสร้างบ่อฝังกลบความลึก
ประมาณ 2 เมตร มีท่อรวบรวมน้าชะขยะ และก่อสร้างบ่อรวบรวมน้าเสีย ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
และฝังกลบ ประกอบด้วย งานขุดดินและทาคันดินโดยรอบ(กรณีไม่มีรั้ว) งานขุดและบดอัดบ่อฝังกลบ
งานวางท่อรวบรวมน้ าชะขยะ งานขุ ดและบดอั ดบ่อพั กน้ าเสี ย งานถนนลู กรัง งานประตูท างเข้ า
และงานฝังกลบขยะเก่าตกค้างสะสม โดยประมาณการได้ดังตารางที่ 2.4

67
ตารางที่ 2.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและฝังกลบ
ปริมาณขยะสะสม
500 ตัน (บ่อฝังกลบประมาณ 0.5 ไร่ จานวน 2 บ่อ)
1,000 ตัน (บ่อฝังกลบประมาณ 1 ไร่ จานวน 2 บ่อ)
2,000 ตัน (บ่อฝั่งกลบประมาณ 2 ไร่ จานวน 2 บ่อ)
4,000 ตัน (บ่อฝั่งกลบประมาณ 3 ไร่ จานวน 2 บ่อ)

ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)
ใช้พื้นที่ 5 ไร่
ใช้พื้นที่ 10 ไร่
300,000
350,000
350,000
500,000
500,000
700,000
700,000
950,000

แหล่งที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.)
3) การแปรรูป ขยะเป็ น พลั งงาน โดยการว่าจ้างเอกชน ดาเนิน การนาขยะไปแปรรูปเป็ น
เชื้อเพลิง เช่น RDF (เชื้อเพลิงจากขยะ) หรือนาพลาสติกไปเป็นน้ามัน หรือท้องถิ่นดาเนินการเอง โดย
ก่อสร้างระบบกาจัดขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน เช่น ระบบคัดแยกทาเชื้อพลิงจากขยะ (RDF) และ
ระบบทาปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน และดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 2.5
4) เมื่อดาเนินการจัดการขยะเก่าตกค้างสะสมแล้ว ห้ามเทกอง (No more open dump)
ตารางที่ 2.5 งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุนและดาเนินงาน ของระบกาจัดขยะแต่ละประเภท
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบไพโรไลซีส
(ผลิตน้ามันจากขยะ)
ระบบผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)

ระบบเตาเผาขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า

ปริมาณขยะ
(ตันต่อวัน)

ค่าลงทุน (ล้าน
บาท/ตัน)

ค่าดาเนินงาน
(บาท/ตัน)

10
10-50
50-100
10
50
100
200
100
300

3.5
3.0
2.8
0.7
0.52
0.47
0.41
6.0
4.5

800
700
600
800
560
480
480
850
670
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ระบบเตาเผาแกสซิฟิเคชั่น จาก
เชื้อเพลิง RDF

ปริมาณขยะ
(ตันต่อวัน)

ค่าลงทุน (ล้าน
บาท/ตัน)

ค่าดาเนินงาน
(บาท/ตัน)

500
35
100
150

4.0
3.4
3.0
2.5

600
800
600
450

แหล่งที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.)
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและผลกระทบจากการจัดการ
ขยะมูลฝอย อาทิ
อมาวสี บัวทองจันทร์ (2550) ศึกษาผลกระทบของการกาจัดขยะมูลฝอยจากสถานที่กาจัด
ขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เป็นการศึกษา
เชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข้ อ มู ล จากหั ว หน้ า ครั ว เรื อ นของหมู่ บ้ า นที่ ใกล้ เคี ย งสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
ของเทศบาลเมืองร้ อยเอ็ด จ านวน 220 ครั วเรือน โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านอาชีวอนามัย ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสุนทรียภาพ
พบว่า การกาจัดขยะมูลฝอยจากสถานที่กาจัดขยะ มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่
อาศับ บริ เวณใกล้ เคี ย ง โดยรวมและรายด้ านอยู่ ระดั บ มาก เพี ย งด้ านเดีย ว คื อ ด้านสุ น ทรีย ภาพ
และที่ เหลื อ อยู่ ร ะดั บ ปานกลาง โดยเรีย งล าดั บ คื อ ด้ านสุ น ทรีย ภาพ ด้ านเศรษฐกิ จสั งคม ด้ า น
ประวัติศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข และด้านอาชีวอนามัย แนวทางการแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตตามความคิดเห็ น ของหั วหน้ าครัวเรือน ได้แก่ ปรับปรุงวิธีการกาจัดขยะให้ ถูกหลักสุขาภิบาล
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกาจัดขยะมาใช้ และย้ายสถานที่กาจัดขยะให้ห่างไกลชุมชนให้มากที่สุด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 3 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเทศบาลตาบลในเมือง (2554) ศึกษาการนาร่องการจัดการขยะ
ชุม ชน กรณี ศึ ก ษา : เทศบาลต าบลในเมื อ ง อ าเภอพิ ชัย จังหวัด อุ ต รดิ ตถ์ (ปี ที่ 2) เป็ น งานวิจั ย ที่
บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย และศึกษาออกแบบด้านเทคนิคในพื้นที่
ฝังกลบเดิมเพื่อการกาจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า การเสริมสร้างศักยภาพพลังชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย สามารถประสบความสาเร็จในการจัดการขยะรีไซเคิล เนื่องจากประชาชนสามารถ
เห็นประโยชน์โดยตรงจากการคัดแยกขยะดังกล่าวเพื่อนาไปขายสร้ างรายได้ให้กับครอบครัว แต่กรณี
ขยะอิน ทรี ย์ นั้ น ยั งไม่ ป ระสบความส าเร็จ เนื่ อ งจากประชานยังมี ส่ ว นร่ว มในการคั ด แยกขยะน้ อ ย
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ส่วนการกู้คืนสภาพบ่อฝังกลบเดิม สามารถแบ่งเป็นงานย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1) งานควบคุมและเฝ้าระวัง
การแพร่กระจายมลพิษ (Pollution control) 2) การดาเนินการกู้คืนบ่อขยะเดิม (Recovery) และ
3) งานปิดพื้นที่บ่อขยะเดิม (Encapsulation) ซึ่งการจัดวางผังบริเวณศูนย์กาจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน
สามารถแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้งาน ออกได้เป็น 4 กลุ่ม จากพื้นที่ 30-0-10 ไร่ ได้แก่ พื้นที่ที่ใช้ใน
การฝังกลบมูลฝอยตลอดระยะเวลาโครงการฯ 8.5 ไร่ พื้นที่กลุ่มอาคาร 5 ไร่ พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ระบบบาบัดน้าเสีย 5 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ 15 ไร่ โดยประมาณการค่าลงทุนก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 49,477,311 บาท
กิตติ ชยางคกุล (2555) ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย อบต.คลองสาม อาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้
1) แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
1.1) อบต.คลองสาม ควรดาเนินนโยบายในการใช้มาตรการในเชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินการตามแผนการ
และมาตรการต่างๆ จะต้องทาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
1.2) อบต.คลองสาม ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นาชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือ
กั น ในการ ด าเนิ น การตามนโยบาย 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยการเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักในความสาคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
และรณรงค์ความรู้เรื่อง 3Rs แก่ประชาชนและเยาวชน และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการสอดส่อง ดูแล และติดตามดูแล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ คิดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับ
อบต.คลองสาม
1.3) อบต.คลองสามควรแสวงหาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อการกาจัดขยะ มูลฝอยที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และใช้ วิ ธีก ารผสมผสาน โดยเน้ น การน าขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภทมาใช้
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการหมักปุ๋ย การเผา และการฝังกลบ
2) แนวทางในการจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพ
2.1) เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น อบต.คลองสาม ควรกาชับให้
มีการแก้ปัญหาด้วยการฉีด EM เพื่อลดกลิ่น ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2.2) เพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบด้านสุขภาพของกลุ่มพนักงานเก็บขยะ อบต.ควรดาเนิน
มาตรการในการป้ องกัน อัน ตรายจากการสัมผั ส ขยะมูลฝอยโดยตรง ตลอดจนจัดสวัส ดิการให้ กับ
พนักงานเก็บขยะอย่างต่อเนื่อง
2.3) จากผลกระทบภายนอกที่กลุ่มตัวอย่างผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะได้รับจากการจัดการขยะ
มูลฝอยของเอกชน อบต.คลองสาม ควรเร่งหามาตรการเร่งด่วน ในการลดหรือจัดการกับผลกระทบ
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ดังกล่ าว โดยโปร่ งใสและเป็ นธรรม และหามาตรการเฝ้ าระวังผลกระทบด้ าน สุขภาพของกลุ่ มเสี่ ยง
ทั้งพนักงานเก็บขยะ คนคุ้ยขยะ และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ บ่อขยะ
3) แนวทางในการจัดการกับผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1) อบต.คลองสาม ควรดาเนินการตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อขยะ
และบริเวณ ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณภาพของแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งอาจถูกน้าชะมูลฝอย
ปนเปื้อนได้ง่าย
3.2) อบต.คลองสาม ควรด าเนิ น การตามแผน ระยะสั้ น อย่ างเคร่ งครั ด เพื่ อ ลดปั ญ หา
ผลกระทบด้าน คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งคอยควบคุมกากับให้ผู้ประกอบการ บ่อขยะดาเนินการฉีดพ่น
น้ายาดับกลิ่น ไม่มีการอนุญาตให้ มีการแอบเปิดบ่อขยะใหม่โดยเด็ดขาด และจัดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
มีข้อเสนอแนะ คือ จังหวัดปทุมธานีควรปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้กลายเป็นบ่อฝังกลบขยะ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจมากขึ้น หากจะสร้างพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่
สรุปได้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง ซึ่งเป็นที่นิยมสาหรับในหลายๆ
พื้นที่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆ มิติทั้งทางตรงและทางอ้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
ได้ แก่ มลพิ ษในน้ า มลพิ ษทางอากาศ และมลพิ ษในดิ น การด าเนิ นการของหน่ วยงานท้ องถิ่ นยั งมี
ข้อจากัดในหลายๆ ด้าน เช่น สถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งบประมาณ การบริหาร
จัดการ เทคโนโลยี เป็นต้น ทาให้การจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
การจัดการอย่างง่ายทาโดยการเก็บขนไปเทกอง เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพิ่มมากขึ้ นตามไป
ด้วย แนวทางที่ในการฟื้นฟูปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ที่ดาเนินการในปัจจุบันประกอบด้วย
1) การกาจัดขยะมูลฝอยในสถานที่กาจัด โดยการประยุกต์ใช้พื้นที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ได้แก่ การฟื้น ฟู ป รับ ปรุงแบบชั่วคราว การออกแบบทางวิศ วกรรม และการพัฒ นาสมรรถนะของ
สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยให้ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล ค่ าใช้ จ่า ยจะขึ้ น อยู่ กั บ ปริม าณขยะ รูป แบบการ
ดาเนินการ และพื้นที่ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย (ค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000-950,000 บาท)
2) การขนส่งไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่ถูกต้อง เช่น ระบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล เตาเผา
ขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น (ค่าใช้จ่ายประมาณ 350 บาทต่อตัน หรือมากกว่า)
3) การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เช่น RDF (เชื้อเพลิงจากขยะ) หรือนาพลาสติกไปเป็นน้ามัน
ระบบคัดแยกทาเชื้อพลิงจากขยะ(RDF) และระบบทาปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณค่าใช้จ่ายลงทุน
และดาเนินงาน จะขึ้นอยู่กับปริม าณขยะและชนิดของระบบ ดังแสดงในตารางที่ 2.5 ซึ่งนับว่ายังไม่
เป็นที่ยอมรับและมีการต่อต้านจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในหลายพื้นที่
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4) ห้ามเทกอง (No more open dump) เมื่อดาเนินการจัดการขยะตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดเรียบร้อยแล้ว จะต้องห้ามนาขยะมาเทกองไว้

2.8 สถานการณ์ขยะมูลฝอยและปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
2.8.1 ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียง แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของจังหวัดปทุมธานี แสดงดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 แผนที่แสดงขอบเขตจังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่มา : แผนที่จังหวัดปทุมธานี (ออนไลน์)
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ทิศเหนือ

ติดต่อกับอาเภอบางไทร อาเภอบางปะอิน และอาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอหนองแค และอาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอาเภอบางน้าเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และอาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอาเภอปากเกร็ด อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ประกอบด้ วย 7 อ าเภอ ได้ แก่ อ าเภอเมื องปทุ มธานี อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุ มแก้ ว
อาเภอคลองหลวง อาเภอธัญบุรี อาเภอลาลูกกา และอาเภอหนองเสือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาล
ตาบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง รวม 65 แห่ง สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (2554)
2.8.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ งที่ มี อั ต ราการเกิ ด ขยะต่ อ วั น ในปริ ม าณที่ ค่ อ นข้ า งสู ง
เนื่องมาจากอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว พื้นที่ทางเกษตรถูกเปลี่ยนไป
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการพาณิชย์มากขึ้น ประชากรในจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ในปี 2559 จั งหวั ด ปทุ ม านี มี ป ระชากรจ านวนทั้ งสิ้ น 1,111,376 คน คิ ด เป็ น เพศหญิ ง
ร้ อ ยละ 52.5 เพศชาย ร้ อ ยละ 47.5 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2558 จ านวน 17,127 คน คิ ด เป็ น อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 1.55 ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 730.76 คนต่อตร.กม. ประชากร
คิดเป็นร้อยละ 49.1 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 50.1 โดยอาเภอ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด คือ อาเภอคลองหลวง และอาเภอลาลูกกา ในจานวนที่ใกล้เคียงกัน
รองลงมาคือ อาเภอธัญบุรี อาเภอเมือง อาเภอลาดหลุมแก้ว อาเภอสามโคก และอาเภอหนองเสือ
ตามลาดับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมภาคและจังหวัด (ณ ราคาประจาปี ) พ.ศ. 2558 คิดเป็น 341,817
ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคนอกเกษตรกรรม 336,025 ล้านบาท ภาคเกษตรกรรม 5,792 ล้านบาท
ผลิ ตภั ฑณ์ มวลรวมจังหวัด ต่อคน 236,145 บาท (ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี , 2560) รวมทั้ง
มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้น ที่จังหวัดปทุมธานีในจานวนมาก ซึ่งติด 1 ใน 10 จังหวัดแรกที่มี
ประชากรแฝงมากที่ สุ ด (ส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ , 2558) ประกอบกั บ ประชาชนยั งขาดจิ ตส านึ ก
และมีส่วนร่วมในการลด คัดแยก ขยะที่ต้นทาง
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สานักงานจังหวัดปทุมธานี (2560) ได้วิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น เกี่ย วกั บ ปั ญ หาด้ านมลภาวะและขยะมู ล ฝอย พบว่า ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยเกิ ด จากการ
ขยายตั วของโรงงานอุต สาหกรรม ท าให้ ป ระชากรจากที่ อื่น ย้ายมาอยู่ ในจังหวัด ปทุ มธานี เพิ่ มขึ้ น
และปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีปริ มาณขยะเพิ่มมากขึ้น ความเห็นต่อปัญหาที่มีความ
รุน แรง หรือมีแนวโน้ มว่าจะทวีความรุนแรง และส่ งผลกระทบต่อจังหวัดปทุมธานีเรียงตามลาดับ
ได้แก่ ปั ญหาขยะมูลฝอย ปั ญ หาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และปัญ หาความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะต่ อ วั น มี อั ต ราเพิ่ ม ที่ สู งกว่ าอั ต ราการเพิ่ ม ของ
ประชากรของจังหวัดพิจารณาได้จากกราฟ ในภาพที่ 2.6 ซึ่งความชันของสมการเส้นแนวโน้มจะเห็น
ว่าแนวโน้มการเพิ่มของปริมาณขยะต่อวันมีความชันกว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งจะเห็น
ว่า ช่องว่างระหว่างเส้นแนวโน้มทั้งสองจะห่างออกจากกันเรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึงต้นทุนต่อหน่วยของการ
บริหารจัดการเรื่องขยะต่อประชากรหนึ่งคนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และนาไปสู่การมีปริมาณขยะตกค้าง
จานวนมาก จาเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดปริมาณ
ขยะตกค้ า งที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มของอากาศและแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ต ามมาในที่ สุ ด
ประกอบกับจากการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ
โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒ นาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดของจังหวัดปทุมธานีมีค่าสู งกว่าค่ากลางของ
ประเทศเกือบทุกมิติ ยกเว้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว เนื่องจากยังมีปัญหาในเรื่องปริมาณขยะ
ในปี 2559 พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 1,676 ตันต่อวัน หรือ
ประมาณ 611,736 ตันต่อปี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากที่สุด
ได้แก่ เทศบาลนครรั งสิ ต เทศบาลเมื องคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง ในอัต ราส่ วนเท่ าๆกั น
รองลงมาคือ เทศบาลเมืองลาดสวาย อบต.คลองสาม เทศบาลเมืองคูคต เทศบาลเมืองลาสามแก้ว
เทศบาลตาบลหลักหก ตามลาดับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการให้ บริการเก็บขน มีจานวน
63 แห่ง เก็บขนขยะได้ปริมาณ 1,1672 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยปริมาณที่เก็บขนได้ถูกขนไปกาจัด ปริมาณ 1,454 ตันต่อวัน และ
นาไปใช้ป ระโยชน์ ป ระมาณ 218 ตันต่อวัน ซึ่งปริมาณที่ถูกขนไปกาจัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 89 หรือ
ประมาณ 1,293 ตันต่อวัน ถูกนาไปกาจัดอย่างไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง ทิ้งในที่รกร้าง เป็นต้น ที่เหลือ
อีกเพียง ร้อยละ 11 ที่ถูกนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง โดยวิธีฝังกลบและอื่นๆ ส่วนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งไม่มีการให้บริการเก็บขน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นในพื้นที่ประมาณ 4 ตันต่อวัน
และกาจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
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ภาพที่ 2.6 กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรของจังหวัด
ปทุมธานี(ระหว่าง ปี 2549- 2558)
แหล่งที่มา : สานักงานจังหวัดปทุมธานี (2560)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ระบุว่า ปริมาณขยะ
ที่ เกิ ดขึ้ น ทั้ งหมดในพื้ น ที่ จั งหวัด ปทุ ม ธานี ร้อ ยละ 17 ก าจัด ในพื้ น ที่ จั งหวัดปทุ มธานี ร้อ ยละ 59
ขนส่ งไปกาจัดยั งจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ร้อยละ 21 ส่ งไปกาจัดยังจังหวัดสระบุรี และจังหวัด
นนทบุรี ร้อยละ 3 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการก่อสร้างระบบฝังกลบ
มูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่ง โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพื้นที่ฝั่งตะวันออก
และฝั่นตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยาแต่ปัจจุ บันไม่สามารถเปิดดาเนินการได้ เนื่องจากถูกต่อต้าน
จากประชาชน ได้แก่
1) บ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยู่หมู่ที่ 14
ตาบลบึ งทองหลาง อาเภอล าลู ก กา จั งหวัด ปทุม ธานี มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 230 ไร่ ด าเนิ น การสร้าง
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมแห่งที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 โดยงบประมาณของสานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) โดยวางแผนรองรับ
ขยะมูลฝอยจากพื้นที่ฝั่งตะวัน ออกของแม่น้าเจ้าพระยา โดยคาดว่าจะสามารถรองรับขยะมูลฝอย
จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ประกอบด้ ว ย เทศบาลเมื อ งคลองหลวง เทศบาลต าบลธัญ บุ รี
เทศบาลต าบลล าลู ก กา เทศบาลเมื อ งสนั่ น รัก ษ์ เทศบาลต าบลล าไทร เทศบาลต าบลบางกระดี
เทศบาลตาบลบางพูน เทศบาลตาบลบ้านใหม่ องค์การบริห ารส่ว นตาบลเชียงรากน้อย องค์การ
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บริหารส่วนตาบลเชียงรากใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม เทศบาลตาบลบึงยี่โถ เทศบาล
เมืองคูคต องค์การบริหารส่วนตาบลนพรัตน์ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกาสาม องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึ งช าอ้อ องค์การบริห ารส่ วนตาบลคลองเจ็ด องค์การบริห ารส่ วนตาบลคลองห้ า องค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงคอไห องค์การบริหารส่วนตาบลลาลูกกา และองค์การบริหารส่วนตาบลพืชอุดม
แต่ไม่สามารถเปิดใช้พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน
2) บ่ อขยะแบบฝั งกลบมูล ฝอยอย่างถูกหลั กสุ ขาภิบ าลของเทศบาลเมืองปทุ มธานี ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ตาบลบ่ อเงิน อาเภอลาดหลุ มแก้ว จังหวัดปทุ มธานี มีเนื้อที่ในขณะนั้ นประมาณ 118 ไร่
(เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้จัดซื้อขึ้นอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบันจึงมีเนื้อที่ประมาณ 238 ไร่) ได้เริ่ม
เปิ ดดาเนิ น การเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับ ขยะมูล ฝอยจากพื้ นที่ ฝั่ งตะวันตกของแม่น้ า
เจ้าพระยา เนื่องจากเป็นบ่อขยะแบบฝังกลบที่มีการดาเนินการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียว
ในขณะนั้น ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวนมากนาขยะมากาจัดร่วม จนเกินขีดความสามารถ
ที่จะให้บริการฝังกลบต่อวันได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นาขยะมูลฝอยมากาจัดร่วม ประกอบด้วย
เทศบาลเมืองปทุม เทศบาลตาบลระแหง เทศบาลตาบลบางหลวง เทศบาลตาบลบางเตย องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกระแชง องค์การบริหารส่วนตาบลบางหลวง
เทศบาลตาบลบางเดื่อ เทศบาลตาบลบางคูวัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางขะแยง องค์การบริหาร
ส่ว นตาบลบ่ อเงิน องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหน้าไม้ เทศบาลตาบลระแหง เทศบาลตาบลคูขวาง
องค์การบริหารส่วนตาบลคูบางหลวง องค์การบริหารส่วนตาบลลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วน
คลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนตาบลท้ายเกาะ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองควาย องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบางกระบื อ เทศบาลต าบลสามโคก องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางโพธิ์เหนื อ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกระแชง และเทศบาลต าบลบ้ านกลาง และถู ก ร้อ งเรี ย นคั ด ค้ านจาก
ประชาชนในพื้นที่ ทาให้ต้องปิดดาเนินการในที่สุด
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (2558) ระบุว่า จังหวัดปทุมธานี มีสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย จานวน 8 แห่ง มีปริมาณขยะตกค้างสะสมรวม 167,000 ตัน ดังภาพที่ 2.7 ประกอบด้วย
สถานที่กาจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 แห่ง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชน อีก
จานวน 5 แห่ง ซึง่ ดาเนินการถูกต้องเพียง 1 แห่ง (ดังตารางที่ 2.6) ได้แก่
1) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 21,007.5 ตัน
2) เทศบาลตาบลลาไทร มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 6,390 ตัน
3) เทศบาลตาบลลาดสวาย มีปริมาณขยะตกค้างสะสม ประมาณ 40,656 ตัน
4) เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 50,000 ตัน
5) เทศบาลตาบลบ้านกลาง มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 630 ตัน
6) องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม (แห่งที่ 1) มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 38,272.50 ตัน
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7) องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม (แห่งที่ 2) มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 5,184 ตัน
8) องค์การบริหารส่วนตาบลพืชอุดม มีขยะตกค้างสะสม ประมาณ 4,860 ตัน

ภาพที่ 2.7 แผนที่แสดงตาแหน่งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (2558)
ข้อมูลในปี 2559 พบว่า มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่สามารถกาจัดขยะตกค้างสะสมได้ ร้อย
ละ 100 ของปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ จานวน 5 แห่ง ปริมาณขยะสะสมที่กาจัดได้ 101,330
ตัน แต่ยังคงมีปริมาณขยะคงเหลือสะสม 65,670 ตัน ในสถานทีกาจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาล
เมืองสนันรักษ์ เทศบาลตาบลลาไทร อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ส่วนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลเมืองลาดสวาย ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีวิ กฤตปัญหา
ด้านขยะมูล ฝอยตกค้าง พบว่า จังหวัดปทุมธานี อยู่ในลาดับที่ 29 จาก 77 จังหวัดทั้วประเทศ มี
ปริมาณขยะตกค้าง 82,912 ตัน ส่วนวิกฤติปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาจาก 3
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดแบบ
ไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จัดอยู่ในลาดับที่ 23
จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)

แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2558)
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เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

1

ที่อยู่

ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก
ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
เทศบาลเมืองท่าโขลง
ม.19 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
เทศบาลตาบลบ้านกลาง เลขที่ 46/1 ม. 2
ต.บ้านกลาง อ.เมือง
อบต.พืชอุดม
เลขที่ 10/2 ม.1
ต.พืชอุดม อ.ลาลูกกา
อบต.ลาไทร
ม.3 ต.ลาไทร อ.ลาลูกกา
อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ม.15 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง
อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) ซ.10/13 ม.10 ต.คลอง
สาม อ.คลองหลวง
เทศบาลเมืองลาดสวาย ม.5 ต.ลาดสวาย
อ.ลาลูกกา

ชื่อสถานที่กาจัดขยะ

ลาดับ

2552

2555

2534
2555

2553

2557

2553

ปีที่เปิด
ดาเนินการ
2545

ตารางที่ 2.6 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558

14 ไร่

2 ไร่

3 ไร่
9 ไร่

2.5 ไร่

9 ไร่

40 ไร่

1549373
1547202
1542465
1566138

1555290
1544745

Open Dump 705728
Open Dump 702196
Open Dump 679191

Open Dump 679522
Open Dump 682919

1558973

Integrated 672383
Technology
Open Dump 668307
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59

15.30
80.46

95.87

69.58

120

ขนาดพื้นที่ กระบวนการ พิกัด (X) พิกัด (Y) ปริมาณขยะที่เข้า
(ไร่)
ระบบ (ตัน/วัน)
4 ไร่ 2 งาน Open Dump 696129 1553699
42.93
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2.8.3 ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานี ได้มีความพยายามในการดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยในพื้น ที่มาอย่างต่อเนื่ อง แต่ปั จจุบันนับ ว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร โครงการต่างๆ ที่
วางแผนเพื่อจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ตลอดจนผู้มีส่ วน
ได้ส่วนเสียต่อโครงการ มีการต่อต้านและคัดค้านมาโดยตลอดจนไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งมี
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้
2.8.3.1 กรณีการคัดค้านบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ระบุว่า ในปี พ.ศ.
2541 จั งหวัดปทุมธานี โดยกรมโยธาธิการ ได้ดาเนิน การก่อสร้างระบบฝั งกลบขยะมูล ฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล ขนาดพื้นที่ 118 ไร่ เพื่อรองรับขยะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่
หมู่ที่ 4 ตาบลบ่ อเงิน อาเภอลาดหลุ มแก้ว โดยมีเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นหน่วยงานรับผิ ดชอบ
จากการเปิดดาเนิ นการช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีปริมาณขยะส่งมากาจัดยังบ่อฝังกลบเป็น
จานวนมาก (กว่าวัน ละ 400 ตัน ) ซึ่งเกินขีดความสามารถในการกาจัดขยะมูลฝอย และก่อให้ เกิด
ปั ญ หาต่ างๆ ตามมา เช่ น ปั ญ หากลิ่ น เหม็น รบกวน ปัญ หาผลกระทบต่ อคุณ ภาพน้า ปั ญ หาขยะ
ตกหล่นระหว่างเส้นทางการขนส่ง ปัญหาแมลงและสัตว์นาโรค เป็นต้น สร้างผลกระทบต่อประชาชน
ที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เวณใกล้ เคี ย งอย่ างหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ ท าให้ เกิ ด การต่ อ ต้ านจากชาวบ้ าน โครงการนี้
จึงปิดการบริการลงในเดือนธันวาคม 2546 ต่อมากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดซื้อที่ดินตาบลวังทองหลาง อาเภอลาลูกกา จานวน 230 ไร่ และสร้างระบบกาจัดขยะขึ้นในปี
2542 วางแผนรองรับขยะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา แต่ยังไม่สามารถเปิดดาเนินการ
ได้ เนื่องจากถูกต่อต้านจากประชาชนการคัดค้านการสร้างแหล่งฝังกลบขยะของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี เนื่องมาจาก
1) สถานที่ตั้งไม่เหมาะสมอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ทาให้ส่ งกลิ่นเหม็น และมีพาหะนาโรคมาสู่
ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมไปถึงในบริเวณก่อสร้างบ่อฝั่งกลบขยะมูลฝอยนั้น
เป็นแหล่งในการทาเกษตรกรรมจนทาให้ผลผลิตจากการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งมีผลในระยะยาว
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแหล่งฝังกลบขยะ
2) ขาดการด าเนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ มี ข ยะมาสู่ แ หล่ งฝั งกลบย่ อ มท าให้ เกิ ด การ
หมักหมมของเศษขยะที่ทับ ถมกันเป็นเวลานาน ดังนั้นหากมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลก็ย่อม
น ามาซึ่งกลิ่ นที่ไม่พึงประสงค์และมลพิ ษทางอากาศ อันจะนาไปสู่ ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมตามมา
นอกจากนั้นปัญหาด้านโรคติดต่อที่มาจากขยะก็เป็นปัญหาที่สาคัญซึ่งมักจะมีสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนาโรค
มาสู่คน ย่อมทาให้เกิดโรคติดต่ออันไม่พึงประสงค์ได้
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3) พฤติกรรมของประชาชน โดยในปัจจุบันมีการลักลอบทิ้งขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง
บางส่วนถูกทิ้งไว้ที่ตามบ่อดินในจังหวัดปทุมธานี อย่างเช่นในพื้นที่ของลาดสวาย สนั่นรักษ์ และใน
ตัวจังหวัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีขยะสะสมมากขึ้ นถึง 2.2 แสนตัน โดยทางจังหวัดได้รับการร้องเรียน
มาโดยตลอด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนที่มีการบริโภคแล้ว
มีการทิ้งขยะอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีการนาขยะที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ ทาให้ปัญหาขยะมีมากขึ้น
จนทางหน่วยงานที่ดาเนินการด้านการจัดการขยะต้องหาวิธีกาจัดขยะที่ดีกว่ามาใช้ ซึ่งการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะอาจจะทาให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและเกิดการต่อต้านเวลานี้
2.8.3.1 กรณี การคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559) ระบุว่า จากนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยกาหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระ
แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในโมเดลนาร่องในการจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จะดาเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่ 193 ไร่ ประกอบด้วย 3 โรงงาน กาลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ 3 ตาบลเชียงรากใหญ่ อาเภอคลองหลวง ซึ่งพื้นที่
ตาบลเชียงรากใหญ่มี 7 หมู่บ้ าน มีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกผักสวนครัว เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ โดยในพื้นที่แห่งนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เพราะเป็นพื้นที่สีเขียว
ตามรูปแบบผังเมืองแต่เนื่องจากผังเมืองหมดอายุ ประชาชนส่วนหนึ่งจึงเห็นว่าเป็นช่องว่างหนึ่งที่ทาให้
มีการก่อตั้งโรงงานขยะ และเห็ น ว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่เหมาะสม อยู่ใกล้ชุมชนและสร้างบนพื้นที่ที่มี
โอกาสเกิดน้าท่วม ประชาชนมีความกังวลกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขนส่งขยะและการเผา
ขยะ จากสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวมา ประชาชนในพื้นที่จึงได้ข้อสรุปว่าจะคัดค้านการก่อสร้างโรงงาน
ขยะในพื้น ที่แห่ งนี้ ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างเพจเฟซบุ๊ คชื่อ“คัดค้านโรงงานขยะ พื้นที่เชียงรากใหญ่
ลุ่มน้าเจ้าพระยา” แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวล้วนมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากปริมาณขยะ
ที่มีมากขึ้นจากแต่ก่อนเป็นอย่างมาก เพราะมีการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหลายแห่งใน
จังหวัด และมีขยะเกิดขึ้นตันต่อวันในปริมาณที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งปัญหาด้านประชากรที่ย้ายเข้ามาใน
จังหวัดปทุมธานีก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทาให้การอุปโภคบริโภคมีมากขึ้นตามไปด้วย ทาให้ปัญหา
ขยะจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีใหม่ๆในการแก้ไข ไม่เช่นนั้นจะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงได้ในอนาคต ประเด็นปัญหาการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ สรุปได้ดังนี้
1) พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้า บริเวณการก่อสร้างนั้นถูกระบุ
ว่าพื้น ที่โครงการอยู่ใกล้กับแม่น้าเจ้าพระยาและเป็นแหล่งผลิตน้าดิบบริเวณประตูระบายน้าสาแล
ของการประปานครหลวง ซึ่งมีระยะห่าง 1 กิโลเมตร ซึ่งถือว่ามีโอกาสส่งผลกระทบต่อการผลิต น้า
สาหรับบริโภคแต่ทางหน่วยงานที่ดาเนินการเห็นว่าเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการก่อสร้าง
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2) ไม่มีการระบุสถานที่ตั้งบ่อขยะ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะนั้นสิ่งที่สาคัญประการหนึ่งใน
การก่อสร้างจะต้องมีบ่อขยะหรือจุดรวบรวมขยะก่อน แต่ในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีบ่อขยะเพื่อนาไป
ผลิตกระแสไฟฟ้า และยิ่งไปกว่านั้นในเขตตาบลเชียงรากใหญ่มีขยะเพียง 3 ตันต่อวัน ถ้าหากมีการ
สร้างบ่อขยะ จะต้องมีการขนย้ายขยะของทั้งจังหวัดปทุมธานีมาไว้ที่บ่อขยะในเชียงรากใหญ่ ยังเป็นที่
สงสัยว่า จะใช้พื้นที่ส่วนไหน เป็นจุดรวบรวมขยะอย่างน้อย 300 ตันต่อวัน ที่ตอ้ งนามาผลิตกระไฟฟ้า
3) ประชาชนไม่ต ระหนั ก ในความส าคั ญ ของโครงการ การที่ ป ระชาชนในพื้น ที่ ได้ ทาการ
คัดค้านการดาเนินการ เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจสภาพปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
ปทุมธานี เกี่ยวกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะดาเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันมีการนา
ขยะเข้ามาทิ้งในเขตจังหวัดปทุมธานีในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีการกาจัดขยะที่
เหมาะสมจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาขยะดังกล่าว
4) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวได้มีการแบ่งโรงงานเผาขยะย่อยๆออกเป็น 3 โรงงาน ในแต่ละโรงงานสามารถผล ิต
กระแสไฟฟ้า 8-10 เมกะวัตต์ ซึ่งเดิมกฎหมายได้ระบุไว้ว่าโรงไฟฟ้าที่มีกาลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
ไม่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ ง 3 โรงงาน นั้นมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยรวมประมาณ
24 เมกะวัตต์ สิ่งที่ชาวบ้านกังวล คือ กระบวนการเผาขยะนั้นจะทาให้เกิดสารไดออกซิน ซึ่งเป็นสาร
ก่อมะเร็งรวมถึง โลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารหนู เถ้าลอย เถ้าหนัก ซึ่งประชาชนเชื่อว่า
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนั้ นมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังงาน
ถ่านหิน
สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดปทุมธานี (2559) สรุปสถานการณ์
และปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้องนาไปกาจัดขั้นสุดท้ายยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการ
ลด คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการดาเนินการอย่าง
ครบวงจร รวมทั้งมีการใช้ถุงพลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย
2) ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นบางส่วนมีการกาจ ัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็นลักษณะเทกอง
และเผาเป็นครั้งคราว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม
3) ปัญหาการขาดแคลนที่ดินสาหรับใช้เป็นสถานที่กาจัด เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก
และต้องมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้านจากประชาชน
ในพื้นที่
4) ประชาชนคัดค้าน ไม่เห็นด้วยให้มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้
สถานที่กาจัดก่อสร้างแล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างที่กาจัดขยะมูลฝอยใหม่
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5) ขาดความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดเตรียมโครงการ เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณ
ในการลงทุนก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ได้ดาเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย
โดยไม่มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกาจัด ทาให้ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักวิชาการ
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการให้บริการจัดการขยะมูลฝอย และกาจัดอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการ ไม่สามารถนาขยะมูลฝอยไปกาจัดในสถานที่กาจัดที่ถูกหลักวิชาการได้ เนื่องจาก
ระยะทางในการขนส่งค่อนข้างไกล และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
8) การปนเปื้ อนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยชุมชน ทาให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
9) ไม่มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ ทาให้ สถานพยาบาลต้องจ้างบริษัทเอกชนเพื่อขนส่ง
และรวบรวม ไปกาจัดนอกพื้นที่ทาให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
10) ศูน ย์กาจัดของเสียอันตรายชุมชน ยังไม่มีการดาเนินงานที่ชัดเจน ไม่มีสถานที่ในการ
จัดเก็บและรวบรวมที่ถาวร และไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
ในการดาเนินการ
กิตติ ชยางคกุล (2555) ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูล
ฝอย : ศึกษากรณีการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ผสานทั้งกระบวนในเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย
แบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษา แบบคัดกรองสุขภาพ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งในมิติทางกาย
ทางจิ ต ใจ ทางสั งคม และทางจิ ต วิญ ญาณ และการตรวจผลทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ทั้ งคุ ณ ภาพดิ น
คุณภาพน้า และคุณภาพอากาศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแก่ อบต.คลองสาม
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามด้ านสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชากรจานวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่เกินกว่า ร้อยละ 60 ไม่ทราบว่า
บ่อกาจัดขยะอยู่ ที่ใด และไม่ทราบผลกระทบด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมจากบ่อกาจัดขยะ จึงไม่
อาจจะประเมิ น ผลกระทบจากบ่ อกาจัดขยะได้ ในด้านขยะมูล ฝอย กลุ่ มประชากรกว่าร้อยละ 80
ได้รั บ ผลกระทบด้านกลิ่ น จากขยะมูล ฝอย (ร้อยละ 36) และน้าชะมูลฝอยที่ห กเลอะเทอะบริเวณ
จุดรวบรวมขยะมูลฝอย (ร้อยละ 31) ผลกระทบด้านสุขภาพพบว่า
1) มิติทางกาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มคนคุ้ยขยะ และพนักงานเก็บขยะ) ในการได้รับ
บาดเจ็บ จากของมีคมบาด หรือทิ่มแทงพนักงานเก็บขยะได้ ซึ่งถ้ามีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนาไป
ทิ้ง จะทาให้ปริมาณขยลดลง และคนเก็บขยะประสบอุบัติเหตุน้อยลงระหว่างการเก็บขยะ นอกจากนี้
เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว ในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็ บขยะ หรือคนคุ้ยขยะ ต้องสวมใส่
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อุป กรณ์ เช่น ถุงมื อ ผ้ าปิ ดจมูก แว่นตา หมวกคลุ มผม และรองเท้าบู๊ท จะช่ว ยป้อ งกันการได้รับ
บาดเจ็บ ทางกายในการสัมผัสโดยตรงกับขยะมูลฝอยได้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และ
ส่งผลให้เกิดปัญหา โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น คออักเสบ ภูมิแพ้ โรคปอด
2) มิติทางจิตใจ จากการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม พบว่า
ด้านบวก คือ เป็ น การสร้างรายได้พิเศษจากการ คัดแยกขยะ โดยพนักงานเก็บขยะสามารถสร้าง
รายได้จ ากการคัดแยกขยะ เพื่ อขายได้เฉลี่ ยสั ป ดาห์ ล ะ 3,000 บาท ส่ วนด้านลบ กลุ่ ม ประชากร
และกลุ่ มเสี่ ย ง โดยเฉพาะผู้ คนที่ อาศัยอยู่บ ริเวณรอบๆบ่ อขยะ ก่ อให้ เกิด ความเครีย ดเมื่ อได้เ ห็ น
หรือได้กลิ่น รวมไปถึงสร้างความวิตกกังวลการปนเปื้อนของขยะมูลฝอย ที่จะส่งผลให้เกิด มลพิษแก่
สิ่ งแวดล้ อม ไม่ว่าจะเป็ น คุณ ภาพดิน น้าหรือ อากาศ นอกจากนั้ นจากการศึกษาพบว่ากลุ่ มเสี่ ยง
ทั้งพนักงานเก็บขยะและ คนคุ้ยขยะ ที่ทางานสัมผัสกับขยะ มูลฝอยโดยตรง และผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆ
บ่ อขยะ จะถูก ดูถูกว่าประกอบอาชีพ หรืออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อ มที่ สกปรก และถูกมองเป็ น
ชนชั้นสองของสังคม
3) มิติทางสังคม ทาให้ เกิดการสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
และเห็นว่าการทิ้ง ขยะมูลฝอย เรี่ยราด แสดงถึงการขาดความเป็นระเบียบ ส่วนด้านลบปริมาณของ
ขยะมูลฝอยที่ตกค้างทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด และการทิ้งขยะมูลฝอยเรี่ยราด แสดงถึงการ
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม
4) มิติทางจิตวิญญาน ส่งผลให้เกิดความตระหนักว่า การจัดการขยะมูล ฝอยที่ดี และการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยร่ ว มกั น ของประชาชน ท าให้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในภาพลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ส่วนด้านลบต่อผู้คน เห็นว่าการทิ้งขยะมลูฝอยเรี่ยราดในที่สาธารณะแสดงให้เห็นถึงความไม่มีวินัย
ขาดความ รับผิดชอบต่อสังคม และอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชน
ส่วนด้านสิ่ งแวดล้ อม สภาพปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมากอันดับแรก คือ ปัญ หาน้าชะขยะ
ซึ่งไม่มีการบาบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบสาธารณะ โดยผลการสังเกต พบว่า น้าขยะมูลฝอยมีลักษณะขุ่น
สี ดา มี ตะกอนละเอีย ดจ านวนมากและมีกลิ่ นเหม็ น ซึ่งมีค่ าเกิ นมาตรฐาน ท าให้ อาจมีผ ลต่อ การ
ปนเปื้อนลงสู่น้าใต้และแหล่งน้าผิวดินและอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อุปโภคบริโภคน้า ลาดับที่สอง คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่พบจะเกิดขึ้นในลักษณะของกลิ่นเหม็น
ก๊าซพิษ และฝุ่นละออง ซึ่งการหมักโดยจุลินทรีย์ จะทาให้เกิดก๊าซต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ มีเทน คารบ์อนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และยังมีฝุ่นละอองจาก การเทขยะ และถ้าไม่มี
การจั ดการที่ดี ก๊าซเหล่านี้ ส ามารถปนเปื้อนในอากาศได้ และล าดับสุ ดท้ าย คือ ปัญ หามลพิษ ดิน
จากการสังเกตดินบริเวณรอบๆ หลุมขยะ พบว่า เป็นดินเหนียวแข็ง มีสภาพค่อนข้างดา ขยะมูลฝอย
จากการทิ้ ง แบบเทกองส่ ว นใหญ่ ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ คุ ณ ภาพดิ น ซึ่ ง จะมี ม ากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ
คุณลักษณะของขยะมูลฝอย เช่น ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์

83
มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ในดินมาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบ
นิเวศน์ในดินและสารอินทรีย์ในขยะมูลฝอย เมื่อมีการย่อยสลายจะทาให้เกิดสภาพความเป็นกรดใน
ดิน และเมื่อฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะทาให้น้าเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเปื้อนดินบริเวณ
รอบๆ
การจั ด การขยะมู ล ฝอยปริม าณ 90 ตั น ต่ อ วัน ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลคลองสาม
ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประสบปัญหาการบรหิารจัดการเกี่ยวกับการกาจัด
ขยะมูลฝอย ขาดเครื่องมือที่พร้อมในการจัดเก็บ ความไม่เพียงพอของสถานที่ ตลอดจนขาดเทคโนโลยี
การกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ อบต. คลองสาม ดาเนินการจัดเก็บเองได้จานวนประมาณ
35 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือจานวนประมาณ 55 ตันต่อวัน ให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บเนื่องจากปัญหาเรื่อง
งบประมาณ รถในการเก็บขนไม่เพียงพอ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บมานั้น จะกาจัดโดยการ
ฝังกลบ ที่บ่อขยะของเอกชนที่ประกอบกิจการในพื้นที่ จากการลงพื้นที่บ่อขยะของเอกชน ในพื้นที่
อบต.คลองสาม จานวน 2 แห่ง พบว่า การกาจัดขยะ เป็นการทิ้งแบบเทกอง ไม่มีการปูพื้น แม้กระทั่ง
ผ้ า ยางปู พื้ น และไม่ มี ก ารปิ ด คลุ ม รายวั น ด้ ว ย วั ส ดุ ใดๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ดิ น หรื อ หิ น สภาพปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม ที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาน้าชะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหามลพิษในดิน
ตามลาดับ
เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
ผลการศึกษา พบว่า จังหวัดปทุมธานี มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งขยะ
โดยไม่คัดแยก และนาไปกาจัดแบบเทกอง รวมทั้งในพื้นที่ประชาชนมีการคัดค้านการก่อสร้างสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยใหม่เสมอ ด้านสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้า เกิดปัญหาน้าท่วมบ่อยครั้ง ปัจจุบัน
จังหวัดปทุมธานี แก้ปัญหาขยะมูลฝอยโดยวิธีว่าจ้างบริษั ทเอกชนเข้ามารับไปกาจัดนอกพื้นที่ ซึ่งต้อง
อาศัยงบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภาคประชาชนต้องการให้ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ดี
ขึ้นมากกว่าการสร้างพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่
จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี จะเห็นว่า ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยต่อวัน
มีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตสาคัญมาจากพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีการขยายตัวของเมือง และการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประชากรแฝงในจานวนที่มากขึ้น ตลอดจน
ประชาชนยังขาดจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการ ลด คัด แยกขยะที่ต้นทาง ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปี ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีได้มีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยมาอย่างต่อเนื่อง แต่นับว่ายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร โครงการต่างๆ
ที่จัดทาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ถูกต่อต้านและคัดค้านจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ทาให้
ไม่สามารถเปิดดาเนินการได้หรือจาเป็นต้องหยุดดาเนินการไป อีกทั้ง จังหวัดปทุมธานี ยังมีปัญหา
ด้านสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สถานที่กาจัดส่วนใหญ่กาจัด
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ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น เทกอง (Open Dump) เผาในที่โล่ง เป็นต้น ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมหากที่ไม่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพ และสุขภาพ
อนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

2.9 นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
2.9.1 แผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุมธานี
(พ.ศ. 2559-2562) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน
ปีงบประมาณ 2558 และเพื่อเป็นกรอบทิศทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยตามอานาจหน้าที่ ของตนเองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ปทุมธานีเมืองสะอาด ประชารัฐร่วมใจ ทาขยะให้เป็น
ทรัพยากร” เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่
มิติด้านประสิทธิผล
1) จัดการขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปและจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นแบบวันต่อวัน
2) ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางให้เหลือน้อยที่สุด
3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยทุกประเภทโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
อย่างเหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4) จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทและปริมาณขยะ
มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรับผิดชอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
2) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3) ความขัดแย้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยลดลง
มิติด้านกระบวนการ
1) มีกระบวนการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) มีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3) มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีช่องทางในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดได้อย่างทั่วถึง
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มิติการเรียนรู้และพัฒนา
1) ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยและตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอย
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 (พื้นที่เทกอง) ให้ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 1 แห่ง
5) มีเทศบาลเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย 27 เทศบาล
6) มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสี ยอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการจัดการ
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) เป็นรายอาเภอ
7 อาเภอ
4) ปรับปรุงสถานที่กัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ (พื้นที่เทกอง) ให้ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักวิชาการ 12 แห่ง
5) มี พื้น ที่ต้น แบบการจัดการขยะมูล ฝอย 64 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (รวม
องค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล)
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6) มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่ างเป็นระบบและมีการจัดการ
อย่างถูกหลักวิชาการ เป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและถูกหลักวิชาการ 1 แห่ง
8) มีระบบการติดตามการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการ
9) มีองค์กรกลางในการพิจารณาประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ
10) มีกองทุนช่วยเหลือเยียวยา/ชดเชยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการจัดการ/กาจัดขยะ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการลดและคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยและใช้ประโยชน์จาก
ขยะที่แหล่งกาเนิดตามหลัก 3Rs
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการและเส้นทางเก็บขน
ขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีกาจัดขยะมูล
ฝอย
3. ปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู แ ละจั ด หาสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยเดิ ม /ให ม่ ใ ห้
ประสิทธิภาพ และถูกหลักสุขาภิบาลไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน
4. ใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเภทและองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย และได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ 1. เสริมสร้างความรู้และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางให้แก่
สร้างวินัยและส่งเสริม เยาวชน ประชาชน และสถานประกอบการ
การมีส่วนร่วมของทุก 2. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการ
ภาคส่วนในการบริหาร ขยะมูลฝอย
จัดการขยะมูลฝอย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
เก็บขนและกาจัดมูลฝอย
4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการจัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ 1. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
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ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างกระบวน
การแก้ไขและลดปัญหา
ความขัดแย้งของทุก
ภาคส่วนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูร
ณาการกระบวนการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์
2.สนับสนุนภาคธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย
1. จั ด ตั้งองค์ก รกลางในการพิ จ ารณาประเด็ น ขัด แย้ งด้ านการบริห าร
จัดการขยะมูลฝอย
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ส ารองในการชดเชยเยี ย วยา และ
ผลประโยชน์ตอบแทน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญ หาขยะมูลฝอยใน
พื้นที่โดยรอบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทาแผนจัดการขยะมูลฝอยที่มีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนจัดการ
ขยะมูลฝอย
3. สร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการทั้ง
จากภายในและภายนอก
4. น าเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอย
ชุมชน/จังหวัด แก่ผู้บริหารและบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 7
1. การใช้มาตรการทางกฎหมาย
กาหนดมาตรการทาง 2. การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
กฎหมายและมาตรการ 3.ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
ทางเศรษฐศาสตร์
อันตรายให้มีความชัดเจนและเพิ่มบทลงโทษ
เกี่ยวกับการบริหาร
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียมแยกตามประเภทขยะมูลฝอยหรือตามปริมาณ
จัดการขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
วิจัยและพัฒนาองค์
จัดการขยะมูลฝอย
ความรู้และเทคโนโลยีใน 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการเพิ่ม
การจัดการขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แหล่งที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2559)
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แนวทางการขับเคลื่อนแผน มีดังนี้
1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัดปทุมธานี โดยมีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
(1) จั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด และเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการให้เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ
(2) จั ดท าแผนปฏิ บั ติห รือแผนการด าเนิ น งานในการจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัด
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และเสนอกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติก่อนการดาเนินการ
(3) อานวยการ กากับดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูล ฝอยของประเทศและแผนการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยของจังหวัด และติ ดตามผลการ
ดาเนินงานเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการอื่นใด เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(4) แต่งตั้งคณะทางานตามที่เห็นสมควร เพื่ อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจมี
การแต่งตั้งคณะทางานในลักษณะของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอาเภอ เพื่อให้การ
ประสานงานในระดับตาบล และชุมชน สามารถทาได้ครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยให้เห็นปัญหา
และอุปสรรคได้ชัดเจน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
2) การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายจั งหวั ด ปทุ ม ธานี
เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดยใช้กรอบการดาเนินจากกลยุทธ์ในแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัดทาขึ้นนี้ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดเองก็
ต้องเป็นผู้จัดทาแผนปฏิบัติการในระดับท้องถิ่นจากกรอบการดาเนินการตามกลยุทธ์จากแผนแม่บทนี้
เช่น กัน ซึ่งการจั ดทาแผนปฏิบั ติดังกล่ าวนั้นต้องดาเนิ นการจัดทาเป็ นแผนประจาปีที่ต้องกาหนด
รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมในการดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในกลยุทธ์ของแผนฯ ต่อไป
3) การสร้างความเข้าใจในแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
(1) ระดับสานักงานจังหวัด
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด ปทุ มธานี โดยส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด และส านักงานจังหวัดปทุ มธานี เป็ นผู้ รับผิดชอบในการ
ให้ ข้ อมู ล ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สาระส าคั ญ ของแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสานักงานจังหวัด
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ปทุมธานี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับให้ยอมรับ ตระหนักถึงความสาคัญ
และร่วมมือในการดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2) ระดับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่ดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ ย วกับ แผนแม่บ ทการบริห ารจัด การขยะมู ล ฝอยของจังหวัด ปทุ มธานีให้ แก่ฝ่ ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กร และเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนินการตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มู ล ฝอย ซึ่ งประกอบด้ ว ย แผนงาน โครงการ กิ จ กรรม งบประมาณ และระยะเวลา ส่ ว นงานที่
รับผิดชอบและสนับสนุนที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ในความรับผิดชอบ นอกจากนั้น ยังมี
หน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผน โดยบูรณาการและส่งเสริมความร่วมมือ
ในการทางานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทางานประสานสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกันในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(3) ระดับภาคเอกชนและประชาชน
สานั กทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นทุกหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บท
การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ก่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ในภาคเอกชนและชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการเตรียมการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง
ๆ ให้เป็นไปตามแผน ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาชนล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ ดังนั้ น การดาเนิ น การดังกล่ าวจึงจ าเป็ น ต้ องอาศั ยความร่ว มมื อจาก
ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้การดาเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นและเหมาะสมสาหรับแต่ละพื้นที่
4) การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและการรายงานผล โดยการประเมิ น ผลการ
ดาเนิ น งานตามโครง/กิ จ กรรม ตามเป้ าหมายตั ว ชี้วัดของแผนฯ ก าหนดให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้อ ง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มีห น้าที่รายงานผลการดาเนิ นงานเป็นประจาทุ ก
3 เดือน และส านั กงานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดปทุ มธานี ดาเนิ นการรวบรวม
รายงาน วิเคราะห์ ข้อ มูล ประมวลผลและสรุป ผลการดาเนิ น งานรายงานต่ อ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด
ปทุมธานีทุก 3 เดือน และสานักงานจังหวัดปทุมธานีรวบรวมผลการดาเนินการ สรุปผลในภาพรวม
ของจังหวัดและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ปทุมธานี ตลอดจน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน

90
2.9.2 แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561 – 2564
มีวิสั ยทัศน์ คือ “ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้ อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ” ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ปทุมธานีเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมสะอาด
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวัง คุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาด กลยุทธ์ ที่ 3
ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้ มี
ความปลอดภัยอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมบริโภคปลอดภัย
และกลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตร
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่
ส าคั ญ กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตาม
ประเพณี
4. ยกระดับ การจัดสวัส ดิการสั งคมและพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานให้ ทั่วถึง เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและพั ฒ นาชีวิตชุมชน ประกอบด้ว ย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุท ธ์ที่ 1 พั ฒ นาชุมชนเข้มแข็ ง
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเปราะบาง
2.9.3 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทาขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
(มาตรา 37 – 41) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับพื้นที่
ที่ส อดคล้ องกับ แผนจั ดการคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมระดั บชาติ โดยเฉพาะในท้ องที่ เขตพื้ น ที่คุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ ที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จั ง หวั ด เสนอมายั ง ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทาการรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
เสนอต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ เพื่ อขอตั้งงบประมาณอุดหนุน จากรัฐ บาลให้ แก่ ห น่ ว ย
ดาเนิ นการ แผนปฏิบั ติการฯ มีวิสัยทัศน์สอดคล้องตามแผนพัฒ นาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 –
2561 คือ “ปทุมธานีเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อน
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หย่ อ นใจของอาเซี ย น สั งคมอยู่ เย็ น เป็ น สุ ข ” และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มจั งหวัดปทุม ธานี คื อ “การส่ งเสริม และประสานการมีส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว น
ในการอนุรักษ์ ป้องกันแก้ไขฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านขยะมูลฝอย สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ การลักลอบทิ้งขยะ การไม่มีพื้นที่กาจัดขยะ หรือมีแต่ไม่
สามารถใช้ ได้ และการกาจั ดขยะยังไม่ ถูก หลั กสุ ขาภิบ าล ในพื้ น ที่ อาเภอล าลู ก กา อ าเภอธัญ บุ รี
อาเภอเมือง อาเภอคลองหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว และอาเภอสามโคก แนวการป้องกันแก้ไขปัญหา
ที่ ผ่ านมา ได้ แ ก่ 1) การสร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ ค วามรู้ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ก่ ป ระชาชนและผู้ น าหมู่ บ้ า น
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหามูลฝอย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในภาพรวม
3) รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้ง โดยได้จัดทาโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดย
ชุมชน พ.ศ. 2552 – 2556 และ 4) สนับสนุนให้บริษัทเอกชนเข้ามาดาเนินการ
ข้ อ เสนอแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา คื อ 1) สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชน
2) รณรงค์ลดปริมาณขยะ เช่น จัดทาโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ปุ๋ยหมัก น้าหมักชีวภาพ โครงการ
ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 3) สนับสนุนการดาเนินงานของ อปท. และ 4) ร่วมตรวจสอบการ
ลักลอบทิ้งขยะและดาเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ได้แก่ โครงการสร้างระบบจัดการขยะอย่างบูรณาการโดยการผลิ ตขยะเชื้อเพลิ ง (RDF) โครงการ
สร้ างสรรค์ นวั ตกรรมใหม่ จากวั สดุ ที่ ไม่ ใช่ แล้ วโดยเทคโนโลยี การผลิ ตที่ สะอาด 3R (Re-Innovation)
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร
และขยะในชุมชน โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน โครงการจัดการมูลฝอยในชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการจัดซื้อเตาเผาแบบไร้มลพิษ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
2.9.4 แผนปฏิบัติ การเพื่ อลดและขจัดมลพิ ษในเขตควบคุมมลพิ ษจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.
2560 – 2564
สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท้องที่
จังหวัดปทุมธานี เป็ น เขตควบคุมมลพิ ษ ซึ่งปัญ หามลพิษ ที่ ส าคัญ ได้แก่ ปัญ หามลพิษ จากน้าเสี ย
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และปัญหา
มลพิษอื่นๆ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยแผนปฏิบัติ
การฯ นี้ มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการขยะมูลฝอย คือ
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1) ประชาชนในพื้ น ที่ เป้ า หมาย มี จิ ต ส านึ ก มี ค วามเข้ า ใจในการคั ด แยกขยะ และเห็ น
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2) ปริมาณขยะมูลฝอยรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับ
ขยะมูลฝอยรวมปี 2558
3) กากของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการกาจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
4) มีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิง RDF ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ขยะ อย่างน้อย 2 แห่ง ในปี 2564
3) ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 มีการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล ในปี 2564
โครงการภายใต้แผนฯ ประกอบด้วย 1) โครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน โดยใช้หลัก 3R 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยฝั่ง
ตะวันออกจังหวัดปทุมธานี 3) โครงการก่อสร้างเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติลารางระบายน้า 4) โครงการ
จั ดการขยะโดยชุม ชน 5) โครงการจัดวางถังขยะคัดแยก บริเวณป้ ายรถประจาทาง 6) โครงการ
ส่ งเสริ ม การคั ด แยกขยะในชุ ม ชน 7) โครงการส่ งเสริ ม การคั ด แยกและแปรรูป ขยะอิ น ทรีย์ ไปใช้
ประโยชน์ 8) โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน 9) โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ 10) โครงการส่งเสริมการคัดแยกและแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ 11) โครงการศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF

2.10 PDCA Cycle
2.10.1 คาจากัดความ วงจร PDCA
PDCA ย่ อมาจากคาภาษาอังกฤษ คือ Plan-Do-Check-Action แปลว่า วางแผน-ปฏิบั ติ ตรวจสอบ-ปรั บ ปรุ ง โดยแนวคิ ด นี้ ได้รับ การพั ฒ นาขึ้ น โดย Walter Shewhart เมื่ อปี ค.ศ.1939
เรียกว่า Shewhart Cycle ต่อมา William Edwards Deming ได้นามาศึกษาและปรับปรุง จึงเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า Deming’s Shewhart cycle ในประเทศญี่ปุ่นรู้จักกันในนาม Deming Cycle หรือที่คน
ทั่วไปรู้จักคือ PDCA cycle (ปราณี ช่วยชัย, 2554) โดยมีนักวิชาการและหน่วยงาน ให้คากาจัดความ
องค์ประกอบ และประโยชน์ ไว้ในทานองเดียวกัน อาทิ
สารานุกรมเสรี (2559) ระบุว่า วงจร PDCA คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ในทานองเดียวกัน
เอกวินิต พรหมรักษา (2555) สรุปไว้ว่า วรจร PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ สอดคล้องกับ
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สุ ธาสิ นี โพธิ จั นทร์ (2558) ระบุ ว่ า PDCA เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ
การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการ
ยกระดับคุณภาพ โดยทุกครั้งที่การดาเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสาหรับ
การดาเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ ปราณี ช่วยชัย
(2554) และ เอกวินิ ต พรหมรั กษา (2555) ที่ ระบุ ไว้ว่า วงจรการบริห ารงานคุณ ภาพวงจร PDCA
ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเรานาผลที่ได้จากขั้นตอนการดาเนินการที่เหมาะสม (A) มาใช้ในกระบวนการ
วางแผนอีกครั้งหนึ่ง (P) และเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด วงจร PDCA จะไม่ได้หยุดหรือจบลง
เมื่อหมุนครบรอบ แต่จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยจะทางานในการแก้ไขปัญ หาในระดับที่สูงขึ้น
ซับซ้อนขึ้นและยากขึ้นหรือเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ดังภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 แนวคิดวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา : สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558)
2.10.2 องค์ประกอบของ วงจร PDCA
วงจร PDCA ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ P (Plan) คื อ การวางแผนงาน
จากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กาหนดขึ้น D (Do) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้
เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C (Check) คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละ
ขั้น ตอนของแผนงานว่ามีปั ญ หาอะไรเกิดขึ้น จาเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
A (Action) คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
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ตามแผนงานที่ได้ผลสาเร็จ (เอกวินิต พรหมรักษา, 2555) ในทานองเดียวกัน ปราณี ช่วยชัย (2554)
ได้อธิบายว่า วงจร PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.10.2.1 การวางแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความสาคัญ เนื่องจากการ
วางแผน จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การทางานในส่วนอื่นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล การวางแผนเป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด การเลือก
ปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดทาตารางการปฏิบัติงาน การกาหนด
วิธีดาเนินการ การกาหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นตอนนี้สามารถนาเครื่องมือเบื้องต้น
แห่งคุณภาพอื่นๆ มาใช้งานร่วมด้วย เช่น Flowchart, Why-Why Diagram, How-How Diagram,
5W 2H Principles, Brainstorming ฯลฯ
2.10.2.2 การปฏิบั ติตามแผน (Do: D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ในตาราง
การปฏิ บั ติ งาน ทั้ งนี้ สมาชิ ก กลุ่ ม ต้ อ งมี ค วามเข้าใจถึงความส าคั ญ และความจ าเป็ น ในแผนนั้ น ๆ
ความสาเร็จของการนาแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการทางานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ขณะที่
ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่ และเมื่อ
แผนนั้นใช้งานได้ก็นาไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป
2.10.2.3 การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผน
หรื อ การแก้ ปั ญ หางานตามแผนแล้ ว ผลลั พ ธ์เป็ น อย่ า งไร สภาพปั ญ หาได้ รั บ การแก้ ไขตรงตาม
เป้ าหมายที่ ก ลุ่ ม ตั้ งใจหรื อ ไม่ การไม่ ป ระสบผลส าเร็จ อาจจะเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการ เช่ น
ไม่ปฏิบัติตามแผน ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
2.10.2.4 การด าเนิ นการให้ เหมาะสม (Action : A) เป็ นการกระท าภายหลั งที่ กระบวนการ
3 ขั้นตอน ตามวงจรได้ดาเนิ นการเสร็จแล้ ว ขั้นตอนนี้เป็นการนาเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (C)
มาดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ Ishikawa (2552) อ้างถึงใน ปราณี ช่วยชัย (2554) ได้ขยาย 4 ขั้นตอนของวงจร
PDCA ออกไปเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ 2) กาหนดวิธีการที่จะไปสู่
เป้าหมาย 3) ศึกษาและฝึกอบรม 4) ลงมือปฏิบัติ 5) ตรวจสอบผลของการปฏิบัติ 6) ดาเนินการตาม
ความเหมาะสม
2.10.3 การนาวงจร PDCA ไปประยุกต์ใช้
เอกวินิต พรหมรักษา (2555) กล่าวถึง ประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้
2.10.3.1 การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทาให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง
การวางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้น ดังนี้ (1) ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ
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ความต้องการของตลาด ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุน (2) ขั้นเตรียมงาน คือ
การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์
เครื่องจักร วัตถุดิบ (3) ขั้นดาเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย
เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย (4) ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่าง
เป็นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการจาหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพื่อให้ผลที่ได้จากการ
ประเมินเกิดการเที่ยงตรง
2.10.3.2 การปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน ท าให้ ท ราบขั้ น ตอน วิ ธีก าร และสามารถเตรี ย มงาน
ล่ ว งหน้ าหรื อทราบอุ ป สรรคล่ ว งหน้ า ดังนั้ น การปฏิ บั ติ งานก็ จะเกิ ดความราบรื่น และเรีย บร้อ ย
นาไปสู่เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
2.10.3.3 การตรวจสอบ ให้ ได้ ผ ลที่ เที่ ย งตรงเชื่ อ ถื อ ได้ ประกอบด้ ว ย ตรวจสอบจาก
เป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ มีเครื่องมือที่เชื่อถือได้ มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน มีกาหนดเวลาการ
ตรวจที่แน่นอน และบุคลากรที่ทาการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานขั้นต่อไปก็ดาเนินงานต่อไปได้
2.10.3.4. การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการ
ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2552) อ้างถึงใน ปราณี ช่วยชัย (2554) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของ PDCA ในการป้อง แก้ไข และปรับปรุง สรุปได้ดังนี้
1) ช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทางาน ลดการใช้ทรัพยากรมาก
หรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ
2) ทาให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม
3) ลดความรุนแรงของปัญหาหรือทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้า
4) การตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อพบสามารถนามาวางแผนเพื่อดาเนินการตาม
วงจร PDCA ต่อไป
6) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ
โดยได้มีนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ นาไปประยุกต์ใช้ เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 3 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ และเทศบาลต าบลในเมื อ ง (2554) ได้ น าเทคนิ ค PDCA ไปใช้ ใน
การศึ ก ษาวิจั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ว ม (Participatory Action Research : PAR) โดยเน้ น
ให้ผู้มีส่วนร่วมของแต่ละชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และผู้วิจัย
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทาประชาคมในพื้นที่เพื่อร่วมกันการกาหนดแนวทางในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ยั่งยืน
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สมคิด ยอดสาร และ สุวรัฐ แลสันกลาง (2560) ได้นาวงจร PDCA มาใช้ในการจัดทาแนว
ทางการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของบ้านปงพร้าว องค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
กาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ส่วน อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ (2560) ได้ศึกษาตัวอย่างที่เป็นต้นแบบที่
ดีในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตาบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น โดยพิจาณาด้านการวางแผน
การดาเนินการ ผลสาเร็จของการดาเนินงาน และด้านการปรับปรุงและพัฒนา และศึกษาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น ในด้านการวางแผน การดาเนินการ การ
ตรวจสอบ และด้านการพัฒนาปรับปรุงเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข
2.11 SWOT Analysis
SWOT Analysis เป็ น ตั ว แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการเรี ย นการสอน เรี ย กว่ า
ตัวแบบนโยบายของฮาร์วาร์ด (Harvard Policy model) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920 เป็นต้นมา และได้รับ
การพัฒนาเพื่อใช้ในทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจพัฒากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยหาจุดอ่อน
จุ ด แข็ งขององค์ ก ร และหาโอกาสหรื อ ข้ อ จ ากั ด ที่ เกิ ด ขึ้ น จากภายนอก (สมพร แสงชั ย , 2548)
ในทานองเดียวกัน เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง
ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนาผลที่ได้ในรูปแบบ
ของจุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภั ย คุ ก คาม (Threat)
มากาหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒ นาองค์กร การวิเคราะห์ SWOT นับเป็นจุดแรก
ที่จ ะเข้าสู่ระบบการบริห ารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT จะทาให้ องค์กรรู้ว่าตอนนี้ สถานะ
เป็นอย่างไรหรือรู้จุดที่องค์กรอยู่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน รูปแบบที่เป็นที่นิยม เช่น
1) PRIMO-F Analysis ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากร (People) เช่น ประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ จิตสานึก ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น ทรัพยากร (Resources) เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนิ น งาน สถานที่ตั้ง ทาเล ความสาเร็จในอดีต ภาพลั กษณ์ ชื่อเสียง เป็นต้น
นวัตกรรมและความคิด (Innovation and Ideas) เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒ นา
เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น การปฏิบัติการ (Operations) เช่น สมรรถนะหลักขององค์กร ระบบงาน
เสริมงานประจา กระบวนการ ขั้นตอน ระบบการทางาน 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
สิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ เป็ น ต้ น กระบวนการ (Processes) เช่ น การเงิ น การปกครอง
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การบริหารจัดการ และภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Products
and Service) เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความสามารถหรือสมรรถนะ เป็นต้น
3) Seven-S Framework of McKinsey ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง แผนที่กาหนดขึ้น เพื่อสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือหาช่องทางอื่น
โครงสร้าง (Structure) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องค์กรถูกจัดสร้างขึ้น เป็นตัวที่จะบอกว่า ใคร
เป็นหัวหน้าใคร และใครที่จะต้องรายงานใคร ระบบ (System) หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ งานประจ าวัน ที่ บุ ค ลากรในองค์ ก รต้ อ งด าเนิ น การให้ ลุ ล่ ว ง ค่ า นิ ย มร่ ว ม (Shared Value)
หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร หรือทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่ไปในทิศทางเดียวกัน
เป็น ปัจจัยที่มีความสาคัญมาก เป็นเป้าหมายสาคัญที่องค์กรจะบรรลุถึง รูปแบบ (Style) หมายถึง
รูป แบบของความีภ าวะผู้น า ที่ผู้ บริห ารนามาใช้ บุคลากร (Staff) หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่
รวมถึ งความสามารถหรื อ สมรรถนะด้ ว ย และทั ก ษะ (Skill) หมายถึ ง ความรู้ ความช านาญของ
พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต่องานที่ต้องทาให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
4) MMPF ประกอบด้ ว ย 4 ประเด็ น ได้ แ ก่ การตลาด (Marketing) การบริ ห ารจั ด การ
(Management) การผลิตหรือการบริการ (Production) และการเงิน (Finance)
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบที่เป็นที่นิยมและใช้กันมาก ได้แก่
1) PEST analysis เป็นตัวย่อของปัจจัย 4 ปัจจัย ซึ่งอาจมองเป็นส่วนหนึ่งของ SWOT หรือ
สามารถวิเคราะห์ แยกต่างหากเป็ น เอกเทศก็ ได้ ประกอบด้ ว ย ปั จจัย ทางการเมื องและกฎหมาย
(Political-Legal Factors) เป็ น ปั จจัยที่ ทาให้ เกิดแรงผลั กดันทางการเมือง และการออกกฎหมาย
และข้ อ กาหนดต่ างๆ ที่ ส่ งผลกระทบการการด าเนิ น การทั้ งในแง่บ วกและแง่ล บ เช่ น ระบบการ
ปกครอง สถานะการณ์ ท างการเมื อ ง นโยบายของรั ฐ เป็ น ต้ น ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ (Economic
Factors) เช่น สถานการณ์ เศรษฐกิจ การเงิน ค่าครองชีพ ภาษี เป็นต้น ปัจจัยทางสังคม (Social
Factors) เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ทัศนคติ ชีวิตความเป็นอยู่ อายุ สิ่งแวดล้อม การศึกษา
เป็ น ต้น ปั จจั ยทางเทคโนโลยี (Tecchnological Factors) เช่น การผลิต การจาหน่าย นวัตกรรม
การสื่อสารโทรคมนาคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
2) PESTLE Analysis เป็ น การวิ เ คราะห์ ข ยายจาก PEST analysis ซึ่ ง มี ปั จ จั ย เพิ่ ม มา
2 ปัจจัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ปัจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors) เช่น กฎหมายเฉพาะที่
เกี่ ย วข้ อ ง กฎหมายใหม่ ห รื อ การปรับ ปรุงกฎหมาย กฎระเบี ย บของท้ อ งถิ่น เป็ น ต้ น และปั จ จั ย
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อม
เพิ่มมากขึ้น จึงมีความสาคัญที่เด่นชัดต้องวิเคราะห์แยกออกมา เช่น ปัญหาโลกร้อน ความสนใจของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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สมพร แสงชั ย (2548) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม คื อ การประเมิ น
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย
1) การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายใน (Internal environment assessment) เป็ น การ
ประเมินจุด แข็งจุดอ่อนขององค์กร ประกอบด้วย ทรัพยากร ได้แก่ คน ทรัพย์สิน ข้อมูล สมรรถนะ
ฯลฯ กลยุทธ์ปัจจุบั น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นต้น ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์
เป็นต้น
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (Internal environmental assessment) เป็นการ
ประเมินเพื่อหาโอกาสและข้อจากัดหรือการคุกคามจากภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้า ผู้รับบริการ เป็นต้น
นอกจากนี้ อุดม แรงเขตรวิทย์ (2552) ระบุว่า ในองค์กรแห่งการทางานทุกองค์กรจะต้อง
อาศัย ปั จ จั ย หลั ก 4 Ms อัน ประกอบไปด้ ว ย คน (Man) วัส ดุ (Material) เงิน (Money) และ การ
จัด การ (Management) ซึ่งในทุกปั จจัยมีความส าคัญ ในระดับ ที่เท่ าๆกัน หากขาดปั จจัยในข้อใด
ข้ อ หนึ่ ง องค์ ก รอาจจะไม่ ส ามารถด าเนิ น การท างานไปให้ ถึ ง ในระดั บ ที่ ตั้ ง เป้ า หมายหรื อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้
การหาจุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นขั้นตอนที่ส าคั ญ ในการวางแผนกลยุทธ์
เนื่องมาจากกลยุทธ์ด้านรุกจะมาจากจุดแข็งและโอกาส ส่วนกลยุทธ์ด้านรับจะเป็นการแก้ไขปัญหา
หรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจุดอ่อนและอุปสรรคขององค์กร ซึ่งเมื่อนาผลจากการวิเคราะห์
มาจัดทา SWOT Matrix หรืออาจเรียกว่า TOWS Matrix
ตารางที่ 2.8 การกาหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ จาก SWOT Matrix
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)

โอกาส (O)

ภัยคุกคาม (T)

SO (Attack) : ลุย เดินหน้า รุกฉวย ST (Maintain) : รักษาระดับ
ทาลายอุปสรรค
โอกาส
WO (Stabilization) : ปรับปรุง
แก้ไข ฟื้นฟู หาช่องทางโตต่อไป

แหล่งที่มา : สมพร แสงชัย (2548)

WT (Retrenchment) : ถอย
ชะลอ ลด หนี
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จากตาราง 2.8 จะได้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องสภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก 4 รูป แบบ
ประกอบด้วย จุดแข็งและโอกาส (SO) จุดแข็งและภัยคุกคาม (ST) จุดอ่อนและโอกาส (WO) และ
จุดอ่อนและอุปสรรค (WT)
ซึ่งปัจจุบันเทคนิค SWOT ได้เป็นที่นิยมและถูกมาปรับใช้ในการวางแผนองค์กรต่างๆ อย่าง
มากมายหลากหลาย ทั้งองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาครัฐ เช่น
จาลอง โพธิ์บุ ญ (2551) ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตัวอย่าง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยพิจารณาด้านพันธกิจ กลุ่มเป้าหมาย
การบริห ารจั ดการ และการเรีย นรู้และพัฒ นา ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกที่ มีผ ลต่อการ
ด าเนิ น การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว โดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด Balanced
Scorecard แต่ได้ป รับ ปรุงให้ เหมาะสมกับการบริห ารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะศึกษา
ใน 4 มิติ คือ ด้านพันธกิจ ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และ พัฒนา
ทั้งนี้ ในแต่ล ะมิ ติจ ะได้น าหลั กการของธรรมาภิ บาล และการดาเนิ นการที่ ดี (Good Practice) มา
พิจารณาร่วมด้วยนอกจากนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร งบประมาณที่ได้จัดสรร
การจัดหน้าที่โครงสร้างรับผิดชอบ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพพื้นที่ ความร่วมมือของชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2553) ศึกษาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ ปัจ จัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 3 ด้าน คือ ศักยภาพด้านการจัดสรรงบประมาณและกาลังคน ศักยภาพ
ของบุคลากรที่ทาหน้าที่บริห ารจั ดการสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และ
ศักยภาพในการดาเนิ น งานในการแก้ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม โดยศึ กษาเฉพาะองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่ ในเขตควบคุ ม มลพิ ษ ของจั งหวั ด ในเขตปริ ม ณฑล 5 จั งหวั ด ได้ แ ก่ สมุ ท รปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี เก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม ในการประเมินพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายใน ได้แก่ แผนงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากร และ
งบประมาณ ปั จจัย ภายนอก ได้แก่ กระบวนการมีส่ วนร่วมในการดาเนินการ ด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ชุมชน โดยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวคิดว่าด้วยต้นทุน
ทางสังคม (Social Capita) และแนวคิดว่าด้วยการกระจายอานาจ (Decentralization)
พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ ในการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง โดยใช้
SWOT Analysis สภาวะแวดล้อมภายใน ได้แก่ ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างองค์กร การบริหาร องค์กร
นโยบาย/แผน/โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย และสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพพื้นที่
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สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ สื่อมวลชน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี
ใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการนาเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ของจั งหวัดปทุ มธานี จากนั้ น วิเคราะห์ (SWOT Analysis) สภาพแวดล้ อมภายใน ประกอบด้ ว ย
สถานการณ์ขยะมูลฝอย ความต้ องการของประชาชน นโยบายของท้ องถิ่นแผนงาน/โครงการการนา
แผน/ โครงการไปปฏิบัติการติดตามประเมินผลตามนโยบายและกระบวนการแก้ไขปรับปรุง และการ
สภาพแวดล้อมภายนอกขององคก์ร ประกอบด้วย นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพพื้นที่
ตามภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการสนั บสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่น เก็บข้อมูล
โดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interviews) การสั ง เกตการณ์ แ บบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Nonparticipant Observation) และจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านปัญหาขยะมูลฝอย สภาพพื้นที่ และความต้องการของประชาชน
จาลอง โพธิ์บุญ และคณะ (2560) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนแม่บท
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าแผนฯ โดยใช้ SWOT Analysis วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจของคนในชุมชน
การตอบสนองนโยบายของผู้ น าชุม ชนที่ มีต่ อหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง และการให้ ความร่ว มมือ ของ
ประชาชน
Guerrero et al. (2013) สรุปว่า การจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุม ถึงสถานที่กาจัด ผู้นา
หรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ต้องมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย มี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละโครงสร้ า งที่ จ าเป็ น มี ก ารก าหนดกฎหมายและการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
กฎระเบียบที่อานวยความสะดวก ในการวางแผนและการดาเนินการ
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้นาเทคนิคการวิเคราห์ SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด โดยปัจจัยภายใน พิจารณาจากปัจจัยหลักใน
ด้ านการบริ ห ารจั ด การ ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากร งบประมาณ วั ส ดุ /อุ ป กรณ์ การบริ ห ารจั ด การ
ระเบียบ/กติกา และปัจจัยภายนอก ประยุกต์ใช้รูปแบบ PESTLE Analysis ประกอบด้วย นโยบาย
ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี กฏหมาย สภาพแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สรุ ป ประเทศไทยนั บ ว่ายั งประสบปัญ หาขยะมูล ฝอยมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบั น
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี สาเหตุสาคัญเนื่องมาจากการเร่งพัฒนาในด้าน
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เศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรอย่างรวดเร็วในอดีต ทาให้มีการขยายตัวของเมืองมาก
ขึ้น พื้นที่เกษตรกรรมถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ยังสนับสนุนให้วิถีชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็น
การดาเนินชีวิตที่เร่งรีบและสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้มีการบริโภคทรัพยากรที่มากขึ้นเกินความ
พอดีและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยที่มากขึ้นตามไปด้วย ทาให้เกิดความไม่
ยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันและอนาตค ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยังยืน
จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ งความเป็ น องค์ ร วมในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งการจั ดการแก้ไขปั ญ หาที่ เกิดขึ้น จะต้องคานึ งถึงหลั กนิ ติธรรม คุ ณ ธรรม
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งเป็น หลักธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยที่สาคัญที่สุด คือ การลดปริมาณขยะมูล
ฝอย คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด และการนาขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะมู ล ฝอยที่น าไปก าจั ดขั้น ตอนสุ ด ท้าย ซึ่งพบว่า ยังมีสั ดส่ ว นเพียงเล็ กน้อ ยเท่านั้ น การจัดการ
ในหลายพื้นที่ยังมีปัญหาในด้านพื้นที่หรือสถานที่กาจัดที่ถูกต้องและเพียงพอ ส่วนใหญ่ดาเนินการโดย
การเก็บขนไปเทกองไว้ในพื้นที่หรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเพื่อรอการกาจัด ทาให้เกิดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกลเคียงและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 พบว่า มีขยะมูลฝอยตกค้างทั้งประเทศ มากกว่า 30 ล้านตัน เมื่อพิจารณา
นโยบาย แผนงาน และทิศทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พบว่า มีกรอบและทิศทางการ
ดาเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการกาหนดให้การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ
และได้มีการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งในขั้นตอน
แรกได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยตกค้ า ง (ขยะมู ล ฝอยเก่ า ) โดยแนวทางในการ
ดาเนินการ เช่น การสารวจประเมินขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดทาแผนงาน ฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย การฟื้นฟูสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่
การปิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ดาเนินการได้ถูกต้อง
ตามหลั กวิช าการ การกาจั ดในสถานที่ กาจัด ขยะมู ล ฝอยของเอกชนหรือ ใช้เป็ น เชื้อเพลิ งทดแทน
โดยตรงให้ กับ โรงงานของเอกชนที่ มีอยู่เดิม หรือผลิ ตแท่งเชื้อเพลิ ง (RDF) หรือส่ งเสริม การลงทุ น
ของเอกชนเพิ่ ม เติ ม เป็ น ต้ น มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทการจั ด การขยะมู ล ฝอยของประเทศ และ
แผนปฏิ บั ติ การในการด าเนิ น การ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยในระดั บ จั งหวั ด
ประกอบกับการมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดขยะมูลฝอยและโอนภารกิจด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล ส่งผลให้ทิศทาง
ในการบริห ารจั ดการขยะมูล ฝอยในหลายๆพื้ นที่ รวมถึงจังหวัดปทุมธานี มีความชัดเจนและเป็ น
รูปธรรมมากขึ้น
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จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากอยู่ใน
พื้น ที่ที่มีการขยายตัวของเมืองอย่ างต่อเนื่องและถูกกาหนดเป็น พื้นที่เป้าหมายในการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในพื้ น ที่วิกฤติ ตาม RoadMap การจัดการขยะมูล ฝอยและของเสี ยอันตราย
ชุมชนและจากข้อมูลการสารวจของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่า จังหวัดปทุมธานี
มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเกือบทั้งหมดดาเนินการด้วยการ
เทกอง (Open Dump) ระหว่า งปี 2557-2558 ประมาณ 167,000 ตั น การด าเนิ น การที่ ผ่ านมา
ขยะมูลฝอยตกค้างในหลายพื้นที่ได้รับการจัดการและดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด แต่ในหลายพื้ น ที่ ยั งมี ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสมอยู่ โดยในปี 2559 พบว่า จั งหวั ด
ปทุมธานี ยังมีปริมาณขยะตกค้าง 82,912 ตัน อยู่ในลาดับที่ 29 ประเทศ และมีปัญหาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย จัดอยู่ในลาดับที่ 23 ของประเทศ เมื่อพิจารณาแผนงานและทิศทางการจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดปทุมธานี จะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดทาแผนแม่บทในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสี ยอัน ตรายจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2559-2562) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่เป็น
กรอบในการดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมในหลายมิติ มีการกาหนด
ยุท ธศาสตร์ในแผนพัฒ นาจั งหวั ดปทุม ธานี แต่เมื่อพิ จารณากิจกรรม/โครงการที่เสนอบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ และปัญหา
ในการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่นาเสนอไว้ข้างต้น ทาให้คาดเดาได้ว่า จังหวัดปทุมธานี
ยังขาดการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุม ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ จังหวัดปทุมธานี
ยังคงมีปั ญหาในด้านการจัดการขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
จังหวัดปทุมธานีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมหากไม่ได้รับการจั ดการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้วงจร PDCA ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ SWOT Analysis และจัดทา TOWS
Matrix รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กาจัดใน
จังหวัดปทุมธานีให้ประสบความสาเร็จ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสมในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
ในจั งหวัด ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและสาเหตุ ของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
ตลอดจนการจั ดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอย และปั จจัยที่ มี ผลต่ อการ
จัดการขยะตกค้างในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทั้งที่ประสบความสาเร็จและยังไม่ประสบความสาเร็จ
ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยให้ประสบความสาเร็จ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง (Structured Interview) และการสั งเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ใช้วิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึง่ ผู้วิจัยมีรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
3.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 ข้อจากัดของงานวิจัย

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ตั้งอยู่บนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล ฝอย และแนวทาง
การจั ดการขยะมู ล ฝอยตกค้างและการฟื้ น ฟู /ปรับ ปรุงสถานที่ก าจัดขยะมู ล ฝอย รวมถึงนโยบาย
แผนงานและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารประกอบกับ การสัมภาษณ์ (Interview) ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ตลอนจนการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยใช้
วงจร P-D-C-A และปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการจัดการขยะตกค้างในสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยในจังหวัด
ปทุ มธานี จากเอกสาร การสั มภาษณ์ (Interview) และการสั งเกตการณ์ (Observation) จากนั้ น
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา และ
ปัจจัย ภายนอก ได้แก่ นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ SWOT analysis และจัดทา TOWS Matrix (ภาพที่ 3.1)
สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างในจังหวัดปทุมธานี

วิกฤติปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ลาดับที่ 29 ของประเทศ วิกฤติด้านการจัดการ
ลาดับ 23 ของประเทศ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่กาจัดด้วยการเทกอง
ปัจจุบันยังมีปัญหาด้านสถานที่กาจัดที่ถูกต้องและเพียงพอ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการจัดการขยะมูลฝอย
แนวทางการจัดการขยะตกค้างและการฟื้นฟู/ปรับปรุง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย รวมถึงนโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขยะ
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

ศึกษาการจัดการ (P-D-C-A) ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะตกค้างในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี

- การลด คัดแยกและการนากลับไปใช้ประโยชน์
- การกาจัด ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย หรือขนไป
กาจัดยังสถานที่กาจัดที่ถูกต้อง
- การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy)
- การห้ามเทกอง (No more open dump)
- สภาพแวดล้อม : ด้านกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต ขนาด
พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ได้แก่ การใช้น้า ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขนส่ง ด้านคุณภาพ
ชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ สภาพสังคม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการขยะ และปัญหาทีพ่ บ ได้แก่ น้าชะขยะ สภาพดิน กลิ่น
ฝุ่นละออง แมลงและพาหะนาโรค
- ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ที่ตั้ง พื้นที่ รูปแบบดาเนินการ ปริมาณขยะที่เข้า
สู่สถานที่กาจัดต่อวัน ปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ กระบวนการ/
ขั้นตอนในการกาจัดขยะมูลฝอย รูปแบบและเทคโนโลยีในการกาจัด
ขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการ

SWOT Analysis

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

ปัจจัยภายนอก
- นโยบาย : นโยบายที่เกี่ยวข้อง ความต่อเนื่อง
- ภาวะเศรษฐกิจ : อาชีพ รายได้
- สภาวะสังคม : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
- เทคโนโลยี : ประสิทธิภาพ เพียงพอและทันสมัย
- สิ่งแวดล้อม : ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และความตระหนักของ
ประชาชน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : การบังคับใช้ และบทกาหนดโทษ กฎหมาย
ใหม่หรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบของท้องถิ่น
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การมีส่วนรวม ผลกระทบ

แนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี ให้ประสบ
ความสาเร็จ (TOWS Matrix)

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้การกาหนดตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวแปรและนิยามปฏิบัติการ
ตัวแปร
การจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย
ประกอบด้วย

- การวางแผน
(Plan)

นิยามปฏิบัติการ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการกาจัดขยะมูลฝอยที่
ตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่การ
สารวจและประเมินปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ การ
ควบคุมการเทกองขยะมูล
ฝอย การรวบรวม การคัด
แยก และการกาจัดหรือ
ทาลายขยะมูลฝอยใน
รูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะ
เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ
สังคม
การตัดสินใจเลือกรูปแบบ
หรือวิธีในการกาจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างที่ถูกต้อง
เหมาะสม กาหนดขั้นตอน
หรือกระบวนการในการ
ปฏิบัติ เพื่อควบคุมการเท
กองขยะมูลฝอย การ
รวบรวม การคัดแยก และ
การกาจัดหรือทาลาย ซึ่งมี
การกาหนดระยะเวลา

การวัดตัวแปร
ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กาหนด

ที่มา
กรมควบคุมมลพิษ
(2557), สวรรยา
กะตะศิลา (2557)

- ปริมาณขยะมูลฝอย อนงค์นาถ ทองจะ
ตกค้างสะสมใน
โป๊ะ (2560)
สถานที่กาจัด ได้รับ
การจัดการด้วย
รูปแบบที่ถูกต้อง
เหมาะสม และมี
ปริมาณลดลงร้อยละ
100 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม
ปี 2557-2558
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ตัวแปร

- การปฏิบัติ
ตามแผน (DO)

- การติดตาม
ตรวจสอบ
(Check)
- การปรับปรุง
แก้ไขและ
ดาเนินการให้
เหมาะสม
(Action)
การวิเคราะห์
SWOT

นิยามปฏิบัติการ
เป้าหมายงบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน
ดาเนินการตามแผน
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่
กาหนดไว้ เพื่อควบคุมการ
เทกองขยะมูลฝอย
การรวบรวม การคัดแยก
และการกาจัดหรือทาลาย

ติดตามตรวจสอบผลการ
การดาเนินงานตามแผน
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
การปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
อุปสรรคที่ทาให้ไม่เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดไว้ และ
นาไปวางแผนปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์หรือ
ประเมินสภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน (Internal
environment
assessment) และ
ภายนอก (Internal
environmental
assessment) องค์กรที่มี

การวัดตัวแปร

ที่มา

- มีขั้นตอนหรือ
อนงค์นาถ ทอง
กระบวนการในการ
จะโป๊ะ (2560)
ดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อ
ควบคุมการเทกองขยะ
มูลฝอย การรวบรวม การ
คัดแยก และการกาจัด
หรือทาลาย
- ปัญหาอุปสรรคที่พบใน
การดาเนินงานตาม
กระบวณการหรือ
ขั้นตอน
มีการติดตามตรวจสอบ
อนงค์นาถ ทอง
ตามแผนและเป้าหมายที่ จะโป๊ะ (2560)
กาหนดไว้
มีการดาเนินการปรับปรุง อนงค์นาถ ทอง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคและ จะโป๊ะ (2560)
วางแผนปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
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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- ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

นิยามปฏิบัติการ
การวัดตัวแปร
ผลต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยตกต้างสะสมใน
สถานที่กาจัด
ปัจจัยภายในองค์กร ซึ่ง
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน
ที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม
ได้แก่
มีความรู้ ความเข้าใจ
บุคลากร
ความสามารถ ทักษะ /
ประสบการณ์ และมีความ
เพียงพอ

ที่มา

เอกชัย บุญ
ยาทิษฐาน
(2553),
สมพร แสงชัย
(2548)
จาลอง โพธิ์บุญ
(2551), โสภา
รัตน์ จารุสมบัติ
(2553), พีรยา
วัชโรทัย (2556)
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
จาลอง โพธิ์บุญ
และเพียงพอ
(2551), โสภา
รัตน์ จารุสมบัติ
(2553), พีรยา
วัชโรทัย (2556)
วัสดุ/อุปกรณ์
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
พีรยา วัชโรทัย
และเพียงพอ
(2556)
การจัดการ
มีแผน กระบวนการ
พีรยา วัชโรทัย
ขั้นตอน ติดตามตรวจสอบ (2556)
และวัดผล
ระเบียบ/กติกา
มีระเบียบ/กติกา /ข้อ
เอกชัย บุญ
กาหนดการปฏิบัติงาน
ยาทิษฐาน
(2553)
ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่ง
เอกชัย บุญ
เป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม
ยาทิษฐาน
ที่มีผลต่อการจัดการขยะ
(2553),
มูลฝอยตกค้างสะสม
สมพร แสงชัย
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นิยามปฏิบัติการ
ได้แก่
นโยบาย

ภาวะเศรษฐกิจ

สภาวะสังคม

เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัดตัวแปร

ที่มา
(2548)
- นโยบายที่เกี่ยวข้อง พีรยา วัชโรทัย
- ความต่อเนื่องของ (2556),
นโยบาย
เสาวลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ (2560)
อาชีพ รายได้
พีรยา วัชโรทัย
(2556),
เสาวลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ (2560)
- วิถีชีวิตของชุมชน
จาลอง โพธิ์บุญ
- ประเพณี วัฒนธรรม (2551), พีรยา วัช
โรทัย (2556)
การกาจัดขยะมูลฝอย พีรยา วัชโรทัย
ที่มีประสิทธิภาพและ (2556)
ทันสมัย
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน เอกชัย บุญยาทิษ
พื้นที่
ฐาน (2553)
- ความตระหนักของ
ประชาชน
การบังคับใช้ และบท เอกชัย บุญยาทิษ
กาหนดโทษ กฎหมาย ฐาน (2553),
ใหม่หรือการปรับปรุง จาลอง โพธิ์บุญ
กฎหมาย กฎระเบียบ และคณะ (2560)
ของท้องถิ่น
- การมีส่วนรวมในการ จาลอง โพธิ์บุญ
จัดการขยะ
(2551), โสภารัตน์
- การได้ผลกระทบ
จารุสมบัติ (2553),
จากการจัดการขยะ
พีรยา วัชโรทัย
(2556),
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การวัดตัวแปร

ที่มา
เสาวลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ (2560)

3.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญในแต่ละ
กลุ่ม พิจ ารณาจากผู้ที่สามารถให้ข้อมูล ได้ดีที่สุ ด ซึ่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) รวมผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยครั้งนี้ 63 คน ดังนี้
1) ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้ รับมอบหมาย ของสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 2557-2558 จานวน 8 แห่งๆ ละ 1 คน รวม
8 คน ได้แก่ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ พื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย
พื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร พื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) พื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) พื้นที่
เทศบาลตาบลบ้านกลาง พื้นที่ อบต.พืชอุดม และพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยไม่รวมสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี, 2558)
2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี
2557-2558 (เฉพาะแห่งที่มี) จานวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน รวม 6 คน
3) ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 2557-2558 (เฉพาะแห่งที่มี) จานวน 2 คน
4) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีภารกิจในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในระดับภาคและระดับจังหวัด รวม 12 คน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน
8 แห่ ง ส านั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 6 นนทบุ รี (สสภ.6 นนทบุ รี ) จ านวน 1 คน ส านั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด ปทุ มธานี (ทสจ.ปทุ ม ธานี) จานวน 1 คน ส านั กงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี (สอจ.ปทุมธานี) จานวน 1 คน ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี (สถ.ปทุมธานี) จานวน 1 คน
5) อาจารย์ ป ระจ าคณะของมหาวิท ยาลั ยที่ มี ห ลั ก สู ต รการเรีย นการสอนที่ เกี่ ยวข้อ งด้ าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรือนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 3 คน
6) ประธานหรือผู้นาชุมชน ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ จานวน 8 แห่งๆ ละ 1
คน รวม 8 คน
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7) ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่กาจัดขยะนั้นๆ จานวน 8 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม
24 คน

3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.3.1 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ย แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้าง (Structured
Interview) และแบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ดังนี้
3.3.1.1 แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า ง (Structured Interview) แบ่ ง เป็ น 4 ชุ ด
(ภาคผนวก ก) ดังนี้
ชุดที่ 1 ส าหรับผู้ บริห ารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้ แทนที่ได้รับมอบหมาย
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้ าหน้ าที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในพื้ นที่
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ชุดที่ 3 สาหรับประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน
ชุดที่ 4 สาหรับนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์
ชุดที่ 5 สาหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
3.3.1.2 แบบสั งเกตการณ์ แบบไม่ มี ส่วนร่ วม (Non-participant Observation) โดยท า
การสังเกตการณ์ ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยนั้นๆ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ที่สังเกตการณ์ วัน เวลา
และผู้สังเกตการณ์ และกิจกรรมหรือขั้นตอนที่สังเกตการณ์ ได้แก่ สภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม
โดยรอบ การรวบรวม การคัดแยก การกาจัด ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ (ภาคผนวก ข)
3.3.2 การกาหนดคาถาม/ประเด็นในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดคาถาม/ประเด็นสาหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 3.2
3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ มาหาตรวจสอบความตรง
และตรวจสอบความเชื่อถือได้

ประเด็น
1. แนวทางการจัดการขยะตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัด การฟื้นฟู/
ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2. สภาพปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง

- ข้อมูลทุติยภูมิ ตามแบบ
สารวจ คพ.1
- การสัมภาษณ์

- สภาพแวดล้อม : ด้านกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ได้แก่ การใช้น้า ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขนส่ง
ด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ สภาพสังคม
- กระบวนการ/ขั้นตอนในการรวบรวม การคัดแยก และ
การกาจัด
- ปัญหาที่พบ ได้แก่ น้าชะขยะ สภาพดิน กลิ่น ฝุ่นละออง
แมลงและพาหะนาโรค
- สสภ. 6 (นนทบุรี) และทสจ.
- ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ผู้ดาเนินการ พื้นที่ รูปแบบดาเนินการ
ปทุมธานี รวม 2 แห่ง
งบประมาณ สถานที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ปริมาณขยะที่เข้าสู่
- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย สถานที่กาจัดต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่กาจัดต่อวัน
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
กระบวนการในการกาจัดขยะมูลฝอย รูปแบบและ
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
เทคโนโลยีในการกาจัดขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการ
- ณ ที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
จานวน 8 แห่ง

- การสังเกตการณ์

คาถาม/ประเด็น
- การจัดการขยะตกค้าง การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยในปัจจุบัน มีแนวทางการดาเนินการอย่างไร

แหล่งข้อมูล
- คู่มือ แนวทาง เอกสาร รายงาน
บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ศึกษาเอกสาร

ตารางที่ 3.2 การกาหนดคาถาม/ประเด็นสาหรับการเก็บรวมรวมข้อมูล
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ประเด็น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์
แหล่งข้อมูล
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.
ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ จานวน 8 แห่ง สสภ.6
(นนทบุรี) ทสจ.ปทุมธานี สอจ.
ปทุมธานี สถ.ปทุมธานี รวม
12 แห่ง
- ประธานหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่
จานวน 8 แห่ง
- ประชาชนในพื้นที่ จานวน 8
แห่งๆละ 3 คน
- ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 คน

- ข้อมูลชุมชน
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่
อย่างไร
- การรับรู้สถานการณ์ปัญหา ผลกระทบและความคิดเห็น
ต่อปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้าง

คาถาม/ประเด็น
- ผลกระทบและสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด คืออะไร
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- การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้

ประเด็น
3. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม
- การวางแผน

- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์

- การสัมภาษณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาถาม/ประเด็น

- มีแผนงานในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมหรือไม่
อย่างไร (เป้าหมาย ตัวชี้วัด กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ
ระยะเวลา ฯลฯ)
- มีการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอย่างไร
บ้าง (กระบวนการ/ขั้นตอน)
- การดาเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร

แหล่งข้อมูล

- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน
- ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 คน
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ประเด็น
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน
ที่กาหนดไว้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์
แหล่งข้อมูล
คาถาม/ประเด็น
- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย - มีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานอย่างไร
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
- ผลการดาเนินการเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมาย
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
หรือไม่ อย่างไร
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.
ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ จานวน 8 แห่ง สสภ.6
(นนทบุรี) ทสจ.ปทุมธานี สอจ.
ปทุมธานี สถ.ปทุมธานี รวมจานวน
12 แห่ง
- ประธานหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่
จานวน 8 แห่ง
- ประชาชนในพื้นที่ จานวน 8
แห่งๆละ 3 คน
- ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 คน
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- ปัญหาอุปสรรค

ประเด็น

- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูล
คาถาม/ประเด็น
- ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 คน
- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย - ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินการคืออะไร
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.
ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ จานวน 8 แห่ง สสภ.6
(นนทบุรี) ทสจ.ปทุมธานี สอจ.
ปทุมธานี สถ.ปทุมธานี รวม
12 แห่ง
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4. SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุ/อุปกรณ์

ประเด็น
- การปรับปรุงแก้ไข

- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์

- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย - จานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอหรือไม่
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
อย่างไร
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง

แหล่งข้อมูล
คาถาม/ประเด็น
- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย - มีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผลเป็นเช่นไร
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.
ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ จานวน 8 แห่ง สสภ.6
(นนทบุรี) ทสจ.ปทุมธานี สอจ.
ปทุมธานี สถ.ปทุมธานี รวม
12 แห่ง
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ปัจจัยภายนอก
นโยบาย
ภาวะเศรษฐกิจ
สภาะสังคม
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการ
ระเบียบ/กติกา

ประเด็น

- การสัมภาษณ์
- การสังเกตการณ์

- ศึกษาเอกสาร

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

- เอกสาร รายงาน บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.
ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ จานวน 8 แห่ง สสภ.6
(นนทบุรี) ทสจ.ปทุมธานี สอจ.
ปทุมธานี สถ.ปทุมธานี รวม 12 แห่ง
- ประธานหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่
จานวน 8 แห่ง

แหล่งข้อมูล
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 แห่งๆ ละ 3 คน
- ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี)
จานวน 2 คน

- มีนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดหรือไม่ อย่างไร
- ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะสังคมในพื้นที่ เช่น อาชีพ
รายได้ การศึกษา วิถีชีวิตของประชาชน เป็นอย่างไร
- มีเทคโนโลยีหรือรูปแบบในการกาจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คืออะไร ประชาชนมีความ
สนใจและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด

คาถาม/ประเด็น
- มีกระบวนการ/ขั้นตอน ในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมอย่างไร
- มีปัญหาในกระบวนการ/ขั้นตอน ในการทางานหรือไม่
- มีระเบียบ/กติกา หรือข้อกาหนดการปฏิบัติงานอย่างไร มี
ความเหมาะสมหรือไม่
- ปัจจัยภายในอื่นๆ ที่มีผลต่อการจัดการขยะตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

117

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

ประเด็น

- การสัมภาษณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาถาม/ประเด็น
- มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมหรือไม่ มีการบังคับและบทกาหนดโทษอย่างไร
- ปัจจัยภายนอกอื่นๆ มีผลต่อการจัดการขยะตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดหรือไม่ อย่างไร
- ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย - มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่กาจัดของท่านใน
ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับ
อนาคตต่อไปอย่างไร เพื่อจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
มอบหมาย จานวน 8 แห่ง
ที่จะเกิดขึ้น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท. - การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กาจัดที่
ในพื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
ตั้งอยู่ จานวน 8 แห่ง สสภ.6
(นนทบุรี) ทสจ.ปทุมธานี สอจ.
และท่านหรือหน่วยงานของท่านจะเข้าไปมีส่วนร่วมในแนว
ปทุมธานี สถ.ปทุมธานี รวม 12 แห่ง ทางการจัดการนั้นอย่างไร
- ประธานหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่
จานวน 8 แห่ง
- ประชาชนในพื้นที่ จานวน 8
แห่งๆละ 3 คน

แหล่งข้อมูล
- ประชาชนในพื้นที่ จานวน 8
แห่งๆละ 3 คน
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3.3.3.1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity)
1) นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ตามนิยาม
เชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างการสร้างข้อคาถาม โดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อ
คาถามดังนี้
คะแนน 1
หมายถึง
แน่ใจว่าคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
คะแนน 0
หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
คะแนน -1
หมายถึง
แน่ใจว่าคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบียบวิธีวิจัย จานวน
1 ท่าน และผู้เชียวชาญด้านเนื้อหาหรือศาสตร์ที่ทาการวิจัย จานวน 2 ท่าน (วิสาขา ภู่จินดา, 2560 )
2) นาผลการตรวจสอบมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence: IOC)
IOC = ∑ 𝑅/𝑁
R = ผลคูณของคะแนนกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
3) การแปลผลค่า IOC
ข้อคาถามมีค่า IOC เข้าใกล้ 1
ข้อคาถามที่ดี
ข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.5 - 1
ข้อคาถามนั้นสามารถนาไปใช้ได้
ข้อคาถามมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5
ข้อคาถามนั้นควรมีการปรับปรุงแก้ไข
ผลการประเมินความตรง (แสดงดังภาคผนวก ค)
1) แบบสังเกตการณ์ พบว่า ประเด็นที่สังเกตการณ์ ในข้อที่ 2 และ 3 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67
สามารถน าไปใช้ ได้ โดยมี ข้ อ เสนอแนะให้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ผู้ วิ จั ย ได้ อ ธิบ ายเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น การ
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 สามารถนาไปใช้ได้ ส่วนข้อ 1-5
ข้อ 9 และข้อ 11 เป็นข้อคาถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยายความและอธิบายเพิ่มเติม ในประเด็น
ปัญหาอุปสรรคที่พบในกระบวนการหรือขั้นตอนในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
นิยามสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ชัดเจน อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
และขยายความแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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ชุดที่ 2 พบว่า ในข้อที่ 5 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 สามารถนาไปใช้ได้ ส่วนในข้ออื่นมีค่า IOC
เท่ากับ 1 เป็น ข้อคาถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ ขยายความแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการ
ติดตามตรวจสอบ งบประมาณสนับสนุน และอธิบายเพิ่มเติมปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมหรือยกตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ขยายความและอธิบายเพิ่มเติมแล้ว
ชุดที่ 3 พบว่า ในข้อที่ 8 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 สามารถนาไปใช้ได้ ส่วนในข้ออื่นมีค่า IOC
เท่ากับ 1 เป็นข้อคาถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยายความการเปลี่ยนแปลงในชุมชนด้านไหนบ้าง
อธิบายผลกระทบด้านใดบ้าง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการประชาชนอาจไม่ทราบข้อมูล ผู้วิจัยได้ขยาย
ความและอธิบายเพิ่มเติมแล้ว
ชุดที่ 4 และ 5 พบว่า ทุกข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1 เป็นข้อคาถามที่ดี โดยมีข้อเสนอแนะให้ขยาย
ความและอธิบายเพิ่มเติม
3.3.3.2 ตรวจสอบความเชื่ อ ถื อ ได้ (Credibility) โดยเทคนิ ค สามเส้ า (Triangulation)
ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากสามแหล่ง ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับภาค หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และการสัมภาษณ์เจ้าของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ประกอบกับสามเส้าของ
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การศึ ก ษาเอกสาร การสั ม ภาษณ์ และการสั ง เกตการณ์ เพื่ อ
ตรวจสอบผลการวิจัยให้ตรงกัน (สุพรรณี ไชยอาพร, 2552)
โดยผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขแบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ที่สร้างขึ้น ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
3.4.1 ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร หนังสือ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศและจังหวัดปทุมธานี ปัญหาในด้านการจัดการขยะ
มูล ฝอยของจั งหวัดปทุมธานี นโยบาย แผนงาน และทิศทางการจัดการขยะมูล ฝอยของประเทศ
และจังหวัดปทุมธานี ผลการดาเนินงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง แนวคิด ทฤษฎีด้านการ
จัดการขยะ แนวทางการจัดการขยะตกค้าง การฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
3.4.2 ข้อมูลสภาพพื้นที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย เก็บ ข้อมูล ทุติยภูมิจ ากแบบส ารวจ คพ.1 ของกรมควบคุมมลพิ ษ (ภาคผนวก ง) จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ณ ที่ตั้งสถานที่
กาจั ดขยะมูลฝอย โดยผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้ บริห ารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้
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แทนที่ได้รั บ มอบหมาย เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิบั ติงานในสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอยนั้น ๆ (เฉพาะแห่ งที่มี )
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานหรือผู้นาชุมชน ประชาชนในพื้นที่
และประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ (เฉพาะแห่งที่มี) จากนั้นรวบรวบ เรียบเรียง
และวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.3 ข้ อ มู ล การจั ด การและปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี เก็บข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง
เก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะ
มูล ฝอยนั้ น ๆ (เฉาะแห่ งที่มี) เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ เจ้าหน้าที่ ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประธานหรือผู้นาชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัด
แยกขยะ (เฉพาะแห่งที่มี) จากนั้นรวบรวม เรียบเรียง และนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้าง โดยใช้ SWOT Analysis

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ยเชิ งคุณ ภาพ จะใช้ แนวทางการวิ เคราะห์ ของงานวิ จัยเชิ ง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นามาตรวจสอบและ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ว่าเนื้อความที่ได้ คล้าย สอดคล้องหรือแตกต่าง หากแตกต่าง
จะท าการแยกประเด็ น ออกมาวิเคราะห์ (โยธิน แสวงดี , 2558) ซึ่งแหล่ งข้อมูลได้แก่ ข้อมู ลจากการ
สั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ข้ อมู ลจากการสั งเกตการณ์ ในพื้ นที่ และข้ อมู ลจากการศึ กษาเอกสาร
รายงาน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่ผ่านมา ประเด็นหลักที่วิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
3.5.1 วิเคราะห์ สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจั ด ขยะมูล ฝอย โดยการน าข้ อมู ล ที่ ได้ ม าเรียบเรีย งตามประเด็ น ที่ เสนอไว้ในกรอบแนวคิ ด ซึ่ ง
พิจารณาด้านกายภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ โดยนาข้อมูลทั่ว ได้แก่ ที่ตั้ง พื้นที่ รูปแบบ
ดาเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่กาจัดต่อวัน ปริมาณขยะตกค้างสะสมในพื้นที่ กระบวนการ/
ขั้นตอนในการกาจัดขยะมูลฝอย รูปแบบและเทคโนโลยีในการกาจัดขยะมูลฝอย และการบริห าร
จัดการ ที่ได้จากการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ตามแบบ คพ. 1 มาพิจารณาร่วมด้วย ส่วนสาเหตุของปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมา
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เรียบเรียง และวิเคราะห์โดยทาให้ข้อมูล ได้แก่ ถ้อยคา ประโยค หรือใจความที่ปรากฎในเอกสารเป็น
จานวนที่วัดได้ แล้ วแจงนับจานวนของถ้อยคา ประโยค หรือใจความเหล่านั้น (เอื้อมพร หลินเจริญ ,
2555)
3.5.2 วิเคราะห์การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี ทาการวิเคราะห์โดยพิจารณาประเด็นการจัดการ P-D-C-A ที่เสนอไว้ในกรอบ
แนวคิด ประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do) ด้านการ
ติดตามตรวจสอบ (Check) และด้านการปรั บปรุงแก้ไข (Action) โดยแต่ล ะด้านตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์นโยบาย
มาตรการ กิจกรรมของจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่ศึกษา มาพิจารณาร่วมด้วย
3.5.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
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 จากนั้นนาประเด็นปัจจัยที่วิเคราะห์ได้มาจัดทา TOWS Matrix เพื่อกาหนดแนวทาง
ที่ เหมาะสมในการจั ดการปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัด ขยะมู ล ฝอยในจังหวัด
ปทุมธานีให้ประสบความสาเร็จ

3.6 ข้อจากัดการวิจัย
3.6.1 การศึกษาและเก็บข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน มีข้อจากัดด้านเอกสาร/ข้อมูล รวมถึง
บุคลากรซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับข้อมูลบางข้อมูลเป็นความลับขององค์กรที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ ทาให้ข้อมูลที่ได้บางส่วนอาจไม่ชัดเจนและครบถ้วน
3.6.2 ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเฉพาะขยะมูลฝอยที่ตกค้างในสถานที่กาจัด ตามรายงาน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2558 ของกรมควบคุมมลพิษเท่านั้น ไม่รวมขยะมูล
ฝอยที่ตกค้างตามสถานที่เพื่อรอการเก็บขนหรือสถานที่ลักลอบทิ้งอื่นๆ ในจังหวัด
3.6.3 การเลือกผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบเจาะจง และศึกษาสถานการณ์เฉพาะ ทาให้
การนาผลการศึกษาไปใช้ในวงกว้างอาจมีข้อจากัดได้

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อง การจัดการปัญ หาขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดขยะมูล ฝอยใน
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหา
ขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีให้ประสบความสาเร็จ โดยใช้การวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และการสังเกตการณ์
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพพื้นที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ส่วนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
และส่วนที่ 3 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด ขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 สภาพพื้นที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ข้อมูลสภาพพื้นที่ ปั ญหา และสาเหตุของปัญ หาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมู ล ฝอยได้ จ ากการศึก ษาเอกสาร รายงานที่ เกี่ย วข้ อง การสั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ส าคัญ ได้ แ ก่
ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จานวน 8 คน เจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง จ านวน 12 คน ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 6 (นนทบุ รี )
เจ้าหน้าที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 8 แห่ง) ประธานหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ จานวน 8 คน ประชาชนใน
พื้น ที่ จานวน 8 แห่ งๆ ละ 3 คน รวม 24 คน ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่ เข้ามาคัดแยกขยะ
(เฉพาะแห่ งที่มี) จานวน 2 คน และการสังเกตการณ์ ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน 8 แห่ ง
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
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4.1.1 สภาพพื้นที่และปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
4.1.1.1 สภาพพื้นที่ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
1) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ตั้งอยู่หมู่ 19 ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 667300 Y 1509511 ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อ
กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม และทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่รกร้าง
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแนวรั้วรอบขอบชิด เป็นบางส่วน มีอาคารสานักงานและอาคาร
โรงงานคัดแยกขยะ มีระบบไฟฟ้าและระบบน้าใช้เข้าถึง พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม (ภาพที่ 4.1)

ภาพที่ 4.1 ตาแหน่งที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
ถนนที่ใช้ในการสัญจรของรถขนขยะเข้าสู่พื้นที่มีสภาพทรุดโทรม บางช่วงเป็นทางลูกรัง มี
หลุมมีบ่อ (ภาพที่ 4.2)
สาหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน จากการสัมภาษณ์ประธานชุมชนและประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ประชาชน
ในพื้นทีใ่ กล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“มีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเยอะ มีอาคารพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น และปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองที่
เคยใช้ อ าบใช้ กิ น ได้ ปั จ จุ บั น ใช้ ไม่ ได้ แ ล้ ว การประกอบอาชี พ ท้ านามี น้ อ ยลง ส่ ว นใหญ่ รับ จ้ างใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร”
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ภาพที่ 4.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยนี้เริ่มใช้เป็นพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 มีขนาดเนื้อที่ 41-3-91 ไร่ เป็นพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองท่าโขลง อยู่ห่างจากเทศบาลฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่นามากาจัด
ประมาณวันละ 130-150 ตันต่อวัน ดาเนินการโดยเทศบาลฯ จ้างเอกชนกาจัด มีการใช้พื้นที่บ่อฝัง
กลบแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีหมักทาปุ๋ยแบบ
ไร้ อ ากาศ (Anaerobic Digestion) และผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ขนาด 1 เมกะวั ต ต์
มีเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องชั่งน้าหนักแบบอัตโนมัติ เครื่องร่อนขยะ (Trommel) เครื่องแยกขนาดด้วย
ลม บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) จานวน 50 บ่อ สายพานคัดแยกขยะ
ด้วยมือ (Hand Sorting) และเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับ สิ่งที่ได้จากการ
สั งเกตการณ์ ณ สถานที่ กาจั ด ขยะมู ล ฝอย และการสั มภาษณ์ ผู้ จัดการสถานที่ กาจัดขยะมู ล ฝอย
ซึง่ กล่าวไว้ว่า
“กระบวนการในการจัดการขยะของเรา (ภาพที่ 4.3) เริ่มจากรถขนขยะของเทศบาลเมืองท่า
โขลง จะขนขยะมูลฝอยเข้ามา ผ่านเครื่องชั่งน้้าหนักแบบอัตโนมัติ จากนั้นจะวิ่งเข้าไปโหลดในโรงคัด
แยก โดยจะมีเครื่องจักร 2 เครื่อง ก้าลังการผลิตเครื่องละประมาณ 100 ตัน หนึ่ง วันรองรับขยะเต็มที่
ได้ 200 ตัน ถ้าเครื่องไม่เสียหรือช้ารุด หลักการคัดแยกขยะจะเข้าไปในเครื่องร่อนโดยใช้แรงเหวี่ยง
(Trommel) เพื่ อ แยกเศษอาหาร และพลาสติก ออกจากกั น หรือแยกสารอิน ทรีย์ (Organic) กั บ
สารอนินทรีย์ (Inorganic) ออกจากกัน แบ่งเป็น
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ภาพที่ 4.3 การจัดการขยะของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
1) ขยะอินทรีย์ เราจะน้าไปหมักแก๊ส ซึ่งมีอยู่ 50 บ่อ โดยได้พัฒนาใช้ระบบปั๊มผ่านท่อเข้าสู่
บ่อหมัก เพื่อเอาแก๊สไปผลิตไฟฟ้า ใช้กับเครื่องยนต์ และผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ไว้ใช้ในภายใน ที่เหลือ
จะขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลังจากที่หมักแก๊สเสร็จแล้ว สารอินทรีย์ที่อยู่ในบ่ อแก๊ส เมื่อย่อย
สลายหมดแล้ว น้าไปตากให้แห้ง ใช้เครื่องร่อนแยกเอาดินออกมา ซึ่งจะได้เศษขยะพวกหลอดกาแฟ
ฝาเบียร์ ที่ปนอยู่ ดินที่แยกออกมาจะน้าไปท้าปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยต้องเอาปุ๋ยเคมีมาผสมตามสัดส่วน
ของพืชแต่ละชนิด โดยได้องค์ความรู้นี้มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(วว.) แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ด้าเนินการเต็มที่ เพราะยังขาดปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น งบประมาณ บุคลากร
และการบริหารจัดการ
2) ขยะอนิ น ทรี ย์ จะแบ่ งเป็ น 2 อย่ า ง ได้ แ ก่ ขยะรี ไซเคิ ล พวกขวดพลาสติ ก ขวดแก้ ว
หลังจากการคัดแยกไปขายให้กับโรงงานรีไซเคิล พลาสติกส่วนที่เหลือเล็กๆ น้อยๆ ที่เผาได้ จะถูก
น้าไปท้าขยะเชื้อเพลิง (RDF) โดยส่งไปขายที่โรงปูน TPI และปูน SCG ส่วนพวกเศษไม้ต่าง ๆ มีการ
บริหารจัดการต่อ
ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยที่ยังไม่สมบูรณ์ ของสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเรา คือ ขยะ
พวกเศษผ้า ชิ้นใหญ่ ที่นอน จะเป็นปัญหา เนื่องจากไม่สามารถเข้าเครื่องคัดแยกได้ มีประมาณ 3%
และไม่มีเครื่องฉีก ต้องส่งไปก้าจัดยังที่ที่สามารถก้าจัดได้ และเสียค่าก้าจัดให้เขา”
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2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลบึงสนั่น
อาเภอธัญบุ รี จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 697725 Y 1595915 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีน้า
ท่วมขังในบ่อ ซึ่งมีสภาพเป็นบ่อดินเก่า ไม่มีแนวรั้วรอบขอบชิด และแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน และไม่มี
อาคารสานักงาน มีระบบไฟฟ้า แต่ระบบน้าใช้ยังเข้า ไม่ถึง พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่รกร้างของเอกชน
และมีบ่อน้าผิวดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งน้าชะขยะสามารถไหลซึม ลงได้ ถนนทางเข้าถึงพื้นที่มีสภาพดี
(ภาพที่ 4.4 และ 4.5)

ภาพที่ 4.4 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ภาพที่ 4.5 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
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สาหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและประธาน
ชุมชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างในโรงงานเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น และมีโรงงานเพิ่มขึ้นท้าให้มี
แรงงานและประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นตามไปด้วย”
ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่กล่าว
เหมือนกันว่า มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก ส่วนการกาหนดพื้นที่และสร้างเป็นสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย ประชาชนในชุมชน ไม่ทราบก่อนว่าจะมีการกาหนดพื้นที่และสร้างเป็นสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า สถานที่กาจัด
แห่งนี้เริ่มใช้เป็นพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นพื้นที่ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ มีการใช้พื้นที่บ่อฝังกลบแล้วคิดเป็น ร้อยละ 100 อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ประมาณ 13 กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามากาจัด ประมาณ 40 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ทั้งหมด เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าวว่า
“พื้นที่บ่อขยะ เดิมเป็นบ่อดินที่ถูกขุดหน้าดินไปขายแล้ว สร้างเป็นสถานที่ก้าจัดขยะ”
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการเทกองบนพื้น (Open Dump) ไม่มีเครื่องจักร
สาหรับบดอัดและไม่มีวัสดุในการปิดทับขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีเอกชนรับซื้อและขนย้ายขยะมูลฝอย
เก่าไปยังโรงปูนซีเมนต์เป็นครั้งคราว สาหรับขยะมูลฝอยใหม่ เทศบาลฯ จ้างเอกชนขนย้ายออกไป
กาจัดยังโรงปูนซีเมนต์บางส่วน และขยะมูลฝอยที่เหลือยังคงเข้าสู่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทาให้
ยังคงมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด ประมาณ 24,174 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2560) สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ พบว่า สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยนี้ไม่มีบุคลากรประจา ไม่มีเครื่องมือ เครื่องจักร พบว่า มีกลุ่มประชาชนเข้ามาคัดแยกขยะมูล
ฝอยเพื่อนาไปขาย ซึ่งประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“เข้ามาคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นประจ้า คัดแยกในกองขยะที่รถเอามาทิ้งใหม่ ขยะที่คัดได้เป็น
ประเภทที่ขายได้ราคา ส่วนใหญ่เป็นพวก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม เหล็ก กระดาษ
ลัง ขยะที่คัดแยกได้ ก็จะน้าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าตรงปากซอย ทางเข้า”
3) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตาบลบ้าน
กลาง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 666755 Y 1549053 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
สภาพแวดล้อมรอบบริเวณสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เป็นพื้นที่รกร้าง มีแหล่งน้าสาธารณะใกล้เคียง
ไม่มีระบบไฟฟ้าและระบบน้าใช้ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย บริเวณ
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ด้านหน้ามีใช้ประโยชน์เป็นลานจอดรถและอยู่ใกล้เคียงแหล่งที่อยู่อาศัย ถนนทางเข้าถึงสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยมีสภาพดี ดังภาพที่ 4.6 และ 4.7

ภาพที่ 4.6 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกลาง

ภาพที่ 4.7 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกลาง
ส าหรั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคม ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ค้ าขาย ท านา และจากการ
สังเกตการณ์พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีการสัญจรเข้า
ออกของประชาชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในวันหยุด ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีหมู่บ้านมากขึ้น แต่ในด้านขยะมีการลักลอบน้าขยะจาก
พื้นที่อื่นมาทิ้งในถังขยะ โดยไม่มีการคัดแยก ท้าให้ถังขยะเต็มล้นอยู่เป็นประจ้า”
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ส่วนด้านการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการจัดการขยะ ประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอย ประเภทขวดพลาสติก ในส่วนของการกาหนดพื้นที่และสร้างเป็นสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย ประชาชนไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีการกาหนดพื้นที่และสร้างเป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และ
ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ได้รับปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบ้าง แต่ไม่ทราบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก้าจัด ใน
บ้านมีการคัดขวดพลาสติดเก็บไว้ขาย ในส่วนของการเก็บขน ก้าจัดขยะ ไม่ทราบข้อมูล เทศบาลเป็น
ผู้ด้าเนินการ โดยจะจ่ายค่าเก็บขยะ 40 บาทต่อเดือน”
ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า พื้นที่นี้เริ่มใช้เป็น
พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี 2557 เป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชนดาเนินการ ในพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านกลาง ขนาดเนื้อที่ 12-2-70 ไร่ มีการใช้พื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแล้วคิดเป็นร้อย
ละ 100 อยู่ห่างจากเทศบาลตาบลบ้านกลางประมาณ 1 กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ากาจัด
ประมาณ 60-70 ตันต่อวัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมทิ้ง 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลหลักหก
เทศบาลตาบลคูขวาง อบต.บางพูด อบต.บ้ านกระแชง อบต.สวนพริกไทย กาจัดโดยวิธีการที่มีการ
ควบคุม (Controlled Dump) โดยมีการกาหนดจุดทิ้งขยะมูล ฝอย กาหนดเวลาเข้า -ออก สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ชัดเจน มีการบดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยทุกวัน ฉีดน้าจุลินทรีย์และโรยปูนขาว
บริเวณพื้นที่ดาเนินการ แต่ตามข้อกาหนดของกรมควบคุมมลพิษ การดาเนินการที่มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเข้าสู่ระบบมากกว่า 50 ตันต่อวัน ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ถือว่า การกองที่มีการ
ควบคุม ยังเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันได้ดาเนินการปิดบ่อแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
4) สถานที่กาจั ดขยะมูลฝอย ในพื้ น ที่เทศบาลตาบลลาไทร ตั้งอยู่ห มู่ที่ 3 ตาบลลาไทร
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 702173 Y 1542461 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบน้าลุ่ม
พื้นที่โดยรอบติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่มีอาคารสานักงาน ไม่มีระบบไฟฟ้า
และระบบน้าใช้ เข้าถึง พื้น ที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนทางเข้าสู่ พื้นที่มี
ขนาดค่อนข้างแคบ รถใหญ่ สัญจรลาบาก ดังภาพที่ 4.8 และ 4.9 สาหรับ สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะ ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 3 คน กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า มี
การคั ด แยกขยะน้ อ ย โดยจะท าการคั ด แยกเฉพาะขวดพลาสติ ก กระดาษ ส่ ว นเศษอาหารและ
ถุงพลาสติกจะน าไปทิ้ งรวม ในส่ ว นของการก าหนดพื้ น ที่และสร้างเป็ น สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ทราบก่อนว่าจะมีการกาหนดพื้นที่และสร้างเป็นสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่านหนึ่งกล่าวว่า
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“ไม่มีการมาบอกถึงอะไร แต่ทราบว่ามีปัญหาขยะล้นบ่อ เทศบาลฯ เข้ามาบอกว่า จะขนไป
ขาย แต่ขายที่ไหนไม่รู้ แต่เมื่อขยะมูลฝอยยุบลง ก็มีการขนมาเติมอีก และได้ลงชื่อไปกับผู้ใหญ่บ้านไม่
รับขยะจากที่อื่นมาทิ้งในพื้นที่นี้ แต่ก็ยังเห็นมาทิ้งอยู่ตลอด ก็ไม่รู้จะท้ายังไง”

ภาพที่ 4.8 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร

ภาพที่ 4.9 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร
ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า พื้นที่นี้เริ่มใช้เป็น
พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย เมื่อปี พ.ศ.2534 ดาเนินการโดยเทศบาลตาบลลาไทร มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่
เป็นพื้นที่ของ อบต.ลาไทร มีการใช้พื้นที่บ่อฝังกลบแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ห่างจากเทศบาลตาบล
ลาไทร ประมาณ 2 กิโลเมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้ากาจัด ประมาณ 7-8 ตันต่อวัน เป็นขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตาบลลาไทรและเอกชน ดาเนินการกาจัดด้วยวิธีเทกองบนพื้น (Open Dumping)
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ไม่มีเครื่องจักรสาหรับ บดอัด และไม่มีวัส ดุในการปิดทับขยะมูลฝอย มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม ประมาณ 9,806 ตั น (ข้อมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) สอดคล้ องกับข้อมู ลที่ ได้ จากการ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งพบว่าภายในสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนการกาจัดหรือทาลายขยะมูลฝอย ไม่มีบุคลากร ไม่มีวัสดุอุปกรณ์
และไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรใดๆ
5) สถานที่กาจัด ขยะมูลฝอย ในพื้ น ที่เทศบาลเมืองลาดสวาย ตั้งอยู่ห มู่ที่ 5 ตาบลลาด
สวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 682919 Y 1544745 (อยู่บริเวณหลังเทศบาลเมือง
ลาดสวาย) ดังภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.10 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบที่มีการปรับถม มีระบบไฟฟ้าและน้าใช้เข้าถึง พื้นที่โดยรอบมีการ
ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม มีอาคารรวบรวมขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนใน
พื้นที่ท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ท้าเกษตรกรรมลดน้อยลง ส่วนอาชีพรับจ้างเพิ่มมากขึ้น และมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น”
ส่วนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ มีการคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล เก็บ
สะสมไว้ข าย เป็ น ส่ วนใหญ่ ในส่ ว นของการกาหนดพื้ น ที่ และสร้างเป็ นสถานที่ก าจั ดขยะมูล ฝอย
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ไม่ทราบว่ามีการก้าหนดให้ พื้ นที่ นี้ เป็ นสถานที่ ก้าจัดขยะ ทราบภายหลั งจากข่าวและสื่ อ
ออนไลน์ว่ามีขยะตกค้าง ส่วนในชุมชนมีการเปลี่ยนด้านความคิด มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”
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ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า พื้นที่นี้เริ่มใช้เป็น
พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2522 มีการใช้พื้นที่บ่อฝังกลบ แล้วคิดเป็นร้อยละ 100 มีเนื้อที่
ทั้งหมด 14 ไร่ เป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองลาดสวาย ดาเนินการโดยเทศบาลเมืองลาดสวาย เดิมกาจัด
ด้วยวิธีเทกอง (Open Dump) มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้า สู่พื้นที่ ประมาณวันละ 70-80 ตันต่อวัน
เป็ น ขยะในพื้น ที่ของเทศบาลเมืองลาดสวายทั้งหมด ปัจจุบันปรับปรุงเป็นจุดพักขยะมูลฝอย โดย
ดาเนิน การจ้างเอกชนขนย้ ายขยะมูลฝอยรายวันไปกาจัดโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี ไม่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
6) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งที่ ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ตั้งอยู่หมู่ 15 ตาบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี พิ กั ด X 680742 Y 1563971 เนื้ อที่ ทั้ งหมด 10 ไร่
อาณาเขตติ ด ต่ อ โดยรอบติ ด กั บ พื้ น ที่ เกษตรกรรม มี ที่ พั ก อาศั ย ของคนงานอยู่ ในพื้ น ที่ ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมโดยรอบมีการใช้ประโยชน์เ พื่อเกษตรกรรม มีระบบไฟฟ้า
และน้ าใช้ เข้ าถึ ง สภาพถนนเข้ ามี สภาพเป็ นทางลู กรัง และในฤดู ฝนรถขนาดใหญ่ จะสั ญจรล าบาก
ดังภาพที่ 4.11 และ 4.12
สาหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ประชาชนท่านหนึ่งกล่าวว่า
“ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา ปลูกเตย ท้าสวน”
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 3 ท่าน
กล่าวเช่นเดียวกันว่า มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการกาหนด
พื้นที่และสร้างเป็นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ไม่ทราบข้อมูล และไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ภาพที่ 4.11 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1)
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ภาพที่ 4.12 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1)
ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี (กันยายน 2560) พื้นที่นี้เริ่มใช้เป็นพื้นที่
กาจัดขยะมูลฝอยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ดาเนินการโดยเอกชน มีการใช้สอยพื้นที่บ่อฝังกลบแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 100 และอยู่ห่างจาก อบต.คลองสาม ประมาณ 9 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ มีปริมาณขยะ
มูลฝอยเข้าสู่สถานที่กาจัด ประมาณ 200 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยจากเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงและ
หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ อบต. คลองสาม มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ในสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย ประมาณ 46,412 ตัน (ข้อมูล 30 กันยายน 2560) วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เป็นแบบเทกองบนพื้น (Open Dumping) ไม่มีวัสดุในการปิดทับขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ซึง่ กล่าวว่า
“พื้นที่ตรงนี้เป็นบ่อดินเก่าที่ถูกขุดหน้าดินไปขาย โดยเช่าด้าเนินการ จะลงทุนก่อสร้างอะไร
เลยท้าได้ยาก มีคนงานในบ่อขยะ รวม 14 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารบ่อขยะ และคนงาน 13 คน
(เป็นคนงานต่างด้าวทั้งหมด) ได้แก่ คนงานขับรถแทรกเตอร์ คนงานรถแม็คโฮ คนงานฉีดยาดับกลิ่น
และมีคนงานคัดแยกขยะ 10 คน โดยจะจ่ายเงิน ให้กับเราในการเข้ามาคัดแยกขยะเพื่อขาย เดือนละ
2,500 บาท ขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่เป็นพวกขวดพลาสติก และเศษเหล็ก มีรายได้ประมาณ
เดือนละ 30,000 บาท โดยจะมีรถรับซื้อของเก่าเมารับซื้อเดือนละ 2 ครั้ง”
7) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่ง ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) ตั้งอยู่หมู่ 10 ตาบล
คลองสาม อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี พิ กั ด X 680742 Y 1563971 ขนาดเนื้ อ ที่ 2 ไร่
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ทิศเหนือติดกับบ่อน้า ทิศตะวันออกติดกับห้องเช่าอยู่อาศัย ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่รกร้าง และทิศใต้
ติดถนน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยรอบมีการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์
และที่อยู่อาศัย มีระบบไฟฟ้าและนาใช้เข้าถึง ถนนเข้าสู่สถานที่กาจัดมีสภาพดี (ภาพที่ 4.13 และ 4.14)

ภาพที่ 4.13 ตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต. คลองสาม (แห่งที่ 2)

ภาพที่ 4.14 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต. คลองสาม (แห่งที่ 2)
สาหรับ สภาพเศรษฐกิจ และสั งคม จากการสั งเกตการณ์ พบว่า อยู่ใกล้ กับชุมชน ในพื้น ที่
ข้างเคียงร้านรับซื้อของเก่าค่อนข้างมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ จากการ
สัมภาษณ์ ประชาชนในพื้นที่ กล่าวไว้ในทานองเดียวกันว่า มีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก
กระดาษ เก็บสะสมไว้ขาย
ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
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“เก็บขน ขยะเข้าสู่สถานที่ก้าจัดประมาณวันละ 2 ตัน มีคนงาน 6 คน ทาหน้าที่ในการเก็บขน

และการคัดแยก โดยขยะมูลฝอยที่คัดแยก ได้แก่ พวกขวดพลาสติกที่ขายได้ และขยะอินทรีย์โดยจะ
นาไปเป็นอาหารของหมู ขยะที่เหลือพอยุบตัวลงก็จะดาเนินการกลบทับด้วยดินและปูน”
8) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.พืชอุดม ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 ม.1 ตาบลพืชอุดม
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 705728 Y 1547202 ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ปิดดาเนินการบ่อ
ฝั ง กลบขยะแล้ ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย
เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลพืชอุดม และข้อมูลของจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
ซึ่งระบุว่า ไม่มีปริมาณขยะตกค้าง และดาเนินการปิดบ่อขยะแล้ว สภาพแวดล้อมโดยรอบมีการใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่รกร้างมีวัชพืชขึ้นปกคลุมใช้
ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร ปลูกข้าว
และทานาบั ว ด้านการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า มีการคัดแยกขยะพวกขวด
พลาสติก ขวดแก้วเก็บไว้ขาย โดยมีรถมารับซื้อและมีร้านรับซื้อของเก่าในชุมชน
4.1.1.2 ปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
1) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่กาจัดด้วยวิธีเทกอง (Open Dump) ได้แก่
1.1) สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ลฝอยในพื้ น ที่ เทศบาลตาบลลาไทร จากข้อมูล ของส านั กงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า ยังคงมีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่ พื้นที่ การจัดการขยะมูลฝอยยังคง
ใช้วิธีการเทกองบนพื้น ไม่มีวัสดุปูพื้น พื้นที่มีน้อยและปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้ น ที่ ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนในการกาจัดหรือทาลายขยะมูลฝอย ไม่มีเครื่องมือ
เครื่องจักรในการเกลี่ย ดันขยะและบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีการคลุมปิดทับ ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่
น่าดูของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย รวมถึงไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจาในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทาให้มี
เอกชนขนขยะมูลฝอยมาลักลอบทิ้งในพื้นที่ ไม่มีระบบไฟฟ้าและน้าใช้ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาขยะ
มูลฝอยประเภทถุงพลาสติกปลิวลงสู่พื้นที่ทาการเกษตรข้างเคียง และบริเวณริมถนนทางเข้าสู่สถานที่
กาจั ดขยะมูลฝอย ทาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเกิดสภาพที่ไม่น่าดู รวมถึงมีปริมาณขยะ
พลาสติกจานวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการสังเกตการณ์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะทิศใต้ลม พบแมลงวันและนกจานวนมาก น้าชยะ มี
สภาพสีดาไหลลงสู่พื้นที่ทาการเกษตรข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ใต้ดิน สภาพดินบริเวณโดยรอบมีสี
ดาซึ่งอาจมีกานปนเปื้อนมลพิษ ดังภาพ 4.15
ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ได้รับกลิ่น โดยเฉพาะช่วงที่ลมพัดมา ซึ่งบ้านเราอยู่ใกล้เราก็จะได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆ”
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร กล่าวว่า
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“ขยะเก่ามีนโยบายขนออก แต่ขยะใหม่ก็ยังต้องมีการขนเข้าอยู่ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่จะน้าไป
ทิ้ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาทิ้งร่วมด้วย และส่วนหนึ่งมีเอกชนลักลอบขนขยะมาทิ้ง เพราะ
ไม่มีคนอยู่ประจ้า”

ภาพที่ 4.15 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร
1.2) สถานที่ ก้ าจั ด ขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งสนั่ น รักษ์ จากข้อ มู ล ของส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุ รี ระบุว่า ยังคงมีขยะมูล ฝอยใหม่เข้าสู่พื้นที่ การจัดการขยะมูลฝอยไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการใช้วิธีการเทกองไม่มีวัสดุปูทับ ปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรในการเกลี่ย ดันขยะและบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีวัสดุ
คลุ มปิ ด ทั บ ก่อ ให้ เกิ ด สภาพที่ ไม่ น่ าดู น่ ามองของสถานที่ ก าจั ดขยะมู ล ฝอย ขยะมูล ฝอยประเภท
ถุงพลาสติกปลิ ว ลงสู่ พื้ น ที่ ท าการเกษตรข้างเคี ยง และบริเวณริมถนนทางเข้า และมีปริมาณขยะ
พลาสติกจานวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการสังเกตการณ์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่ นเหม็น พบแมลงวัน จานวนมาก นก และสุ นัขจานวนมาก เนื่องจากมี
สภาพเป็นบ่อดินเก่า พบปัญหาน้าชะขยะท่วมขังในบ่อขยะมีสภาพสีดา และไหลลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
แหล่งน้า และพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ใต้ดิน สภาพดินข้างเคียงมีสีดาซึ่งอาจมีการปนเปื้อน
มลพิษ นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนปัญหา เรื่อง กลิ่นเหม็น น้าชะขยะไหลลงบ่อเลี้ยงปลาข้างเคียง
และการรุกที่ดินของประชาชน ดังภาพ 4.16
ซึ่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ตอนนี้ มีปั ญ หาร้องเรียน การรุกที่ดินของประชาชน เนื่องจากขยะล้ นไปในที่ของเอกชน
ข้างเคียง และต้องเร่งขนขยะเก่าออกก่อนถึงจะมาสามารถให้เจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดเขตที่ดินได้ ตอนนี้
เทศบาลอยู่ระหว่างการด้าเนินการแก้ไขปัญหา”
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ภาพที่ 4.16 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
1.3) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ปัญหาที่พบจะคล้ายคลึง
กับ สถานที่ กาจั ดขยะมูล ฝอยในพื้ นที่ เทศบาลเมืองสนั่ นรักษ์ และพื้ น ที่เทศบาลตาบลล าไทร แต่ มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่จานวนมากกว่า และยังคงมีขยะมูลฝอยจานวนมากเข้าสู่สถานที่
กาจั ดขยะมู ล ฝอย (ขยะมู ล ฝอยใหม่) ปริม าณที่ สู ง จากข้อ มูล ของส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 6
นนทบุรี (กันยายน 2560) ระบุว่า ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมีปริมาณมาก ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่
200 ตันต่อวัน และดาเนินการจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปัจจุบันใช้พื้นที่ร้อยละ 100 ของ
พื้นที่ เกินขีดความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยของพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีที่พักอาศัยของ
คนงาน ใกล้ เคี ย งกองขยะมู ล ฝอยที่ ต กค้ างสะสมอยู่ และมี แ หล่ งน้ าผิ ว ดิ น ใกล้ เคี ย ง ปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น พบแมลงวันและนกจานวนมาก มีน้าชะขยะไหลลงสู่แหล่งน้าผิวดิน
และพื้น ที่ ทางการเกษตรข้างเคีย ง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ ใต้ดิน สภาพดินข้างเคียงมีสีดาซึ่งอาจมีการ
ปนเปื้อนของมลพิษ (ภาพที่ 4.17)

ภาพที่ 4.17 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1)
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นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็น (ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อบต.คลองสาม, 2561) ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
“มีขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่ ประมาณวันละ 200 ตัน ถ้าไม่ไปเก็บขน ขยะมันก็จะตกค้างอยู่ใน
หมู่บ้าน ในเมื่อรถของ อบต. ก็มีไม่เพียงพอ การจัดการไม่มีวัสดุปิดคลุมและยังไม่มีระบบการบ้าบัดน้้า
ชะขยะที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็น แก้ปัญหาโดยใช้การฉีดน้้ายาดับกลิ่ น และ EM อยู่เป็นประจ้า
เราเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้ายที่ไม่แข็งแกร่ง อาจจะถูกปิดเมื่อไหร่ก็ได้ในเมื่อเราท้าไม่ถูกต้อง”
2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่กาจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ใน
พื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง จากของข้อมูลสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า มีปริมาณ
ขยะเข้าสู่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในปริมาณที่สูง มีกระบวนการและขั้นตอนในการกาจัดหรือทาลาย
ขยะมูลฝอย แต่อุปกรณ์บางส่วนชารุดและใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบหมักปุ๋ยแบบไร้
อากาศ มีปัญหากลิ่นเหม็นและสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยไม่น่าดูน่ามอง ขยะมูล
ฝอยประเภทถุงพลาสติกตกหล่นในถนนและบริเวณข้างๆ และปลิวลงในที่นาของประชาชนข้างเคียง
รวมถึงการปฏิบัติงานของคนงานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการณ์
สังเกตการณ์ ปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบ ได้แก่ กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะทิศใต้ลมและในช่วงฤดูฝนที่
อากาศชื้น จะมีกลิ่นเหม็นมาก พบแมลงวันและนกจานวนมาก น้าชยะ มีสภาพสีดา ไหลหกในพื้นที่
ข้างเคียงอาคารคัดแยกขยะ ซึ่งระบบรวบรวมน้าชะขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้ ไหลลงสู่พื้นที่ทา
การเกษตรข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลงสู่แหล่งน้าใต้ดิน สภาพดินบริเวณโดยรอบมีสีดา (ภาพที่ 4.18)

ภาพที่ 4.18 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นทีเ่ ทศบาลเมือท่าโขลง
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นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียน ด้านกลิ่นเหม็น รบกวน สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียง ประชาชนใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ได้รับผลกระทบเรื่อง กลิ่น ซึ่งเหม็นมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน และตอนที่ลมพัดมาทางบ้าน
พอร้องเรีย นไปทีก็ฉีดพ่น น้้ ายาดับ กลิ่ นที แต่ก็เหม็นอยู่เรื่อยๆ ขยะพวกพลาสติกลมพัดลงในที่น า
คนงานเข้ ามาวุ่น วายในพื้ น ที่ น า มีแ มลงวัน เยอะ มี น ก และมีสุ นั ขจ้านวนมาก เข้ามาสร้างความ
เดือดร้อนในชุมชน ในส่วนพื้นที่นาที่ติดกับบ่อขยะ วัชพืชและต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงาม แต่ก็ไม่รู้ว่า
จะมีสารพิษสมสมในข้าวหรือไม่”
ส่วนประชาชนมาอยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“พอรถขยะวิ่งผ่านมาทีก็เหม็นที ผ่านแล้วก็ผ่านไป ก็ไม่รู้จะท้าไง ในเมื่อขยะ เราก็เป็นคน
สร้างขยะขึ้นมา”
ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
“ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่ก้าจัด ที่รถเทศบาลเก็บขนมา มีการเน่าเสียตั้งแต่จุดรวบรวม
บางครั้งเป็นขยะตกค้างหลายวัน และในช่วงที่ก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง ซึ่งเกิดจากน้้าท่วมเมื่อปี 2554
เครื่องคัดแยกช้ารุด ท้าให้เกิดขยะสะสมมา เมื่อใช้รถตักขึ้นมา ก็มักจะถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจ้า มี
การร้องเรียนเรื่องกลิ่นมาตลอด เพราะรอบๆข้างเป็นชุมชนและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ก็
พยายามหาแนวทางแก้ไขร่วมกันจากหลายภาคส่วน มีมาตรการฉีดพ่นน้้ายาดับกลิ่น และให้คนงานลง
พื้นที่ข้างเคียงเพื่อรายงานเมื่อมีกลิ่นเหม็นอยู่เป็นประจ้า รวมถึงหามาตรการในการจัดการปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งที่ด้าเนินการแล้ว คือ ขยะอินทรีย์ที่แยกแล้ว เราจะใช้ระบบ
ปัม๊ เข้าสู่บ่อหมัก เพื่อลดปัญหากลิ่น”
สอดคล้องกับ ประชาชนในพื้นที่ท่านหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า
“ถังขยะใกล้ๆ บ้านเรา เต็มจนล้นถัง หลายวันกว่ารถจะมาเก็บขนไปทิ้ง แต่มีการขนขยะมูล
ฝอยจากที่อื่นเข้ามาทิ้งในพื้นที่ทุกวัน”
3) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเทกองที่มีการควบคุมแต่ยังไม่ถูกต้อง คือ สถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลองสาม แห่งที่ 2 จากการสังเกตกาณ์ พบว่า อยู่ติดกับถนนและอยู่
ใกล้ชิดกับชุมชน ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามอง ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกปลิวลงสู่พื้นที่ และ
แหล่งน้าข้างเคียง มีกลิ่นเหม็น และมีน้าชะขยะไหลลงสู่พื้นที่และแหล่งน้าข้างเคียง ประกอบกับสภาพ
พื้นที่บางส่วนเป็นที่รกร้างมีวัชพืชปกคลุม จึงเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และสัตว์
น าโรคต่ างๆ (ภาพที่ 4.19) ซึ่ งในกองขยะมู ล ฝอย พบแมลงวัน จานวนมากและนกมาคุ้ยเขี่ยขยะ
นอกจากนี้พบว่า พื้นที่บ่อขยะที่ทาการกลบด้วยดินและปูน สร้างเป็นห้องพักอาศัย จึงไม่แน่ใจว่าจะมี
ผลกระทบเกิดขึ้น ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่านหนึ่ง กล่าวว่า
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“ได้รับกลิ่นบ้าง แต่ก็ไม่รู้จะท้าอย่างไร เขาก็ท้าในที่ของเขาบ่อขยะเต็มก็สร้างเป็นหอพักให้
คนมาเช่า พื้นที่รอบๆ นั้นที่เขาหมดเลย”

ภาพที่ 4.19 สภาพปัญหาที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2)
4) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ปรังปรุงเป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอย คือ สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยในพื้ น ที่ เทศบาลเมื อ งลาดสวาย จากการสั ง เกตการณ์ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ของส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่จานวนมาก และยังคงมีกองขยะ
มูลฝอยอยู่บริเวณโดยรอบอาคารจุดพักขยะ มีน้าชะขยะมูลฝอยในอาคารจุดพักขยะมูลฝอยไม่มีระบบ
การบาบัดน้าเสีย ซึ่งอาจไหลออกสู่บริเวณพื้นที่ภายนอกโดยรอบ และซึมลงใต้ดิน มีกลิ่นเหม็น และ
แมลงวันจานวนมาก
5) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ปิดดาเนินการแล้ว ได้แก่ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลต้าบลบ้านกลาง ข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ระบุว่า น้าชะขยะมูลฝอย
อาจมี ก ารปนเปื้ อ นลงสู่ แ หล่ ง น้ าใต้ ดิ น และบริ เวณข้ า งเคี ย ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเกตการณ์ ที่พบว่าสภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ และการไหลซึมของน้าชะขยะ ส่วน สถานที่
ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.พืชอุดม พบสภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ
นอกจากนี้ ผู้ อานวยการส่ วนสิ่ งแวดล้ อม ส านักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า
“ส้ านั ก งานฯ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรีย นบ่ อ ขยะ เป็ น เรื่อ งกลิ่ น เหม็ น และน้้ า เสี ย เป็ น ส่ ว นใหญ่
ด้าเนินการจัดการโดยประสานไปยัง อปท. ในพื้นที่ และร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และด้าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง”

142
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ท่านหนึ่ง กล่าวถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่า
“ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จะท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งเหม็นมากโดยเฉพาะเส้นทางที่
รถวิ่งผ่าน และภายในพื้นที่ที่น้าไปเทกองไว้ โดยไม่มี buffer Zone เพื่อบดบังสายตาและลดปัญหา
เรื่องกลิ่น ปัญหาน้้าชขยะ ซึ่งเกิดในพื้นที่ ที่มีการเทกองและเส้นทางการขนส่งขยะมูลฝอย และเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน้าโรคที่พบมาก เช่น แมลงวัน”
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่านหนึ่ง
ซึง่ เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมือง ให้ความเห็นว่า
“ขยะมูลฝอยหากจัดการไม่ดี จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบและส่งผลต่อ
สุขภาพ”
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า
“ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เรื่อง กลิ่นเหม็น อยู่เป็นประจ้า ก็จะลงพื้นที่ติดตามให้มีการขนย้าย
ออกไปก้าจัด ควบคุมให้เขามีมาตรการฉีดน้้ายาดับกลิ่น กลิ่นก็ลดลงมาก”
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน ประธานชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ศึกษาทุกแห่ง
กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน
4.1.2 สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาเอกสารและการสังเกตุการณ์ ณ สถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย พบว่า สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีเกือบทั้งหมด กาจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการกาจัดหรือทาลายขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยยังคงใช้วิธีการเทกองบนพื้น ไม่มี
วัสดุปูพื้น ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรในการเกลี่ย ดันขยะและบดอัดขยะมูลฝอย และไม่มีการคลุมปิดทับ
ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า
“ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม เกิดจากการไม่มีสถานที่ในการก้าจัดขยะรวมของจังหวัด”
ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
กล่าวว่า
“จังหวัดปทุมธานี ไม่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและเพียงพอ ตรงไหนมีที่รับก้าจัด
อยู่ก็จะถูกท้องถิ่นน้าไปทิ้งหรือระดมไปทิ้ง ซึ่งการก้าจัดใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม ใช้วิธีการก้าจัดแบบ
เทกอง ท้ าให้ ขยะมีป ริมาณเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ในแต่ล ะวัน รวมถึงสถานที่และพื้ นที่ มีข้อจ้า กัด สภาพ
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เศรษฐกิจและการเงินของผู้ด้าเนินการรับก้าจัดขยะโดยเฉพาะของเอกชน ไม่ได้ลงทุนและไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีการก้าจัดอะไร”
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“จังหวัดปทุมธานีไม่มีศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอบแบบครบวงจรในพื้นที่ ก็จะขนไปยังที่ที่สามารถ
ทิ้งได้ ซึ่งก้าจัดอย่างไม่ถูกต้อง ท้าให้เกิดปัญหาขยะสะสม รวมถึง ชุมชนและที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรแฝง และชุม ชนเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น
ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในปริมาณที่มาก ซึ่งขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยทิ้งรวมท้าให้มีปริมาณขยะจ้านวนมากเข้าสู่สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย”
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่านหนึ่ง
ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมือง กล่าวว่า
“การลดปริมาณขยะที่ต้นทางน้อย ท้าให้ปริมาณขยะที่เข้าสู่พื้นที่มีปริมาณมาก ประกอบกับ
ระบบการจัดการที่ไซต์ขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ ”
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นไว้ว่า
“ส้านักงานอุตสาหกรรมฯ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดูแลเฉพาะขยะอุตสาหกรรม แต่
จะเกี่ยวข้องกรณีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และกรณีมีการน้าขยะ
โรงงานมาทิ้งปะปนกับขยะอุตสาหกรรม แต่มีความคิดเห็นว่า ปริมาณการเกิดขยะในแต่ละวันเพิ่ม
สูงขึ้น ระบบการจัดการขยะในประเทศและในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่เหมาะสม มีการรณรงค์คัดแยก
ขยะที่ต้นทาง มีการจัดถังขยะแยกประเภท แต่ร ถเก็บขนเป็นแบบขนรวมคันเดียว ประกอบกับความ
ไม่เพียงพอของรถเก็บขนขยะ ท้าให้ขยะที่ถูกคัดแยกที่ต้นทางถูกเก็บขนรวมกัน หรือปนกัน ท้าให้การ
ก้าจัดยากขึ้น ประกอบพื้นทีภ่ าคกลาง รวมถึงจังหวัดปทุมธานีไม่เหมาะสมกับระบบก้าจัดขยะมูลฝอย
แบบฝั งกลบ เนื่ องจากข้อจ้ ากัดของสถานที่เป็ นพื้ นที่เกษตร น้้ าท่ว มถึง และระดับ น้้าใต้ดินอยู่ใน
ระดับสูง และพื้นที่มีจ้ากัด ท้าให้ที่ผ่านมาเกิดความล้มเหลวของระบบฝังกลบ รวมทั้ง จิตส้านึกของ
ผู้รับเหมาหรือผู้ด้าเนินการ ซึ่งมองแค่ผลประโยชน์หรือค่าก้าจัด แต่ไม่ได้ค้านึงถึงประสิทธิภาพในการ
ก้าจัด การก้าจัดที่มักง่าย มองแค่ค่าก้าจัดแต่ประสิทธิภาพไม่ได้ค้านึงถึง จิตส้านึกและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ตลอดจนไม่ มีก ารบั งคับ ใช้ก ฎหมายกั บ สถานที่ ก้ าจั ดขยะมู ล ฝอย เพื่ อ ให้
ด้าเนินการอย่างถูกต้อง”
หัวหน้างานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้ความเห็นว่า
“เทคโนโลยีในการด้าเนินการล้าสมัย ท้าให้การด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้ล่าช้า”
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า
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“ในพื้นที่ อบต.คลองสาม ชุมชนเมืองขยาย ปริมาณขยะเกิดขึ้นในพื้นที่มีปริมาณที่สู ง 120 ตัน
ต่อวัน ปัญหาสถานที่ก้าจัดในพื้นที่ เดิมเป็นบ่อดินมีการขนขยะเข้ามาเพื่อกลบบ่อ เมื่อมีปริมาณมากขึ้น
จึงกลายเป็นการเทกอง ซึ่งไม่มีกระบวนการก้าจัด ท้าให้ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมากขึ้น”
เจ้าหน้าทีก่ องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กล่าวว่า
“เทศบาลฯ ซื้อที่ที่ถูกขุดหน้าดินไปขาย เก็บขนขยะชุมชนมาเพื่อจะถม บางปีไม่มีงบประมาณที่
จะย้ายขยะที่อยู่ในบ่อออกไป ขยะก็สะสมมาหลายๆ ปี และล้นมานอกบ่อ มีงบประมาณขนถ่ายขยะมูล
ฝอยในทุ กปี ๆ ละ 2 ล้ านบาท ซึ่ งน้ อยและไม่ เพี ยงพอ ต่ อการจั ดการขยะท้ าให้ ขยะตกค้ างสะสม
ประกอบกับในพื้นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาก มีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่ มมากขึ้น มีโ รงงานมากขึ้น
แรงงานและประชากรแฝงก็เข้ามามากขึ้น”
นอกจากนี้ ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าวว่า
“ปั ญ หาขยะสะสมมาจากช่ ว งน้้ าท่ ว มในปี 2554 เครื่อ งมื อ เครื่ องจั ก รช้ ารุด เดิ น ไม่ เต็ ม ที่
บ่อหมักใช้การไม่ได้หลายบ่อ ท้าให้ไม่สามารถจัดการขยะที่เข้าสู่สถานที่ก้าจัดได้ จึงเกิดปัญหาขยะสม
สมจ้านวนมาก”
สรุ ป สาเหตุ ข องปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสมในสถานที่ ก าจัด ขยะมู ล ฝอยในจั งหวั ด
ปทุมธานีเกิดจากการไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด พื้นที่ใดมีที่รับกาจัดขยะ
มูล ฝอยก็จะถูกระดมไปทิ้ง การใช้วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมใช้วิธีเทกอง ทาให้ ขยะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน จิตสานึกของผู้ดาเนินการที่ไม่ได้คานึงถึงประสิทธิภาพ ไม่ มีการ
บังคับใช้กฎหมายกับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง ตลอดจนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมี
ข้อจากัดของสถานที่และพื้นที่มีจากัด ทาให้เกิดความล้มเหลวของระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของผู้ดาเนินการในการลงทุนในระบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้อง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่วันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานียังขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปัญหาอุทกภัย ยังเป็นสาเหตุทาให้
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมีจานวนมากขึ้น อีกทั้งการมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอและต่อเนื่องในการ
ดาเนินการขนย้ายไปกาจัดยังส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่ตกค้างไม่ได้รับการจัดการ

4.2 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 8 คน ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย (เฉพาะแห่งที่มี) จานวน 2 แห่ง ๆ 3 คน รวม
6 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 12 คน ประธานหรือผู้นาชุมชน จานวน 8 คน ประชาชน
ที่อ ยู่ ในพื้ น ที่ ใกล้ เคีย ง จ านวน 24 คน และประชาชนหรือ กลุ่ มประชาชนที่ เข้ามาคัด แยกขยะใน
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สถานที่ กาจั ดขยะมูล ฝอย (เฉพาะแห่ งที่ มี) จานวน 2 คน เกี่ ยวกับ การจัดการปัญ หาขยะมูล ฝอย
ตกค้างสะสม ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ตามวงจร P-D-C-A ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การ
ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do) การตรวจสอบการปฏิ บัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check) และการ
ปรับ ปรุ งแก้ไข (Action) ประกอบกั บ การวิเคราะห์ ข้ อมู ล นโยบาย มาตรการ กิ จกรรม/โครงการ
ในช่วงปี 2559-2562 ผลการศึกษามีดังนี้
4.2.1 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
1) ด้านการวางแผน (Plan)
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่ งนี้ เป็นพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดปทุมธานี (ระยะ
เร่งด่วน 6 เดือน) ในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ของ Road Map การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสี ยอันตรายชุมชน ของคสช. มี ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 50,000 ตัน (สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี, 2557) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ จัดการสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีแผนการดาเนินการและโครงการ ประกอบด้วย แผนงานโครงการขนย้าย
และคัดแยกกองขยะแห้งที่ตกค้าง ปี 2557-2558 ระยะเวลา 10 เดือน โดยโช้วิธีการขนย้ายออกไป
กาจัดเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนนาเข้าสู่กระบวนการคัดแยก โดยแบ่งขยะมูลฝอยออกตามที่มีการเทกอง
ขยะมูลฝอยสะสมไว้เป็น Lot A Lot B Lot C และ Lot D แผนการซ่อมแซมเครื่องจักร และจัดซื้อ
เครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่กาจัด แผนการ
ปรั บ ปรุ งแก้ไขการคั ดแยกขยะใหม่ ให้ ถู กต้อ งตามหลั ก สุ ขาภิบ าล และโครงการปรับปรุงภู มิทั ศ น์
โดยรอบสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย งบประมาณที่ใช้ดาเนินการทั้งหมดประมาณ 3-4 ล้านบาท
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า
กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัดยังโรงปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี
ดาเนินการโดยใช้รถแบคโฮตักขยะขึ้นมาใส่รถพ่วงขนออกไปยังโรงปูนซีเมนต์ และขยะบางส่วนที่ตัก
ขึ้น มา แล้ ว น าเข้ าสู่ กระบวนการคั ด แยกโดยใช้ เครื่อ งร่อ น (Trommel) เพื่ อ แยกเอาเศษดิ น ออก
จากนั้นนาขยะที่ได้ส่งไปขายยังโรงปูน TPI และปูน SCG เพื่อทาขยะเชื้อเพลิง RDF
(2) ผลจากการสัมภาษณ์ประธานหรือผู้นาชุมชนและประชาชน พบว่า ประธานชุมชน
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการ แต่เห็นว่ามี
การนารถพ่วงขนย้ายขยะมูลฝอยออกไป
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3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า
มีการติดตามตรวจสอบโดยประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลงและการจัดทาบัญชีการขนส่ง รวมทั้ง
มีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาสามารถจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสม ได้ 50,000 ตัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นไปตามแผนงานโครงการขนย้ายและ
คัดแยกกองขยะแห้งที่ตกค้าง ปี 2557-2558 และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤติที่ต้องเร่ง
แก้ไขปัญหากาจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมจังหวัดปทุมธานี (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน)
ที่กาหนดไว้ ปั ญ หาอุป สรรคที่พ บ คือ ปัญ หากลิ่ นเหม็น จากการตักขยะ ทาให้ มีการร้องเรียนจาก
ประชาชนใกล้เคียง ส่งผลให้การดาเนินการล่าช้า ตลอดจนถนนเข้าสู่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย รถพ่วง
สัญจรลาบากทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“ในช่วงฤดูฝนเราจะมีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น เมื่อตักขยะขึ้นมาก็จะทาให้มีกลิ่น
เหม็น ทาให้ประชาชนร้องเรียน หน้าฝนจะเป็นฝั่ งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ส่วนในหน้า
หนาวจะเป็นประชาชนในชุมชน เมื่อมีก ารร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นเราจึงต้องหยุดกระบวนการเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดการไม่สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง”
(2) ผลจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการสารวจสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจาปี ผลการดาเนินงานที่
ผ่านมาสามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ในการดาเนินการจัดการมีการ
ร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน รวมทั้ง
สถานที่กาจัดแห่ งนี้ เข้าข่ายเป็ นโรงงาน จึงมีคาสั่ งให้ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและขั้นตอน เพื่ อ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(3) ผลจากการสัมภาษณ์ ประธานหรือผู้นาชุมชนและประชาชน พบว่า ประธานชุมชน
และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ไม่ทราบข้อมูลและผลการดาเนินงาน แต่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น
เหม็นอยู่เป็นประจา
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จาก
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ได้มีดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแผนการดาเนินการขนย้ายขยะ กระบวนการ
หรือขั้นตอนต่างๆ และมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น
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2. กาหนดมาตรการการป้องกันกลิ่นเหม็น ได้แก่ ฉีดพ่นน้ายาขจัดกลิ่ นอเนกประสงค์
(เอส วั น พลั ส ) และฉีด EM บริ เวณโดยรอบและพื้ น เมื่ อ มีก ารตั กหรือขนย้ ายขยะออกจากพื้ น ที่
และใช้สแลนคลุม
3. จัดตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์ (Line Group) ในการแจ้งผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อน
4. กาหนดให้พนักงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง และสอบถามปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
ระหว่างที่ดาเนินการตักขยะ
ผลการดาเนินการ พบว่า มีการร้องเรียนจากประชาชนด้านกลิ่นเหม็นลดลง แต่ก็ยังมีการ
ร้องเรียนจากประชาชนและโรงงานข้างเคียงอยู่ ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวถึงแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยว่า
“เราจะปรับปรุงโรงคัดแยก ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ให้มีกลิ่น ซึ่งอาจจะใช้วิธีติดระบบ
ก้าจัดกลิ่นในโรงงานคัดแยกที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการล้าเลียงขยะเปียกไปยังบ่อหมักแก๊สจะใช้ระบบ
ปั๊มผ่านท่อเพื่อไม่ให้มีกลิ่น พยายามไม่ให้มีขยะตกค้าง จะจัดการให้ได้วันต่อวัน ก้าหนดให้มีการท้า
ความสะอาดโรงคัดแยกหลังเลิกงานทุกวัน รวมถึงจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้า เสียที่ดี ในส่วนของการผลิต
ไฟฟ้าที่ได้จากบ่อหมักแก๊ส จะปรับปรุงกระบวนการหมักแก็สให้มีประสิทธิภาพ ใช้จ้านวนบ่อที่น้อยลง
แต่ผลิตไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้น ขยะเศษอินทรีย์ที่เหลือจากการหมักแก๊สจะน้าไปท้าปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตลอดจน
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น โดยจะด้าเนินการปรับปรุงทุกกระบวนการอย่าง
จริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถานที่ก้าจัดทุกที่ในประเทศไทย”
(2) ผลจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้ มีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีการแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้า ว่าจะมีการตักขยะ
ขึ้นมา และเพิ่มมาตราการในการฉีดพ่นน้ายาดับกลิ่น มีการจัดตั้งกลุ่มสังคมออนไลน์ (Line Group)
ในการแจ้งเตือนผลกระทบ รวมถึงมีการประชุมร่วมกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อนาเสนอและ
ชี้แจงถึงแผนการดาเนินงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวนเป็นประจา
4.2.2 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
1) ด้านการวางแผน (Plan)
จากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้ ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่โดยใช้วิธีการจ้างเอกชนขนไปกาจัดและ
บางส่วนเทศบาลเป็นผู้ดาเนินการขนขยะมูลฝอยเองโดยรถพ่วงของเทศบาล ผู้แทนผู้บริหารสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
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“นโยบายของผู้บริหาร คือ ขนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่ออกไปก้าจัดอย่างถูกต้อง
ให้หมดและด้าเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ซึง่ เทศบาลได้ด้าเนินการภายใต้โครงการ
ว่า จ้างเอกชนขนถ่ายขยะ และถมดินกลบบ่อขยะบดอัดแน่นบริเวณที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสั่น อ้าเภอธัญบุรี จังหวั ดปทุมธานี มีเป้าหมายจะต้องก้าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างให้ คงเหลื อ 0 ตัน ภายใน 120 วัน (ระยะเวลาตามสั ญ ญาจ้าง เมษายน - สิ งหาคม 2561)
งบประมาณรวมตามสัญญาจ้าง 14,849,955 บาท”
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการ
และขั้นตอนในการดาเนินการ ประกอบด้วย
1. การสารวจ และประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติงบปริมาณต่อสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สาหรับใช้ในการ
ดาเนินงานขนถ่ายขยะมูลฝอยออกจากที่พักขยะมูลฝอยของเทศบาลและบริเวณพื้นที่เอกชนใกล้เคียง
เพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกวิธีที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตาบลทับ
กวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณ ตามวงเงินที่ประมาณการไว้
3. จั ด ท าขอบเขตการด าเนิ น งาน (Terms of Reference : TOR) ด าเนิ น การประกวด
ราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกาหนด
4. ดาเนินการตามสัญญาจ้าง และตรวจรับงาน โดยกาหนดการจ่ายเงินเป็น 3 งวด ได้แก่
งวดที่ 1 ร้อยละ 12 จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้ปริมาณ ไม่น้อยกว่า 10,000
ตัน งวดที่ 2 ร้อยละ 12 จ่ ายเมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้ปริมาณ ไม่น้อยกว่า
10,000 ตัน งวดที่ 3 จ่ายตามจานวนน้าหนักขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการขน
ถ่ายขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือในพื้นที่ของผู้ว่าจ้างและพื้นที่ข้างเคียง และงวดสุดท้าย ร้อยละ 25.92
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดาเนินการถมดินกลบบ่อขยะมูลฝอย และบดอัดแน่น เกรดปรับแต่งพื้นที่ทั้งหมดจน
เรียบร้อย ทาการซ่อมถนนทางเข้าออก กรณีที่ชารุดเนื่องจากการขนถ่ายขยะมูลฝอย
(2) ผลจากการสั ม ภาษณ์ ป ระธานชุ ม ชนและประชาชน พบว่า ประธานชุม ชนและ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการ แต่ ให้ข้อมูล ไว้
เช่นเดียวกันว่า มีการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปโดยใช้รถพ่วง
(3) ผลจากการสัมภาษณ์ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะจานวน 2 ท่าน ทราบว่ามีการการดาเนินการ
ขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปกาจัด โดยใช้รถแม็คโฮมาตักขยะขึ้นมาใส่รถพ่วงขนออกไปและบางช่วงมี
การหยุดขน ซึ่งประชาชนจะเข้ามาคัดแยกขยะที่ขายได้ในกองขยะที่รถขนเข้ามาเทกองไว้ใหม่เป็น
ประจา เนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้เคียง ขยะที่คัดแยกได้จะเป็นจาพวกขยะรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่
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3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีการติดตาม
ตรวจสอบโดยการประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลง และการตรวจติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง การตรวจรับงานตามที่กาหนดไว้ใน TOR โดยมีการตรวจสอบจากเอกสารใบเสร็จ บริษัท ที
พีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่กาจัดปลายทาง โดยจะมีข้อมูลน้าหนักของขยะมูลฝอยที่
ขนออกไป (น้าหนักขยะ = น้าหนักรถเข้า –น้าหนักรถออก) และเป็นเอกสารในการเบิกจ่ายเงินตาม
งวดงาน ผลการดาเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 ปัญหาอุปรรคที่พบ ได้แก่ ปลายทาง
ที่รับ กาจัดขยะมูล ฝอย คือ โรงปู น ซีเมนต์ มีช่วงเวลาในการหยุด รับขยะ ในช่ว งฤดูฝ นไม่ส ามารถ
ดาเนินการขนขยะมูลฝอยออกได้ เนื่องจากเอกชนผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ และขยะมูล
ฝอยที่ล้นไปยังที่ของเอกชน ทาให้ไม่สามารถรังวัดแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนได้ รวมทั้งขยะมูลฝอยใหม่ ที่
เกิดขึ้นจาเป็นต้องนาเข้าสู่พื้นที่ทุกวัน
(2) ผลจากการสั ม ภาษณ์ เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง กล่ าวไว้ เช่ น เดี ย วกั น ว่ า
จากการส ารวจสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การขยะมู ล ฝอยตกค้ า ง
ประจาปี พบว่า อยู่ระหว่างดาเนินการจ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัด และปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมมีปริมาณลดลง และพบมีปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่
ได้รับผลกระทบจากน้าชะขยะไหลซึมลงสู่บ่อปลาของเอกชนข้างเคียง และการรุกที่ดินของเอกชน
รวมทั้ง ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ยังคงจัดการโดยใช้วิธีเทกอง
(3) ผลจากการสัมภาษณ์ ประธานหรือผู้น าชุมชน และประชาชน จากการสัมภาษณ์
ประธานชุ ม ชน พบว่า ไม่ ท ราบข้ อ มู ล และผลการด าเนิ น การ ส่ ว นประชาชนในชุ ม ชนใกล้ เคี ย ง
รับทราบว่ามีการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปกาจัด แต่เห็นว่ายังมีการนาขยะมูลฝอยใหม่มาเทกองไว้
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาโดย เร่งขนขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ของเอกชน และให้เอกชนเจ้าของพื้นที่มาประชุมชี้แจงผล
การดาเนินงานและสอบถามความพึงพอใจ รวมถึงกาหนดในเงื่อนไขสัญญา ให้เอกชนผู้รับจ้าง ทาการ
ซ่อมถนนทางเข้า-ออก กรณีที่ชารุดเนื่องจากการขนถ่ายขยะมูลฝอย และกรณีการดาเนินการล่าช้า
พิจารณาการขยายเวลา กรณีมีเหตุอันควรตาม กฎระเบียบของทางราชการ ผลการดาเนินการพบว่า
ขยะมูลฝอยที่อยู่ในพื้นที่ของเอกชนถูกขนย้ายออกแล้วบางส่วน ส่วนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย คือ เร่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(2) ผลจากการสั ม ภาษณ์ เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารประชุ ม ร่ว มกั น กั บ ผู้
ร้องเรียนเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่ของเอกชน
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ในส่วนของปัญหาการร้องเรียนเรื่องน้าชะขยะ เทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการนาเครื่องเติมอากาศ
มาติดตั้งในบ่อชั่วคราว และนาน้าที่มีคุณภาพดีมาเติมในบ่อเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้า
4.2.3 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกลาง
1) ด้านการวางแผน (Plan)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้ มีนโยบายฝังกลบขยะวันต่อวัน โดยไม่ให้มีการตกค้าง ไม่มีแผนงาน โครงการในการจัดการ
โดยขยะมูลฝอยที่ตกค้าง เป็นขยะมูลฝอยที่รอการดาเนินการกลบทับ เมื่อเต็มพื้นที่ก็จะดาเนิน การปิด
บ่อขยะ
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการ
ขั้นตอนในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ดาเนินการโดยใช้รถบดอัดขยะ แล้วกลบทับโดยใช้ทราย อิฐ
ดิน และหินลูกรัง จากนั้นใช้ปูนขาวโรย
(2) ผลจากการสัมภาษณ์ ประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน พบว่า ประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการ แต่ได้รับ ผลกระทบเรื่องกลิ่น
เหม็นบ้าง ส่วนประธานชุมชนทราบว่ามีการฝังกลบขยะในพื้นที่
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า มีการติดตามตรวจสอบจากปริมาณขยะในพื้นที่ และการสารวจ
สถานที่ กาจั ดขยะมูล ฝอยและติ ดตามประเมิน ผลการจั ดการขยะมูล ฝอยตกค้างประจาปี ผลการ
ดาเนินการ พบว่า การกลบทับขยะมูลฝอยในพื้นที่ ทั้งหมด ปัจจุบันไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมและดาเนินการปิดบ่อขยะแล้ว ส่วนประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน ไม่ทราบข้อมูล
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันปิดบ่อขยะแล้ว โดยจะดาเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประโยชน์อย่างอื่น
4.2.4 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร
1) ด้านการวางแผน (Plan)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
แห่งนี้ ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม โดยเริ่มจากนโยบายรัฐบาลเร่งรัดให้ดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมหรือมูลฝอยเก่า และมีนโยบายในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยที่ชัดเจน
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ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
“ขยะเก่า เรามี น โยบายขนออกไปก้าจัด ยังสถานที่ที่ ถูกต้องให้ ห มด ซึ่งขนออกไปได้แล้ ว
ประมาณ 60% เหลือ 40% ด้าเนินการให้หมดไปในปี 2561 และปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย
เป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอย โดยไม่ให้มีข ยะมูลฝอยตกค้างสะสม ขยะมูลฝอยใหม่ท้าการจัดการขยะมูล
ฝอยวันต่อวัน”
โดยดาเนินการผ่านโครงการด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ซึง่ เริ่มบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของเทศบาลฯ เมื่อปีงบประมาณ 2560 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิ กูล หมวดรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติราชการที่
ไม่ เข้ าลั ก ษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น ๆ โครงการจ้า งเหมาบริ ก ารขนย้ ายขยะมู ล ฝอย โดยได้ ก าหนด
เป้าหมายการสามารถจัดการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ปริมาณ = งบประมาณที่ได้รับจัดสรร /
ราคากลางในการขนย้ ายไปกาจั ด ยังสถานที่ ที่ ถูก ต้อง) ปี 2560 ร้อยละ 60 ปี 2561 ร้อยละ 40
งบประมาณตามสัญญาจ้าง 2,200,000 บาท
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการขั้นตอน
ดาเนินการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีดังนี้
1) การสารวจและประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ในสถานที่กาจัด โดยเทศบาล
และข้อมูลการประเมินจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
2) กาหนดคาถามและศึก ษาทางเลื อกการน าขยะมู ล ฝอยที่ ตกค้ างสะสมไปกาจัด โดย
พิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางและปลายทางการกาจัดที่ถูกต้อง ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย กล่าวว่า
“เราตั้งค้าถามว่าจะเอาขยะไปก้าจัดที่ไหน อย่างไร ทางเลือกเรามี 1 คือ ขนไปทิ้งที่บ่อ
ขยะบางไทร จังหวัดอยุธยา หรือการก้าจัดโดยบริษัทเอกชนแห่งอื่น ซึ่งเป็นระบบฝังกลบ ซึ่งไม่แน่ใจ
ได้ว่าน้าไปก้าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อ ง ทางเลือก 2 คือ ขนไปก้าจัดยังบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน)
ซึ่งเมื่อเราประสานงานและเข้าไปพูดคุยด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่ น ปริมาณ ระยะเวลา และคุณลักษณะ
ท้าให้เรามองว่าเราเสียเปรียบ จึงตัดสินใจเลือกวิธีการก้าจัดโดยจ้างเอกชนให้เข้ามาขนย้ายขยะมูล
ฝอยไปก้าจัดในที่ที่ถูกต้อง คือ ทีพีไอ โพลีน จ้ากัด (มหาชน) โดยการน้าไปเผา”
3) จั ดทาโครงการในปี 2559 บรรจุในเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตาบลลาไทร
4) จัดทาข้อกาหนดในการว่าจ้าง โดยระบุเงื่อนไขคลอบคลุมการดาเนินการในการบริหาร
จัดการขยะทั้งหมด ตั้งแต่การขนย้ายที่ต้นทางไปถึงปลายทาง เช่น บุคลากร รถ เครื่องมือ เครื่องจักร
เป็นต้น
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5) ดาเนินการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ ตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด และทาสัญญา
กับ เอกชนผู้ที่ได้รับ การคัดเลื อก ระยะเวลาดาเนินการตามสั ญ ญา ประมาณ 2 เดือน (8 ธันวาคม
2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2561) เบิกจ่ายเงินตามงวดงาน
(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้
อยู่ระหว่างการดาเนินการจ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่ออกไปกาจัดยังสถานที่
ที่ถูกต้อง จากการตรวจติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมีปริมาณ
ลดลง
(3) ผลจากการสัมภาษณ์ ประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน พบว่า ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงไม่ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการ แต่เห็นว่ามีการนา
รถขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปโดยใช้รถพ่วง และได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
(1) ผลจากการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริ ห ารสถานที่ กาจัด ขยะมูล ฝอย การติด ตามตรวจสอบ
ดาเนินการตามสัญญาจ้าง และติดตามตรวจสอบโดยการดูเอกสารที่ปลายทาง บริษัท ทีพีไอ โพลีน
จากัด (มหาชน) ซึ่งจะทาการชั่งน้าหนักขยะมูลฝอยที่ขนมากาจัดและมีเอกสารใบเสร็จแสดงปริมาณ
น้าหนักของขยะมูลฝอยในแต่ละเที่ยวของการขน ผลการดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กานดไว้ กาจัด
ขยะมูลฝอยไปแล้ว ประมาณ 60% หรือประมาณ 4,300 ตัน ระยะเวลาในการดาเนินการกาจัด ตาม
สัญญาจ้าง ประมาณ 2 เดือน คงเหลือประมาณ 40% ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ
1. การตัดสินใจเลือกรูปแบบการดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัด
2. ถนนเข้าสู่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยค่อนข้างแคบ ทาให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุง
และพัฒนาถนน เพื่อให้รถของเอกชนสามารถเข้าดาเนินการเก็บขนไปกาจัดได้
3. ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องนาเข้าสู่พื้นที่ เนื่องจากยังไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้อง
4. มี เอกชนขนขยะเข้า มาลั กลอบทิ้ ง ซึ่งไม่ส ามารถเก็บ ค่าธรรมเนี ยมได้ เนื่อ งจากไม่ มี
เจ้าหน้าทีอ่ ยู่ประจา
(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสารวจสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างประจาปี พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ตกค้างสะสมมีปริมาณลดลง ซึ่งอยู่ระหว่างเอกชนผู้รับจ้างขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัด แต่ยังมีปัญหา
ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ยังคงจัดการโดยใช้วิธีเทกอง
(3) ผลจากการสั มภาษณ์ ป ระธานหรื อผู้ น าชุม ชนและประชาชน จากการสั มภาษณ์
ประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันว่า มีการขนย้ายขยะมูลฝอย
ออกไปโดยใช้รถพ่วง แต่เห็นว่ายังมีการนาขยะมูลฝอยใหม่เข้ามาเทกองไว้
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4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า มีการปรับปรุงถนนทางเข้า ได้ขอความร่วมมือให้เอกชนที่เป็นผู้รับจ้าง ปรับปรุงถนนชั่วคราว
เพื่อให้ ร ถพ่ วงสามารถเข้าขนขยะมูล ฝอยออกไปกาจัดได้ รวมทั้ งได้แจ้ งให้ กับประชาชนทราบว่า
เทศบาลฯ ได้ดาเนินการจ้างให้เอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องเพื่อลด
ผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นต่อประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ซึง่ ได้รับความยินยอมจากประชาชน
ในส่วนของแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้บริหารสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“อปท. ในพื้นที่ใกล้เคียง ควรจะลงทุนร่วมกัน ในการสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่แปรเป็น
พลังงาน เช่น โรงไฟฟ้าจากขยะ และพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานที่พักขยะมูลฝอยหรือสถานีขนถ่ายขยะ
มูลฝอย โดยด้าเนินการก่อสร้างแนวรั้วรอบขอบชิดสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย โดยปรับสภาพพื้นที่
ภายใน 2 ปี ให้อปท. ใกล้เคียงมาร่วมทิ้งด้วย เพื่อ ให้เพียงพอตามเงื่อนไขในการจ้างเอกชนขนส่งไป
ก้าจั ดยังสถานที่ที่ถูกต้อง ในการขนส่งไปก้าจัดให้มีระบบป้องกันน้้าชะขยะไหลลงสู่ถนน โดยการ
ก้าหนดให้มีระบบรวบรวมน้้าชะขยะของรถ อาจจะใช้เป็นถัง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็น้าไปก้าจัด
ยังสถานที่ก้าจัดที่ถูกต้องด้วย”
4.2.5 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย
1) ด้านการวางแผน (Plan)
ผลจากการสัมภาษณ์แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้ ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยการจ้างเอกชนขนย้ายไปกาจัด มีแผนการ
ดาเนินการที่ชัดเจน ระยะเวลาการดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอย ประมาณ 1 ปี แบ่งการดาเนินการ
จ้างเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอย ออกเป็น 2 ครั้ง
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ แทนบริห ารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ข้อมู ล สอดคล้ องกั น ว่า มีก ารด าเนิ น การตามสั ญ ญาจ้างเอกชนขนย้ ายขยะมู ล ฝอยไปก าจั ด และ
ประธานชุมชนและประชาชน ให้ข้อมูลตรงกันว่า เห็นมีการขนย้ายขยะมูลฝอยใส่รถพ่วงออกกาจัด
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย และเจ้ า หน้ าที่ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง พบว่า มีการสารวจสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและติดตามประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างประจาปี มีการติดตามตรวจสอบ ณ ต้นทาง โดยการลงบันทึกหมายเลขรถที่ขนขยะมูลฝอย
ออก และตรวจสอบกับปลายทางที่รับกาจัด ผลการดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ขยะมูล
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ฝอยที่ตกค้างสะสมถูกขนไปกาจัดแล้ว 100% ปริมาณขยะที่ขนย้าย ปริมาณขยะที่ขนย้าย 65,044.05
ตัน งบประมาณ 10,000,000 บาท ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ
1) กลิ่นเหม็นจากการตักขยะ ดาเนินการปัญหาแก้ไขโดยการฉีด EM ดับกลิ่น และลงพื้นที่
แจ้งแผนการดาเนินงานกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
2) โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ ดาเนินการแก้ไขโดยเอกชนผู้รั บจ้าง
จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เพื่อเข้ามาขนขยะทุกวันตามแผนที่กาหนด และบรรทุกขยะใส่
รถไว้ เพื่อรอการนาเข้าไปกาจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์
3) ในช่วงฤดูฝนการดาเนินการค่อนข้างยาก ทาให้เกิดความล่าช้า
4) ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องนาเข้าสู่พื้นที่
ส่วนประธานชุมชนและประชาชน ไม่ทราบข้อมูล แต่เห็นว่ามีการดาเนินการขนย้ายขยะ
มูลฝอยออกจากพื้นที่ไปกาจัด
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีการดาเนินการแก้ไขโดย
การเร่งขนขยะเก่าออกไปกาจัดและประเมินปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขนย้ายไปกาจัดวันต่อวัน
ไม่ให้มีขยะตกค้าง เมื่อขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมออกจากพื้นที่หมดแล้ว ดาเนินการปรับปรุง
เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยที่เก็บขนจะถูกนามาพักและขนออกไปกาจัดวันต่อวัน
ไม่ให้มีการตกค้างสะสม สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ข้อมูล
ว่า ปัจจุบันดาเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง
4.2.6 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1)
1) ด้านการวางแผน (Plan)
ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย 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) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
ผลจากการสั มภาษณ์ ผู้ จัดการและเจ้าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูล ฝอย
พบว่า กระบวนการและขั้นตอนในการขนขยะมูลฝอยไปกาจัด จะใช้รถแม็คโฮตักขยะมูลฝอยขึ้นมา
โดยจะมีเครื่องย่อยขยะมูลฝอยจาพวกเศษยาง เศษไม้ เศษผ้า ซึง่ จะยังคงทิ้งอยู่ที่บ่อขยะ จากนั้นจะใช้
รถพ่วงขนขยะมูลฝอยออกไปกาจัด โดยจะมีการจัดทาเอกสารบันทึกจานวนเที่ยวการขนส่งออกเป็น
ประจาทุกวัน ในส่วนของน้าชะขยะ มีการดาเนินการตีคันกลั้นบ่อขยะป้องกันน้าเสียไปยังสถานที่
ข้างเคียง ในช่วงที่ผ่ านมาเคยมีบ ริษัทเข้ามาเพื่อติดต่อดาเนินการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ติด
ปัญหาเรื่องระบบสายบริการ จึงไม่สามารถที่จะดาเนินการศึกษาต่อไปได้ ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะ
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 มีการขนย้ายออกไปกาจัดยังโรงปูน ไม่มีกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานที่ชัดเจน ส่วน
ผู้นาชุมชนและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เห็นว่ามีการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปโดยใช้รถพ่วง
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
ผลจากการสั มภาษณ์ ผู้ จั ดการและเจ้าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ก าจั ดขยะมูล ฝอย
ให้ข้อมูลไว้ตรงกันว่า มีการดาเนินการติดตามตรวจสอบจากจานวนเที่ยวของรถที่ขนขยะมูลฝอยออก
ในแต่ละวันกับน้าหนักบรรทุกของรถพ่วง ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนิน การ คือ ในช่วงฤดูฝน
ขนขยะมูลฝอยออกไปได้น้อยลง เนื่องจากสภาพถนนทาให้รถพ่วงไม่สามารถเข้ามาขนขยะมูลฝอยได้
และมีน้าเสียซึ่งเป็นน้าชะขยะไหลลงสู่ข้างเคียงมากขึ้น
ส่วนผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจากการสารวจสถานที่กาจัด
ขยะมู ล ฝอยและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การขยะมู ล ฝอยตกค้ า งประจ าปี พบว่ า อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัด แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และยังมีปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในปริมาณที่สูง ประกอบกับขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่มีปริมาณมากและยังคง
จัดการโดยใช้วิธีเทกอง ส่วนผู้นาชุมชนและประชาชนไม่ทราบข้อมูล
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4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย ให้ข้อมูล ไว้เช่น เดีย วกัน ว่า มีการดาเนินการแก้ไขปัญ หาน้าชะขยะโดยการตีคันกลั้นบ่อขยะ
ป้องกันน้าเสียไปยังสถานที่ข้างเคียง กลิ่นเหม็นจากการที่รถแม็คโฮตักขยะขึ้นมาทาการฉีดพ่นน้ายา
ดับ กลิ่ น โดยได้ ด าเนิ น การตรวจสอบพื้ น ที่ ตลอดเป็ น ประจ า ไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อชุ ม ชน ส่ ว น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
“อยากให้ท้องถิ่นหรือภาครัฐเข้ามาร่วมในการดาเนินการและลงทุนในระบบกาจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้อง”
(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยแห่งนี้จะดาเนินการปิ ดบ่อขยะ ไม่ให้มีการนาขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่พื้นที่ในเดือนตุลาคม 2561
โดยจะดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างต่อไป
4.2.7 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2)
1) ด้านการวางแผน (Plan)
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสม โดยการนาปูนมาเทกลบทับจากนั้นใช้พื้นที่สร้างเป็นห้องพักใช้เช่าอาศัยจานวน 1 ชั้น
ไม่มีแผนการดาเนินการ ไม่มีการกาหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการ
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย พบว่า กระบวนการและขั้นตอนใน
การดาเนินการ จะทาการกลบทับขยะมูลฝอยโดยใช้ปูนและดิน ส่วนผู้นาชุมชนและประชาชนทราบว่า
มีการนาขยะมูลฝอยมาทิ้งและมีการกลบทับในพื้นที่ แล้วสร้างเป็นห้องพักอาศัยให้เช่า
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ไม่มีการติดตามตรวจสอบ ปัญหา
อุปสรรคที่พบในการดาเนินการ ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวว่า
“หลักการฝังกลบอย่างถูกต้องท้าได้ยาก บ่อขยะเรา มีคนงาน 6 คน ท้าหน้าที่ในการเก็บขน
และการคัดแยก โดยขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกที่ขายได้ และขยะอินทรีย์โดย
จะน้าไปเป็นอาหารหมู ไม่มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการก้าจัดขยะอะไร จะใช้รูปแบบเติม ไม่
ต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการสนับสนุนทางด้านหลักวิชาการในการก้าจัด
ขยะมูลฝอยด้าเนินการได้ยากและไม่สามารถปฏิบัติได้”
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ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ มี
การกลบทับขยะมูลฝอยไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการโดยนามาเกองไว้ ส่วน
ประชาชนไม่ทราบข้อมูล
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
4.2.8 สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.พืชอุดม
1) ด้านการวางแผน (Plan)
จากการสั ม ภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อ ง ผู้ น าชุม ชน และประชาชนในพื้ น ที่
ใกล้เคียง ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันว่า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
และมีการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบเรื่อง กลิ่นเหม็น และน้าชะขยะ
ไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง จึงได้ดาเนินการกลบทับในพื้นที่และปิดบ่อขยะ เนื่องจากดาเนิ นการไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่มีแผนการดาเนินการที่ชัดเจน แต่มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหา
2) การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Do)
จากการสั มภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อง ผู้ น าชุม ชน และประชาชนในพื้ น ที่
ใกล้เคียง ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินการ พบว่า สถานที่กาจัดแห่งนี้ดาเนินการโดยทา
การฝังกลบในพื้นที่ด้วยดิน ผลการดาเนินการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน
3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ (Check)
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นาชุมชน และประชาชน พบว่า มีการ
ติดตามตรวจสอบโดยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ซึ่งผลการดาเนินการ
เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ในการฝังกลบขยะมูลฝอยทั้งหมดและดาเนินการปิดบ่อ
4) การปรับปรุงแก้ไข (Action)
จากการสั ม ภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ อง ผู้ นาชุม ชน และประชาชน พบว่า
ปัจจุบันสถานที่กาจัดแห่งนี้ดาเนินการปิดบ่อขยะแล้ว ไม่มีขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่ สภาพพื้นที่ปัจจุบัน
เป็นพื้นที่รกร้าง มีวัชพืชขึ้นปกคลุมใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์
จากการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ในช่วงปี 2559-2561 พบว่า มีโครงการที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยที่สาคัญซึ่งดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดย
ชุมชน ซึ่งมีการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการขยะให้กับชุมชน ได้แก่ ตะแกรงคัดแยกขยะ
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รีไซเคิล ถังน้าหมักชีวภาพ และกากน้าตาล ให้กับชุมชน โดยในปี 2561 มีโครงการศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการขยะและการผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) บรรจุในแผนฯ เพิ่มเติม รวมทั้งในปี 2561 มีนโยบาย
โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณ
ขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้น
ทาง ต่อมาในปี 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (ระหว่าง
วัน ที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562) เพื่อให้ แต่ล ะจังหวัดนาไปขับเคลื่ อนการบริห าร
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้
1. ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง
2. หมู่ บ้ าน/ชุม ชน มี การจั ด การขยะอิน ทรีย์ การจั ดการขยะที่ น ากลั บ มาใช้ ใหม่ ได้ ขยะ
อันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กาหนด
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทาสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางที่
กาหนด
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย
2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่กาหนด
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีประกาศกาหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะแยกตาม
ประเภทตามแนวทางที่กาหนด
6. ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ (cluster) และมีข้อสรุปในการกาหนดวิธีการกาจัด
ขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (cluster) ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ซึง่ เป้าหมายการรวมกลุ่มของพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มี
การรวมกลุ่ ม พื้ น ที่ (cluster) ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จ านวน 2 clusters ประกอบด้ว ย
cluster 1 โครงการสถานที่ กาจั ดขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื องคู ค ต (ฝั่ งตะวัน ออก) และ cluster 2
โครงการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปทุมธานี (ฝั่งตะวันตก)
ประกอบกับข้อมูลตามแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี
ของพื้นที่ศึกษาบางแห่ง ได้แก่
1) พื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกอบด้วย เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 แผนงานเคหะ
และชุ ม ชน งานก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล มี โ ครงการและกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย
โครงการจ้างเหมาเอกชนกาจัดขยะมูลฝอย และโครงการจังหวัดสะอาด
2) พื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร ประกอบด้วย
(1) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ซึ่งนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คือ มุ่งพัฒนาลาไทรให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
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และความสมดุลของสภาพแวดล้อม การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้าเสียให้ถูกสุขอนามัย ไม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะเป็ น พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วยโครงการด้านการจัดการขยะที่สาคัญ ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โครงการจ้าง
พนักงานเก็บขยะ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ใน
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
โครงการด้านการจั ดการขยะที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการอบรมให้ ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงบ่ อทิ้งขยะ โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ โครงการจ้างพนักงานเก็บ
ขยะ โครงการจ้ างเหมาบริ ก ารขนย้ ายขยะมู ล ฝอย โครงการก าจั ด ขยะมู ล ฝอย(ชุ ม ชนต้ น แบบ)
โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
(3) เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนการเคหะและ
ชุมชน มีโครงการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย และโครงการ
รณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
3) พื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ผู้บริหารมีนโยบายของที่เกี่ยวข้อง คือ จัดให้มีสถานที่กาจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน ไม่สร้างมลภาวะ จัดระบบการจัดเก็บขนขยะ และเพิ่มจานวนถังรองรับขยะให้มี
คุณภาพไม่มีขยะตกค้าง
(1) แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ประกอบด้วยโครงการด้านการจัดการขยะที่สาคัญ ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการทา
ความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการจัดซื้อ ถังรองรับขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการ
จัดการขยะอันตราย โครงการขนถ่ายขยะมูลฝอย
(2) เทศบั ญ ญั ติงบประมาณ ปี 2559 แผนงานเคหะชุมชน งานกาจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล โครงการที่สาคัญได้แก่ โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณบ่อขยะ
4) พื้นทีเ่ ทศบาลตาบลบ้านกลาง เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 พบว่า ค่าใช้จ่ายงานกาจัด
จัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บรรจุอยู่ในแผนการเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย
5) พื้นที่ อบต.คลองสาม เทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 โครงการที่สาคัญที่เกี่ยวข้องด้าน
การจัดการขยะ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนตาบลคลองสาม และโครงการจ้างเหมาขน
ถ่ายขยะมูลฝอยไปกาจัดตาบลคลองสาม
ซึ่งพบว่า จังหวัดปทุมธานี มีการขับเคลื่ อนนโยบายด้านการจัดการขยะมูล ฝอย ตามของ
นโยบายรัฐบาล โครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
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ส่งเสริมการจัดการขยะให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ โดยในด้านการกาจัดขยะมูล
ฝอย มี ก ารจั ด ตั้ งกลุ่ ม แบ่ งเป็ น 2 cluster ตามแนวทางที่ ก าหนด แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาสามปี และเทศบัญญัติงบประมาณ ในปี 2561 ในพื้นที่ศึกษา
บางแห่ ง จะเห็ น ว่า กิจ กรรมและโครงการเพื่ อรองรับ ระบบการจัด การแบบ cluster รวมไปการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ แ ทนที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ได้ดังนี้
4.3.1 ปัจจัยภายใน
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้แทนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
พบว่า การดาเนินการเพื่อจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่ ปัจจัยภายในที่
ส าคั ญ คื อ ผู้ บ ริ ห าร ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัด การขยะมู ล ฝอย ตลอดจนให้
ความส าคัญ และมีน โยบาย แผนงานและเป้าหมายที่ ชัดเจน รวมทั้ งมีงบประมาณที่ เพี ยงพอและ
ต่อเนื่องในการดาเนินการ ซึ่งผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
“ขยะมูลฝอยเก่า เรามีน โยบายการก้าจัดอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของ คสช. มี แผนการ
ด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง จ้านวน 50,000 ตัน ภายใน 6 เดือน โดยโช้วิธีการขนย้ายออกไป
ก้าจัดเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนน้าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก มีแผนการซ่อมแซมเครื่องจักร และจัดซื้อ
เครื่องจักรเข้ามาเพิ่มเพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่ก้าจัด มีแผนการ
ปรับ ปรุงแก้ไขการคัดแยกขยะใหม่ให้ ถูกต้องตามหลั กสุ ขาภิบาล และมีโครงการปรับปรุงภู มิทัศน์
โดยรอบสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย”
ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร กล่าวว่า
“ขยะเก่ า เรามี น โยบายขนออกไปก้ า จั ด ยั ง สถานที่ ที่ ถู ก ต้ อ งให้ ห มด ขนออกไปได้ แ ล้ ว
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
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอย งบประมาณ 2,500,000
บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอย และโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”
ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กล่าวว่า
“นโยบายของผู้บริหาร คือ ขนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่ออกไปก้าจัดอย่างถูกต้องให้
หมดและด้าเนินการปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย” ซึ่งเทศบาลได้ด้าเนินการภายใต้โครงการ
ว่า จ้างเอกชนขนถ่ายขยะ และถมดินกลบบ่อขยะบดอัดแน่นบริเวณที่พักขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ หมู่ที่ 4 ต้าบลบึงสนั่น อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีเป้าหมายจะต้องก้าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างให้ คงเหลื อ 0 ตัน ภายใน 120 วัน (ระยะเวลาตามสั ญ ญาจ้าง เมษายน - สิ งหาคม 2561)
ซึง่ ได้รับอนุมัตงิ บประมาณจากเงินสะสม ของเทศบาล เมื่อปี 2560”
ซึง่ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีแผนงานโครงการบรรจุ
ไว้ ในแผนงบประมาณรายจ่ ายประจาปี มี งบประมาณในการด าเนิ น งาน แต่ มี บ างแห่ งเห็ น ว่ าไม่
เพี ย งพอ และท าให้ การดาเนิ น การไม่ต่อ เนื่อ ง ส่ ว นสถานที่ กาจัด ขยะมูล ฝอยของเอกชน จานวน
5 แห่ง มี 2 แห่ง ที่ไม่มีการกาหนดแผนงานโครงการที่ชัดเจน
ผู้จัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) กล่าวว่า
“บ่ อ ขยะเรา มี น โยบายขนขยะออกจากพื้ น ที่ น้ าส่ งยั ง PTI และปู น นก ไม่ มี ก ารก้ าหนด
ระยะเวลาด้าเนินการ เริ่มอย่างจริงจรัง เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณใด โดยรถที่
เข้ามาขนไปก้าจัดจ่ายให้บ่อขยะเที่ยวละ 700 บาท เป้าหมายวันละ 300 ตัน”
ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 2) กล่าวว่า
“ไม่ได้มีแผนงานอะไร การก้าจัดเราใช้วิธีกลบทับด้วยดินและปูน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าปูน
และค่าจ้างคนงาน”
ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนขององค์กรในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม คือ
การด าเนิ น การที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งส่ ว นใหญ่ ยั งใช้ วิ ธี ก ารก าจั ด แบบเทกอง ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่องจั กรในการดาเนิ น การ รวมถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและขาดความรู้ความเข้าใจ
ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“จุดอ่อนเรา คือ เราเหมือนเดินอยู่บนเส้นด้ายที่ไม่แข็งแกร่ง อาจจะถูกปิดเมื่อไหร่ก็ได้ในเมื่อ
เราท้าไม่ถูกต้อง”
ผู้แทนผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กล่าวว่า
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“บุคลากรเรามีไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร มีรถพ่วงที่ใช้
ขนขยะมูลฝอย ไปก้าจัดแค่ 1 คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่”
(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูล ฝอย ผู้ อานวยการส่ว นสิ่งแวดล้ อม ส านักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด
ปทุมธานี กล่าวว่า
“บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ต้องมีจิตส้านึกในการก้าจัดขยะมูลฝอย”
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ปัจจัยภายในที่ส้าคัญ ได้แก่ บุคลากร ระเบียบ และสถานที่ด้าเนินการ”
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“ผู้รับเหมาหรือผู้ด้าเนินการต้องจิตส้านึก มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีวัสดุ
อุปกรณ์ทเี่ พียงพอ สภาพพื้นทีต่ ้องเหมาะสม และอีกปัจจัยที่ส้าคัญคือ เรื่อง ผลประโยชน์”
ส่วนผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า
“จุดอ่อน คือ ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมอยู่ในพื้นที่เอกชน เราไม่ สามารถด้าเนินการได้เลย
รูปแบบการเทกองซึ่งไม่ถูกต้องท้าให้เกิดปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ของ
อบต.คลองสาม ไม่ได้บรรจุในแผน ตาม Roadmap”
(3) ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์จานวน 2 ท่านให้ความเห็นตรงกันว่า
“บุ ค ลากร ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามรู้ มี จิ ต ส้ า นึ ก และมี ค วามตระหนั ก ประกอบกั บ
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ มีการจัดการที่ด”ี
ในทานองเดียวกันกับ อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ท่านหนึ่ง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมือง กล่าวว่า
“ผู้บริหารหรือผู้น้ าเป็นปั จจัยส้าคัญ ซึ่ง จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการการจัดการขยะ มีการ
วางแผน บริ ห ารจั ด การและด้าเนิ น การอย่ างต่อ เนื่ อ ง ส่ ว นงบประมาณก็เป็ น ส่ ว นส้ าคั ญ ซึ่งหาก
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณก็จะเกิดขึ้นตามมา”
4.3.2 ปัจจัยภายนอก
(1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้แทนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ และผู้แทนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย กล่าวไว้
เช่นเดียวกันว่า นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาล (คสช.) ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการขยะ
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มูลฝอยที่ตกค้างสะสม (ขยะมูลฝอยเก่า) เป็นขั้นตอนแรก ตาม RoadMap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน ทาให้การดาเนินการในการขนย้ายขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมออกไปกาจัด
ง่ายขึ้น ไม่ต้องขออนุญาตขนย้าย สาหรับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของ อปท. ทาให้มีงบประมาณใน
การดาเนินการ นอกจากนี้ การที่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถู กต้องรับกาจัด และมีเอกชนมารับจ้าง
ขนไปกาจัดนับเป็นเป็นโอกาส เนื่องจากไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร แรงงาน ในการขนย้ายไปกาจัดที่
เพียงพอ
ส่ วนปั จ จั ย ภายนอกที่ เป็ น อุป สรรคหรือภั ยคุกคาม ในการดาเนิน การจัดการขยะมูล ฝอย
ตกค้างสะสม ผู้บริหารและผู้แทนสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน 4 แห่ง กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า
สภาพถนนทางเข้าสู่พื้นที่มีสภาพทรุดโทรม และรถใหญ่สัญจรลาบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนขนย้าย
ขยะมูลฝอยไปกาจัดได้น้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง ไม่มี
ระบบน้าใช้และระบบไฟฟ้าเข้าถึง นอกจากนี้สภาพสังคมโดยรอบ ได้แก่ อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ มีผล
ต่อการดาเนินการ และปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินการโดยเฉพาะเรื่อง กลิ่นเหม็น รบกวน ทาให้ต้องหยุดกระบวนการเพื่อปรับปรุง
แก้ไข แต่ก็ยังมีการร้องเรียนซ้าอยู่ รวมไปถึงประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องยังไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยที่สามารถกาจัดได้ปริมาณมากและใช้พื้นที่น้อย เช่น การเผา
(2) ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การปั ญ หาขยะมู ล ฝอยตกค้ างสะสม ได้ แ ก่ นโยบาย
สิ่งแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี (เจ้าหน้าที่สานักงานส่ งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี) ส่วนผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ปทุมธานี กล่าวว่า
“ปัจจัยภายนอกที่ส้าคัญ ได้แก่ นโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่จะมีผลต่อการจัดการเฉพาะบางแห่งเท่านั้น”
อุตสาหกรรมจั งหวัดปทุ มธานี กล่ าวถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลต่อการจัดการ ได้แก่
การเมืองและผลประโยชน์ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย
นอกจากนี้ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คลองสาม กล่าวว่า
“นโยบายของ คสช. เป็นโอกาสที่ดี ในการจัดการ แต่ปัญหาคือ ให้นโยบายแต่ระดับปฏิบัติ
ไม่สามารถที่จะด้าเนินการอะไรได้ ส่วนอุปสรรคคือ สภาพเมืองที่มีการขยายตัว ท้าให้ปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อระเบียบ กฎหมาย กติกา ต่างๆ ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างระบบการก้าจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ ตลอดจนสภาวะสังคมที่ยังต่อต้านและไม่ยอมรับเทคโนโลยีการก้าจัดขยะ”
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(3) ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์หรือนักวิชาการอิสระ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย คือ นโยบายมีความชัดเจน ทาให้ ปัญหาขยะมูลฝอยถูกมองมากขึ้น ส่ว นความเข้าใจของผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดขยะมูลฝอย สภาพสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ การยอมรับเทคโนโลยี หรือ
การท าความเข้ า ใจกั บ ประชาชน การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต้ อ งเข้ ม งวด (อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ทั้งสอง
ท่านให้ความเห็นไว้เช่นเดียวกัน)
ส่วนอาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมืองท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า
“นโยบายการกาหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติเป็นโอกาสในการจัดการ แต่ภาพ
ของการขับเคลื่อนยังน้อย ควรมีโมเดลการจัดการขยะอย่างครบวงจรให้เห็น ส่วนเทคโนโลยีที่มีการ
คิดค้นขึ้นมาใหม่ก็มีผลต่อการจัดการ”
ซึ่งสามารถจัดลาดับปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมากที่สุดถึง
น้อยที่สุดจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และทาการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อน และปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาสหรือภัยคุกคาม ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน ได้แก่ บุคลากร การจัดการ งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์
ตารางที่ 4.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดปทุมธานี
ปัจจัย
1. บุคลากร

2. การจัดการ

จุดแข็ง
S1 : ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
มีความเข้าใจและให้ความสาคัญ
ตลอดจนมีนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายชัดเจน ในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
S2 : ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
S3 : มีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา
S4 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน

จุดอ่อน
W1 : จิตสานึกและความตระหนัก
ของผู้บริหาร/ผู้ดาเนินการ ซึ่งไม่ได้
คานึงถึงประสิทธิภาพการกาจัด
W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการขยะที่ถูกต้อง
W3 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ของเอกชนทั้งหมดไม่มีแผนงานใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน
W4 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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ปัจจัย

3. งบประมาณ

4. วัสดุ/อุปกรณ์

จุดแข็ง
ท้องถิ่น (อปท.) มีแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้อง บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน

จุดอ่อน
เกือบทั้งหมด ดาเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
W5 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี
ขยะตกค้าง มีขยะมูลฝอยใหม่เข้า
สู่พื้นที่ทุกวัน
W6 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
บางแห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดขึ้นน้อย การเป็นสถานีขน
ถ่ายอาจไม่คุ้มค่า
S5 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่องค์กร W7 : มีบางแห่งเห็นว่า
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ เห็นว่า งบประมาณไม่เพียงพอ
มีงบประมาณในการดาเนินการ และ
สามารถบริหารจัดการได้ง่าย
S6 : บางแห่งเห็นว่า มีเครื่องมือ/
W8 : ไม่มวี ัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ที่มีกาลังการผลิตเพียงพอต่อ เครื่องจักร ในการดาเนินการเพื่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ
จัดการขยะที่เข้าสู่พื้นที่

ปัจจั ยภายนอก ได้แก่ นโยบาย สิ่งแวดล้อม สภาวะสังคม ผู้ม่ส่วนได้เสีย ภาวะเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และอื่นๆ
ตารางที่ 4.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในจังหวัดปทุมธานี
ปัจจัย
1. นโยบาย

โอกาส
O1: นโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอย
ถูกมองมากขึ้น การดาเนินการใน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเร็ว
ขึ้นและไม่ต้องขออนุญาตในการขน

ภัยคุกคาม
T1 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยบางแห่ง
พบว่า นโยบาย คสช.ในการจัดการกับ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จะ
ทาให้บ่อขยะอาจจะถูกปิด
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2. สิ่งแวดล้อม

โอกาส

3. สภาวะสังคม O2 : บางแห่ง เห็นว่า สภาพสังคม
โดยรอบมีการประกอบอาชีพรับซื้อ
ของเก่า

4. ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

O3 : มี เอกชนที่ รับ จ้างขนขยะมู ล
ฝอยไปกาจัด
O4 : มีสถานที่รับกาจัดขยะมูลฝอย
ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์
O5 : พื้นที่สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยเดิม ที่ประชาชนไม่ต่อต้าน ซึ่ง
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมูล
ฝอยต่อไปได้
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานที่ใน
การกาจัดขยะมูลฝอย จึงนามาทิ้ง
ร่วมกับพื้นที่อื่นสามารถพัฒนาเป็น
สถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้

5. ภาวะ
เศรษฐกิจ

6. เทคโนโลยี

O7 : มีเทคโนโลยีการกาจัดขยะที่
ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา
ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น

ภัยคุกคาม
T2 ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถขนย้ายขยะ
มูลฝอยออกไปกาจัดได้
T3: มีการขยายตัวของเมือง ชุมชน และ
โรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใกล้กับ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น
T4: เกือบทุกแห่งระบบสาธารณูปโภค
ได้แก่ น้าใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง
ส่วนถนนทางเข้ามีสภาพทรุดโทรม
T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินการของสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวนจากการ
ตักและเกลี่ยขยะ
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการ
หยุดรับขยะ

T7: เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบการ
กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมูลฝอยไป
กาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง ระยะทางไกล
ค่าขนส่งสูง
T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
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7. อื่นๆ

โอกาส

ภัยคุกคาม
T10 : การเมืองและผลประโยชน์

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยนาประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญ มาให้นาหนักของแต่ละ
ประเด็นตามความสาคัญ ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของคาตอบที่เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ จานวน 18 คน มีเกณฑ์การให้ค่าน้าหนักดังนี้
จานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 13-18 คน ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10
จานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 7-12 คน ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 5
จานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 1-6 คน ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 2.5
ซึ่งได้ค่าน้าหนักประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อนรวมกันเท่ากับ 1 ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ลาดับความสาคัญประเด็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ปัจจัย
น้าหนัก
S1 : ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย มีความเข้าใจและให้ความสาคัญ ตลอดจนมี
0.1
นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายชัดเจน ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
S2 : ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
0.1
S3 : มีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา
0.05
S4 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี
0.05
แผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้อง บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
หน่วยงาน
S5 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ เห็นว่า มี
0.05
งบประมาณในการดาเนินการ และสามารถบริหารจัดการได้ง่าย
S6 : บางแห่งเห็นว่า มีเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่มีกาลังการผลิตเพียงพอต่อปริมาณขยะมูล 0.05
ฝอยที่เข้าสู่ระบบ
จุดอ่อน
W1 : จิตสานึกและความตระหนักของผู้บริหาร/ผู้ดาเนินการ ซึ่งไม่ได้คานึงถึง
0.1
ประสิทธิภาพการกาจัด
W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยังขาดความรู้ ความ
0.1
เข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้อง
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น้าหนัก
W3 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเอกชนทั้งหมดไม่มีแผนงานในการจัดการขยะมูลฝอย
0.1
ที่ชัดเจน
W4 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเกือบทั้งหมด ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่
0.1
ถูกต้อง
W5 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีขยะตกค้าง มีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่พื้นที่ทุกวัน
0.1
W6 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย บางแห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นน้อย การ
เป็นสถานีขนถ่ายอาจไม่คุ้มค่า
0.025
W7 : มีบางแห่งเห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอ
0.025
W8 : ไม่มวี ัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ในการดาเนินการเพื่อจัดการขยะที่เข้าสู่พื้นที่
0.5
รวม
1.0
* น้าหนัก คือ ความสาคัญ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยนาประเด็นโอกาสและภัยคุกคามที่สาคัญ มาให้นาหนักของแต่
ละประเด็น มาให้นาหนักของแต่ละประเด็นตามความสาคัญ ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของคาตอบที่
เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 คน มีเกณฑ์การให้ค่าน้าหนักดังนี้
จานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 13-18 คน ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10
จานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 7-12 คน ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 5
จานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 1-6 คน ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 2.5
ซึ่งได้ค่าน้าหนักประเด็นโอกาสและภัยคุกคามรวมกันเท่ากับ 1 ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ลาดับความสาคัญประเด็นโอกาสและภัยคุกคาม
ปัจจัย
โอกาส
O1: นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและต่อเนื่อง ทาให้ปัญหา
ขยะมูลฝอยถูกมองมากขึ้น การดาเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเร็วขึ้นและไม่
ต้องขออนุญาตในการขน
O2 : บางแห่ง เห็นว่า สภาพสังคมโดยรอบมีการประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า

น้าหนัก
0.1

0.025
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น้าหนัก
O3 : มีเอกชนที่รับจ้างขนขยะมูลฝอยไปกาจัด
0.05
O4 : มีสถานที่รับกาจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์
0.05
O5 : พื้นที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเดิม ที่ประชาชนไม่ต่อต้าน ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น
0.1
สถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานที่ในการกาจัดขยะมูลฝอย จึงนามาทิ้งร่วมกับพื้นทีอ่ ื่น
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้
0.05
O7 : มีเทคโนโลยีการกาจัดขยะที่ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพสามารถกาจัดขยะมูล
0.1
ฝอยได้ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น
ภัยคุกคาม
T1 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยบางแห่ง พบว่า นโยบาย คสช.ในการจัดการกับสถานที่
0.025
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จะทาให้บ่อขยะอาจจะถูกปิด
T2 ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปกาจัดได้
0.05
T3: มีการขยายตัวของเมือง ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาใกล้กับสถานที่กาจัด 0.025
ขยะมูลฝอยมากขึ้น
T4: เกือบทุกแห่งระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้าใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ส่วนถนนทางเข้ามี
0.05
สภาพทรุดโทรม
T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
0.05
ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวนจากการตักและเกลี่ยขยะ
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ
0.1
T7 : เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
0.05
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง ระยะทางไกลค่าขนส่งสูง 0.1
T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรับเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
0.05
T10 : การเมืองและผลประโยชน์
0.025
รวม
1
* น้าหนัก คือ ความสาคัญ
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4.4 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
จากตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัด ได้นาปัจจัยดังกล่าวมาจัดทา TOWS Matrix (ตาราง 4.5) เพื่อกาหนดแนวทาง
โดยเลือกลาดับที่มีค่าคะแนนจากการให้ค่าน้าหนักไม่ต่ากว่า 0.05 ในตารางที่ 4.3 และ 4.4
ตารางที่ 4.5 TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1 : ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย มีความเข้าใจและให้ความสาคัญ
ตลอดจนมีนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายชัดเจน ในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
S2 : ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
S3 : มีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่
บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา
S4 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) มีแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้อง บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
S5 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการ เห็นว่า มีงบประมาณใน
การดาเนินการ และสามารถบริหาร
จัดการได้ง่าย
S6 : บางแห่งเห็นว่ามีเครื่องมือ/
เครื่องจักร ที่มีกาลังการผลิตเพียงพอ
ต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threats)
O1: นโยบายการจัดการขยะมูล
T2 ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถ
ฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและ ปฏิบัติงานได้
ต่อเนื่อง ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอย T4: ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้า
ถูกมองมากขึ้น การดาเนินการใน ใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ส่วนถนนทางเข้า
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเร็ว มีสภาพทรุดโทรม
ขึ้นและไม่ต้องขออนุญาตในการขน T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่
O3 : มีเอกชนที่รับจ้างขนขยะมูล เกิดขึ้นจากการดาเนินการของ
ฝอยไปกาจัด
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
O4 : มีสถานที่รับกาจัดขยะมูลฝอย T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาใน
ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์
การหยุดรับขยะ
O5 : พื้นที่สถานที่กาจัดขยะมูล
T7 : ไม่กล้าที่จะลงทุนในระบบการ
ฝอยเดิม ที่ประชาชนไม่ต่อต้าน ซึง่ กาจัดขยะมูลฝอย
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมูล T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมูล
ฝอยต่อไปได้
ฝอยไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานที่ใน ระยะทางไกลค่าขนส่งสูง
การกาจัดขยะมูลฝอย จึงนามาทิ้ง T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรับ
ร่วมกับพื้นที่อื่นสามารถพัฒนาเป็น เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
สถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้
O7 : มีเทคโนโลยีการกาจัดขยะที่
ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา
ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น

171
ปัจจัยภายใน

จุดอ่อน (Weakness)
W1 : จิตสานึกและความตระหนักของ
ผู้บริหาร/ผู้ดาเนินการ ซึ่งไม่ได้
คานึงถึงประสิทธิภาพการกาจัด
W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง
W3 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของ
เอกชนทั้งหมดไม่มีแผนงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน
W4 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเกือบ
ทั้งหมด ดาเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
W5 : สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยทีม่ ี
ขยะตกค้าง มีขยะมูลฝอยใหม่เข้าสู่
พื้นที่ทุกวัน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threats)
S1 + O1
S1 + T5
เร่งดาเนินการขนขยะมูลฝอย
สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่
ตกค้างสะสมไปกาจัดยังสถานที่ที่ อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ถูกต้อง และเร่งกลบทับขยะมูล
S1 + T7
ฝอยในพื้นที่โดยจะต้องคานึงถึง
ศึกษาทางเลือการลงทุนในระบบ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
กาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
S2 + O7
S3 + T8
ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่กับ ศึกษาทางเลือกการกาจัดขยะมูล
เทคโนโลยีการกาจัดขยะที่ใช้พื้นที่ ฝอยตกค้างสะสมที่ลดต้นทุนค่า
น้อยและมีประสิทธิภาพสามารถ
ขนส่งไปกาจัด
กาจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก
S4 + T2
S3 + O5
หลีกเลี่ยงการดาเนินการขนย้าย
เร่งพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานีขน
ในช่วงฤดูฝน
ถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อรองรับ
S5 + T4
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่
พื้นที่
O1: นโยบายการจัดการขยะมูล
ฝอยของ คสช. มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ทาให้ปัญหาขยะมูลฝอย
ถูกมองมากขึ้น การดาเนินการใน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเร็ว
ขึ้นและไม่ต้องขออนุญาตในการขน
O3 : มีเอกชนที่รับจ้างขนขยะมูล
ฝอยไปกาจัด
O4 : มีสถานที่รับกาจัดขยะมูลฝอย
ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์
O5 : พื้นที่สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยเดิม ที่ประชาชนไม่ต่อต้าน ซึง่
สามารถพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายมูล
ฝอยต่อไปได้
O6 : หลายๆ อปท. ไม่มีสถานที่ใน
การกาจัดขยะมูลฝอย จึงนามาทิ้ง

T2 ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
T4: ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ น้า
ใช้ ไฟฟ้า เข้าไม่ถึง ส่วนถนนทางเข้า
มีสภาพทรุดโทรม
T5: มีการร้องเรียนผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินการของ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
T6 : โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาใน
การหยุดรับขยะ
T7 : ไม่กล้าที่จะลงทุนในระบบการ
กาจัดขยะมูลฝอย
T8 : ต้นทุนในการขนย้ายขยะมูล
ฝอยไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง
ระยะทางไกลค่าขนส่งสูง
T9 : การคัดค้านและการไม่ยอมรับ
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W8 : ไม่มีวสั ดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ในการดาเนินการเพื่อ
จัดการขยะที่เข้าสู่พื้นที่

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threats)
ร่วมกับพื้นที่อื่นสามารถพัฒนาเป็น เทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย
สถานีขนถ่ายมูลฝอยต่อไปได้
O7 : มีเทคโนโลยีการกาจัดขยะที่
ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา
ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น
W1 + O1
W3 + T5
บังคับใช้กฎหมายกับสถานทีก่ าจัด ปรับปรุงระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
ที่ดาเนินการไม่ถุกต้อง
ให้ถูกต้อง
W4 + T5
W4 + T5
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการกาจัด ปิดเพื่อปรับปรุง
ขยะมูลฝอย
W4 + T8
W5 + O3
ให้รัฐเข้ามาดาเนินการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ต้องการจัดการขนไปกาจัดยัง
W8 + T7
สถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการตกค้าง ปิดบ่อ
สะสมเพิ่มขึ้น
W8 + O3
ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุน

นอกจากนี้ ผู้นาชุมชนแห่งหนึ่งในตาบลพืชอุดม กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
“ในฐานะผู้นาชุมชน จะต้องดูแลและเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ว่าง หากมี
การน าขยะมาทิ้งหรือเทกองไว้ จะมีการว่ากล่าวตักเตือน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญ หาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในพื้นที่อีก”
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า
“ต้องคุมกาเนิดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะเพิ่มขึ้น มีระบบติดตาม หรือทีม
monitor ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ส่งไปกาจัดที่ใดถูกต้องหรือไม่ ขยะมูลฝอยเก่านามาล้างทาความ
สะอาด ร่อนเพื่อแยกส่วนของขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานต้องมีความรู้และสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจริง เช่น มาตรการผู้ก่อมลพิษเป็น
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ผู้จ่าย ใช้การเมืองท้องถิ่นอย่างถูกต้อง สื่อ และการสื่อสาร ต้องทาให้เกิดความตระหนัก นาเสนอข่าว
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน”
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์อีกท่านหนึ่ง ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“การห้ามเทกอง อาจจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน วิธีการ
เผาน่าจะเป็นวิธีที่ดี โดยเตาเผาจะต้องเป็นระบบที่มีมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ”
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่ง
เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศเมืองท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า
“สิ่งสาคัญในการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกาจัด เช่น ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ มีการให้เอกชนเข้ามาดาเนินการ
โรงคัดแยกขยะ(สัมปทานเอกชน) มีการจัดทาโครงสร้างและระบบบาบัดน้าเสีย มีการกาหนดวันรับซื้อ
ของเก่าตามคณะต่างๆ โดยม.ธรรมศาสตร์จะรับผิดชอบในการเก็บขนขยะเข้าสู่โรงคัดแยก ทาให้
ปริมาณขยะที่ให้รถเทศบาลเข้า มาเก็บขนไปกาจัดมีปริมาณน้อยลง ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรจะร่วมกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อนาขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ และสร้างให้มีโรง
คัดแยกในพื้นที่เป็นจุดรวม เช่น วัด ส่วนโรงคัดแยกหรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจะต้องมีการบริหาร
จัดการที่เพียงพอในไซต์ มีการจัดการแบบผสมผสาน เช่น ระบบคัดแยกนาขยะไปสร้างมูลค่า ระบบ
เตาเผา ผลิตแก็สชีวภาพ ส่วนระบบการผลิตไฟฟ้าจากขยะ อย่างเช่น โรงไฟฟ้าหนองแขม กรุงเทพฯ
ต้องพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม เปิดโล่ง ไม่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน การห้ามเทกองค่อนข้างเป็นไปได้ยากแต่
จะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ไม่ ให้ ร ะยะเวลานานเกิ น ไปจนเกิ ด การตกค้ างสะสมจานวนมาก ควรมี ก าร
ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาไซต์ ข ยะที่ เป็ น อยู่ ให้ มี ก ารจั ด การที่ ดี แ ละถู ก ต้ อ ง การเปิ ด พื้ น ที ใหม่ ท าให้
ประชาชนต่อต้านและคัดค้าน และเห็นว่าการขนย้ายขยะไม่ใช้ทางออกที่ดีพอ เนื่องจากระยะทางไกล
และเกิดการจัดการที่ซับซ้อน ควรศึกษาและพิจารณาทางเลือกการนาไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าใน
พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี หรือโรงงานที่สามารถนาขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ส่วนด้านกฎหมายต้องมี
มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เช่น โบนัส ลดหย่อนภาษี”
หัวหน้างานรักษาความสะอาด เทศบาลเมืองท่าโขลง ให้ความเห็นว่า
“ควรสนับสนุนให้มีโรงกาจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม”
อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
“ขยะมูลฝอยเก่าไม่เพิ่ม ขยะมูลฝอยใหม่ต้องมีการจัดการ โดยขยะมูลฝอยเก่าควรนาไปกาจัด
ด้วยวิธีการเผาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดพื้นที่ โดยเอา
ขยะมาปั่นแยก ถ้าขยะที่แห้งนาไปเผา ตะกรันที่เหลือจากการเผานาไปฝังกลบ ภายใน 5 ปี ควรมีการ
สร้างโรงงานเตาเผาขยะ”
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จากการจัดทา TOWS Matrix ประกอบกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ จึงได้แนวทาง
ที่เหมาะสมในการจั ดการปั ญ หาขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดขยะมูล ฝอย ในจังหวัด
ปทุมธานี ดังนี้
1) แนวทางเชิงรุก
1.1) เร่งดาเนินการขนขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปกาจัดยังโรงปูนชีเมนต์ กรณีมีปริมาณขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในปริมาณที่ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ เร่งกลบขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ โดยการฝังกลบจะต้องคานึงถึงหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
1.2) กาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
น้าชะขยะ ที่เกิดจากกระบวนการการตัก เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย
1.3) เร่ งพั ฒ นาปรั บ ปรุงเป็ น สถานี ขนถ่ ายขยะมูล ฝอย เพื่ อ รองรับ ปริม าณขยะมู ล ฝอยที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และความคุ้มค่าในการลงทุน
1.4) ศึ ก ษาความเหมาะสมของพื้ น ที่ กั บ เทคโนโลยี ก ารก าจั ด ขยะที่ ใช้ พื้ น ที่ น้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ
เป็นต้น
2) แนวทางเชิงรับ
2.1) สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อให้รับทราบถึงแผนการ
ดาเนินการ และกระบวนการหรือขั้นตอน ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกันแก้ไข เพื่อลดความ
ขัดแย้งและการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
2.2) ศึกษาทางเลือกการลงทุนในระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สาหรับการพัฒนา
ศักยภาพในการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
2.3) ศึกษาทางเลือกการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่ลดต้นทุนค่าขนส่งไปกาจัด
2.4) หลีกเลี่ยงการดาเนินการขนย้ายในช่วงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
2.5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และระบบน้าใช้ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3) แนวทางเชิงป้องกันและแก้ไข
3.1) หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะต้องบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่กาจัดที่
ดาเนินการไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง และคุมกาเนิดไม่ให้มีสถานที่ที่กาจัดที่ดาเนินการด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น
3.2) สถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยจะต้ อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพระบบการก าจั ด ขยะมู ล ฝอยให้
เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่พื้นที่
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3.3) ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ ต้องดาเนินการขนไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการ
ตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น
3.4) ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุนหรือรัฐร่วมลงทุน ในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมซ้าในพื้นที่
3.5) ปรับปรุงระบบการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3.6) ปิดเพื่อปรับปรุงและกาหนดให้มีการจัดทาแผนการดาเนินการให้ชัดเจน
3.7) กรณีเป็นสถานที่เอกชนและไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้ ให้รัฐเข้ามาดาเนินการในการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
3.8) ฝังกลบในพื้นที่และดาเนินการปิดบ่อ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่โดยรอบ เช่น
การปลูกต้นไม้ เป็นต้น
จากนั้นแนวทางที่ได้นามาจัดทาเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็นแนวทางการจัดการ ณ สถานที่กาจัด ขยะมูล
ฝอย (ต้นน้า) การรวบรวมและขนย้าย (กลางน้า) และการคัดแยกและกาจัด (ปลายน้า) โดยมีโครงการ/
กิจกรรมตามแนวทาง ในระยะสั้น (1 ปี) และแนวทางระยะยาว ( 3 ปี ) ดังตารางที่ 4.6 และ 4.7
ตารางที่ 4.6 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในระยะสั้น (1 ปี)
ระบบการกาจัดขยะ
แนวทาง
การจัดการ ณ สถานที่ 1. เร่งดาเนินการขนขยะมูลฝอย
กาจัด (ต้นน้า)
ตกค้างสะสมไปกาจัดยังโรงปูนชี
เมนต์ กรณีมีปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในปริมาณที่
ไม่เกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่ เร่งกลบทับ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยการฝัง
กลบจะต้องคานึงถึงหลัก
วิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น
2. กาหนดมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการสารวจและประเมินปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่
- โครงการขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมไปกาจัดยังโรงปูนชีเมนต์
- โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ตกค้าง
สะสมในพื้นที่

- กิจกรรม 5ส ในพื้นที่สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยเป็นประจาเดือนละ 1 ครั้ง
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แนวทาง
เกิดขึ้นจากกระบวนการการตัก
เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย
ได้แก่ ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
น้าชะขยะ เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม
- ฉีดพ่นน้ายาดับกลิ่นอเนกประสงค์ หรือ
EM เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น
- กาหนดช่วงเวลาในการตัก เกลี่ย และ
ขนย้ายขยะมูลฝอย
- ปิดคลุมกองขยะหรือบ่อขยะให้มิดชิด
เพื่อป้องกันแมลงและพาหนะนาโรคมา
คุ้ยเขี่ยและลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
- ล้างทาความสะอาดพื้นและบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวัน ตลอดจน
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
- จัดทาท่อรวบรวมน้าชะขยะ และน้าเสีย
ที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ และติดตั้ง
ระบบบาบัดน้าเสีย
3. สร้างความเข้าใจกับ
- จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
กับประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อให้รับทราบถึง
- โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้น
แผนการดาเนินการ และ
ทางและการนาขยะมูลฝอยไปใช้
กระบวนการหรือขั้นตอน
ประโยชน์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
- โครงการส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยไป
มาตรการในการป้องกันแก้ไข ใช้ประโยชน์ เช่น การทาปุ๋ยหมัก การทา
เพื่อลดความขัดแย้งและการ
น้าหมัก ธนาคารขยะรีไซเคิล การสร้างสิ่ง
ร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัย ประดิษฐิ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น
อยู่บริเวณใกล้เคียง
4. ขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่ - โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะแบบ
ต้องดาเนินการขนไปกาจัดยัง บูรณาการ
สถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการ
- โครงการขนย้ายขยะมูลฝอย (ขยะใหม่)
ตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น
ไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง
- โครงการส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยที่
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การรวบรวมและขน
ย้าย (กลางน้า)

การคัดแยกและการ
กาจัด (ปลายน้า)

แนวทาง

5. ปิดเพื่อปรับปรุงและ
กาหนดให้มีการจัดทาแผนการ
ดาเนินการให้ชัดเจน
6. กรณีเป็นสถานที่เอกชนและ
ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้
ให้รัฐพิจารณาเข้าดาเนินการ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และ
ระบบน้าใช้ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
2. หลีกเลี่ยงการดาเนินการขน
ย้ายในช่วงฤดูฝน เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. เร่งพัฒนาปรับปรุงเป็นสถานี
ขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ โดยจะต้องมีการศึกษา
ความเหมาะสมของพื้นที่และ
ความคุ้มค่าในการลงทุน
2. ปรับปรุงระบบการกาจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

โครงการ/กิจกรรม
เผาได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงงาน
อุตสาหกรรม
- โครงการปิดปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- โครงการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการ
ไม่ถูกต้อง
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า
และน้าใช้

- จัดทาแผนการดาเนินงานและหรือ
แผนการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน
- โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่
เพื่อพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
- โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และ
ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

- การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงรูปแบบหรือวิธีการ
กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ
สาหรับผู้ดาเนินการสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย
- โครงการพัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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แนวทาง

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
พื้นที่โดยรอบ เช่น การปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการเพิ่มกาลังการผลิตของ
เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ
กาจัดขยะ
- โครงการกาจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณา
การ เช่น ระบบโรงคัดแยกขยะ ระบบบ่อ
หมักแก็ส
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่
สีเขียวภายในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

ตารางที่ 4.7 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในระยะยาว (3 ปี)
ระบบการกาจัดขยะ

แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม

การจัดการ ณ สถานที่
กาจัด (ต้นน้า)

1. ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่
กับเทคโนโลยีการกาจัดขยะที่ใช้
พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพ
สามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้
ปริมาณมาก เช่น ระบบการเผา
การสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เป็นต้น
2. ศึกษาทางเลือกการลงทุนใน
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ สาหรับการพัฒนา
ศักยภาพในการกาจัดขยะมูลฝอย
ให้เพียงพอต่อปริมาณขยะมูล
ฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
3. การบังคับใช้กฎหมายกับ
สถานที่กาจัดที่ดาเนินการไม่
ถูกต้องอย่างจริงจัง ตลอดจน

- โครงการศึกษาความเหมาะสมของ
พื้นที่กับเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูล
ฝอย เช่น ระบบการเผา ระบบผลิต
ไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น

- ศึกษาทางเลือกและความคุ้มค่าใน
การลงทุนระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ

- ตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมาย
กับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
ดาเนินการไม่ถูกต้อง
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ควบคุม ดูแล ไม่ให้มีสถานที่ที่
กาจัดที่ดาเนินการด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้องเพิ่มขึ้น
การรวบรวมและขนย้าย ศึกษาทางเลือกการกาจัดขยะมูล
(กลางน้า)
ฝอยตกค้างสะสมที่ล ดต้น ทุ นค่ า
ขนส่งไปกาจัด
การคัดแยกและการ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กาจัด (ปลายน้า)
การกาจัดขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
ต่อปริมาณขยะที่เข้าสู่พื้นที่
2. ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุน
หรือรัฐร่วมลงทุน ในการ
ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสม
ซ้าในพื้นที่

- ศึกษาองค์ประกอบและทางเลือก
การกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่
ลดต้นทุนค่าขนส่งไปกาจัด
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
- โครงการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุง
ทุนหรือรัฐร่วมลงทุน ในการ
ดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่ อง การจัดการปัญ หาขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ กาจัดขยะมูล ฝอยใน
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี ศึกษาการจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ปัญหาขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีให้ประสบความสาเร็จ สามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดดังนี้
5.1.1 สภาพพื้นที่ ปัญหา และสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมู ลฝอย จากการศึกษาเอกสาร รายงาน ประกอบกับการสั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมูลส าคั ญและการ
สังเกตการณ์ ณ ที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในปี 2557-2558 พบว่า ลักษณะภูมิประเทศของสถานที่กาจัดมูลฝอยทุก
แห่ งเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยรอบติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีบางแห่งติดต่อกับที่อยู่
อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยทุกแห่งมีการใช้พื้นที่ฝังกลบแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 100 แต่หลายแห่งยังคงมีขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่และยังมีการตกค้างสะสมของขยะมูลฝอย
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย จานวน 2 แห่ง ไม่มีระบบน้า
ใช้และไฟฟ้าเข้าถึง ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพื่อเกษตรกรรม บางแห่งมีการเลี้ยงสัตว์ ที่อยู่
อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม สภาพถนนทางเข้าสู่พื้นที่เกือบทุกแห่งมีสภาพทรุดโทรม ด้านคุณภาพ
ชีวิต พบว่า ประชาชนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและทาเกษตรกรรม มีบางส่วน
ค้าขาย ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ศึกษาทุกแห่งมีการ
คัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสามารถเก็บไว้ขายได้ ส่วนขยะอินทรีย์มีการ
คัดแยกและนาไปใช้ป ระโยชน์น้ อย สถานที่กาจัดมูลฝอยในจังหวัดปทุม ธานีที่มีปัญหาขยะมูลฝอย
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ตกค้างสะสม จานวน 8 แห่ง เกือบทั้งหมดดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง โดยใช้การ
เทกอง เทกองแบบควบคุม และการฝังกลบอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ มีเพียง 1 แห่ง ที่กาจัดโดยการ
หมักทาปุ๋ยแบบไร้อากาศและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์ คือ สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย แบ่งเป็น 1) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
กาจัดด้วยวิธีเทกอง พบปัญหา กลิ่นเหม็น น้าชยะมีสภาพสีดาไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งไหลซึมลง
สู่ใต้ดินและบ่อดินข้างเคียง สภาพดินบริเวณในพื้นที่และบริเวณข้างเคียงอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ มี
สัตว์และแมลงนาโรค ได้แก่ แมลงวันและนกจานวนมากในกองขยะ บางแห่งพบมีสุนัขอยู่ในพื้นที่
จานวนมาก นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาขยะมูล ฝอยประเภทถุงพลาสติกปลิ วลงสู่ พื้นที่ทาการเกษตร
ข้างเคียง และบริเวณริมถนนทางเข้าสู ่พื้นที่ เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามอง รวมถึงมีปริมาณขยะพลาสติก
จานวนมากเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ โดยบางแห่งมีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน น้าชะขยะไหล
ซึมลงบ่อข้างเคียงทาให้น้าเน่าเสีย และปัญหาการรุกที่ดินของเอกชน 2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
กาจัดด้วยวิธีผสมผสาน พบปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน น้าชยะไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียงอาคารคัดแยกขยะ
พื้น ที่ท าการเกษตรข้างเคีย ง รวมทั้งไหลซึมลงสู่ แหล่ งน้าและซึมลงสู่ ใต้ดิน สภาพดิน ในพื้น ที่และ
บริเวณข้างเคียงอาจมีการปนเปื้ อนมลพิษ พบแมลงและสั ตว์นาโรค ได้แก่ แมลงวัน นก และสุนัข
รวมถึงสภาพภูมิทัศน์ภายในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยไม่น่าดูน่ามอง ขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก
ตกหล่นในถนนและบริเวณข้างๆ และปลิวลงพื้นที่ทาการเกษตรของประชาชนข้างเคียง รวมถึงการ
ปฏิบัติงานของคนงานอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรีย นปัญหากลิ่น
เหม็นรบกวน 3) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองแบบควบคุมและฝังกลบอย่างไม่ถ ูกต้อง พบ
ปั ญ หากลิ่ น เหม็ น และมี น้ าชะขยะไหลลงสู่ พื้ น ที่ แ ละแหล่ ง น้ าข้ า งเคี ย ง ขยะมู ล ฝอยประเภท
ถุงพลาสติกปลิวลงสู่พื้นที่และแหล่งน้าข้างเคียง เกิดสภาพที่ไม่น่าดูน่ามอง ประกอบกับสภาพพื้นที่
บางส่ ว นเป็ น ที่ ร กร้ างมี วัช พื ช ปกคลุ ม จึ งเส ี่ยงต่ อการเป็ น แหล่ งที่ อยู่อ าศั ยของสั ต ว์มีพิ ษ และพบ
แมลงวันจานวนมากและนกมาคุ้ยเขี่ยขยะ 4) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายมูล
ฝอย พบว่า มีน้าชะขยะมูลฝอยในอาคารจุดพักขยะมูลฝอยไม่มีระบบการบาบัด ซึ่งอาจไหลออกสู่
บริเวณพื้นที่ภายนอกโดยรอบ และซึมลงใต้ดิน มีกลิ่นเหม็น และแมลงวันจานวนมาก และ 5) สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ปิดดาเนินการแล้ว พบว่า สภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ และมีการไหลซึม
ของน้าชะขยะ
สาเหตุสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมาจากการไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
รวมที่ถูกต้องของจังหวัด พื้นที่ไหนมีที่รับกาจัดขยะมูลฝอยก็จะถูกระดมไปทิ้ง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการ
กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมใช้วิธีเทกอง ทาให้ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน จิตสานึก
ของผู้ดาเนินการที่ไม่ได้คานึงถึงประสิทธิภาพการกาจัดในพื้นที่ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่
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กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนข้อจากัดของสถานที่และพื้นที่มีจากัด ทาให้เกิดความล้มเหลว
ของระบบกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของผู้ดาเนินการใน
การลงทุนในระบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่วันมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม สู งขึ้ น แต่ ร ะบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ยั งขาดประสิ ท ธิ ภ า พ
นอกจากนี้ ปัญหาอุทกภัย ยังเป็ นสาเหตุทาให้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมีจานวนมากขึ้น รวมไปถึง
การมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่ตกค้างไม่ได้รับการจัดการ
5.1.2 การจั ด การขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสมในสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยในนจั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี จากการศึ กษาเอกสาร รายงาน ประกอบกับ การสั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อ มูล ส าคั ญ และการ
สังเกตการณ์ พบว่า สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มีการดาเนินการการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
5.1.2.1 การขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัดยังโรงปูนซีเมนต์ จานวน 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน โดยดาเนินการภายใต้
โครงการว่าจ้างเอกชนขนถ่ายขยะและถมดินกลบบ่อขยะบดอัดแน่นบริเวณที่พักขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ มีเป้าหมายจะต้องกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้คงเหลือ 0 ตัน ภายใน 120 วัน มีการ
ติดตามตรวจสอบโดยประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลง การตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง และตรวจสอบ
จากเอกสารใบเสร็จจากปลายทางที่รับกาจัด ผลการดาเนินการ อยู่ระหว่างเอกชนผู้รับจ้างขนย้ายขยะ
มูลฝอยไปกาจัด ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมีปริมาณลดลง ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปลายทางที่รับ
กาจัดขยะมูลฝอยมีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ และในฤดูฝนไม่สามารถดาเนินการขนย้าย ขยะมูล
ฝอยออกกาจัดได้ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย มีการกาหนดแผนงาน
โครงการที่ชัดเจน และติดตามตรวจสอบ ณ ต้นทาง โดยการลงบันทึกหมายเลขรถที่ขนขยะมูลฝอย
ออกและตรวจสอบกับปลายทางที่รับกาจัด ผลการดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ขยะมูลฝอย
ที่ตกค้างสะสมถูกขนไปกาจัดแล้ ว 100% ปัญ หาอุปสรรคที่พบ คือ 1) กลิ่นเหม็นจากการตักขยะ
ดาเนินการปัญหาแก้ไขโดยการฉีด EM ดับกลิ่น และลงพื้นที่แจ้งแผนการดาเนินงานกับประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง 2) โรงงานปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในการหยุดรับขยะ ดาเนินการแก้ไขโดยเอกชนผู้รับจ้าง
จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เพื่อเข้ามาขนขยะทุกวันตามแผนที่กาหนด และบรรทุกขยะใส่
รถไว้ เพื่อรอการนาเข้าไปกาจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์ 3) ในช่วงฤดูฝน การดาเนินการตักและขนย้าย
ขยะดาเนินการได้ยาก และ 4) ขยะมูลฝอยใหม่ที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องเอาเข้าสู่พื้นที่ ดาเนินการแก้ไขโดย
การเร่งขนขยะเก่าออกไปกาจัดและประเมินปริมาณขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขนย้ายไปกาจัดวันต่อวัน
ไม่ให้มีการตกค้าง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตาบลลาไทร ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลและปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่าย
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ขยะมูล ฝอย โดยดาเนิ น การโครงการจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูล ฝอย ติด ตามตรวจสอบจาก
เอกสารปลายทางที่รับกาจัด ผลการดาเนินการ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมมีปริมาณ
ลดลง เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ กาจัดขยะมูลฝอยไปแล้ว ประมาณ 60% หรือประมาณ 4,300 ตัน
โดยอยู่ร ะหว่างเอกชนขนย้ายขยะมูล ฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่ออกไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง
คงเหลือปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ประมาณ 40% ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ รูปแบบการขน
ย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัดยังโรงงปูนซีเมนต์ ถนนทางเข้าค่อนข้างแคบรถพ่วงไม่สามารถสัญจรได้ ขยะ
มูลฝอยใหม่จาเป็นต้องนาเข้าสู่พื้นที่ นอกจากนี้ มีปัญหาเอกชนมาลักลอบทิ้งในพื้นที่ และ สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย พื้นที่ อบต.คลองสาม (แห่งที่ 1) ดาเนินการโดยให้เอกชนเข้ามาขนขยะมูลฝอยไป
กาจัดยังโรงงานปู นซีเมนต์ ซึ่งเอกชนจะเข้ามารับซื้อขยะ ไม่มีการกาหนดแผนงานโครงการ มีการ
กาหนดเป้าหมายปริมาณขยะมูลฝอยที่จะขนส่งไปกาจัด 300 ตันต่อวัน กระบวนการและขั้นตอนการ
จะมีการย่อยขยะมูลฝอยจาพวกเศษยาง ส่วนเศษไม้ เศษผ้า ทิ้งไว้ที่บ่อขยะ จากนั้นรถพ่วงจะขนขยะ
ออกไป ในช่วงที่ผ่านมาเคยมีบริษัทเข้ามาเพื่อติดต่อดาเนินการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ติดปัญหา
เรื่องระบบสายบริการ จึงไม่สามารถที่จะดาเนินการศึกษาต่อไปได้ การติดตามตรวจสอบโดยจะมีการ
จัดทาเอกสารบันทึกจานวนเที่ยวการขนส่งออกเป็นประจาทุกวัน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างลดลงแต่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย และยังมีปริมาณขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมใน
ปริมาณที่สูง ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรงงาน
ปูนซีเมนต์มีช่วงเวลาในหยุดรับขยะ รวมถึงถนนมีสภาพทรุดโทรมรถพ่วงสัญจรลาบาก
2) การกลบทับในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.พืช
อุดม มีการร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นและน้าขยะไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง ผู้บริหารจึงมีนโยบายการฝัง
กลบขยะในพื้นที่ ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน แต่มีเป้าหมายกลบทับขยะมูลฝอยในพื้นที่ทั้งหมด โดยใช้ดิน
และแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนโดยฉีดน้ายาดับกลิ่น ผลการดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่พบ
ปัญหาอุปสรรค สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกลาง ผู้บริหารมีนโยบายฝังกลบ
ขยะวันต่อวัน โดยไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างตกค้าง ไม่มีแผนงานในการจัดการ กระบวนการขั้นตอน
ในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง ดาเนินการโดยใช้รถบดอัดขยะ จากนั้นใช้ทราย อิฐ ดิน หินลูกรัง
กลบทั บ และโรยปู น ขาว มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบจากโดนประเมิ น ปริม าณขยะในพื้ น ที่ ผลการ
ดาเนินการ พบว่า การกลบทับขยะมูลฝอยในพื้นที่ ยังไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล แต่ปัจจุบันไม่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมและดาเนินการปิดบ่อขยะแล้ว สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต.คลอง
สาม (แห่งที่ 2) ดาเนินการโดยการใช้ดินและปูนมาเทกลบทับ จากนั้นใช้พื้นที่สร้างเป็นห้องพักใช้เช่า
อาศัย ไม่มีแผนการดาเนินการที่ชัดเจน ไม่มีการกาหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดาเนินการ
ซึ่งมี การกลบทั บขยะมูลฝอยไปแล้วบางส่ วน แต่ พบยังมี ขยะบางส่ วนที่ ยังไม่ได้ดาเนิ นการยังตกค้าง
สะสมอยู่
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3) การด าเนิ น การแบบผสมผสาน โดยการขนย้ ายขยะมู ล ฝอยออกไปก าจัด ยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์และขยะมูลฝอยบางส่วนนาเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และนาขยะพลาสติกขนส่งไปผลิต
เชื้อเพลิง RDF จานวน 1 แห่ง คือ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งผู้บริหาร
มีนโยบายกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล มีแผนการดาเนินการและ
โครงการที่ชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบโดยประเมินจากปริมาณขยะที่ลดลงและการจัดทาบัญชีการ
ขนส่ง ผลการดาเนินงานสามารถจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ได้ 50,000 ตัน ภายในระยะเวลา 6
เดือน เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ การร้องเรียนผลกระทบเรื่อง กลิ่นเหม็น
รบกวน จากประชาชนและโรงงานใกล้เคียง ทาให้การดาเนินการในการตักขยะมูลฝอยล่าช้า ตลอดจน
ในช่วงฤดูฝน ถนนทางเข้า-ออก รถพ่วงสัญจรลาบากและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการปรับปรุงแก้ไข
โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแผนการดาเนินการขนย้ายขยะ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนต่างๆ และมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น กาหนดมาตรการการป้องกันกลิ่นเหม็น ได้แก่
ฉีดพ่นน้ายาดับกลิ่นบริเวณโดยรอบและพื้นเมื่อมีการตักหรือขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ รวมถึงแจ้ง
ให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าและเพิ่มมาตรการในการฉีดพ่นน้ายาดับกลิ่น จัดตั้งกลุ่มสังคม
ออนไลน์ (Line Group) ในการแจ้งเตือนผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อน และกาหนดให้พนักงานลง
พื้น ที่ ชุมชนเพื่ อเฝ้ าระวังและสอบถามปัญ หากลิ่ นเหม็นรบกวน ส่ งผลให้ ปัญ หาการร้องเรียนจาก
ประชาชนด้านกลิ่นเหม็นลดลง
5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยใน
จั งหวัด ปทุ มธานี แบ่ งเป็ น ปั จ จัย ภายใน ได้แก่ ด้านบุ คลากร ผู้ บริห ารต้องมีจิตส านึ กและความ
ตระหนักในการกาจัดขยะมูลฝอย ไม่คานึงถึงเพียงผลประโยชน์ รวมถึงเข้าใจและให้ความสาคัญกับ
การดาเนิ น การเพื่อแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ด้านการจัดการ มีการกาหนดแผนงาน /
โครงการ เป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน รวมไปถึงมีการติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินการ ด้านงบประมาณ ต้องมีความเพียงพอและต่อเนื่ อง ส่วนปัจจัยภายนอกที่
ส าคั ญ ซึ่ งผู้ บ ริ ห ารสถานที่ ก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ผู้ จัด การ หรือ ผู้ แ ทนที่ ได้ รั บ มอบหมาย เจ้ าหน้ า ที่
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และอาจารย์ ห รื อ นั ก วิ ช าการอิ ส ระ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ไว้เช่ น เดี ย วกั น ได้ แ ก่
นโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสในการเร่งจัดการขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยนาไป
กาจัดให้ถูกต้อง มีเพียงหนึ่งแห่งที่เห็นว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคและภัยคุกคาม เนื่องจาก
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการกาจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูก ต้องอาจถูกปิดไป ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ฤดูกาลและสภาพอากาศ มีผลต่อการดาเนินการตัก เกลี่ย และขนย้ายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ด้าน
สภาวะสั งคมในพื้ น ที่ ได้แ ก่ อาชีพ ชี วิต ความเป็น อยู่ข องประชาชนในพื้ นที่ สาธารณู ป โภค ด้าน
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เศรษฐกิจและการลงทุนในระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ส่วนด้านเทคโนโลยี เห็นว่า มีเทคโนโลยี
การกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการยอมรับของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลกระทบจากการดาเนินการ ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวน
5.1.4 แนวทางที่เหมาะสมในการจัด การขยะมูล ฝอยตกค้ างสะสมในสถานที่ กาจัด ใน
จังหวัดปทุมธานี
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ทาให้รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ใน
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี เมื่อนามา
จัดทาตาราง TOWS matrix จะได้ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย
จุดแข็ง และโอกาส (SO) จุดแข็งและภัยคุกคาม (ST) จุดอ่อนและโอกาส (WO) และจุดอ่อนและ
อุปสรรค (WT) ซึ่งจะได้แนวทางในการจัดการ ประกอบด้วย แนวทางเชิงรุก ได้แก่ เร่งดาเนินการขน
ย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปกาจัดยังโรงปูนชีเมนต์ หรือเร่งกลบทับขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยการฝัง
กลบจะต้ องคานึ งถึงหลั กวิช าการ ในการดาเนินการจะต้องกาหนดมาตรการในการป้ องกันแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ กลิ่นเหม็นรบกวน น้าชะขยะ เมื่อดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้าง
สะสมหมดไปแล้ ว จะต้ องเร่งพั ฒ นาปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูล ฝอย ตลอดจนศึกษาความ
เหมาะสมของพื้นที่และความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่กับเทคโนโลยี
การกาจัดขยะที่ใช้พื้นที่น้อยและมีประสิทธิภาพสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณมาก เช่น ระบบ
การเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น แนวทางเชิงรับ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง การศึกษาทางเลือกการลงทุนในระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
ศึกษาทางเลือกการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่ลดต้นทุนค่าขนส่งไปกาจัด ตลอดจนหลีกเลี่ยงการ
ดาเนินการขนย้ายในช่วงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบที่เ กิดขึ้น และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่
เช่น ถนน ไฟฟ้า น้า เป็นต้น แนวทางเชิงป้องกันและแก้ไข ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่
กาจัดที่ดาเนินการไม่ถูกต้องอย่างจริงจัง และคุมกาเนิดไม่ให้มีสถานที่ที่กาจัดที่ดาเนินการด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้องเพิ่มขึ้น สถานที่ กาจั ดขยะมูล ฝอยจะต้องเพิ่มประสิท ธิภ าพระบบการกาจัดขยะมูล ฝอยให้
เพี ย งพอต่อ ปริ ม าณขยะที่ เข้าสู่ พื้ น ที่ ขยะมู ล ฝอยใหม่ ที่ เข้าสู่ พื้ น ที่ ต้ องดาเนิ นการขนไปกาจัดยั ง
สถานที่ที่ถูกต้องไม่ให้มีการตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุนหรือรัฐร่วมลงทุนกับรัฐ
ในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขยะสะสมซ้าในพื้นที่ ปรับปรุงระบบ
การกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปิดเพื่อปรับปรุงและกาหนดให้มีการจัดทาแผนการ
ด าเนิ น การให้ ชั ด เจน กรณี เป็ น สถานที่ เอกชนและไม่ ส ามารถด าเนิ น การแก้ ไขได้ ให้ รั ฐ เข้ า มา
ดาเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ฝังกลบในพื้นที่และดาเนินการปิดบ่อ ตลอดจน
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่โดยรอบ เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวนามาจัดทาเป็น
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดย
แบ่งเป็นแนวทางการจัดการ ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย (ต้นน้า) การรวบรวมและขนย้าย (กลางน้า)
และการคั ดแยกและกาจั ด (ปลายน้ า) โดยมีโครงการ/กิ จกรรมตามแนวทาง ในระยะสั้ น (1 ปี ) และ
แนวทางระยะยาว (3 ปี) ดังนี้
ระยะสั้น (1 ปี) ได้แก่
1) โครงการสารวจและประเมินปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่
2) โครงการขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปกาจัดยังโรงปูนชีเมนต์
3) โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในพื้นที่
4) กิจกรรม 5ส ในพื้นที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเป็นประจาเดือนละ 1 ครั้ง
5) ฉีดพ่นน้ายาดับกลิ่นอเนกประสงค์ หรือ EM เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น
6) กาหนดช่วงเวลาในการตัก เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย
7) ปิดคลุมกองขยะหรือบ่อขยะให้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงและพาหนะนาโรคมาคุ้ยเขี่ยและ
ลดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน
8) ล้างทาความสะอาดพื้นและบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวัน ตลอดจนรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
9) จัดทาท่อรวบรวมน้าชะขยะ และน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ และติดตั้งระบบ
บาบัดน้าเสีย
10) จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
11) โครงการรณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้นทางและการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
12) โครงการส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เช่น การทาปุ๋ยหมัก การทาน้าหมัก
ธนาคารขยะรีไซเคิล การสร้างสิ่งประดิษฐิ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น
13) โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะแบบบูรณาการ
14) โครงการขนย้ายขยะมูลฝอย (ขยะใหม่) ไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง
15) โครงการส่งเสริมการนาขยะมูลฝอยที่เผาได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงงานอุตสาหกรรม
16) โครงการปิดปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
17) โครงการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง
18) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า และน้าใช้
19) จัดทาแผนการดาเนินงานและหรือแผนการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน
20) โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
21) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
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22) การฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงรูปแบบหรือวิธีการกาจัดขยะ
มูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ สาหรับผู้ดาเนินการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
23) โครงการพัฒนาระบบกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
24) โครงการเพิ่มกาลังการผลิตของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการกาจัดขยะ
25) โครงการกาจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เช่น ระบบโรงคัดแยกขยะ ระบบบ่อหมักแก็ส
26) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ระยะยาว (3 ปี) ได้แก่
1) โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่กับเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอย เช่น ระบบ
การเผา ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น
2) ศึกษาทางเลือกและความคุ้มค่าในการลงทุนระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
3) ตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง
4) ศึกษาองค์ประกอบและทางเลือกการกาจัดขยะมูลฝอยที่ลดต้นทุนค่าขนส่งไปกาจัด
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
6) โครงการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลุงทุนหรือรัฐร่วมลงทุน ในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย

5.2 อภิปรายผล
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ปี 255-2558
จานวน 8 แห่ ง (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี , 2558) เกือบทั้งหมดใช้วิธีการกาจัดที่ไม่
ถูกต้ อง ได้แก่ การเทกอง และการฝั งกลบอย่างไม่ ถูก หลั กสุ ขาภิบ าล มีเพี ยงแห่ งเดี ยวที่ มีการใช้
เทคโนโลยีเทคโนโลยี ห มักทาปุ๋ย แบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) และผลิ ตก๊าซชีวภาพเพื่ อ
ผลิตไฟฟ้า ขนาด 1 เมกะวัตต์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ กลิ่นเหม็น
น้าชะขยะ และสภาพดินอาจมีการปนเปื้อนมลพิษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติ ชยางคกุล (2555)
ที่ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษากรณีการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมากอันดับแรก คือ ปัญหาน้าชะขยะ ลาดับที่สอง คือ ปัญหามลพิษทางอากาศ
ที่พบจะเกิดขึ้นในลักษณะของกลิ่นเหม็น ก๊าซพิษ และฝุ่นละออง และลาดับสุดท้าย คือ ปัญหามลพิษ
ดิน และ Kaosol (2009) ซึ่งได้ศึกษาการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนสาหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
ประเทศไทย ที่ระบุว่า การจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีเทกอง เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการกาจัดขยะ
มูลฝอยในประเทศไทย มีการประยุ กต์ใช้ในการจัดการขยะมาเป็นเวลาหลายปีสามารถจัดการขยะมูล
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ฝอยได้ป ริมาณมากต่อวัน สามารถดาเนินการได้ง่ายและต้นทุน ต่า แต่ทาให้ เกิดมลพิษ เช่น กลิ่ น
มลพิษในดิน น้าใต้ดิน เป็นต้น และยังสอดคล้องกับ Idris et al. (2004) ที่ศึกษาภาพรวมของการ
กาจัดขยะมูลฝอยและการฝังกลบ/การทิ้งของประเทศในเอเชีย ที่ระบุว่า ปัญหาสาคัญของการกาจัด
ด้วยการเทกอง คือ การใช้วัสดุปิดคลุมที่ไม่เพียงพอ กลิ่นเหม็นจากการหมัก แมลงและสัตว์นาโรค
ต่างๆ ควันและอันตรายอื่นๆ จากการเกิดไฟไหม้ ทั้งเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษย์
สาเหตุสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย เช่น การไม่มี
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด สถานที่กาจัดส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆ ใน
การกาจัดให้วิธีเทกอง ทาให้เกิดการสะสมของขยะมูลฝอย ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดปทุ มธานี (พ.ศ. 2559
– 2562) ของ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มจังหวัดปทุ ม ธานี (2559) ที่ ระบุ ว่า
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี ปั ญ หาการขาดแคลนที่ ดิ น ส าหรับ ใช้ เป็ น สถานที่ ก าจั ด เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ พื้ น ที่
ค่อนข้างมากและต้องมีสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประกอบกับเกิดปัญหาการต่อต้าน
จากประชาชนในพื้ น ที่ ขยะมูล ฝอยที ่เ กิด ขึ ้น บางส่ว นมีก ารกาจัด แบบไม่ถ ูก สุข ลัก ษณะ เป็น
ลัก ษณะเทกองและเผาเป็น ครั้ง คราว และยังสอดคล้องกับ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) ที่นาเอา
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอธิบายเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาขีดความสามารถในการ
รองรับขยะมูลฝอยของสถานที่ฝังกลบเสมือนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป จึงทาให้เกิดการขาดแคลน
พื้นที่ฝังกลบและปัญหาผลกระทบจากการฝังกลบ
การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ดาเนินการโดยวิธีการขนย้ายไปกาจัดยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์มากที่สุด จานวน 4 แห่ง รองลงมาใช้วิธีการฝังกลบทับในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง และอีกหนึ่ง
แห่งกาจัดด้วยการผสมผสานโดยการขนย้ายขยะมูลฝอยออกไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่ถูกต้อง และ
บางส่ ว นน าเข้ า สู่ ก ระบวนการคั ด แยก และขนส่ ง ไปผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง RDF ซึ่ งตรงกั บ งานวิ จั ย ของ
เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560) ที่ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี พบว่า
จังหวัดปทุมธานี แก้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมโดยวิธีว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามารับไปกาจัดนอก
พื้น ที่ และรายงานสถานการณ์ ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 โดยกรมควบคุม
มลพิ ษ (2560) ที่ ร ะบุ ว่า การจั ด การขยะมู ล ฝอยตกค้างในสถานที่ กาจัด ขยะมู ล ฝอยที่ ผ่ านมาได้
ดาเนินการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจากพื้นที่เทกอง เป็นเทกองควบคุม การกลบทับขยะมูล
ฝอยที่กองทิ้งไว้ด้วยดิน รวมทั้งหยุดดาเนินการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถดาเนินการได้
รวมไปถึงสอดคล้องกลับข้อมูลของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น (ม.ป.ป.) ที่ระบุว่า การ
กาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม มีหลายวิธีได้แก่ การขนย้ายขยะนาไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล เช่น ระบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล เตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น การกาจัดขยะมูล
ฝอยโดยใช้ระบบฝั งกลบแบบประยุกต์ เป็นวิธีที่ยอมรับได้ ส าหรับกาจัดขยะมูลฝอยตกค้ างสะสม
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จานวนไม่มาก สามารถดาเนินการโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและงบดาเนินการน้อย การแปร
รูปขยะเป็นพลังงาน เช่น เชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) หรือนาพลาสติกไปเป็นน้ามัน และระบบทาปุ๋ย
หมักปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น และเมื่อดาเนินการจัดการขยะเก่าตกค้างสะสมแล้วห้ามเทกอง ซึ่งปั จจุบัน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีที่ปิดดาเนินการแล้ว มีจานวน 2 แห่ง และสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยที่ปรับปรุงเป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยแล้ว มี 1 แห่ง
ปัจจัยภายในที่สาคัญที่มีผลต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยจะต้องมีจิตสานึกและความตระหนักในการกาจัดขยะมูลฝอย ไม่คานึงถึงเพียงผลประโยชน์ ต้อง
เข้าใจและให้ ความส าคัญ กับ การดาเนิ นการเพื่ อแก้ไขปัญ หาขยะมูล ฝอยตกค้างสะสม มีแผนงาน
เป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน มีการจัดการที่ดี มีงบประมาณในการดาเนิ นงานที่เพียงพอและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Guerrero et al. (2013) ที่ศึกษาความท้าทายในการจั ดการขยะมูลฝอย
สาหรับเมืองในประเทศกาลังพัฒนา สรุปไว้ว่า การจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมถึงสถานที่กาจัด
ผู้นาหรือผู้มีอานาจในการตัดสินใจ ต้องมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นด้านการจัดการขยะ
มูล ฝอย มีวัส ดุอุป กรณ์ และโครงสร้างที่จาเป็ น มีการกาหนดกฎหมายและการบั งคับ ใช้ก ฎหมาย
กฎระเบียบที่อานวยความสะดวก ในการวางแผนและการดาเนินการ
ส่วนปัจจัยภายนอกที่สาคัญ คือ ความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาลอง โพธิ์บุญ และคณะ (2560) ที่ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด ทาแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัด
ปทุมธานี สรุปไว้ว่า นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นนโยบายเร่งด่วนในการ
ดาเนินการ ในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการขยะได้จริง ถ้า
หากประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนิ นการและตอบสนองนโยบายที่ทางรัฐบาลได้วางไว้ นอกจากนั้น
ความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการถือเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ สอดคล้อง
กับข้อกาหนดในการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของ กรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.) ที่ระบุ
ว่า ข้อมูลสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนามาพิจารณาในการปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศมีผลต่อกิจกรรมการดาเนินงานขณะปรับปรุง หรือฝังกลบเสร็จแล้ว รวม
ไปถึงปั จ จั ย ด้ านสภาวะสั งคม ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุ นในระบบกาจัดขยะมู ล ฝอย ตลอดจน
ผลกระทบจากการดาเนินการและการยอมรับเทคโนโลยีการกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี (2560) ที่ระบุ ไว้ว่า ผู้บริโภคมีการอุปโภคบริโภคมากขึ้น ตามความ
ต้องการและความสะดวกสบาย สภาพสั งคมและวัฒ นธรรมของแต่ล ะชุม ชนมี ความแตกต่างกั น
พฤติกรรมในการบริโภคจึงแตกต่างกัน ทาให้ปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกัน
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มีผ ลต่ อการจั ดการขยะมู ล ฝอย รวมถึ งประชากรส่ ว นใหญ่ ท างานในโรงงานอุต สาหกรรม ท าให้
ชีวิตประจาวันมีความรีบเร่ง จึงมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายเกิด
ค่านิยมในการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ประกอบกับพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถใช้ดาเนินการได้ เนื่องจากมีการต่อต้านและคัดค้านจากประชาชนบริเวณ
โดยรอบ รวมทั้ง เทคโนโลยีบางชนิดมีต้นทุนสูง และไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี คือ เร่งดาเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปกาจัดยังสถานที่ที่ถูกต้อง คือ โรงงาน
ปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุ รี เร่งดาเนินการกลบทับ ในพื้นที่อย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล ปิดเพื่อปรับปรุง
ระบบการกาจั ดขยะมูล ฝอยให้ ถูกต้องตามหลั กวิช าการ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางตาม RoadMap
การจั ด การขยะมูล ฝอยและของเสี ยอั นตรายชุ มชน (กรมควบคุ มมลพิ ษ , 2557) และแผนแม่ บ ท
การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย จั งหวั ด ปทุ ม ธานี พ.ศ. 2559 – 2562 (ส านั กงาน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจั งหวั ดปทุ มธานี , 2559) ที่ เสนอแนะไว้ ว่ า ควรด าเนิ น การ
ปรับ ปรุงบ่ อฝั งกลบเดิมให้ ถูกสุ ขลั กษณะตามหลั กวิช าการ โดยการพัฒ นาเทคโนโลยีในการกาจัด
ให้มีความเหมาะสม และยังสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ (2560)
ซึ่งระบุว่า จังหวัดปทุมธานีควรปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในการ
ดาเนิ น การจั ดการจะต้องสื่ อสารและสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนข้างเคียง และมี มาตรการลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น กลิ่นเหม็น น้าชะขยะ เป็นต้น สอดคล้องกับข้อเสนอจากงานวิจัยของ กิตติ
ชยางคกุล (2555) ที่ระบุว่า แนวทางในการจัดการผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหากลิ่นเหม็น
ควรกาชับให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการฉีด EM ในส่วนผลกระทบต่อกลุ่มผู้อยู่อาศัยรอบๆ ควรเร่งหา
มาตราการเร่งด่วนในการลดหรือจัดการกับผลกระทบดังกล่าว โดยโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้อง
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดความขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้น
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหลายแห่งที่ไม่สามารถปิดดาเนินการได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการทิ้งขยะมูล
ฝอย ต้องจัดทาแผนรองรับขยะมูลฝอยใหม่ เพื่อนาไปกาจัดวันต่อวัน และเร่งดาเนินการปรับปรุงให้
เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย รวมทั้ง ควรมีการศึกษาทางเลือกการจัดการที่ลดต้นทุนค่าขนส่งขยะมูล
ฝอยไปกาจัด

5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของการศึกษา เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์
1) ขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อน
ราคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจะต้อง
คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการการตัก เกลี่ย และขนย้ายขยะมูลฝอย ได้แก่ กลิ่นเหม็น
รบกวน น้ าชะขยะ เป็นต้น และจาเป็ นต้องกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ดังกล่ าว รวมไปถึงการพั ฒนาให้ มีระบบสาธารณู ปโภคที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินการ ได้แก่ น้าใช้
ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น
2) ควรนารูปแบบหรือวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่ยังมีปัญหาขยะมูล
ฝอยตกค้ างสะสม โดยปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งให้ ความส าคั ญ และต้อ งจัด ท าแผนการ
ดาเนินงาน กาหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
5.3.2.1 เชิงนโยบาย
1) ควรทบทวนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ การเก็บรวบรวม การเก็บขน ไปจนถึง
การกาจัด ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการตกค้างสะสมของขยะ
มูลฝอยในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องซ้าหรือเพิ่มขึ้น
2) เนื่องจากการวิเคราะห์ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหลาย
แห่งมีปริมาณที่ค่อนข้างสูง จึงควรกาหนดนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ โดยการ
รวมกลุ่ม เช่น หมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านรับซื้อของเก่า
เป็นต้น จัดให้มีระบบโรงคัดแยกเพื่อนาขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดในขั้นตอนสุดท้ายให้เหลือน้อยที่สุด
3) เนื่องจากการวิเคราะห์ พบว่า สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยมาจากการไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกต้องของจังหวัด จึง ควรพิจารณาการ
สร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดที่ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ในการรองรับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาพื้นที่เดิมที่เปิดดาเนินการอยู่
5.3.2.2 เชิงปฏิบัติการ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาค ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
กระตุ้น ให้ ส ถานที่กาจั ดขยะมูลที่ยั งคงมีปัญ ขยะมูล ฝอยตกค้างสะสมเร่งดาเนินกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างให้หมดไป และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดาเนินการให้ถูกต้อง เช่น การปรับปรุงเป็นสถานีขน
ถ่ายขยะมูลฝอย ตลอดจนกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการของสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ยัง
เปิดดาเนินการ เป็นประจาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการตกค้างสะสมของขยะมูลฝอยในพื้นที่
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2) สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม เกือบทั้งหมดดาเนินการ
กาจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรบังคับใช้กฎหมายกับสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนควบคุม ดูแล ไม่ให้มีสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นในพื้นที่
3) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยการขนย้ายไปกาจัดยังโรงงานปูนซีเมนต์ จังหวัด
สระบุรี ใช้ต้นทุนในการขนส่งสูงเนื่องจากระยะทางไกล ประกอบกับโรงงานมีปูนซีเมนต์มี ช่วงเวลาใน
การหยุดรับขยะ จึงควรสนับสนุนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเลือกในการลดต้นทุนการขนส่ง ไปกาจัด
เช่น การนาขยะมูลฝอยที่เผาได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
4) การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยการกลบทับในพื้นที่ พบว่า ทุกแห่งดาเนินการไม่
ถูกต้องตามหลั กวิช าการ จึ งควรสนับสนุน ด้านวิช าการ องค์ความรู้ ที่เป็นรูปธรรมสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่ได้
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ และความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒ นาพื้นที่เป็น
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
2) ควรมีการวิจัย ความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยรวมที่มีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เช่น เทคโนโลยีการเผา และเทคโนโลยีการกาจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
เพื่อรองรับขยะจากสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น
3) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด การและต้ น ทุ น การก าจั ด ขยะประเภทเครื่ อ งใช้ ส อยตาม
บ้านเรือน เช่น เศษผ้าชิ้นใหญ่ ที่นอน โซฟา เป็นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ชุดที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ชุดที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชุดที่ 3 สาหรับประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน
ชุดที่ 4 สาหรับนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์
ชุดที่ 5 สาหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี
(ชุดที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย)
**************************

ผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง.............................................................................................................................................. ....
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...........................
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................................................................................................
สถานที่........................................................................................เวลา....................................................
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย มาตรการ แผนงาน และเป้าหมาย ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ในช่วงที่ผ่านมาท่านมีกระบวนการหรือขั้นตอน ในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ผลการดาเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่านมีการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินการอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ปัญหาอุปสรรคที่ท่านพบในกระบวนการหรือขั้นตอน ในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมคืออะไร และได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
.................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................
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6. หน่วยงานของท่านมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างไร และมีข้อกาหนดในการปฏิบัติงาน ระเบียบ
หรือกติกาในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณและระยะเวลา ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างมากน้อย
เพียงใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. หน่วยงานของท่าน เคยมีปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือไม่ เป็นเรื่องร้อนเรียนในด้านใด เช่น กลิ่นเหม็น
น้าเสียเป็นต้น และดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของท่าน
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...................................................................................................................................
10. ท่านมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย (การควบคุมการเทกอง การรวบรวม
การคัดแยก และการกาจัดหรือทาลาย) ในสถานที่กาจัดของท่านในอนาคตต่อไป อย่างไร เพื่อจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างที่จะเกิดขึ้น
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................
11. ท่านต้องการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
**** ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือของท่าน***
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี
(ชุดที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
**************************

ผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...........................
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................................................................................................
สถานที่........................................................................................เวลา....................................................
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1. ท่านคิดว่าสาเหตุใดบ้าง ที่ทาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยใน
จังหวัดปทุมธานี
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. หน่วยงานของท่านมีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
3. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย มาตรการ ทิศทาง และเป้าหมายด้านการจัดการขยะตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. หน่วยงานของท่านมีแผนงาน และกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอญตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย หรือไม่ อย่างไร และถ้ามี มีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างไร
และผลเป็นเช่นไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5. หน่วยงานของท่านมีงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย หรือไม่ หากมีต้องดาเนินการในการขอสนับสนุนงบประมาณอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ท่านเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี มี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ เป็นเรื่องร้องเรียนในด้านใด เช่น กลิ่นเหม็น น้า
เสีย เป็นต้น ถ้ามี มีการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างไร และผลเป็นเช่นไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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 การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
**** ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือของท่าน***

204
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี
(ชุดที่ 3 สาหรับประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน)
**************************

ผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...........................
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................................................................................................
สถานที่........................................................................................เวลา....................................................
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1. ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากี่ปี จานวนครัวเรือน (เฉพาะประธานหรือผู้นาชุมชน) และ
ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ในช่วงที่มีการกาหนดหรือการสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่นี้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
และท่านหรือชุมชนของท่านได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ในช่วงที่ผ่านมาท่านหรือชุมชนท่านได้ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย หรือไม่ และท่านมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
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. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่
ของท่านหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ในชุมชนหรือในครอบครัวของท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือนามูลฝอยไปใช้ประโยชน์หรือไม่
อย่างไรและการจัดการขยะในชุมชนของทานดาเนินการอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ท่านหรือชุมชนของท่านจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
**** ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือของท่าน***

206
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี
(ชุดที่ 4 สาหรับนักวิชาการอิสระหรืออาจารย์)
**************************

ผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...........................
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................................................................................................
สถานที่........................................................................................เวลา....................................................
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1. ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด และท่านคิด
ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขอย
มูลฝอย ในจังหวัดปทุมธานี
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับการจัดการที่เป็นอยู่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด ใน
จังหวัดปทุมธานี (การลด คัดแยก ขยะ และการนากลับไปใช้ประโยชน์ การกาจัด ณ สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย หรือขนไปกาจัดยังสถานที่กาจัดที่ถูกต้อง การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน และการห้ามเท
กอง (No more open dump))
........................................................................................................................................................ ........
................................................................................................................................................................
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5. ท่านคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ให้ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา
หรือ อื่นๆ)
............................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................
ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ สภาวะะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................
10. ท่านคิดว่า การจัดการขยะตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานี ควรมีแนวทางอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
**** ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือของท่าน***

208
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี
(ชุดที่ 5 สาหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ)
**************************

ผู้ให้สัมภาษณ์..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................................................
หน่วยงาน..................................................................................................................... ...........................
ผู้สัมภาษณ์..............................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ...........................................................................................................................................
สถานที่........................................................................................เวลา....................................................
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1. ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากี่ปี ประกอบอาชีพอะไร และเข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่
กาจัดขยะนี้บ่อยแค่ไหน อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ท่านคัดแยกขยะประเภทใดบ้าง แต่ละประเภทได้ปริมาณมากน้อยเพียงใด และมีรายได้จากการคัด
แยกขยะมูลฝอยประมาณเท่าใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ในช่วงที่มีการสร้างหรือกาหนดให้มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่นี้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จากการคัดแยกขยะ เช่น บาดแผล ติดเชื้อ เป็นต้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. ท่านดูแลป้องกันผลกระทบดังกล่าว อย่างไรบ้าง เช่น ใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย รองเท้าบูท เป็นต้น
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
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6. ในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่หรือไม่ ผลเป็น
เช่นใดและท่านมีความคิดเห็นต่อการดาเนินการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
7. ถ้ามีการจัดการสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น มีการกลบฝังวันต่อวัน
จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของท่านหรือไม่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. ท่านจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
**** ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือของท่าน***

ภาคผนวก ข แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม

211
แบบสังเกตุการณ์
เรื่อง การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปทุมธานี
*************************
พื้นที่ที่สังเกตการณ์...............................................................................................................................
ที่ตั้ง............................................................................................................................. ..........................
วันที่..........................................................................เวลา.....................................................................
ผู้สังเกตการณ์........................................................................................................................................
กิจกรรม/ขั้นตอน

สิ่งที่พบ

1. สภาพแวดล้อม
ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ใช้น้า
ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การขนส่ง อาชีพ สภาวะ
สังคม
2. การเก็บรวบรวม
ได้แก่ ปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่กาจัดขยะ วิธีในการเก็บ
รวบรวม กระบวนการ/ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์
3. การคัดแยก
ได้แก่ วิธีการคัดแยก กระบวนการ/ขั้นตอน บุคลากร
วัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทและปริมาณขยะที่คัดแยกได้
4. การกาจัด
ได้แก่ รูปแบบหรือเทคโนโลยีในการกาจัด กระบวนการ/
ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบ
ได้แก่ น้าชะขยะ สภาพดิน กลิ่น ฝุ่นละออง แมลงและ
พาหะนาโรค เป็นต้น
หมายเหตุ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

213
แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
(ชุดที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ผู้จัดการ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย)
*************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย
มาตรการแผนงาน และเป้าหมาย ใน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างหรือไม่
อย่างไร
2) ในช่วงที่ผ่านมาท่านมี
กระบวนการหรือขั้นตอน ในการ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมอย่างไร
3) ผลการดาเนินการในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้างเป็นอย่างไร
เป็นไปตามแผนหรือไม่
4) มีการติดตามตรวจสอบผลการ
ดาเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างอย่างไร
5) ปัญหาอุปสรรคที่ท่านพบใน
กระบวนการหรือขั้นตอนในการ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมคืออะไร และได้มีการปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร
6) หน่วยงานของท่านมีการจัด
โครงสร้างองค์กรอย่างไร และมี
ข้อกาหนดในการปฏิบัติงาน ระเบียบ

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

เขียนขยายความ
ให้ละเอียด

0

1

1

แก้เป็น
หน่วยงานของ
ท่าน
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ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
หรือกติกาในการปฏิบัติงานหรือไม่
อย่างไร
7) หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณ
และระยะเวลา ในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างมากน้อยเพียงใด

8) สถานที่กาจัดขยะของท่าน เคยมี
ปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือไม่ เป็น
เรื่องร้องเรียนในด้านใด เช่น กลิ่น
เหม็น น้าเสีย เป็นต้น และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร ผล
เป็นอย่างไร
9) ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยของท่าน
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การ
จัดการ ระเบียบ/กติกา หรือ อื่นๆ)
ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาะสังคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
10) ท่านมีแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
ข้อเสนอแนะ

0

1

1

- แก้เป็น
หน่วยงานของ
ท่าน
- อาจต้องนิยาม
ให้ชัดเจน
สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย คือ
อะไร
แก้เป็น
หน่วยงานของ
ท่าน

0

1

1

1

1

1

อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง

1

1

1

อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง

0

1

1

ขยายความ

215
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
(การควบคุมการเทกอง การรวบรม
การคัดแยก ละการกาจัดหรือ
ทาลาย) ในสถานที่กาจัดของท่านใน
อนาคตต่อไปอย่างไร เพื่อจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างที่จะ
เกิดขึ้น
11) ท่านต้องการได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
ข้อเสนอแนะ

1

1

1
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
(ชุดที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
*************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1) ท่านคิดว่าสาเหตุใดบ้าง ที่ทาให้เกิด
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในจังหวัด
ปทุมธานี
2) หน่วยงานของท่านมีบทบาทภารกิจที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
หรือไม่
3) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย
มาตรการ ทิศทาง และเป้าหมายด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร
4) หน่วยงานของท่านมีแผนงาน และ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยหรือไม่
อย่างไร ถ้ามี มีการติดตามตรวจสอบ
อย่างไร และผลเป็นเช่นไร
5) หน่วยงานของท่านมีงบประมาณ
สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมใน สถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยหรือไม่ หากมีต้องดาเนินการ
อย่างไร

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ขยายความ

0

1

1

ขยายความ
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ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
6) ท่านเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ในจังหวัดปทุมธานี มีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร
7) ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานของท่าน
ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัด ใน
จังหวัดปทุมธานีหรือไม่ เป็นเรื่อง
ร้องเรียนในด้านใด เช่น กลิ่นเหม็น น้า
เสีย เป็นต้น ถ้ามี มีการดาเนินการ
อย่างไร ผลเป็นเช่นไร
8) ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ
ระเบียบ/กติกา หรือ อื่นๆ)
ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาะสังคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย)
9) ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดที่เหมาะสม
กับจังหวัดปทุมธานีและมีประสิทธิภาพ
ควรมีแนวทางอย่างไร

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1
1
1

1

1

1

1

1

1

อยากให้
อธิบายปัจจัย
หรือ
ยกตัวอย่าง

1

1

1

อยากให้
อธิบายปัจจัย
หรือ
ยกตัวอย่าง

1

1

1
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
(ชุดที่ 3 สาหรับประธานหรือผู้นาชุมชน และประชาชน)
*************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1) ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลากี่ปี
ในชุมชนของท่านมีจานวนครัวเรือนกี่
ครัวเรือน (เฉพาะประธานหรือผู้นาชุมชน)
และในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างไร
2) ในช่วงที่มีการกาหนดหรือการสร้างสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่นี้ท่านได้เข้ามามี
ส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมี
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
กาจัด และท่านหรือชุมชนของท่านได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง
4) ในช่วงที่ผ่านมาท่านหรือชุมชนท่านได้
ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
หรือไม่ และท่านมีความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินการอย่างไร
5) ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้าง
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร งบประมาณ
วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ ระเบียบ/กติกา

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
1
1
1
- ขยายความ เพื่ม
การเปลี่ยนแปลง
ด้านไหนบ้าง
- ประชาชนอาจ
ไม่ทราบจานวน
ครัวเรือน
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ผลกระทบด้าน
ใดบ้าง ต้อง
อธิบาย

- อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง
- ประชาชนอาจ
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หรือ อื่นๆ)
ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะเศรษฐกิจ
สภาะสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

6) ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่
ของท่านหรือไม่ อย่างไร
7) ในชุมชนหรือในครอบครัวของท่านมีการ
คัดแยกขยะมูลฝอยหรือนามูลฝอยไปใช้
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไรและการจัดการขยะ
ในชุมชนของท่านดาเนินการอย่างไร
8) ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัดที่เหมาะสมกับจังหวัด
ปทุมธานีและมีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทาง
อย่างไร
9) ท่านหรือชุมชนของท่านจะมีเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัด อย่างไรบ้าง

ไม่ทราบข้อมูล
- อยากให้อธิบาย
ปัจจัย หรือ
ยกตัวอย่าง
- ประชาชนอาจ
ไม่ทราบข้อมูล

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

1

1

1

ซ้ากับข้อ 6
หรือไม่
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
(ชุดที่ 4 สาหรับนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจารย์)
*************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1) ท่านทราบหรือไม่ว่าจังหวัดปทุมธานีมี
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัด และท่านคิดว่ามีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างไรบ้าง
2) ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นสาเหตุที่
ทาให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดในจังหวัดปทุมธานี
3) ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันจังหวัด
ปทุมธานีจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง
อย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
กับการจัดการที่เป็นอยู่
4) ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดในจังหวัดปทุมธานี (การ
ลด คัดแยก ขยะ และการนากลับไปใช้
ประโยชน์ การกาจัด ณ สถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอย การขนไปกาจัดยังสถานที่
กาจัดที่ถูกต้อง การแปรรูปขยะเป็น
พลังงาน การห้ามเทกอง (No more
open dump))
5) ท่านคิดว่า ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1
1
1
ผลกระทบ
ด้านใดบ้าง
ต้องอธิบาย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

อยากให้
อธิบายปัจจัย
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สถานที่กาจัดขยะขยะมูลฝอยให้ประสบ
ความสาเร็จ
ปัจจัยภายใน (เช่น บุคลากร
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์ การจัดการ
ระเบียบ/กติกา หรือ อื่นๆ)
ปัจจัยภายนอก (เช่น นโยบาย ภาวะ
เศรษฐกิจ สภาะสังคม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย)
6) ท่านคิดว่า การจัดการขยะตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัดที่เหมาะสมกับ
จังหวัดปทุมธานี ควรมีแนวทางอย่างไร

หรือ
ยกตัวอย่าง

1

1

1

1

1

1

อยากให้
อธิบายปัจจัย
หรือ
ยกตัวอย่าง

222
แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
(ชุดที่ 5 สาหรับประชาชนหรือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาคัดแยกขยะ)
*************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นคาถามเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยมูลฝอยตกค้างสะสม
1. ท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็น
ระยะเวลากี่ปี ประกอบอาชีพอะไร และ
เข้ามาคัดแยกขยะในสถานที่กาจัดขยะนี้
บ่อยแค่ไหน ต้องมีวิธีในการเข้ามาคัด
แยกขยะในสถานที่นี้หรือไม่ อย่างไร
2. ท่านเข้ามาคัดแยกขยะประเภทใดบ้าง
แต่ละประเภทได้ปริมาณมากน้อย
เพียงใด และมีรายได้จากการคัดแยกขยะ
มูลฝอยประมาณเท่าใด
3. ในช่วงที่มีการสร้างหรือกาหนดให้มี
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่นี้ท่าน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร
4. ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จาก
การคัดแยกขยะ เช่น บาดแผล ติดเชื้อ
เป็นต้น
5. ท่านดูแลป้องกันผลกระทบดังกล่าว
อย่างไรบ้าง เช่น ใส่ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย รองเท้าบูท เป็นต้น
6. ในช่วงที่ผ่านมาท่านได้ทราบแนว
ทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
ในพื้นที่หรือไม่ ผลเป็นเช่นใดและท่านมี
ความคิดเห็นต่อการดาเนินการอย่างไร
7. ถ้ามีการจัดการสถานที่กาจัดขยะมูล

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ฝอยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เช่น มี
การกลบฝังวันต่อวัน จะกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพของท่านหรือไม่อย่างไร
8. ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่หรือไม่
อย่างไร
9. ท่านคิดว่า การจัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ที่เหมาะสมกับจังหวัดปทุมธานีและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีแนวทางอย่างไร
10. ท่านจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่กาจัด อย่างไรบ้าง

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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แบบประเมินความตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตการณ์
*************************
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่อง √ ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. สภาพแวดล้อม
เช่น ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ
การใช้น้า ไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
ขนส่ง อาชีพ สภาวะสังคม
2. การเก็บรวบรวม
ได้แก่ ปริมาณขยะที่เข้าสู่สถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย วิธีในการเก็บรวบรวม กระบวนการ/
ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์
3. การคัดแยก
ได้แก่ วิธีการคัดแยก กระบวนการ/ขั้นตอน
บุคลากร วัสดุ/อุปกรณ์ ประเภทขยะที่คัด
แยกได้
4. การกาจัด
ได้แก่ รูปแบบหรือเทคโนโลยีในการกาจัด
กระบวนการ/ขั้นตอน บุคลากร วัสดุ/
อุปกรณ์
5. ปัญหาที่พบ
เช่น น้าชะขยะ สถาพดิน กลิ่นเหม็น ฝุ่น
ละออง แมลงและพาหันาโรค เป็นต้น

ผลการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1
1
1
นิยามสภาพ
พื้นที่และ
สภาพแวดล้อม
0

1

1

รถ คน วิธีการ
วัสดุอุปกรณ์

0

1

1

รถ คน วิธีการ
วัสดุอุปกรณ์

1

1

1

1

1

1

การปนเปื้อน
ของน้าชะขยะ
สังเกตได้
หรือไม่

ภาคผนวก ง แบบสารวจ คพ.1 ของกรมควบคุมมลพิษ

226

แบบ คพ. 1

แบบสารวจประเมินสถานภาพการดาเนินงานสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
และขยะมูลฝอยตกค้าง
วันที่ …….....… เดือน ………………………… พ.ศ. ………………… (ที่กรอกข้อมูล)
ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อผู้ให้ข้อมูล :
 นาย  นาง  นางสาว ……….............................
นามสกุล ……………………….…..…..
ตาแหน่ง ...........................................................................
หน่วยงาน ...................................
เบอร์โทร ..........................................................................
E-mail ………………….………………
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ชื่อสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ...............................................................................................................
ข้อมูลทั่วไป :
2.1 ผู้ดาเนินการ คือ
 อปท. ดาเนินการ
ระบุชื่อ .......................................................... จังหวัด ..........................
 เอกชน ดาเนินการ
ระบุชื่อ .......................................................... จังหวัด ..........................
 หน่วยงานอื่น ดาเนินการ ระบุชื่อ ...........................................................จังหวัด .........................
2.2 พื้นที่ที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่
 อปท. เป็นเจ้าของ
ระบุชื่อ ..................................................... จังหวัด ........................
 อปท. อื่น เป็นเจ้าของ ระบุชื่อ ...................................................... จังหวัด .......................
 เอกชน เป็นเจ้าของ
ระบุชื่อ ...................................................... จังหวัด .......................
 หน่วยงานอื่น เป็นเจ้าของ ระบุชื่อ ....................................................... จังหวัด ......................
2.3 ประเภทของพื้นที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เอกชน
 ป่าสงวน
 ที่สาธารณประโยชน์
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ที่ราชพัสดุ
 อื่น ๆ ................................................................................................................................


2.4 การดาเนินงานในปัจจุบัน
 เปิดดาเนินงาน
 หยุดดาเนินงาน เนื่องจาก ................................................................................................
2.5 งบประมาณในการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
งบประมาณสนับสนุนจาก ................................................... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
วงเงินจานวน ......................................................... บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. ..........................
2.6 รายละเอียดที่ตั้งสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ตาแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (บริเวณที่จับพิกัด : ทางเข้าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย)
X ……………………………..…………
Y ……………………..……….………...……
ตั้งอยู่เลขที่ …….....…. หมู่ที่ ………...…. ถนน ………..…………...…………… ตาบล ……………..….……....
อาเภอ ………………….....………… จังหวัด ……………………......…..………… รหัสไปรษณีย์ ………………..
โทรศัพท์ (…………) …………………………….……………โทรสาร (…………) ……………………..………………...…
ขนาดพื้นที่ ………………….......................................ไร่ เริ่มใช้งานเมื่อ พ.ศ. ………………..............……….
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. ..…......................…… กิโลเมตร
กรณีเป็นบ่อฝังกลบ
ใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบไปแล้ว ร้อยละ
………………………………………
คาดว่าจะสามารถใช้งานปริมาตรบ่อฝังกลบได้อีก ………………………………………. ปี
2.7 เครื่องชั่งน้าหนัก
 มี .......................เครื่อง  ใช้งานได้ .....................เครื่อง  ใช้งานไม่ได้ ...................... เครื่อง
 ไม่มี
2.8 การคัดแยกขยะมูลฝอย
 มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
 ไม่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
2.9 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
…………..……………….. ตัน/วัน
 ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีการคัดแยกที่สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย …………..……………….. ตัน/วัน
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปกาจัดในระบบ
…………..……………….. ตัน/วัน
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2.10 วิธีการกาจัด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 หมักทาปุ๋ย…………….. ตัน/วัน
 การเทกอง (Open Dump)…………….... ตัน/วัน
 การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ……..……….. ตัน/วัน
 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/เชิงวิศวกรรม (Sanitary/Engineer Landfill) ..…….. ตัน/วัน
 การเผาในเตาเผา ………..…….. ตัน/วัน
 มีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ (ระบุ) ....................................................................................
 ไม่มีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ
 เตาเผาชนิดห้องเผาทรงกระบอก (Rotary Kiln Incinerator)
 เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางนาความร้อน (Fluidized Bed Incinerator)
 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stoker Incinerator)
 เตาเผาแบบไร้อากาศ (Pyrolysis)
 เตาเผาควบคุมอากาศ (Gasification)
 เตาเผาควบคุมอากาศแบบหลอมทาลาย (Plasma gasification)
 เตาเผาขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 5 ตัน/วัน)
 เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า ………………...…….. ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้า…..…….. เมกะวัตต์/วัน
ขายไฟให้กับ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 อปท. ดาเนินการเอง
 จ้างเอกชนดาเนินการ ระบุชื่อ................................................................................................
 เอกชนเป็นเจ้าของ
ระบุชื่อ................................................................................................
 เตาเผาชนิดห้องเผาทรงกระบอก (Rotary Kiln Incinerator)
 เตาเผาชนิดใช้ตัวกลางนาความร้อน (Fluidized Bed Incinerator)
 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ (Stoker Incinerator)
 เตาเผาแบบไร้อากาศ (Pyrolysis)
 เตาเผาควบคุมอากาศ (Gasification)
 เตาเผาควบคุมอากาศแบบหลอมทาลาย (Plasma gasification)
 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ……………..…….. ตัน/วัน
 แบบบาบัดเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)
 แบบรื้อร่อน (Landfill Mining)
 แบบอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................
 อปท. ดาเนินการเอง
 จ้างเอกชนดาเนินการ ระบุชื่อ................................................................................................

4


เอกชนเป็นเจ้าของ
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ระบุชื่อ ..............................................................................................

 ขาย RDF  ส่งกาจัด RDF ให้กับ ระบุชื่อ ...................................... จังหวัด ......................
 ราคาขาย RDF (รายจ่าย)  ราคาส่งกาจัด RDF (รายได้) …………………..….…………...……..
บาท/ตัน
 การเผากลางแจ้ง…..…….. ตัน/วัน
 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................ ……………..…….. ตัน/วัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการบริหารจัดการ
3.1 หน่วยงานอื่นที่ส่งขยะมูลฝอยมากาจัดร่วม
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ……………………………… แห่ง
 เอกชน
……………………………… แห่ง
 หน่วยงานอื่น ๆ
……………………………… แห่ง
 ไม่มหี น่วยงานอื่นที่ส่งขยะมูลฝอยมากาจัดร่วม
หน่วยงาน (ระบุชื่อ)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งมา
กาจัด (ตัน/วัน)

ค่าเนียมธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
(บาท/ตัน)

3.2 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
ขนาดของกองขยะมูลฝอยตกค้าง
กว้าง .................................... เมตร ยาว .............................. เมตร สูง + ลึก .......................... เมตร
ปริมาตรกองขยะมูลฝอยตกค้าง …………………………………..… ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง
………………………………..…… ตัน (ใช้ค่าความหนาแน่น 0.3 ตัน/
ลูกบาศก์เมตร)
* กรุณาแนบภาพถ่ายสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย *

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นางสาวสิริมา ปกป้อง
พ.ศ. 2550 - 2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2554 - 2555 : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จากัด
พ.ศ. 2556 - 2557 : นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2557 - 2559 : นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

