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บทคัดย่อ 
 

ในการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสถานการณ์ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 แห่ง จัดกลุ่มเป็น 3 ขนาดตามจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เกิดขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ได้แก่ ขนาดเล็ก ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น  
0-16,078 ตันต่อปี ขนาดกลาง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 16 ,079-48,236 ตันต่อปี และ
ขนาดใหญ่ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 48,237-176,867 ตันต่อปี ผลการศึกษา พบว่า   

1. ความเป็นมาและสถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.08 และยังมี 
วิกฤตขยะมูลฝอยตกค้างที่ไม่สามารถก าจัดได้ ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 7,776 แห่ง มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการไม่ถูกต้องและยังไม่ได้รับการปรับปรุงจ านวนมาก และในปี พ.ศ. 2559 
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มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่แบบถูกต้องจ านวน 330 แห่ง และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
แบบไม่ถูกต้องจ านวน 2,480 แห่ง และมีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 4,710 แห่ง 
และท่ีไม่มีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 3,066 แห่ง 

2. ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พบว่า นโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยังไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และบทบาทหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคยังขาดความชัดเจนและตระหนักในการด าเนินนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรณีศึกษามีการด าเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง คือมีการลด ณ แหล่งก าเนิดการคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน แต่ยังมีปัญหาที่ท าให้
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ไม่ประสบความส าเร็จ และสภาพบริบทเชิงสถาบันและบริบท 
เชิงพ้ืนที่ของกรณีศึกษาทั้ง 3 ขนาด มีขนาดพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน แต่พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยเชิงพ้ืนที่ที่สะท้อนการเกิดขึ้นของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชมนอกจากประชาชากรก็คือ ลักษณะและสภาพหมู่บ้าน/ชุมชน และสังคม เช่น ชุมชนเมือง 
ชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท สังคมเมือง สังคมชนบท เป็นต้น 

3. แนวทางนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จากการศึกษากรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นตามขนาดที่ก าหนดข้างต้น  ควรมีจุดเน้นแนวทาง
นโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ ขนาดเล็กเน้นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งแต่ครัวเรือน เช่น การลด การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน และส่งเสริมรูปแบบ
กิจกรรมขยะมูลฝอยชุมชน เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย ตลาดนัดรีไซเคิล เป็นต้น และขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เน้นการรวมกลุ่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรือ
มอบหมายให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพด าเนินการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

4. ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา ซึ่งด าเนินการ
จัดเก็บตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ  
มูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ. 2545 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และเมื่อค านวณต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาสูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่กฎหมายก าหนด ท าให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกรณีศึกษาไม่เป็นไป
ตามต้นทุนที่จะต้องจัดเก็บจริง ทั้งนี้ ยังพบว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการขยะ 
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มูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ยังไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บได้ครบทุก
ครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

จากผลการศึกษาข้างต้นมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่จริง ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ต้อง
กลับมาทบทวนอย่างจริงจังมากกว่าการมุ่งเป้าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ควรมีมาตรการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชุมชนให้เป็นรูปธรรมตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรจะประสานการท างานให้มีเอกภาพและก าหนดมาตรการให้สอดคล้องกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน 

 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, ขยะมูลฝอยชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 

In this research on schemes for community waste management of local 
administrative organizations, it is aimed to study background and situations of 
community waste management of local administrative organizations, factors relating 
to the management carried out by local administrative organizations. It is also aimed 
to propose courses of action and policies on community waste management at the 
level of local administrative organizations, and to study the cost of such management. 

Qualitative research methodology is employed in this research by using 
case studies of six local administrative organizations which can be classified into 
three sizes; small, medium and large, according to their average amounts of 
community waste from 2014-2016. Small size is where there is community waste 
from 0-16,078 tonnes per year. Large size is where there is community waste from 
16,079-48,239 tonnes per year. Large size is where there is community waste from 
48,237-176,867 tonnes per year. It is found from the research that: 

1. Concerning background and situations of community waste  
management of local administrative organizations, community waste has been 
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increased 13.08 per cent from 2008 to 2016. There is a crisis of left-behind untreated 
community waste which leads to environmental problems. There are a large number 
of illicit and unimproved waste disposal plants under the management of local 
administrative organizations. Of all 7,776 local administrative organizations in 2016, 
there were 330 properly designed waste disposal plants and 2,480 wrongly designed 
waste disposal plants. Waste collection services were available in 4,710 local 
administrative organizations, while no service was found in 3,066 local administrative 
organizations. 

2. Policies on community waste management were unclear and 
inconsistent. Roles of central public administration and provincial public administration 
were uncertain with no awareness of policy implementation on waste management. 
From case studies, community waste was managed from upstream, midstream to 
downstream. There were reduction of waste at sources in communities, separation of 
waste, and community waste disposal. However, there are still problems leading to 
unsuccessful community waste management. From the spatial context of all three-size 
case studies, the amounts of community waste are clearly different even though the 
areas of case studies are all similar. It can be seen that a characteristic of each 
community (like city community, rural community, semi-urban semi-rural community, 
urban society, and rural society), is another factor affecting the amount of waste 
produced, apart from the number of population. 

3. From six case studies representing local administrative organizations 
all over the country in terms of the amount of community waste, schemes and 
policies on community waste management at the level of local administrative 
organizations should be as follows: small size local administrative organizations 
should emphasize on managing waste in the households such as to reduce, to 
separate and to utilize community waste. Activities relating to managing waste like 
community bank for waste and market for recycled goods should also be arranged 
by small size local administrative organizations. Medium and large size local 
administrative organizations should cluster together to manage community waste or 
authorize other agencies with capacity to collect and dispose the waste. 
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4. Fees of community waste management of case studies were collected 
in conformity with Ministerial Regulation on Fees for Collection, Hauling and Disposal 
of Sewage or Waste and Other Fees A.D. 2002, which was issued under Public Health 
Act A.D. 1992. It is found that the cost per unit for community waste management of 
case studies were higher than the fees stipulated by relevant laws and regulations 
and not corresponding to the actual cost that shall be collected. Moreover, local 
administrative organizations of case studies were not able to collect fees from every 
household from 2013 to 2016, causing urgent problems which should be resolved 
speedily. 

According to the research, there are still hidden problems for community 
waste management in Thailand. It is high time to earnestly review them rather than 
hacking at the leaves of the problems. The research proposes that local administrative 
organizations should prioritize the issue of community -waste management, focus on 
capacity-building of the peoples, promote public participation in managing community 
waste, and apply concrete measures to collect fees for managing community waste in 
accordance with the Polluter Pays Principle. Besides, agencies at the policy-making level 
such as Ministry of Interior, Ministry of Natural Resources and Environment, and 
Department of Local Administration should collaborate in unity and specify measures 
pursuant to problems of community waste management.  
 
Keywords: Schemes for community waste management Community waste, 

Local administrative organizations 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ ซึ่งกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ฉบับนี้ และกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
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ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในระหว่างการศึกษา 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ร่วมชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะ) รุ่นที่ 27 ทุกคนที่เกื้อกูล และร่วมแรงร่วมใจ ทั้งการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ตลอดเวลาในช่วงการศึกษา 
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สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีน้อง และครอบครัวของนายบุญเสริม หนูนุ่ม 
รวมไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท าให้มีความส าเร็จในวันนี้ และขอขอบคุณเรืออากาศตรีหญิง 
สิริวรรณ หนูนุ่ม ที่เป็นก าลังใจหลักและพลังส าคัญในการผลักดันให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้  
ทุกครั้ง ทั้งนี้ ประโยชน์หรือคุณความดีที่ได้จากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แด่บุพการี 
ผู้มีพระคุณ และครูบาอาจารย์ทุกท่าน 

 
 

นายชัยวิชิต พลหลา 
 
 

  



Ref. code: 25595803010205KVN

(8) 
 

 

8 

สารบัญ 
 

      หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (4) 
 
กิตติกรรมประกาศ (7) 
 
สารบัญตาราง  (11) 
 
สารบัญภาพ  (14) 
 
รายการสัญลักษณ์และค าย่อ  (15) 
 
บทที่ 1 บทน า 1 
 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 1 

1.2 วัตถุประสงค์ 9 

1.3 ระเบียบวิธีการวิจัย 9 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 10 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 10 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 10 

1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 11 

1.6 นิยามศัพท์ 11 
 
บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 12 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 12 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะ 12 



Ref. code: 25595803010205KVN

(9) 
 

 

9 

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะมูลฝอย 18 

2.1.3 แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ 61 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 66 

2.3 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์ 68 
 
บทที่ 3 ภูมิหลังของการศึกษาวิจัย 70 
 

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน 70 

3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 70 

3.1.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 75 
ของท้องถิ่น  

3.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 77 

3.2.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 77 

3.2.2 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”  78 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)  

3.3 สถานการณ์ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 80 

3.3.1 ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 80 

3.3.2 ข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี พ.ศ. 2559 99 
 
บทที่ 4  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 113 
 

4.1 ภูมิหลังของกรณีศึกษา 113 

4.1.1 เทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 113 

4.1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 115 

4.1.3 เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 118 

4.1.4 เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 120 

4.1.5 เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 122 

4.1.6 เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 124 

4.2 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 126 

4.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด  126 
จังหวัดเชียงราย  



Ref. code: 25595803010205KVN

(10) 
 

 

10 

4.2.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  128 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

4.2.3 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง  129 
จังหวัดภูเก็ต  

4.2.4 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง  130 
จังหวัดชลบุร ี  

4.2.5 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง  131 
จังหวัดขอนแก่น  

4.2.6 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง  132 
จังหวัดนนทบุรี  

4.2.7 บทวิเคราะห์กรณีศึกษา 134 

4.3 ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143 

4.3.1 อัตราค่าธรรมเนียม และวิธีการค านวณ 143 

4.3.2 ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรณีศึกษา 147 
 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 161 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 161 

5.2 ข้อเสนอแนะ 168 

5.3 ข้อสังเกตจากงานวิจัย 170 
 
รายการอ้างอิง 176 
 
ภาคผนวก 180 
 
ประวัติผู้เขียน 185 

 
 
 

  



Ref. code: 25595803010205KVN

(11) 
 

 

11 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หน้า 

1.1 ปริมาณและอัตราการเกิดขึ้นของขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 2 

1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 2 
2.1 การเปรียบเทียบแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอย 48 

2.2 ข้อพิจารณาส าหรับวิธีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่เหมาะสม 54 
3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในการส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน 80 

3.2 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 81 

3.3 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 81 
ปี พ.ศ. 2557-2559  

3.4 การจัดกลุ่มขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน 82 

3.5 ขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 82 

3.6 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2557 83 

3.7 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2558 85 

3.8 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2559 88 

3.9 เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 90 

3.10  จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้าง 10 อันดับแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 93 

3.11 จังหวัดที่ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 94 

3.12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2557 94 

3.13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2558 96 

3.14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559 97 

3.15 วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 26 ล าดับแรก 98 

3.16 ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และแฝง 99 

3.17 จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 

3.18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมากที่สุด 50 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559 102 

3.19 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นแยกประเภทมากที่สุด 50 ล าดับแรก (ตัน/ปี) ปี พ.ศ. 2559 105 

3.20 ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด 108 
30 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559  



Ref. code: 25595803010205KVN

(12) 
 

 

12 

3.21 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 มากที่สุด  110 
10 ล าดับแรก  

3.22 รายชื่อกรณีศึกษา 6 แห่ง กับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและขยะมูลฝอย 112 
ตกค้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  

4.1 งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลโรงช้าง 115 

4.2 งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหาร 117 
ส่วนต าบลดอนแก้ว  

4.3 งบประมาณและงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของของเทศบาล 120 
ต าบลรัษฎา  

4.4 งบประมาณและงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง 122 
หนองปรือ  

4.5 งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล        124 
นครขอนแก่น  

4.6 งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร 126 
นนทบุรี  

4.7 บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 134 

4.8 รายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมจากต้นทุนจริงหรือเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 145 

4.9 อัตราค่าธรรมเนียมท้ายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 147 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

4.10 รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนของ 147 
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รายการสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
สัญลักษณ์/ค าย่อ ค าเต็ม/ค าจ ากัดความ 
 
อปท.  
ทน. 
ทม. 
ทต. 
อบต. 
อบจ. 
ลบ.ม. 
 
 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกบาศก์เมตร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในบริบทของสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการก้าวกระโดดจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
มีความสัมพันธ์กันกับอัตราการเจริญเติบโตของประชากร และการขยายตัวของสังคมเมือง ซึ่งน าไปสู่ 
การพัฒนาด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และอ่ืน ๆ 
แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวของเขตเมืองก็น ามาซึ่งปัญหาหลายประการโดยปัญหาที่ส าคัญ 
ประการหนึ่ง คือ ปัญหาขยะมูลฝอย ในขณะที่กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันยังไม่สามารถ
พัฒนาให้เท่าทันกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมสูงขึ้นได้จึงนับว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปมากกว่านี้  

ปัญหาขยะมูลฝอยทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลมาจากขาดความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่าง ๆ และขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับใช้ก าจัดขยะมูลฝอย การคัดค้านจากประชาชนในการด าเนินโครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยครบวงจร ท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายแห่งก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการไป
เทกองกลางแจ้ง (Open Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning) ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น กลิ่นเหม็น น้ าเสียจากน้ าชะขยะ
มูลฝอยปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าและแหล่งน้ าใต้ดิน เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 

สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 
ดังตารางต่อไปนี้1 

 
  

                                           
1 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 

(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560), 4. 
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ตารางที่ 1.1  ปริมาณและอัตราการเกิดขึ้นของขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
(ล้านตัน) 

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 
(กก./คน/วัน) 

2551 23.93 1.03 
2552 24.11 1.04 

2553 24.22 1.04 

2554 25.35 1.08 
2555 24.73 1.05 

2556 26.77 1.15 
2557 26.19 1.11 

2558 26.85 1.13 

2559 27.06 1.14 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560. 
 

สถานการณ์วิกฤตขยะมูลชุมชนฝอยตกค้างของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 
ดังตารางต่อไปนี้2 

 
ตารางที่ 1.2  ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตกค้าง (ตัน) 

2557 14,800,000 

2558 10,490,000 
2559 9,960,000 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560. 
 

รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558 จาก
การส ารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                           
2 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.  2557-2559 

(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560), 27. 
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(องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล เทศบาลนคร กรุงเทมหานครและเมืองพัทยา) 
จ านวน 7,777 แห่ง ของกรมควบคุมมลพิษ สรุปได้ดังนี้ 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2557 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 
26.19 ล้านตันต่อปีหรือ 71,779 ตันต่อปี แบ่งเป็น 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 4,422 แห่ง พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด 19.66 
ล้านตันต่อปี หรือ 53,863 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 
ทั้งประเทศ ซึ่งพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการด าเนินเก็บขน เพ่ือไปก าจัดทั้งสิ้น 14.81 
ล้านตันต่อปี หรือ 40,585 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ สามารถก าจัดถูกต้อง 7.88 
ล้านตันต่อปี หรือ 21,583 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 53.2 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ 
ซึ่งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องและใช้งานได้ จ านวน 480 แห่ง และปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชน 6.93 ล้านตันต่อปี หรือ 18,935 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เก็บขนได้ จะถูกไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง 
การเทกองในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง โดยเฉพาะพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและ 
ในพ้ืนที่ห่างไกลยังมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ถูกต้อง จ านวน 1,970 แห่ง และ 2. ไม่มีการ
ด าเนินการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 3,355 แห่ง พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น
ทั้งหมด 6.54 ล้านตันต่อปี หรือ 17,915 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศโดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นนี้ ประชาชนในพ้ืนที่จะด าเนินการก าจัดใน
ครัวเรือนโดยการเทกอง  การเผาในที่โล่ง และการลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมในอนาคตได้ ทั้งนี้ ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่สามารถคัดแยกเพ่ือน ากลับมาใช้
ประโยชน์ทั้งหมด 4.82 ล้านตันต่อปี หรือ 13,207 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 18.40 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศดังแผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 25573  

 
  

                                           
3 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 

(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2558), 12-20. 
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ภาพที่ 1.1  แผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2557 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2558). 
 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2558 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 
ประมาณ 26.85 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 73,560 ตันต่อวัน แบ่งเป็น 1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 4,544 แห่ง ซึ่งพบว่า มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด 20.46 ล้านตันต่อปี หรือ 56,080 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 76   
ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการด าเนินการเก็บขน 
เพ่ือน าไปก าจัดทั้งสิ้น 15.49 ล้านตันต่อปี หรือ 42,441 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ 
สามารถน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง 8.34 ล้านตันต่อปี หรือ 22,840 ตันต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 53.8 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ โดยสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง
และใช้งานได้ จ านวน 448 แห่ง และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีก 7.15 ล้านตัน หรือ 19,600 ตันต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 46.2 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ จะถูกน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้งการเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือพ้ืนที่รกร้าง โดยเฉพาะ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและในพ้ืนที่ห่างไกล พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้อง 
จ านวน 2,156 แห่ง และ 2. ไม่มีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 3,233 แห่ง 
พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด 6.38 ล้านตันต่อปี หรือ 17,480 ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 24 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิ ดขึ้น 
ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการก าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในที่โล่ง หรือลักลอบทิ้งในพ้ืนที่
สาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ ทั้งนี้ ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ที่สามารถคัดแยกเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 4.92 ล้านตันต่อปี หรือ 13,482 ตันต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ ดังแผนภาพการไหลของขยะ
มูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 25584 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  แผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2558 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2559). 

                                           
4 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 

(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2559), 12-19.  
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สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 
27.06 ล้านตันต่อปี  หรือ 74,130 ตันต่อวัน  แบ่งเป็น  1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
ด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 4,711 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 4,711 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเกิดข้ึนทั้งหมด 21.05 ล้านตันต่อปี หรือ 57,663 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการด าเนินการเก็บขน  
เพ่ือน าไปก าจัดทั้งสิ้น 15.76 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 43,173 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เก็บขนได้ ถูกขนส่งไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง 9.75 ล้านตันต่อปี หรือ 26,721 ตัน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 62 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ ทั้งนี้ ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่ถูกต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนก่อนน าไปก าจัด ท าให้ขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
ที่ถูกต้องมีปริมาณ 9.75 ล้านตัน หรือ 26,221 ตันต่อวัน ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและ 
ใช้งานได้ จ านวน 328 แห่ง ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนอีก 6.01 ล้านตันต่อปี หรือ 16,452 
ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ จะถูกน าไปก าจัดยัง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ้งในบ่อดินเก่าหรือ 
พ้ืนที่รกร้าง การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเทกองควบคุมที่มีขนาดรองรับขยะ 
มูลฝอยมากกว่า 50 ตันต่อวัน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กและในพ้ืนที่ห่างไกล 
พบว่า มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  จ านวน 2,468 แห่ง  และ 2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่มีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 3,066 แห่ง พบว่า มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด 6.01 ล้านตันต่อปี หรือ 16,467 ตันต่อวันคิดเป็นร้อยละ 22 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนในพ้ืนที่จะ
ด าเนินการก าจัดในครัวเรือน โดยการเทกอง เผาในที่โล่ง และลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ ทั้งนี้ ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่สามารถคัดแยก 
เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 5.81 ล้านตันต่อปี หรือ 13,482 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ ดังแผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 25595 

 
 
 
 

                                           
5 กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 

(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560), 14-22. 
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ภาพที่ 1.3  แผนภาพการไหลของขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560). 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมีอัตราเพ่ิมข้ึนและลดลง 
ไม่มาก วิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในบ่อก าจัดขยะมูลฝอยที่ยังไม่สามารถก าจัดเป็นจ านวนมาก 
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องลดลงทุกปี 
และยังมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ถูกต้องเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้มีการเผากลางแจ้ง การเทกองใน
บ่อดินเก่า พ้ืนที่รกร้าง และลักลอบทิ้งในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กและห่างไกล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีบริการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ลดน้อยลงทุกปี ดังนั้น ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนยังเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ด าเนินการไม่ถูกต้องและยังคงไม่ได้รับการปรับปรุง และในสังคมเมือง 
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ที่มีการขยายตัวสูงตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในสังคมเมืองเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ยังประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนได้ โดยปัญหาที่พบ เช่น 
ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจ านวนมาก สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
มีไม่เพียงพอ ประชาชนคัดค้าน นโยบายของผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ การขาดความร่วมมือและความตระหนักของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ขาดกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (เทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติ) ขาดประสิทธิภาพของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุม การไม่สะท้อนต้นทุนการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้ งระบบ และขาดความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด้านโยบาย กฎหมาย แผนงานและงบประมาณ  

ปัจจุบันรัฐบาลเห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และได้ก าหนดให้การ
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ 
ลดการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนที่แหล่งก าเนิด การน ากลับมาใช้ซ้ า ใช้ประโยชน์ใหม่ และส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนหรือร่วมลงทุนตามความเหมาะสม  

จากที่กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และ
เห็นได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ขาดความตระหนักในการ
แก้ปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน และการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการด าเนินการที่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ  
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส ารวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ 
ขยะมูลฝอยชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น สภาพพ้ืนที่ งบประมาณ 
การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน และต้นทุนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนว่าเป็นอย่างไร เพ่ือท าให้ทราบ
สภาพปัญหาและสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน ปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดนโยบายเบื้องต้นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสถานการณ์ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพ่ือเสนอแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพ่ือศึกษาต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
1.3 ระเบียบวิธีการวิจัย  

 
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยเครื่องมือในการ

ศึกษาวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1.1 การศึกษาวิจัยจากข้อมูลเอกสาร ได้แก่ สถิติข้อมูลตามแบบส ารวจเพ่ือจัดท า

ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน (มฝ. 1) จ านวน 7,776 แห่ง 
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศปี พ.ศ. 2557-2559 ของกรมควบคุมมลพิษ 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
สถานการณแ์ละปัจจัยที่เกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือวิเคราะห์บทบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนว่ามีการด าเนินการอย่างไร 

1.2 การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง จ านวน 6 แห่ง ซึ่งจัดกลุ่มเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ได้แก่ ขนาดเล็ก คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย ขนาดกลาง คือ เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมือง
หนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และขนาดใหญ่ คือ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการส ารวจตามแบบ
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ส ารวจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่เป็นอย่างไร  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐาน แนวคิด ทฤษฎี  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบการวิเคราะห์ ตามที่ได้วางกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ เพ่ือหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทราบถึงความเป็นมาและสถานการณ์ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ที่ผ่านมา 
2. ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เสนอแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน

ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ที่เหมาะสมกับศักยภาพ และสภาพพ้ืนที่ 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาวิจัยในเรื่อง 
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือได้ทราบความ
เป็นมาและสถานการณ์ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านมา ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รูปแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย และนโยบายเบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งขอบเขตการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

1. ศึกษาข้อมูลความเป็นมาและสถานการณ์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2557-2559 

2. ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  
การส ารวจตามแบบส ารวจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
เทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี และเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
1.6 นิยามศัพท์  
 

ขยะมูลฝอยชุมชน คือ  ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพัก
อาศัย ธุรกิจ การค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่าง ๆ เศษวัสดุก่อสร้าง  
เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และ
ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน และไม่รวมกากของเสียอันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อ  

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยชุมชนก่อนทิ้งลงถังขยะมูลฝอย การจัดเก็บและขนส่ง 
การใช้ซ้ า การท าปุ๋ยหมัก และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชุมชน 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น จึงมีการทบทวน
วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะ 
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1.3 แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศประเทศ 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์  

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
 

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะ1 
2.1.1.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ  

ความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” มีนักวิชาการหลายคนพยายาม
ที่จะให้ความหมายเอาไว้ โดยในช่วงแรกของการศึกษาทฤษฎีว่าด้วยการบริการสาธารณะนั้น ศาสตราจารย์ 
Leon Duguit ได้ให้ค าก าจัดความของค าว่าบริการสาธารณะไว้ว่า บริการสาธารณะเป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบของรัฐ ค าก าจัดความนี้แม้จะเป็นค าก าจัดความที่สั้นแต่หากพิจารณาดูอย่างละเอียด
ลึกซึง้แล้วจะพบว่าเป็นค าจ ากัดความท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของบริการสาธารณะคู่กับรัฐและ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยผ่านทางการบริการสาธารณะ นอกเหนือจากความหมาย
ดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีนักวิชาการจ านวนมากที่ให้ค าก าจัดความของการบริการสาธารณะเอาไว้ รวมทั้ง
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่พยายามชี้ ให้ เห็นถึงภาพของบริการสาธารณะซึ่ งก็ยังมี  
ความแตกต่างกันอยู่เป็นอย่างมากเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยแต่ละคดีนั้น ปัญหาที่วินิจฉัย

                                           
1 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักการกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตุลา, 2552), 35-36 59-69. 
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เป็นคนละปัญหากัน ในบางครั้งค าว่าบริการสาธารณะจึงหมายความถึงการด าเนินกิจกรรมของ  
ฝ่ายปกครอง ในบางครั้งก็หมายถึงฝ่ายปกครองสูงสุดที่เป็นองค์กร แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
โดยรวมถึงค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะพบว่า บริการสาธารณะ คือ กิจกรรมหรือภารกิจ
ของฝ่ายปกครองนั่นเอง และในปัจจุบันความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” ค่อนข้างชัดเจนขึ้น
เพราะศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับบริการสาธารณะเอาไว้จ านวนมาก ท าให้เรา
สามารถเข้าใจได้ว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองจัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ 

2.1.1.2 ประเภทของบริการสาธารณะ 
ในทางทฤษฎีแม้จะมีความพยายามที่จะแบ่งประเภทของบริการ

สาธารณะออกเป็นหลายประเภทก็ตาม แต่ในที่สุดแล้ว บริการสาธารณะก็แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
(1) บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง (Services Publics 

administrative ) 
ได้แก่  กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่

จะต้องจัดท าเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน กิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดูแล
ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน บริการสาธารณะทางปกครองส่วนใหญ่จะเป็น
กิจกรรมที่รัฐจัดท าให้ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน และนอกจากนี้ เนื่องจากเนื้อหาของ
บริการสาธารณะทางปกครองจะเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เฉพาะของฝ่ายปกครองที่ต้องอาศัยเทคนิค
พิเศษในการจัดท า รวมทั้ง “อ านาจพิเศษ” ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย ดังนั้น 
บริการสาธารณะประเภทนี้ ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรหรือเอกชนเข้ามาด าเนินการ
แทนได้ และบริการสาธารณะทางปกครอง ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน 
การป้องกันประเทศ และการคลัง  

(2) บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดี Union Syndicale des industries 

aeronautiques ลงวันที่  16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1956 ได้ก าหนดไว้ว่าบริการสาธารณะนั้น คล้ายคลึง
กับวิสาหกิจเอกชนทั้งในด้านวัตถุแห่งบริการ แหล่งที่มาของเงินทุน และวิธีปฏิบัติ งาน หากบริการ
สาธารณะนั้นแตกต่างไปจากวิสาหกิจเอกชนไม่ว่าในด้านหนึ่งด้านใดแต่เพียงด้านเดียว ให้ถือว่าบริการ
สาธารณะนั้นเป็นบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง โดยมีข้อแตกต่างกัน ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของการบริการ บริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครองจะมีวัตถุประสงค์บริการ คือ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่าง
เดียว ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ของการ
บริการทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกับเอกชน คือ เน้นทางด้านการผลิต การจ าหน่าย การให้บริการ 
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจกรรมของเอกชน 
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2. รูปแบบการด าเนินงาน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี
รูปแบบของการด าเนินงานที่รัฐสร้างขึ้นมาเป็นแบบเดียวกัน มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคน ในขณะที่บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีรูปแบบของการ
ด าเนินงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง เช่น มีระบบ
กฎหมายที่ใช้กับบุคลากรของหน่วยงาน มีการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ 
มีการแข่งขันกับเอกชนในกิจการอย่างเดียวกันหรือมีวิธีการจัดการผลประโยชน์ที่ได้จากการให้บริการ 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 

3. แหล่งที่มาของเงินทุน บริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองจะมี
แหล่งที่มาของเงินทุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั้งหมดที่น ามาใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ส่วนบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น แหล่งรายได้
ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนการบริการของใช้บริการ 

นอกเหนือจากบริการสาธารณะทางการปกครองกับบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังสามารถแยกการบริการสาธารณะอีกหลาย
ประเภทซึ่งแบ่งตาม “วัตถุประสงค์” ของบริการสาธารณะ กล่าวคือ บริหารสาธารณะทางสังคม 
(services publics sociaux) เป็นกิจกรรมของรัฐที่สามารถจัดได้ว่าเป็นบริการสาธารณะทางสังคม 
ได้แก่ กิจกรรมทุกประเภทที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่ แล้วบริการ
สาธารณะประเภทนี้จะเป็นบริการสาธารณะที่ท ากันจนกลายเป็นประเพณี และจะพบบริการ
สาธารณะประเภทนี้มากในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. เทศบาล (commune) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 เป็นต้นมา ส านักงานให้
ความช่วยเหลือทางสังคม ซึ่งมีอยู่ในทุกเทศบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางสังคม
ประจ าเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องโรงเรียน โรงอาหาร สถานเลี้ยงเด็กแรกเกิด รวมทั้ง  
สถานธนานุบาล ในเขตเทศบาลนั้น ๆ 

2. จังหวัด มีการจัดท าบริการสาธารณะทางสังคมมากโดยครึ่งหนึ่งของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของแต่ละจังหวัดจะใช้ไปเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะทางสังคมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 แล้ว และในปัจจุบันภายหลังกฎหมายเกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจการปกครองใช้บังคับในปี ค.ศ. 1982 บริการสาธารณะทางสังคมส่วนใหญ่ก็ยังด าเนินการ
จัดการและควบคุมโดยจังหวัดอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการน าระบบใหม่ที่เรียกว่า “บริการสาธารณะ
ซึ่งด าเนินการโดยเอกชน” มาใช้ในกิจกรรมทางสังคมของรัฐหลาย ๆ อย่าง ซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาทาง
กฎหมายตามมาเพราะในเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบบริการสาธารณะทางสังคมบาง
ประเภทให้เอกชนเป็นผู้จัดการท าแทน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลใด  
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2.1.1.3 องค์กรผู้มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ  
บริการสาธารณะส่วนใหญ่แล้วรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดท าโดยใช้องค์กร

ภายในฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดท า แต่ต่อมารัฐก็ได้เพ่ิมวิธีการจัดท าบริการสาธารณะขึ้นโดยจัดตั้งเป็น
องค์กรของรัฐประเภทพิเศษข้ึนมาท าหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเฉพาะประเภท แต่ต่อมาเมื่อ
มีการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 1982 รัฐได้มอบบริการสาธารณะ
หลาย ๆ ประเภทให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ และนอกจากนี้ในระยะหลัง ๆ เมื่อ
บริการสาธารณะมีมากประเภทข้ึนบางประเภทต้องใช้ก าลังคน ก าลังทรัพย์ รวมทั้งเทคโนโลยีระดับสูง
มาด าเนินการจัดท า แต่เนื่องจากบริการสาธารณะประเภทดังกล่าวเป็นบริการสาธารณะซึ่งโดยสภาพ
แล้วรัฐไม่จ าเป็นต้องท าเองก็ได้จึงเกิดการ “มอบ” บริการสาธารณะบางประเภทให้เอกชนไป
ด าเนินการจัดท าและรัฐเข้าไปควบคุมดูแลการจัดท าบริการสาธารณะบางประเภทให้เอกชนไป
ด าเนินการจัดท าและรัฐเข้าไปควบคุมดูแลการจัดท าบริการสาธารณะนั้น เพ่ือให้บริการที่เกิดขึ้นอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกับท่ีรัฐเป็นผู้จัดท า องค์กรผู้มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ แบ่งได้ 2 ประการ ดังนี้  

(1) บริการสาธารณะที่จัดท าโดยรัฐ  
บริการสาธารณะที่อยู่ในอ านาจการจัดท าของรัฐจะต้องเป็นบริการ

สาธารณะที่เมื่อพิจารณาจากสภาพของบริการสาธารณะนั้นแล้ว เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียวที่จะ
เป็นผู้ท าหรือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศอย่าง
ทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการกระจายอ านาจการปกครองไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 
ค.ศ. 1982 ส่วนกลางก็ได้มอบบริการสาธารณะบางประการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้จัดท า ดังนั้น บริการสาธารณะที่จัดท าโดยรัฐมี 2 ประการ ได้แก่  

1. บริการสาธารณะระดับชาติ ได้แก่ บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของ
รัฐที่จะต้องเป็นผู้จัดท าอันได้แก่ กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม รวมทั้งการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม บริการสาธารณะระดับชาติเป็นบริการสาธารณะที่รัฐ
จัดท าอย่างทั่วถึงตลอดท้ังประเทศ สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท ดังนี้  

1.1 บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม  
1.2 บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม 

หมายถึง การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม อันเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย
สาระส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) การด าเนินการเก่ียวกับการักษาความมั่นคงของสังคม  
2) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3) การักษาความสะอาดในชุมชนด้วยการก าจัดขยะมูลฝอย 

ดูแลความสะอาดถนนหนทางและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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4) การรักษาความสงบในที่สาธารณะ 
1.3 บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ประเทศการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐที่ต้องเป็น
ผู้จัดท า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด าเนินการ  

1.4 บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ การให้การศึกษา
แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐ และรัฐมีกฎหมายที่จัดการเกี่ยวกับการศึกษาข้ันต้น  

1.5 บริการสาธารณะทางด้านสังคม การให้ความให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนทางด้านสังคมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ก่อนปฏิบัติครั้งใหญ่ วัดเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ต่อมีการบัญญัติถึงการจัดตั้งสถาบันขึ้นมาเพ่ือให้
ความช่วยเหลือสาธารณะ และได้สร้างกฎเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการงาน 
และการจัดการที่พักอาศัย  

1.6 บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม ได้มีการบัญญัติจัดตั้ง
สถาบันขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ค้นคว้าและบ ารุงรักษาศิลปกรรมและวิทยาศาสตร์ และบริการสาธารณะ
ทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบัน เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 

1.7 บริการสาธารณะด้านการท่องเที่ยว มีการก าหนดให้รัฐมีบทบาทต่อ
การท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ เช่น ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซม เป็นต้น  

2. บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น  
การจัดตั้งบริการสาธารณะเป็นเรื่องที่ต้องมีกฎหมายก าหนด และ 

ที่ผ่านมามีกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะบาง
ประเภทซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นจะได้แก่บริการสาธารณะที่กฎหมาย
ก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่จะด าเนินการจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่ด้วยกัน  
2 ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติซึ่งมีการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า และบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 
3 ระดับ ได้แก่ บริการสาธารณะระดับเทศบาล บริการสาธารณะระดับจังหวัด และบริการสาธารณะ
ระดับภาค โดยมีกฎหมายแบ่งแยกหน้าที่และประเภทบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทเปน็ผู้จัดท า 

บริการสาธารณะท้องถิ่นที่เป็นบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ คือ เป็นการบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่แท้ ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
เป็นผู้จัดท าดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทบริการ
สาธารณะระดับท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  
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2.1 บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับภาค ระดับจังหวัด และในเทศบาลขนาดใหญ่บางแห่งมีหน้าที่ต้องจัดท าบริการสาธารณะ
ทางด้านสุขอนามัย เนื่องจากเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องท าภายใต้หลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด บริการสาธารณะทางด้านสุขอนามัยแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ บริการสาธารณะที่
เกี่ยวกับสุสานและพิธีศพ การจัดให้มีน้ าสะอาด การท าให้น้ าสะอาดเพ่ือน ามาใช้ใหม่ และการเก็บขยะ
มูลฝอยและของเหลือใช้ ซึ่งการบริการเก็บขยะมูลฝอยถือเป็นหน้าที่ส าหรับเทศบาลที่ต้องท า 
โดยประมวลกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้บริการสาธารณะประเภทการเก็บขยะ  
มูลฝอยและของเหลือใช้ เป็นบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

2.2 บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจัดท าบริการสาธารณะทางด้านเศรษฐกิจได้ในบริการสาธารณะ ได้แก่ การผลิตและการจ่าย
การพลังงาน ตลาด และการขนส่ง 

2.3 บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจจัดท าบริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา ได้แก่ สวัสดิการสังคม และการศึกษา 

2.4 บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรมเป็นบริการสาธารณะที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าได้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ 
และการรักษาโบราณสถาน 

(2) บริการสาธารณะที่จัดท าโดยเอกชน 
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าบริการสาธารณะมาตั้งแต่สมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการขุดคลองและทางน้ า ต่อมาก็เริ่มเข้ามา 
มีบทบาทมากขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความสว่างบนถนนหนทางและการ
ขนส่ง ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ  

1. การมีส่วนร่วมทางอ้อม ได้แก่ การเข้ามาร่วมมือของเอกชนในการ
จัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1.1 การเลือกตั้ง ภายใต้ระบบการปกครองแบบกระจายอ านาจ 
ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วย
การสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้ว
ก็จะไปเป็นผู้จัดให้มีและวางหลักเกณฑ์ในการบริหารบริการสาธารณะต่อไป 

1.2 คณะที่ปรึกษา ในบางกรณีกฎหมายก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหรือ
หัวหน้าฝ่ายปกครองในหน่วยงานต้องขอความเห็นหรือปรึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ก่อนที่
ฝ่ายปกครองจะตัดสินใจ 
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1.3 การร่วมให้ความเห็น ฝ่ายปกครองเชิญเอกชนมาปรึกษาหารือ
เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะในบางเรื่องก่อนที่ฝ่ายปกครองจะตัดสินใจ
ด าเนินการได้  

2. การมีส่วนร่วมทางตรง การบริการสาธารณะเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของรัฐที่จัดท า แต่ต่อมาเมื่อรัฐมีภาระมากขึ้น กิจการบางอย่างของรัฐไม่จ าเป็นต้องจัดท าเอง
เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจของรัฐ กิจการบางอย่างต้องใช้เงินลงทุนมาก ต้องใช้
บุคลากรที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ซึ่งท าให้รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างดีและ
รวดเร็วทันความต้องการของผู้ใช้บริการสาธารณะ จึงเกิดการมอบอ านาจบริการสาธารณะให้เอกชน
ซึ่งมีความสนใจและความพร้อมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะแทนรัฐ  

การมอบอ านาจให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะนั้น หมายความถึง
การที่รัฐมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ เพราะโดยสภาพแล้ว
เอกชนไม่ได้มีหน้าที่จะจัดท าบริการสาธารณะ เพราะบริการสาธารณะเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของรัฐ  ดังนั้น เมื่อรัฐตัดสินใจอนุมัติหรืออนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าบริการ
สาธารณะ เอกชนจึงสามารถเข้ามาด าเนินการได้ การมอบอ านาจโดยทั่วไปนั้นอาจท าได้โดยกฎหมาย
ระดับรัฐบัญญัติที่ก าหนดไว้ให้ฝ่ายปกครองสามารถ “อนุญาต” ให้เอกชนเข้ามาจัดบริการสาธารณะได้ 
หรืออาจท าโดยนิติกรรมทางปกครองก็ได้ ซึ่งนิติกรรมทางปกครองที่ว่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนิติกรรม
ทางปกครองสองฝ่าย ซึ่งก็คือ สัญญา และในปัจจุบันเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการ
จัดท าบริการสาธารณะได้กรณีดังต่อไปนี้  

2.1 สัมปทาน (concession)  ได้แก่ สัญญาที่ฝ่ายปกครองมอบให้
เอกชนเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะด้วยการลงทุนและเสี่ยงภัยของเอกชนเองโดยเอกชนสามารถเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐไป  

2.2 องค์กรวิชาชีพ (organismses professionnels) ได้แก่ องค์กร
เอกชนที่มีกฎหมายระดับรัฐบัญญัติมอบอ านาจหน้าที่ให้ท าการควบคุมในการประกอบอาชีพด้วย
มาตรการต่าง ๆ เช่น การวางกฎข้อบังคับทางวิชาชีพ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การพิจารณาลงโทษเมื่อมีการกระท าผิด และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น  

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1.2.1 ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย 

(1) ความหมายขยะมูลฝอย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2550 ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ขยะมูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจาก
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ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงขยะมูลฝอยติดเชื้อขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน2 

กรมควบคุมมลพิษอธิบายความหมาย “ขยะมูลฝอยชุมชน” หมายถึง 
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจ การค้า สถานประกอบการ 
สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง เศษวัสดุก่อสร้าง แต่ไม่รวมของเสียอันตรายและขยะมูลฝอย
ติดเชื้อ3 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นการใช้บังคับในเขตเทศบาลสุขาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้ความหมายว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษอาหาร เศษผ้า เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ หรือกากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บจากถนน ตลาด 
ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ๆ4 

(2) ประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน  
ขยะมูลฝอยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง เช่น 

ขยะมูลฝอยเปียกกับขยะมูลฝอยแห้ง หรือขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ อีกกับขยะ 
มูลฝอยที่ต้องก าจัด เป็นต้น โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยตามคุณลักษณะออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้5  

1.   ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ (ขยะมูลฝอยอินทรีย์) (Compostable Waste) 
หมายถึง ขยะมูลฝอยเศษอาหาร หรือขยะมูลฝอยอินทรีย์  สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ ขยะมูลฝอยที่ 
เน่าเสีย และย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือ
เศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากทดลองในห้องปฏิบัติการ 

                                           
2 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2550,” พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด, http://web.krisdika.go.th/data- 
/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560). 

3กรมควบคุมมลพิษ, เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (กรุงเทพฯ: 
กรมควบคุมมลพิษ, 2541), 6. 

4 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535,” พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด,  http://web.- 
krisdika.go.th/data/law/law2/-%c316/%c316-20-2535-001.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560). 

5 กรมควบคุมมลพิษ, “ความรู้ด้านการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่,”  
ขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์, http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2559). 
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2. ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน (Municipal Hazardous Waste) 
หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจากกิจกรรม ๆ ภายในชุมชน ทั้งบ้านเรือน สถานประกอบการต่าง ๆ 
เช่น โรงแรม ร้านค้า ร้านซักรีด สถานบันการศึกษา ร้ายถ่ายภาพ สถานีบริการน้ ามัน ซึ่งได้แก่ 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะบรรจุ สารเคมี หรือซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ไม่รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี  

3. ขยะมูลฝอยรีไซเคิล (Recyclable Waste) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว ขวด กระดาษ แก้วพลาสติก 
โลหะ กระป๋องอาหาร กระป๋องเครื่องดื่ม เป็นต้น  

4. ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Waste) คือ ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน โดยมี
ลักษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าส าหรับการน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น  ห่อพลาสติกใส่ขนม 
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกปนเปื้อนเศษ
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น  

2.1.2.2 แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย 
การจ าแนกขยะมูลฝอยตามแหล่งก าเนิดสามารถจ าแนกได้หลากหลายวิธี

ซึ่งในท่ีนี้จะจ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1. ขยะมูลฝอยจากบ้านพักอาศัย แบ่งเป็น  

1.1 ขยะมูลฝอยจากบ้าน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรม
การด ารงชีพของคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยหรืออาคารชุดหรืออาร์พเมนต์ ได้แก่ เศษอาหาร
จากการเตรียมอาหารหรือจากการเหลือใช้ เศษกระดาษ เศษพืชผัก ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ใบไม้ 
ภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีช ารุดหรือเสื่อมสภาพ เศษแก้ว เป็นต้น 

1.2 ขยะมูลฝอยจากธุรกิจสินค้า หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
สถานที่ที่มีการประกอบกิจการค้าขาย ขนส่ง หรือบริการทางการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสินค้าประเภทใด 
ได้แก่ อาคารส านักงาน ตลาดร้านอาหาร ร้านของช า โรงแรม ซึ่งมักจะมีภาชนะเก็บขยะมูลฝอยเป็น
ของตนเอง ขยะมูลฝอยที่เกิด ขยะมูลฝอยที่เกิดจากเศษอาหาร เศษแก้ว พลาสติก เศษวัสดุก่อสร้าง
หรืออาจมีขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนปนอยู่ด้วย 
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1.3 ขยะมูลฝอยจากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง ขยะมูลฝอย
ที่เกิดจากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ า ชานหาด ทะเล สระว่ายน้ า 
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศิลปกรรม ได้แก่ โบราณสถานต่าง ๆ วัดวาอาราม และสถานที่กิจกรรมใน
การพักผ่อนทีม่ักต้องมีการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ  

2. แหล่งเกษตรกรรม คือ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
ภาคการเกษตรทั้งการเพาะปลูกในสวนไร่นา และจากการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงภาชนะบรรจุสารเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ 

3. แหล่งอุตสาหกรรม หรือแหล่งพาณิชย์ คือ ขยะมูลฝอยที่มีความ
แตกต่างกันไปตามประเภทอุตสาหกรรม องค์ประกอบส าคัญที่ เป็นตัวก าหนดลักษณะและ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยประเภทนี้ ได้แก่ วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต ผลผลิตและผลพลอยได้จาก
การผลิต โดยทั่วไปขยะมูลฝอยประเภทนี้มักมีสารอันตรายปะปนอยู่ด้วย เช่น กากสารเคมี  วัตถุไวไฟ 
ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ เป็นต้น 

4. แหล่งสถานพยาบาล คือ มักจัดไว้ในกลุ่มของขยะมูลฝอยอันตราย
ชุมชน โดยรวมทั่วไปจะหมายถึง มูลฝอยติดเชื้อ ที่มาจากสถานบริการสาธารณสุข 

2.1.2.3 การเกิดขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย  
ปริมาณของขยะมูลฝอยจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละ

ชุมชนซึ่งตามชุมชนในเขตชนบท ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอยที่เกิดจากผลผลิตทาง
การเกษตรและกระบวนการกินอยู่ของแต่ละครอบครัว ส่วนในเขตชุมชนเมือง ขยะมูลฝอยมีมากมาย
และหลากหลายตามความซับซ้อนของสังคม ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชนต่าง ๆ ทั้งในเขต
ชนบทและในเขตเมืองมีปริมาณขยะมูลฝอยมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้  

1. ลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่น (Geographic location) ลักษณะ 
ภูมิประเทศของท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะ
ลักษณะภูมิประเทศมีส่วนส าคัญมากต่อการประกอบอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ และ
ลักษณะภูมิประเทศยังมีผลท าให้เกิดความแตกต่างของขยะมูลฝอยทั้งในด้านของปริมาณและ
องค์ประกอบ เช่น ในท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ราบลุ่ม จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกข้าวและพืชพันธุ์ต่าง ๆ 
องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจึงเป็นพวกเศษหญ้าฟางข้าวในปริมาณที่มากกว่าขยะมูลฝอยชนิดอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

2. ฤดูกาล (Season of the year) ฤดูกาลของแต่ละท้องถิ่นมีความ
แตกต่างกันเช่น ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 3 ฤดูกาลแถบยุโรปมี 4 ฤดูกาลในฤดูกาลต่าง ๆ 
ก็มีความผันแปรในเรื่องของภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชน และท าให้มีผลต่อ
การเกิดขยะมูลฝอยในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ในฤดูกาลที่มีการผลิตผลไม้ออกมา
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มากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของประเทศไทย ท าให้มีขยะมูลฝอยที่เป็นพวกเศษอาหาร
เปลือกผลไม้ต่าง ๆ เช่น เปลือกทุเรียน เปลือกเงาะ เปลือกมังคุดมาก เป็นต้น หรือในช่วงของฤดูร้อน
ซึ่งเป็นช่วงของฤดูกาลที่มีการท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ ท าให้ขยะมูลฝอยในสถานที่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นพวกเศษกระดาษถุงพลาสติกมาก  

3. ลักษณะอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น (Characteristic of 
population) ลักษณะอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น จะมีผลต่อการเอาใจใส่ในการเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอยถ้าผู้ที่มีความรักสะอาดและรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็มักจะมีการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยให้เป็นที่ไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดปริมาณของขยะมูลฝอยก็จะมีน้อย แต่ถ้าหากไม่รักษาความสะอาด
ทิ้งเศษกระดาษสิ่งของต่าง ๆ เกลื่อนกลาดก็ท าให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน 

4. สถานการณ์ด ารงชีพของประชาชน (Standard Living) สถานการ
ด ารงชีวิตของประชาชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเกิดขยะมูลฝอย ทั้งในด้านปริมาณและองค์ประกอบ 
เนื่องจากถ้าหากกลุ่มประชาชนที่มีก าลังทรัพย์มากพอที่จะจับจ่ายซื้อสิ่งของได้มากก็ย่อมเป็นผลท าให้
ปริมาณขยะมูลฝอยมาก องค์ประกอบของขยะมูลฝอยก็มีความแตกต่างกันได้มากมาย อาจมีทั้งขยะ
มูลฝอยที่เป็นชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเสียง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ในบางชุมชนที่มีรายได้ต่ าอาจกลับไปซ่อมแซมแล้วน ากลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้อีก เป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนได้อีกด้วย 

5. สภาพชุมชน (Community condition) ถ้าหากสภาพชุมชนเป็น
ชุมชนหนาแน่น การคมนาคมไม่ดี การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนล าเลียง  
การก าจัดไม่ดี ไม่สะดวกและทั่วถึง ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมทวีมากขึ้น ถ้าหากชุมชนเป็น
ศูนย์การค้าขายเศษสิ่งของที่เหลือท้ิงจากการซื้อขายก็มีปริมาณมากข้ึน ถ้าชุมชนนั้นเป็นชุมชนของเขต
อุตสาหกรรมขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม 

6. จ านวนประชากร (Population) ขยะมูลฝอยมีความผันแปรไปตาม
จ านวนประชากรในชุมชน กล่าวคือ ถ้าจ านวนประชากรมากปริมาณขยะมูลฝอยจะมีมากตามด้วย 

7. ความถี่ของการบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (Frequency of 
collection) ความถี่ของการบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดปริมาณขยะ 
มูลฝอยมากหรือน้อยได้อย่างมากทีเดียว เพราะถ้าหากมีการบริการเก็บขยะมูลฝอยถี่ก็ย่อมท าให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยมาก แต่ถ้าหากมีการบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไม่บ่อยท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เก็บรวบรวมไว้ในบ้านตกค้างอยู่มากท าให้มีความพยายามที่จะน าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่ง ไม่มีที่เก็บ
กักพอเพียงกลับไปใช้ประโยชน์อ่ืน เช่น การน าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การก าจัดเศษใบไม้  
ใบหญ้าด้วยการเผากลางแจ้ง เป็นต้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง 
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8. กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ (Legislation) กฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่รัฐหรือองค์กรท้องถิ่นก าหนดขึ้น เพ่ือบังคับใช้กับชุมชนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยมี
บทบาทส าคัญต่อทั้งปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย เช่น ถ้ามีการออกกฎข้อบังคับไม่ให้มี
การใช้โฟมในการบรรจุอาหารก็จะไม่ท าให้ขยะมูลฝอยมีโฟมอยู่มากมายดังเช่นทุกวันนี้ หรือมีการออก
กฎหมายไม่ให้จ านวนประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งน้ าล าธาร  
ก็จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้มีปริมาณมากขึ้น 

2.1.2.4 ปัญหาของขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสุขภาพ

อนามัยของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคมและก่อให้เกิดปัญหาสภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Pollution) ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 มลพิษทางน้ า การทิ้งขยะมูลฝอยลงใน แม่น้ าล าคลอง ทะเลการ
กองบนดินและการฝังกลบยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ท าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของน้ าผิวดินหรือ 
น้ าใต้ดินได้และผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของขยะมูลฝอยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้น ๆ 

1.2 มลพิษทางดิน การทิ้งขยะมูลฝอยกองบนดินการฝังกลบขยะ
มูลฝอยโดยไม่ถูกวิธีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของดินผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นกับ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 

1.3 มลพิษทางอากาศ เกิดจาการเผาขยะมูลฝอยที่อุณหภูมิไม่ถึงจุดที่
ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ เช่น การเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และควันจากการเผาขยะ  
มูลฝอยทั่ว ๆ ไป 

2. แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแหล่งน าโรค (Breeding places) 
ขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรคยิ่ง 
มีระยะเวลาการหมักหมมของขยะมูลฝอยมากขึ้นจ านวนจุลินทรีย์ ก็ต้องเพ่ิมมากขึ้นด้วยที่ทิ้งขยะ  
มูลฝอยจึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ในขณะเดียวกันสัตว์และ
แมลงน าโรคบางชนิด เช่น แมลงวัน แมลงสาบหนู เป็นต้น ก็อาศัยกองขยะมูลฝอยเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นพาหนะน าโรคไปสู่คนได้ 

3. ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ (Nuisance) ความร าคาญของขยะมูลฝอย
เกิดจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของขยะมูลฝอย นอกจากนี้ แมลงวัน  แมลงสาบ และหนู 
ยังก่อให้เกิดความร าคาญรบกวนความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ 
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4. ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (Accident risk) ขยะมูลฝอยแห้งบางชนิด
สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ดีหากไม่มีความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินได้ การเกิด 
น้ าท่วมขังจากการที่ขยะมูลฝอยไปอุดตันท่อหรือคูระบายน้ า และการได้รับบาดเจ็บจากเศษแก้วเศษ
โลหะที่มีอยู่ทั่วไปบาดหรือทิ่มต าตามร่างกายได้ 

5. การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic loss) ขยะมูลฝอยที่เพ่ิม
มากขึ้นท าให้ต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมการขนถ่ายและการก าจัดถ้าหากมีการจัดการที่ไม่
เหมาะสมก็เป็นผลที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกด้วย 

6. ขาดสุนทรียภาพ (Aesthetics) ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจายให้
เกลื่อนกลาดอยู่ตามพ้ืนผิวดินและผิวน้ าจะท าให้บริเวณดังกล่าวขาดความสวยงามไม่น่าดูเป็นการ
ท าลายความเป็นสง่าราศีของบ้านเมืองและของประเทศชาติได้ 

7. เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk) ชุมชนที่ขาดการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ดีและเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเทศบาลจะท าให้ประชาชนในชุมชนเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พยาธิต่าง ๆ เนื่องจากมีแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงน าโรคเป็นพาหะ เป็นต้น  

2.1.2.5 หลกัการการก าจัดขยะมูลฝอย 
(1) ล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management 

Hierarchy) 
ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย 

จากเดิมให้ความส าคัญกับวิธีการก าจัดที่ปลายทาง มาเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดมีขั้นตอนที่สรุปเป็น
หลักการ เรียกว่า “ล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย  (Waste Management 
Hierarchy)”  

ล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยได้รับการพัฒนาขึ้นโดย 
หน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency) ของสหรัฐอเมริกา เป็นการ
จัดเรียงล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่การใช้มาตรการป้องกันจนถึงการก าจัด
ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ประกอบด้วย 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด (Reduce) 
2) การใช้ซ้ า (Reuse) 3) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 4) การน าพลังงานที่ได้จากการก าจัดมาใช้
ประโยชน์ (Energy Recovery) และ5) การก าจัดในขั้นตอนสุดท้ายด้วยวิธีฝังกลบหรืออื่น ๆ  
(Final Disposed) ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะ
มูลฝอยทั้งหมดนั้นเป็นของเสียที่ต้องก าจัดโดยวิธีการฝังกลบหรือการเผา แต่หากเรามองว่าในกองขยะ
มูลฝอยที่เหลือจากการผลิตหรือจากการบริโภคเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกหรือน าไป 
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แปรรูปใหม่ได้แล้ว วิธีการจัดการกับขยะมูลฝอยก็จะแตกต่างไปจากแนวทางแรกซึ่งเน้นไปที่วิธีการ
ก าจัดแบบฝังกลบและเผา แนวทางการจัดการแนวทางหลังนี้เราจึงเรียกว่า “การล าดับความส าคัญ
ของการจัดการขยะมูลฝอย” 

 

 
 

ภาพที่ 2.1  การล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย 
ที่มา: พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น: แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2553).   
 

การล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยได้รับการพัฒนามาจาก
แนวคิดด้านสาธารณสุขที่ให้ความส าคัญของการป้องกันมากกว่าการรักษา “การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ปัญหาเป็นวิธีการที่ดีกว่าการท่ีจะต้องลงทุนสร้างระบบเพ่ือแก้ไขเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้ว” 

เมื่อน าล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตก็จะได้กระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production)  เป็นการผลิตสินค้าที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ของเสียตลอดจนถึงการลดผลกระทบจากการก าจัดซากเมื่อสินค้าดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน (End of 
Service Life Cycle) ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต  

ล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยจึงเปรียบเสมือนทิศทาง
และกรอบแนวคิดในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบัติการของรัฐ และท้องถิ่น เพ่ือให้
ขั้นตอนการท างานมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ก่อนการรณรงค์ 
คัดแยกขยะมูลฝอย ท้องถ่ินควรท าความเข้าใจถึงนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้วยการตรวจสอบ
ประเด็นต่อไปนี้ให้ชัดเจน ดังนี้ 
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1. ต้องการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นก่ีประเภท และจะจัดการกับขยะ
มูลฝอยที่คัดแยกแล้วอย่างไร    

2. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
อย่างไร โดยเฉพาะในกรณีของขยะมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผักจากตลาดสด เป็นต้น 

3. จะน าเอาขยะมูลฝอยที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใด มีแผนการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างไร มีการเตรียมพร้อมในการจัดการกับขยะมูลฝอยอันตรายอย่างไร 

4. ในการรณรงค์แต่ละครั้งต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร6   
(2) แนวทางการลด การใช้ประโยชน์ และการก าจัดขยะมูลฝอย 

การลดขยะมูลฝอย และการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าหนด ดังนี้   
1. การลดขยะมูลฝอย  

การป้องกันและควบคุมการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยที่ส าคัญ 
คือ การลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด (Source reduction) โดยอาศัยขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การลดปริมาณขยะมูลฝอย จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่  
การการเก็บรวบรวม ขนส่ง การคัดแยกและใช้ประโยชน์ ตลอดจนการก าจัดขั้นสุดท้าย ลดปัญหา
สภาวะสิ่งแวดล้อม และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วหน่วยงาน องค์กร และชุมชน 
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ โดยหลักการ 3 Rs ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นน้อยลง โดยน าแนวทางการ
ลด ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle: 3Rs) มาประยุกต์ใช้ เป้าหมายหลัก คือ 
การลดการใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น ( Reduce) การน าวัสดุ/
ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการน าเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมา
แปรรูป เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหา
ขยะมูลฝอย (Reduce) ได้แก่  

- ปฏิเสธการใช้บรรจุภัณฑ์ ฟุ่มเฟือย รวมทั้งขยะมูลฝอย 
ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมูลฝอยมีพิษอ่ืน ๆ เป็นต้น  

- หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์
ห่อหุ้มหลายชั้น 

                                           
6 พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น: แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและ

น้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า)
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์  และการพิมพ์ จ ากัด, 2553), 11. 
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-  หลีกเลี ่ยงการเลือกซื ้อสินค้าชนิดใช้ครั ้ง เดียว  หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานต่ า 

- ไม่สนับสนุนร้านค้าที่กักเก็บและจ าหน่ายสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์
ฟุ่มเฟือย และไม่มีระบบเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว 

- กรณีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประจ าบ้านที่ใช้ประจ า เช่น สบู่ 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากใช้บรรจุภัณฑ์  
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ 

- ลดหรืองดการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย โดยเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับความต้องการ 

1.2 การใช้ซ้ าผลิตภัณฑ์ (Reuse) ได้แก่ 
- เลือกซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ใช้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น 

แบตเตอรี่ เป็นต้น 
- การเลือกซื้อสินค้าชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก สบู่เหลว น้ ายาล้างจาน 

เป็นต้น 
- ซ่อมแซมเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์

ต่อไปได้อีก 
- บ ารุงรักษาเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้คงทน

และยาวนานขึ้น 
- การน าบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อ่ืน ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เช่น การใช้ซ้ าถุงพลาสติก ถุงผ้า ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใช้ซ้ าขวดน้ าดื่ม เหยือกนม และ 
กล่องใส่ขนม เป็นต้น 

-   บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า หนังสือ 
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือใช้สอยอื่น ๆ เป็นต้น  

- ยืม เช่า หรือใช้สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร ชุดตกแต่งงานเลี้ยง เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ท าความสะอาดบ้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 

1.3 การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้ 
(Recycle) ได้แก่ 

- เลือกซื้อสินค้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ า เช่น ขวดน้ าดื่ม
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

- เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้ 
หรือมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงช็อปปิ้ง โปสการ์ด เป็นต้น  
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- เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเรียกคืนซากบรรจุภัณฑ์  
หลังจากการบริโภคของประชาชน 

2. การคัดแยกขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการภายหลังการเกิดขึ้น

ของขยะมูลฝอย และถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เนื่องจากสามารถลดการปนเปื้อนของวัสดุรีไซเคิล ส่งผลให้วัสดุที่จะเข้าสู่โรงงาน 
แปรรูปมีคุณภาพสูงลดค่าใช้จ่ายจากการล้างท าความสะอาดหรือการคัดแยกเพ่ิมเติม รวมทั้งลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัดทิ้งขั้นสุดท้ายลงได้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

2.1 บริเวณพื้นที่ด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย 
- การคัดแยกขยะมูลฝอยในแหล่งที่พักอาศัย ขยะมูลฝอย

จ าพวกเศษอาหาร แก้ว กระดาษโลหะ พลาสติก และขยะมูลฝอยอันตราย ที่เกิดขึ้นจากภายใน
บ้านเรือน อาคารส านักงาน สถาบันการศึกษา โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยอ่ืน ๆ 
จะถูกคัดแยกและเก็บรวบรวมไว้ในถุงบรรจุขยะมูลฝอยตามประเภทที่คัดแยกไว้เพ่ือให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องน าไปใช้ ใช้ประโยชน์ หรือก าจัดต่อไป 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยรวมในชุมชนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยจะจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย หรือสถานที่ทิ้งขยะของชุมชนซึ่งแบ่ง
ตามประเภท/ชนิดของขยะมูลฝอยต้องการให้มีการคัดแยก เช่น ภาชนะรับขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย เป็นต้น โดยภาชนะดังกล่าวจะถูกจัดวางในบริเวณพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่หนาแน่น เช่น 
ตลาด ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชนอุตสาหกรรม เป็นต้น 

- การคัดแยกในสถานที่จัดการขยะมูลฝอย  รวมถึงโรงงาน 
คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยโรงงานหมักหมักปุ๋ย เตาเผา และสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
โดยทั่วไปแล้วขยะจะถูกคัดแยกตามข้อก าหนดในการด าเนินงานของแต่ละโรงงาน/สถานที่จัดการ เช่น 
การคัดแยกวัสดุที่ย่อยสลาย หรือเผาไหม้ได้ยาก (แก้วโลหะ อลูมิเนียม) ก่อนเข้าสู่กระบวนการหมักปุ๋ย 
การเผาในเตาเผา เป็นต้น 

2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอย และรูปแบบกิจกรรมการลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบตาม
ประเภท/ชนิดของขยะมูลฝอย ลักษณะการใช้ประโยชน์ ความพร้อมของชุมชน และศักยภาพใน 
การเก็บรวบรวม ขนส่ง โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณาได้ ดังนี้ 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) และขยะ 
มูลฝอยทั่วไป โดยขยะมูลฝอยย่อยสลาย (ขยะอินทรีย์) ประเภทเศษอาหาร ผลไม้ และใบไม้  
จะถูกแยกออกแล้วน าไปเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยย่อยสลาย ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไป
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และขยะมูลฝอยรีไซเคิล ประเภทแก้ว กระดาษพลาสติก และโลหะ น าไปเก็บรวบรวมไว้ในขยะ  
มูลฝอยในภาชนะรองรับขยะทั่วไป 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยย่อยสลาย 
ขยะมูลฝอยทั่วไป โดยขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น จะถูก
รวบรวมแยกจากขยะมูลฝอยสลายและขยะมูลฝอยทั่วไป 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยคัดแยกขยะออกเป็น 
4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอย
ทั่วไป ดังนี้  

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไมคุ้มค่าในการ
น าไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่ส าเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร เป็นต้น 

2. ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ (ขยะมูลฝอยอินทรีย์) เช่น เศษผัก 
เศษอาหาร เปลือกผลไม เป็นต้น สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้  

3. ขยะมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถน าไปขายได เช่น 
แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ เป็นต้น  

4. ขยะมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นต้น  
รูปแบบกิจกรรมการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
ส าหรับรูปแบบการด าเนินการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์สามารถ

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามประเภทของขยะได้ 2 ประเภท ได้แก่ การน าขยะอินทรีย์และการน า
ขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การท าน้ าสกัดชีวภาพ 
2. การท าปุ๋ยหมัก 
3. การเลี้ยงสัตว์ด้วยมูลฝอยอินทรีย์ 
4. การท าสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
5. การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ด้วยการแลกสินค้าใหม่ 
6. การจัดตั้งสถานที่ทิ้งขยะแยกประเภทในชุมชน 
7. ศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชน 
8. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
9. การลดการใช้พลาสติกและโฟม 
10. ผ้าป่ารีไซเคิล  
11. ขยะแลกไข่/สิ่งของ 
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12. การผลิตเชื้อเพลิงเขียว7 
(3) การกักเก็บหรือรองรับขยะมูลฝอย 

1. จ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
การจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอส าหรับรองรับขยะ 

มูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ (ขยะมูลฝอยอินทรีย์) 
ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน และขยะมูลฝอยทั่วไป ต้องท าการศึกษาส ารวจองค์ประกอบของขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นและน าข้อมูลที่ได้มาประกอบพิจารณาจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท
ดังกล่าวข้างต้น  

2. รูปแบบการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
ส าหรับการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยนั้น หน่วยงานราชการ

ท้องถิ่นควรเน้นการจัดตั้งถังขยะมูลฝอยตามสถานที่สาธารณะให้เป็นระเบียบ สวยงาม และเหมาะสม 
หากสถานที่เป็นของเอกชนควรให้เอกชนจัดหาถังขยะมูลฝอยเองหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น
บริการจัดหาให้แต่คิดค่าใช้จ่าย และหากเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชนควรก าหนดให้มีประชาชน
วางถังหรือถุงขยะไว้หน้าบ้าน เฉพาะเวลาที่ก าหนดไว้หรือเวลานัดหมายจัดเก็บเท่านั้น นอกจากนั้น 
ควรจะให้มีภาชนะรองรับขยะให้สอดคล้องกับรูปแบบของการคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะ 
มูลฝอยในชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบที่ 1 ระบบทั้ง 2 ใบสีเขียวและสีเหลือง 
1.1 ถังสีเขียว ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยช่วยสลายได้ที่สามารถน า 

มาท าปุ๋ยหมักได้ เช่น พืชผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ อินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยง่ายที่มี
ความชื้นสูง เป็นต้น 

1.2 สีเหลือง ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอย 
ที่สามารถน ามาขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม เศษผ้า เป็นต้น 

1.3 สถานที่ตั้ง ในชุมชน บ้านเรือน ตลาด โรงเรียน เป็นต้น 
ที่มีการน าขยะมูลฝอยจากทางสีเหลืองไปรีไซเคิล และน าขยะมูลฝอยจากถังสีเขียวไปท าปุ๋ยหมัก 

1.4 ระบบจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น คือ ระบบท าปุ๋ยหมัก
และระบบรีไซเคิล 

2. รูปแบบที่ 2 ระบบทั้ง 3 ใบ สีเขียว สีเหลือง และสีส้ม 

                                           
7 กรมควบคุมมลพิษ ส านักจัดการกากของเสียและสารพิษ, คู่มือแนวทางการด าเนินการลด 

คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 
บริษัท ฮีซ์ จ ากัด, 2556), 18. 
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2.1 ถังสีเขียว ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้หรือขยะ  
มูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร  
ใบไม้ อินทรีย์วัตถุท่ีย่อยสลายเน่าเปื่อยง่ายที่มีความชื้นสูง เป็นต้น 

2.2 ถังสีเหลือง ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอยที่
สามารถน ามาขายได้ เช่น แก้วกระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม เศษผ้า เป็นต้น 

2.3 ถังสีส้ม/สีเทาฝาแดง ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยอันตราย หรือ
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเ ซ้นต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง เป็นต้น 

2.4 สถานที่ตั้ง ในชุมชน บ้านเรือน ตลาด โรงเรียน ปั๊มน้ ามัน
ห้างสรรพสินค้าที่มีการน าขยะมูลฝอยจากถังสีเหลืองไปรีไซเคิล และน าขยะมูลฝอยจากถังสีเขียว  
ไปหมักท าปุ๋ย รวมทั้งมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากสีส้มไปฝังกลบโดยวิธีพิเศษ  (Secure 
landfill) 

2.5 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น ระบบท าปุ๋ย ระบบ
รีไซเคิล และระบบฝังกลบวิธีพิเศษ (Secure landfill) 

3. รูปแบบที่ 3 ระบบทั้ง 4 ใบ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีน้ าเงิน 
3.1 ถังสีเขียว ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้หรือขยะ  

มูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร  
ใบไม้ อินทรีย์วัตถุท่ีย่อยสลายเน่าเปื่อยง่ายที่มีความชื้นสูง เป็นต้น 

3.2 ถังสีเหลือง ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอยที่
สามารถน ามาขายได้ เช่น แก้วกระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม เศษผ้า เป็นต้น 

3.3 ถังสีส้ม/สีเทาฝาแดง ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยอันตราย หรือ
ขยะมูลฝอยที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ 

3.4 ถังสีน้ าเงิน ส าหรับใส่ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เป็นขยะมูลฝอยที่
ย่อยสลายยาก ไม่มีพิษแต่รีไซเคิลได้ยาก หรือไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล เช่นพลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหมี่ครึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น 

3.5 สถานที่ตั้ง ในชุมชน บ้านเรือน ตลาด โรงเรียน ปั๊มน้ ามัน 
ห้างสรรพสินค้า ที่มีการน าขยะมูลฝอยจากถังสีเหลืองไปรีไซเคิล และน าขยะมูลฝอยจากถังสีเขียวไป
หมักท าปุ๋ย รวมทั้งมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากสีส้มไปฝังกลบโดยวิธีพิเศษ  (Secure 
landfill) และจากถังสีฟ้าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
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3.6 ระบบจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น ระบบหมักท าปุ๋ย 
ระบบรีไซเคิลระบบฝังกลบวิธีพิเศษ (Secure landfill) และระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

 

 
 

ภาพที่ 2.2  รูปแบบการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามสีของถังขยะมูลฝอย 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560). 
 

(4) การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 
1) ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยสามารถแบงออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ระบบเก็บขนแบบถังเคลื่อนที่ (Hauled Container System)  

เป็นระบบเก็บขนขยะมูลฝอย ถังขยะมูลฝอยจะถูกน ามาจากสถาน
ที่ตั้งไปยังสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยหรือโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือสถานที่ก าจัด 
เมื่อถ่ายขยะมูลฝอยแล้วน าเอาถังนั้นกลับไปตั้งใช้ยังสถานที่เดิมหรือสถานที่ใหม่ตามรูปแบบ 
การหมุนเวียนให้ถังทดแทน โดยระบบเก็บขนขยะมูลฝอยแบบถังเคลื่อนที่นี้มีการเก็บขน 2 แบบ ดังนี้  

1.1 การเก็บขนแบบธรรมดา โดยรถยกถังขยะมูลฝอยจะวิ่งรถเปลา
จากสถานีเก็บรถไปยังสถานที่ตั้งถังขยะมูลฝอย และยกเอาถังขยะมูลฝอยที่มีขยะมูลฝอยบรรจุอยู่ ไปท า
การถ่ายเทที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอยและน าเอาถังขยะมูลฝอยนั้นกลับมาไวที่สถานที่ตั้งเดิม 

1.2 การเก็บขนแบบแลกเปลี่ยนถัง โดยรถยกถังขยะมูลฝอย 
จะออกจากสถานที่เก็บรถพร้อมกับถังเปลา และน าเอาถังเปล่าไปวางที่สถานที่ตั้งถังขยะมูลฝอยและ
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แลกเปลี่ยนถังเปล่ากับถังที่มีขยะมูลฝอย จากนั้นจึงน าเอาถังที่มีขยะมูลฝอยไปถ่ายเทขยะมูลฝอย
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อเตรียมการไปวางไวตามสถานที่ตั้งถังขยะมูลฝอยอื่น ๆ ต่อไป 

2. ระบบเก็บขนแบบถังคงท่ี (Stationery Container System)  
เป็นระบบเก็บขนขยะมูลฝอยโดยการใช้รถเก็บขนขยะมูลฝอย 

จากถังรองรับประเภทต่าง ๆ ที่ได้จัดวางไว้ในชุมชน โดยรถเก็บขนอาจจะมีหรือไม่มีเครื่องอัดขยะมูล
ฝอยติดตั้งไว้ก็ได้ ดังนี้  

2.1 ประเภทเก็บขนขยะมูลฝอยแบบถ่ายขยะมูลฝอยอัตโนมัติจะใช้
รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีอุปกรณ์ที่สามารถยกถังขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ถ่ายขยะมูลฝอยลงสู่รถได้
อัตโนมัติ ระบบนี้เหมาะสมกับขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ที่มีปริมาณมาก 

2.2 ประเภทเก็บขนขยะมูลฝอยแบบธรรมดา การขนถ่ายขยะ 
มูลฝอยลงสู่รถจะใช้พนักงานประจ ารถเป็นผู้ขนถ่ายขยะมูลฝอย  ระบบนี้เหมาะสมกับขยะมูลฝอย 
ทุกประเภทที่มีปริมาณที่น้อย ยกเว้นขยะมูลฝอยอันตราย แต่อย่างไรก็ตามมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบนี้
เก็บขยะมูลฝอยอันตรายจะต้องเพ่ิมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ
ความเป็นพิษหรือความเป็นอันตรายของขยะมูลฝอยอันตรายดังกล่าว 

2) รูปแบบการบริการการเก็บขนขยะมูลฝอย  
1. หน้าบ้าน (Curb side) หมายถึง การเก็บขยะมูลฝอยโดยใช้

รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งเก็บขนขยะมูลฝอยจากถังรองรับตามริมถนน รูปแบบการเก็บขยะ 
มูลฝอยลักษณะนี้เหมาะส าหรับชุมชนที่อยู่ริมถนนและรถยนต์เข้า-ออก สะดวก 

2. ถังรวม (Alley) หมายถึง การเก็บขยะมูลฝอยจากถังรวมขยะมูลฝอย 
(จุดรวมขยะมูลฝอย) ส่วนใหญ่ใช้กับบ้านในซอยแคบๆ รถเข้าไม่สะดวก โดยวางถังรวมขยะ 
มูลฝอยไว้ปากซอย เป็นวิธีการที่ชุมชนส่วนใหญ่นิยมใช้รูปแบบนี้อาจใช้ได้กับบริเวณที่มีขยะมูลฝอยมาก 
เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ศูนย์การค้า เป็นต้น 

3. ส่งออก-ส่งกลับ (Set out-set back) หมายถึง การเก็บขนขยะมูลฝอย
โดยใช้พนักงานเก็บขน 2 ชุด ชุดแรกเข้าไปเก็บขยะมูลฝอยจากในบ้าน น าขยะมูลฝอยให้พนักงานชุด
ที่สองเทขยะมูลฝอยใส่รถขยะมูลฝอย จากนั้นชุดแรกจะน าถังรองรับขยะมูลฝอยคืนไปไว้ในบ้านเดิม
แล้วจึงเดินต่อไปเก็บขยะมูลฝอยบ้านอ่ืน ๆ โดยวิธีการเดียวกัน รูปแบบนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ ายและ
เสียเวลามากแต่เจ้าของบ้านได้รับการบริการอย่างดี เหมาะส าหรับบ้านที่มีฐานะดี 

4. ส่งออก (Set out) หมายถึง การที่มีพนักงานเก็บขยะมูลฝอยเข้าไป
เอาขยะมูลฝอยจากในบ้านและให้เจ้าของบ้านออกมาเอาถังรับรองขยะมูลฝอยเอง รูปแบบนี้เหมาะ
ส าหรับบ้านที่อยู่ในฐานะปานกลาง เช่น หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น 
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5. ถึงบ้าน (Backyard carry) หมายถึง การเก็บขยะที่ใช้รถยนต์เก็บ
ขยะมูลฝอยวิ่งไปสถานที่ใกล้เคียงกับแหล่งเก็บขน (ห่างจากจุดเก็บคนนอกมากกว่า 10 เมตร) แล้ว
เจ้าหน้าที่เก็บขนจะน าอุปกรณ์เก็บขน เช่น เข่งถุงพลาสติก พร้อมรถเข็นติดตัวไป ท าการเก็บขนขยะ
มูลฝอยจากถังรับรองขยะมูลฝอยหน้าบ้านประชาชนขนเต็มภาชนะรับรองที่เตรียมไปแล้วบรรทุกขยะ
มูลฝอยใส่รถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่จอดอยู่ห่างจากออกไปรูปแบบนี้เหมาะส าหรับชุมชนแออัดที่มี  
ซอยแคบ รถเข้า-ออก ไม่สะดวกแต่เป็นชุมชนที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเร็วมาก เช่น ตึกแถวที่อยู่ใน 
ซอยแคบ เป็นต้น 

3) รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย 
1. ชนิดบรรทุกเล็กเปิดข้างเทท้าย มีความจุ 3 ลบ.ม. มีความคล่องตัวสูง 

สามารถเข้าไปเก็บได้ในพ้ืนที่มีถนนแคบ ๆ ใช้พนักงานประจ ารถน้อย คือ ประมาณ 2 คัน รถชนิดนี้
เหมาะส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยทุกประเภท 

 

 
 

ภาพที ่2.3  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง-เทท้ายขนาดความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560).  
 

2. ชนิดเปิดข้างเทท้าย 6 ล้อ  ความจุตั้งแต่ 7-10 ลบ.ม. ใช้ส าหรับเก็บขน
ขยะมูลฝอยทุกประเภทเหมาะส าหรับเทศบาลและชุมชนต่าง ๆ 
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ภาพที่ 2.4  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง-เทท้ายขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560). 
 

3. ชนิดบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ  ความจุมีตั้งแต่ 5-7 ลบ.ม. ส่วนมาก
นิยมใช้ในการเก็บกิ่งไม้และเศษไม้ และใช้เป็นรถยนต์เอนกประสงค์ของเทศบาลในการบรรทุกขนส่ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. ชนิดบรรทุกคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ  มีความจุตามขนาดของ 
ถังคอนเทนเนอร์หรือถังขยะมูลฝอยแบบเคลื่อนที่ประมาณ 6-8 ลบ.ม. ใช้ได้ดีกับพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะ 
มูลฝอยมาก รวมทั้งแหล่งชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่นและถนนคับแคบซึ่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่ได้
รับอนุญาตให้จอด โดยให้ประชาชนมาทิ้งขยะมูลฝอยในถังคอนเทนเนอร์ที่เตรียมไว้ ทั้งนี้การเก็บจะมี
ลักษณะแบบเก็บตามจุด ที่นิยมใช้กันมากอีกแห่ง ก็คือ ตลาดและศูนย์การค้าต่าง ๆ รถชนิดนี้เหมาะ
ส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยทุกประเภท 
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(ก) 

 
(ข) 
 

ภาพที่ 2.5  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบขอเกี่ยว/เครนยกขนาดความจุ (ก) 4 ลูกบาศก์เมตร และ 
(ข) 20 ลูกบาศก์เมตร 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560).  
 

5. ชนิดอัดขยะมูลฝอย 6 ล้อ มีความจุประมาณ 15-20 ตัน ใช้ได้ดี
กับพ้ืนที่ที่มีขยะมูลฝอยมากรวมทั้งเมืองใหญ่ ๆ ที่มีสภาพถนนดีและมีการจราจรไม่หนาแน่นมากนัก 
รถชนิดนี้ไม่เหมาะส าหรับขยะมูลฝอยรีไซเคิล เนื่องจากไม่สะดวกต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยและ  
ไม่เหมาะส าหรับขยะมูลฝอยอันตราย เนื่องจากอาจเกิดระเบิดหรือสารอันตรายปนเปื้อนกับขยะ 
มูลฝอยอื่น ๆ ซึ่งจะท าให้ยากแก่การคัดแยกไปก าจัดวิธีพิเศษ 
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(ก) 

 
(ข) 
 

ภาพที่ 2.6  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุ (ก) 5 ลูกบาศก์เมตร และ  
(ข) 12 ลูกบาศก์เมตร 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560).  
 

6. ชนิดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล มีความจุขยะมูลฝอยประมาณ 
7-10 ลบ.ม. เป็นรถที่จัดท าพิเศษส าหรับเก็บขนขยะมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจะมีถังบรรทุกแบ่งออก 
เป็นช่องตามประเภทวัสดุรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น และช่องใส่ขยะมูลฝอย
อันตรายเหมาะส าหรับสถานที่ที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิลและไม่ควรน ามาใช้เก็บขนขยะ 
มูลฝอยย่อยสลาย และขยะมูลฝอยอันตราย 
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(ก) 

 
(ข) 
 

ภาพที่ 2.7  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยรีไซเคิล (ก) แบบคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยขนาดความจุ 10 
ลูกบาศก์เมตร และ (ข) แบบแยกประเภทขยะมูลฝอยพร้อมถังบรรทุกขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ แบบอัดท้าย
ขนาด ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร (ถังแบบอัดท้ายขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร) 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
(กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560).  
 

4) การวางแผนการเก็บขนขยะขยะมูลฝอย 
1. การก าหนดเส้นทางเก็บขยะมูลฝอย เส้นทางในการเก็บขนขยะ

มูลฝอยต้องก าหนดขึ้น เพ่ือให้การท างานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว
วางเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยจะท าได้โดยการทดลองที่เหมาะสมหลาย ๆ ครั้ง เส้นทางของ  
รถเก็บขนขยะมูลฝอยจึงไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ รวมทั้งพ้ืนที่ที่จะ
ท าการเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งในการก าหนดเส้นทางรถเก็บขยะมูลฝอยมีวิธีการและข้ันตอนต่อไปนี้  

1.1 จัดเตรียมแผนที่ข้อมูลของขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ของ
บริเวณที่จะจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภท 

1.2 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าตารางสรุปข้อมูล 
1.3 ก าหนดชนิดหรือประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่จะเก็บ

ขนขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
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1.4 ก าหนดเส้นทางขั้นต้นของรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละ
คันลงบนแผ่นที่ 

1.5 ท าการปรับปรุงเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอย ให้ได้ เส้นทาง
เก็บขยะมูลฝอยที่สมดุลที่สุดและสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. องค์ประกอบในการพิจารณาเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอย การ
เก็บขนขยะมูลฝอย ควรมีการวางเส้นทางรถเก็บขนขยะมูลฝอย โดยค านึงถึง  

2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในบริเวณที่ท าการเก็บขน
ขยะมูลฝอย เช่น กฎจราจรความถ่ีในการเก็บขน เป็นต้น 

2.2 พิจารณาประเภทขยะมูลฝอยที่จะจัดเก็บ ระบบเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่ใช้ตลอดจนจ านวนคนงาน ประเภทและขนาดของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

2.3 ในการวางเส้นทาง ควรก าหนดจุดให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของการเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ 

2.4 ถ้าพ้ืนที่เก็บขยะมูลฝอยเป็นที่เนิน พยายามวางเส้นทางเก็บขน
จากที่สูงสู่ที่ราบ 

2.5 ควรวางเส้นทางให้จุดสุดท้ายของเส้นทางการเก็บขน
ขยะมูลฝอย ให้อยู่ใกล้สถานีขนถ่ายมูลฝอยหรือพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยมากที่สุด ส าหรับการเก็บมูลฝอย
น ากลับมาใช้ใหม่ ควรให้จุดสุดท้ายของการเก็บอยู่ใกล้โรงงานคัดแยกและแปรสภาพมูลฝอยมากที่สุด  

2.6 ถ้าบริเวณใดมีการติดขัดมาก ๆ ให้หลีกเลี่ยงการเก็บเวลานั้น 
โดยด าเนินการเวลาที่มีการจราจรน้อยที่สุด 

2.7 ควรเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณที่มีขยะมูลฝอยปริมาณ
มากที่สุดก่อนในช่วงวันที่ที่การเก็บขนขยะมูลฝอย 

2.8 ในกรณีที่พบว่ามีขยะมูลฝอยน้อย และมีจุดเก็บขยะมูลฝอย
กระจัดกระจายให้ท าการเก็บรวบรวมเป็นที่สุดท้ายแต่เก็บให้หมดในวันเดียว  

5) การขนส่งขยะมูลฝอย 
การขนส่งขยะมูลฝอยโดยทั่วไปจะพิจารณาได้ 2 วิธี คือ  
1. การขนส่งขยะมูลฝอยโดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากจุดก าเนิด

ขยะมูลฝอยไปยังโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย หรือสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเที่ยวต่อเที่ยว
ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เพ่ือใช้รถบรรทุกท าการขนส่งต่อไป 

2. การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่าย ซึ่งจะเป็นการขนส่งขยะมูลฝอย
ที่เก็บรวบรวมได้จากรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละคันมาถ่าย ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยก่อนแล้ว
จึงส่งขยะมูลฝอยคราวละมาก ๆ เพ่ือไปยังสถานีก าจัดหรือสถานที่ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอีกครั้ง 
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ทั้งนี้ นอกจากการขนส่งทั้ง 2 แบบแล้วการขนส่งขยะมูลฝอยอาจใช้ยานพาหนะที่สามารถขนขยะ 
มูลฝอยได้เท่ียวละมาก ๆ เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถไฟ เรือพ่วง เป็นต้น การเลือกวิธีการขนส่งขยะ
มูลฝอยโดยใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมจะข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่ของแต่ละที่ 

6) สถานีถ่ายขยะมูลฝอย 
เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่กลางระหว่างแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยกับสถานที่

ก าจัดขยะมูลฝอย และเป็นที่พักหรือรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บจากในเขตเมืองต่าง ๆ โดยจะมีการใช้
รถพ่วงกระบะเทท้าย (Full-trailer dump) หรือรถกึ่งพ่วงกระบะท้าย (Semi-trailer dump) เพ่ือการขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปบังสถานที่ก าจัดต่อไป ท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก รูปแบบการ
ด าเนินงานขนถ่ายขยะมูลฝอยในสถานที่ขนถ่าย แบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การขนถ่ายโดยใช้เครื่องอัด (Compactor) ได้แก่ การน าขยะ
มูลฝอยที่ถ่ายเทจากรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยมาอัดใส่คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ เพ่ือให้รถบรรทุกท า
การขนส่งต่อไป วิธีดังกล่าวนี้มีข้อดีคือสามารถเพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องขนส่งในแต่ละเที่ยวได้มาก 
แต่อาจเกิดปัญหาด้านน้ าเสียที่เกิดจากการอัดขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบการอัดและคอนเทนเนอร์
จะต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังไม่เหมาะกับขยะมูลฝอยรีไซเคิลและขยะอันตราย 
เนื่องจากท าให้เกิดการปนเปื้อนมาก และอาจเกิดความเสียหายจากการระเบิด 

2. การขนถ่ายโดยไม่ใช้เครื่องอัด ได้แก่ การน าขยะมูลฝอยบรรจุลงใน
ตัวถังของรถบรรทุกหรือรถพ่วงขนาดใหญ่ (Open-top trailer) ซึ่งวิธีการในการขนถ่ายอาจท าได้ 
โดย การเทขยะมูลฝอยจากรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยลงในรถบรรทุกโดยตรง (Direct dump) หรือ
การเทขยะมูลฝอยกองไว้บนพื้น (Tipping floor) ก่อนแล้วใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมขนถ่าย
ขยะมูลฝอยนั้นใส่รถบรรทุกต่อไปซึ่งระบบแรกจะต้องท าการก่อสร้างอาคารสถานีขนถ่ายเป็นสอง
ระดับโดยให้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งขึ้นชั้นบนของสถานีฯ เพ่ือเทขยะมูลฝอยซึ่งระบบนี้ขนถ่าย
ขยะมูลฝอยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้เร็ว ส าหรับระบบ
ที่สองจะเหมาะสมส าหรับสถานีขนถ่ายที่มีขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นในการด าเนินการสูงกว่า แต่ต้อง
ออกแบบและจัดเตรียมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ส าหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย รวมทั้งต้องการเครื่องจักรกล
ที่เหมาะสม ช่วยในการขนถ่ายขยะมูลฝอยใส่รถบรรทุก 

ข้อก าหนดสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยให้ราชการท้องถิ่นท าตามความ
จ าเป็นหรือเหมาะสม ดังนี้  

1. ระยะทางจากจุดก าเนิดขยะมูลฝอยห่างจากสถานที่ก าจัดมาก เช่น 
แหล่งก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ห่างจากระบบรวบรวมขยะมูลฝอยมากกว่า 15 กิโลเมตร เป็นต้น 

2. มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมส าหรับใช้ร่วมกันหลายเมือง แต่ละเมือง
ควรสร้างสถานีขนถ่ายประจ าเมืองก่อนขนส่งไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
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3. เมื่อมีความหนาแน่นของบ้านเรือนต่ า ปริมาณขยะมูลฝอยมีไม่มากพอ 
4. ต้องการลดระยะทางในการขนส่งไปยังสถานที่ก าจัด หรือใช้ประโยชน์

จากขยะมูลฝอย 
5. ต้องการใช้สถานีขนถ่ายเป็นจุดคัดแยกขยะมูลฝอยในการน าขยะ 

มูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
(5) การแปรสภาพขยะมูลฝอย  

ในการจัดการขยะมูลฝอย อาจจัดให้มีระบบที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย
การแปรสภาพขยะมูลฝอยคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะทางกายภาพเพ่ือลดปริมาณเปลี่ยนแปลง
รูปร่างโดยวิธีการขัดแยกเอาวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ออกมา วิธีการบทให้มีขนาดเล็ก
ลงและวิธีการตัดเป็นก้อน เพ่ือลดปริมาตรของขยะมูลฝอยให้ได้ร้อยละ 20 ถึง 27 ของปริมาตรเดิม 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือและลักษณะของขยะมูลฝอยตลอดจนใช้วิธีการห่อหุ้มหรือ
ผูกรัดขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้รับจากการแปรสภาพขยะมูลฝอยนี้ จะช่วยให้มี
การเก็บรวบรวม ขนส่ง และขนถ่ายได้สะดวกขึ้น สามารถลดจ านวนเที่ยวของการขนส่ง ช่วยให้ขยะ
มูลฝอยที่ไม่ปลิวหล่นจากรถบรรทุกและช่วยรีดเอาน้ าออกจากขยะมูลฝอยท าให้ไม่มีน้ าชะขยะมูลฝอย
รั่วไหล ในขณะขนส่งตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบโดยสามารถ
จัดวางซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบ จึงท าให้ประหยัดเวลาและค่าวัสดุในการฝังกลบ และช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของบ่อฝังกลบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

(6) ระบบและเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
การก าจัดหรือการท าลาย ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะ 

มูลฝอยชุมชน ซึ่งเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว สุดท้ายก็จะเหลือขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์อะไรได้อีก ขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงถูกส่งมายังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนการก าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนมีหลายวิธีตามวิธีการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ดังนี้  

1) ค านิยามวิธีการและเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน8 
1.1 การฝังกลบ (Landfills) หมายถึง กระบวนการในการน าขยะ

มูลฝอยไปฝังและกลบในผิวดิน แต่ปัจจุบันนี้ การฝังกลบได้ขยายความรวมไปถึงการฝังกลบที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfills) ซึ่งหมายถึง การออกแบบและการควบคุมการท างานของการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ส าหรับการฝังกลบขยะ
อันตราย จะเป็นการฝังกลบแบบปลอดภัย (secure Landfills) 

                                           
8 กรมควบคุมมลพิษ, หลักเกณฑ์และเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย (กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2557), 1-3. 
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1.2 การผลิตขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel; RDF) หมายถึง 
การปรับปรุงและแปลงสภาพของขยะมูลฝอย ให้เป็นเชื้อเพลิงก้อนแข็งที่มีลักษณะสมบัติและ
องค์ประกอบทางเคมีและทางกายภายสม่ าเสมอ เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง 

1.3 เตาเผาขยะมูลฝอย (Incinerator) หมายถึง อุปกรณ์ก าจัด
ขยะมูลฝอยซึ่งใช้เทคโนโลยีการท าลายขยะมูลฝอยโดยใช้ความร้อนเผาท าลายในเตาเผาที่ได้รับการ
ออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยต้องมีอุณหภูมิในการเผาที่ 850-1,200 องศาเซลเซียส 
และมีระบบควบคุมการปล่อยสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

1.4 เตาเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) และไพโรไลซิส 
(Pyrolysis) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนชีวมวลซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน ให้กลายเป็นก๊าซที่เผาไหม้ได้ โดยการท าปฏิกิริยาสันดาปแบบจ ากัดปริมาณอากาศหรือ
ออกซิเจน ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และได้ก๊าซเชื้อเพลิงที่มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่   
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซมีเทน ซึ่งปกติเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องและ
ต่อเนื่องกัน 

1.5 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated Solid 
Waste Disposal System) หมายถึง ระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ผสมผสานกันตั้งแต่ 2 เทคโนโลยีขึ้นไปตามความเหมาะสม ได้แก่ การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
การหมักปุ๋ย เตาเผา และการ ฝังกลบ เป็นต้น 

1.6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย (Landfill 
Gas to Energy; LFG) หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงระบบฝังกลบขยะมูลฝอยเพ่ือลดการปล่อย
ก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้หลุมฝังกลบ 

1.7 การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste-to-Energy) 
หมายถึง การน าขยะมูลฝอยมาผ่านกระบวนการแปรรูปที่เกิดประโยชน์ในด้านการผลิตพลังงาน 

1.8 การหมักท าปุ๋ย (Composting) หมายถึง การก าจัดขยะ 
มูลฝอยโดยวิธีการน าขยะมูลฝอยมาแปรสภาพโดยวิธีการหมัก โดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของ
จุลินทรีย์ในการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในขยะมูลฝอย ผลผลิตที่ได้จะมีลักษณะเป็นผงหรือ
ก้อนเล็ก ๆ สีน้ าตาล เรียกว่า คอมโพสต์ (Compost) สามารถน าไปใช้เป็นสารบ ารุงดิน (Soil Conditioner) 

2) ระบบและเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
1. การฝังกลบ 

1.1 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)   

การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่าง
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ถูกหลักสุขาภิบาลที่รับขยะมูลฝอยทั่วไป ให้ฝังโดยการเกลี่ยเป็นชั้น ๆ ความหนาประมาณ 60 
เซนติเมตร และบดอัดให้มีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร หรือน้อยที่สุด ก่อนที่จะเทขยะมูลฝอย
ชั้นต่อไป และการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขยะมูลฝอยในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดย
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่รับขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยากหรือไม่เน่าเสียง่าย ให้บดอัด 
อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ส าหรับขยะมูลฝอยชั้นแรกที่ทับอยู่บนแผ่นวัสดุกันซึมและระบบรวบรวม
น้ าชะขยะมูลฝอยจะต้องบดอัดแน่นไม่เกิน 1 เมตร และต้องไม่มีขยะมูลฝอยที่อาจท าความเสียหาย  
แก่แผ่นวัสดุกันซึม การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขยะมูลฝอยจะฝังกลบเป็นช่องฝังกลบ (Cell) 
โดยมีความลาดชันไม่เกิน 1 ต่อ 3 ในแนวดิ่งต่อแนวราบและใช้วัสดุกลบทับรายวันหลังการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลขยะมูลฝอยในแต่ละวัน วัสดุกลบทับชั้นกลางและวัสดุกลบทับชั้นสุดท้าย 

การฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) เป็นการน าขยะมูลฝอยมาเทกองในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้ และใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัด
ให้ยุบตัวลง แล้วใช้ดินกลบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้ง หลังจากนั้นน าขยะมูลฝอยมารเกลี่ยและ  
บดอัดทับอีกเป็นชั้น ๆ สลับด้วยชั้นดินกลบ เพ่ือป้องกันปัญหาในด้านกลิ่น แมลง น้ าฝนชะล้าง และ
เหตุร าคาญอ่ืน ๆ อินทรีย์สารที่มีอยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยจุลินทรีย์ด้วย
ขบวนการย่อยสลายชนิดไร้อากาศ (Anaerobic Decomposition) ท าให้ขยะมูลฝอยยุบตัวก๊าซมีเทน 
และน้ าเสียที่เกิดขึ้นในชั้นของขยะมูลฝอย จะต้องมีมาตรการในการป้องกัน บ าบัดหรือก าจัดต่อไป 
พ้ืนที่ที่จะใช้ในการฝังกลบนี้จะต้องมีการส ารวจตรวจสอบความเหมาะสมก่อนออกแบบก่อสร้างระบบ 
กล่าวคือ เป็นพ้ืนที่ว่างไม่ใช้ประโยชน์หรือเป็นที่ด้อยคุณค่าทางการเกษตรไม่เป็นที่ลุ่ม หรือน้ าท่วมขัง 
เป็นต้น 

1.2 การฝังกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered landfill) 
เป็นรูปแบบก าจัดมูลฝอยที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีการติดตั้งระบบกันซึมในบริเวณบ่อฝังกลบ
มูลฝอย มีการด าเนินงานต่าง ๆ ในการจัดการมูลฝอยเพื่อให้การฝังกลบเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและ
ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาทิ การจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่การควบคุมการจัดวางเซลล์
การควบคุมขนาดหน้างานฝังกลบให้เหมาะสม การบดอัดและกลบทับมูลฝอยเป็นระยะ ระบบบ าบัด
และป้องกันการปนเปื้อนมลพิษที่เกิดขึ้นออกสู่สิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

2. การก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เป็นการรวมเอาวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยทั้ง 3 ระบบที่กล่าวมา คือ ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระบบเผาในเตา 
และระบบหมักท าปุ๋ยหรือน้ าหมัก รวมทั้งการลดปริมาณขยะมูลฝอยเข้ามาก าจัดร่วมกันในที่แห่งเดียว
ในรูปศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร แต่ต้องมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันมาก
เพียงพอ จึงจะคุ้มค่าในการลงทุน ภายในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวจะมีโรงสถานที่คัดแยกขยะ
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มูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลได้น าไปขาย ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้น ามาหมักท าปุ๋ย ขยะมูลฝอยที่ย่อย
สลายยากแต่สามารถเผาไหม้ได้น าไปก าจัดโดยการเผาในเตาเผา วิธีจัดการแบบนี้ท าให้เหลือขยะ  
มูลฝอยที่ต้องก าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลมีปริมาณน้อย ท าให้ประหยัดพ้ืนที่ในการ
ก าจัด เหมาะส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยไม่มากนัก 

3. การเผา (Incineration) เป็นการท าลายขยะขยะมูลฝอยด้วยวิธี
เผาท าลายในเตาเผาที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีอุณหภูมิในการ
เผาที่ 850-1,200 องศาเซลเซียส เพ่ือให้การท าลายที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ในการเผา มักก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังอาจก่อให้เกิดสารไดออกซิน 
(Dioxins) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ ดักไม่ให้สาร  
ที่ผ่านปล่องออกสู่บรรยากาศมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาที่ก าหนด ตัวอย่าง
ของระบบเตาเผา ได้แก่   

3.1 เตาเผาระบบแมสเบิน (Mass burn) เป็นการเผาที่ถูก
ออกแบบให้เผาท าลายขยะโดยไม่ต้องมีการคัดแยกหรือปรับปรุงคุณภาพขยะก่อนเผา ซึ่งถ้าด าเนินการ
โดยไม่สมบูรณ์ เช่น ความร้อนสูงไม่พอ ความชื้นมีมาก ก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการ  
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และมีข้อเสีย คือ ต้องใช้เชื้อเพลิงช่วยในการเผา ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการมาก 

3.2 เตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) เป็นระบบการเผา
ที่ใช้ออกซิเจนต่ ากว่าค่าตามทฤษฎี ท าให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยขยะจะถูกท าลายเป็นเถ้าถ่าน ส่วน
ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะถูกน าไปท าปฏิกิริยากับ catalytic converter substance 
ท าให้ได้น้ ามัน หรืออาจจะน าก๊าซที่เกิดขึ้นไปเผาท าลายก็จะให้ความร้อนสูง ซึ่งน าพลังงานความร้อนไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ผลิตไฟฟ้าจากไอน้ า เป็นต้น  

3.3 เตาเผาแบบไพโรไลซิส (Pyrolysis) เป็นการเปลี่ยนของเสีย
ประเภทพลาสติกให้เป็นน้ ามันด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความดัน และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  
ที่เหมาะสม ท าให้เกิดการสลายตัวของโครงสร้างของพลาสติกและจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเชื้อเพลิงเหลว  
ที่สามารถน าไปผ่านกระบวนการกลั่นเพ่ือให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวในเชิงพาณิชย์ได้ และกระบวนการ  
ไพโรไลซิส (Pyrolysis) ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใดออกมานั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งอัตราการ
ให้ความร้อน อุณหภูมิที่ท าปฏิกิริยา และเวลาที่ท าปฏิกิริยา ถ้าต้องการผลิตภัณฑ์หลัก คือ ของเหลว
ซึ่งอยู่ในรูปของน้ ามัน เรียกว่า ปฏิกิริยาไพโรไลซิสแบบเร็ว ซึ่งอัตราการให้ ความร้อนสูงมากกว่า 
1,000 องศาเซลเซียสต่อวินาที ทั้งมีอุณหภูมิปานกลางและระยะเวลาที่ท าปฏิกิริยา แต่หากต้องการ
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ถ่านชาร์ จะต้องใช้อัตราการให้ความร้อนต่ า อุณหภูมิปานกลางและระยะเวลา  
ที่ท าปฏิกิริยานานที่เรียกว่า ปฏิกิริยาไพโรไลซิสแบบช้า 
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3.4 ระบบพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) คือ ละอองก๊าซ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้ความร้อนกับก๊าซ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน เป็นต้น ที่มีความร้อน
สูงมากกว่า 3,000 องศาเซลเซียส สามารถประยุกต์ใช้กับการเชื่อม การตัด หรือการจัดการกากของ
เสียได้ ในการประยุกต์ใช้กับกระบวนการก าจัดของเสีย เช่น ขยะขยะมูลฝอยชุมชน ก าจัดโดยใช้ก๊าช
จากพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) ท าให้ขยะเกิดการหลอมละลาย โดยสารอนินทรีย์ในขยะมูลฝอย 
จะกลายเป็นเศษแก้ว ส่วนสารอินทรีย์และไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ พลาสติก และยางจะกลายเป็นก๊าช 

4. เชื้อเพลงิขยะ (RDF) เป็นการปรับปรุง และแปลงสภาพของขยะ
มูลฝอย ให้เป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีคุณสมบัติในด้าน ค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด 
และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ าเพ่ือผลิตไฟฟ้าหรือความร้อน และ
มีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพสม่ า เสมอ คุณลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย 
ประกอบด้วย 

4.1 ปลอดเชื้อโรคจากการอบด้วยความร้อน ลดความเสี่ยงต่อ
การสัมผัสเชื้อโรค 

4.2 ไม่มีกลิ่น 
4.3 มีขนาดเหมาะสมต่อการป้อนเตาเผา-หม้อไอน้ า (เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 15-30 มิลลิเมตร ความยาว 30-150 มิลลิเมตร) 
4.4 มีความหนาแน่นมากกว่าขยะมูลฝอยและชีวมวลทั่วไป 

(450-600 kg/m3) เหมาะสมต่อการจัดเก็บ และขนส่ง 
4.5 มีค่าความร้อนสูงเทียบเท่ากับชีวมวล (~ 13-18 MJ/kg) 

และมีความชื้นต่ า (~ 5-10%) 
4.6 ลดปัญหามลภาวะจากการเผาไหม้ เช่น NOx และไดออกซิน 
หลักการท างานของเทคโนโลยีนี้ เริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอย

ที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ (โลหะ แก้วเศษหิน) ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลออกจากขยะมูลฝอยรวม  
ในบางกรณีจะมีการใช้เครื่องคัดแยกแม่เหล็กเพ่ือคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ และ
ใช้เครื่อง Eddy Current Separator เพ่ือคัดแยกอลูมิเนียมออกจากขยะมูลฝอย จากนั้นจึงป้อนขยะ
ขยะมูลฝอยไปเข้าเครื่องสับ-ย่อยเพ่ือลดขนาด และป้อนเข้าเตาอบเพ่ือลดความชื้นของขยะมูลฝอย 
โดยการใช้ความร้อนจากไอน้ าหรือลมร้อนเพ่ืออบขยะให้แห้งซึ่งจะท าให้น้ าหนักลดลงเกือบ 50% 
(ความชื้นเหลือไม่เกิน 15%) และสุดท้ายจะส่งไปเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pellet) เพ่ือท าให้ได้เชื้อเพลิงขยะ
มูลฝอยอัดเม็ดที่มีขนาดและความหนาแน่นเหมาะสมต่อการขนส่งไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งใน  
บางกรณีจะมีการเติมหินปูนเข้าไปกับขยะมูลฝอยระหว่างการอัดเป็นเม็ดเพ่ือควบคุมและลดปริมาณ
ก๊าซพิษท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม้  
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การออกแบบขั้นตอนต่างๆ ในการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถ้าขยะขยะมูลฝอยได้มีการคัดแยกส่วน
ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (เช่น โลหะ แก้ว เป็นต้น) ได้จากแหล่งก าเนิดก่อนอยู่แล้ว ดังนั้น 
ในกระบวนการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงก็อาจจะไม่จ าเป็นต้องมีข้ันตอนการคัดแยกโลหะหรือแก้วก็ได้ 

โดยทั่วไปขยะมูลฝอยจะถูกน ามาคัดแยกส่วนที่น าไปกลับใช้ซ้ าได้ 
(เช่น โลหะ อลูมิเนียม แก้ว เป็นต้น) และคัดแยกอินทรีย์สาร (เช่น เศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น) 
ที่มีความชื้นสูง ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้ากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ หรือผลิตสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil conditioner) ส าหรับส่วนประกอบขยะมูลฝอยที่เหลือจะถูกน าไป  
ลดขนาด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกระดาษ เศษไม้ พลาสติก ซึ่งสามารถน าไปใช้ในกระบวนการเผาไหม้
โดยตรงในรูปของ Coarse RDF (c-RDF) หรือ RDF ชนิดหยาบ หรือน ามาผ่านกระบวนการท าให้แห้ง
และการอัดแท่งเพ่ือผลิตเป็น Densified RDF (d-RDF) ในการพิจารณาว่าจะผลิตขยะเชื้อเพลิงชนิดใด
ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของระบบการเผาไหม้ สถานที่ที่ตั้งระหว่างที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะ และสถานที่  
ที่ใช้งานสัดส่วนของปริมาณขยะเชื้อเพลิง (RDF) ที่ผลิตได้ต่อปริมาณขยะมูลฝอย 1 ตัน ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย กระบวนการที่ใช้ในการแปรรูปขยะมูลฝอย และคุณภาพของเชื้อเพลิง
ขยะมูลฝอยที่ต้องการ พบว่า สัดส่วนการผลิตเชื้อเพลิงขยะจะอยู่ในช่วงระหว่าง 23-50% โดยน้ าหนัก
ของขยะมูลฝอยที่ป้อนเข้า 

องค์ประกอบของเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
ขยะที่น ามาแปรรูป วิธีการจัดเก็บ และกระบวนการที่ใช้ในการแปรรูป คุณลักษณะที่ส าคัญของขยะ
เชื้อเพลิงหลังจากการแปรรูปแล้วได้แก่ ค่าความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณ
ซัลเฟอร์และคลอไรด์ นอกจากนี้ การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงจะช่วยลดความชื้น ส่งผลให้ค่า
ความร้อนขยะมูลฝอยมีค่าสูงขึ้นด้วย 

การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย สามารถใช้ได้ทั้งในรูปผลิต
พลังงานไฟฟ้าและความร้อนโดยที่อาจจะมีการใช้ประโยชน์ในสถานที่ผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย หรือ
ขนส่งไปใช้ที่อ่ืน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เผาร่วมกับถ่านหิน (Co-firing) เพ่ือลดปริมาณการใช้ถ่านหิน
ลงในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์ โดยมีรูปแบบเตาเผาที่ใช้เปลี่ยนเชื้อเพลิง
ขยะให้เป็นพลังงานความร้อน ประกอบด้วยเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด 
(Fluidized Bed Combustor) หรือเตาเผาแก็สซิฟิเคชั่น (Gasification) หรือไพโรไลซิส (Pyrolysis) 
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5. การหมักท าปุ๋ย (Composting) 
เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยขบวนการทางชีววิทยาของ

จุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด าค่อนข้าง
แห้งและสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน การหมักท าปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 วิธี คือ  

5.1 การหมักแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Decomposition) 
ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจนย่อยสลายอาหาร จนเกิดจากการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุ ซึ่งไม่เกิดเป็นก๊าซกลิ่นเหม็น เช่น เศษอาหาร 
เศษผัก ใบไม้ เป็นต้น และเกิดสารสีน้ าตาล เรียกว่า ปุ๋ยหมัก  

5.2 การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition) 
เป็นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยไม่อาศัยออกซิเจนเป็นตัวช่วยย่อยสารอาหาร 
และแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ วิธีการนี้มักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า เป็นต้น แต่จะมี
ผลดีที่เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได ้

นอกจากนี้ยังมีระบบ Mechanical Biological Waste Treatment 
(MBT) ก็คือ “การบ าบัดขยะมูลฝอยเชิงกลชีวภาพ” ซึ่งมาจากสองส่วน คือ การบ าบัดเชิงกล และการ
บ าบัดชีวภาพ โดยเป็นกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ปนมากับขยะ
มูลฝอยจนกระทั่งอาหารหมด ท าให้กระบวนการย่อยสลายสิ้นสุดลง ไม่ก่อให้เกิดก๊าซและน้ าชะขยะ
มูลฝอยจากการย่อยสลาย เป็นกระบวนการก าจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากมี
การคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ และแปรรูปใช้ใหม่ได้อีกก่อนแปรรูปขยะที่เหลือเป็น
พลังงานต่อไป ซึ่งจะเหลือขยะน้อยมากท าให้ลดพ้ืนที่ในการฝังกลบ 

6. การเทกองขยะมูลฝอย 
6.1 การเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) 

เป็นรูปแบบการเทกองมูลฝอยบนพื้นที่โดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบ้าง มีการคุ้ยขยะมูลฝอย 
และไม่มีมาตรการใด ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการระบายหรือการปลดปล่อยสารมลพิษและสารปนเปื้อน
ออกจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีมาตรการอย่างเป็นระบบที่จะรองรับการ
ด าเนินงานฝังกลบมูลฝอย 

6.2 การเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) ขนาด
ขยะมูลฝอยน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน เป็นรูปแบบการเทกองที่มีการควบคุมปริมาณมูลฝอยที่เข้าสู่พ้ืนที่ 
รวมถึงมีการบดอัดและกลบทับมูลฝอยบางครั้ง อย่างไรก็ตามรูปแบบการก าจัดประเภทนี้จะ 
ไม่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานวิศวกรรมที่จ าเป็น แต่จะใช้มาตรการด าเนินงานด้านวิศวกรรม  
ที่จ าเป็นที่ใช้ในการควบคุมการระบายหรือปลดปล่อยสารปนเปื้อนจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยออกสู่
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
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จะเห็นได้ว่าระบบและเทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย 
มีหลายรูปแบบซึ่งสามารถสรุประบบการและเทคโนโลยีก าจัดขยะมูลฝอยที่นิยมใช้ทั่วไป 3 วิธี ได้แก่ 
ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอย 

 

ข้อพิจารณา การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
1. ด้านเทคนิค 
1.1 ความยากง่ายในการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

ข้อดี 
- ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง
การเดินเครื่องยุ่งยาก 
ข้อด้อย 
- เจ้าหน้าท่ีควบคุมต้องมี
ความช านาญสูง 

ข้อดี 
- ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง
พอควร 
ข้อด้อย 
- เจ้าหน้าท่ีควบคุมต้องมี
ความช านาญสูงพอควร 

ข้อดี 
- ใช้เทคโนโลยีไม่สูงนัก 
 
ข้อด้อย 
- เจ้าหน้าท่ีควบคุมระดับ
ความรู้ธรรมดา 

1.2 ประสิทธิภาพในการ
ก าจัด 
- ปริมาณมูลฝอยที่ก าจัดได ้
 
- ความสามารถในการฆ่า
เชื้อโรค 

ข้อดี 
- ลดปริมาตรได้ 60%-65% ที่
เหลือต้องน าไปฝังกลบ 
 
- สามารถก าจดัได้ 100% 

ข้อดี 
- ลดปริมาตรได้ 30-35% 
ที่เหลือต้องน าไป 
ฝังกลบหรือเผา 
- ก าจัดได้ 70% 

ข้อดี 
- ก าจัดได้ 100% 
 
 
ข้อด้อย 
- ก าจัดได้เพยีงเล็กน้อย 

1.3 ความยืดหยุ่นของ
ระบบ 

ข้อด้อย 
- ต่ า หากเกิดปัญหา
เครื่องจักรกลช ารุดไม่
สามารถปฏิบัติงานได ้

ข้อด้อย 
- ต่ า หากเกิดเครื่องจักรกล
ช ารุดไมส่ามารถปฏิบตัิการ
ได ้

ข้อดี 
- สูง แม้ว่าเครื่องจักรกล
จะช ารุดยังสามารถก าจัด
หรือรอการก าจัด 
ได ้

1.4 ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- น้ าผิวดิน 
- น้ าใต้ดิน 
- อากาศ 
- กลิ่น แมลงพาหะน าโรค 

 
- ไม่ม ี
- ไม่ม ี
- มี 
- ไม่ม ี

 
- อาจมีได ้
- อาจมีได ้
- ไม่ม ี
- อาจมีได ้

 
- มีความเป็นไปไดสู้ง 
- มีความเป็นไปไดสู้ง 
- อาจมีได ้
- มี 

1.5 ลักษณะสมบัติของ 
มูลฝอย 

ข้อด้อย 
- ต้องเป็นสารที่เผาไหม้ได ้
มีค่าความร้อนไมต่่ ากว่า 
4,500 kJ/kg และความชื้น
ไม่มากกว่า 40% 

ข้อด้อย 
- ต้องเป็นสารที่ย่อยสลาย
ได้ มีความช้ืน 50-70 % 

ข้อดี 
- รับมูลฝอยได้เกือบ 
ทุกประเภท ยกเว้นมูล
ฝอยติดเชื้อ หรือสารพิษ 
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ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอย (ต่อ) 
 

ข้อพิจารณา การเผา การหมักปุ๋ย การฝังกลบ 
1.6 ขนาดที่ดิน ข้อดี 

- ใช้เนื้อท่ีน้อย 
ข้อดี 
- ใช้เนื้อท่ีปานกลาง 

ข้อด้อย 
- ใช้เนื้อท่ีมาก 

2. ด้านเศรษฐกจิ 
2.1 เงินลงทุนในการ
ก่อสร้าง 

 
ข้อด้อย 
- สูงมาก 

 
ข้อด้อย 
- ค่อนข้างสูง 

 
ข้อดี 
- ค่อนข้างต่ า 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและซ่อมบ ารุง 

ข้อด้อย 
- สูง  

ข้อด้อย 
- ค่อนข้างสูง 

ข้อดี 
- ค่อนข้างต่ า 

2.3 ผลพลอยได้จากการ
ก าจัด 

ข้อดี 
- ได้พลังงานความร้อนจาก
การเผา 

ข้อดี 
- ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมัก
และพวกโลหะที่แยกก่อน
หมัก 

ข้อดี 
- ได้ก๊าซมีเทนเป็นเช้ือเพลิง 
- ปรับพื้นท่ีเป็น 

  ส่วนสาธารณะ9 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย, 2536.   
 

(7) การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  
การแปรรูปใช้ใหม่และการใช้ซ้ า (Recycling and Reuse) 
ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม เป็นต้น ที่

เก็บรวบรวมจากขบวนการน ากลับคืนวัสดุเหลือใช้จากชุมชน โรงงานคัดแยกและแปรสภาพวัสดุเหลือใช้ 
สามารถน าไปแปรรูป เพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตเป็นสินค้า
รีไซเคิล (Recycling) นอกจากนี้ขยะมูลฝอยประเภท ขวดแก้ว ขวดพลาสติก รวมทั้ ง วัสดุ/อุปกรณ์ 
ที่ใช้แล้ว จ าพวกโต๊ะ เก้าอ้ี ทีวี และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์  สามารถน ามาท าความ
สะอาด ซ่อมแซม บ ารุง และน าไปประโยชน์ใหม่ได้อีก (Reuse) 

องค์ประกอบในการด าเนินงาน องค์ประกอบที่ส าคัญในการน าขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ประกอบด้วย 

1. กระบวนการน ากลับคืนวัสดุเหลือใช้ (Wests recovery) ในชุมชน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้มีการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล เช่น จัดตั้งธนาคารขยะ  
มูลฝอย โครงการขยะมูลฝอยแลกไข่ตลาดนัดรีไซเคิล และผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการ
จัดวางถังรองรับวัสดุรีไซเคิลขึ้นตามประเภท/ชนิดที่ได้ท าการคัดแยกไว้ 

                                           
9 กรมควบคุมมลพิษ, การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร : คู่มือส าหรับผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), 34.  
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2. ศูนย์รับคืนซากบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุรีไซเคิล ควรเป็นหน่วยงานของรัฐ
หรือจัดตั้งที่ร้านค้าก็ได้ส าหรับให้ผู้ที่ซื้อของสามารถรับคืนเงินมัดจ าได้เมื่อน าสร้างบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
รีไซเคิลมาขายคืน 

3. ระบบการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล ควรเป็นหน่วยงานของเอกชนหรือ
ของรัฐบาลที่ท าการเก็บรวบรวมรีไซเคิลจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย แล้วขนส่งมายังโรงงานคัดแยก
และแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ 

4. โรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย/วัสดุเหลือใช้เป็นโรงงานที่
รับขยะรีไซเคิลจากชุมชนหรือศูนย์รับคืนซากบรรจุภัณฑ์ และน ามาแยกประเภทพร้อมทั้งปรับปรุง
คุณภาพบางส่วนก่อนส่งขายโรงงานแปรรูปวัสดุใช้แล้วแต่ละประเภทเป็นสินค้าต่อไป 

5. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของเสีย เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ให้
ข้อมูลข่าวสารจ าเป็นในการแลกเปลี่ยนของเสียและการปรับปรุงคุณภาพของเสียให้ดี ขึ้นรวมทั้งเป็น
แหล่งข้อมูลสถิติส าคัญในการวางแผนรีไซเคิล 

6. อุตสาหกรรมที่รองรับการแปรรูปสภาพวัสดุเหลือใช้ เช่น โรงงานแปรรูป
กระดาษ โรงงานแปรรูปพลาสติก โรงงานแปรรูปอะลูมิเนียม เป็นต้น 

7. โครงสร้างอ่ืน ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับรีไซเคิล โครงสร้างทางภาษี
อากรที่สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์จากรีไซเคิล เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน (Energy recovery) 
การน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงาน คือ การแปรรูป

ขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานความร้อนเชื้อเพลิง และก๊าซชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ด้านความร้อนและชีวภาพ (Thermal and biological conversion processes) 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านความร้อน การเปลี่ยนแปลงด้านความร้อน
ของขยะมูลฝอยย่อยสลายและขยะมูลฝอยรีไซเคิลบางประเภท เช่น เศษอาหาร ใบไม้ เศษไม้ 
กระดาษ พลาสติกเป็นต้น โดยการเผาไหม้ในเตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิการ
เผาไหม้ ระบบควบคุมมลพิษด้านอากาศ การก าจัดกากที่เหลือจากการเผาไหม้และปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่ืน ๆ จะให้พลังงานในรูปของก๊าซไอร้อน ซึ่งสามารถน าไปผลิตพลังงานในรูปของไอน้ า น้ าร้อน และ
กระแสไฟฟ้าได้ หากเตาเผาติดระบบติดตั้งระบบน าพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น หม้อต้มน้ า 
(Boiler) และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากไอน้ า (Stream turbine generator) 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพของขยะ
มูลฝอยย่อยสลายได้จ าพวกเศษอาหาร ใบไม้ หญ้า และกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดย
ขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ เหมาะสมที่พบได้ในสภาพที่พบที่ฝังกลบ เช่น 
การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน และการสลายด้วยกรดจะได้สารประกอบที่คงที่พวกฮิวมัส (Humus) 
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และก๊าซต่าง ๆ จากสารประกอบฮิวมัส (Humus) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม 
ส่วนก๊าซส าคัญท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ ก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่สามารถน าไปใช้ในการหุงต้มหรือเผาไหม้ หรือ
น ามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเหลวเมธานอล (Methanol) หากมีการวางระบบรวบรวมและคัดแยกก๊าซที่
เกิดข้ึน 

3. ข้อพิจารณาในการด าเนินงาน 
3.1 ด้านเทคนิค โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการด าเนินการ 

และซ่อมบ ารุง บุคลากรสนับสนุนความยืดหยุ่นของระบบ ประสิทธิภาพในการก าจัด ลักษณะ
คุณสมบัติของขยะมูลฝอย ขนาดของที่ดินส าหรับก าจัดขยะมูลฝอย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดจากการด าเนินงาน 

3.2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาได้จากเงินลงทุนในการ
ก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและซ่อมบ ารุงผลพลอยได้จากการก าจัด การยอมรับของชุมชน 
และผลกระทบที่เกิดจากข้ึนกับวิถีของประชาชนในชุมชน 

3.3 ด้านกฎหมาย เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และแนวโน้มของกฎหมายที่จะบังคับใช้ที่จะ
มีผลกระทบต่อค่าด าเนินการของระบบ 

การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agricultural and 
feeding applications) 

1. การท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ  คือ การน าขยะมูลฝอยย่อยสลายพวก 
เศษอาหาร เศษพืช และวัสดุที่ย่อยสลายได้มาหมักโดยใช้สารเร่ง คือ กากน้ าตาล หรือจุลินทรีย์ 
ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จนกระทั่งได้ปุ๋ยหมักที่มีสีเหลืองน้ าตาลขึ้น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เช่น 
รดน้ าต้นไม้ ดับกลิ่นห้องน้ า ฆ่าหญ้า เป็นต้น 

2. การหมักท าปุ๋ย คือ การน าขยะมูลฝอยย่อยสลาย พวกเศษพืช 
เศษขยะมูลฝอยจากการท าครัว เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น มาหมักโดยอาศัยขบวนการทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายขยะมูลฝอยดังกล่าวภายใต้สภาวะที่เหมาะสมทั้งในความชื้น 
อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนจนได้สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วเป็นผงหรือก้อนเล็ก ๆ สีน้ าตาลปนด า  
ไม่มีกลิ่น มีอัตราส่วนของศาลประกอบคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ า เมื่อกระบวนการจะสลายเสร็จ
สมบูรณ์จะได้ปุ๋ยหมักที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินได้อย่างเป็นอย่างดี วิธีการหมักท าปุ๋ย 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีกองบนพื้นหรือในหลุม และวิธีหมักขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องจักรกล 

3. การน าไปเลี้ยงสัตว์ เป็นการน าขยะมูลฝอยพวกเศษอาหารที่เหลือ
จากการรับประทานหรือประกอบอาชีพไปเลี้ยงสัตว์ เช่น ให้สุกร เลี้ยงปลา เป็นต้น 
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4. ข้อพิจารณาในการด าเนินงาน 
4.1 เป้าหมายในการด าเนินงาน ควรก าหนดเป้าหมายของการ

ด าเนินงานให้ชัดเจนว่าใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในรูปแบบของการน ามาใช้เองในชุมชนหรือเพ่ือ
จ าหน่ายออกสู่ตลาด ทั้งนี้เพ่ือจะสามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม
ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

4.2 ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยในชุมชน  ควรศึกษา 
ส ารวจปริมาณ และลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือใช้ในการพิจารณารูปแบบการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม 

4.3 ผลกระทบด้านสิ ่งแวดล ้อม  เนื ่องจากขยะที ่น ามาใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์เป็นขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ อาจท าให้เกิดกินเหม็นรบกวนใน
การด าเนินงานและปัญหาการปนเปื้อนของน้ าผิวดินที่เกิดจากการชะล้างของกองขยะมูลฝอย ดังนั้น 
ในการด าเนินงานควรพิจารณาความเหมาะสมในการคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงงานหมักปุ๋ย พร้อมทั้ง  
วางแผนการด าเนินงานให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

4.4 การก าจัดวัสดุที่เหลือจากการคัดแยกขยะย่อยสลาย ควรมี
การวางแผนการด าเนินงานในการจัดการกับวัสดุที่เหลือจากการคัดแยกที่ไม่สามารถน ามาขายหรือใช้
ประโยชน์ได้  

การน าขยะมูลฝอยมาปรับปรุงพื้นที่ (Land reclamation) 
การน าขยะมูลฝอยมาปรับพ้ืนที่  คือ การน าเอาขยะมูลฝอยทั่วไป 

เศษวัสดุจากการก่อสร้างหรือการท าลายอาคาร กากจากระบบบ าบัดน้ าเสีย และกากของเสียอ่ืน ๆ 
ที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้และหมักท าปุ๋ยชีวภาพ มาใช้ปรับปรุงพ้ืนที่ เช่น ถมพ้ืนที่เป็นที่เป็นลุ่ม 
เป็นบ่อ ถมถนนที่มีความลาดเอียง ถมพ้ืนที่ที่ต้องการยกระดับความสูง เมื่อถมกากของเสียหรือขยะ
มูลฝอยในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว จะสามารถน าพ้ืนที่นั้นไปใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกพืชสร้างสวนสาธารณะ 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปลูกสร้างอาคารที่มีความสูงไม่มากนัก เป็นต้น 

1. วิธีการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ 
ฝังดิน คือ การน าซากวัสดุหรือกากของเสียที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

สิ่งแวดล้อม เช่น เศษจากการก่อสร้างหรือท าลายอาคาร กากของเสียอ่ืน ๆ ที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์หาความเป็นพิษ แล้วมีส่วนประกอบของสารพิษหรือสารอันตรายต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ มาถมบริเวณพ้ืนที่ที่ต้องการปรับปรุงแล้วให้ดินกลบ และปลูกพืชเพ่ือป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน 
หลังจากนั้นปรับปรุงพื้นท่ีขั้นครั้งสุดท้าย 

2. การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ คือ การน าขยะทั่วไป หรือกากของ
เสียอ่ืน ๆ ที่มีสารอันตรายหรือความเป็นพิษต่ ากว่ามาตรฐาน มาฝังกลบบริเวณพ้ืนที่ที่ต้องการ
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ปรับปรุงฝังกลบดังกล่าวจะต้องมีการจัดเตรียมพ้ืนที่ โดยการตรวจสอบระดับน้ าในดิน ลักษณะดิน
และสภาพแวดล้อมโดยรอบ บริเวณก้นหลุมจะต้องมีระบบป้องกันการซะล้างปนเปื้อนสู่น้ าใต้ดิน และ
สภาวะแวดล้อมโดยรวม เช่น การบดอัดกันด้วยดินที่มีค่าการซึมต่ าหรือปูด้วยพลาสติก ขยะมูลฝอย
หรือกากของเสียต่าง ๆ จะถูกน ามาที่กองในพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลียดและ 
บดอัดให้ยุบตัวแล้วใช้ดินกลบและบดอัดให้แน่น หลังจากนั้นน าขยะมูลฝอยและกากของเสียมาเกลี่ย 
และบดอัดอีกเป็นชั้น ๆ สลับด้วยชั้นดิน จนกระทั่งเต็มพ้ืนที่ที่ต้องปรับปรุงแล้วน าดินที่สามารถปลูกพืช
และป้องกันการซึมของฝนได้ดีมากลบทับในการฝังกลบชั้นสุดท้าย 

3. การพิจารณารูปแบบการด าเนินการ 
3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณพ้ืนที่ที่จะปรับปรุงจะต้องไม่เป็นแอ่งน้ า 

หรือหนองบึงธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ การพิจารณาด้านผลกระทบต่อแหล่งน้ าใต้ดิน 
และสภาวะแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ด าเนินการ รวมทั้ง ปัญหาน้ าซะขยะมูลฝอยก๊าซ ฝุ่น กลิ่น และเสียง
รบกวนจากการด าเนินงาน 

3.2 ด้านเทคนิคพัฒนา  จากความยากง่ายในการด าเนินการ 
ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย และกากของเสีย ลักษณะพ้ืนที่ที่จะปรับปรุง เช่น ประเภท คุณสมบัติ
ของดิน ลักษณะทั่วไปของน้ าใต้ดิน เป็นต้น 

3.3 ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลพลอยได้จากการด าเนินงาน รวมทั้งการยอมรับของ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ด าเนินการงาน 

การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการแปรรูปใช้ซ้ า การใช้
ประโยชน์ทางด้านพลังงาน การใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ และการน าขยะมูลฝอย
มาปรับปรุงพื้นที่จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้าย ลดการสิ้นเปลืองพ้ืนที่
ฝังกลบ และการท าลายทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ อย่า งไรก็ตามในการ
ด าเนินงานอาจจะมีข้อจ ากัดและความเหมาะสมของท้องถิ่น/ชุมชนของแต่ละวิธีแตกต่างกันไป  
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 2.2  ข้อพิจารณาส าหรับวิธีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่เหมาะสม 
วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย เหมาะสมส าหรับ

เทศบาล/ท้องถิ่น 
1. การแปรรูปใช้ใหม่
และการใช้ซ้ า 
(Recycling and 
Reuse) 

- ลดปริมาณขยะมูลฝอย 
- ประหยัดทรัพยากร 
- ธรรมชาติจากกการ
หมุนเวียนขยะมูลฝอยเพื่อใช้
เป็นวัตถุในขบวนการผลิต 
- ชุมชนสามารถด าเนินการเอง 

- ระบบการท างานลา่ช้า 
- ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน 
- เทคโนโลยีการคัดแยก
และแปรสภาพขยะ 
มูลฝอยยุ่งยากซับซ้อน 

ชุมชนขนาดใหญ่ที่
สามารถด าเนินการได้
แบบครบวงจร ได้แก่ 
กทม. และ 
เทศบาลนคร  

2. การใช้ประโยชน์
ด้านพลังงาน 
(Energy recovery) 

- ลดงบประมาณในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ต้องน าไปก าจัด 
- ได้รับผลพลอยได้ในรูปแบบ
พลังงาน 

- ค่าใช้จ่ายสูง 
- เทคโนโลยีการคัดแยก
และแปรสภาพขยะ 
มูลฝอยยุ่งยากซับซ้อน 
- เสี่ยงต่อผลกระทบ
มลพิษด้านอากาศ 

ชุมชนขนาดใหญ่ 
(ประชากรมากกว่า  
3 หมื่นคน) ที่มีความ
พร้อมด้านงบประมาณ 
บุคลากร ได้แก่ กทม.  
เทศบาลนคร และ  
เทศบาลเมือง 

3. การใช้ประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรมและปศุ
สัตว์ (Agricultural  
and feeding 
applications) 

- ลดงบประมาณในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ต้องน าไปก าจัด 
- ชุมชนสามารถด าเนินการเอง
ได ้
- ได้รับผลพลอยได้ในรูปแบบ
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และ
อาหารสตัว ์

- เหตุร าคาญในเรื่องกลิ่น 
- ปัญหาน้ าซะขยะ 
มูลฝอย 

ชุมชนขนาดเล็กถึงขนาด
ใหญ่ขึ้นอยู่กับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ 
(ปุ๋ยหมัก ปศุสตัว์) และ
เทคโนโลยีที่เลือกใช้ 

4. การน าขยะมูลฝอย
มาปรับปรุงพ้ืนที่ 
(Land 
reclamation) 

- ได้รับผลพลอยได้ในรูปแบบ
การปรับปรุงพ้ืนท่ีให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

- ปัญหาน้ าใต้ดินปนเปื้อน 
- ฝุ่น เสียง กลิ่น 
- พื้นที่ยุบตัว 

ชุมชนขนาดกลาง และ
ใหญ่ ท่ีมีความพร้อมด้าน
บุคลากร และเครื่องจักร
อุปกรณ์ด าเนินงาน 
ได้แก่ กทม. เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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(8) การลงทุนและบริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอย  
การลงทุนสัมปทานและบริหารจัดการระบบเก็บคนและขนส่งขยะมูลฝอย 
1. ให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการแบบครบวงจรตั้งแต่การลงทุน 

การให้เอกชนเข้ามาประมูลการเก็บเฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไป การให้เอกชนเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขยะมูลฝอย การจัดท าระบบเก็บขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยของครัวเรือน แต่ต้องอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ก าหนดได้ในแต่ละท้องถิ่น  

2. ให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดเก็บเฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไปจาก
ชุมชนและครัวเรือน โดยรัฐจะให้เอกชนเข้ามาเสนอประมูลการเก็บขน ส่วนการลงทุนรัฐจะเป็น 
ผู้ลงทุนเองทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่กรณีนี้จะเก็บขยะมูลฝอยจะมีข้อขัดแย้งกับการเก็บขยะ 
มูลฝอยย่อยสลายของทางราชการได้ ขณะเดียวกันก็อาจมีปัญหาการกับรถเร่รับซื้อของเก่ า หรือผู้รับ
ซื้อวัสดุจากครัวเรือน จากการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนที่เอกชนจะด าเนินการจัดเก็บ 

3. ให้รัฐร่วมลงทุนและบริหารจัดการกับเอกชนในการเก็บคนขยะ 
มูลฝอยทั่วไป ในสัดส่วน 25 ต่อ 75 หรือตามความเหมาะสม โดยให้เอกชนถือหุ้นมากกว่า ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินงานคล่องตัวขึ้น โดยรัฐสามารถตรวจสอบและแก้ไขและก ากับดูแลการบริหารและการ
จัดการของเอกชนได้ เนื่องจากถือหุ้นอยู่หนึ่งในสี่ 

การลงทุนและการบริหารจัดการสถานที่จัดการขยะมูลฝอย 
1. การลงทุนโดยหน่วยงานภาครัฐ (Public finance) หน่วยงาน

ภาครัฐหรือส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยสามารถที่จะร่วมลงทุนและบริหารสถานที่จัดการหรือ 
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น โรงคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยหรือวัสดุเหลือใช้ โรงหมักปุ๋ ย 
เป็นต้น โดยในการร่วมลงทุนนั้น รัฐส่วนกลางอาจจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง เนื่องจากมีความพร้อม  
ด้านงบประมาณและให้หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการหรือให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  
เป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมดโดยมีหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ประสานและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
วิชาการ และงบประมาณ ทั้งนี้จะพิจารณาความพร้อมของท้องถิ่น ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ 
และอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการลงทุน โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณด าเนินการสูง
เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรตอบแทน อีกทั้งมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการ และความล่าช้าในการด าเนินการ 

2. การลงทุนด้วยโดยหน่วยงานเอกชน (Private investment)  
จากข้อจ ากัดของหน่วยงานภาครัฐการลงทุนหรือการสัมปทาน สถานที่ส าหรับใช้ประโยชน์จากขยะ  
มูลฝอย โดยเอกชนจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาได้ เนื่องจากหน่วยงานเอกชนมีความพร้อม
ด้านงบประมาณและบุคลากร ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานและบริหารจัดการ โดยทั่วไป
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รูปแบบการลงทุนโดยเอกชนสามารถพิจารณาได้ทั้งการสัมปทาน การใช้สัญญาบริการ หรือการให้
ภาคเอกชนลงทุนก่อสร้างด าเนินการแล้วถ่ายโอนให้ภาครัฐบริหารจัดการ เป็นต้น การลงทุนโดย
หน่วยงานเอกชนโดยทั่วไปแล้วจะมุ่งหวังผลก าไร ดังนั้น อาจจะส่งผลต่อกระทบต่อชุมชนในด้านอัตรา
ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยได้ นอกจากนี้ความไม่แน่นอนด้านการลงทุนและการตลาด  รวมทั้ง
แนวนโยบายของภาครัฐด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย อาจส่งผลให้ภาคเอกชนขาด
ความสนใจที่จะลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูง 

3. การร่ วมลงทุนและบริหารจัดการโดยภาครั ฐและเอกชน 
(Co-investment of public and private sector) การร่วมลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถจะขจัดปัญหาด้านงบประมาณ บุคลากร และการด าเนินงาน
บริหารจัดการสถานที่ส าหรับใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สัดส่วนการลงทุนของภาครัฐและเอกชนควร
เริ่มตั้งแต่เริ่มจาก 25 ต่อ 75 โดยให้เอกชนถือหุ้นมากกว่าเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการใน
ขณะที่รัฐสามารถตรวจสอบการท างานการได้ เนื่องจากถือหุ้นอยู่หนึ่งในสี่ในส่วนของรูปแบบการ
ลงทุนนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับการลงทุนหรือสัมปทาน โดยหน่วยงานเอกชน แต่จะมีความแตกต่าง
กันที่ภาครัฐถือหุ้นในการลงทุน การร่วมลงทุนในรูปแบบดังกล่าวนี้ นอกจากจะมีผลดีในการประหยัด
งบประมาณของภาครัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอยอีกด้วย เพ่ือจูงใจให้มีการลงทุนร่วมกัน รัฐควรจะให้เอกชนมีสัดส่วนในการลงทุนที่สูง
พอสมควรรวมทั้งให้มีการประกันรายได้ขั้นต่ า การให้สินเชื่อดอกเบี้ย และนโยบายที่ชัดเจนด้านการ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงานในการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีส าคัญ ดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวม โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะไปจนถึงการ
รวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน าไปใส่ยานพาหนะ เพ่ือที่จะขนถ่ายต่อไปยังแหล่งก าจัด
หรือท าประโยชน์อื่น ๆ แล้วแต่กรณี 

(2) การขนส่ง เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนใส่ในยานพาหนะ 
แล้วน าไปยังสถานที่ก าจัดหรือท าประโยชน์อย่างอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการขนส่งโดยตรงจากแหล่งก าเนิด
หรืออาจขนไปพักรวมไว้ที่ใดท่ีหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า สถานีขนถ่ายก็ได้ 

(3) การแปรสภาพ เป็นวิธีการที่จะท าให้ขยะมูลฝอยสะดวกต่อการเก็บ หรือน าไปใช้ท า
ประโยชน์อย่างอ่ืน การแปรสภาพอาจท าได้โดยการบดอัดเป็นก้อน คัดแยกเอาส่วนที่ใช้ประโยชน์  
ได้ออกไปใช้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
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(4) การก าจัดหรือท าลาย เป็นวิธีการก าจัดขั้นสุดท้าย เพ่ือให้ขยะมูลฝอยนั้น ๆ 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ต่อสภาพแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์
การก าจัดท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่ถูกสุขลักษณะควรมีลักษณะดังนี้ 

1) ไม่ท าให้เป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรค เช่น หนู
แมลงวัน ยุง แมลงสาบ สุนัข เป็นต้น 

2) ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ า ทั้งแหล่งน้ าผิวดินและแหล่งน้ าใต้ดิน 
3) ไม่ท าให้เกิดมลพิษแก่สภาพแวดล้อม 
4) ไม่ท าให้เป็นเหตุแห่งความร าคาญ อันเนื่องมาจากเสียง กลิ่น ควัน ผง และฝุ่นละออง 
5) ไม่ท าให้เสื่อมเสียทัศนียภาพ 

การก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตามสภาพสังคม  
การก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง 
การก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเมืองแต่ละแห่งมีวิธีการก าจัดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยแต่ละชุมชน ซึ่งจะแปรผันโดยตรงกับจ านวน
พลเมืองในชุมชนนั้น รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพทางเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น
ตามปกติวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากจะใช้วิธีก าจัด
ขยะมูลฝอยมากกว่า 1 วิธี เช่น การฝังกลบแบบถูกหลักสุขลักษณะ การเผา การหมักท าปุ๋ย เป็นต้น
ส่วนในเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นน้อยวิธีที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่สุด คือ การฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล เพราะสามารถก าจัดขยะมูลฝอยผสมโดยไม่ต้องแยกและสามารถหาพ้ืนที่ได้ง่าย 

การก าจัดขยะขยะขยะมูลฝอยในเขตชนบท 
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับครัวเรือนในเขตชนบทที่มักใช้กันเป็นประจ า คือ 
(1) การเผา ส่วนใหญ่เป็นการกองขยะมูลฝอยไว้บนพ้ืนและเผากลางแจ้งเป็นวิธีการ

ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขลักษณะ 
(2) การฝัง โดยเฉพาะขยะมูลฝอยจ าพวกที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ซากสัตว์ เศษอาหาร 

พืชผัก เป็นต้น  ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชนบทนิยมน าไปฝังดิน ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมสามารถช่วย
ลดปัญหาได้อย่างดี 

(3) การหมักท าปุ๋ยโดยการน าขยะมูลฝอยจ าพวกอินทรียวัตถุต่าง ๆ มาเทรวมกันไว้ 
ในหลุมที่เตรียมไว้ทับหน้าด้วยปูนขาวหนาประมาณ 1 นิ้ว ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1-6 เดือน เพ่ือให้เกิด
การย่อยสลายตามธรรมชาติหลังจากนั้นก็น าอินทรียวัตถุเหล่านี้มาใช้แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ของเกษตรกร การแปรสภาพและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
เป็นแนวทางการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็นการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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การจัดการขยะมูลฝอยในบ้านเรือน 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานของทางราชการที่มีหน้าที่โดยตรงต่อ

การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการขยายความรู้การสร้างจิตส านึก เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยได้มีการสร้างยุทธศาสตร์และวิธีการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลในการ
สร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ลดการขนขยะมูลฝอยเข้าบ้าน เช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นจริง ๆ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย 

(2) น าสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า หรือน าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วน ากลับมา
หมุนเวียนดัดแปลงใช้ประโยชน์อีก เช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษที่ไม่เปรอะเปื้อนให้เก็บไว้ใช้ใส่ของอีกส่วน
ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระป๋องเครื่องดื่ม ก็สามารถน ามาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้อีกส าหรับ
กระดาษท่ีใช้ในส านักงานชนิดสีขาวสามารถน ากลับมาใช้อีกด้านหนึ่งได้ 

(3) การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม หรือที่เรียกว่า รีฟิล (Refill) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
เพราะนอกจากจะราคาถูกแล้วยังเป็นการลดบรรจุภัณฑ์หีบห่อในส่วนที่เป็นขยะมูลฝอยภายในบ้านได้ด้วย 
นอกจากนี้ ยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการผลิต อันเป็นการช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อมได้อีกด้วย 

(4)  พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟม และพลาสติก ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้เลยจะดีกว่า 
เพราะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานนับสิบปี ควรใช้ถุงผ้าหรือใส่ตะกร้า ส าหรับใส่ของแทนการใช้
ถุงพลาสติกจะดีกว่า และสามารถใช้ได้หลายครั้งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยจากถุงพลาสติก 

(5) แยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ้าน เพ่ือสะดวกแก่ผู้เก็บขนและยังสามารถน าขยะ
มูลฝอยบางชนิดไปขายเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย 

(6) การแปรสภาพขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ย ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษพืชผัก 
ใบไม้ เป็นต้น สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยใส่ต้นไม้และบ ารุงดิน เป็นการลดการซื้อปุ๋ยเคมี 

(7) การลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน อาจท าได้โดยการรั กษาความสะอาด 
ภายในบ้าน ซึ่งนอกจากจะท าให้บ้านเรือนสวยงามเป็นระเบียบแล้วยังป้องกันสัตว์พาหนะที่น าเชื้อ 
โรคจากขยะมูลฝอยมาสู่คนได้ด้วย นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการลดการทิ้งหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ที่เป็นพิษ 
ควรจะเลือกใช้หลอดประหยัดไฟชนิดผอม ซึ่งนอกจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มากกว่าแล้ว ยังช่วยใน
การประหยัดไฟและลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 

(8) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในบ้านให้เรียบร้อย ใส่ในภาชนะที่ถูกสุขาภิบาล
เพ่ือความสะดวกแก่พนักงานเก็บขน และขยะมูลฝอยที่เป็นเศษอาหารควรเก็บรวบรวมใส่ถุงให้
เรียบร้อย เพ่ือจะสะดวกในการขนย้าย ไม่หกเลอะเทอะ สกปรกและก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นในระหว่างรอ
พนักงานมาเก็บรวบรวม 
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(9) การสร้างความตระหนักหรือจิตส านึกให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล ก่อนที่จะท าอะไรก็ตาม
จะมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ 

รูปแบบองค์กรและระบบบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย10 
การจัดรูปแบบองค์กรบริหารจัดการของหน่วยงานที่จะร่วมด าเนินการ ศูนย์ก าจัดขยะ 

มูลฝอยในระดับจังหวัด หรือส าหรับบางพ้ืนที่ ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ นอกจากนี้ สามารถ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการซึ่งรูปแบบการลงทุนและด าเนินการศูนย์อาจท าได้
หลายรูปแบบ ได้แก ่

(1) ภาครัฐลงทุนและด าเนินการเอง 
(2) รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 
(3) รัฐลงทุนก่อสร้างและให้เอกชนด าเนินการ 
(4) เอกชนลงทุนและด าเนินการ 
โดยขั้นตอนของการด าเนินงานเริ่มต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมใน  

แต่ละจังหวัด การจัดหาที่ดิน การออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบ และการดูแลรักษาก าจัด
ขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณารูปแบบการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
โดยมีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 

(1) ราคาที่ดินหรือค่าเช่าที่ดิน 
(2) ราคาค่าลงทุนก่อสร้างระบบซึ่งอยู่กับเทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
(3) ราคาค่าด าเนินการและดูแลระบบ 
(4) ความพร้อมของประชาชนในการจ่ายค่าบริการและประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากประชาชน 
(5) การจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุน 
รูปแบบการด าเนินการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้โครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

ภายใต้ข้อก าหนดตามกฎหมายองค์กรที่มีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย สามารถ
ด าเนินการได้หลายทางเลือก ในขั้นแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันด าเนินงาน โดยมีบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจจะด าเนินการเองโดยมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรหลัก และอาจให้
ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการภายหลัง หรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยทางเลือกขององค์กรในการ
จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับภาคเอกชนแสดงได้ดังนี้ 

 

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 46. 
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(1) ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
1) การรวมตัวกันของท้องถิ่น โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง แล้วคัดเลือกตัวแทนท า

สัญญากับเอกชน 
2) รัฐต้องมีกฎระเบียบปฏิบัติเป็นกฎหมาย ดังนี้ 

1. ประกันปริมาณขยะมูลฝอยหรือรายได้ข้ันต่ า 
2. ให้เงินสนับสนุนในระยะแรก 
3. สนับสนุนการจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้างสถานที่ก าจัด 
4. ก าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับความสามารถและการยินยอมจ่ายของ

ประชาชน 
5. มีกฎหมายควบคุมการด าเนินการ และการลงโทษกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์อย่างชัดเจน 
6. ก าหนดให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน ซึ่งอาจรวม

หรือแยกกับค่าก าจัด 
7. ผลักดันให้ข้อตกลงนี้อยู่ในแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้รับผิดชอบต้อง

ก าหนดหน่วยวัดความส าเร็จของแผนงานที่ชัดเจน 
(2) การวิเคราะห์การให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการ ดังนี้  

1) ความจ าเป็นในการให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการเพ่ือ 
1. ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย 
2. ลดภาระการลงทุนของรัฐ 
3. ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัย การแพร่กระจายของเชื้อโรค และการ

ปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม 
4. รัฐท าหน้าที่เพียงควบคุมดูแล จึงลดภาวะบุคลากร 

2) ทางเลือกในการให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการส่วนใดหรือส่วนหนึ่ง หรือทั้งระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การจัดเก็บ สัญญาบริการสัมปทาน สัญญาเช่า การขนถ่าย และ 
การก าจัดในรูปแบบ BOO BOOT BOT แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องการให้เอกชนด าเนินการเฉพาะ 
ขนถ่ายและก าจัด  

รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน  
BOT (Build, Operate, Transfer) คือ สัญญาที่เอกชนรับผิดชอบการก่อสร้าง

และบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ โดยโอนความเป็นเจ้าของให้ท้องถิ่น เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา 
BOO (Build, Own, Operate) คือ สัญญาที่ เอกชนไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์

โครงสร้างพ้ืนฐานให้กับท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นสัญญาว่าจะรับซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 



Ref. code: 25595803010205KVN

61 
 

 

61 

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) คือ สัญญาที่เอกชนสร้างและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนไปตลอดอายุสัญญา โดยโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐ
หรือท้องถิ่น เมื่อหมดสัญญา 

3) ความเสี่ยงของโครงการที่เอกชนต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญ 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งปริมาณข้ันต่ า และแนวโน้มในอนาคต 
2. ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย และแนวโน้มในอนาคต 
3. พ้ืนที่บริการ ขอบเขต และการขนส่ง 
4. ด้านการเงินการลงทุน รายได้รายจ่ายของการด าเนินงาน 
5. การก่อสร้าง/ด าเนินการ 
6. ด้านสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสังคม 

2.1.3 แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ11  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในต่างประเทศ (Waste Management) 
องค์การสหประชาชาติ  ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 

(human environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ในปี พ.ศ. 2515 นับเป็นจุดเริ่มต้นของ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก ผลจากการประชุม  
ท าให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง   

ปี 2535 ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือแผนปฏิบัติการ 21 (agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกด้านสิ่งแวดล้อม (earth summit) 
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  ซึ่งประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และเห็นความส าคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดข้ึนในโลก  

ในการปฏิรูปราชการเพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ โดยสาระส าคัญในด้านการพัฒนาเมืองมี 
4 ประเด็นหลัก หนึ่งในนั้น คือ รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นการให้บริการสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  
  

                                           
11 ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, “แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานา

ประเทศ,” http://203.155.220.174/modules.php?name= News&file-=article&sid=43 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559). 
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ประเทศจากเอเซียนมีการประชุม เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
(ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITIES PROGRAMME)  

ปี 2547 ณ Sherraton Tower ประเทศสิงคโปร์ ได้จัดตั้งคณะท างานของ
ภูมิภาคเอเซียน เพ่ือท างานเกี่ยวกับเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ASEAN Working Group on 
Environmentally Sustainable Cities, (AWGESC) โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประธานกลุ่มในการ
ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และธรรมาภิบาลของเมืองแถบอาเซียน โดยจัดล าดับ
ความส าคัญจาก เรื่อง Brown issues (เกี่ยวกับน้ าเสียและขยะมูลฝอย) จากนั้นเป็นเรื่อง Green issue 
(เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ, พันธุ์ไม้, พันธุ์สัตว์) และเรื่อง Blue issue (เกี่ยวกับสัตว์ทะเล
และระบบนิเวศน์ชายฝั่ง) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการ 
Clean Land มีเป้าหมายให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ตั้งแต่การเก็บรวบรวม ก าจัดขยะ  
มูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตราย มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
(recycle)   และการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 6 ประการ คือ 

(1) มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
(2) มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ 
(3) ลดการผลิตขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอย 
(4) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง 
(5) สร้างความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
(6) มีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยในต่างประเทศ 
(1) แนวคิดขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ (zero waste management) เป็น

แนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า “ขยะมูลฝอยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้” 
มีเป้าประสงค์ คือ “การท าให้ขยะมูลฝอยเหลือน้อยที่สุดและก าจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิผล” พบว่า แนวคิดการจัดการขยะฝอยดังกล่าวได้น าไปเป็นแนวคิดหลักในการด าเนินการใน
หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลล์แลนด์ สวีเดน 
เยอรมันนี ออสเตรีย อังกฤษ ไอรีแลนด์ สกอตแลนด์ นอร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐใน
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ รัฐวอชิงตันดีซี นอร์ทแคโรไรน่า โอริกอน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจียฯ แนวคิดขยะ  
มูลฝอยเหลือศูนย์ (zero waste management ) มีหลักการส าคัญ คือ การใช้วัตถุการผลิตที่สามารถ
น ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด บริโภคให้พอดีและ
บริโภคสินค้าที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าให ม่ 
ที่ผสมผสานการน าวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ 
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พัฒนาการน าขยะมูลฝอยกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินค้าที่คิดจากต้นทุนทรัพยากร
การผลิต ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับชุมชน    

(2) การลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นแนวทางการน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศต่าง ๆ โดยการก าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาและ  
ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ด้วยมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดตั้งองค์กรด าเนินการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยเรียกคืน
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือรวบรวมและน ากลับมาใช้ซ้ าและรีไซเคิล ได้แก่ เยอรมัน เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ 
และญี่ปุ่น 

2. การใช้ระบบมัดจ าและคืนเงิน  เช่น อเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย 
สวีเดน เยอรมัน เดนมาร์ก เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น 

3. จัดเก็บค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์จากผู้ผลิต เช่น เยอรมัน เบลเยียม 
อังกฤษ แคนนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น 

4. การก าหนดภาษีบรรจุภัณฑ์ เช่น ญี่ปุ่นเก็บภาษีถุงพลาสติก (ถุงหิ้วราคา 
5 เยนต่อใบ)  

5. การลดภาษีให้กับผู้ประกอบการ เมื่อมีการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
เช่น นอร์เวย์ เป็นต้น 

6. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการลดและคัดแยกบรรจุภัณฑ์อย่าง
ถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เช่น แคนนาดา เป็นต้น 

7. ก าหนดสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์เพ่ือแสดงถึงการน าบรรจุภัณฑ์ไป 
รีไซเคิล และการสะสมแต้มให้ของรางวัลและการให้ส่วนลด ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และ
ประเทศแคนนาดา 

กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของต่างประเทศ 
(1) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  รัฐก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย 

ต้องเรียกคืนบรรจุภัณฑ์รัฐก าหนดเครื่องหมายประทับบนสินค้า เพ่ือแสดงว่าบรรจุภัณฑ์จะถูกน าไป 
รีไซเคิล รวมทั้งก าหนดบรรจุภัณฑ์ 6 กลุ่ม เพ่ือรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระป๋อง โลหะ พลาสติก กระดาษ 
อะลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์เคลือบ  ก าหนดให้ประชาชนคัดแยก 3 กลุ่ม ได้แก่ กระดาษ แก้ว วัสดุ
น้ าหนักเบา (อลูมิเนียม, พลาสติก, โฟม) จัดระบบการคัดแยก จัดเก็บและรวบรวม   

(2) แคนาดา เน้นการลดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จ าเป็น ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วม โดยน าเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภค ดังนี้   

1. ใช้บรรจุภัณฑ์รวมห่อใหญ่ (family pack)  
2. ใช้สินค้าชนิดเติม (refilled products)  
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3. มีระบบน าภาชนะไปบรรจุสินค้าด้วยตัวเอง (reuse)  
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลให้มากท่ีสุด (recycle)   

(3) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
1. ก าหนดนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดจากกิจกรรม

การผลิต เช่น วางแผนการผลิต เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น 
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด  

ซ่อมแซมได้และน ากลับมาใช้ใหม่ได้    
(4) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเป้าหมาย “แคลิฟอร์เนีย

ขยะมูลฝอยเป็นศูนย์” โดยให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยการปฏิบัติการ reduce reuse และ recycle 
ในชีวิตประจ าวัน ดังนี้  

1. เน้นให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและศักยภาพในการน า

กลับมาใช้ใหม่เสมอเพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปฝังกลบ  
3. มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดการประมูลสินค้ารีไซเคิล  
4. การเพ่ิมช่องทางการซื้อขายในคลังสินค้ารีไซเคิล 
5. ด าเนินการวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง  
6. มีศูนย์เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยพิษหรือขยะมูลฝอยอันตราย 
7. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือเป็นศูนย์ประสานการใช้ขยะมูลฝอยก่อสร้างไว้บริการ

ประชาชน  
(5) ประเทศสิงคโปร์ Waste Management Department สิงคโปร์มีก าหนด

เป้าหมายไว้ว่าอีก 10 ปี ในอนาคตสิงคโปร์จะต้องเป็นเมืองที่ปราศจากขยะมูลฝอย โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย  
2. รณรงค์ให้ใช้วัสดุรีไซเคิล 
3. ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนผลิตวัสดุที่รีไซเคิลได้ทั้งหมด  
4. ประชาชนทุกคนก็จะต้องทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นเวลา เพราะจะมีการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย 2 อาทิตย์ต่อ 1 ครั้งโดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท ส าหรับผู้อยู่แฟลต 
ส่วนผู้ที่มีบ้านเป็นของตนเองจะต้องเสียเกือบ 400 บาทต่อเดือน ขณะที่บริษัท โรงงานต่าง ๆ จะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเป็นรายวัน โดยคิดเป็นลิตร เป็นการปลูกฝังวินัยให้ทุกฝ่ายตระหนักในการทิ้งขยะ  
มูลฝอยได้เป็นอย่างดีและจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยอีกด้วย  
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(6) มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ต่อไปนี้ 

1.1 กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริม
การลดการน ากลับไปใช้ซ้ าและการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  

1.2 กฎหมายว่าด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
1.3 กฎหมายว่าด้วยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ 
1.4 กฎหมายว่าด้วยการน าอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  
1.5 กฎหมายการจัดการเศษอาหารที่เหลือกลับมาใช้  
1.6 กฎหมายเกี่ยวกับการน าวัสดุก่อสร้างมาใช้ใหม่ 
1.7 กฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.8 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมริเริ่มให้เป็นสังคมที่มีการน าขยะมูลฝอย

กลับมาใช้ใหม่  
2. จัดเก็บขยะมูลฝอยแยกประเภท ตามเวลานัดหมาย คัดแยกวัสดุรีไซเคิล

กลับมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งก าเนิด   
(7) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกระเบียบข้อบังคับจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ 

คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ไม่คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง เพ่ือให้ชุมชน
ปฏิบัติการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย หากไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว   

(8) ประเทศฝรั่งเศส ออกกฎหมายขยะมูลฝอย “waste law 1975 ” เป็น
กฎหมายหลักในการจัดการบรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับการก าจัดและการใช้ซ้ าบรรจุภัณฑ์ ในปี ค.ศ. 1992 
ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่น ามาจ าหน่ายในประเทศ ต้องรับผิดชอบในการ
รวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ และปี ค.ศ. 1993 ก าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้า
จะต้องรับผิดชอบรวบรวมขยะมูลฝอยบรรจุภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ซ้ า  

(9) ประเทศไต้หวัน ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ออกกฎหมายสนับสนุนการรีไซเคิล โดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบเสียภาษี 

ให้รัฐ เพราะถือว่าเป็นภาระของสังคม และผู้สร้างมลภาวะเป็นผู้รับผิดชอบ  
2. เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เน้นการน าขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้กลับมา

ใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
(10) ประเทศบราซิล ด าเนินการ ดังนี้  

1. ตั้งจุด drop-off ในห้างสรรพสินค้าเพ่ือรองรับวัสดุรีไซเคิลที่ประชาชน
น ามาบริจาค  

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวประเภทของวัสดุรีไซเคิลใน
สถาบันการศึกษา 
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3. สหกรณ์ อาจมาจากซาเล้งประชาชน เป็นต้น โดยจะรับวัสดุรีไซเคิลจาก
โรงเรียน บริษัทเอกชนและบ้านเรือน 

4. จัดตั้งองค์กรเอกชน ที่ไม่แสวงหาผลก าไร สนับสนุนระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

5. ยกระดับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย       

(11) ประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ (City of Sydney) ด าเนินการ ดังนี้ 
ได้ประกาศใช้แผนการพัฒนาซิดนีย์อย่างยั่งยืน 2030: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/

ร่วมมือ/เชื่อมต่อ (Sustainable Sydney 2030: Green/Global/Connected) เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 กิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผลการพัฒนาเป็นไปตามวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2030 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องขยะ
มูลฝอย และการบังคับใช้กฎหมาย กลยุทธ์ในการจัดการขยะมูลฝอย โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย
และน ากลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น เป็นปัจจัยย่อยที่ช่วยเสริมความยั่งยืนของซิดนีย์ในปี 2030  
ให้เป็นจริง 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

คชนม์ บุญชูวิทย์ (2548) ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม พบว่า ทุกหมู่บ้านในต าบลดอนแก้วมีการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ระดับครัวเรือนก่อนน าไปทิ้ง คณะกรรมการหมู่บ้านคัดแยกและจ าหน่ายขยะมูลฝอยแห้งแล้วน า
รายได้ที่ได้จากการจ าหน่ายขยะมูลฝอยมาเป็นเงินทุนในหมู่บ้าน ส่วนขยะมูลฝอยเปียกแต่ละหมู่บ้าน
น าไปฝังกลบ เผา หรือให้บริษัทเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดจ้างมาเก็บ เสียค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนละ 60-100 บาทนอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอนุญาตให้ชุมชนเผาขยะมูลฝอยใน
ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. เท่านั้น และหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนั้น 
ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ภายนอกชุมชน 

สุรศักดิ์ โอสถิตพร (2550) ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
กับเทศบาลต าบลดอยสะเก็ด พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลต าบลดอยสะเก็ดควรให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง อาทิ การจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือปลูก
จิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนผู้บริหารเทศบาล เห็นว่าวิธีการจัดเก็บควรจัดหารถเก็บขยะ
มูลฝอยที่ปิดมิดชิดกว่านี้ ซึ่งจะสามารถลดกลิ่นรบกวนชาวบ้านได้และควรปรับปรุงที่รองรับขยะ  
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มูลฝอยของครัวเรือนต่าง ๆ เพ่ือป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอย ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์ให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน ามาทิ้ง ส่วนวิธีการก าจัด พบว่า เทศบาลควรสร้างเตาเผาขยะ
มูลฝอยหรือหาแหล่งฝังกลบโดยขอความร่วมมือหรือประสานงานกับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงที่มี 
การฝังกลบที่เหมาะสม 

สุกฤษฏิ์พงษ์ วะเจดีย์ (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตต าบล
ศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบว่า ปัญหาโดยตรงที่ประชาชนได้รับ ได้แก่ กลิ่นเหม็น 
แมลงวันรบกวน ทัศนียภาพของเมืองท่องเที่ยวขาดความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
จึงมีการด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
น ามาทิ้งและการตั้งจุดรับซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดในครัวเรือนเฉลี่ยลดลง ปัจจัยที่มีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด การใช้รูปแบบทาง
สังคมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดตั้ง
กลุ่มรับซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิล การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การให้ค าแนะน าและความรู้แก่ประชาชน การเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนการมี
กลไกเพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มแกนน าขึ้นในชุมชน ปัจจัยดังกล่าวท าให้
ปริมาณขยะมูลฝอยโดยภาพรวมลดลง 

ราตรี กุณา (2553) ศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพ้ืนที่ต าบลขุนควร 
ว่ามีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร และมีความ
ต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นช่วยเหลือในด้านใดบ้าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 
327 คน และการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน 12 หมู่บ้าน พบว่า วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่
ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติ คือ การน าไปทิ้งในบ่อขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน รองลงมา คือ การคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปขายและใช้ใหม่ และวิธีฝังกลบเป็นวิธีที่นิยมน้อยที่สุด ในขณะที่ระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยยังคงมีความต้องการให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามา
จัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาถังขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย จัดให้มีบ่อขยะมูลฝอย  
จัดถุงด าเพ่ือให้บริการกับครัวเรือน เป็นต้น 
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2.3 กรอบในการศึกษาวิเคราะห์  
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวางกรอบแนวคิดในการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัย คือ โดยแบ่งกรอบในการวิเคราะห์ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. วิเคราะห์กรอบแนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอย บทบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร 

2. วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนจากการส ารวจข้อมูลตาม
แบบส ารวจขยะมูลฝอยผ่านระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ านวน 7,766 แห่ง 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศปี พ.ศ. 
2557-2559 ของกรมควบคุมมลพิษ และศึกษากรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะ 
มูลฝอยตกค้างเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม  ซึ่งคัดเลือกจ านวน 6 แห่ง โดยการจัดกลุ่มขนาดปริมาณขยะ 
มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ดังนี้ ขนาดเล็ก ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชน 0-16,078 ตันต่อปี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
และเทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ขนาดกลาง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
16,079-48,236 ตันต่อปี ได้แก่ เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเมือง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองหนองปรือ 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และขนาดใหญ่ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 48,237-176,867 ตันต่อปี 
ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ว่าเป็นอย่างไร เช่น การจัดการ  
ที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

3. วิเคราะห์ศึกษาต้นทุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือศึกษาค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างไร 
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กรอบการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร 
1. ข้อมูลด้านนโยบาย แผน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการจัดท าบริการสาธารณะ 
3. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในต่างประเทศ 
4. ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ. 2557 – 2559 
 

ศึกษาและรวบรวมสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ. 2557 – 2559  
(วัตถุประสงค์ ข้อ 1) 
- รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 – 2559 ของกรม
ควบคุมมลพิษ 
- ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ แบบส ารวจเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน (มฝ. 1)  
 

คัดเลือกกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้งหมด 7,776 แห่ง จากเกณฑ์จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แล้วจัดกลุ่มขนาดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรณีศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 6 แห่ง ซึ่งพิจารณาจากปริมาณของขยะ
มูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น และการมีและไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง แบ่งได้ดังนี้  (การส ารวจข้อมูลและการสัมภาษณ์) 
1. ขนาดเล็ก ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นตั้งแต่ 0-16,078 ตันต่อปี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
และเทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
2. ขนาดกลาง ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นตั้งแต่ 16,079-48,236 ตันต่อปี ได้แก่ เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเมือง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาล
เมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
3. ขนาดใหญ่ ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นตั้งแต่ 48,237-176,867 ตันต่อไป ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 

แบบส ารวจและการสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และสัมภาษณ ์

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลด้านทั่วไป สภาพพื้นที่ และการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 2. เปรียบเทียบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของกรณีศึกษา และ 3. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 
 

แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วัตถุประสงค์ ข้อ 2-4) 
1. แนวทางของนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. วิธีการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามขนาดกลุ่มปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น เช่น รูปแบบกิจกรรม
ลดและคัดแยกขยะ เทคโนโลยีที่เหมาะสม การแปรขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน เป็นต้น 
3. ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
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บทที่ 3 
ภูมิหลังของการศึกษาวิจัย 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงภูมิหลังที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของประเทศไทย ได้แก่ กฎหมาย นโยบาย และสถานการณ์ขยะ 
มูลฝอยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ดังนี้  

3.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน 
3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   
3.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

3.2.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
3.2.2 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 

ระยะ 1 ปี(พ.ศ. 2559-2560)  
3.3 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

3.3.1 ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 
3.3.2 ข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. 2559  

 
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน 
 

3.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
3.1.1.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535   

พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ป่าไม้ต้นน้ าถูกท าลาย เป็นต้น โดยส่งเสริมให้
ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโยตรงด้วย พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ในเรื่องคุณภาพของน้ า น้ าบาดาล น้ าทะเลชายฝั่ง อากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตลอดจนก าหนดให้มีกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
ระบบของเสีย ทั้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายฉบับนี้แม้จะกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง 

3.1.1.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2550   

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการในการคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือสุขาภิบาล โดยให้รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคุมดูแลด้านสาธารณสุขและก าหนดมาตรการ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน และวิธีการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ
ดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และ
ก าหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งก าหนดให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่มีอ านาจออกข้อก าหนดท้องถิ่นออกใช้
บังคับในท้องถิ่นในการด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งมีอ านาจเปรียบเทียบปรับกับผู้ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางสาธารณสุขที่กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัตินี้ได้
แก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตอ านาจ โดยอาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการท้องถิ่น
อ่ืนได้หรืออนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ และ
ยังให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือ
ขยะมูลฝอยไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงด้วย ซึ่งพบว่ากฎหมายฉบับนี้จะเน้นการจัดการขยะ  
มูลฝอย แต่ก็ไม่เป็นการแก้ไขท่ีปลายทาง ไม่มีการการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ตันทางแบบครบวงจร 

3.1.1.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พ.ศ. 2535   

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในที่หรือทางสาธารณะ
เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบ สาระส าคัญของ
กฎหมายฉบับนี้ คือ ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้า 
มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร ห้ามผู้ใดอาบน้ าหรือ
ซักล้างสิ่งใด ๆ บนถนนหรือสถานที่สาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้ซึ่งการนั้น หรือในบริเวณทางน้ าที่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ ห้ามโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ห้ามปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว ก าแพง ต้นไม้ 
หรือสิ่งค้ ายันต้นไม้สาธารณะห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใด ๆ ในอาคารในลักษณะที่สกปรกรุงรัง
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หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เป็นต้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมี
โทษตามกฎหมาย  

3.1.1.4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สาระส าคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535    

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) และ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การออกกฎกระทรวงก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการส่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็น
อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ การออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ 
จะก าหนดให้แตกต่างกันโดยค านึงถึงปริมาณมูลฝอย ระยะเวลา ลักษณะการจัดเก็บ ต้นทุน และ
ความคุ้มค่า (มาตรา 5) 

(2) การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพ้ืนที่ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมองค์การบริ หาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือท าร่วมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) ก าหนด (มาตรา 34/1) 

(3) การมอบให้เอกชนด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการมิให้ถือว่าเป็นการ
ร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แต่หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข กระทรวงมหาดไทยก าหนด ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐประกอบด้วย (มาตรา 34/1 วรรคสอง)  

(4) สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ราชการท้องถิ่น รวมทั้ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่ได้รับมอบหมาย ย่อมมีอ านาจน าไปด าเนินการ ใช้ หรือการหา
ประโยชน์ได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้ระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด (มาตรา 34/1 วรรคสาม) 

(5) ราชการท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ด าเนินการจัดการมูลฝอยมิให้ถือว่าเป็นการท ากิจการนอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 34/1 วรรคสี่) 

(6) ให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจากผู้เกี่ยวข้อง ตามอัตราที่ก าหนดในข้อก าหนดท้องถิ่น 
ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 34/1 วรรคห้า) 



Ref. code: 25595803010205KVN

73 
 

 

73 

(7) การจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (มาตรา 34/1 วรรคหก) 

(8) การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 34/1 วรรคเจ็ด) 

(9) ผู้ใดประสงค์จะด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน ก าจัด หรือหา
ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนดท้องถิ่น (มาตรา 34/2) 

1) ใบอนุญาตรับท าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีอายุ 1 ปี 
2) ใบอนุญาตการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีอายุ 5 ปี 
3) ใบอนุญาตการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและ 

มูลฝอยมีอายุ 5 ปี 
(10) ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อก าหนดท้องถิ่น ดังนี้ (มาตรา 

34/3) 
1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยใน

สถานทีท่ี่เอกชนเปิดให้ประชาชนเข้าไปได้ 
2) ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
3) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บขนและ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
4) ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
5) ก าหนดการอ่ืนใดที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอย 
(11) ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ในที่สาธารณะให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ (มาตรา 34/3 วรรคสอง) 
(12) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มีหน้าที่เสนอแนะ แนะน า 

ราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนงาน/โครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด และกรณีที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินให้  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอความเห็นในการขอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย (มาตรา 34/4) 
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(13) ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ตั้งกรรมการกลางเพ่ือให้
ค าแนะน าและก ากับการด าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการต้องประกอบด้วย 
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกรมอนามัย 
ทั้งนี้ จะแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องก็ได้ (มาตรา 34/4 วรรคสาม) 

(14) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพ่ือให้
ค าแนะน า และก ากับการด าเนินการของส่วนราชการท้องถิ่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย (มาตรา 34/4 วรรคสี่) 

(15) ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยที่จะให้ค าแนะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระราชบัญญัตินี้  ในเขตเทศบาล  
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้เป็นอ านาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด และในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอ านาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(16) บทก าหนดโทษ  
1) ผู้ใดด าเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจ าทั้งปรับ 
2) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดท้องถิ่นในมาตรา 34/3 ข้อ 1) และ 

5) (การจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิบัติและมูลฝอยในที่เอกชน/การอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ) 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจ าทั้งปรับ 

3) ผู้มีหน้าที่ หรือได้รับมอบหมายให้เก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย หรือผู้ได้รับอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่นในมาตรา 34/3 ข้อ 2) 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3.1.1.5 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549   

(1) มาตรา 16 ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริการ
ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตนเองเองรวม 23 เรื่อง โดยรวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  

(2) มาตรา 17 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
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(3) มาตรา 20 มาตรา 22 ก าหนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ร่วมมือกันด าเนินการหรือร้องขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนได้ หรือมอบอ านาจให้เอกชน
ด าเนินการแทนได ้

3.1.1.6 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2552 กรณีเทศบาลต าบล มาตรา 50 (3) กรณีเทศบาลเมือง มาตรา 53 (1) ก าหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล  

(2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่รักษาความสะอาด
ของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 45 (8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน (9) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   

(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 มาตรา 62 (7) ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ในการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ (8) ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 

3.1.2 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ท้องถิ่น  

3.1.2.1 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

มาตรา 34/1 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น 
แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา 34/1 วรรคสอง ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายให้ ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ หรือท าร่วมกับราชการส่วน
ท้องถิ่นก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ... 
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3.1.2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

มาตรา 57 (7) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแลการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และมาตรา 65 ก าหนดอ านาจและหน้าที่นายอ าเภอในการ
ก ากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น 

3.1.2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552  

มาตรา 77 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ เพื่อการนี ้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

3.1.2.4 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552  

มาตรา 71 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล
เทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายในการนี้ให้มีอ านาจ
หน้าที่ชี้แจง แนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ 
จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็
ได้ และให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น 
ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจง แนะน า
ตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมา
ตรวจตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ สอบสวนก็ได้ 

3.1.2.5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  

มาตรา 90 ก าหนดให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  

3.1.2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

มาตรา 94 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา เพื่อการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้
นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 
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ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (กรณีกรุงเทพมหานคร) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือนายอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ราชการส่วนท้องถิ่นรักษาความสะอาดของถนน 
หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการเก็บ ขน หรือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
3.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 

3.2.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
 3.2.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

มีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด การน าของเสีย
กลับมาใช้ซ้ าและใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งก าเนิดตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
แบบศูนย์รวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการแปรรูปผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม และความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

3.2.1.2 ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายปีในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายต่อไป 

3.2.1.3 กรอบแนวคิด ได้แก่ ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย 
ที่แหล่งก าเนิด ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม ความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3.2.1.4 เป้าหมายของแผนฯ ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายในปี 2564 
ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 100 ของปริมาณขยะ 
มูลฝอยตกค้างของปี 2558 ภายในปี 2562 และองค์กรปกครองท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศภายในปี 2564 

3.2.1.5 มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้แก่ ลดการเกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด เพ่ิมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
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3.2.1.6 การจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (Model L) 
กลุ่มพ้ืนที่ขนาดกลาง (Model M) กลุ่มพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Model S) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(Transfer Station) และพ้ืนที่ที่จัดการของขยะมูลฝอยของตนเอง (Stand Alone) 

3.2.1.7 หน่วยงานด าเนินการ ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานสนับสนุน ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ และภาคประชาชน องค์กรชุมชน หรือประชาสังคม 

3.2.1.8 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และบูรณาการความร่วมมือ
การท างานของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม และ  
การติดตามประเมินผล 

3.2.2 แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)  

3.2.2.1 ที่มา  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 

“ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) และมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย ก ากับดูแลให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะมูลฝอย” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 
2559-2560)  

3.2.2.2 กรอบการด าเนินงาน 
การด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพนั้น 

สามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ  
ระยะกลางทาง คือ ระยะการเก็บ/ขน ที่มีประสิทธิภาพ และระยะปลายทาง คือ ระยะการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย 
ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี(พ.ศ. 2559-2560) เป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้น จึงมุ่งด าเนินการ
ใน 2 ระยะแรกเท่านั้น ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 Rs เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอย
อันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยอันตราย กลับมาใช้
ประโยชน์ และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าที่ต้นทาง ในส่วนของระยะกลางทาง คือ การจัดท าระบบเก็บ/ขนให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การจัดการขยะ 
มูลฝอยในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
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3.2.2.3 เป้าประสงค์ 
(1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลง 
(2) ขยะมูลฝอยอันตรายได้รับการคัดแยกเพ่ิมข้ึน 
(3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการ

ก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
3.2.2.4 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  

(1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก าจัดที่ปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2559 

(2) ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง “จุดรวม
ขยะมูลฝอยอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง 

(3) ร้อยละ 85 ของปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(4) ร้อยละ 70 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3.2.2.5 แนวคิดพื้นฐาน  
ด าเนินการโดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse 

ใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) และ Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) และหลักการประชารัฐ คือ การส่งเสริม
บทบาทของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคประชาชนและประชาสังคม  

มาตรการครอบคลุมการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ประกอบด้วย  

(1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งก าเนิด คือ สนับสนุนและขยายผล
ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ 
ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว 

(2) มาตรการเพ่ิมศักยภาพการเก็บขน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจังหวัด ด าเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การ
ก าจัดต่อไป 

(3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ คือ สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ตั้งแต่ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
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3.2.2.6 ก าหนดให้มี “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย”  
เพ่ือบูรณาการการท างานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรมกระทรวงศึกษาธิการ และส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) โดยให้มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา แนะน าในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าวเพ่ือรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และจัดให้มีคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะมูลฝอย” ตามแนวทางประชารัฐ ตลอดจนคณะท างานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทย ไร้ขยะมูลฝอย” จ านวน 4 คณะ ได้แก่  คณะท างานด้าน
วิชาการ คณะท างานด้านการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คณะท างาน
ด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และคณะท างานด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยและการประชาสัมพันธ์  

 
3.3 สถานการณ์ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 
 

3.3.1 ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  
กรมควบคุมมลพิษ โดยส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้จัดท าแบบ

ส ารวจ และลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนามเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของประเทศ ปี พ.ศ. 2557-2559 ซึ่งมี
สถานการณ์ขยะมูลฝอย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ดังนี้ 

3.3.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
7,778 แห่ง   

 
ตารางที่ 3.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในการส ารวจข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 1 0.01 

เทศบาลและเมืองพัทยา 4,422 56.86 
เทศบาลและเมืองพัทยา 3,354 43.13 

รวม 7,778 100.00 

 
  



Ref. code: 25595803010205KVN

81 
 

 

81 

3.3.1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นของประเทศ  
 

ตารางที่ 3.2  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  
(หน่วย: ล้านตัน) 

ปี พ.ศ. รวม
ทั้งหมด 

กทม. ร้อยละ เทศบาล
และ 

เมืองพัทยา 

ร้อยละ องค์การ
บริหาร 

ส่วนต าบล 

ร้อยละ 

2557 26.19 3.94 15.04 10.73 40.97 11.52 43.99 

2558 26.85 4.21 15.68 11.02 41.04 11.62 43.28 
2559 27.06 4.21 15.56 11.16 41.24 11.69 43.20 

 
3.3.1.3 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นจ านวน 7,776 แห่ง (ไม่รวม

กรุงเทพมหานคร) 
 

ตารางที่ 3.3  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557-2559 

(หน่วย: ล้านตัน) 
พ.ศ. รวมทั้งหมด เทศบาลและ 

เมืองพัทยา 
ร้อยละ องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
ร้อยละ 

2557 22.25 10.73 48.22 11.52 51.78 

2558 22.64 11.02 48.67 11.62 51.33 
2559 22.85 11.16 48.84 11.69 51.16 

 
3.3.1.4 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้วิจัยเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 โดยวิธีการตามหลักสถิติดังต่อไปนี้  
ให้ X คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมากที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 คือ 176,856 ตัน/ปี 
ให้ Y คือ จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เท่ากับ 0  
   หาพิสัย  =  X-Y    = 176,856-0      = 176,856 ตัน/ปี      
   หาความกว้างอันตรภาคชั้น  = พิสัย/จ านวนชั้นที่ต้องการ    
     = 176,856 / 11   = 16,078 ตัน/ปี    
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ตารางที่ 3.4  การจัดกลุ่มขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน 

ขนาด อปท. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) 
C 0-16,078 

B1 16,079-32,157 
B2 32,158-48,236 

A1 48,237-64,314 

A2 64,315-80,393 
A3 80,394-96,472 

A4 96,473-112,551 

A5 112,552-128,630 
A6 128,631-114,709 

A7 114,710-160,788 

A8 160,789-176,867 
 
 จากตารางข้างต้นสามารถจัดกลุ่มปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 3 ขนาด ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 3.5  ขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน 

ขนาด อปท. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) 
เล็ก (C) 0-16,078 

กลาง (B1-B2) 16,079-48,236 

ใหญ่ (A1-A8) 48,237-176,867 
หมายเหตุ: ขนาดใหญ่โดยเริ่มจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนตั้งแต่ล าดับที่ 20 ขึ้นไป เฉลี่ย 3 ป ี                
(พ.ศ. 2557-2559) เท่ากับ 51,000 ตัน/ปี 
 
 เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ดังตาราง 3.4-3.5 จากนั้นได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด 7,776 แห่ง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจ านวน 72 แห่ง แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
ดังตารางต่อไปนี้   
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ตารางที่ 3.6  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2557   
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

1 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี 176,809.65 0.00 
2 ชลบุร ี เมือง เมืองพัทยา 160,965.00 0.00 
3 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 126,213.35 0.00 

4 สงขลา หาดใหญ ่ ทน.หาดใหญ ่ 109,317.50 0.00 
5 เชียงใหม ่ เมือง ทน.เชียงใหม่ 94,900.00 0.00 

6 นครราชสมีา เมือง ทน.นครราชสมีา 91,228.10 202,831.00 
7 ชลบุร ี บางละมุง ทม.แฉลมฉบัง 85,731.20 0.00 
8 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น 77,489.50 620,000.00 
9 นครสวรรค ์ เมือง ทน.นครสวรรค ์ 74,460.00 0.00 
10 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง 70,565.45 0.00 
11 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางปู 68,985.00 0.00 
12 ชลบุร ี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสรุศักดิ ์ 67,525.00 0.00 

13 สุราษฎร์ธาน ี เมือง ทน.สุราษฎร์ธาน ี 64,970.00 0.00 
14 สุราษฎร์ธาน ี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 62,050.00 37,350.00 

15 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต 55,928.95 0.00 
16 ปทุมธาน ี คลองหลวง  ทม.คลองหลวง 54,750.00 0.00 

17 ปทุมธาน ี เมือง ทน.รังสิต 54,662.40 0.00 
18 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง 50,005.00 0.00 
19 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก 49,205.65 0.00 

20 เชียงราย เมือง ทน.เชียงราย 48,180.00 0.00 
21 ประจวบครีีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน 47,450.00 165,962.00 

22 ปทุมธาน ี คลองหลวง  ทม.ท่าโขลง 47,450.00 42,112.50 
23 ภูเก็ต กะทู ้ ทม.ป่าตอง 46,796.65 0.00 
24 สงขลา เมือง ทน.สงขลา 46,136.00 0.00 
25 นครศรีธรรมราช เมือง ทน.นครศรีธรรมราช 45,625.00 935,100.00 

26 สมุทรปราการ เมือง ทต.ด่านส าโรง 43,800.00 0.00 
27 ยะลา เมือง ทน.ยะลา 42,431.25 0.00 
28 ตรัง เมือง ทน.ตรัง 41,763.30 108,000.00 

29 ระยอง เมือง ทม.ระยอง 40,153.65 0.00 
30 สมุทรสาคร เมือง ทน.สมุทรสาคร 40,150.00 0.00 
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ตารางที่ 3.6 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

31 ระยอง เมือง ทม.มาบตาพดุ 39,420.00 0.00 
32 ล าปาง เมือง ทน.ล าปาง 38,325.00 0.00 
33 ชลบุร ี บางละมุง ทม.หนองปรือ 37,230.00 134,400.00 

34 พระนครศรีอยุธยา เมือง ทน.ระนครศรีอยุธยา 36,573.00 304,200.00 
35 นครปฐม เมือง ทน.นครปฐม 36,500.00 300,520.00 

36 ปทุมธาน ี คลองหลวง  อบต.คลองสาม 36,500.00 43,456.50 
37 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย 

(ส าโรงใต้) 
36,171.50 0.00 

38 สมุทรปราการ เมือง ทน.สมุทรปราการ 35,317.40 0.00 
39 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน  ทน.อ้อมน้อย 32,850.00 0.00 

40 อุบลราชธาน ี เมือง ทน.อุบลราชธาน ี 32,120.00 0.00 
41 สมุทรปราการ เมือง ทต.ส าโรงเหนือ 29,565.00 0.00 

42 ปทุมธาน ี ล าลูกกา  ทม.ลาดสวาย 29,200.00 48,552.00 
43 ชลบุร ี เมือง ทม.แสนสุข 29,200.00 0.00 
44 ตาก เมือง ทน.แม่สอด 28,470.00 99,567.00 

45 ภูเก็ต เมือง ทต.รัษฎา 22,954.85 0.00 
46 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต 22,261.35 0.00 

47 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม 20,469.20 54,000.00 
48 กาญจนบุร ี เมือง ทม.กาญจนบุร ี 18,250.00 606,727.00 

49 สุรินทร ์ เมือง ทม.สุรินทร ์ 17,520.00 0.00 
50 กระบี ่ เมือง ทม.กระบี ่ 17,450.65 0.00 

51 บุรีรัมย ์ เมือง ทม.บุรีรมัย ์ 15,549.00 0.00 
52 ร้อยเอ็ด เมือง ทม.ร้อยเอ็ด 14,782.50 84,000.00 
53 ชุมพร เมือง ทม.ชุมพร 11,680.00 50,545.80 
54 นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ ่ 8,760.00 0.00 
55 พะเยา เมือง ทต.แม่กา 7,997.15 0.00 

56 เชียงใหม ่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว 4,745.00 0.00 
57 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร  ทม.พิบูลมังสาหาร 4,562.50 9,000.00 

58 จันทบุร ี ท่าใหม่  ทม.ท่าใหม ่ 4,117.20 36,000.00 
59 แม่ฮ่องสอน เมือง ทม.แม่ฮ่องสอน 3,650.00 0.00 

60 กาฬสินธุ ์ หนองกงุศรี  อบต.โคกเครือ 3,394.50 0.00 
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ตารางที่ 3.6 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

61 ตรัง ปะเหลยีน อบต.บ้านนา 3,248.50 0.00 
62 หนองบัวล าภ ู เมือง อบต.บ้านพร้วม 3,160.90 0.00 
63 ระนอง กระบุร ี ทต.น้ าจืด 2,555.00 90.00 

64 หนองคาย ท่าบ่อ อบต.หนองนาง 1,781.20 0.00 
65 สตูล ท่าแพ อบต.ท่าเรือ 1,606.00 378.00 

66 เชียงราย ป่าแดด  ทต.โรงช้าง 1,587.75 373.00 
67 ล าปาง แม่พริก ทต.พระบาทวังตวง 1,438.10 1,500.00 
68 สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต.วังลึก 1,361.45 0.00 
69 สระบรุ ี หนองแค อบต.กุ่มหัก 1,157.05 0.00 
70 พัทลุง ควนขนุน ทต.ควนขนุน 792.05 0.00 
71 ชัยภูม ิ จัตุรสั ทต.หนองบัวโคก 766.50 2,250.00 
72 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดเชียงหม ี 438.00 1,215.00 

 
ตารางที่ 3.7  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2558 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 

ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

1 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี 176,733.00 0.00 
2 ชลบุร ี เมือง เมืองพัทยา 164,250.00 0.00 
3 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 127,279.15 0.00 
4 สงขลา หาดใหญ ่ ทน.หาดใหญ ่ 109,792.00 0.00 
5 เชียงใหม ่ เมือง ทน.เชียงใหม่ 94,170.00 0.00 

6 นครราชสมีา  เมือง ทน.นครราชสมีา 91,250.00 0.00 
7 ชลบุร ี บางละมุง ทน.แหลมฉบัง 87,600.00 0.00 

8 ขอนแก่น  เมือง ทน.ขอนแก่น 79,971.50 700,000.00 
9 นครสวรรค ์ เมือง ทน.นครสวรรค ์ 74,825.00 0.00 
10 ชลบุร ี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสรุศักดิ ์ 73,000.00 0.00 
11 สมทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง 71,540.37 0.00 
12 สมทรปราการ เมือง ทต.บางปู 71,175.00 0.00 

13 สุราษฎร์ธาน ี เมือง ทน.สุราษฎร์ธาน ี 64,970.00 0.00 
14 สุราษฎร์ธาน ี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 62,050.00 59,400.00 
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

15 ปทุมธาน ี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 60,225.00 0.00 
16 ภูเก็ต  เมือง ทน.ภูเก็ต 58,400.00 0.00 
17 ปทุมธาน ี เมือง ทน.รังสิต 54,750.00 0.00 

18 ปทุมธาน ี คลองหลวง  ทม.ท่าโขลง 49,275.00 0.00 
19 สมทราปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง 49,275.00 0.00 

20 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก 48,873.50 0.00 
21 นครศรีธรรมราช  เมือง ทน.นครศรีธรรมราช 47,982.90 998,100.00 
22 ภูเก็ต  กะทู ้ ทม.ป่าตอง 47,450.00 0.00 
23 สงขลา เมือง ทน.สงขลา 46,318.50 0.00 
24 เชียงราย เมือง ทน.เชียงราย 43,800.00 0.00 
25 ปทุมธาน ี ล าลูกกา  อบต.คลองสาม 43,800.00 0.00 
26 ประจวบครีีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน 43,800.00 2 00,952.00 

27 ยะลา  เมือง ทน.ยะลา 42,252.40 0.00 
28 ล าปาง เมือง ทม.เขลางค์นคร 41,975.00 0.00 

29 ภูเก็ต  เมือง ทน.ตรัง 41,799.80 108,000.00 
30 ชลบุร ี บางละมุง ทม.หนองปรือ 40,880.00 134,400.00 

31 ล าปาง เมือง ทน.ล าปาง 40,150.00 0.00 
32 สมุทรสาคร  กระทุ่มแบน  ทน.อ้อมน้อย 40,150.00 0.00 
33 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปูเ่จา้สมิงพราย 

(ส าโรงใต้) 
40,150.00 0.00 

34 ระยอง เมือง ทม.มาบตาพดุ 40,150.00 0.00 

35 นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ ่ 40,150.00 0.00 
36 สมุทรสาคร  เมือง ทน.สมุทรสาคร 38,325.00 0.00 
37 ระยอง เมือง ทน.ระยอง 38,325.00 0.00 
38 พระนครศรีอยุธยา  เมือง ทน.พระนครศรีอยุธยา 37,230.00 0.00 
39 นครปฐม  เมือง ทน.นครปฐม 36,500.00 73,818.83 

40 สมุทรปราการ เมือง ทต.ด่านส าโรง 36,500.00 0.00 
41 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางแก้ว 36,500.00 0.00 

42 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางโฉลง 36,500.00 0.00 
43 นครปฐม เมือง ทน.นครปฐม 36,500.00 0.00 
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

44 สมุทรปราการ เมือง ทน.สมุทรปราการ 35,770.00 0.00 
45 นราธิวาส เมือง ทม.นราธิวาส 33,492.40 0.00 
46 ชลบุร ี เมือง ทม.บ้านสวน 32,850.00 0.00 

47 อุบลราชธาน ี เมือง ทน.อุบลราชธาน ี 31,901.00 0.00 
48 ปทุมธาน ี ล าลูกกา  ทม.ลาดสวาย 31,755.00 48,552.00 

49 สมุทรปราการ เมือง ทต.ส าโรงเหนือ 31,025.00 0.00 
50 ชลบุร ี เมือง ทม.แสนสุข 31,025.00 0.00 
51 ปทุมธาน ี ล าลูกกา  ทม.ล าสามแก้ว 29,200.00 0.00 
52 ตาก เมือง ทน.แม่สอด 28,470.00 100,080.00 
53 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเสาธง 28,470.00 0.00 
54 สระบรุ ี เมือง ทม.สระบุร ี 27,375.00 0.00 
55 ฉะเชิงเทรา  เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา 27,375.00 75,600.00 

56 สมุทรสาคร  เมือง ทต.นาด ี 25,550.00 30,000.00 
57 ปทุมธาน ี ล าลูกกา  ทม.คูคต 25,550.00 0.00 

58 ภูเก็ต  เมือง ทต.วิชิต 24,090.00 0.00 
59 ภูเก็ต เมือง ทต.รัษฎา 22,995.00 0.00 

60 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม 21,929.20 67,540.00 
61 นครราชสมีา  ปากช่อง ทม.ปากช่อง 18,250.00 145,800.00 
62 บุรีรัมย ์ เมือง ทม.บุรีรมัย ์ 15,549.00 0.00 

63 ชุมพร เมือง ทม.ชุมพร 11,680.00 54,745.80 
64 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร  ทม.พิบูลมังสาหาร 4,745.00 9,000.00 

65 เชียงใหม ่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว 4,745.00 0.00 
66 จันทบุร ี ท่าใหม่  ทม.ท่าใหม ่ 4,117.20 36,000.00 
67 กาฬสินธุ ์ หนองกุงศรี  อบต.โคกเครือ 3,405.45 0.00 
68 ตรัง ปะเหลยีน อบต.บ้านนา 3,270.40 0.00 

69 หนองบัวล าภ ู เมือง อบต.บ้านพร้วม 3,208.35 0.00 
70 เชียงราย ป่าแดด  ทต.โรงช้าง 1,587.75 135.00 
71 ล าปาง แม่พริก ทต.พระบาทวังตวง 1,445.40 1,500.00 

72 สุโขทัย ศรีส าโรง  อบต.วังลึก 1,343.20 0.00 
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ตารางที่ 3.8  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2559 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

1 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี 177,025.00 0.00 
2 ชลบุร ี เมือง เมืองพัทยา 147,825.00 5.00 
3 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 129,848.75 0.00 

4 สงขลา หาดใหญ ่ ทน.หาดใหญ ่ 110,157.00 0.00 
5 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น 98,338.30 700,000.00 

6 ชลบุร ี บางละมุง ทน.แหลมฉบัง 97,820.00 102.00 
7 อุดรธาน ี เมือง ทน.อุดรธาน ี 92,045.70 0.00 
8 นครราชสมีา เมือง ทน.นครราชสมีา 91,753.70 0.00 
9 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางปู 79,205.00 0.00 
10 ชลบุร ี ศรีราชา ทน.พระยาสรุศักดิ ์ 75,920.00 100.00 
11 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย 73,000.00 0.00 
12 เชียงใหม ่ เมือง ทน.เชียงใหม่ 66,057.70 0.00 

13 ลพบุร ี เมือง ทม.ลพบุร ี 62,050.00 0.00 
14 สุราษฎร์ธาน ี เมือง ทน.สุราษฎร์ธาน ี 62,050.00 0.00 

15 สุราษฎร์ธาน ี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 62,050.00 200,115.00 
16 สมุทรปราการ บางพลี ทต.บางแก้ว 61,685.00 0.00 

17 นครสวรรค ์ เมือง ทน.นครสวรรค ์ 60,287.05 0.00 
18 นครศรีธรรมราช เมือง ทน.นครศรีธรรมราช 59,495.00 1,072,680.00 
19 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง 58,035.00 0.00 

20 ปทุมธาน ี เมือง ทน.รังสิต 56,575.00 0.00 
21 ปทุมธาน ี คลองหลวง ทม.คลองหลวง 54,750.00 0.00 

22 ปทุมธาน ี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง 54,750.00 0.00 
23 ภูเก็ต เมือง ทน.ภูเก็ต 54,060.15 0.00 
24 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง 53,655.00 0.00 
25 ภูเก็ต กะทู ้ ทม.ป่าตอง 53,494.40 0.00 

26 นครปฐม เมือง ทน.นครปฐม 51,100.00 53,900.00 
27 ประจวบศรีีขันธ์ เมืองหัวหิน ทม.หัวหิน 51,100.00 200,952.00 
28 ยะลา เมือง ทน.ยะลา 49,275.00 0.00 

29 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก 48,541.35 0.00 
30 นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ ่ 47,450.00 0.00 
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

31 สงขลา เมือง ทน.สงขลา 45,588.50 0.00 
32 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย 

(ส าโรงใต้) 
44,530.00 0.00 

33 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางพลีใหญ ่ 43,800.00 0.00 

34 ระยอง เมือง ทน.ระยอง 43,800.00 5.00 
35 ชลบุร ี บางละมุง ทม.หนองปรือ 43,800.00 1,650.00 
36 อุบลราชธาน ี เมือง ทน.อุบลราชธาน ี 43,573.70 0.00 
37 ชลบุร ี เมือง ทม.แสนสุข 41,975.00 2.50 
38 ล าปาง เมือง ทม.เขลางค์นคร 41,788.85 0.00 
39 ตรัง เมือง ทน.ตรัง 41,613.65 0.00 

40 สมุทรปราการ เมือง ทน.สมุทรปราการ 40,150.00 0.00 
41 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางโฉลง 40,150.00 0.00 

42 ปทุมธาน ี ล าลูกกา ทม.สาดสวาย 40,150.00 0.00 
43 ระยอง เมือง ทม.มาบตาพดุ 39,420.00 2,200.00 
44 ล าปาง เมือง ทน.ล าปาง 37,806.70 0.00 

45 พระนครศรีอยุธยา เมือง ทน.พระนครศรีอยุธยา 36,529.20 0.00 
46 สมุทรสาคร เมือง ทต.นาด ี 36,500.00 268,800.00 

47 ปทุมธาน ี คลองหลวง อบต.คลองสาม 36,500.00 46,412.16 
48 สมุทรปราการ เมือง ทต.ด่านส าโรง 36,135.00 0.00 

49 บุรีรัมย ์ เมือง ทม.บุรีรมัย ์ 32,996.00 0.00 
50 บุรีรัมย ์ เมือง ทม.บุรีรมัย ์ 32,996.00 0.00 

51 สมุทรปราการ เมือง ทต.ส าโรงเหนือ 32,850.00 0.00 
52 เชียงราย เมือง ทน.เชียงราย 32,652.90 0.00 
53 สมุทรสาคร เมือง ทน.สมุทรสาคร 31,390.00 0.00 
54 ชลบุร ี เมือง ทม.บ้านสวน 31,025.00 0.00 
55 ปทุมธาน ี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว 29,200.00 0.00 

56 ภูเก็ต เมือง ทต.วิชิต 28,185.30 0.00 
57 ภูเก็ต เมือง ทต.รัษฎา 27,495.45 0.00 

58 ตาก เมือง ทน.แม่สอด 27,375.00 0.00 
59 ฉะเชิงเทรา เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา 25,550.00 500,000.00 

60 ปทุมธาน ี ล าลูกกา ทม.คูคต 25,550.00 0.00 
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. ปริมาณขยะที่

เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 
ขยะตกค้าง
สะสม (ตัน) 

61 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม 22,575.25 67,540.00 
62 ชุมพร เมือง ทม.ชุมพร 13,505.00 0.00 
63 ยะลา เบตง ทม.เบตง 11,183.60 0.00 

64 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร ทม.พิบูลมังสาหาร 5,986.00 9,000.00 
65 เชียงใหม ่ แม่ริม อบต.ดอนแก้ว 4,993.20 0.00 

66 จันทบุร ี ท่าใหม่ ทม.ท่าใหม ่ 3,650.00 36,000.00 
67 กาฬสินธุ ์ หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ 3,409.10 0.00 
68 ตรัง ปะเหลยีน อบต.บ้านนา 3,259.45 0.00 
69 หนองบัวล าภ ู เมือง อบต.บ้านพร้วม 3,226.60 0.00 
70 ล าปาง แม่พริก ทต.พระบาทวังตวง 1,430.80 1,554.75 
71 สุโขทัย ศรีส าโรง อบต.วังลึก 1,361.45 0.00 
72 เชียงราย ป่าแดด ทต.โรงช้าง 1,231.27 45.00 

 
 จากตารางที่ 3.6-3.8 สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
ตามล าดับดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 3.9  เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

 
ที ่

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
1 ทน.นนทบุรี 176,809.65 ทน.นนทบุรี 176,733.00 ทน.นนทบุรี 177,025.00 

2 เมืองพัทยา 160,965.00 เมืองพัทยา  164,250.00 เมืองพัทยา 147,825.00 
3 ทน.ปากเกร็ด 126,213.35 ทน.ปากเกร็ด  127,279.15 ทน.ปากเกร็ด 129,848.75 

4 ทน.หาดใหญ ่ 109,317.50 ทน.หาดใหญ ่ 109,792.00 ทน.หาดใหญ ่ 110,157.00 
5 ทน.เชียงใหม ่ 94,900.00 ทน.เชียงใหม ่ 94,170.00 ทน.ขอนแก่น 98,338.30 

6 ทน.นครราชสมีา 91,228.10 ทน.นครราชสมีา  91,250.00 ทน.แหลมฉบัง 97,820.00 
7 ทม.แฉลมฉบัง 85,731.20 ทน.แหลมฉบัง  87,600.00 ทน.อุดรธาน ี 92,045.70 
8 ทน.ขอนแก่น 77,489.50 ทน.ขอนแก่น  79,971.50 ทน.นครราชสมีา 91,753.70 
9 ทน.นครสวรรค ์ 74,460.00 ทน.นครสวรรค ์ 74,825.00 ทต.บางป ู 79,205.00 
10 ทต.บางเมือง 70,565.45 ทน.เจ้าพระยาสรุศกัดิ ์ 73,000.00 ทน.เจ้าพระยาสรุศกัดิ ์ 75,920.00 
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ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  (ต่อ) 
 
ที ่

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
11 ทต.บางป ู 68,985.00 ทต.บางเมือง  71,540.37 ทน.อ้อมน้อย 73,000.00 
12 ทน.เจ้าพระยาสรุศกัดิ ์ 67,525.00 ทต.บางป ู 71,175.00 ทน.เชียงใหม่ 66,057.70 

13 ทน.สุราษฎร์ธานี 64,970.00 ทน.สุราษฎร์ธานี 64,970.00 ทม.ลพบุร ี 62,050.00 
14 ทน.เกาะสมุย 62,050.00 ทน.เกาะสมุย  62,050.00 ทน.สุราษฎร์ธานี 62,050.00 

15 ทน.ภูเก็ต 55,928.95 ทม.คลองหลวง  60,225.00 ทน.เกาะสมุย 62,050.00 
16 ทม.คลองหลวง 54,750.00 ทน.ภูเก็ต  58,400.00 ทต.บางแก้ว 61,685.00 
17 ทน.รังสิต 54,662.40 ทน.รังสิต  54,750.00 ทน.นครสวรรค ์ 60,287.05 
18 ทม.ลัดหลวง 50,005.00 ทม.ท่าโขลง 49,275.00 ทน.นครศรีธรรมราช 59,495.00 
19 ทน.พิษณุโลก 49,205.65 ทม.ลัดหลวง  49,275.00 ทม.ลัดหลวง 58,035.00 
20 ทน.เชียงราย 48,180.00 ทน.พิษณุโลก  48,873.50 ทน.รังสิต 56,575.00 
21 ทม.หัวหิน 47,450.00 ทน.นครศรีธรรมราช 47,982.90 ทม.คลองหลวง 54,750.00 

22 ทม.ท่าโขลง 47,450.00 ทม.ป่าตอง  47,450.00 ทม.ท่าโขลง 54,750.00 
23 ทม.ป่าตอง 46,796.65 ทน.สงขลา 46,318.50 ทน.ภูเก็ต 54,060.15 

24 ทน.สงขลา 46,136.00 ทน.เชียงราย 43,800.00 ทต.บางเมือง 53,655.00 
25 ทน.นครศรีธรรมราช 45,625.00 อบต.คลองสาม  43,800.00 ทม.ป่าตอง 53,494.40 

26 ทต.ด่านส าโรง 43,800.00 ทม.หัวหิน  43,800.00 ทน.นครปฐม 51,100.00 
27 ทน.ยะลา 42,431.25 ทน.ยะลา  42,252.40 ทม.หัวหิน 51,100.00 
28 ทน.ตรัง 41,763.30 ทม.เขลางค์นคร  41,975.00 ทน.ยะลา 49,275.00 

29 ทม.ระยอง 40,153.65 ทน.ตรัง  41,799.80 ทน.พิษณุโลก 48,541.35 
30 ทน.สมุทรสาคร 40,150.00 ทม.หนองปรือ 40,880.00 ทต.อ้อมใหญ ่ 47,450.00 

31 ทม.มาบตาพดุ 39,420.00 ทน.ล าปาง  40,150.00 ทน.สงขลา 45,588.50 
32 

ทน.ล าปาง 38,325.00 ทน.อ้อมน้อย  40,150.00 
ทม.ปู่เจ้าสมิง-
พราย (ส าโรงใต้) 

44,530.00 

33 
ทม.หนองปรือ 37,230.00 

ทม.ปู่เจ้าสมิง-
พราย (ส าโรงใต้) 

40,150.00 อบต.บางพลีใหญ่ 43,800.00 

34 ทน.พระนครศรีอยธุยา 36,573.00 ทม.มาบตาพดุ  40,150.00 ทน.ระยอง 43,800.00 
35 ทน.นครปฐม 36,500.00 ทต.อ้อมใหญ ่ 40,150.00 ทม.หนองปรือ 43,800.00 

36 อบต.คลองสาม 36,500.00 ทน.สมุทรสาคร  38,325.00 ทน.อุบลราชธาน ี 43,573.70 
37 ทม.ปู่เจ้าสมิง-

พราย (ส าโรงใต้) 
36,171.50 ทน.ระยอง  38,325.00 ทม.แสนสุข 41,975.00 
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ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  (ต่อ) 
 
ที ่

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
38 ทน.สมุทรปราการ 35,317.40 ทน.พระนครศรีอยธุยา 37,230.00 ทม.เขลางค์นคร 41,788.85 
39 ทน.อ้อมน้อย 32,850.00 ทน.นครปฐม  36,500.00 ทน.ตรัง 41,613.65 

40 ทน.อุบลราชธาน ี 32,120.00 ทต.ด่านส าโรง 36,500.00 ทน.สมุทรปราการ 40,150.00 
41 ทต.ส าโรงเหนือ 29,565.00 อบต.บางแก้ว 36,500.00 อบต.บางโฉลง 40,150.00 

42 ทม.ลาดสวาย 29,200.00 อบต.บางโฉลง  36,500.00 ทม.สาดสวาย 40,150.00 
43 ทม.แสนสุข 29,200.00 ทน.นครปฐม 36,500.00 ทม.มาบตาพดุ 39,420.00 
44 ทน.แม่สอด 28,470.00 ทน.สมุทรปราการ 35,770.00 ทน.ล าปาง 37,806.70 
45 ทต.รัษฎา 22,954.85 ทม.นราธิวาส 33,492.40 ทน.พระนครศรีอยธุยา 36,529.20 
46 ทต.วิชิต 22,261.35 ทม.บ้านสวน 32,850.00 ทต.นาด ี 36,500.00 
47 ทม.มหาสารคาม 20,469.20 ทน.อุบลราชธาน ี 31,901.00 อบต.คลองสาม 36,500.00 
48 ทม.กาญจนบุร ี 18,250.00 ทม.ลาดสวาย  31,755.00 ทต.ด่านส าโรง 36,135.00 

49 ทม.สุรินทร ์ 17,520.00 ทต.ส าโรงเหนือ  31,025.00 ทม.บุรีรมัย ์ 32,996.00 
50 ทม.กระบี ่ 17,450.65 ทม.แสนสุข 31,025.00 ทม.บุรีรมัย ์ 32,996.00 

51 ทม.บุรีรมัย ์ 15,549.00 ทม.ล าสามแก้ว 29,200.00 ทต.ส าโรงเหนือ 32,850.00 
52 ทม.ร้อยเอ็ด 14,782.50 ทน.แม่สอด  28,470.00 ทน.เชียงราย 32,652.90 

53 ทม.ชุมพร 11,680.00 ทต.บางเสาธง  28,470.00 ทน.สมุทรสาคร 31,390.00 
54 ทต.อ้อมใหญ ่ 8,760.00 ทม.สระบุร ี 27,375.00 ทม.บ้านสวน 31,025.00 
55 ทต.แม่กา 7,997.15 ทม.ฉะเชิงเทรา  27,375.00 ทม.ล าสามแก้ว 29,200.00 

56 อบต.ดอนแก้ว 4,745.00 ทต.นาด ี 25,550.00 ทต.วิชิต 28,185.30 
57 ทม.พิบูลมังสาหาร 4,562.50 ทม.คูคต  25,550.00 ทต.รัษฎา 27,495.45 

58 ทม.ท่าใหม ่ 4,117.20 ทต.วิชิต  24,090.00 ทน.แม่สอด 27,375.00 
59 ทม.แม่ฮ่องสอน 3,650.00 ทต.รัษฎา 22,995.00 ทม.ฉะเชิงเทรา 25,550.00 
60 อบต.โคกเครือ 3,394.50 ทม.มหาสารคาม 21,929.20 ทม.คูคต 25,550.00 
61 อบต.บ้านนา 3,248.50 ทม.ปากช่อง  18,250.00 ทม.มหาสารคาม 22,575.25 

62 อบต.บ้านพร้วม 3,160.90 ทม.บุรีรมัย ์ 15,549.00 ทม.ชุมพร 13,505.00 
63 ทต.น้ าจืด 2,555.00 ทม.ชุมพร 11,680.00 ทม.เบตง 11,183.60 
64 อบต.หนองนาง 1,781.20 ทม.พิบูลมังสาหาร 4,745.00 ทม.พิบูลมังสาหาร 5,986.00 

65 อบต.ท่าเรือ 1,606.00 อบต.ดอนแก้ว 4,745.00 อบต.ดอนแก้ว 4,993.20 
66 ทต.โรงช้าง 1,587.75 ทม.ท่าใหม ่ 4,117.20 ทม.ท่าใหม ่ 3,650.00 

67 ทต.พระบาทวังตวง 1,438.10 อบต.โคกเครือ 3,405.45 อบต.โคกเครือ 3,409.10 
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ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  (ต่อ) 
 
ที ่

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
อปท. ขยะที่เกิดขึน้ 

(ตัน/ปี) 
68 อบต.วังลึก 1,361.45 อบต.บ้านนา 3,270.40 อบต.บ้านนา 3,259.45 
69 อบต.กุ่มหัก 1,157.05 อบต.บ้านพร้วม 3,208.35 อบต.บ้านพร้วม 3,226.60 

70 ทต.ควนขนุน 792.05 ทต.โรงช้าง 1,587.75 ทต.พระบาทวังตวง 1,430.80 
71 ทต.หนองบัวโคก 766.50 ทต.พระบาทวังตวง 1,445.40 อบต.วังลึก 1,361.45 

72 ทต.กุดเชียงหม ี 438.00 อบต.วังลึก 1,343.20 ทต.โรงช้าง 1,230.05 

 
3.3.1.4 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกท้ิงกองไว้ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้อง  
หรืออยู่ในบ่อของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกอง หรือพ้ืนที่ลักลอบทิ้ง  
เป็นต้น และผู้วิจัยเลือกจังหวัด10 ล าดับแรก ที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.10 จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลชุมชนฝอยตกค้าง 10 อันดับแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

 
ที ่

จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านขยะมูลฝอยตกค้าง 10 อันดับแรก 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
จังหวัด ขยะมตกค้าง 

(ตัน) 
จังหวัด ขยะตกค้าง 

(ตัน) 
จังหวัด ขยะตกค้าง 

(ตัน) 
1 สมุทรปราการ 2,001,960.00 สมุทรปราการ 1,300,000.00 ฉะเชิงเทรา 1,242,000.00 

2 นครศรีธรรมราช 1,047,357.60 นครศรีธรรมราช 1,114,591.20 นครศรีธรรมราช 1,093,053.00 
3 กาญจนบุร ี 934,598.00 ขอนแก่น 754,904.00 ขอนแก่น 754,904.00 
4 พระนครศรีอยุธยา 780,031.20 นครราชสมีา 521,833.60 พระนครศรีอยุธยา 642,566.00 

5 ขอนแก่น 767,967.24 พระนครศรีอยุธยา 486,714.00 สมุทรปราการ 616,143.00 
6 นครราชสมีา 760,825.00 กาญจนบุร ี 463,475.72 ชลบุรี  

และเมืองพัทยา 
398,936.00 

7 เพชรบุร ี 682,937.00 ราชบุร ี 375,099.16 เพชรบุร ี 356,925.00 
8 ฉะเชิงเทรา 655,033.00 ปราจีนบุร ี 318,962.00 ประจวบคีรีขันธ์ 285,197.00 
9 ชลบุรี  

และเมืองพัทยา 
591,386.00 ชชลบุรี  

และเมืองพัทยา 
314,770.00 สมุทรสาคร 279,825.00 

10 ปราจีนบุร ี 552,678.52 ลพบุร ี 274,534.00 สุราษฏร์ธาน ี 263,499.00 
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 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง พบว่า จังหวัดที่ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 
ดังนี้  

 
ตารางที่ 3.11  จังหวัดที่ไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

ล าดับ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

จังหวัด จังหวัด จังหวัด 
1 นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี 

2 ภูเก็ต ภูเก็ต ภูเก็ต 
3  สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 

4  อุตรดิตถ์ อ่างทอง 

 
 ทั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลรายองค์กรปกครองท้องถิ่น พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือก 26 ล าดับแรกที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.12  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2557  

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ขยะตก 
ค้างสะสม 

(ตัน) 

ขยะ 
ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

1 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษา 1,174,560.00 12,410.00 

2 นครศรีธรรมราช เมือง ทน.นครศรีธรรมราช 935,100.00 45,625.00 

3 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น 620,000.00 77,489.50 
4 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี 606,727.00 18,250.00 

5 เพชรบุรี ชะอ า ทม.ชะอ า 450,251.00 21,900.00 
6 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.คลองนครเนื่องเขต 360,000.00 1,846.90 

7 พระนครศรีอยุธยา เมือง ทน.พระนครศรีอยุธยา 304,200.00 36,573.00 

8 ราชบุรี ปากท่อ อบต.ดอนทราย 225,904.00 2,868.90 
9 นครราชสีมา เมือง ทน.นครราชสีมา 202,831.00 91,228.10 

10 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษาใหม่ 186,300.00 18,250.00 
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ตารางที่ 3.12  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2557  (ต่อ) 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ขยะตก 
ค้างสะสม 

(ตัน) 

ขยะ 
ที่เกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

11 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหิน 165,962.00 47,450.00 

12 ชัยนาท เมือง อบต.เขาท่าพระ 160,800.00 2,474.70 
13 นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง 145,800.00 18,250.00 

14 ชลบุร ึ บางละมุง ทม.หนองปรือ 134,400.00 37,230.00 

15 เพชรบุรี ชะอ า ทต.บางเก่า 116,800.00 7,665.00 
16 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.บางไทร 112,500.00 9,125.00 

17 ตรัง เมือง ทน.ตรัง 108,000.00 41,763.30 

18 เพชรบูรณ์ เมือง ทม.เพชรบูรณ์ 100,000.00 14,600.00 
19 หนองบัวล าภู นาวัง อบต.นาแก 96,000.00 2,646.25 

20 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.หนองกี่ 90,720.00 4,755.95 
21 นครราชสีมา สูงเนิน ทต.สูงเนิน 90,000.00 5,110.00 

22 กระบี่ อ่าวลึก ทต.อ่าวลึกใต้ 85,500.00 5,110.00 

23 ร้อยเอ็ด เมือง ทม.ร้อยเอ็ด 84,000.00 14,782.50 
24 ราชบุรี โพธาราม ทต.เขาขวาง 83,202.00 4,380.00 

25 กระบี่ ล าทับ ทต.ล าทับ 80,885.75 3,650.00 

26 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.หนามแดง 79,200.00 1,029.30 
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ตารางที่ 3.13  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2558 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ขยะตก 
ค้างสะสม 

(ตัน) 

ขยะที่
เกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

1 สุราษฎร์ธานี เมือง ทน.นครศรีธรรมราช  998,100.00 47,982.90 

2 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น 700,000.00 79,971.50 
3 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษา  660,000.00 12,410.00 

4 สมุทรปราการ บางพลี  อบต.บางปลา  490,000.00 23,725.00 

5 กาญจนบุรี เมือง ทม.กาญจนบุรี  242,691.00 20,075.00 
6 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทม.หัวหนิ  200,952.00 43,800.00 

7 เพชรบุรี เขาย้อย ทต.เขาย้อย 200,000.00 3,704.75 

8 ชลบุร ี บ้านบึง อบต.หนองอิรุณ  150,240.00 3,650.00 
9 สมุทรปราการ เมือง อบต.แพรกษาใหม่  150,000.00 18,250.00 

10 ราชบุรี ปากท่อ อบต.ดอนทราย  148,772.00 3,160.90 
11 นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง  145,800.00 18,250.00 

12 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี  144,000.00 8,760.00 

13 ชลบุร ี บางละมุง ทม.หนองปรือ  134,400.00 40,150.00 
14 ชัยนาท เมือง ทม.ชัยนาท  129,600.00 10,950.00 

15 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.บางไทร 125,160.00 10,220.00 

16 สุราษฎร์ธานี เมือง ทน.ตรัง  108,000.00 41,799.80 
17 ตาก แม่สอด ทน.แม่สอด 100,080.00 28,470.00 

18 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทม.หล่มสัก  100,000.00 7,300.00 

19 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต.หนองกี่  90,720.00 4,927.50 
20 ร้อยเอ็ด เมือง ทม.ร้อยเอ็ด  84,000.00 14,034.25 

21 ราชบุรี โพธาราม ทต.เขาขวาง 83,202.00 3,285.00 
22 กระบี่ ล าทับ ทต.ล าทับ 82,670.00 3,102.50 

23 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.อุทัย  80,640.00 9,125.00 

24 ลพบุรี เมือง ทม.ลพบุรี  79,200.00 27,375.00 
25 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.หนามแดง  79,200.00 1,029.30 

26 ฉะเชิงเทรา เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา  75,600.00 27,375.00 



Ref. code: 25595803010205KVN

97 
 

 

97 

ตารางที่ 3.14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 26 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559  

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ขยะตก 
ค้างสะสม 

(ตัน) 

ขยะที่
เกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

1 นครศรีธรรมราช  เมือง ทน.นครศรีธรรมราช  1,072,680.00 59,495.00 

2 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น  700,000.00 98,338.30 
3 ฉะเชิงเทรา เมือง ทม.ฉะเชิงเทรา  500,000.00 25,550.00 

4 สมุทรปราการ บางพลี อบต.บางปลา 490,000.00 21,170.00 

5 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.นครเนื่องเขต  350,000.00 1,825.00 
6 เพชรบุรี ท่ายาง  ทต.ท่าแลง  300,000.00 2,263.00 

7 สมุทรสาคร เมือง ทต.นาดี  268,800.00 36,500.00 

8 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.บางไทร  201,145.35 5,475.00 
9 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ทม.หัวหิน  200,952.00 51,100.00 

10 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย  200,115.00 62,050.00 
11 ชลบุร ี บ้านบึง อบต.หนองอุริณ 200,000.00 5,475.00 

12 ฉะเชิงเทรา เมือง อบต.หนามแดง  200,000.00 547.50 

13 กาญจนบุรี  เมือง ทม.กาญจนบุรี  151,000.00 18,260.95 
14 สมุทรปราการ อัมพวา อบต.แพรกษา 126,143.00 13,140.00 

15 ร้อยเอ็ด เมือง ทม.ร้อยเอ็ด  100,000.00 17,563.80 

16 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม อบต.เขาหินซ้อน  100,000.00 2,190.00 
17 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทม.เสนา  99,191.90 3,650.00 

18 ราชบุรี ปากท่อ อบต.ดอนทราย   90,925.00 1,825.00 

19 นครราชสีมา ปากช่อง ทม.ปากช่อง  90,000.00 18,250.00 
20 กระบี่ ล าทับ ทต.ล าทับ  85,350.00 2,628.00 

21 สระบุรี บ้านหมอ อบต.เมืองขีดขิน  82,687.00 1,741.05 
22 พระนครศรีอยุธยา อุทัย อบต.อุทัย  80,860.52 4,380.00 

23 ระยอง บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง  72,000.00 5,475.00 

24 มหาสารคาม เมือง ทม.มหาสารคาม  67,540.00 22,575.25 
25 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.เชียงรากน้อย  62,862.18 10,220.00 

26 พังงา ท้ายเหมือง ทต.ล าแก่น  61,425.00 4,745.00 
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 จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ตารางที่ 3.12-3.14 สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังตารางต่อไปนี้   

 
ตารางที่ 3.15  วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 26 ล าดับแรก 

 
ที ่

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 
อปท. ขยะตก 

ค้างสะสม  
(ตัน) 

อปท. ขยะตกค้าง
สะสม 
(ตัน) 

อปท. ขยะตกค้าง
สะสม 
(ตัน) 

1 อบต.แพรกษา 1,174,560.00 ทน.นครศรธีรรมราช  998,100.00 ทน.นครศรธีรรมราช 1,072,680.00 

2 ทน.นครศรธีรรมราช 935,100.00 ทน.ขอนแก่น 700,000.00 ทน.ขอนแก่น  700,000.00 
3 ทน.ขอนแก่น 620,000.00 อบต.แพรกษา  660,000.00 ทม.ฉะเชิงเทรา  500,000.00 
4 ทม.กาญจนบุร ี 606,727.00 อบต.บางปลา  490,000.00 อบต.บางปลา 490,000.00 
5 ทม.ชะอ า 450,251.00 ทม.กาญจนบุร ี 242,691.00 อบต.นครเนื่องเขต  350,000.00 
6 อบต.นครเนื่องเขต 360,000.00 ทม.หัวหน ิ 200,952.00 ทต.ท่าแลง  300,000.00 
7 ทน.พระนครศรีอยธุยา 304,200.00 ทต.เขาย้อย 200,000.00 ทต.นาด ี 268,800.00 

8 อบต.ดอนทราย 225,904.00 อบต.หนองอิรุณ  150,240.00 ทต.บางไทร  201,145.35 
9 ทน.นครราชสมีา 202,831.00 อบต.แพรกษาใหม ่ 150,000.00 ทม.หัวหิน  200,952.00 
10 อบต.แพรกษาใหม ่ 186,300.00 อบต.ดอนทราย  148,772.00 ทน.เกาะสมุย  200,115.00 
11 ทม.หัวหิน 165,962.00 ทม.ปากช่อง  145,800.00 อบต.หนองอุริณ 200,000.00 
12 อบต.เขาท่าพระ 160,800.00 ทม.ปราจีนบรุ ี 144,000.00 อบต.หนามแดง  200,000.00 
13 ทม.ปากช่อง 145,800.00 ทม.หนองปรือ  134,400.00 ทม.กาญจนบุร ี 151,000.00 
14 ทม.หนองปรือ 134,400.00 ทม.ชัยนาท  129,600.00 อบต.แพรกษา 126,143.00 

15 ทต.บางเก่า 116,800.00 ทต.บางไทร 125,160.00 ทม.ร้อยเอ็ด  100,000.00 
16 ทต.บางไทร 112,500.00 ทน.ตรัง  108,000.00 อบต.เขาหินซ้อน  100,000.00 

17 ทน.ตรัง 108,000.00 ทน.แม่สอด 100,080.00 ทม.เสนา  99,191.90 
18 ทม.เพชรบูรณ ์ 100,000.00 ทม.หล่มสัก  100,000.00 อบต.ดอนทราย   90,925.00 
19 อบต.นาแก 96,000.00 อบต.หนองกี ่ 90,720.00 ทม.ปากช่อง  90,000.00 
20 อบต.หนองกี ่ 90,720.00 ทม.ร้อยเอ็ด  84,000.00 ทต.ล าทับ  85,350.00 
21 ทต.สูงเนิน 90,000.00 ทต.เขาขวาง 83,202.00 อบต.เมืองขีดขิน  82,687.00 
22 ทต.อ่าวลึกใต ้ 85,500.00 ทต.ล าทับ 82,670.00 อบต.อุทัย  80,860.52 
23 ทม.ร้อยเอ็ด 84,000.00 อบต.อุทัย  80,640.00 ทต.บ้านฉาง  72,000.00 

24 ทต.เขาขวาง 83,202.00 ทม.ลพบุร ี 79,200.00 ทม.มหาสารคาม  67,540.00 
25 ทต.ล าทับ 80,885.75 อบต.หนามแดง  79,200.00 ทต.เชียงรากน้อย  62,862.18 

26 อบต.หนามแดง 79,200.00 ทม.ฉะเชิงเทรา  75,600.00 ทต.ล าแก่น  61,425.00 
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3.3.2 ข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี พ.ศ. 2559 
ส ารวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559 ตามแบบส ารวจ เพ่ือจัดท า

ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน (มฝ. 1) จ านวน 7,776 แห่ง 
แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3,354 แห่ง และเทศบาลและเมืองพัทยา จ านวน 4,422 แห่ง 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ระบบข้อมูลกลาง ( Info) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคณะท างานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับรองข้อมูลดังกล่าว 
และผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) รายละเอียด ดังนี้1  

3.3.2.1 ข้อมูลทั่วไป  
(1) ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และแฝง  

แยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ล าดับแรกท่ีมากที่สุด ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.16  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และแฝง 
ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ประชากร 

(คน) 
ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
1 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี 613,650 30,471 

2 ชลบุร ี บางละมุง เมืองพัทยา 522,255 22,255 

3 นนทบุรี บางบัวทอง อบต.บางรักพัฒนา 515,000 24,059 

4 ระนอง เมือง ทม.บางริ้น 399,390 144,600 
5 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น 360,663 63,872 

6 ภูเก็ต เมือง ทต.ฉลอง 330,225 16,345 

7 พิษณุโลก เมือง ทน.พิษณุโลก 268,642 37,446 
8 นนทบุรี เมือง ทน.นทบุรี 255,708 144,181 

9 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน.อ้อมน้อย 253,253 47,046 
10 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 252,520 47,817 

                                           
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “ระบบข้อมูลกลาง (Info) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน,” ระบบสารสนเทศ, 
http://info.dla.go.th/home.jsp. (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560). 
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ตารางที่ 3.16  ประชากรตามทะเบียนราษฎร์และแฝง (ต่อ)  

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ประชากร 
(คน) 

ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

11 นครปฐม สามพราน ทต.อ้อมใหญ่ 224,046 20,708 
12 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต.บางเสาธง 223,240 16,440 

13 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 212,374 60,503 

14 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ทต.แหลมฟ้าผ่า 206,460 8,709 
15 สมุทรปราการ เมือง ทต.บางเมือง 201,617 47,356 

16 นครปฐม เมือง ทน.นครปฐม 200,000 37,180 
17 ระยอง เมือง ทม.มาบตาพุด 200,000 64,672 

18 ชลบุร ี บางละมุง ทต.หนองปลาไหล 178,270 11,911 

19 ชลบุร ี บางละมุง ทม.หนองปรือ 174,124 44,236 
20 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ลัดหลวง 173,708 36,654 

 
(2) ครัวเรือน มีทั้งหมด 24,363,753 ครัวเรือน  

แยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 ล าดับแรกท่ีมากที่สุด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.17  จ านวนครัวเรอืนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

ประชากร (คน) 

1 ชลบุร ี เมือง ทม.บ้านสวน 100,000 443,520 
2 นนทบุรี บางบัวทอง ทม.บางบัวทอง 49,642 241,800 

3 ระนอง เมือง ทม.บางริ้น 399,390 144,600 
4 นนทบุรี เมือง ทน.นนทบุรี 255,708 144,181 

5 อุดรธานี เมือง ทม.หนองส าโรง 30,687 133,359 

6 นนทบุรี เมือง ทต.ไทรม้า 21,991 132,600 
7 เชียงใหม่ เมือง ทน.เชียงใหม่ 131,091 86,657 

8 ชลบุร ี ศรีราชา ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ 129,033 86,120 

9 ปราจีนบุรี เมือง ทม.ปราจีนบุรี 18,019 86,010 
10 ชลบุร ี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 141,813 72,423 



Ref. code: 25595803010205KVN

101 
 

 

101 

ตารางที่ 3.17  จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

ประชากร (คน) 

11 สุราษฎร์ธานี เมือง ทน.สุราษฎร์ธานี 169,149 71,847 
12 นครราชสีมา เมืองา ทน.นครราชสีมา 160,637 68,375 

13 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ 159,689 66,472 

14 ระยอง เมือง ทม.มาบตาพุด 200,000 64,672 
15 ขอนแก่น เมือง ทน.ขอนแก่น 360,663 63,872 

16 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน.ปากเกร็ด 212,374 60,503 
17 อุดรธานี เมือง ทน.อุดรธานี 131,585 58,826 

18 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน.รังสิต 163,012 53,051 

19 ปทุมธานี คลองหลวง ทม.ท่าโขลง 76,065 50,685 
20 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน.เกาะสมุย 252,520 47,817 

 
3.3.2.2 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

(1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น  
มีทั้ งหมด 16,483,468.64 ตัน/ปี  แบ่ง เป็น ขยะมูลฝอยทั่ว ไป  

8,880,239.61 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 53.87 ขยะมูลฝอยอินทรีย์ 4,754,562.49 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.84 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล 2,560,781.87 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 15.54 และขยะมูลฝอยอันตราย
ชุมชน 287,884.67 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 1.75 
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ภาพที่ 3.1  แผนภาพแสดงปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นแยกประเภทปี พ.ศ. 2559  
ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนมากที่สุด 50 ล าดับแรก ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.18  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมากที่สุด 50 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559 

 
ที ่

 
จังหวัด 

 
อปท. 

ขยะเกิดขึน้
ทั้งหมด 

ขยะมลูฝอยทั้งหมดแยกประเภทเป็น 

ขยะ 
ทั่วไป 

ขยะ 
อินทรีย ์

ขยะ 
รีไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

1 ฉะเชิงเทรา ทต.นครเนื่องเขต 180,000.00 54,000.00 72,000.00 45,000.00 9,000.00 
2 ชลบุร ี เมืองพัทยา 159,752.98 159,748.38 0 0 4.60 
3 นนทบุรี ทน.นนทบุรี 147,657.49 110,416.00 18,250.00 18,980.00 11.49 

4 สุราษฎร์ธาน ี อบต.วัง 133,880.00 4,016.00 85,684.00 40,164.00 4,016.00 
5 ชลบุร ี ทน.แหลมฉบัง 117,091.43 117,090.39 0 0 1.04 

6 เชียงใหม ่ ทน.เชียงใหม ่ 112,048.26 107,611.26 3,300.00 1,100.00 37.00 
7 ปทุมธาน ี ทม.ท่าโขลง 104,989.00 26,245.40 62,993.00 15,600.00 150.60 

8 เพชรบูรณ ์ ทม.หล่มสัก 103,040.00 100,517.00 0 2,523.00 0.00 
9 นครราชสมีา ทน.นครราชสมีา 99,794.60 70,620.20 14,570.80 14,600.00 3.60 
10 สงขลา ทน.หาดใหญ ่ 98,439.35 51,279.23 26,820.00 20,340.00 0.12 
11 นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด 97,074.50 90,663.00 288 6,120.00 3.50 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกดิแยกประเภท 

ขยะทัว่ไป  

ขยะอินทรีย์ 

ขยะรีไซเคิล 

ขยะอนัตราย 

57.87 % 
28.84 % 

15.54 % 

1.75% 
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ตารางที่ 3.18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมากที่สุด 50 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 
2559 (ต่อ) 

 
ที ่

 
จังหวัด 

 
อปท. 

ขยะเกิดขึน้
ทั้งหมด 

ขยะมลูฝอยทั้งหมดแยกประเภทเป็น 
ขยะ 
ทั่วไป 

ขยะ 
อินทรีย ์

ขยะ 
รีไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

12 ชลบุร ี ทน.เจ้าพระยา 
สุรศักดิ ์

89,002.03 2,670.06 56,961.30 26,700.61 2,670.06 

13 ชัยภูม ิ อบต.นาหนองทุ่ม 84,994.00 2,549.00 54,398.00 25,498.00 2,549.00 
14 ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น 77,927.50 23,770.18 46,577.27 7,262.84 317.21 

15 สมุทรปราการ ทต.บางป ู 70,512.49 5,930.10 32,760.10 26,773.59 5,048.70 
16 ปทุมธาน ี ทน.รังสิต 59,628.00 10,141.86 32,811.90 14,317.92 2,356.32 

17 นครศรีธรรมราช ทน.นครศรีธรรมราช 58,800.00 14,700.00 27,636.00 11,760.00 4,704.00 
18 สุราษฎร์ธาน ี ทน.เกาะสมุย 57,326.71 5,732.67 34,396.03 17,198.01 0.00 

19 ประจวบครีีขันธ ์ ทม.หัวหิน 56,282.00 56,132.00 0 150 0.00 
20 สมุทรปราการ ทต.บางเมือง 55,834.00 7,614.00 25,380.00 22,840.00 0.00 

21 ภูเก็ต ทม.ป่าตอง 55,000.30 8,679.05 31,432.67 14,888.58 0.00 
22 ปราจีนบุร ี อบต.นาแขม 53,922.96 53,922.96 0 0 0.00 
23 อุดรธาน ี ทน.อุดรธาน ี 51,458.96 12,037.03 27,942.22 11,475.34 4.37 
24 สมุทรปราการ ทต.ส าโรงเหนือ 50,581.11 30,076.74 0 20,504.37 0.00 
25 ปทุมธาน ี ทม.คลองหลวง 49,833.00 47,450.00 1,825.00 547.5 10.50 

26 ภูเก็ต ทน.ภูเก็ต 48,644.00 47,070.73 693.77 875.38 4.12 
27 นครปฐม ทน.นครปฐม 48,608.00 1,638.10 37,379.55 9,566.05 24.30 

28 สุราษฎร์ธาน ี ทน.สุราษฎร์ธาน ี 47,888.00 17,775.50 19,345.00 10,585.00 182.50 
29 สมุทรปราการ ทม.ลัดหลวง 47,236.59 47,227.43 0 9 0.16 

30 พังงา อบต.มะรุ่ย 46,355.00 46,355.00 0 0 0.00 
31 สมุทรสาคร ทน.อ้อมน้อย 45,212.21 45,212.21 0 0 0.00 

32 ชลบุร ี ทม.หนองปรือ 43,200.00 7,344.00 28,080.00 6,480.00 1,296.00 
33 ระยอง ทม.มาบตาพดุ 41,270.20 28,889.14 8,254.04 4,127.02 0.00 
34 นราธิวาส ทต.ปาเสมัส 40,328.97 20,164.37 9,336.00 5,997.00 4,831.60 

35 สมุทรปราการ ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย 39,766.85 39,761.24 4.49 0.4 0.72 
36 ปทุมธาน ี ทม.ลาดสวาย 39,431.10 2,275.87 22,758.66 11,379.33 3,017.24 

37 ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด 39,065.00 6,212.00 17,112.00 15,624.00 117.00 
38 ก าแพงเพชร ทม.ก าแพงเพชร 36,500.00 5,475.00 10,950.00 14,600.00 5,475.00 
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ตารางที่ 3.18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นมากที่สุด 50 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 
2559 (ต่อ) 

 
ที ่

 
จังหวัด 

 
อปท. 

ขยะเกิดขึน้
ทั้งหมด 

ขยะมลูฝอยทั้งหมดแยกประเภทเป็น 
ขยะ 
ทั่วไป 

ขยะ 
อินทรีย ์

ขยะ 
รีไซเคิล 

ขยะ
อันตราย 

39 ชลบุร ี ทม.แสนสุข 36,248.23 21,165.60 14,110.40 972 0.23 

40 นครปฐม ทต.อ้อมใหญ ่ 36,000.00 36,000.00 0 0 0.00 
41 สมุทรปราการ อบต.บางพลีใหญ ่ 36,000.00 18,000.00 14,500.00 3,500.00 0.00 
42 ลพบุร ี ทม.ลพบุร ี 35,280.00 3,704.40 20,109.60 10,584.00 882.00 
43 สมุทรปราการ อบต.บางปลา 35,107.90 17,642.17 11,290.98 5,292.65 882.10 
44 ล าปาง ทน.ล าปาง 35,101.00 35,100.00 0 0 1.00 
45 สุราษฎร์ธาน ี ทม.ดอนสัก 35,040.50 730 1,095.00 33,215.49 0.01 
46 พิษณุโลก ทน.พิษณุโลก 34,811.74 10,522.00 12,114.00 12,174.00 1.74 
47 สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ 34,342.73 2,736.40 20,912.43 10,683.60 10.30 
48 นครสวรรค ์ ทน.นครสวรรค ์ 32,400.00 15,140.52 17,259.48 0 0.00 

49 บุรีรัมย ์ ทต.ยายแยม้วัฒนา 32,014.08 32,014.08 0 0 0.00 
50 ปทุมธาน ี ทต.ธัญบุร ี 31,357.00 14,254.58 6,875.00 10,200.00 27.42 
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 ประเภทขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาท่ีสุด 50 ล าดับแรก ดังนี้  
 

ตารางที่ 3.19  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นแยกประเภทมากที่สุด 50 ล าดับแรก (ตัน/ปี) ปี พ.ศ. 2559  
ที ่

อปท. ขยะทั่วไป อปท. ขยะอินทรีย ์ อปท. ขยะรีไซเคิล อปท. 
ขยะ

อันตราย 
1 เมืองพัทยา 159,748.38 อบต.วัง 85,684.00 ทต.นครเนื่องเขต 45,000.00 ทต.นครเนื่องเขต 9,000.00 

2 ทน.แหลมฉบัง 117,090.39 ทต.นครเนื่องเขต 72,000.00 อบต.วัง 40,164.00 ทม.ก าแพงเพชร 5,475.00 
3 ทน.นนทบุรี 110,416.00 ทม.ท่าโขลง 62,993.00 ทม.ดอนสัก 33,215.49 ทต.บางป ู 5,048.70 

4 ทน.เชียงใหม ่ 107,611.26 ทน.เจ้าพระยาสรุศักดิ ์ 56,961.30 ทต.บางป ู 26,773.59 อบต.ก าพี ้ 5,044.30 
5 ทม.หล่มสัก 100,517.00 อบต.นาหนองทุ่ม 54,398.00 ทน.เจ้าพระยาสรุศักดิ ์ 26,700.61 ทต.ปาเสมัส 4,831.60 

6 ทน.ปากเกร็ด 90,663.00 ทน.ขอนแก่น 46,577.27 อบต.นาหนองทุ่ม 25,498.00 ทน.นครศร-ีธรรมราช 4,704.00 
7 ทน.นครราชสมีา 70,620.20 ทน.นครปฐม 37,379.55 ทต.บางเมือง 22,840.00 อบต.วัง 4,016.00 
8 ทม.หัวหิน 56,132.00 ทน.เกาะสมยุ 34,396.03 ทต.ส าโรงเหนือ 20,504.37 ทต.บางเตย 3,960.01 
9 ทต.นครเนื่องเขต 54,000.00 ทน.รังสิต 32,811.90 ทน.หาดใหญ ่ 20,340.00 ทม.ลาดสวาย 3,017.24 
10 อบต.นาแขม 53,922.96 ทต.บางป ู 32,760.10 ทน.นนทบุรี 18,980.00 ทน.เจ้าพระยาสรุศักดิ ์ 2,670.06 

11 ทน.หาดใหญ ่ 51,279.23 ทม.ป่าตอง 31,432.67 ทน.เกาะสมยุ 17,198.01 ทต.บางเสาธง 2,559.88 
12 ทม.คลองหลวง 47,450.00 ทม.หนองปรือ 28,080.00 ทม.ร้อยเอ็ด 15,624.00 อบต.เกาะหลัก 2,555.00 

13 ทม.ลัดหลวง 47,227.43 ทน.อุดรธาน ี 27,942.22 ทม.ท่าโขลง 15,600.00 อบต.นาหนองทุ่ม 2,549.00 
14 ทน.ภูเก็ต 47,070.73 ทน.นครศรีธรรมราช 27,636.00 ทม.ป่าตอง 14,888.58 ทน.รังสิต 2,356.32 

15 อบต.มะรุ่ย 46,355.00 ทน.หาดใหญ ่ 26,820.00 ทน.นครราชสีมา 14,600.00 ทต.แพรกษา 2,128.60 
16 ทน.อ้อมน้อย 45,212.21 ทต.บางเมือง 25,380.00 ทม.ก าแพงเพชร 14,600.00 ทม.ตาก 2,023.00 
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ตารางที่ 3.19  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นแยกประเภทมากที่สุด 50 ล าดับแรก (ตัน/ปี) ปี พ.ศ. 2559  (ต่อ) 
ที ่

อปท. ขยะทั่วไป อปท. ขยะอินทรีย ์ อปท. ขยะรีไซเคิล อปท. 
ขยะ

อันตราย 
17 ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย 39,761.24 ทม.ลาดสวาย 22,758.66 ทน.รังสิต 14,317.92 อบต.แดงใหญ ่ 1,842.24 

18 ทต.อ้อมใหญ ่ 36,000.00 ทน.สมุทรปราการ 20,912.43 อบต.บางเสาธง 12,341.00 อบต.ธาตุน้อย 1,512.00 
19 ทน.ล าปาง 35,100.00 ทม.ฉะเชิงเทรา 20,888.25 ทน.พิษณุโลก 12,174.00 ทต.ศรีสมเดจ็ 1,440.00 

20 ทต.ยายแยม้วัฒนา 32,014.08 ทม.ลพบุร ี 20,109.60 ทม.บ้านสวน 11,946.45 ทม.หนองปรือ 1,296.00 
21 ทน.อุบลราชธาน ี 30,641.77 ทน.เชียงราย 19,597.13 ทน.นครศรีธรรมราช 11,760.00 อบต.ค าเขื่อนแก้ว 1,295.00 

22 ทต.ด่านส าโรง 30,449.72 ทน.สุราษฎร์ธาน ี 19,345.00 ทน.ยะลา 11,680.00 ทม.ชัยนาท 1,290.00 
23 ทต.ส าโรงเหนือ 30,076.74 อบต.คลองสาม 19,200.00 ทน.อุดรธาน ี 11,475.34 อบต.นาเสยีว 1,200.00 

24 ทม.มาบตาพดุ 28,889.14 ทน.สงขลา 18,651.37 ทม.ลาดสวาย 11,379.33 ทม.แม่โจ ้ 1,168.00 
25 ทน.สมุทรสาคร 27,622.00 ทน.นนทบุรี 18,250.00 ทน.สมุทรปราการ 10,683.60 ทต.หนองมะโมง 1,100.00 
26 ทม.ท่าโขลง 26,245.40 ทน.แม่สอด 17,280.00 ทน.สุราษฎร์ธาน ี 10,585.00 ทม.พระพุทธบาท 1,080.00 
27 ทต.บึงเจริญ 25,867.40 ทน.นครสวรรค ์ 17,259.48 ทม.ลพบุร ี 10,584.00 อบต.เกาะลันตาใหญ ่ 1,000.00 
28 ทต.วิชิต 25,550.00 ทม.ร้อยเอ็ด 17,112.00 ทต.ธัญบุร ี 10,200.00 ทต.ปากแพรก 972.00 

29 ทน.ขอนแก่น 23,770.18 ทต.รัษฎา 15,314.70 ทม.บางบัวทอง 10,045.62 ทต.คลองหาด 918.00 
30 ทน.ระยอง 23,180.00 อบต.ท่าทราย 15,083.00 ทน.นครปฐม 9,566.05 อบต.คลองสาม 902.00 

31 ทต.นาด ี 23,000.00 ทม.สระบุร ี 14,680.08 ทม.ไร่ขิง 9,157.77 ทต.บางวัวคณารักษ์ 900.50 
32 อบต.ชุมแสง 22,785.49 ทน.นครราชสีมา 14,570.80 ทม.มหาสารคาม 9,092.15 ทต.ทุ่งควายกิน 900.00 

33 ทต.เสาธงหิน 21,630.48 อบต.บางพลีใหญ ่ 14,500.00 อบต.บ้านแมด 9,057.60 อบต.บางปลา 882.10 
34 ทต.กุดแห ่ 21,440.00 ทม.จันทบุร ี 14,330.82 อบต.คลองสาม 9,000.00 ทม.ลพบุร ี 882.00 
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ตารางที่ 3.19  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นแยกประเภทมากที่สุด 50 ล าดับแรก (ตัน/ปี) ปี พ.ศ. 2559  (ต่อ) 
ที ่

อปท. ขยะทั่วไป อปท. ขยะอินทรีย ์ อปท. ขยะรีไซเคิล อปท. 
ขยะ

อันตราย 
35 อบต.พนมรอก 21,404.00 ทม.แสนสุข 14,110.40 ทน.แม่สอด 8,100.00 อบต.บางเสาธง 882.00 

36 ทม.แสนสุข 21,165.60 ทม.ล าสามแก้ว 13,640.00 อบต.ท่าลาด 8,070.81 อบต.คลองหลวงแพ่ง 844.46 
37 ทต.ปาเสมัส 20,164.37 อบต.บางเสาธง 13,516.00 อบต.ท่าทราย 8,044.00 อบต.ปะตง 835.00 

38 อบต.นาเริก 19,023.07 ทต.มหาพราหมณ ์ 13,200.00 ทม.กาญจนบุร ี 7,308.40 อบต.โคกขมิ้น 811.08 
39 อบต.ในคลองบางปลากด 18,999.00 ทน.ยะลา 13,140.00 ทน.ขอนแก่น 7,262.84 ทน.แม่สอด 801.00 

40 อบต.อ่าวนาง 18,250.00 ทม.กาฬสินธุ ์ 12,921.00 ทต.กะรน 6,700.97 อบต.เทพารักษ์ 792.00 
41 ทต.เขตอุดมศักดิ ์ 18,250.00 อบต.ท่าด ี 12,680.00 ทต.รัษฎา 6,636.37 อบต.นาเชือก 787.20 

42 อบต.บางพลีใหญ ่ 18,000.00 ทม.มหาสารคาม 12,669.15 อบต.บางโฉลง 6,583.20 อบต.สองแพรก 766.50 
43 ทน.สกลนคร 17,876.44 อบต.บางโฉลง 12,480.00 ทม.สระบุร ี 6,549.57 ทต.กระบี่น้อย 762.69 
44 ทน.สุราษฎร์ธาน ี 17,775.50 อบต.กบินทร ์ 12,147.20 ทม.หนองปรือ 6,480.00 อบต.ท่าทราย 755.00 
45 ทม.กะทู ้ 17,742.42 ทน.พิษณุโลก 12,114.00 ทม.คูคต 6,394.25 ทต.ปลวกแดง 750.00 
46 อบต.บางปลา 17,642.17 ทม.คูคต 11,742.16 ทม.ล าสามแก้ว 6,394.00 ทต.กุมภวาป ี 730.00 

47 อบต.บ่อวิน 17,572.90 อบต.บ้านแมด 11,577.12 ทน.ตรัง 6,356.70 อบต.ท่าลาด 727.10 
48 ทม.คอหงส ์ 17,293.10 ทต.บางเสาธง 11,377.24 ทน.ปากเกร็ด 6,120.00 อบต.วังทอง 726.18 

49 ทม.สุรินทร ์ 17,280.00 ทม.ชลบุร ี 11,377.05 ทม.พระพุทธบาท 6,120.00 อบต.แคนใหญ ่ 720.00 
50 ทม.บางศรีเมือง 17,237.49 อบต.บางปลา 11,290.98 ทต.ปาเสมัส 5,997.00 ทต.นาป่า 708.10 

 
 



Ref. code: 25595803010205KVN

108 
 

 

108 

(2) กากอุตสาหกรรม มีทั้งหมด 9,768,313.33 ตัน/ปี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกากอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 30 ล าดับแรก 

ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.20  ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด  
30 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. กากอุตสาหกรรม (ตัน/ปี) 

1 ล าปาง แม่เมาะ ทต.แม่เมาะ 5,789,000.00 
2 สุพรรณบุรี ด่านช้าง อบต.หนองมะค่าโมง 1,669,126.89 

3 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี อบต.ไทรทอง 600,000.00 
4 ชลบุร ี เมือง ทต.ดอนหัวฬ่อ 415,218.00 

5 ขอนแก่น น้ าพอง ทต.กุดน้ าใส 231,038.00 

6 สมุทรปราการ พระประแดง ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย 132,104.26 
7 บุรีรัมย์ คูเมือง ทต.หินเหล็กไฟ 86,252.58 

8 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต.ทุ่งสะโตก 68,453.03 

9 นครสวรรค์ ตาคลี อบต.หนองโพ 64,000.00 
10 ก าแพงเพชร เมือง อบต.ไตรตรึงษ์ 63,000.00 

11 สงขลา รัตภูม ิ ทม.ก าแพงเพชร 60,000.00 
12 ชลบุร ี บ่อทอง ทต.ธาตุทอง 48,820.00 

13 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม.ท่าข้าม 44,298.33 

14 ลพบุรี ท่าหลวง อบต.แก่งผักกูด 40,000.00 
15 สงขลา เมือง ทม.เขารูปช้าง 36,389.50 

16 อ่างทอง เมือง ทม.อ่างทอง 35,410.62 

17 ปทุมธานี เมือง ทต.บ้านใหม่ 32,625.12 
18 อุทัยธานี บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง 32,500.00 

19 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ อบต.อิสานเขต 24,000.00 

20 ปทุมธานี เมือง ทต.บางกะดี 22,000.00 
21 นครปฐม สามพราน อบต.ยายชา 18,332.60 

22 ชลบุร ี ศรีราชา ทน.แหลมฉบัง 18,228.62 
23 มหาสารคาม กุดรัง อบต.นาโพธิ์ 18,000.00 
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ตารางที่ 3.20  ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด  
30 ล าดับแรก ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ที ่ จังหวัด อ าเภอ อปท. กากอุตสาหกรรม (ตัน/ปี) 

24 สตูล ควนกาหลง อบต.อุใดเจริญ 15,580.00 
25 พิษณุโลก วังทอง อบต.ดินทอง 14,745.10 

26 เชียงใหม่ สันทราย ทต.เจดีย์แม่ครัว 13,888.00 

27 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต.โคกสะอาด 12,028.90 
28 ชลบุร ี พนัสนิคม ทต.หมอนนาง 11,350.00 

29 เพชรบุรี เขาย้อย ทต.เขาย้อย 10,456.75 
30 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ทต.บ้านแดน 10,053.89 

 
3.3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 
13,979,999,018.67 บาท/ปี โดยมีค่าใช้จ่ายแต่ละด้านตามล าดับ ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,445,009,895.28 บาท/ปี 
คิดเป็นร้อยละ 46 โดยแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บกวาด และรักษาความสะอาดเรียบร้อยในที่
สาธารณะ ทั้งหมด2,140,913,804.07 บาท/ปี และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน 
4,304,096,091.21 บาท/ปี  

2. ด ้า น ก า ร ก า จ ัด ข ย ะ ม ูล ฝ อ ย ช ุม ช น  ม ีค ่า ใ ช ้จ ่า ย ทั ้ง ห ม ด 
3,358,461,099.18 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 24 

3. ด้านยานพาหนะ (การจัดซื้อ บ ารุง และซ่อมแซม) มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2,358,978,316.79บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 17 

4. ด้านอ่ืน ๆ (โครงการ/กิจรรม เช่น อบรม ดูงาน รณรงค์) ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 1,817,549,707.22 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 13 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2560 พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
มีทั้งหมด 16,020,982,646 บาท/ปี แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายตามข้อก าหนดของท้องถิ่นมีทั้งหมด 
15,281,765,265  บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 95.39 และค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มีทั้งหมด 
739,217,381 บาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 4.61   
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ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในปีงบประมาณ 2559 กับ 2560 พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนเพ่ิมข้ึน 2,064,552,973 บาท/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ 2559  

เปรียบเทียบแยกเป็นรายจังหวัด ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 มากที่สุด 10 ล าดับแรก ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.21  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560 มากที่สุด 
10 ล าดับแรก 

ที่ ปี 2559 ปี 2560 

จังหวัด ค่าใช้จ่าย (บาท) จังหวัด ค่าใช้จ่าย (บาท) 
1 ชลบุร ี 1,132,812,284.57 ชลบุร ี 1,296,600,774.00 

2 สระบุร ี 755,443,520.72 ภูเก็ต 743,837,202.00 
3 สมุทรปราการ 656,396,526.63 สมุทรปราการ 733,693,590.00 

4 เชียงใหม่ 626,797,671.99 นครศรีธรรมราช 677,831,403.00 

5 นนทบุรี 546,509,105.63 เชียงใหม่ 632,551,522.00 
6 สงขลา 480,051,616.94 ปทุมธาน ี 576,652,430.00 

7 ภูเก็ต 463,434,415.34 ระยอง 535,566,474.19 
8 ปทุมธาน ี 448,477,523.32 นครราชสีมา 511,987,963.00 

9 นครราชสีมา 422,220,580.77 สุราษฎร์ธาน ี 451,125,801.43 
10 ขอนแก่น 383,953,040.88 นนทบุรี 409,507,550.13 

11 ระยอง 371,324,387.83 ขอนแก่น 385,987,456.00 
12 นครปฐม 364,645,822.09 สงขลา 382,706,945.00 

13 กระบี่ 354,436,905.55 นครปฐม 333,429,609.00 
14 อุดรธาน ี 275,142,094.48 ยะลา 322,362,133.00 

15 สุราษฎร์ธาน ี 273,819,678.15 อุดรธาน ี 306,484,962.00 

16 สมุทรสาคร 266,277,674.89 พิษณุโลก 291,320,809.00 
17 อุบลราชธาน ี 259,110,168.67 พระนครศรีอยุธยา 264,549,633.00 

18 ยะลา 240,326,298.01 สระบุร ี 261,177,670.60 
19 จันทบุร ี 222,623,791.93 อุบลราชธาน ี 258,124,638.12 

20 พระนครศรีอยุธยา 215,468,655.84 สมุทรสาคร 253,571,098.00 
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จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นข้างต้น พบว่า มีปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น จ านวนประชากรในพ้ืนที่ จ านวนครัวเรือน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ปริมาณ
ขยะมูลฝอยตกค้าง ประเภทขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พ้ืนที่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม เป็นต้นซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้น เป็นปัจจัยในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนข้างต้น แล้วคัดเลือกกรณีศึกษาจ านวน 6 แห่ง
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบ่งตามการจัดกลุ่มขนาดของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น และมีกับไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างไร กรณีศึกษาดังกล่าวจะสามารถเป็นตัวแทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในขนาดช่วงดังกล่าว ดังนี้  

1. ขนาดเล็ก คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง โดยมุ่งเน้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 0-16,078 ตันต่อปี ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
จะเกิดขึ้นคงที่และเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในปริมาณท่ีใกล้เคียงกัน และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกับไม่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ และเทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

2. ขนาดกลาง คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง มุ่งเน้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นตั้งแต่  16,079-48,236 ตันต่อปี มีอัตราการเกิดขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกับไม่มีปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างในพ้ืนที่ จะบ่งบอกถึงการขยายตัวของประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตสู่ความ
เป็นเมือง ได้แก่ เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

3. ขนาดใหญ่ คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง มุ่งเน้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 48,237-176,867 ตันต่อปี ได้แก่ เทศบาลนคร
นนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศไทย 
3 ปีซ้อน (พ.ศ. 2557-2559) และไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง และเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น มีปริมาณเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557-2558 ล าดับที่ 8 และปี พ.ศ. 2559 ล าดับที่ 6 และมีขยะ
ตกค้างปี พ.ศ. 2557 ล าดับที่ 3 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 ล าดับที่ 2  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 6 แห่ง 
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.22  รายชื่อกรณีศึกษา 6 แห่ง กับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและขยะมูลฝอยตกค้าง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

ขนาด ชื่อ อปท. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ตัน/ปี) ปริมาณตกค้างสะสม (ตัน) 
ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

เล็ก 1. อบต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม  
จ.เชียงใหม่ 

4,745 
 

4,745 
 

4,993.20 0 0 0 

2. ทต.โรงช้าง 
อ.ป่าแดด  
จ.เชียงราย 

1,587.75 
 

1,587.75 
 

1,231.27 373.00 135 45 

กลาง 1. ทต.รัษฎา 
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

22,954.85   22,995 27,495.45 0 0 0 

2. ทม.หนองปรือ 
อ.บางละมุง 
จ.ชลบุร ี

37,230 
 

40,880 43,800 134,400 134,400 1,650 

ใหญ่ 1. ทน.นนทบุรี  
อ.เมือง จ.นนทบุร ี

176,809.65 176,733 177,025. 0 0 0 

2. ทน.ขอนแก่น 
อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

77,489.50 79,971.50 98,338.30 620,000 700,000 700,000 

หมายเหตุ: 1. ทน.นนทบุรี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2559 ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึนอันดับที่ 1  
 2. ทน.ขอนแก่น พ.ศ. 2557 ขยะตกค้างสะสมอันดับ 3 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 
ขยะตกค้างอันดับ 2  
 3. การเลือก อปท. ขนาดกลาง เลือกโดยเน้นไปที่ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแบบส ารวจขยะมูลฝอย

ผ่านระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ นจ านวน 7,766 แห่ง ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศปี พ.ศ. 2557-2559 ของกรม
ควบคุมมลพิษ การสัมภาษณ์ และการส ารวจตามแบบส ารวจ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยมีใช้เกณฑ์จากการจัดกลุ่มขนาดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นและมีและม่ีขยะ 
มูลฝอยตกค้างจ านวน 6 แห่ง แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 1. ขนาดเล็ก คือ เทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอ 
ป่าแดด จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2. ขนาดกลาง 
เป็นพ้ืนที่ที่มีอัตราการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ได้แก่ เทศบาล
ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
และ 3. ขนาดใหญ่ คือ เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยน าไปใช้ประมวลและวิเคราะห์ 
เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4.1 ภูมิหลังของกรณีศึกษา  
 

4.1.1 เทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
4.1.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เทศบาลต าบลโรงช้างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประเภท
เทศบาลต าบล และตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนแก้วทาง อยู่ทิศตะวันตกของอ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอป่าแดด ระยะทาง 5 กิโลเมตร  

2. เทศบาลต าบลโรงช้างมีเนื้อที่ 13,936 ไร่ หรือ 44.6 ตารางกิโลเมตร 
3. เทศบาลต าบลโรงช้างมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขา 

และเนินสูงเป็นบางส่วน โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกมีดอยหัวง้ม ทอดยาวลงมาทางทิศใต้ กั้นระหว่าง
ต าบลโรงช้างกับอ าเภอพาน และส่วนทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม เรียกว่าที่ราบลุ่มน้ าอิง ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีท าการปลูกข้าวมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยแดดอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
อ่างเก็บน้ าห้วยหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ซึ่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคและด้านการเกษตร 
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และสภาพภูมิอากาศฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ -เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ประมาณเดือน
พฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ 

4. เทศบาลต าบลโรงช้างมีจ านวนประชากรในพ้ืนที่ แบ่งเป็น ประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ 4,812 คน มีประชากรแฝงประมาณ 580 คนต่อปี ความหนาแน่นของประชากร
เฉลี่ย 107 คนต่อตารางกิโลเมตร และอัตราเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 0.27 ต่อปี 

5. เทศบาลต าบลโรงช้างมีจ านวนครัวเรือน 1,647 หลังคาเรือน และ
จ านวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งสภาพหมู่บ้านเป็นชุมชนเกษตรกรรม และเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท  

4.1.1.2 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 
(1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลโรงช้าง พบว่า ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น (ตันต่อปี) ตามล าดับ ดังนี้ 1,580.45 1,587.75 
1,587.75 และ 1,231.27 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนปี พ.ศ. 2556-2558 ขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน แต่พบว่าปี พ.ศ. 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนที่เกิดขึ้นลดลง 
1,231.27 ตัน และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน) ตามล าดับ ดังนี้ 375.00 373.00 135.00 และ 
45.00 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของลดลงทุกปี สรุปได้ว่าสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลต าบลโรงช้างไม่มีความรุนแรง และยังมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเกิดขึ้นทุกปี และ
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างได้ ท าให้ปริมาณลดลงทุกปี 

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1. เทศบาลต าบลโรงช้างมีส านักปลัดเทศบาลรับผิดชอบงานด้านการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
2. เทศบาลต าบลโรงช้างมีบุคลากรทั้งหมด 32 คน และมีบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ15.62 
ของบุคลากรทั้งหมด 

3. เทศบาลต าบลโรงช้างนโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในพ้ืนที่ คือ นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประเด็น 
ส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกและจัดหาแหล่งที่ทิ้งขยะ ตามค าแถลงนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 

4. เทศบาลต าบลโรงช้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 มีงบประมาณ
ทั้งหมดและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
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ตารางที่ 4.1  งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลโรงช้าง 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2556 2557 2558 2559 

1. จัดเก็บเอง (ล้านบาท) 0.44 0.75 0.90 1.26 
2. รัฐจัดสรร (ล้านบาท) 14.08 12.20 13.20 27.38 

3. เงินอุดหนุน (ล้านบาท) 13.84 15.23 21.79 11.50 

รวม (1+3) 28.36 28.18 35.89 40.14 
4. เงินที่ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (บาท) 

126,000 124,760 170,190 230,000 

ร้อยละของงบทั้งหมด 0.44 0.44 0.47 0.57 

 
5. เทศบาลต าบลโรงช้างมีรูปบแบบกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ธนาคารขยะ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และ
กองทุนรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพ่ือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 

6. เทศบาลต าบลโรงช้างมีปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
คือ ไม่มีรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และสถานที่ก าจัดไม่เพียงพอ 

4.1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
4.1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล และที่ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอ าเภอแม่ริม ระยะห่างจากที่ตั้งของที่ว่า
การอ าเภอแม่ริม ประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง) 
มีสภาพการคมนาคมโดยทั่วไป ระหว่างที่ว่าการอ าเภอแม่ริม หรือตัวจังหวัดเชียงใหม่ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีพ้ืนที่ 48.53 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของราษฎร หรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด คือ พ้ืนที่ทางฝั่งขวาของถนน
เชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันออก) ส าหรับพ้ืนที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นเขตทหาร (ที่ราชพัสดุ) 
และเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในความดูแลของเขตทหารเกือบทั้งหมดประมาณ 20,000 ไร่ 
อยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนเชียงใหม่-ฝาง (ด้านตะวันตก) และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล ประมาณ 350 เมตร   

3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิง
ภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และริมฝั่งแม่น้ าปิงต่อเนื่องกับต าบลแม่สา  
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4. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีจ านวนประชากรในพ้ืนที่ 
แบ่งเป็น ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 15,147 คน ประชากรแฝงประมาณ 5,000 คนต่อปี ความ
หนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 107 คนต่อตารางกิโลเมตร และอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรร้อยละ 
3.49 ต่อปี 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีจ านวนครัวเรือน 7,685 หลังคาเรือน 
และจ านวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ซึ่งสภาพหมู่บ้านเป็นชุมชนเมือง และเป็นสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

4.1.2.2 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 
(1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น (ตันต่อปี) ตามล าดับ ดังนี้ 
5,040.65 4,745.00 4,745.00 และ 4,993.20 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง สรุปได้ว่าสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที ่
2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีบุคลากรทั้งหมด 150 คน และมี

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 
ของบุคลากรทั้งหมด และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 2 คน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีนโยบายและแผนการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2556-2559  
มีงบประมาณทั้งหมดและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
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ตารางที่ 4.2  งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2556 2557 2558 2559 
1. จัดเก็บเอง (ล้านบาท) 3.58 3.49 3.56 4.13 

2. รัฐจัดสรร (ล้านบาท) 38.62 32.71 41.09 38.99 

3. เงินอุดหนุน (ล้านบาท) 28.75 31.87 59.28 63.76 
รวม (1+3) 70.95 68.07 103.93 106.88 

4. เงินที่ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (บาท) 

750,000 650,000 500,000 500,000 

ร้อยละของงบทั้งหมด 1.06 0.95 0.48 0.46 

 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีรูปบแบบกิจกรรมในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ ดังนี้  
1) โครงการธนาคารขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการขยะแห้ง และเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งเป็น
การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องก าจัด ท าให้ลดเชื้อเพลิง ลดงบประมาณที่ใช้ในการก าจัด 
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในขบวนการผลิต สินค้าอุปโภค
บริโภค ลดพลังงาน และลดปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วย โดยเปิดธนาคารขยะมูลฝอย เดือนละ 
1 ครั้ง (ศุกร์ที่ 2 ของเดือน) เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในหน่วยงานและเป็นแบบอย่างให้ชุมชน 

2) โครงการขยะบุฟเฟ่ต์ (Donkaew Model II) เป็นโครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอยแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยชุมชน มีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 ฟรี 
คัดแยกขยะมูลฝอย และส่งตามจุดรวมขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน แบบที่ 2 30 บาทต่อเดือน 
คัดแยกขยะมูลฝอย จัดเก็บให้เฉพาะขยะแห้ง แบบที่ 3 40 บาทต่อเดือน คัดแยกขยะมูลฝอย จัดเก็บ
ให้เฉพาะขยะเปียก และแบบที่ 4 50 บาทต่อเดือน คัดแยกขยะมูลฝอย จัดเก็บให้เฉพาะขยะเปียกและแห้ง 

3) ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ  
4) สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
5) ตลาดนัดรีไซเคิล 
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6. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีปัญหาในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน คือ ครัวเรือนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่สาธารณะ 

4.1.3 เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
4.1.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เทศบาลต าบลรัษฎาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลต าบล และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครภูเก็ต ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองภูเก็ตไป
ทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากด้านเหนือของเกาะภูเก็ตไปทางทิศใต้ ตามแนวทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 402 (เทพกระษัตรี) ประมาณ 32 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกของต าบลรัษฎา
ติดกับทะเลภูเก็ต 

2. เทศบาลต าบลรัษฎามีพ้ืนที่โดยประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 23,994 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต 

3. เทศบาลต าบลรัษฎา สภาพภูมิประเทศมีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 40 
เป็นภูเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออก ร้อยละ 60 เป็นพ้ืนที่ราบ ประกอบด้วย ด้านทิศเหนือของต าบล
รัษฎา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขา และทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต าบลรัษฎาส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ริมฝั่งทะเล และเป็นป่าชายเลน และสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากแบบเขตศูนย์สูตรเป็นแบบร้อนชื้น 
มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี เพราะอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีปริมาณน้ าฝนแต่ละเดือนแตกต่างกันไปตามฤดูมรสุม 

4. เทศบาลต าบลรัษฎามีจ านวนประชากรในพ้ืนที่ แบ่งเป็น ประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ 46,901 คน และประชากรแฝงประมาณ 115,943 คนต่อปี 

5. เทศบาลต าบลรัษฎามีจ านวนครัวเรือน 28,482 หลังคาเรือน และ
จ านวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน 

6. เทศบาลต าบลรัษฎามีลักษณะชุมชนเป็นเมือง และสภาพชุมชนมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จ านวน 32 แห่ง และขนาดเล็ก จ านวน 90 แห่ง และความเป็นสังคมเมือง 
และต าบลรัษฎามีพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเทศบาลนครภูเก็ต เป็นชุมชนที่ให้บริการในด้านพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมบริการ มีการขยายตัวค่อนข้างสูง อันเป็นผลต่อเนื่องจากการขยายตัวของเทศบาลนคร
ภูเก็ต และยังมีพ้ืนที่ว่างพอที่จะให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของ
ประชากร ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าประชากรกระจายตัวออกมาอยู่รอบนอกเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องจาก
มีโครงการบ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายโครงการ และทางด้านกายภาพพบว่ามีการใช้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ทั้งใน
ด้านที่อยู่อาศัยและธุรกิจการค้าแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนส่วนใหญ่จะขยายตัวไปตามสองข้าง
ทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ไปทางทิศเหนือของต าบล และสองข้างทางของสายเลี่ยงเมือง 
และบริเวณท่าเทียบเรือใหม่ 
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4.1.3.2 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 
(1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลรัษฎา พบว่า ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น (ตันต่อปี) ตามล าดับ ดังนี้ 20,684.55 
22,954.85 22,995.00 และ 27,495.45 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นทุกปี
อย่างเห็นได้ชัด และไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง สรุปได้ว่าสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของ
เทศบาลต าบลรัษฎามีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมข้ึนทุกป ี 

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1. เทศบาลต าบลรัษฎามีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบงาน

ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที ่
2. เทศบาลต าบลรัษฎามีบุคลากรทั้งหมด 253 คน และมีบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 
ของบุคลากรทั้งหมดแบ่งเป็น ข้าราชการ 6 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 1 คน และเจ้าพนักงานธุรการ 1 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 43 คน 
แบ่งเป็น คนดูสิ่งปฏิกูล 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 คน 
คนงาน 22 คน และคนงานประจ ารถขยะ 17 คน 

3. เทศบาลต าบลรัษฎามีนโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ประเด็น พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด การบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะ
มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนต่ าเร่งด าเนินการให้เทศบาลต าบลรัษฎาสะอาดควบคุมดูแลการ
เก็บขยะของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม จัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย บุคลากรให้เพียงพอสมดุลกับปริมาณขยะและปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 

4. เทศบาลต าบลรัษฎาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 มีงบประมาณทั้งหมด
และงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
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ตารางที่ 4.3  งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของของเทศบาล
ต าบลรัษฎา 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2556 2557 2558 2559 
1. จัดเก็บเอง (ล้านบาท) 50.55 55.68 61.49 53.13 

2. รัฐจัดสรร (ล้านบาท) 168.12 162.08 187.04 151.87 

3. เงินอุดหนุน (ล้านบาท) 68.63 71.73 76.54 45.00 
รวม (1+3) 287.30 289.48 325.07 250.00 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2556 2557 2558 2559 

4. เงินที่ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

28,310,250.07 N/A 28,348,293.05 23,113,369.16 

ร้อยละของงบทั้งหมด 9.85 N/A 8.27 9.24 

 
5. เทศบาลต าบลรัษฎาไม่มีรูปแบบกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน และปัจจุบันมีโครงการกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง จัดขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม 
ในบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอ ง
บ้านเมือง การจัดการขยะ ท าให้ภูมิทัศน์หน้าบ้าน และภายในชุมชนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

6. เทศบาลต าบลรัษฎามีปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
คือ รถยนต์จัดเก็บขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ ซึ่งไม่สามารถเก็บขนขยะ 
มูลฝอยได้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

4.1.4 เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
4.1.4.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เทศบาลเมืองหนองปรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลเมือง และตั้งอยู่กลางพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบางละมุง 
9 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดชลบุรีเป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร   

2. เทศบาลเมืองหนองปรือมีพ้ืนที่ 45.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,462.50 ไร่ 
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3. เทศบาลเมืองหนองปรือมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลูกคลื่นและ
เนินเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล และสภาพภูมิอากาศลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน 

4. เทศบาลเมืองหนองปรือมีจ านวนประชากรในพ้ืนที่มีประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 77,014 คน และประชากรแฝงประมาณ 97,110 คนต่อปี และความหนาแน่นของ
ประชากร 3,140 คนต่อตารางกิโลเมตร 

5. เทศบาลเมืองหนองปรือมีจ านวนครัวเรือน 44,157 หลังคาเรือน 
6. เทศบาลเมืองหนองปรือมีชุมชนทั้งหมด 44 ชุมชน ลักษณะเป็น

ชุมชนเมืองและสภาพสังคมเป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบท ในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลาง 15 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 22 แห่ง และความเป็นสังคมเมือง ซึ่งมีโครงการบ้านอยู่
อาศัยประมาณ 40 โครงการ และประชาชนร้อยละ 61 มีอาชีพรับจ้าง และมีนักท่องเที่ยว 78,836 
คนต่อปี 

4.1.4.2 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชในพื้นที่ 
(1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น (ตันต่อปี) ตามล าดับ ดังนี้ 29,930.00 
37,230.00 40,880.00 และ 43,800.00 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้นทุกปี
อย่างเห็นได้ชัด และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน) ตามล าดับ ดังนี้ 180.00 134,400 .00 
134,400.00 และ 1,650.00 จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทุกปี และมีแนวโน้มลดลง 
สรุปได้สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองหนองปรือมีขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้นทุกปี
อย่างเห็นได้ชัดเจน และพ้ืนที่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีสภาพความเป็นเมือง และประชากรแฝง
จ านวนมาก 

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1. เทศบาลเมืองหนองปรือมีกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ

งานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
2. เทศบาลเมืองหนองปรือมีบุคลากรทั้งหมด 514 คน และมีบุคลากรที่

รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 ของ
บุคลากรทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (งานรักษาความสะอาด) คือ 
ข้าราชการ 3 คน ได้แก่ นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  1 คน 
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 คน และลูกจ้าง เช่น ประจ ารถขยะมูลฝอย (ภารกิจ) 12 คน คนงานประจ า
ขยะมูลฝอย (ท่ัวไป) 40 คน  
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3. เทศบาลเมืองหนองปรือมีนโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในพ้ืนที่ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น การจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. เทศบาลเมืองหนองปรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 มีงบประมาณ
ทั้งหมดและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.4  งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง
หนองปรือ 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2556 2557 2558 2559 

1. จัดเก็บเอง (ล้านบาท) 35.05 37.16 43.73 35.800 

2. รัฐจัดสรร (ล้านบาท) 294.55 303.78 313.96 263.00 
3. เงินอุดหนุน (ล้านบาท) 211.31 184.46 259.16 121,20 

รวม (1+3) 540.90 525.40 616.84 420.00 

4. เงินที่ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

18,049,920 17,076,540 21,363,540 18,205,280 

ร้อยละของงบทั้งหมด 3.33 3.25 3.46 4.33 
 
5. เทศบาลเมืองหนองปรือมีรูปบแบบกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ธนาคารขยะมูลฝอย ถนนปลอดถังขยะมูลฝอย ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ และ
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

6. เทศบาลเมืองหนองปรือมีปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน คือการขาดบุคลากรด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน 

4.1.5 เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
4.1.5.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลนคร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศ และมีระยะห่างจากกรุงเทพ
ประมาณ 445 กิโลเมตร 

2. เทศบาลนครขอนแก่นมีพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
28,750 ไร่  
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3. เทศบาลนครขอนแก่นมีสภาพภูมิประเทศ คือ ที่ตั้งอยู่ในระดับความ
สูงประมาณ 150-200 เมตร จากระดับน้ าทะเล ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบและลาดชันขึ้นไปทาง  
ทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพ
ภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. เทศบาลนครขอนแก่นมีจ านวนประชากรในพ้ืนที่แบ่งเป็นประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์ 120,045 คน ประชากรแฝง 85,528 คนต่อปี ความหนาแน่น 2,609 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร และอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร ร้อยละ 0.08 ต่อปี 

5. เทศบาลนครขอนแก่นมีจ านวนครัวเรือน 64,022 หลังคาเรือน  
6. เทศบาลนครขอนแก่นมีทั้งหมด 95 ชุมชน และสภาพชุมชนส่วนใหญ่

เป็นชุมชนเมือง และชุมชนแออัด และเป็นสังคมเมือง 
4.1.5.2 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 

(1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น (ตันต่อปี) ตามล าดับ ดังนี้  80,132.10 
77,489.50 79,971.50 และ 98,338.30 และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ตัน) ตามล าดับ ดังนี้  
620,000.00 620,000.00 700,000.00 และ 700,000.00 สรุปได้สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของ
เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้น และยังมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมที่ไม่สามารถก าจัดได ้  

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1. เทศบาลนครขอนแก่นมีส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่  และมีฝ่ายพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(งานพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล งานลดปริมาณขยะ และงานพัฒนารายได้
และการมีส่วนร่วมด้านจัดการสิ่งแวดล้อม) 

2. เทศบาลนครขอนแก่นมีบุคลากรทั้งหมด 1,039 คน และมีบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 ของบุคลากร
ทั้งหมด แบ่งเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น 15 คน และพนักงานเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอย 128 คน  

3. เทศบาลนครขอนแก่นมีนโยบายและแผนการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยในพื้นที่ คือ ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทาง ได้แก่ ป้องกันการเกิดขยะมูลฝอย 
รณรงค์ลดการสร้างขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอยไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และสร้างเครือข่าย  
ผู้คัดแยกขยะมูลฝอย 
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4. ทศบาลนครขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 มีงบประมาณ
ทั้งหมดและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.5  งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร
ขอนแก่น 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2556 2557 2558 2559 

1. จัดเก็บเอง (ล้านบาท) 225.17 239.59 249.53 234.81 
2. รัฐจัดสรร (ล้านบาท) 452.95 449.88 463.94 406.23 

3. เงินอุดหนุน (ล้านบาท) 690.92 704.48 732.77 508.35 

รวม (1+3) 1,369.05 1,393.95 1,446.24 1,149.39 
4. เงินที่ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย (บาท) 

36,333,630.50 
 

47,778,852.38 
 

39,386,457.45 
 

59,417,910 
 

ร้อยละของงบทั้งหมด 2.65 3.43 2.72 5.17 

 
5. เทศบาลนครขอนแก่นมีรูปบแบบกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ธนาคารขยะ ตลาดนัดรีไซเคิล ถนนปลอดถังขยะ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และผ้าป่ารีไซเคิล 

6. เทศบาลนครขอนแก่นมีปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คือ 
ประชาชนยังไม่แยกขยะ 

4.1.6 เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
4.1.6.1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เทศบาลนครนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท
เทศบาลนคร และตั้งอยู่อาคารเลขที่ 1 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 

2. เทศบาลนครนนทบุรีมีพ้ืนที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร 
3. เทศบาลนครนนทบุรีมีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา 

โดยมีแม่น้ าเจ้าพระยาแบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็นสองส่วน คือ ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่
จึงเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีคูคลองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมากจากอดีตที่เคยใช้สัญจรไปมา ปัจจุบัน 
คูคลองดังกล่าวใช้เพื่อการระบายน้ าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากพ้ืนที่บางส่วนที่เคยเป็นสวนผลไม้ก็ค่อย ๆ 
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เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย และสภาพภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วยฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่ม มีความแตกต่างของระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะค่อนข้าง
สม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่ 

4. เทศบาลนครนนทบุรีมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 256,970 คน 
ประชากรแฝงประมาณ 156,000 คนต่อปี และอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรร้อยละ 0.55 ต่อปี 

5. เทศบาลนครนนทบุรีมีจ านวนครัวเรือน 145,722 หลังคาเรือน  
6. เทศบาลนครนนทบุรีมีชุมชนทั้งหมด 93 ชุมชน ลักษณะชุมชนเป็น

ชุมชนเมือง และสภาพสังคมเป็นสังคมเมือง 
4.1.6.2 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ 

(1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมนในพื้นที่ 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ตั้งแต 

ปี พ.ศ. 2556-2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเกิดขึ้น (ตันต่อปี) ตามล าดับ ดังนี้ 178,360.90 
176,809.65 176,733.00 และ 177,025.00 และไม่มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ทั้งนี้ เทศบาลนคร
นนทบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นมากที่สุดของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559  

(2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
1. เทศบาลนครนนทบุรีมีกองส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ และมีส่วนบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วยกลุ่มงานบริการ
จัดการมูลฝอย แบ่งเป็นงานบริการรักษาความสะอาดงาน พัฒนาระบบ จัดการมูลฝอย งานบริการ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายจากชุมชน และกลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล แบ่งเป็น 
งานบริการสิ่งปฏิกูล งานบ าบัดสิ่งปฏิกูล และงานลอกท่อระบายน้ า 

2. เทศบาลนครนนทบุรีมีบุคลากรทั้งหมด 1,964 คน และมีบุคลากร 
ทีร่ับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 171 คน คิดเป็นร้อยละ 8.71 

3. เทศบาลนครนนทบุรีมีนโยบายและแผนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ 
คือ นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ได้แก่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ประเด็น ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ
ด้านภูมิทัศน์เมือง ประเด็น บริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย และมลพิษต่าง ๆ 

4. เทศบาลนครนนทบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 มีงบประมาณทั้งหมด
และงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
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ตารางที่ 4.6  งบประมาณและงบประมาณด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชมุชนของเทศบาลนครนนทบุรี 

หัวข้อ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2556 2557 2558 2559 

1. จัดเก็บเอง (ล้านบาท) 424.88 453.15 454.54 436.72 
2. รัฐจัดสรร (ล้านบาท) 1,184.02 1,111.13 1,543.57 1,258.32 

3. เงินอุดหนุน (ล้านบาท) 606.49 638.09 658.14 640.82 

รวม (1+3) 2,215.39 2,202.37 2,656.25 2,335.86 
4. เงินที่ใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

16,250,347.50 16,206,000 16,315,500 16,561,875 

ร้อยละของงบทั้งหมด 0.73 0.74 0.61 0.71 

 
5. เทศบาลนครนนทบุรีมีรูปบแบบกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพและขยะมูลฝอยแลกไข่/สิ่งของ 
6. เทศบาลนครนนทบุรีมีปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คือ 

บุคลากรไม่เพียงพอ 
 
4.2 รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 
 

4.2.1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย 

4.2.1.1 การการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งก าเนิด 
(1) การลดปริมาณการเกิดขึ้น  

เทศบาลต าบลโรงช้างด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 
คือ เน้นการลดขยะมูลฝอยชุมชน การใช้ซ้ า และการคัดแยกเพ่ือน ากลับมารีไซเคิลก่อนน าไปก าจัด 

(2) การคัดแยก 
เทศบาลต าบลโรงช้างด าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 

ได้แก่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร การท าเสวียน
เพ่ือรวบรวมเศษใบไม้และกิ่งไม้ในครัวเรือน เป็นต้น ขยะมูลฝอยรีไซเคิล เช่น รับบริจาคขยะมูลฝอย  
รีไซเคิลในวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การตั้งภาชนะไว้ตามจุดของหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคขยะมูลฝอย 
รีไซเคิล เป็นต้น ขยะฝอยมูลอันตรายชุมชน รวบรวมไว้ในภาชนะที่เทศบาลตั้งไว้ตามจุดของหมู่บ้าน
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ก่อนน าไปส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าจัดต่อไป และขยะมูลฝอยทั่วไปจะรณรงค์ใช้ตะกร้า/
ถุงผ้าไปซื้อของ และกิจกรรมการรวบรวมถุงพลาสติกเพ่ือขาย  

4.2.1.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ชุมชน     
เทศบาลต าบลโรงช้างไม่มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยใน

พ้ืนที่ชุมชน  
4.2.1.3 การเก็บรวบรวม  

เทศบาลต าบลโรงช้างให้เอกชนด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
น าไปเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) ยังสถานที่ที่เทศบาลก าหนด 

4.2.1.4 การขนส่ง  
เทศบาลต าบลโรงช้างให้เอกชนด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป 

น าไปเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) ยังสถานที่ที่เทศบาลก าหนด 
4.2.1.5 การกักเก็บ 

เทศบาลต าบลโรงช้างมีการกักเก็บขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ซึ่งจะมีพัก
ไว้ในที่รองรับไว้เพื่อรอส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปก าจัด 

4.2.1.6 การก าจัด 
เทศบาลต าบลโรงช้างได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเอง โดย 

เทกองกลางแจ้ง (Open Dump) มีพ้ืนที่จ านวน 9 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลพิตเพียน ซึ่งจัดซื้อเอง
เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในราคา 1,289,000 บาท อยู่ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งได้
มอบให้เอกชนด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนน าไปเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) ยังสถานที่ 
ที่เทศบาลก าหนด และปัญหาที่พบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คือ ปัญหาในด้านสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ท าให้ไม่สามารถจัดท าระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดการ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อีกท้ังเทศบาลไม่มีบุคลากรด้านนี้โดยตรง 

4.2.1.7 การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน  
เทศบาลต าบลโรงช้างโดยการรวบรวมไว้ในภาชนะที่เทศบาลตั้งไว้ตาม

จดุของหมู่บ้านก่อนเทศบาลน าไปส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าจัด 
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4.2.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

4.2.2.1 การการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งก าเนิด 
(1) การลดปริมาณการเกิดขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วด าเนินการตามแนวทาง 3Rs ประชารัฐ 
(ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่) ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้  สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ว่า 
“ใครเป็นผู้สร้างขยะมูลฝอย คนนั้นต้องเป็นคนก าจัดขยะมูลฝอยด้วยมือตนเอง” 

(2) การคัดแยก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วด าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 

ประเภท คือ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย
ชุมชน โดยให้ประชาชนมีการคัดแยกตั้งแต่ครัวเรือน เช่น ขยะมูลฝอยอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก ขยะมูลฝอย
ทั่วไปส่งก าจัดที่เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที ่

4.2.2.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ชุมชน   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีการก าหนดจุดรวบรวมขนาดย่อย

ในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป โดยก าหนดให้ 1 หมู่บ้าน มีจุดรวบรวมไม่เกิน 3 จุด  
4.2.2.3 การเก็บรวบรวม  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปตาม
จุดรวบรวมของหมู่บ้านอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เวียนตามโซน ได้แก่ วันจันทร์ หมู่ 1 และ 9 วันอังคาร 
หมู่ 3 4 และ 7 วันพุธ หมู่ 2 และ 5 วันพฤหัสบดี หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และวันศุกร์ หมู่ 6 8 
และ 10 และขยะอินทรีย์ จะมีอาสาสมัครจัดเก็บตามบ้านที่เข้าร่วมโครงการและน าไปท าปุ๋ยหมักชุมชน 

4.2.2.4 การเก็บกัก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีการเก็บกักขยะอันตราย เมื่อ

ปริมาณที่มากพอจะส่งไปก าจัดโรงงานต่อไป 
4.2.2.5 การขนส่ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วด าเนินการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน
ด้วยรถยนต์ทางการเกษตร (อีแต๋น) จ านวน 1 คัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ า 3 คน โดยเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุมชน และมีการชั่งน้ าหนัก ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนของหมู่บ้านทุกครั้งก่อนน าขึ้นรถเก็บขน 
และขนส่งไปยังเตาเผาขยะมูลฝอยอุณหภูมิสูง 

4.2.2.6 การก าจัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเอง 

โดยระบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการอุณหภูมิสูงจ านวน 2 บ่อ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
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สุสานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 6 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ขนาดพ้ืนที่ 0.24 ไร่ และสุสานป่าแงะ หมู่ที่ 4 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ โดยทั้ง 2 บ่อ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และปัญหาที่พบ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คือ เตาเผาอยู่ระหว่างการซ่อมแซม และเมื่อฝนตกจะไม่
สามารถด าเนินการเผาขยะมูลฝอยชุมชนได้ และมีความชื่นท าให้ไม่สามารถจุดไฟเพ่ือเผาขยะมูลฝอยได้ 

4.2.2.7 การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย

อันตรายชุมชนไว้หมู่บ้านละ 1 จุด 
4.2.3 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 
4.2.3.1 การการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งก าเนิด 

(1) การลดปริมาณการเกิดขึ้น 
เทศบาลต าบลรัษฎาได้รณรงค์ให้ประชาชนลดขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่

ต้นทาง 
(2) การคัดแยก 

ในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลรัษฎามีประชาชนบางส่วนได้คัดแยกขยะ 
มูลฝอยรีไซเคิลจากครัวเรือน และคนงานเก็บขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
รีไซเคิลจากรถเก็บขนขยะมูลฝอย และน าไปขายเป็นรายได้ 

4.2.3.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ชุมชน     
 เทศบาลต าบลรัษฎาไม่มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพ้ืนที่    

4.2.3.3 การเก็บรวบรวม  
เทศบาลต าบลรัษฎาด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนเองในหมู่ที่ 

1-4 และหมู่ท่ี 5 บางพ้ืนที่ และจ้างเอกชนด าเนินการในหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 บางพ้ืนที่  
4.2.3.4 การเก็บกัก 

เทศบาลต าบลรัษฎาไม่มีการเก็บกักขยะมูลฝอยชุมชน 
4.2.3.5 การขนส่ง  

เทศบาลต าบลรัษฎาด าเนินการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนเอง และจ้าง
เอกชนด าเนินการด้วยในบ้างพ้ืนที่ ซึ่งจะน าขยะมูลฝอยชุมชนที่จากการเก็บขนแต่ละวันไปก าจัดที่
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
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4.2.3.6 การก าจัด 
เทศบาลต าบลรัษฎาไม่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน แต่ส่งขยะ 

มูลฝอยชุมชนไปก าจัดด้วยระบบเตาเผาขยะมูลฝอยที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตของเทศบาล
นครภูเก็ต 

4.2.3.7 การก าจัดขยะอันตรายชุมชน  
เทศบาลต าบลรัษฎาไม่มีการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน 

4.2.4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี 

4.2.4.1 การการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งก าเนิด 
(1) การลดปริมาณการเกิดขึ้น 

เทศบาลเมืองหนองปรือมีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ 
ต้นทาง ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ผู้ประกอบการในตลาดให้ลดการใช้พลาสติก และรณรงค์การน าขยะ  
มูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์ก่อนน าไปก าจัดที่ปลายทาง 

(2) การคัดแยก 
เทศบาลเมืองหนองปรือมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่

ครัวเรือน และจัดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยรีไซเคิล 
4.2.4.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ชุมชน     

เทศบาลเมืองหนองปรือไม่มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยใน
พ้ืนที่ชุมชน     

4.2.4.3 การเก็บรวบรวม  
 เทศบาลเมืองหนองปรือได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนเอง 

4.2.4.4 การเก็บกัก 
เทศบาลเมืองหนองปรือได้ด าเนินการเก็บกักขยะอันตรายชุมชน  

4.2.4.5 การขนส่ง  
เทศบาลเมืองหนองปรือด าเนินการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ เอง 

จากนั้นส่งไปยังบ่อก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเอง 
4.2.4.6 การก าจัด 

เทศบาลเมืองหนองปรือได้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่เอง 
โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง ขนาด
พ้ืนที่ 14 ไร่ เริ่มใช้ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2555 และใช้พ้ืนที่ไปแล้วร้อยละ 70 และระบบการก าจัดดังกล่าว 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้มีขยะมูลฝอยตกค้างเกิดขึ้น  
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4.2.4.7 การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน  
 เทศบาลเมืองหนองปรือจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเก็บขนและ

ขนส่งไปก าจัด 
4.2.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 
4.2.5.1 การการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

(1) การลดปริมาณการเกิดขึ้น 
เทศบาลนครขอนแก่นได้มีโครงการและกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ 

คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
(2) การคัดแยก 

เทศบาลนครขอนแก่นมีการส่งเสริมประชาชนในพ้ืนที่ให้คัดแยกขยะ 
มูลฝอยชุมชน ได้แก่ ขยะมูลฝอยอินทรีย์ส่งเสริมท าปุ๋ย ขยะมูลฝอยรีไซเคิลส่งเสริมให้จ าหน่าย และ
ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ส่งเสริมให้คักแยกไว้ตามจุดเก็บกักท่ีเทศบาลเตรียมไว้ 

4.2.5.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ชุมชน     
เทศบาลนครขอนแก่นไม่มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยใน

พ้ืนที่ชุมชน     
4.2.5.3 การเก็บรวบรวม  

เทศบาลนครขอนแก่นได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนเอง 
โดยการตั้งถังในทีต่ามจุดต่าง ๆ และนัดเวลาทิ้งในบางจุด 

4.2.5.4 การเก็บกัก 
เทศบาลนครขอนแก่นมีการก าหนดจุดเก็บกักขยะมูลฝอยอันตราย 

4.2.5.5 การขนส่ง  
เทศบาลนครขอนแก่นได้ด าเนินการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนไปก าจัดเอง 

โดยรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และบางส่วนรวบรวมใส่รถบรรทุกสิบล้อ ไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
4.2.5.6 การก าจัด 

เทศบาลนครขอนแก่นได้ด า เนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเอง 
โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตั้งอยู่ที่ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง พ้ืนที่ 98 ไร่ เริ่มใช้งาน
มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้ามาฝังกลบวันละ 205 ตัน/วัน แบ่งเป็นปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล 165 ตัน/วัน และปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนนอกเขตเทศบาล  
40 ตัน/วัน และปัญหาที่เกิดขึ้นในบ่อ ได้แก่ ไฟไหม้ ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่น น้ าเสีย น้ าชะขยะ 
มูลฝอย และพ้ืนที่ฝังกลบไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างประมาณ 800,000 ตัน และ
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ในปัจจุบันเทศบาลได้ให้หน่วยงานเอกชนชื่อ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จ ากัด เป็นผู้ลงทุนการ
ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ภายใต้โครงการบริหารจัดการและ
ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 800 ล้าน 
โดยการเช่าพ้ืนที่ 24 ไร่ ในบ่อฝังกลบเดิมของเทศบาลเอง ระยะเวลาสัญญาในการด าเนินการ  
20 ปี ซึ่งเปิดใช้เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 และเมื่อครบ 20 ปีจะมอบให้เทศบาลนครขอนแก่น
ด าเนินการ และราคาค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยไม่เกิน 250 บาท/ตัน ใน 3 ปีแรก และเพ่ิมขึ้น 
ไม่เกิน 10 % ทุก 3 ปีถัดไป และสามารก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้ 600 ตัน/วัน แบ่งเป็น ขยะมูลฝอย
ชุมชนในแต่ละวันก าจัดทุกวันวันละ 200 ตัน/วัน ส่วนขยะมูลฝอยตกค้างจะก าจัดให้แล้วเสร็จ  
ซึ่งก าจัดวันละ 250 ตัน/วัน คาดการณ์ว่า 7-10 ปี ขยะมูลฝอยตกค้างจะหมดไป  

4.2.6.7 การก าจัดขยะอันตรายชุมชน  
เทศบาลนครขอนแก่นได้ก าหนดจุดเก็บกักขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน

จากนั้นส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือส่งก าจัดกับบริษัทเอกชนต่อไป 
4.2.6 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 
4.2.6.1 การการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งก าเนิด 

(1) การลดปริมาณการเกิดขึ้น 
เทศบาลนครนนทบุรีมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 

ภายใต้หลักการ 3Rs และรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายชุมชน และซากอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะ 
มูลฝอยทั่วไป 

(2) การคัดแยก 
เทศบาลนครนนทบุรีมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากตลาดสด

ทั่วไปหมักท าปุ๋ย ส่วนขยะมูลฝอยรีไซเคิลพนักงานจะท าการคัดแยกออกมา น าไปขายเป็นรายได ้
4.2.6.2 จุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพื้นที่ชุมชน 

เทศบาลนนทบุรีไม่มีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนขนาดย่อยในพ้ืนที่ชุมชน 
4.2.6.3 การเก็บรวบรวม 

เทศบาลนนทบุรีมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนเองจากบ้านเรือน
และสถานประกอบการ โดยรถยนต์ของเทศบาลก่อนน าไปก าจัด 

4.2.6.4 การเก็บกัก 
เทศบาลนนทบุรีมีสถานที่ขนถ่ายและเก็บกักขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือรอ

น าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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4.2.6.5 การขนส่ง 
เทศบาลนนทบุรีมีการขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนที่จัดเก็บเอง และน าไป

ก าจัดยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
4.2.6.6 การก าจัด 

เทศบาลนนทบุรีไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน และได้ด าเนินการ
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้จ้างหน่วยงานเอกชน 
คือ ห้างหุ้นส่วนก าจัดกิจการร่วมค้า ซีพีจี กรีนเวซท์ ด าเนินการก าจัดด้วยระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย พ้ืนที่ 475 ไร่ เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2529 และ 
ใช้พื้นที่แล้วร้อยละ 70 

4.2.6.7 การก าจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน 
เทศบาลนนทบุรีมีจุดรวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน และเมื่อรวบรวม

ได้ในปริมาณที่มากพอ จะก่อนส่งไปก าจัดยังบริษัทเอกชนต่อไป 
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4.2.7 บทวิเคราะห์กรณีศึกษา  
จากกรณีศึกษาขางต้นสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.7  บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
หัวข้อ ทต.โรงช้าง อบต.ดอนแก้ว ทต.รัษฎา ทม.หนองปรือ ทน.ขอนแก่น ทน.นนทบุรี 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ 
(ตัน/ปี) 
- ปี 2556 
- ปี 2557 
- ปี 2558 
- ปี 2559 

 
 

1,580.45  
1,587.75  
1,587.75  
1,231.27 

 
 

5,040.65  
4,745.00  
4,745.00  
4,993.20 

 
 

20,684.55 
22,954.85  
22,995.00 
27,495.45 

 
 

29,930.00 
37,230.00  
40,880.00  
43,800.00 

 
 

80,132.10  
77,489.50  
79,971.50   
98,338.30 

 
 

178,360.90 
176,809.65 
176,733.00 
177,025.00 

ขยะตกค้างสะสม (ตัน) 
- ปี 2556 
- ปี 2557 
- ปี 2558 
- ปี 2559 

 
375.00 
373.00 
135.00 
45.00 

 
ไม่มีขยะมลูฝอยตกค้าง 

 

 
ไม่มีขยะมลูฝอยตกค้าง 

 
 

 
180.00 

134,400.00  
134,400.00 

1,650.00 

 
620,000.00 
620,000.00 
700,000.00 
700,000.00 

 
ไม่มีขยะมลูฝอยตกค้าง 
 

1. บริบทเชิงสถาบันและบริบทเชิงพ้ืนที่ 

- ประเภท อปท.  เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลนคร 
- ขนาด อปท. และพื้นท่ี ขนาดเล็กและพื้นท่ี 

44.60 ตร.กม. 
ขนาดเล็กและพื้นท่ี 

48.53 ตร.กม. 
ขนาดกลางและพื้นท่ี 

38 ตร.กม. 
ขนาดกลางและพืน้ที่ 

45.54 ตร.กม. 
ขนาดใหญ่และพื้นท่ี  

46 ตร.กม. 
ขนาดใหญ่และพื้นที ่

38.9 ตร.กม. 
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ตารางที่ 4.7  บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 
หัวข้อ ทต.โรงช้าง อบต.ดอนแก้ว ทต.รัษฎา ทม.หนองปรือ ทน.ขอนแก่น ทน.นนทบุรี 

- ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ราบลุม่ระหวา่งภูเขา 
และภมูิอากาศ 3 ฤดู 
ร้อน ฝน และหนาว 

ราบเชิงภูเขา และ
ภูมิอากาศ 3 ฤดู ร้อน 
ฝน และหนาว 

เป็นภูเขา และพื้นที่ราบ 
เนิน และราบริมฝั่งทะเล 
และมีอากาศร้อนช้ืนฝน
ตกชุกเกือบตลอดทั้งปี  

เป็นพื้นที่ราบลูกคลื่น
และเนินเขา  
ที่ราบชายฝั่งทะเล และ
มีอากาศแบบมรสุม 
เขตร้อน 

เป็นที่ราบและ 
ลาดชัน และสภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไป
เป็นแบบทุ่งหญ้า 
ในเขตร้อน คือ มีฝนตก
สลับกับแห้งแล้ง 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี
ราบลุม่ และสภาพ
ภูมิอากาศเป็นแบบ 
ร้อนช้ืน  
 

- ลักษณะหมู่บ้านหรือชุมชน 
และสภาพสังคม 

มี 12 ชุมชน  
สภาพเป็นชุมชม
เกษตรกรรม และสังคม
กึ่งเมืองกึ่งชนบท 

มี 10 หมู่บ้าน สภาพ
หมู่บ้านเป็นชุมชน
เกษตรกรรม และสังคม
กึ่งเมืองกึ่งชนบท 

มี 7 หมู่บ้าน  
สภาพชุมชนเป็นเมือง  
มีโรงงานอุตสาหกรรม 
แหล่งท่องเที่ยว และ
เป็นสังคมเมือง และมี
การขยายตัวของ
ประชากรเพิม่ขึ้น 

มีชุมชนท้ังหมด 44 
ชุมชน สภาพชุมชนเป็น
ชุมชนเมือง แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่บ้าน
จัดสรร โรงงาน
อุตสาหกรรม 
ขนาดกลางและ 
เป็นสังคมเมือง 

มี 95 ชุมชน 
สภาพชุมชนส่วนใหญ่
เป็นชุมชนเมือง ชุมชน 
กึ่งเมืองกึ่งชนบท และ
ชุมชนแออัด และเป็น
สังคมเมือง 

ม ี93 ชุมชน สภาพ
ชุมชนเป็นชุมชนเมือง 
และเป็นสังคมเมือง 

- จ านวนครัวเรือน  
หลังคาเรือน) 

1,647 7,685 28,482 44,157 64,022 145,722 

- ประชากร 
- ประชากร (คน) 

 
4,812 

 
15,177 

 
46,901 

 
77,014 

 
120,045 

 
256,970 



Ref. code: 25595803010205KVN

136 
 

 

136 

ตารางที่ 4.7  บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 
หัวข้อ ทต.โรงช้าง อบต.ดอนแก้ว ทต.รัษฎา ทม.หนองปรือ ทน.ขอนแก่น ทน.นนทบุรี 

 - ประมาณประชากรแฝง 
(คน/ปี) 

580 5,000 115,943 97,110 85,528 156,000 

 - ความหนาแน่นประชากร  
(คน/ตร.กม.) 

107 312 2,468 3,140 2,609 6,605 

2. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชมุชน 
2.1 ข้อมูลด้านขยะมูลฝอย 
- หน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีหน่วยงานด้าน

สิ่งแวดล้อมโดยตรง 
และการจัดการขยะ 
อยู่ภายใตส้ านักงาน

ปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- บุคลากร (คน) 
- บุคลากรทั้งหมด  
- บุคลากรด้านการจัดการขยะ 
   - ร้อยละของบุคลากร  
     ทั้งหมด 

 
32 
5 

15.62 
 

 
150 
11 

7.33 

 
253 
49 

20.16 

 
514 
132 

25.68 

 
1,039 

143 
13.76 

 
1,964 

171 
8.71 
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ตารางที่ 4.7  บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 
หัวข้อ ทต.โรงช้าง อบต.ดอนแก้ว ทต.รัษฎา ทม.หนองปรือ ทน.ขอนแก่น ทน.นนทบุรี 

- การคลัง (บาท) 
- งบประมาณทั้งหมด 
(ล้านบาท) 

ปีงบ 2556 
ปีงบ 2557 
ปีงบ 2558 
ปีงบ 2559 

 
 
 

28.36 
28.18 
35.89 
40.14 

 
 
 

70.95 
68.07 

103.93 
106.88 

 
 
 

287.30 
289.48 
325.07 
250.00 

 
 
 

540.90 
525.40 
616.84 
420.00 

 
 
 

1,369.05 
1,393.95 
1,446.24 
1,149.39 

 
 
 

2,215.39 
2,202.37 
2,656.25 
2,335.86 

- งบประมาณด้านขยะ (บาท) 
ปีงบ 2556 
ปีงบ 2557 
ปีงบ 2558 
ปีงบ 2559 

 
126,000 
124,760 
170,190 
230,000 

 
750,000 
650,000 
500,000 
500,000 

 
28,310,250 

N/A 
28,348,293 
23,113,369 

 
18,049,920 
17,076,540 
21,363,540 
18,205,280 

 
36,333,630 
47,778,852 
39,386,457 
59,417,910 

 
16,250,347 
16,206,000 
16,315,500 
16,651,875 

- นโยบายและแผน มี ม ี ม ี มี มี มี 

- รูปแบบการจัดการขยะ - ธนาคารขยะ 
- ปุ๋ยหมักและ 
ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
- สิ่งประดิษฐจ์ากวัสดุ
เหลือใช้ 
- กองทุนรับบริจาคขยะ 
รีไซเคลิสงเคราะหผ์ู้ยากไร ้

- ธนาคารขยะ 
- ปุ๋ยหมักและ 
ปุ๋ยชีวภาพ  
- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ 
- ตลาดนัดรีไซเคลิ 
- ขยะบุฟเฟ่ต์  

- กิจกรรมหน้าบ้าน 
น่ามอง 

- ธนาคารขยะ 
- ถนนปลอดถังขยะ 
- ปุ๋ยหมักและปุย๋หมัก
ชีวภาพ  
- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ 

- ธนาคารขยะ  
- ตลาดนัดรีไซเคลิ  
- ถนนปลอดถังขยะ  
- ปุ๋ยหมัก  
- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้  
- ผ้าป่ารีไซเคลิ 

- ปุ๋ยหมักและ 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  
- ขยะแลกไข่และ
สิ่งของ  
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ตารางที่ 4.7  บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ต่อ) 
หัวข้อ ทต.โรงช้าง อบต.ดอนแก้ว ทต.รัษฎา ทม.หนองปรือ ทน.ขอนแก่น ทน.นนทบุรี 

2.2 การก าจัดขยะ       

- การลดและคัดแยกขยะ ลดและคัดแยกขยะตาม
ประเภท 

ลดขยะตามแนวทาง 3Rs 
ประชารัฐ และ 
คัดแยกตามประเภท 

คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่
ครัวเรือน 

คัดแยกขยะรีไซเคิลแต่
ครัวเรือน 

ลดและคัดแยกขยะตาม
ประเภท 

คัดแยกขยะอินทรยี ์ 
และขยะรีไซเคลิ  

- การรวบรวมและจดัเก็บ
ขยะ 

จ้างเอกชนด าเนินการ ด าเนินการเอง ด าเนินการเอง  
และจ้างเอกชน 

ด าเนินการเอง ด าเนินการเอง ด าเนินการเอง 

- การขนส่งขยะ จ้างเอกชนด าเนินการ ด าเนินการเอง ด าเนินการเอง  
และจ้างเอกชน 

ด าเนินการเอง ด าเนินการเอง ด าเนินการเอง 

- วิธีการก าจัดขยะ ด าเนินการเอง คือ  
ระบบเทกองกลางแจ้ง  
(Open Dump) 

ด าเนินการเอง คือ 
ระบบเตาเผาอุณหภูมิ
สูงแบบไม่ถูกต้อง 

จ้างด าเนินการก าจัด  
ที่ศูนย์ก าจัดขยะ 
มูลฝอยจังหวัดภเูก็ต
ของเทศบาลนครภเูก็ต 
โดยระบบเตาเผา 

ด าเนินการเอง คือ การ
ฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล  

จ้างเอกชนด าเนินงาน 
คือ บริษัท อัลไลแอนซ์ 
คลีนเพาเวอร์ จ ากัด 
โดยวิธีการเผา  
เพื่อแปรรูปขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า 

จ้างด าเนินการ โดยอบ
จ.นนทบุรี และ อบจ. 
จ้าง หจก.กิจการร่วมค้า 
ซีพีจี กรีนเวซท ์ก าจัด  
โดยวิธีการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล 
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จากตารางที่ 4.7 บทวิเคราะห์กรณีศึกษาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
พบว่า ดังนี้  

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน แบ่งเป็น 3 ขนาด ดังนี้  
(1) ขนาดเล็ก ได้แก่ เทศบาลต าบลโรงช้าง พบว่า ประมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ. 2559 ลดลงร้อยละ 22.45 เมื่อเทียบกับปี พ. ศ. 2558 และปริมาณ
ขยะตกค้างลดลง ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 ลดลงทุกปี แต่ในปี 
พ.ศ. 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.24 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และไม่มีขยะมูลฝอย
ตกค้างในพ้ืนที่ 

(2) ขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลต าบลรัษฎา พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2556-2559 เพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 32.93 
แต่ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ และเทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 เพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 
46.34 และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 
คิดเป็นร้อยละ 98.77  

(3) ขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 ปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เฉลี่ยเกิดขึ้น 177,232.14 ตันต่อปี และไม่มี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง และเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ. 
2557-2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แต่ในปี พ.ศ. 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 22.97 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างเพ่ิมขึ้นและยังไม่ได้รับการก าจัด 
แต่อย่างใด ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ยังมปีริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจ านวน 700,000 ตัน 

บริบทเชิงสถาบันและบริบทเชิงพ้ืนที่  
(1) ขนาดพื้นที่ของกรณีศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของขนาดพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง คิดเป็น 

43.56 ตารางกิโลเมตร และขนาดพ้ืนที่มากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พ้ืนที่ 48.53  
ตารางกิโลเมตร รองลงมาเทศบาลนครขอนแก่นพ้ืนที่ 46 ตารางกิโลเมตร เทศบาลเมืองหนองปรือ
พ้ืนที่ 45.54 ตารางกิโลเมตร  เทศบาลต าบลโรงช้างพื้นที่ 44.60 ตารางกิโลเมตร เทศบาลนคร
นนทบุรี พ้ืนที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่น้อยที่สุด คือ เทศบาลต าบลรัษฎาพ้ืนที่ 38 ตาราง
กิโลเมตรจะเห็นได้ว่าขนาดพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  

(2) สภาพภูมิประเทศ พบว่า พ้ืนที่ราบและราบลุ่มเชิงภูเขา ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว และเทศบาลต าบลโรงช้าง พ้ืนที่เป็นภูเขา พ้ืนที่ราบเนิน ราบลูกคลื่น และราบ 
ริมชายฝั่งทะเล ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองปรือ และเทศบาลต าบลรัษฎา และพ้ืนที่ราบและลาดชัน 
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คือ เทศบาลนครขอนแก่น และพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม คือ เทศบาลนครนนทบุรี จะเห็นได้ว่าแต่ละ
พ้ืนที่มีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ภูมิประเทศเป็นที่ราบ 

(3) สภาพภูมิอากาศ พบว่า เทศบาลต าบลโรงช้างและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนแก้วสภาพอากาศเป็น 3 ฤดู ร้อน ฝน และหนาว เทศบาลต าบลรัษฎาอากาศร้อนชื้นและฝนตก
ชุกเกือบตลอกทั้งปี เทศบาลเมืองหนองปรือสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน เทศบาลนครขอนแก่น
สภาพอากาศแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อนและมีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง และเทศบาลนครนนทบุรี สภาพ
อากาศแบบร้อนชื้น จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น 

(4) ลักษณะหมู่บ้าน/ชุมชน และสภาพสังคม พบว่า เทศบาลต าบลโรงช้างและองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วมีสภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเกษตรกรรม และสภาพสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
และจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 12 แห่ง และ 10 แห่ง ตามล าดับ เทศบาลต าบลรัษฎาและเทศบาลเมือง
หนองปรือมีสภาพหมู่บ้าน/ชุมชนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีสภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเมือง โรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว หมู่บ้านจัดสรรและสภาพสังคมเมือง แต่จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนแตกต่างกัน 
โดยเทศบาลเมืองหนองปรือมีชุมชน 44 แห่ง และเทศบาลต าบลโรงช้างมีหมู่บ้าน 7 แห่ง และ
เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครนนทบุรีมีสภาพหมู่บ้าน/ชุมชนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีสภาพชุน
ชนเป็นชุมชนเมือง ชุมชนแออัด หมู่บ้านจัดสรร ย่านธุรกิจส าคัญ และสภาพสังคมเมือง แต่จ านวน
ชุมชนไม่แตกต่างกัน คือ เทศบาลนครขอนแก่นมีชุมชน 95 แห่ง และเทศบาลนครนนทบุรีมีชุมชน 
93 แห่ง ทั้งนี้ จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนมากที่สุด คือ เทศบาลนครขอนแก่น 95 ชุมชน รองลงมา 
เทศบาลนครนนทบุรี 93 ชุมชน เทศบาลเมืองหนองปรือ 44 ชุมชน เทศบาลต าบลโรงช้าง 12 ชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 10 หมู่บ้าน และน้อยที่สุด เทศบาลต าบลรัษฎา 7 หมู่บ้าน  

(5) ประชากร พบว่า ประชาชนมากที่สุด คือ เทศบาลนครนนทบุรี 256,970 คน 
รองลงมาเทศบาลนครขอนแก่น 120,045 คน เทศบาลเมืองหนองปรือ 77,014 คน เทศบาลต าบล
รัษฎา 46,901 คน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 7,685 คน และน้อยที่สุด 1,647 คน ประชากรแฝง 
พบว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีประชากรมากท่ีสุด รองลงมาเทศบาลต าบลรัษฎา และน้อยที่สุดเทศบาล
ต าบลโรงช้าง และความหนาแน่นของประชากร (คนต่อตารางกิโลเมตร) พบว่า เทศบาลนครนนทบุรี  
มีความหนาแน่ของประชากรมากที่สุด รองลงมาเทศบาลเมืองหนองปรือ และน้อยที่สุดเทศบาลต าบล
โรงช้าง 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
(1) หน่วยงานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า เทศบาลนคร

นนทบุรี เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลต าบลรัษฎา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย คือ กองสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อม และเทศบาลต าบลโรงช้างไม่มีหน่วยงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยตรง
ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะอยู่ภายใต้ส านักงานปลัดเทศบาล 

(2) บุคลากร พบว่า เทศบาลต าบลโรงช้างบุคลากรทั้งหมด 32 คน และบุคลากรด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของบุคลากรทั้งหมด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วบุคลากรทั้งหมด 150 คน และบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของบุคคลากรทั้งหมด เทศบาลต าบลรัษฎาบุคลากร
ทั้งหมด 253 คน และบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.16 ของบุคลากรทั้งหมด เทศบาลเมืองหนองปรือบุคลากรทั้งหมด 514 คน และบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 ของบุคลากรทั้งหมด เทศบาล
ขอนแก่นบุคลากรทั้งหมด 1,039 คน และบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 13.76 ของบุคลากรทั้งหมด และเทศบาลนครขอนแก่นบุคลากรทั้งหมด 
1,964 คน และบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.71 ของบุคลากรทั้งหมด 

3) งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559 พบว่า 
เทศบาลต าบลโรงช้างงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 84.35 จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วงบประมาณลดลงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ลดลงร้อยละ 33.33 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลต าบลรัษฎา งบประมาณลดลง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลดลงร้อยละ 18.36 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองหนองปรือ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณมากที่สุด และในปี 2559 งบประมาณลดลงร้อยละ 14.79 จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครขอนแก่นงบประมาณลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.86  

(4) นโยบายและแผนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า กรณีศึกษาทั้ง 6 
แห่ง มีนโยบายและแผนงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

(5) รูปแบบกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า เทศบาลต าบลรัษฏาไม่มีรูปแบบ
กิจกรรมที่ชัดเจน แต่มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดการไม่ให้เกิดความสกปรกและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยหน้าบ้านของตนเอง และเทศบาลต าบลโรงช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เทศบาล
เมืองหนองปรือ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครนนทบุรี มีรูปแบบกิจกรรมการจัดการขยะ  
มูลฝอยที่ชัดเจน วัตถุประสงค์หลักของรูปแบบกิจกรรม คือ ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แห่งก าเนิด 
การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนตามประเภท ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน และสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย การท าปุ๋ยหมัก สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ตลาดนัดรีไซเคิล 
ขยะมูลฝอยแลกไข่ไก่และสิ่งของ เป็นต้น 
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(6) การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า กรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้ด าเนินการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนแต่ละประเภท และส่วนใหญ่จะคัดแยกขยะมูลฝอยรีไซเคิล และ
รองลงมาขยะมูลฝอยอินทรีย์ 

(7) การด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการเอง 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาล
นครนนทบุรี เทศบาลต าบลโรงช้างจ้างเอกชนด าเนินการ และเทศบาลต าบลรัษฎาด าเนินการเองและ 
จ้างเอกชนด าเนินการ 

(8) การขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ด าเนินการเอง ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลต าบลโรงช้างจ้างเอกชนด าเนินการ และเทศบาลรัษฎาด าเนินการเองและจ้างเอกชน
ด าเนินการ 

(9) วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า ด าเนินการเอง ได้แก่ เทศบาลต าบลโรงช้าง 
ด้วยระบบเทกองกลางแจ้ง เป็นระบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ระบบเตาเผาอุณหภูมิสูงเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ ระบบการ
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และจ้างเอกชนด าเนินการ ได้แก่ เทศบาลต าบลรัษฎาจ้างเทศบาล  
นครภูเก็ต ซึ่งก าจัดด้วยระบบเตาเผา เทศบาลนครขอนแก่นจ้างบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ 
จ ากัด เป็นระบบเตาเผาเพ่ือแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทศบาลนครนนทบุรีจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
กิจการร่วมค้า ซีพีจี กรีนเวซท์ ก าจัด ด้วยระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(10)  ปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า เทศบาลต าบลโรงช้างมีปัญหา
รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และสถานที่ก าจัดไม่เพียงพอในการ
รองรับขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริการส่วนต าบลดอนแก้วมีปัญหาครัวเรือนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย
ชุมชนในพ้ืนที่สาธารณะ เทศบาลต าบลรัษฎามีปัญหารถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนไม่เพียงพอ 
และขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ การลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน และไม่สามารถเก็บขนขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เทศบาลเมืองหนองปรือมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยชุมชน เทศบาลนครขอนแก่นมีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในบ่อที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การก าจัด 7-8 ปี และการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน และเทศบาล
นครนนทบุรีมีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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4.3 ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.3.1 อัตราค่าธรรมเนียม และวิธีการค านวณ1 
การก าหนดอ ัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการค านวณ 3 รูปแบบ ดังนี้  
4.3.1.1 การคิดค่าธรรมเนียมจากต้นทุนจริงท้ังหมด 

การคิดค่าธรรมเนียมส าหรับขยะมูลฝอยจะมีแนวทางการคิดค่าบริการ
จากการลงทุนจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการและการลงทุน ให้คิดเป็นค่าต้นทุนโดยเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถ
รวบรวมและก าจัดได้ทั้งหมดต่อปีหรือต่อวันโดยให้แยกค านวณ ดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน 
1) ค่าด าเนินการ คิดเป็นบาทต่อตันของขยะมูลฝอย ประกอบด้วย  

1. ค่าแรงงานในการเก็บขนขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าจ้างราชการประจ า
ดูแลก ากับควบคุมการท างานเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าแรงงานเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าแรงงาน
ลูกจ้างประจ าและชั่วคราว พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยประจ ารถ 
และพนักงานกวาดขยะมูลฝอยในเขตท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามขนาดและ
ประมาณขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บขนได้ 

2. ค่าเชื้อเพลิง ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เติมให้กับรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย รวมถึงค่าน้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่มีไว้เติมรถบรรทุกมูลฝอย ซึ่งแล้วแต่ชนิดของรถบรรทุกขยะ
มูลฝอยของท้องถิ่น 

3. ค่าซ่อมบ ารุง ได้แก่ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถเก็บขนขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น 
ค่าซ่อมรถ ค่าบ ารุงรักษาประจ าปี เป็นต้น หากท้องถิ่นมีหน่วยงานบ ารุงเองจะต้องค านวณแยก  
ให้ชัดเจนปรากฏชัดเจน เช่น ค่าแรงงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

4. ค่าว ัสดุอุปกรณ์ในการเก็บขนและค่าใช ้จ่าย อื ่น ๆ ได้แก่ 
ค่าอุปกรณ์เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ไม้กวาด เข่ง ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ให้หมดเป็นปี ๆ ไป 

                                           
1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, รายงานฉบับสมบรูณ์โครงการจัดท ามาตรฐานกลางเพ่ือ

ก ากับการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
(กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2554), 37-44. 



Ref. code: 25595803010205KVN

144 
 

 

144 

2) ค่าลงทุนในการจัดเตรียมระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย ประกอบดัวย  
1. ค่าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าถังรองรับขยะมูลฝอย

ขนาดต่าง ๆ 
2. ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย ได้แก่ รถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาดต่าง ๆ 

เช่น รถอัดท้าย รถเปิดข้างเทท้าย รถบรรทุกเล็ก เรือบรรทุกขยะมูลฝอย เป็นต้น 
3. ค่าอุปกรณ์เก็บขนขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าระบบมาตรฐาน

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น  
ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาจากอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ รถบรรทุก

ขยะมูลฝอย โดยทั่วไปมัดคิดอายุรถประมาณ 10 ปี จะหมดสภาพการใช้งาน  
(2) การก าจัดขยะมูลฝอย  

1) ค่าด าเนินการในการก าจัดขยะมูลฝอยคิดเป็นบาทต่อตันของ 
ขยะมูลฝอย ดังนี้  

1. ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างข้าราชการประจ า เพ่ือท างานดูแล
ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างพนักงานประจ า และลูกจ้างชั่วคราวที่ท าหน้าที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้เติมให้กับเครื่อง
จัดกรที่ใช้ท างานก าจัดขยะมูลฝอย 

3. ค่าซ่อมบ ารุง ได้แก่ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการก าจัดขยะมูลฝอย 

4. ค่าสารเคมี ได้แก่ พวกสารเคมี ยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าหนู และ
สารเคมีที่ใช้บริเวณก าจัดขยะมูลฝอย 

5. ค่าก าจัดตามเทคโนโลยีของการก าจัดขยะมูลฝอย เช่น วิธีการฝังกลบ
ค่าดินฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นต้น 

6. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย เช่น  
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ า ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น  

2) ค่าลงทุนในการก าจัดขยะมูลฝอย ดังนี้  
1. ค่าจัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างสถานีก าจัดขยะมูลฝอย 
2. ค่าก่อสร้างสถานีก าจัดขยะมูลฝอยตามระบบก าจัดที่ก่อสร้าง 

และอาคารอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบบริการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ สถานีก าจัดขยะมูลฝอย  
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3. เครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการบดอัดขยะมูลฝอยหรือเครื่องจักร
อ่ืน ๆ ที่ใช้ในระบบก าจัด 

ทั้งนี้ การคิดค่าลงทุนต้องค านึงถึงอายุการใช้งาน เช่น หลุมฝังกลบ
สามารถฝังกลบได้ 15 หรือ 20 ปี หรือรถบดอัดขยะมูลฝอยที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี เป็นต้น ซึ่งใน
การค านวณค่าธรรมเนียมนั้นต้องค านวณจากค่าใช้จ่ายที่มีอยู่จริง 

4.3.1.2 การคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
การคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละ

ท้องถิ่นในการน าเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Operation Cost) ในการเก็บรวบรวมขยะ 
มูลฝอยและค่าใช้จ่ายในการก าจัดมาคิดเป็นค่าธรรมเนียมโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในลักษณะการลงทุน 
เช่น ค่าก่อสร้างที่กลบฝังขยะมูลฝอย ค่าเตาเผาขยะมูลฝอย ค่าภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ค่ารถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ค่าเครื่องจักรในการบดอัดขยะมูลฝอย เป็นต้น ซึ่งหลักในการคิดค านวณค่าใช้จ่ ายนั้น
เหมือนกับการคิดค่าใช้จ่ายจากต้นทุนจริงทั้งหมด เพียงน าเฉาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการมาคิด
ค่าธรรมเนียมเท่านั้น  

จากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กล่าวมาแล้วข้องต้น 
สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4.8  รายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมจากต้นทุนจริงหรือเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

การคิดค านวณค่าธรรมเนียมจากต้นทุนจริงหรือเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมลูฝอย การก าจัดขยะมลูฝอย 

1. ค่าด าเนินการ 
- ค่าแรงงาน 
- ค่าเชื้อเพลิง 
- ค่าซ่อมบ ารุง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ ์
 

2. ค่าลงทุนในการ
จัดเตรียมระบบ 
- ค่าภาชนะรองรับ 
- ค่าเก็บขน 
- ค่าอุปกรณ์เก็บขน 

1. ค่าด าเนินการ 
- ค่าแรงงาน, ค่าสารเคมี  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง, ค่าซ่อมบ ารุง  
- ค่าก าจัดตามเทคโนโลยีของการ
ก าจัดขยะมลูฝอย  
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

2. ค่าลงทุนในการ
ก าจัดขยะมูลฝอย  
- ค่าจัดซื้อท่ีดิน 
- ค่าก่อสร้างสถานี  
- ค่าเครื่องจักรที่ใช้ 
 

 
4.3.1.3 การคิดค่าธรรมเนียมในอัตราขั้นต่ าแต่ใช้เงินส่วนอื่นมาสมทบ 

เป็นการคิดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  

ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ราชการส่วนท้องถิ่นมี

หน้าที่ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 34/1 วรรคห้า และมาตรา 34/3 (3) ในการให้บริการ
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ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเอกชนที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยต้องเป็นไปตามอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) การเก็บและขนมูลฝอย  
1. กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 

ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บเดือนละ 150 บาท  
2. กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 

หน่วยละ 120 กิโลกรัม และให้เก็บหน่วยละ 150 บาท 
(2) การก าจัดมูลฝอย 

1. กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม ให้เก็บเดือนละ 200 บาท  
2. กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม ให้คิดเป็นหน่วย 

หน่วยละ 120 กิโลกรัม และให้เก็บหน่วยละ 200 บาท 
3. ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือน ตาม 1 หรือ 2 เกิน 3,600 กิโลกรัม 

หรือ 18,000 ลิตร หรือ 18 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 1 และ 2 ได้อีก โดยคิดเป็นหน่วย 
หน่วยละ 120 กิโลกรัม ในอัตราหน่วยละ 200 บาท 

(3) การเก็บและขนมูลฝอย หรือการก าจัดมูลฝอย ในลักษณะครั้งคราว  
1. การเก็บและขนมูลฝอยเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 

12 กิโลกรัม ให้เก็บหน่วยละ 200 บาท  
2. ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่เก็บและขนเป็นรายครั้ง เกิน 240 กิโลกรัม 

หรือ 1,200 ลิตร หรือ 1.2 ลูกบาศก์เมตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 1 ได้อีก โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 
240 กิโลกรัม ในอัตราหน่วยละ 200 บาท  

3. การก าจัดมูลฝอยเป็นรายครั้ง ให้คิดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม 
ให้เก็บหน่วยละ 200 บาท  

4. ในกรณีมีปริมาณมูลฝอยที่ก าจัดเป็นรายครั้ง 240 กิโลกรัมให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจาก 3 ได้อีก โดยคิดเป็นหน่วย หน่วยละ 240 กิโลกรัม ในอัตราหน่วยละ 200 บาท 

จากค่าธรรมเนียมข้างต้นสรุปดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4.9  อัตราค่าธรรมเนียมท้ายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

รายการ ปริมาณมูลฝอย ค่าใช้จ่าย ประเภทการจัดการ 

ค่าเก็บ ขน ค่าก าจัด 
รายเดือน - ไม่เกิน 120 

กก./เดือน 
เหมาจ่าย ไม่เกิน 150 บาท ไม่เกิน 200 บาท 

- เกิน 120 กก./
เดือน 

1 หน่วย = 120 กก. ไม่เกิน 150 บาท ไม่เกิน 200 บาท 

- เกิน 3,600  
กก./เดือน 

คิดเพ่ิมได้อีก 
1 หน่วย = 120 กก. 

ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท 

ครั้งคราว 
(รายครั้ง) 

- ไม่เกิน 240 กก. 1 หน่วย = 120 กก. ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท 
- เกิน 240 กก. คิดเพ่ิมได้อีก 

1 หน่วย = 240 กก. 
ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท 

 
4.3.2 ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 

4.3.2.1 ข้อมูลการเก็บรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4.10  รายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 

หน่วย: ล้านบาท 
อปท. ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.28 2.73 3.69 

เทศบาล 1,131.44 1,257.28 1,333.91 

องค์การบริหารส่วนต าบล 459.00 523.64 569.10 

กรุงเทพมหานคร 467.59 513.95 523.66 

เมืองพัทยา 37.34 40.32 41.65 

รวม 2,097.65 2,337.92 2,472.01 

รายได้เฉลี่ยทั้ง 3 ปี = 2,302.53  ล้านบาท 
ที่มา: ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
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1. การเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของกรณีศึกษา 
   ผลการเปรียบเทียบ 
 - ถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย นั่นหมายความว่า ท าให้มีงบประมาณที่สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้โดยต้องจัดสรรงบประมาณอ่ืนมาสมทบ 
 -ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่าย นั่นหมายความว่า ท าให้มีงบประมาณที่สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้โดยไม่ต้องจัดสรรงบประมาณอ่ืนมาสมทบ 
2. การค านวณค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
   ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ (บาท/ปี)  =  A X B X 12 เดือน 
   A =  ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้  
          (บาท/เดือน/ครัวเรือน) 
   B = จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครัวเรือน) 
 

4.3.2.2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของกรณีศึกษา  
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบส ารวจแนวทาง 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบส ารวจเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน (มฝ. 1) จ านวน 7,776 แห่ง ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บในครัวเรือนของกรณีศึกษา 
และจากนั้นน าข้อมูลมาศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย 
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(1) เทศบาลต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
 

ตารางที่ 4.11  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลโรงช้าง 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย
ด้านขยะ 
(บาท/ปี) 

ค่าธรรมเนียมที่
เก็บได้  

(เก็บขนและ
ใบอนุญาต) 
(บาท/ปี) 

ค านวณค่าธรรมเนียมจากครวัเรือน 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
(บาท/เดือน/
ครัวเรือน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ผลรวม 
(บาท/เดือน) 

2556 126,000 0 10 1,647 16,470 

2557 124,760 0 10 1,647 16,470 
2558 170,190 155,290 10 1,647 16,470 

2559 230,000 153,850 10 1,647 16,470 

เก็บค่าธรรมเนียมได้ 197,640 บาท/ป ี
 
จากตารางค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ

เทศบาลต าบลโรงช้าง พบว่า งบประมาณท่ีจัดเก็บเป็นรายได้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมี
อัตราค่าธรรมเนียม 10 บาท/เดือน/ครัวเรือน เป็นเงินจ านวน 197 ,640 บาท/ปี แต่ค่าใช้จ่ายในปี 
พ.ศ. 2556-2559 พบว่า ไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือนได้ตามเป้าหมาย ท าให้ ต้อง
เทศบาลโรงช้างต้องรับภาระงบประมาณเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เทศบาลโรงช้างต้องมีมาตรการหรือวิธีการใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ือจะได้คุ้มทุน 
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(2) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางที่ 4.12  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย
ด้านขยะ
(บาท/ปี) 

ค่าธรรมเนียม
ที่เก็บได้  

(เก็บขนและ
ใบอนุญาต) 
(บาท/ปี) 

ค านวณค่าธรรมเนียมจากครวัเรือน 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 
(บาท/เดือน/
ครัวเรือน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

 

ผลรวม 
(บาท/เดือน) 

2556 750,000 N/A 30 7,685 230,550 

2557 650,000 N/A 30 7,685 230,550 
2558 500,000 N/A 30 7,685 230,550 

2559 500,000 900,000 30 7,685 230,550 

เก็บค่าธรรมเนียมได้ 2,766,600 บาท/ปี 
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ไม่ได้ระบุในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

จากตารางค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พบว่าในปีงบประมาณ 2559 รายรับด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยมากกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ถ้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ในอัตรา 30 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ ครบทุกครัวเรือนจะมีรายรับเป็นเงิน 2,766,600 บาท/ปี ซึ่งเมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2559 ท าให้ไม่มีปัญหา
ต้นทุนด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  



Ref. code: 25595803010205KVN

151 
 

 

151 

(3) เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอรัษฎา จังหวัดภูเก็ต 
 

ตารางที่ 4.13  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต าบลรัษฎา 
หัวข้อ ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 

1. รายรับ (บาท) 

- ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขน (เก็บจาก
ครัวเรือนขั้นต่ า 30 
บาท/ครัวเรือ/เดือน) 

2,597,280 2,658,470 2,679,710 2,075,005 

- ค่าใบอนุญาตรับท า
การเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย  

15,000 25,000 30,000 20,000 

รายรับท้ังหมด 
(บาท) 

2,612,280 2,683,470 2,709,710 2,095,005 

2. รายจ่าย (บาท) 

- เงินเดือน 2,372,668.77 N/A 2,881,836 3,286,531.76 

- เงินเพ่ิม 994,002.20 N/A 371,480 416,878.31 
- เงินนอกเวลา 821,740.00 N/A 948,160 1,030,990 

- โครงการจ้างเหมา
เอกชน 

11,768,836.76 N/A 10,628,519 4,498,896.69 

- ค่าธรรมเนียมใน
การก าจัด 

8,934,149.60 N/A 11,739,865.60 12,038,950.80 

- ค่าบ ารุงรักษา 79,548.70 N/A 165,291 480,460.78 

- ค่าเชื้อเพลิง 1,339,304.04 N/A 1,613,141.45 1,360,660.82 
- ซื้อรถ 2,000,000.00 N/A 0 0 

รายจ่ายท้ังหมด 28,310,250.07 N/A 28,348,293.05 23,113,369.16 

ผลต่างค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นกับ 
รายรับท่ีได้รับ 

-25,697,970 - -25,638,583.05 -21,018,364.16 
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ตารางที่ 4.14  การค านวณค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนของเทศบาลต าบลรัษฎา 

ค านวณค่าธรรมเนียมจากครวัเรือน 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/เดือน/ครัวเรือน) 
จ านวนครัวเรือน 

 
ผลรวม 

(บาท/เดือน) 
30 28,482 854,460 

เก็บค่าธรรมเนียมได้ 10,253,520 บาท/ปี 

 
จากตารางค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลรัษฎา 

พบว่า รายรับจากการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน (เก็บจากครัวเรือนขั้นต่ า  30 บาท/ครัวเรือน/เดือน) 
และค่ าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่ งปฏิ กู ลหรือมู ลฝอยที่ เทศบาลต าบลรัษฎาได้ รั บนั้ น 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ในทุกปี และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช่จ่าย
จ้างหน่วยงานเอกชนเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนไปก าจัดและค่าธรรมเนียมที่ต้องจ้าง
หน่วยงานเอกชนการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนครบทุกครัวเรือนจะได้เงินจ านวน 10,253,520 บาท/ปี ซึ่งจากข้อมูลเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้เป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาทเท่านั้น  

(4) เทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

ตารางที่ 4.15  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองหนองปรือ 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย
ด้านขยะ
(บาท/ปี) 

ค่าธรรมเนียมที่
เก็บได้ (เก็บขน
และใบอนุญาต) 

(บาท/ปี) 

ค านวณค่าธรรมเนียมจากครวัเรือน 

อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท/เดือน/ครัวเรือน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ผลรวม 
(บาท/เดือน) 

2556 18,049,920 0 40 44,157 1,766,28 
2557 17,076,540 5,784,586 40 44,157 1,766,28 

2558 21,363,540 6,598,512 40 44,157 1,766,28 

2559 18,205,280 5,100,000 40 44,157 1,766,28 
เก็บค่าธรรมเนียมได้ 21,195,360 บาท/ปี 

 
จากตารางค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง

หนองปรือ พบว่า ค่าใช้ด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ ซึ่งถ้า
ค านวณจากอัตราค่าธรรมเนียมที่เทศบาลเมืองหนองปรือจัดเก็บในอัตรา 40 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
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ถ้าเก็บได้ทุกครัวเรือนมีรายรับ 21,195,360 บาท/ปี ซึ่งจะเพียงพอกับต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

(5) เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

ตารางที่ 4.16  ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 
หัวข้อ ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 

1. รายรับ (บาท)     
- ค่าธรรมเนยีมเก็บ
และขน 

23,790,294 19,380,154 16,624,561 17,809,700 

- ค่าธรรมเนยีมใน
การก าจัด 

0 0 5,865,973 7,933,550 

- ค่าใบอนุญาตท าการ
เก็บและขน 

5,000 5,000 5,000 5,000 

- ค่าเช่าท่ีดิน
โครงการก าจดัขยะ
ด้วยวิธีการแปรรูป
ขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า 

117,123 0 257,672 128,880 

- ค่าเช่าอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง
โครงการฯ 

303,696 0 668,136 334,000 

- ค่าผลประโยชน์
ตอบแทนโครงการฯ 

0 0 3,000,000 1,100,000 

รายรับทั้งหมด 24,216,113 19,385,154 26,421,342 27,311,130 
2. รายจ่าย (บาท)     
- ค่าก าจัด 2,066,602.90 2,071,578.33 2,121,755.73 2,995,625 
- ค่าเก็บขน และอืน่ ๆ  34,267,027.60 45,707,274.05 37,264,701.72 56,422,285 

รายจ่ายทั้งหมด 36,333,630.50 47,778,852.38 39,386,457.45 59,417,910 
ผลต่างค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นกับรายรับที่
ได้รับ 

-12,117,517.50 -28,393,698.38 -12,965,115.45 -32,106,780 
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ตารางที่ 4.17  การค านวณค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนของเทศบาลนครขอนแก่น 

ค านวณค่าธรรมเนียมจากครัวเรือน 
อัตราค่าธรรมเนียม 

(บาท/เดือน/ครัวเรือน) 
จ านวนครัวเรือน 

 
ผลรวม 

(บาท/เดือน) 
40 64,022 2,560,880 

เก็บค่าธรรมเนียมได้ 30,730,560 บาท/ปี 

 
จากตารางค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร

ขอนแก่น พบว่า รายจ่ายด้านการบริหารจัดการมากกว่ารายรับด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และจะเห็นว่ารายรับของเทศบาลขอนแก่นมีความแตกต่างจากกรณีศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการก าจัด ค่าเช่าที่ดินให้เอกชนด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้หน่วยงานเอกชนด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
เป็นต้น แต่รายรับที่ได้รับนั้นก็ยังไม่เพียงพอต่อการน ารายได้มาบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพ้ืนที่ อีกทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนจากครัวเรือนในอัตรา 40 บาท/เดือน/ครัวเรือน
สามารถมีรายรับในการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นเงิน 30,730,560 บาท/ปี และพบว่า
เทศบาลนครขอนแก่นสามารถบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชุมชนได้ดีที่สุด  

(6) เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

ตารางที่ 4.18   ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ค่าใช้จ่าย
ด้านขยะ
(บาท/ปี) 

ค่าธรรมเนียมที่เก็บ
ได้  

(เก็บและขนขยะ) 
(บาท/ปี) 

ค านวณค่าธรรมเนียมจากครวัเรือน 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

(บาท/เดือน/
ครัวเรือน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ผลรวม 
(บาท/เดือน) 

2556 16,250,347 19,109,240 40 145,722 5,828,880 

2557 16,206,000 18,766,550 40 145,722 5,828,880 
2558 16,315,500 24,948,160 40 145,722 5,828,880 

2559 16,561,875 25,000,000 40 145,722 5,828,880 

เก็บค่าธรรมเนียมได้ 69,946,560 บาท/ปี 
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จากตารางค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี 
พบว่า รายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่าค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน และถ้าเทศบาลนครนนทบุรีเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนในอัตรา 40 บาท/เดือน/
ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 145,722 ครัวเรือน จะได้ค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 69,946,560 บาท/ปี 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จากค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาที่กล่าวมาแล้วนั้น 
โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณ เพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
กรณีศึกษาในปี พ.ศ. 2556-2559 เป็นอย่างไร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่าย
เพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีจ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และค่าใช้จ่าย
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีจ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้แก่ 
เทศบาลต าบลโรงช้าง จังหวัดเชียงราย เทศบาลต าบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี และเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 

อปท. สถานะค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้น 

ผลของสถานะค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น 

ปัญหาที่พบ 

เทศบาลต าบลโรงช้าง รายจ่ายมากกว่า
รายรับ 

ต้องจัดสรรงบประมาณอ่ืน
มาสมทบ 

ไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้
ทุกครัวเรือน องค์การบริหารส่วน 

ต าบลดอนแก้ว 
รายรับมากกว่า

รายจ่าย 
ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณ

อ่ืนมาสมทบ 
เทศบาลต าบลรัษฎา รายจ่ายมากกว่า

รายรับ 
ต้องจัดสรรงบประมาณ

อ่ืนมาสมทบ 
เทศบาลเมืองหนองปรือ รายจ่ายมากกว่า

รายรับ 
ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณ

อ่ืนมาสมทบ 

เทศบาลนครขอนแก่น รายจ่ายมากกว่า
รายรับ 

ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณ
อ่ืนมาสมทบ 

เทศบาลนครนนทบุรี รายรับมากกว่า
รายจ่าย 

ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณ
อ่ืนมาสมทบ 
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ทั้งนี้ จากการค านวณค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา
ทุกแห่ง พบว่า ถ้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามท่ีประกาศในข้อบัญญัติและเทศบัญญัติได้ครบทุกครัวเรือน 
จะมีงบประมาณท่ีเพียงพอที่จะน าไปบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที ่

4.3.2.3 การคิดต้นทุนค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของกรณีศึกษา 
(1) การค านวณหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

1. การค านวณหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
    อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./หน่วย/วัน)   =     น้ าหนักของขยะมูลฝอยที่ชั่งได้ (กก./วัน) 

                                       จ านวนหน่วยท่ีท าให้เกดิขยะมลูฝอย (หน่วย) 
2. การค านวณหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัด 
   อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน)    =      น้ าหนักของขยะมูลฝอยที่ชั่งได้ (กก./วัน) 

                                        จ านวนประชากรที่ได้รบับรกิารเก็บขนมลูฝอย (คน) 
(2) อัตราการเกิดขึ้นขยะมูลฝอยชุมชนเฉลี่ยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตารางที่ 4.20  อัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย กิโลกรัม/คน/วัน 

เทศบาลนคร 1.89 

เทศบาลเมือง 1.15 
เทศบาลต าบล 1.02 

เมืองพัทยา 3.90 
องค์การบริหารส่วนต าบล 0.91 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560. 
 

(3) การคิดต้นทุนค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 
1) ค่าต้นทุนในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประกอบด้วย

ค่าจ้างบุคลากร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น ค่าซ่อมบ ารุง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (หากมี) 

2) ค่าต้นทุนในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 
ค่าจ้างบุคลากร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/น้ ามันหล่อลื่น ค่าซ่อมบ ารุง ค่าสารเคมี ค่าดินกลบทับขยะมูลฝอย
หรือค่าแผ่นพลาสติกในการกลบทับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีค่าลงทุนระบบใหม่
ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงระบบก าจัดขยะมูลฝอยด้วย 
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การค านวณหาค่าด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
1. การค านวณหาค่าด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยค่าด าเนินการเก็บขน (บาท/ตันขยะมูลฝอย) 

= ค่าต้นทุนในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย (บาท/ปี) 
          ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (ตัน/ปี) 

2. การค านวณหาค่าด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยค่าด าเนินการก าจัด (บาท/ตันขยะมูลฝอย) 
= ค่าต้นทุนในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย (บาท/ปี) 
          ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด (ตัน/ปี) 

 
จากวิธีการการคิดต้นทุนค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยสามารถ

ค านวณต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 
ได้ดังนี ้

 
ตารางที่ 4.21  ต้นทุนต่อหน่วยของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556-2557  

ขนาด   
ตาม 

ปริมาณ
ขยะ 

 
อปท. 

 
ปีงบ 

ประมาณ 

 
ต้นทุนรวม  
(บาท/ปี) 

 
ปริมาณขยะ 

(ตัน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการขยะ 

บาท/ตัน บาท/กก. 

เล็ก อบต.ดอนแก้ว 2556 750,000 5,040.65 148.79 0.15 

  2557 650,000 4,745 136.99 0.14 
  2558 500,000 4,745 105.37 0.11 

  2559 500,000 4,993.20 100.14 0.10 
ค่าเฉลี่ย 600,000 4,880.96 122.93 0.12 

เล็ก ทต.โรงช้าง 2556 126,000 1,580.45 79.72 0.08 
  2557 124,760 1587.75 78.58 0.08 

  2558 170,190 1587.75 107.19 0.11 
  2559 230,000 1,231.27 186.80 0.19 

ค่าเฉลี่ย 162,737.50 1,496.81 108.72 0.11 
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ตารางที่ 4.21  ต้นทุนต่อหน่วยของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2556-2557  (ต่อ) 

ขนาด   
ตาม 

ปริมาณ
ขยะ 

 
อปท. 

 
ปีงบ 

ประมาณ 

 
ต้นทุนรวม  
(บาท/ปี) 

 
ปริมาณขยะ 

(ตัน/ปี) 

ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการขยะ 

กลาง ทต.รัษฎา 2556 28,310,250 20,684.55 1368.67 1.37 

  2557 N/A 22,954.48 N/A N/A 
  2558 28,348,293 22,995 1232.80 1.23 
  2559 23,113,369 27,495.45 840.63 0.84 

ค่าเฉลี่ย 26,590,637.33 23,725 1,120.79 1.12 
กลาง ทม.หนองปรือ 2556 18,049,920 29,930 603.07 0.60 

  2557 17,076,540 37,230 458.68 0.46 
  2558 21,363,540 40,880 522.59 0.52 
  2559 18,205,280 43,800 415.65 0.42 

ค่าเฉลี่ย 18,673,820 37,960 491.93 0.49 

ใหญ่ ทน.ขอนแก่น 2556 36,333,630 80,132.10 453.42 0.45 
  2557 47,778,852 77,489.50 616.58 0.62 

  2558 39,386,457 79,971.50 492.51 0.49 
  2559 59,417,910 98,338.30 604.22 0.60 

ค่าเฉลี่ย 45,729,212.25 83,982.85 544.51 0.54 
ใหญ่ ทน.นนทบุรี 2556 16,250,347 178,360.90 91.11 0.091 

  2557 16,206,000 176,809.65 91.66 0.092 
  2558 16,315,500 176,733.00 92.32 0.092 
  2559 16,561,875 177,025.00 93.56 0.094 

ค่าเฉลี่ย 16,333,430.50 177,232.14 92.16 0.092 
หมายเหตุ: 1. ต้นทุนรวม (บาท/ปี) ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา 
ได้แก่ ค่าบริการเก็บขน ค่าก าจัด ค่าซ่อมอุปกรณ์ ค่าจ้างบุคลากร ค่าการอบรม ค่าการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่ง
ไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดจากค่าบริการเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอย ที่จะต้องค านวณตามหลักวิชาการข้างต้น  

2. ในการค านวณผู้วิจัยจะก าหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นของกรณีศึกษาที่สามารถเก็บขน และก าจัดได้
ทั้งหมด ซ่ึงในข้อเท็จจริงในพื้นที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นถึงวิธีการค านวณของกรณีศึกษาเท่านั้น เพื่อสามารถน าไปเป็น
ตัวอย่างในค านวณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศต่อไปได้ 

3. ผู้วิจัยประยุกต์วิธีการค านวณตามหลักวิชาการข้างต้น คือ  
   ค่าด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
   = ต้นทุนรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด (บาท/ปี) 
                 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น (ตัน/ปี) 



Ref. code: 25595803010205KVN

159 
 

 

159 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปต้นทุนขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น
ของกรณีศึกษาต่อหน่วยปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน เรียงล าดับมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังตารางต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2559 

ขนาด อปท.  
ตามปริมาณ

ขยะ 

ชื่อ อปท. เฉลี่ยต้นทุนรวม 
(บาท/ปี) 

เฉลี่ย 
ปริมาณขยะ 

(ตัน/ปี) 

เฉลี่ยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการขยะ 

บาท/ตัน 
บาท/
กก. 

กลาง ทต.รัษฎา 26,590,637.33 23,725 1,120.79 1.12 

ใหญ ่ ทน.ขอนแก่น 45,729,212.25 83,982.85 544.51 0.54 

กลาง ทม.หนองปรือ 18,673,820 37,960 491.93 0.49 
เล็ก อบต.ดอนแก้ว 600,000 4,880.96 122.93 0.12 

เล็ก ทต.โรงช้าง 162,737.50 1,496.81 108.72 0.11 
ใหญ ่ ทน.นนทบุรี 16,333,430.50 177,232.14 92.16 0.092 

 
จากตาราง พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (การเก็บขน

และก าจัดขยะมูลฝอย) เฉลี่ยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
เทศบาลต าบลรัษฎา ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1,120.79 บาทต่อตัน หรือ 
1.12 บาทต่อกิโลกรัม เทศบาลนครขอนแก่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
544.51 บาทต่อตัน หรือ 0.54 บาทต่อกิโลกรัม เทศบาลเมืองหนองปรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 491.93 บาทต่อตัน หรือ 0.49 บาทต่อกิโลกรัม องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 122.93 บาทต่อตัน หรือ 0.12 บาทต่อ
กิโลกรัม เทศบาลต าบลโรงช้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 108.72 บาทต่อตัน 
หรือ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม และเทศบาลนครนนทบุรี ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 92.16 บาทต่อตัน หรือ 0.092 บาทต่อกิโลกรัม 

ทั้งนี้  สามารถค านวณต้นทุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อการจัดเก็บ
ค่าบริการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากประชากรทั้งหมดในครัวเรือน กับอัตราการเกิดขึ้นขยะ
มูลฝอยชุมชนเฉลี่ยของกรณีศึกษา (กิโลกรัม/คน/วัน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ดังตาราง
ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4.23  อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจะต้องเก็บต่อคนต่อครัวเรือน 
 

อปท. 
ประชากรตาม

ทะเบียน
ราษฎร์ (คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

จ านวน
ประชากรต่อ

ครัวเรือน 

อัตรา 
การเกิดขยะ 
(กก./คน/วัน) 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
กก./วัน 
 

กก./เดือน  

ทต.รัษฎา 46,901 28,482 1.65 1.02 1.68 50.39 
ทน.ขอนแก่น 120,045 64,022 1.88 1.89 3.54 106.32 

ทม.หนองปรือ 77,014 44,157 1.74 1.15 2.01 60.17 
อบต.ดอนแก้ว 15,177 7,685 1.97 0.91 1.80 53.91 

ทต.โรงช้าง 4,812 1,647 2.92 1.02 2.98 89.40 
ทน.นนทบุรี 256,970 145,722 1.76 1.89 3.33 99.99 

 
 

อปท. 
ค่าใช้จ่าย 

จัดการขยะ  
(บาท/กก.) 

 

ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น 

(กก./เดือน) 

ค่าบริการ
จัดการขยะที่

ต้องเก็บ 
(บาท/เดือน/
ครัวเรือน) 

ค่าบริการ
จัดการขยะที่
ได้รับ (บาท/
ปี/ครัวเรือน) 

ค่าบริการเก็บได้ซ่ึง
ครบทุกคนและทุก
ครัวเรือน (บาท/ปี) 

ทต.รัษฎา 1.12 50.39 56.44 677.22 19,288,692.86 
ทน.ขอนแก่น 0.54 106.32 57.41 688.93 44,106,453.72 
ทม.หนองปรือ 0.49 60.17 29.48 353.81 15,623,060.04 
อบต.ดอนแก้ว 0.12 53.91 6.47 77.64 596,638.22 
ทต.โรงช้าง 0.11 89.40 9.83 118.01 194,366.30 

ทน.นนทบุรี 0.092 99.99 9.20 110.38 16,085,499.70 

 
จากตาราง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บค่าบริการในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อเดือนต่อครัวเรือน ดังนี้  เทศบาต าบลรัษฎา 56.44 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
เทศบาลนครขอนแก่น 57.41 บาท/เดือน/ครัวเรือน เทศบาลเมืองหนองปรือ 29.48 บาท/เดือน/
ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 6.47 บาท/เดือน/ครัวเรือน เทศบาลต าบลโรงช้าง 9.83 
บาท/เดือน/ครัวเรือน และเทศบาลนครนนทบุรี 9.20 บาท/เดือน/ครัวเรือน  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาวิจัยจากข้อมูลเอกสาร 
ที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน การสัมภาษณ์ และส ารวจกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่เกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 จ านวน 6 แห่ง แบ่งเป็น 3 ขนาด 
ได้แก่ ขนาดเล็ก คือ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาล
ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ขนาดกลาง คือ เทศบาลต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และขนาดใหญ่ คือ 
เทศบาลนครนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

5.1.1 ศึกษาความเป็นมาและสถานการณ์ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1.1.1 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 พบว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีอัตราขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้น แต่ลดลงในปี 
พ.ศ. 2555 ลดลงร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2557 ลดลงร้อยละ 2.17 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2559 ขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2551 และยังมีวิกฤตขยะมูลฝอยตกค้างที่ไม่สามารถก าจัดได้ ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
จ านวนมากนี้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นน้ าเสีย มลพิษจากน้ าชะ
ขยะมูลฝอยปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ า ปัญหาไฟไหม้บ่อทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และในสังคมเมืองที่มีการขยายสูงตาม
จ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการบริโภค
เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในสังคมเมืองเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ สถานที่ก าจัดขยะ 
มูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไม่ถูกต้องและยังไม่ได้รับการปรับปรุง พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2559 มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่แบบถูกต้องจ านวน 330 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ก าจัด
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ของรัฐบาล 239 แห่ง และเอกชน 91 แห่ง และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบไม่ถูกต้องจ านวน 2,480 แห่ง 
แบ่งเป็นสถานที่ก าจัดของรัฐบาล 2,193 แห่ง และเอกชน 287 แห่ง และมีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน
จ านวน 4,710 แห่ง และที่ไม่มีการบริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนจ านวน 3,066 แห่ง  

5.1.1.2 ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน จะมีการจัดสรรงบเงินอุดหนุน

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสัดส่วนที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่งบประมาณนั้นยังไม่
ครอบคลุมรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
อาศัยรายได้จากการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในเขตพ้ืนที่ของตนเอง โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลสถิติ  
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลของกรณีศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีปัญหาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งไม่สามารถบริหาร
จัดเก็บได้ครบทุกครัวเรือน ท าให้ต้องตั้งงบประมาณสมทบเพ่ิมเติมในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
และสาเหตุของรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่สมดุลกับรายจ่ายในการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอยชุมชน เนื่องจาก การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่มียังไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ในทุกมิติ ความกังวลใจต่อการต่อต้านในพ้ืนที่ท าให้เสียฐานคะแนนนิยมจากประชาชน  และศักยภาพ
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5.1.1.3 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
จากการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด้านกฎหมาย พบว่า ในอดีตขาดความเป็นเอกภาพ ซึ่งยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนด
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานท าให้ไม่มีเอกภาพ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ขนส่ง 
และก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแต่ละประเภท นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกหลักเกณฑ์
เรื่องดังกล่าว มิใช่หน่วยงานก ากับผู้ปฏิบัติ ท าให้ระบบการจัดการไม่เป็นไปในทางเดียวกัน  
หลายโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถเดินระบบได้ ส่งผลให้รัฐสูญเสียงบประมาณจ านวนมาก 
และปัจจุบันได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พบว่า ท าให้มีเอกภาพมากขึ้น โดยการให้อ านาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างชัดเจน เช่น สามารถมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรือท าร่วมกันก็ได้ เป็นต้น รวมทั้ง ก าหนดค่าธรรมเนียมที่สะท้ อน
ต้นทุนในการบริหารจัดการ และมีการก าหนดโทษ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ 
ได้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยออกนั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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5.1.2 ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้มี
ประสิทธิภาพจะต้องด าเนินการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย 
 

ทั้งนี้จากการศึกษากรณีศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดังนี้  

5.1.2.1 นโยบาย พบว่า จากแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
ของเสียอันตรายของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย” 
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยังไม่ มีความชัดเจนและไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน และ
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาขยะ 
มูลฝอยชุมชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังขาดความชัดเจนและตระหนักในการด าเนินนโยบาย
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อีกทั้งการกระจายอ านาจในการบริการสาธารณะในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งคน  
งาน เงิน และกระบวนการ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถท่ียังอยู่ในส่วนกลาง  

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

               
 1. การลดและคัดแยกขยะ    2. การเก็บและขนขยะ         3. การก าจัดขยะ 
    - หลัก 3 Rs          - การเก็บรวบรวม  - เทกองแบบควบคุม 
    - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์           - การขนส่ง            - ฝังหลบแบบถูกต้อง 
    - รูปแบบกิจกรรมขยะ                    - เตาเผา  
       เช่น ธนาคารขยะ          - เชื้อเพลิงขยะ 
    - อบรม/ให้ความรู้        - ปุ๋ยหมัก 
    - จัดหาภาชนะรองรับ      - ผลิตพลังงานไฟฟ้า       
    - คักแยกขยะแต่ละประเภท       - ฯลฯ 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
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5.1.2.2 การบริหารจัดการ พบว่า กรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง แบ่งเป็น 3 ขนาด 
ได้แก่ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตามการจัดกลุ่มปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยังประสบปัญหาทุกแห่ง ดังนี้  

(1) ขนาดเล็ก (16,079-48,236 ตันต่อปี) มีปัญหาด้านงบประมาณ 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือน บุคลากรไม่เพียงพอ และระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่  
ไม่ถูกต้อง 

(2) ขนาดกลาง (16,079-48,236 ตันต่อปี) มีปัญหาด้านขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ิมขึ้น งบประมาณไม่เพียงพอ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือน  และบุคลากรไม่เพียงพอ 

(3) ขนาดใหญ่ (48 ,237-176,867 ตันต่อปี) มีปัญหาบุคลากรไม่
เพียงพอ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือน 

5.1.2.3 กฎหมาย และระเบียบ พบว่า พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2560 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ ลดความซ้ าซ้อน 
และแนวทางชัดเจน ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายได้ก าหนดให้
กระทรวงมหาดไทยออกนั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

5.1.2.4 งบประมาณ พบว่า กรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และต้องจัดสรรงบประมาณอ่ืนมาสมทบ ทั้งนี้ 
ได้ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือนเอง แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ครบทุกครัวเรือน ถ้าจัดเก็บ
ได้ทุกครัวเรือนจะมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

5.1.2.5 บริบทเชิงสถานบันและบริบทเชิงพื้นที่ จากผลการศึกษาข้างต้น 
พบว่า ตัวแปรที่เป็นปัจจัยส าหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละขนาด ที่มีผลต่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการเกิดขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 
ดังนี้  

(1) จ านวนประชากร พบว่า กรณีศึกษาขนาดกลางและใหญ่จะมี
ประชากรแฝงจ านวนในพ้ืนที่จ านวนมาก ส่งผลให้มีอัตราการเกิดขึ้นของขยะมูลฝอยชุมชน เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะขนาดกลางจะมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  

(2) ขนาดพื้นที ่ พบว่า  ขนาดพื้นที ่ของกรณีศึกษามีขนาดพื้นที่
ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ต่ าสุด 38 ตารางกิโลเมตร และสูงสุด 48.53 ตารางกิโลเมตร 

(3) สภาพหมู่บ้าน/ชุมชน และสภาพสังคม พบว่า 
1) ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นชุมชนเกษตรกรรม และเป็น

สังคมชนบท 
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2) ขนาดกลาง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก 
มีโรงงานอุตสาหกรรม มีการขยายตัวของประชากร และเป็นสังคมเมือง 

3) ขนาดใหญ่ มีจ านวนชุมชนเยอะ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง 
มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งการค้า และเศรษฐกิจ คมนาคม และเป็นสังคมเมือง 

จากสภาพบริบทเชิงสถานบันและบริบทเชิงพ้ืนที่ข้างต้น พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจะมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นน้อยและใกล้เคียงกันทุกปี 
และขนาดกลางมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี และขนาดใหญ่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เกิดขึ้นอยู่ในอันดับมากท่ีสุด 1-10 ของประเท 

5.1.3 แนวทางนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

แนวทางนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่  
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เช่น งบประมาณ บุคลากร 
ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น เป็นต้น และกรณีศึกษาจ านวน 6 แห่ง สามารถเป็น
ตัวแทนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว 
ซ่ึงมีจุดเน้นแนวทางนโยบายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  

5.1.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดข้ึน 0-16,078 ตันต่อปี) ควรมีแนวทางนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  

(1) ส่งเสริมให้มีรูปแบบกิจกรรมการด้านขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย การหมักปุ๋ย ตลาดนัด  
รีไซเคิล เป็นต้น 

(2) การรวมกลุ่มพื้นที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

(3) สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และส่งเสริม
แนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในครัวเรือน 

(4) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือนทุกครัวเรือน 
5.1.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

เกิดข้ึน 16,079-48,236 ตันต่อปี) ควรมีแนวทางนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
(1) มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีศักยภาพ หรือ

เอกชน ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่การเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัด  
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(2) ลงทุนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีศักยภาพ หรือ
เอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

(3) การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

(4) ส่งเสริมให้มีรูปแบบกิจกรรมการด้านขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย การหมักปุ๋ย ตลาดนัด 
รีไซเคิล เป็นต้น 

(5) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือนทุกครัวเรือน 
5.1.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

เกิดข้ึน 48,237-176,867 ตัน/ปี) ควรมีแนวทางนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้  
(1) ด าเนินการเก็บรวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอยชุมชนเอง และจ้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีศักยภาพ หรือเอกชนการก าจัดขยะมูลฝอย 
(2) ลงทุนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีศักยภาพ หรือ

เอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
(3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในครัวเรือนทุกครัวเรือน 
(4)  การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

5.1.4 ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันปัญหาในการจัดเก็บรายได้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ประชาชนไม่
ยินดีจ่าย เนื่องจากมีความเข้าใจว่าเป็นการบริการของรัฐและได้จ่ายค่าบริการในภาษีรายได้ไปแล้ว  
อัตราค่าบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ จะจัดเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะ 
มูลฝอยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการก าจัด ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บประมาณร้อยละ 10-50 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บค่าบริการไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด
เนื่องจากขาดข้อมูลและการตรวจสอบ และระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมยังไม่เคยมีการค านวณและน ามาใช้ 

จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า ต้นทุนการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ชุมชนของกรณีศึกษาทุกแห่งยังไม่สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยในการจัดบริการเก็บขนและก าจัดขยะ 
มูลฝอยชุมชนที่แท้จริง และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งจัดเก็บตามข้อบัญญัติและ
เทศบัญญัติท้องถิ่นโดยออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2550 อัตราตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการบริการเก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล
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1. การค านวณหาค่าด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนค่าด าเนนิการเก็บขน  
   (บาท/ตันขยะมูลฝอย) 
   = ค่าต้นทุนในการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย (บาท/ปี) 
             ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (ตัน/ปี) 
2. การค านวณหาค่าด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนค่าด าเนินการก าจัด  
   (บาท/ตันขยะมูลฝอย) 
  = ค่าต้นทุนในการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย (บาท/ปี) 
         ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด (ตัน/ปี) 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย =  ค่าด าเนินการเก็บขน + ค่าด าเนินการก าจัด    
                           ปริมาขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ + ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัด 
3. เมื่อค านวณค่าใช้จ่ายการจัดการขยะมูลฝอยแล้ว น าไปค านวณต้นทุนต่อครัวเรือน 
  

และมูลฝอย โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษาทุกแห่งไม่สามารถ
ด าเนินการจัดเก็บได้ครบทุกครัวเรือน แต่ถ้าจัดเก็บได้ครบทุกครัวเรือน ท าให้มีงบประมาณที่สามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้โดยไม่ต้องจัดสรรงบประมาณอ่ืนมาสมทบ 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น จากการเก็บขน
ขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น การจัดเก็บรายได้เพ่ือให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
การจัดเก็บเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของท้องถิ่นเอง รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านวณต้นทุนด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน คือ การเก็บขนและการก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตาม
ต้นทุนจริง จากนั้นก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และออกประกาศการเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชุมชน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่ได้บังคับไว้ และในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าได้ ดังนี้  

(1) การคิดค่าธรรมเนียมจากต้นทุนจริงทั้งหมด มีวิธีการค านวณ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
(2) การคิดค่าธรรมเนียมในอัตราขั้นต่ า ตามกฎหมายก าหนด และใช้งบประมาณ

ส่วนอื่นมาสมทบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ  
 

จากการศึกษาข้างต้นมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

5.2.1 ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองส่วนต้องถิ่นควรล าดับ
ความส าคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งปัจจุบันให้ความส าคัญกับวิธีการก าจัด  
ที่ปลายทาง มาเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งก าเนิด ดังนี้ 1) ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนจากแหล่งก าเนิด 2) การใช้ซ้ า 3) การน ากลับมาใช้ใหม่ 4) การน าพลังงานที่ได้จากการก าจัด 
มาใช้ประโยชน์ และ 5) การก าจัดในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ความส าคัญของการป้องกัน
มากกว่าการรักษา ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ใช้เกิดปัญหา เป็นวิธีการที่ดีกว่าการที่จะต้องลงทุนสร้าง
ระบบเพ่ือแก้ไขเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การล าดับความส าคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เปรียบเสมือนทิศทางและกรอบแนวคิดในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ พ่ือให้ขั้นตอนการท างานมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและ 
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

5.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบ่งเป็น 2 แนวทาง ดังนี้  

5.2.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างง่าย โดยไม่ต้องมีระบบการก าจัด 
โดยมุ่งเน้นมาตรการการลดการเกิด และการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งก าเนิด เป็นวิธีการที่ดี
ที่สุดของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพราะเมื่อมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนน้อยลงก็จะช่วยให้ภาระ
ในการเก็บรวบรวม การขนส่ง รวมทั้งการน าไปก าจัดก็ลดลงด้วย ซึ่งใช้แนวทางในการลดปริมาณขยะ 
มูลฝอยตามหลักการ 3 Rs ได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่แหล่งก าเนิด (Reduce) การใช้ซ้ า 
(Reuse) และการแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

5.2.2.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีระบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณา
เลือกใช้ระบบการกจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นด้านขยะ 
มูลฝอยชุมชน ทั้งนี้ ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบ และศักยภาพในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วย เช่น ด้านบุคคลการ งบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่
เลือกใช้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ หรือหากมีผลกระทบ
ต้องอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือสามารถควบคุมผลกระทบนั้นได้ 
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5.2.3 จัดกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย ที่มุ่งเน้น
การน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ และแปรรูปเป็นพลังงาน โดยพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน พ้ืนที่ให้บริการ ระยะทางขนส่ง เทคโนโลยี กฎระเบียบและมาตรฐาน
ที่เก่ียวข้อง ค่าใช้จ่าย เป็นต้น  

5.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะให้เอกชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ 
ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ เช่น การเก็บรวบรวม การขนส่ง การก าจัดขยะ  
มูลฝอยชุมชน เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยอาศัยข้อได้เปรียบของภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ ในเรื่อง
ของนวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีทันสมัย ระบบการบริหารการเงิน และความเชี่ย วชาญในด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยที่ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ จะได้รับประโยชน์ในหลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับข้อตกลง เช่น ในรูปของดอกเบี้ยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คืนจากการลงทุน 
สิทธิประโยชน์ในการเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส าคัญ คือ 
การเป็นผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนดมาตรฐานการบริการ การอนุมัติ และควบคุมโครงการ   

5.2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประชาชน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยจัดให้มีรูปแบบกิจกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย การท าปุ๋ยหมักหรือการหมักปุ๋ย ขยะมูลฝอยแลก
ไข่ไก่และสิ่งของ ตลาดนัดรีไซเคิล ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยรีไซเคิล เป็นต้น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลด การคัดแยก และน าขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม  

5.2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถ
จัดเก็บได้ ดังนั้น ควรจะมีมาตรการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นรูปธรรมตาม  
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ตัวอย่างมาตรการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ เช่น ปร ะเทศ
เนเธอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศสออกระเบียบข้อบังคับการจัดเก็บค่าธรรมขยะมูลฝอยชุมชนจาก
ครัวเรือนที่ไม่คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนก่อนน าไปทิ้ง เพ่ือให้ครัวเรือนคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
ชุมชน หากไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียม  ประเทศญี่ปุ่นก าหนดภาษีบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเก็บภาษี
ถุงพลาสติก (ถุงหิ้วราคา 5 เยนต่อใบ) ประเทศสิงคโปร์จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับประชากรที่มี
ถิ่นฐานในพื้นที่ และประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัย เช่น ผู้อยู่แฟลต หอพัก เป็นต้น ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้านการบริหารจัดการขยะ 
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มูลฝอยชุมชน อาจจะค านวณจากต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการเก็บค่าธรรมเนียมตาม 
ที่กฎหมายก าหนด  

 
5.3 ข้อสังเกตจากงานวิจัย  
 

จากกรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลโรงช้าง องค์การบริหารส่วนต าบล  
ดอนแก้ว เทศบาลต าบลรัษฎา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนคร
นนทบุรี พบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณียังมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่จริง ดังนั้น  
ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจังมากกว่าการมุ่งเป้าในการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือ 
ในการสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย และผู้วิจัยมีข้อสังเกตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

5.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพชุมชนเป็นชุมชนเมือง แหล่งอุตสาหกรรม 
แหล่งท่องเที่ยว และสภาพสังคมเมือง จะมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทุกปี 
นั่นเป็นไปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเข้าสู่ความเป็นเมืองอย่างแท้จริงมีการขยายของ
ประชาชน มีการขยายพ้ืนที่เศรษฐกิจ มีการอพยพแรงงานเข้ามา เป็นต้น ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเพ่ิมข้ึนตามมาด้วย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวได้มีการวางแผนหรือเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไร  

5.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน แต่ปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไข
ไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นโยบายและแผนงานที่ได้ก าหนดนั้นครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหา
ด้านขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่แล้วหรือยัง 

5.3.3 จากผลการศึกษาวิจัย กรณีศึกษาทั้ง 6 แห่ง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ขนาด 
ตามการจัดกลุ่มของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
น าไปก าหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นพบจุดเน้นที่ควรด าเนินแต่ละขนาด ดังนี้  

5.3.3.1 ขนาดเล็ก (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 0-16,078 ตันต่อปี) 
พบว่า สภาพชุมชนและสังคมที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม จ านวนครัวเรือนมีไม่มาก ควรส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ต้นทาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ขยะ 
มูลฝอยที่เป็นเศษหญ้า ฟางข้าว เป็นต้น และการขับเคลื่อนการจัดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย ตลาดนัดรีไซเคิล เป็นต้น ทั้งนี้ ครัวเรือนมีการ
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ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเองด้วยวิธีการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ การเผากลางแจ้ง เป็นต้น 
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นน้อยวิธีที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม
ที่สุด คือการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล เพราะสามารถก าจัดขยะมูลฝอยผสมโดยไม่ต้องแยกก าจัด
และสามารถหาพ้ืนที่ได้ง่าย 

5.3.3.2   ขนาดกลาง (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ ้น 16,079-48,236
ตันต่อปี) สภาพพ้ืนที่เป็นชุมชนเมืองและสังคมเมือง เป็นแหล่งการท่องเที่ยว แหล่งเศรษฐกิจ แหล่ง
อุตสาหกรรมเบาและหนัก  ท าให้มีประชากรแฝงต่อปีมีจ านวนมาก และความหนาแน่นประชากร  
ต่อพ้ืนที่มากด้วยเช่นกัน อีกทั้ง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนควรเน้นไปที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มาตรการ
การเก็บค่าธรรมเนียมทั้งประชากรแฝงหรือนักท่องเที่ยว และการด าเนินการเก็บรวบรวม การขนส่ง 
และการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งควรให้เอกชนด าเนินการ ทั้งนี้ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเก็บรวบรวม การขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเองได้ แต่ต้องพิจารณาความเหมาะสม
ในทุกมิติอย่างรอบครอบและไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีที่น่าจะเหมาะที่สุดในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมากและมีพ้ืนที่ใช้สอยน้อยหรือเช่าพ้ืนที่
นอกเขตด าเนินการก็ได้ คือ การใช้วิธีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่า 1 วิธี หรือวิธีการ ก าจัดขยะ 
มูลฝอยชุมชนแบบผสมผสาน เช่น การฝังกลบแบบถูกหลักสุขลักษณะ การเผา การหมักท าปุ๋ย เป็นต้น  

5.3.3.3 ขนาดใหญ่ (ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 48,237-176,867ตันต่อปี) 
ในปี พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในช่วงดังกล่าวมีจ านวน 29 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.38 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนควรมุ่งเน้นการวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจจะลงทุนเอง ให้เอกชนลงทุน และร่วมลงทุนกันเอกชน ทั้งนี้ จากรณีศึกษาพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเองมีปัญหา และไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินการ
การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้ เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น แต่เมื่อให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ
ปัญหาต่าง ๆ ก็หายไป และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีให้เอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการสร้าง
ระบบก าจัดในพื้นที่ ท าให้มีรายได้จากการเช่าพ้ืนที่ หรือค่าธรรมเนียมต่างท่ีตกลงกัน แต่การให้เอกชน
ด าเนินการเองไม่ใช่ทางออกท่ีดีที่สุด เพราะเม่ือให้เอกชนด าเนินการปัญหาต่าง ๆ เหมือนผลักภาระไป
ที่เอกชน และอย่างที่เห็นในปัจจุบันเอกชนมีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชน และมีการด าเนินการ 
ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นจุดเน้นที่จะแก้ปัญหาในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามกลุ่มขนาดของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยค้นพบจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยผ่านการประเมินศักยภาพและความพร้อม 
ด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ การสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นต้น  

5.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ซึ่งเป็นกลไกเพ่ือลดขยะมูลฝอยชุมชน ณ แห่งก าเนิด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น 
ธนาคารขยะมูลฝอย การหมักปุ๋ย ตลาดนัดรีไซเคิล เป็นต้น แต่ในทางกลับกันปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เกิดขึ้นไม่ลดลง อาจเป็นไปได้ว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังไม่สามารถน าไปสู่การลด
ขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทางได้ หรือรูปแบบดังกล่าวยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ เป็นต้น ดังนั้น 
องค์กรปกครองท้องถิ่นควรจะด าเนินการอย่างไรให้รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวสามารถลดขยะมูลฝอย
ชุมชนตั้งแต่ต้นทางได้และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่
ปลายทางด้วยระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง ท าให้ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ แต่จะเห็นได้ว่าระบบ
เตาเผาดังกล่าวเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งอาจจะท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการ  
ในลักษณะเช่นนี้ควรรับผิดชอบอย่างไร 

5.3.6 แนวทางการก าหนดอัตราค่าเนียมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่อตันขยะมูลฝอยชุมชนอย่างไร  
และการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต่อครัวเรือนในอัตราเท่าไร 
และจ านวนเงินที่เก็บได้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้น าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้กับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของท้องถิ่น
มากน้อยเพียงใด 

5.3.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาพพ้ืนที่เหมือนกัน ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดขึ้นใกล้เคียงกัน จ านวนบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแตกต่างกัน กล่าวคือ  
มีบุคคลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 49 คน และมีบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน 132 คน แต่ประเด็น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 132 คน มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่จ านวนมาก ด าเนินการเก็บขน
และก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเอง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบุคลากร 49 คน ไม่มีขยะมูลฝอย
ตกค้าง ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนเองร่วมกับการจ้างเอกชนเก็บขนด้วย และจ้างเอกชนใน
การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นไปได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างไม่ใช่อยู่ที่จ านวนบุคลากร 
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แต่อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน หรือการด าเนินการเก็บขน
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และก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนยังไม่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเท่าท่ีควรซึ่งแตกต่างกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจ้างเอกชนด าเนินการ ซึ่งไม่พบปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง หรือปัญหาการ
ขาดบุคลากรในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

5.3.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจ้างเอกชนในการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งท าให้การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนและขนส่งไม่มีปัญหา แต่ปัญหาอยู่
ที่การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โดยระบบการเทกอง
กลางแจ้ง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นลักษณะ
จะต้องด าเนินการอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว  

5.3.9 ขนาดพ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) ของกรณีศึกษา พบว่า พ้ืนที่มากที่สุด 48.53 
ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุด 38 ตารางกิโลเมตร ซึ่งขนาดพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน แต่การเกิดปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตัวอย่าง เทศบาลนครนนทบุรี มีพ้ืนที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร 
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนปี 2559 จ านวน 177,025 ตันต่อปี และเทศบาลต าบลรัษฎา มีพ้ืนที่ 38 
ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนปี 2559 จ านวน 27,495.45 ตันต่อปี ซึ่งปัจจัยขนาดพ้ืนที่
ไม่มีผลต่อการเกิดขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน แต่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยอ่ืน ๆ พบว่า ประชากรแฝง 
ความหนาแน่นของประชากร ประชาชนตามทะเบียนราษฎร์ สภาพชุมชน สภาพสังคม และจ านวน
ครัว เรือน จะมีผลต่อการเกิดขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ดังนั้น  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถน าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น น าไป
ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น การก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน 
การค านวณต้นทุนการบริหารจัดหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น  

5.3.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
การจ้างเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีศักยภาพด าเนินการไม่ว่าจะเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนจะไม่มีปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน เช่น ขยะมูลฝอยตกค้าง เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ชุมชนได้ทั้งหมด ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนได้ทั้งหมด เป็นต้น แต่ปัญหาว่าเอกชนได้ด าเนินการอย่าง
ถูกต้องหรือไม่อย่างไร และขยะมูลฝอยชุมชนที่รับไปก าจัดนั้นไม่มีการน าไปลักลอบทิ้งในพ้ืนที่
สาธารณะหรืออ่ืน ๆ หรือไม่ แล้วมีถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้น และในปัจจุบันมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้วหรือยัง และถ้ายัง จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
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การน ากลับมาใช้
ประโยชน์/การรีไซเคิล  

ขยะมูลฝอย 
 

การก าจัด 
- การฝังกลบ 
- เตาเผา 
- RDF ฯลฯ 

5.3.11 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา เป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สรุปโดยผู้วิจัย 

 
จากวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรณีศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่

กรณีศึกษามีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามภาพดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการขยะ  
มูลฝอยชุมชนที่สามารถแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ในทางกลับกันยังมีปัญหาที่

ผู้ผลิต/ผู้น าเข้า/ผู้จ า
หน่วย/ผู้ประกอบการ 

ประชาชน 
/ผู้บริโภค 

โรงงานรีไซเคิล 

การคัดแยก 

การคัดแยก 

การเก็บขน 

อ านาจ  
อปท.  
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สอดแทรกอยู่ในทุกกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการการสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล เป็นต้น ท าให้การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมาตรการอย่างไรในการด าเนินการแต่ละกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
หรือสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึน  

5.3.12 ประชาชน ผู้ประกอบการ หรืออ่ืน ๆ ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ปฏิบัติตามประกาศ และเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเป็นไปตามกฎหมาย 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท ฮีซ์ จ ากัด, 2556. 
กรมควบคุมมลพิษ. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร :คู่มือส าหรับผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547. 
กรมควบคุมมลพิษ. เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน. กรุงเทพฯ: 

กรมควบคุมมลพิษ, 2541. 
กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงาน

ส าหรับท้องถิ่น. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2554. 
กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือแนวทางและข้อก าหนดเบื้องต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. 

กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2560. 
กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเก็บ รวบรวม 

ขนส่ง และก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์อุษาการพิมพ์, 2550. 
กรมควบคุมมลพิษ. คู่มือส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

อย่างครบวงจร. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2552. 
กรมควบคุมมลพิษ. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564). 

กรุงเทพฯ: บริษัท แอคทีฟพริ้น จ ากัด, 2560.  
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กรมควบคุมมลพิษ. หลักเกณฑ์และเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ, 2557. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมควบคุมมลพิษ. แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2560. 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล. กรุงเทพฯ:  
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ม.ป.ป.  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. รายงานฉบับสมบรูณ์โครงการจัดท ามาตรฐานกลางเพ่ือก ากับการ
จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย. 
กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2554  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. คู่มือการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2557. 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน...ที่นี้ปลอดขยะ. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2559. 

กรมอนามัย. คู่มือวิชาการการจัดการมูลฝอยทั่วไป. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.  
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูล

ฝอยชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542. 
ธเรศ ศรีสถิตย์. วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste Management 

Engineering). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักการกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ 4 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตุลา, 2552. 
พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า). 
กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์  และการพิมพ์ จ ากัด, 2553. 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการการแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะชุมชน” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2560.  

สุภางค์ จันทวานิส. วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 11 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546.  
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บทความวารสาร 
 
จ าลอง โพธิ์บุญ. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการขยะที่ดี: ศึกษากรณีเทศบาลต าบล 

เทพกระษัตรี.” วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปที่ 4, ฉ.1 (2551): 27- 65. 
อรนันท์ กลันทปุระ. “ขนาดการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ศึกษากรณีบริการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครสวรรค์.” วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ ปีที่ 49, ฉ. 3 (2552): 221 – 249. 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
บัญชา สุวรรณสิทธิ์. “การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.” การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต,  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.  

ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ. “การบริหารระบบก าจัดขยะของมหานครในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กรมควบคุมมลพิษ. “ความรู้ด้านการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่.” ขยะมูลฝอยและ

การใช้ประโยชน์. http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2559). 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. “ระบบข้อมูลกลาง (Info) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน.” 
http://info.dla.go.th/home.jsp. (สืบคน้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2560). 

เทศบาลต าบลรัษฎา. “ข้อมูลเทศบาล.” http://www.rasada.go.th-/index.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2560). 

เทศบาลต าบลรัษฎา. “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560.”  
http://www.rasada.go.th/files/regulation/20161110131453ungnf.pdf (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2560). 
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เทศบาลต าบลโรงช้าง. “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560.”  
http://www.tessabanrongchang.go.th/index.php?op=dynamiccontent_ 
detail&-dynamiccontent_id=58926&id=13256 (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560). 

เทศบาลต าบลโรงช้าง. “ข้อมูลหน่วยงาน.” http://www.tessabanrong- 
chang.go.th/index.php (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560). 

เทศบาลนครขอนแก่น. “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560.”  
file:///C:/Users/Admin/Downloads/budget2560.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2560). 

เทศบาลนครขอนแก่น. “ข้อมูลพื้นฐาน.” http://www.kkmuni.go.th/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2560). 

เทศบาลนครนนทบุรี. “ข้อมูลเทศบาล.” http://nakornnont.go.th/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2560). 

เทศบาลเมืองหนองปรือ. “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560.” 
http://www.nongpruecity.go.th/news/doc_download/a_311016_ 
112930.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560). 

เทศบาลเมืองหนองปรือ. “ข้อมูลเทศบาล.” http://www.nongpruecity.go.th/index.php  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560). 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ที ่2 พ.ศ. 2550.” พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด. http://web.krisdika.go.th/data- 
/law/law2/%a136/%a136-20-9999-update.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560). 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535.” พระราชบัญญัติ/พระราชก าหนด.  http://web.krisdika.- 
go.th/data/law/law2/-%c316/%c316-20-2535-001.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560). 

ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. “แนวคิดและการจัดการขยะมูลฝอยของนานาประเทศ.” 
http://203.155.220.174/modules.php?name=News&file-=article&sid =43  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559). 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว. “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560.” 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว. https://drive.google.com/file/d/0B478ubmAeLc- 
8QVkyTUVXSjVIZG8/view (สืบค้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560).  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว. “เกี่ยวกับองค์กร.” องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว. 
http://donkaewlocal.e-localadmin.com/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560). 
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แบบส ารวจ 
เร่ือง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง :  
 แบบส ารวจนี้จัดท าข้ึนเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาหาแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้องค์กรปกครองรายละเอียดตามแบบ
ส ารวจให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 

แบบส ารวจนี้แบ่งออก 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทเชิงสถานบันและบริบทเชิงพื้นที่  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................................................................................... 
ที่ตั้ง เลขที่................ ถนน.........................ต าบล............................................. ........................ 

อ าเภอ....................................... จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์............................................ โทรสาร...................................  Email …………………………………. 

ชื่อผู้ใช้ข้อมูล (นาย นางสาว นาง อื่นๆ) ……………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง ................................................................................................................................ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ...................................................................................................... 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริบทเชิงสถานบันและบริบทเชิงพ้ืนที่  
1. ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. ของท่าน 

1) มีเนื้อที่ทั้งหมด .............................................................. ตารางกิโลเมตร  
2) ขนาด อปท.  

 
 

  

  เล็ก    กลาง   ใหญ ่  
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2. โครงสร้าง อปท. ของท่าน (อาจจะแนบเอกสารได้) 
1) โครงสร้างทั้งหมดของ อปท.  
   - จ านวนบุคลากรทั้งหมด ............................ คน 
2) โครงสร้างของ อปท. ที่เก่ียวกับบุคลากรด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   - จ านวนบุคลากร ........................................ คน  

3. ลักษณะชุมชนและความเป็นเมืองของ อปท.  
 
 
 
 
   
 
4. สภาพชุมชน  

1) จ านวนชุมชน ........................................ ชุมชน  
2) จ านวนหมู่บ้าน ..................................... หมู่บ้าน 
3) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม .... แห่ง แบ่งเป็น ขนาดกลาง .... แห่ง และขนาดใหญ่ .... แห่ง 
4) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่  
 

     
 
 
 
 
5. ประชากรและครัวเรือนในเขต อปท. (ข้อมูลปี .......................) 

1) จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์.............................................................คน 
2) จ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์................................................................หลังคาเรือน  
3) จ านวนประชากรแฝง (รวมนักท่องเที่ยว)................................. คนต่อปี (คาดประมาณ) 
4) อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร ร้อยละต่อปี .............................................................. 

 
6. ลักษณะภูมิแประเทศส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ อปท................................................................... 
 

1. ชุมชน  
ชุมชนเมือง  ชุมชนอุตสาหกรรม  ชุมชนเกษตรกรรม  อ่ืน ๆ          

2. ความเป็นเมืองของ อปท.  
 สังคมเมือง  สังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท  สังคมชนบท  อ่ืน ๆ          

เพาะปลูก ประเภท................................................... 
เลี้ยงสัตว์ ประเภท...................................................   
ประมง  ประเภท...................................................  
อ่ืน ๆ  ระบุ......................................................... 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1.1 อปท. ของท่านมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 
 

 

1.2 อปท. มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือไม่ 
 

 

1.3 อปท. ของเท่ามีนโยบานและแผนในการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่  
 

-3- 
 
1.4 ข้อมูลการคลังด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท่าน  

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ได้รับงบจากที่ใด 
2556   

2557   

2558   
2559   

1.5 อปท. ของท่าน มีปัญหาการจัดการขยะหรือไม่  
 
 
 
 

 
1.6 หากมีปัญหาด้านขยะ อปท. จะจัดการปัญหาขยะมูลฝอยหรือไม่  

 
 

 

มี   แยกเป็นกอง/ส่วนงานเฉพาะ 

 อยู่ภายใต้หน่วยงาน .................................. 
ไม่มี  เนื่องจาก..........................................   

มี  จ านวน.......คน มีความรู้ความช านาญด้านสิ่งแวดล้อม......... คน 

ไม่มี  เนื่องจาก.....................................  

มี   

ไม่มี    

 

มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       ไม่มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย         การตกค้างของขยะ/สถานท่ีก าจัดไม่เพียงพอ 
       ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย            ภาชนะเก็บรวบรวมขยะไม่เพียงพอ 
       อื่น ๆ ระบุ...............................        ไม่มี  
 

มี  อย่างไร ............................................  
ไม่มี  เนื่องจาก...........................................  
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1.7 อปท. มีโครงการด้านการจัดการขยะหรือไม่  
 
  

1.8 โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
 
 
 
 

 
 
2. ข้อมูลการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่  
2.1 อปท. ของท่านด าเนินการการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดหรือไม่ อย่างไร 

1) การลดปริมาณการเกิดข้ึนของขยะมูลฝอยอย่างไร 
   ................................................................................................................................................ 
2) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างไร 

        .................................................................................................................................................... 
2.2 อปท. ของท่านด าเนินการการพักขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือรอการเก็บรวบรวมหรือไม่ อย่างไร  

..................................................................................................................................................... 
2.3 อปท. ของท่านด าเนินการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

..................................................................................................................................................... 
2.4 อปท. ของท่านด าเนินการการขนส่งขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

..................................................................................................................................................... 
2.5 อปท. ของท่านด าเนินการการก าจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร  

1) วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ……………………………………………………………… 
2) มีปัญหาในการด าเนินการก าจัดหรือไม่ (ถ้ามี เช่น ปัญหาค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพของระบบ ขาด

แคลนบุคลกากรที่มีความรู้ .................................................................................................................... 
3) การบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย (เช่น ด าเนินการเอง มอบเอกชนด าเนินการ  

เป็นต้น) ........................................................ ........................................................... 
 
  

มี   

ไม่มี   

 

 ธนาคารขยะ      ตลาดนัดรีไซเคิล 

 ถนนปลอดถังขยะ     ซาเล้งเมืองสะอาด 
 ปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ   เอกชนด าเนินการเก็บขยะและค่าธรรมเนียม 
 ขยะแลกขา สิ่งของ    ผ้าป่ารีไซเคิล 

  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   อ่ืน ๆ ระบุ............. 
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3. ข้อมูลเพิ่มเติม 
3.1 อปท. ของท่านขยะอันตรายชุมชนจัดการอย่างไร  

............................................................................................................................. ............................. 
3.2 อปท. ของท่านประสบความส าเร็จในการด าเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ............................. 
3.3 แหล่งงบประมาณในการด าเนินการด้านขยะมูลฝอยมากจากหน่วยงานใดบ้าง เพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร 

............................................................................................................................. ............................. 
3.4 อปท. มีปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ............................. 
3.5 ตามความเห็นของท่านแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ............................. 
3.6 ท่านคิดว่าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส าหรับ อปท. ของท่านควรเป็นอย่างไร เพราะ
เหตุใด 

............................................................................................................................. .............................  
3.7 ท่านมีข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง 

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

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย 
ท่านคิดว่าต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของท่านปัจจุบันและที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

และมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร.................................................................................................... ......... 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นายชัยวิชิต  พลหลา 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

28 มิถุนายน 2533 
ปีการศึกษา 2555: วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558: รัฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายเลขานุการ กองกลาง 
ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประสบการณ์ท างาน - 
 
 


