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บทคดัย่อ 
 การศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทาํการศึกษาชุมชนจาํนวน 20 แห่ง โรงเรียนจาํนวน 10 แห่ง 
รวมจาํนวน 30 แห่ง โดยคดัเลือกชุมชนและโรงเรียนทีศึกษาจากการสมคัรเขา้ร่วม
โครงการและการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง ทาํการศึกษาตงัแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง
มีนาคม 2560 รวม 17 เดือน การดาํเนินการศึกษาโดยมีการชีแจงทาํความเขา้ใจการ
ปฏิบติัตามแนวทางทีโครงการกาํหนดไว ้ประกอบดว้ย การเขา้รับฟังการชีแจง การเขา้
รับการอบรมการจดัการขยะ การลดคดัแยกขยะ การติดตาม แนะนาํ ใหค้าํปรึกษา และ
การประเมินผลการจดัการขยะ ผลการศึกษา พบวา่ ชุมชนและโรงเรียนทุกแห่ง (ร้อยละ 
100) เขา้ร่วมกิจกรรมทีกาํหนดขึนครบทงัหมด พบวา่ มีการคดัแยกขยะอินทรีย ์และขยะ
รีไซเคิลเพือไปใชป้ระโยชน์ ขยะทวัไปเพือนาํไปกาํจดั และขยะอนัตรายมีการรวบรวม
เพือนาํไปกาํจดัทีถกูตอ้งต่อไป ในกลุ่มชุมชนคิดเป็นตามประเภท ร้อยละ 70 90 30 และ 
45 ตามลาํดบั ในกลุ่มโรงเรียนคิดเป็นตามประเภท ร้อยละ 60 80 40 และ 40 ตามลาํดบั 
พบชุมชนและโรงเรียนมีการคดัแยกขยะไดค้รบทงั 4 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 55 และ 30 
ตามลาํดบั พบชุมชนทีจดัการขยะไดค้ะแนนในระดบัสูง (80-100 คะแนน) มากทีสุด 
ร้อยละ 50 (10 แห่ง) รองลงมาเป็นคะแนนระดบัตาํ (0-49 คะแนน) ร้อยละ 40 (8 แห่ง) มี
ค่าคะแนนตาํสุด-สูงสุด ระหวา่ง 18-94 คะแนน พบโรงเรียนส่วนใหญ่มีการจดัการขยะ
ไดค้ะแนนในระดบัตาํ (0-49 คะแนน) มากทีสุด คือ ร้อยละ 60 (6 แห่ง) รองลงมาเป็น
คะแนนระดบัสูง (80-100 คะแนน) ร้อยละ 30 (3 แห่ง) 

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มชุมชนมีการดาํเนินงานจดัการขยะทีดีไดม้ากกวา่กลุ่ม
โรงเรียน เนืองจากชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทงัดา้น
องคค์วามรู้ วสัดุอุปกรณ์  การพาไปศึกษาดูงาน โดยมีการทาํงานแบบบูรณาการเขา้กบั
กิจกรรมการจดัการขยะของชุมชน เช่น การนาํขยะมาสอนทาํสิงประดิษฐ ์ในโรงเรียน
ผูสู้งอาย ุประกอบกบัผน็าํชุมชน แกนนาํ มีความเขม้แขง็ สมาชิกในชุมชนมีความรัก 
ความสามคัคี และอยากพฒันาชุมชน และเกิดแรงจูงใจจากการมีผูม้าเยยีมชม มาศึกษาดู
งาน เกิดรายไดจ้ากการจดัการขยะ ส่วนกลุ่มชุมชนทีดาํเนินการไดไ้ม่ประสบผลสาํเร็จ
หรือประสบผลสาํเร็จนอ้ย เนืองจากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไม่ใหก้าร



ข 
 

สนบัสนุน ไม่มีเจา้หนา้ทีรับผดิชอบงาน ชุมชนขาดความร่วมมือ ขาดแรงจูงใจ และคิด
วา่การจดัการขยะเป็นหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทงัชุมชนขาดการ
พฒันาต่อยอด 

ในกลุ่มโรงเรียนทีดาํเนินงานจดัการขยะไดป้ระสบผลสาํเร็จ เนืองจากผูบ้ริหาร
ใหค้วามสาํคญั มีคณะครูรับผดิชอบชดัเจน มีการกาํชบัและประสานงานในการดาํเนิน
กิจกรรมอยา่งจริงจงัและต่อเนือง คณะครูนาํกิจกรรมการจดัการขยะไปบูรณาการกบัการ
เรียนการสอน เป็นโรงเรียนทีมีความตอ้งการพฒันาเป็นโรงเรียนสีเขียวทีมีกิจกรรมการ
ลดขยะและพลงังาน มีกลุ่มแกนนาํนกัเรียนทีเขม้แขง็ มีการทาํกิจกรรมอยา่งหลากหลาย
และต่อเนือง ส่วนโรงเรียนทีดาํเนินการไดไ้ม่ประสบผลสาํเร็จ คือไม่ใหค้วามสนใจใน
การดาํเนินงาน จึงเห็นวา่ในการส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนและโรงเรียนจดัการขยะได้
ประสบผลสาํเร็จ คือ การสร้างใหผู้น้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ผูน้าํชุมชน ผูน้าํนกัเรียน และกลุ่มแกนนาํของชุมชนและโรงเรียน ใหมี้แนวคิดการ
จดัการเชิงบวก การจดัการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และมีการสร้างแรงจูงใจดว้ยวธีิ
ต่างๆ อยา่งต่อเนือง 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลสาํเร็จ ปัญหา และอุปสรรคการ
ดาํเนินงานโครงการฯ ซึงขอ้มูลจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้
ประสิทธิผลมากยงิขึน และเป็นแนวทางในการดาํเนินงานการจดัการขยะทีตน้ทางใน
พืนทีอืนๆ 

ผูจ้ดัทาํ ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน คณะครู
และนกัเรียน รวมทงัชุมชน ทีใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานอยา่งเตม็ความสามารถ 
ขอขอบคุณ นายเอกวทิย ์สิทธิโชติวงศ ์นกัวชิาการสิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทนผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 
ทีไดใ้หค้าํแนะนาํในการดาํเนินงาน รวมทงัเพือนร่วมงานประจาํส่วนสิงแวดลอ้ม ทีให้
กาํลงัใจเป็นอยา่งดีตลอดมา ผูจ้ดัทาํ หวงัเป็นอยา่งยงิวา่ การศึกษาในครังนีจะมีส่วนช่วย
ในการบริหารจดัการขยะทีตน้ทางใหเ้กิดประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชน รวมทงัสามารถนาํผลการศึกษาไปขยายผลการส่งเสริมการจดัการขยะทีตน้
ทางในพืนทีอืนต่อไป หากมีขอ้บกพร่องประการใดขอรับคาํแนะนาํเพือปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป 
 

อุกฤช กมลาสิงห์ 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปี พ.ศ. 2558 จงัหวดัสุรินทร์มีปริมาณขยะจาํนวนมาก รวม481,613.85 ตนั เฉลีย  
1,319.49 ตนั/วนั อตัราการเกิดขยะเฉลีย 1.03 กิโลกรัม/คน/วนั (สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 11, 
2559)ซึงมีปริมาณขยะทีตอ้งเกบ็ขนและนาํไปกาํจดัจาํนวนมาก และไม่สามารถเกบ็ขนและกาํจดั
ไดท้นั ซึงขยะทีสามารถเกบ็ขนไดด้งักล่าว พบวา่มีประมาณ 229.16 ตนั/วนั สามารถกาํจดัไดโ้ดย
วธีิการทีถกูหลกัสุขาภิบาล จาํนวน 85.93ตนั/วนั  คิดเป็นร้อยละ 37 และคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของ
ปริมาณขยะทีเกิดขึนทงัจงัหวดั ทาํใหจ้งัหวดัสุรินทร์ประสบปัญหาปริมาณขยะตกคา้งสะสม
จาํนวนมากซึงการลดปริมาณขยะตงัแต่ตน้ทางทีแหล่งกาํเนิด เช่น บา้นเรือน ชุมชน โรงเรียน 
สถานประกอบการ ฯลฯ จะเป็นการลดปริมาณขยะทีตอ้งเกบ็ขนและนาํไปกาํจดั และจะช่วยลด
ปัญหาดงักล่าวลงได ้ 

ดงันนั จงัหวดัสุรินทร์ ไดอ้นุมติัใหส้าํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั
สุรินทร์ ดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
โดยใชง้บประมาณตามแผนพฒันาจงัหวดั เพือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ รวมทงั การสร้าง
จิตสาํนึกใหป้ระชาชนและเยาวชนตระหนกัถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย และมีความสามารถ
ในการจดัการขยะมูลฝอยทีตน้ทาง เพือลดปริมาณขยะมูลฝอยทีตอ้งกาํจดัใหน้อ้ยลง และลด
ผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้มโดยมุ่งเนน้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและโรงเรียนเป็น
หน่วยงานหลกัในการส่งเสริมประชาชนและเยาวชนในการจดัการขยะมูลฝอยทีตน้ทาง       มี
กลุ่มเป้าหมายนาํร่อง จาํนวน 30 แห่ง ประกอบดว้ย ชุมชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
จาํนวน 20 แห่ง และโรงเรียน จาํนวน 10 แห่ง โดยสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ เป็นผูฝึ้กอบรมใหอ้งคค์วามรู้การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนทีตน้ทาง 
รวมทงัไดมี้การดาํเนินการเพิมเติม ไดแ้ก่ การใหค้าํแนะนาํ ส่งเสริม และการติดตามประเมินผล
การดาํเนินงานดงักล่าว เพือใหก้ารส่งเสริมการจดัการขยะทีตน้ทางประสบความสาํเร็จ 
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ซึงการดาํเนินการดงักล่าว สอดคลอ้งตามแผนการจดัการขยะของรัฐบาล 4 กิจกรรม คือ 
การกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยในพืนทีวกิฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 
การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) การ
วางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายและการสร้างวินยัของ
คนในชาติมุ่งสู่การจดัการทียงัยนื 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพือศึกษาผลสาํเร็จของการคดัแยกขยะทีตน้ทางของชุมชนและโรงเรียนนาํร่องตน้แบบ 
 
3. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ดาํเนินการศึกษาระยะ 1 ปี 5 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560) 
 
4. พนืทดีาํเนินการ 

4.1 ชุมชนนาํร่อง ในพืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จาํนวน 20 แห่ง ดงันี 
1) ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 (เทศบาลตาํบลสนม) 
2) ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 (เทศบาลตาํบลกนัตวจระมวล)  
3) ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3 (เทศบาลตาํบลกระหาด)   
4) ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 (เทศบาลตาํบลกาบเชิง)  
5) ชุมชนบา้นสร้างแกว้ หมู่ที 5 (เทศบาลตาํบลแคน)  
6) ชุมชนตะวนั หมู่ที 1 (เทศบาลตาํบลศีขรภูมิ)   
7) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 (เทศบาลตาํบลเมืองที)  
8) ชุมชนครองธรรม หมู่ที 17 (เทศบาลตาํบลกงัแอน)   
9) ชุมชนบา้นหนองกระโดน หมู่ที 13 (เทศบาลตาํบลนิคมปราสาท)   
10) ชุมชนชา้งเผอืก (เทศบาลตาํบลสงัขะ)   
11) ชุมชนบา้นด่าน หมู่ที 1 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่าน)   
12) ชุมชนบา้นหนองโพธิ หมู่ที 13  (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปราสาททอง)   
13) ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบะ)   
14) ชุมชนบา้นโนนจาํปาหมู่ที 3 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นสุข)   
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15) ชุมชนบา้นตราด หมู่ที 4 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาคง)   
16) ชุมชนบา้นหนองเรือหมู่ที 1 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองเรือ)  
17) ชุมชนบา้นนาํคาํ หมู่ที 8 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลธาตุ)   
18) ชุมชนบา้นไพรขลา หมู่ที 1 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไพรขลา)  
19) ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3 (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลณรงค)์  
20) ชุมชนการเคหะสุรินทร์ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสลกัได) 

4.2 โรงเรียนนาํร่อง จาํนวน 10 แห่ง ดงันี 
1) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย ์  
2) โรงเรียนชุมพลบุรี  
3) โรงเรียนโนนเทพ  
4) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์ 
5) โรงเรียนพนาสนวทิยา  
6) โรงเรียนดอนแรดวทิยา  
7) โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน  
8) โรงเรียนกาบเชิงวทิยา   
9) โรงเรียนศรีสุขวทิยา  
10) โรงเรียนสงัขะ 

 

5. สัดส่วนของผลงาน 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ ไดด้าํเนินงานโครงการ

จดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึงนายอุกฤช กมลาสิงห์ นกัวชิาการ
สิงแวดลอ้มปฏิบติัการ ไดศึ้กษาผลการดาํเนินงานและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสดัส่วนผลงาน    
ทีรับผดิชอบ ร้อยละ 90 รายละเอียดแสดงดงัตารางที 1 
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ตารางท ี1-1 แจกแจงสัดส่วนผลงานทีรับผิดชอบ 

 
6. ข้อจาํกดัของการศึกษา 

6.1 ศึกษาเฉพาะการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559ตามแผนพฒันาจงัหวดัทีไดรั้บการส่งเสริมจากสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

6.2 ศึกษาเฉพาะผลการเขา้ร่วมกิจกรรม และการดาํเนินการจดัการขยะตามโครงการฯ 
ตามแบบประเมินชุมชน/โรงเรียนตน้แบบการจดัการขยะทีตน้ทางระดบัดีเด่น รวมทงัศึกษาการ
ดาํเนินการตามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การจดัการขยะ ระหวา่งจงัหวดัสุรินทร์ และชุมชน/
โรงเรียนนาํร่องเท่านนั 

6.3 การศึกษาในครังนีไม่รวมการศึกษาเกียวกบัการใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินงาน
โครงการฯ 

6.4 การศึกษาในครังนีเป็นการศึกษาในระยะสนั (ในช่วงหลงัเสร็จสินโครงการฯ) อาจทาํ
ใหข้อ้มูลจากการศึกษาไม่ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัความยงัยนื 

 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ  

7.1ผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หมายถึง ชุมชนและโรงเรียนนาํร่องตน้แบบสามารถดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
โครงการฯ มีการดาํเนินกิจกรรมการคดัแยกขยะทีตน้ทาง รวมทงัมีการดาํเนินงานเป็นไปตาม
บนัทึกขอ้ตกลง (MOU) การจดัการขยะ ระหวา่งจงัหวดัสุรินทร์ และชุมชน/โรงเรียนนาํร่อง 

ขนัตอนการดาํเนินงาน ผู้ดาํเนินการ 
สัดส่วนผลงานที

รับผดิชอบ 
1. การรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้ นางสาวศิริขวญั เจริญขนุ 10 
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล นายอุกฤช กมลาสิงห์  

90 3. การวเิคราะห์ขอ้มูล นายอุกฤช กมลาสิงห์ 
4. การสรุปผลขอ้มูล นายอุกฤช กมลาสิงห์ 
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7.2 การคดัแยกขยะทีตน้ทางหมายถึง ชุมชนและโรงเรียนนาํร่องตน้แบบสามารถลด คดั
แยก และใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยตามประเภท ไดแ้ก่ ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะทวัไป 
และขยะอนัตราย 

7.3 ชุมชน/โรงเรียนนาํร่องตน้แบบ หมายถึง ชุมชน/โรงเรียนตามพืนทีเป้าหมายของ
โครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
8. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

8.1การศึกษาผลสาํเร็จในการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ้งมีช่วงระยะเวลาในการดาํเนินงานอยา่งนอ้ย 1 ปี จึงจะสามารถ
ศึกษาผลสาํเร็จในเชิงผลลพัธ์ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและความยงัยนืของการดาํเนินงาน
ชุมชนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทางได ้ 

8.2 เครืองมือในการศึกษานอกจากใชแ้บบสมัภาษณ์ในการเกบ็ขอ้มูลจากเจา้หนา้ที
ภาครัฐ และผูด้าํเนินงานในชุมชนและสถานศึกษาแลว้ ยงัใชก้ารสมัภาษณ์และการสงัเกตอยา่งมี       
ส่วนร่วม แต่เนืองจากสถานทีแต่ละแห่งอยูห่่างไกลกนั รวมทงัผูด้าํเนินงานในชุมชนจะมีเวลา
วา่งเฉพาะช่วงตอนเยน็ สาํหรับผูด้าํเนินงานในโรงเรียนไดแ้ก่นกัเรียนนนั จะมีเวลาวา่งใน
ช่วงเวลากลางวนั ทาํใหมี้ความยุง่ยากในการจดัเกบ็และการรวบรวมขอ้มูล  
 
9. ประโยชน์ของผลงาน 

9.1เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนและโรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง ใน
การเป็นสถานทีเรียนรู้สาํหรับชุมชนและโรงเรียนอืนๆ ในการจดัการขยะทีตน้ทาง เพือเป็นการ
ลดปริมาณขยะทีจะตอ้งส่งกาํจดั เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน  

9.2ทราบปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงานส่งเสริมการคดัแยกขยะทีตน้ทางของ
ชุมชน/โรงเรียน ซึงสามารถนาํบูรณาการงานร่วมกนัระหวา่งสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทงัโรงเรียนในเขตทอ้งที
จงัหวดัสุรินทร์ ในการส่งเสริมการจดัการขยะทีตน้ทาง 
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9.3 กระตุน้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและโรงเรียนในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์          
ใหค้วามสาํคญัทีจะแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ โดยส่งเสริมชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะในทอ้งถินของตนเอง 

9.4 ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการขยะใหเ้กิดประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน  

9.5 เป็นขอ้มูลประกอบในการเสนอของบประมาณตามแผนพฒันาจงัหวดั ในการพฒันา
งานการจดัการขยะทีตน้ทาง เพือใหเ้กิดผลอยา่งยงัยนืต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
บทท ี2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 
 

การศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ครังนี  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ตลอดจนเอกสารและงานวจิยัที
เกียวขอ้ง นาํมารวบรวมเป็นหลกัการและแนวคิดเพือใชเ้ป็นพืนฐานในการศึกษาโดยมีสาระที
สาํคญั  ดงันี 

1. การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสุรินทร์ 
2. การคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชน          
3. การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนตงัแต่ตน้ทาง 
4. อาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
5. ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
 

1.  การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสุรินทร์ 
1.1 ยทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั 

1.1.1 จงัหวดัสุรินทร์มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน และมูล
ฝอยติดเชือ อยา่งถูกหลกัวชิาการ และมีการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยการแปรรูปเป็น
พลงังาน ภายในปี 2562  โดยมีเป้าประสงค ์

1) ปิด/ฟืนฟ ูระบบกาํจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ 
2) มีการจดัการขยะสะสมอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
3) ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน และขยะติดเชือ มีการจดัการ

อยา่งถูกหลกัวชิาการ 
4) เพิมประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถิน 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

1.1.2 แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ.2558-2562 มีแนวทาง
ปฏิบติั 4 ขนัตอน สอดคลอ้งกบั Roadmap ทีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบคือ 

        1)กาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยในพืนที 
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        2)สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีเหมาะสม (ขยะ    
มูลฝอยใหม่) โดยเนน้การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตงัแต่ตน้ทาง จดัการขยะมูลฝอยแบบ     
ศูนยร์วม กาํจดัโดยเทคโนโลยแีบบผสมผสานเนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือทาํใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด  

         3)วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
         4)สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการทียงัยนื เนน้ใหค้วามรู้ประชาชน 

และบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารจดัการในภาพรวมของจงัหวดั  
1.1.3 วเิคราะห์ศกัยภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัสุรินทร์ 

ชุมชนหลายแห่งในจงัหวดัสุรินทร์ มีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนตนเอง เช่น ชุมชนตะเคียน หมู่ที 1 ตาํบลระแงง อาํเภอศีขรภูมิ ทีร่วมกบัเทศบาลตาํบลศีขร
ภูมิ ในการจดัการขยะภายในชุมชน ดว้ยธนาคารขยะรีไซเคิล การทาํปุ๋ยหมกันาํหมกัชีวภาพ และ
ถนนปลอดถงัขยะ ซึงดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน จนไดรั้บ
จดัตงัเป็นชุมชนตน้แบบการจดัการสิงแวดลอ้มของจงัหวดัสุรินทร์ จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิงแวดลอ้ม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตระหนกัและใหค้วามสาํคญั มีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินหลายแห่งทีร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ของกรม
ควบคุมมลพิษ เช่น เทศบาลตาํบลศีขรภูมิ เทศบาลตาํบลสงัขะ เทศบาลตาํบลสาํโรงทาบ และ
เทศบาลตาํบลท่าตูม เป็นตน้  

มีการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชน ทงัทางตรงและทางออ้มจากส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น สาํนกังาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถินจงัหวดัสุรินทร์ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
จงัหวดัสุรินทร์ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุรินทร์ 
สาํนกังานพลงังานจงัหวดัสุรินทร์ รวมถึงสถาบนัการศึกษา และองคก์รเอกชน 

1.1.4 ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการขยะทีตน้ทาง 
1) ส่งเสริมใหทุ้กชุมชนในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์มีการคดัแยกขยะ ร้อยละ100 
2) ส่งเสริมให้มีชุมชนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง ระดบัจงัหวดั อยา่ง

นอ้ย ร้อยละ 40 ของชุมชนทงัหมดในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์ เพือเป็นแห่งเรียนรู้ดูงาน ในทอ้งที
จงัหวดัสุรินทร์ 
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3)  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการประชาสัมพนัธ์เพือกระตุน้ และปลูกจิตสาํนึกให้
ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตังแต่ต้นทาง โดย
คาดหวงัให้เกิดผลต่อการลดลงและการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์มากขึน อนัจะส่งผล
ให้เกิดการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างยงัยืนต่อไป โดยมี
กิจกรรม ดงันี 

 (1) กิจกรรมประชาสัมพนัธ์เพือสร้างความตืนตวัและความตระหนกัใหทุ้ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย  

 (2) กิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยจดักิจกรรมพร้อมเพรียงกนัทงั 17 
อาํเภอ และมีกิจกรรมกลางของจงัหวดัสุรินทร์  

 (3) จดัการประกวดเครืองแต่งกายและสิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุเหลือใช ้ 
 (4) จดักิจกรรมประกวดรถบุปผชาติขยะรีไซเคิล 
 (5) จดักิจกรรมทอดผา้ป่าขยะจงัหวดัสุรินทร์  

4) ส่งเสริมใหชุ้มชนเป้าหมายภายใตโ้ครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะทีตน้ทาง 
โดยขอใชง้บประมาณจากกองทุนสิงแวดลอ้ม  

5) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในจงัหวดัสุรินทร์ทงั 172 แห่ง มี
การจดัการขยะทีตน้ทาง โดยเป็นไปตามแนวทางของแผนปฏิบติัการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” หรือ 
“จงัหวดัสะอาด 3Rsประชารัฐ”  

6) ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีระบบรวบรวมและเกบ็ขนขยะ
มูลฝอย จาํนวน 21 แห่ง มีรูปแบบการจดัการขยะทีเหมาะสมตงัแต่ตน้ทาง (การลด คดัแยก และ
นาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน ์ณ แหล่งกาํเนิด) กลางทาง (การเกบ็ขนแบบแยกประเภทขยะ
มูลฝอย) และปลายทาง (การกาํจดัแบบถูกหลกัสุขาภิบาล) 

7) ส่งเสริมและพฒันาใหชุ้มชนตน้แบบระดบัจงัหวดั มีผลการดาํเนินงานทีมี
ประสิทธิภาพยงิขึน เพือเป็นชุมชนตน้แบบในระดบัประเทศต่อไป 

8) ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหมี้ระบบกาํจดัขยะมูลฝอยแบบการ
รวมกลุ่ม โดยถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล หรือแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า เพือใหก้ารบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัสุรินทร์เกิดประสิทธิภาพและมีความยงัยนื รวมทงัเป็นไปตาม
แนวทางของ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน  

 



10 
 

1.1.5 การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนด�วยกระบวนการต�างๆ 
เป�นการลดปริมาณขยะมูลฝอยทีจะส�งเข�าสู�สถานทีกาํจดัซึงจะทาํให

�องค�กรปกครองส่วนท�องถินซึงมีหน�าทีรับผดิชอบ ลดภาระในการกาํจดัขยะมูลฝอย
นอกจากนี ยงัเป�นการเพิมมูลค�าของขยะมูลฝอยและเป�นการสร�างจิตสาํนึกเบืองต�
นในการรักษาสิงแวดล�อมให�กบัประชาชนอีกด�วย โดยมีกลยทุธ� ดงันี 

1) การคดัแยกนาํขยะมูลฝอยทีสามารถใช�ประโยชน�ได�กลบัมาใช�
ประโยชน� ให�มากทีสุด          

2) การส�งเสริมการใช�สินค�าจากวสัดุทีใช�แล�ว  
3) การส�งเสริมและสนบัสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุ

ภณัฑ�  ทีกาํจดัยาก 
4) การนาํเทคโนโลยสีะอาดมาประยกุต�ใช�ในการลดการเกิดของเสีย  

1.1.6 การเพิมประสิทธิภาพการจดัการขยะมลูฝอย ขององค�กรปกครองส�วนท�
องถิน 

การส�งเสริมให�ท�องถินมีศกัยภาพในการจดัการขยะมูลฝอย ดว้ยการ
พฒันา        หลกัเกณฑ�และวธีิปฏิบติัเพือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิน จดัระบบ
การเกบ็รวบรวมและขนส�ง ขยะมูลฝอยจากแหล�งกาํเนิดให�มีประสิทธิภาพ การกาํหนด
อตัราการจดัเกบ็ค�าธรรมเนียม         ใหส้อดคล�องกบัต�นทุนในการจดัการหรือส�งเส
ริมให�ภาคเอกชนเป�นผ�ูรับจ�างบริการดาํเนินงานและดูแลรักษาระบบจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถินเป�นผ�ูกาํกบัดูแล ทงันี การเพิม
ประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยขององค�กรปกครองส�วนท�องถินจะทาํให�การ
จดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงขึนรวมทงัหน�วยงานระดบัประเทศ          จะ
สามารถควบคุมการดาํเนินงานได�สะดวกขึน 

1.1.7การเพิมประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยอนัตรายชุมชน และขยะมูลฝอยติด
เชือจากสถานบริการสาธารณสุขต�างๆ 

ขยะมูลฝอยบางประเภทจาํเป�นต�องมีการจดัการโดยเฉพาะแยกออกจาก
ขยะมูลฝอยชุมชนทวัไปเช�นขยะมูลฝอยอนัตรายชุมชนหรือขยะมูลฝอยติดเชือโดยมีกลยทุธ
�แนวทางปฏิบติัดงันี 
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1) การส�งเสริมใหมี้การจดัการขยะมูลฝอยอนัตรายชุมชนอย�างถูกต�อง

ตามหลกัวชิาการดว้ยการกาํหนดกฎระเบียบให�ประชาชนคดัแยกของเสียอนัตรายจากขยะมูล
ฝอยทวัไปรวมทงัผลกัดนัให�องค�กรปกครองส�วนท�องถินจดัให�มีระบบการเกบ็
รวบรวมและขนส�งขยะ    มูลฝอยอนัตรายชุมชนทีถูกต�องและปลอดภยั 

2) การส�งเสริมให�มีการจดัการขยะมูลฝอยติดเชืออย�างถูกต�องตาม
หลกัวชิาการ ดว้ยการเพิมสมรรถนะหรือศกัยภาพให�กบัโรงพยาบาลท�องถิน ให�สามารถ
จดัการขยะมูลฝอย   ติดเชืออย�างมีประสิทธิภาพแทนองค�กรปกครองส�วนท�องถินการ
ผลกัดนัและสนบัสนุนให� องค�กรปกครองส�วนท�องถินทีมีระบบกาํจดัขยะมูลฝอยติด
เชืออย�ูแล�วสามารถดาํเนินการได�อย�างเตม็ศกัยภาพมีการกาํหนดอตัราค่าบริการที
เหมาะสมและคุ�มทุนสนบัสนุนให�มีระบบกาํจดัขยะมูลฝอยติดเชือแบบศูนย�รวม 

1.1.8 การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 
ประชาชนนบัว�าเป�นส�วนหนึงทีสาํคญัในกระบวนการจดัการขยะมูล

ฝอยเริมตงัแต�เป�นผ�ูบริโภคสินค�าและผ�ูผลิตขยะมูลฝอยดงันนั มาตรการต�างๆ
จะประสบความสาํเร็จได�         ต�องได�รับความร�วมมือจากประชาชนโดยกลยทุธ�นี 
มีดงันี 

1) การสร�างจิตสาํนึกด�านการจดัการขยะมูลฝอยให�กบัประชาชนการ
เร�ง     ประชาสมัพนัธ�การใช�สินค�าจากวสัดุทีนาํกลบัมาใช�ใหม�ให�เป�นที
ยอมรับ การส�งเสริมให�ลดปริมาณการใช�ถุงพลาสติกการส�งเสริมและสนบัสนุนการ
ให�ข�าวสารและความรู�เกียวกบัขยะ    มลูฝอยอนัตรายชุมชน เพือให�ประชาชน
ตระหนกัในอนัตรายของขยะมูลฝอยอนัตรายชุมชน 

2) ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเฝ�าระวงัและ
ตรวจสอบการทาํผดิกฎหมายด�านการจดัการขยะมูลฝอยการให�ความรู�ด�านกฎหมาย
เกียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยการสร�างแรงจูงใจให�ประชาชน ร�วมกนัสอดส�องดูแล
และเฝ�าระวงัผ�ูทีไม�ปฏิบติัตามกฎหมายรวมทงัสร�างกฎเกณฑร์�วมกนัในสงัคมใน
การควบคุมพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย 
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3) การส�งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส�วนในการจดัการขยะมูลฝอย
ของท�องถินการกาํหนดมาตรการส�งเสริมให�ผ�ูประกอบการมีส�วนรับผดิชอบ ใน
การมดัจาํและคืนเงินสาํหรับบรรจุภณัฑ�ทีสามารถนาํมาใช�ใหม�ได� การกาํหนดให�
โรงเรียนวดัและชุมชนอืนๆเป�นศูนย�กลางให�ความรู�เกียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
การรณรงค�ให�ประชาชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอย         แล�วนาํไปยงัจุดรองรับของ
ชุมชนหรือหน�วยงานทีรับผดิชอบ 

1.1.9 แผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั(ดา้นการส่งเสริมการจดัการขยะ
ทีตน้ทาง 

-  ระยะเร่งด่วน  
               แผนงานที 4 : ส่งเสริมพืนทีนาํร่อง และพืนทีตน้แบบดา้นการจดัการขยะมูล

ฝอยทีตน้ทาง 
1) อปท.มีชุมชนนาํร่องทีสามารถจดัการขยะทีตน้ทางได ้
2) ส่งเสริมใหเ้กิดพืนทีตน้แบบดา้นการจดัการขยะใหเ้หลือศูนย ์

- ระยะยาว  
แผนงานที 5 : ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ 

1) สนบัสนุนให ้อปท. มีชุมชนนาํร่องดา้นการจดัการขยะทีตน้ทาง อปท.ละ 
1 แห่ง 

 2) พฒันาเป็นพืนทีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
                                แผนงานที 8 : สร้างจิตสาํนึก 

1) รณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสติกและโฟม 
2) จดัทาํหลกัสูตรการจดัการขยะมูลฝอยเพือสอนในสถานศึกษา 
3) ส่งเสริมการใชสิ้นคา้และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 
1.2ขอ้มูลปริมาณขยะของจงัหวดัสุรินทร์  

1.2.1ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึน ณ แหล่งกาํเนิด  
ในปี พ.ศ. 2558 จงัหวดัสุรินทร์มีปริมาณขยะ481,613.85 ตนั หรือวนัละ

1,319.49 ตนั มีอตัราการเกิดขยะเฉลีย 1.03 กิโลกรัม/คน/วนั มีจาํนวนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน 172 แห่ง มีการเกบ็ขนและนาํไปกาํจดัเพียง 21 แห่งคิดเป็นร้อยละ 8 ของจาํนวนองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถินทงัหมด อีกจาํนวน 151 แห่ง ยงัไม่มีการเกบ็ขน คิดเป็นร้อยละ 81ซึงขยะที
สามารถเกบ็ขนไดด้งักล่าว พบวา่มีประมาณ 229.16 ตนั/วนั สามารถกาํจดัไดโ้ดยวธีิการทีถูก
หลกัสุขาภิบาล จาํนวน 85.93ตนั/วนั  คิดเป็นร้อยละ 37 และคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของปริมาณขยะ
ทีเกิดขึนทงัจงัหวดั 

 
 
1.2.2 องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 

การศึกษาองคป์ระกอบขยะมูลฝอย จากโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบืองตน้ระบบจดัการมูลฝอยและสิงปฏิกลูของเทศบาลเมืองุสรินทร์ และพืนทีใกลเ้คียง 
เมือปี 2551 พบวา่องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทีพบมากทีสุด ไดแ้ก่ ขยะอินทรีย ์คิดเป็นร้อยละ 
64.70 รองลงมาคือ ขยะมูลฝอยทวัไปทีขายไม่ได ้เช่น ถุงพลาสติก โฟม ผา้ออ้มสาํเร็จรูป คิดเป็น
ร้อยละ 22.60 ทงันียงัพบวา่ ขยะอนัตรายทีปนมากบัขยะอืน ๆ มีอยูร้่อยละ 0.54 รายละเอียดดงั
ตารางที 2-1 
 
ตารางท ี2-1องค์ประกอบของขยะมลูฝอย 

องค์ประกอบขยะมูลฝอย ร้อยละโดยนําหนัก 
ขยะอินทรีย ์ 64.70 
ขยะรีไซเคิล  
- กระดาษ 3.42 
- พลาสติก 0.66 
- แกว้ 1.26 
- โลหะ 0.80 

ยาง/หนงั 1.93 
ผา้ 2.73 
ไม/้ใบไม ้ 1.36 
ขยะอนัตราย 0.54 
ขยะทวัไป 22.60 
ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม) 172 
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ทีมา : โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบืองตน้ระบบจดัการมูลฝอยและสิงปฏิกลู
เทศบาลเมืองสุรินทร์และพืนทีใกลเ้คียง ของมูลนิธิเพือการพฒันาสิงแวดลอ้มและพลงังาน,2551 
 
 
 
 

1.2.3การคดัแยกและนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน ์
การคดัแยกและนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ในพืนทีของจงัหวดัสุรินทร์ 

ยงัมีปริมาณค่อนขา้งตาํ โดยจากการสาํรวจขอ้มูลการจดัการขยะในพืนทีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน ทงั 172 แห่ง ในปี 2558 ของสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 11 (นครราชสีมา) พบวา่ มีการ
นาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ประมาณร้อยละ 2.6 ของปริมาณขยะทีเกิดขึน ซึงเป็นขอ้มูล
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีมีการเกบ็ขนเพียง 21 แห่งเท่านนั โดยในความเป็นจริงนนั 
สาํหรับพืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีไม่มีการรวบรวมและเกบ็ขน ซึงประชาชนจดัการ
ขยะมูลฝอยโดยตนเองนนั พบวา่ มีการคดัแยก และนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์มากกวา่ขอ้มูลที
สาํรวจได ้โดยเฉพาะขยะอินทรียที์ถูกนาํไปใชเ้พือเลียงสตัว ์ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย ์และขยะรีไซเคิล
ทีขายใหก้บัร้านรับซือของเก่า  

สาํหรับพืนทีตน้แบบทีมีการลด คดัแยก และนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพของจงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ก่ ชุมชนตะเคียน เทศบาลตาํบลศีขร
ภูมิ อาํเภอศีขรภูมิ ซึงจดัการขยะโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปแบบของธนาคารขยะ
รีไซเคิล ศูนยปุ๋์ยหมกั/นาํหมกัชีวภาพ และถนนปลอดถงัขยะ โดยในปี พ.ศ. 2559 ชุมชนตะเคียน 
ไดรั้บรางวลัชมเชยจากการประกวดชุมชนปลอดขยะอยา่งยงัยนื (Zero Waste) ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิงแวดลอ้ม และไดรั้บประกาศใหเ้ป็นพืนทีตน้แบบดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มทีดีของ
จงัหวดัสุรินทร์ นอกจากชุมชนตะเคียนแลว้ จงัหวดัสุรินทร์ยงัมีชุมชนทีมีการลด คดัแยก และนาํ
ขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น ชุมชนสนิทราษฎร์พฒันา เทศบาลตาํบลท่าตูม เป็นตน้  

1.2.4 ปริมาณขยะทีเกิดจากการรวบรวบและเกบ็ขน 
ปริมาณขยะทีเกิดจากการรวบรวบและเกบ็ขนได ้เป็นปริมาณขยะทีคงเหลือ

หลงัจากทีมีการคดัแยก นาํกลบัไปใชป้ระโยชนแ์ลว้ ซึงเป็นปริมาณทีเหลือตอ้งเกบ็ขนจาก
สถานทีต่าง เช่น ตลาด โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ เป็นตน้ ซึงเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที
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เทศบาลทีมกีาร
เกบ็ขน 

9%

เทศบาลทไีม่
เกบ็ขน
8%

อบต.เกบ็ขน
2%

อบต.ไม่เกบ็ขน
81%

มีค่าตาํกวา่ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึนจากแหล่งกาํเนิดจริงๆ โดยพบวา่ จงัหวดัสุรินทร์ มี
ปริมาณขยะทีสามารถเกบ็ขนได ้ประมาณ 229.16 ตนั/วนั สามารถกาํจดัไดโ้ดยวธีิการทีถูกหลกั
สุขาภิบาล จาํนวน 85.93ตนั กาํจดัแบบเทกองและไถกลบเป็นครังคราว 50.10 ตนั อีกจาํนวน 
56.58 ตนั สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ทีเหลือจาํนวน 36.55 ตนั เป็นปริมาณขยะทีไม่ไดเ้กบ็
ขน ดงันนั ปริมาณขยะทีสามารถกาํจดัไดแ้บบถูกหลกัสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 62.19 

 
1.2.5 การเกบ็ขนและขนส่งขยะมูลฝอย 

จงัหวดัสุรินทร์ มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทงัสิน 172 แห่ง ประกอบดว้ย 
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาํบล 27 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 144 แห่ง 
ปัจจุบนัพบวา่ มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีมีการรวบรวมและเกบ็ขนขยะ เพียง 21 แห่ง เป็น
เทศบาล 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9 และ อบต. 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8 อีกจาํนวน 151 แห่ง ยงัไม่มี
การเกบ็ขน คิดเป็นร้อยละ 81 โดยส่วนใหญ่ประชาชนกาํจดัในบา้นตนเองแสดงดงัภาพที 2-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท ี2-1ร้อยละของ อปท. ในจงัหวดัสุรินทร์ทีมีการการเกบ็ขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 
 

1.2.6การกาํจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั  
ปัจจุบนัจงัหวดัสุรินทร์ มีสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยทีถูกหลกัสุขาภิบาล จาํนวน 

1 แห่ง ไดแ้ก่ศูนยก์าํจดัขยะแบบผสมผสานของเทศบาลตาํบลศีขรภูมิ นอกจากนนัเป็นสถานที



16 
 

กาํจดัแบบเทกอง (open dump) หรือมีการฝังกลบและเผาเป็นครังคราว ซึงเป็นระบบทีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม โดยพบวา่ภาพรวมทงัจงัหวดั มีสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอย จาํนวน 
21 แห่ง แบ่งเป็นแบบถูกหลกัสุขาภิบาล จาํนวน 1 แห่ง แบบเทกองทีมีการควบคุม (Control 
Dump) จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลบวัเชด แบบเทกอง จาํนวน 16 แห่ง และเตาเผาขนาดเลก็ 
จาํนวน 3 แห่ง  แสดงดงัตารางที 2-2และตาํแหน่งทีตงัของสถานทีกาํจดัขยะ แสดงดงัภาพที 2-2 
 
ตารางท ี2-2การกาํจัดขยะมลูฝอยในปัจจุบันของจังหวดัสุรินทร์ 

ลาํดับ สถานทกีาํจัดขยะ รูปแบบการกาํจัด 
ปริมาณขยะ
สะสม(ตัน) 

1 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ขนไปกาํจดัที ทม.วารินชาํราบจ.
อุบลราชธานี 

- 

2 เทศบาลตาํบลศีขรภูมิ ผสมผสานแบบถูกหลกัสุขาภิบาล - 
3 เทศบาลตาํบลบวัเชด เทกองแบบควบคุม (Control Dump) - 
4 เทศบาลตาํบลจอมพระ เทกอง (Open Dump) 49,680 
5 เทศบาลตาํบลท่าตูม เทกอง (Open Dump) 7,500 
6 เทศบาลตาํบลรัตนบุรี ขนไปกาํจดัที ทต.สตึกจ.บุรีรัมย ์ 6,750 
8 เทศบาลตาํบลสงัขะ เทกอง (Open Dump) 3,276 
9 เทศบาลตาํบลชุมพลบุรี เทกอง (Open Dump) 3,000 
10 ทต.ลาํดวนสุรพินท ์ เทกอง (Open Dump) 1,350 
11 เทศบาลตาํบลกาบเชิง ขนไปกาํจดัที ทม.วารินชาํราบจ.

อุบลราชธานี 
180 

12 เทศบาลตาํบลสาํโรงทาบ เตาเผาขนาดเลก็ ร่วมฝังกลบขนาดเลก็ 139.5 
13 เทศบาลตาํบลเมืองที เตาเผาขนาดเลก็ - 
14 เทศบาลตาํบลแคน เทกอง (Open Dump) 162 
15 อบต.ไพรขลา เทกอง (Open Dump) 144 
16 เทศบาลตาํบลสนม เทกอง (Open Dump) 126 
17 อบต.กระโพ (หมู่ 1) เทกอง (Open Dump) 60 
18 อบต.กระโพ (หมู่ 9) เทกอง (Open Dump) 22.5 
19 อบต.ดอนแรด เทกอง (Open Dump) 28.8 
20 อบต.สวาย เทกอง (Open Dump) 18 
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21 อบต.ตาตุม เทกอง (Open Dump) 14.16 
22 เทศบาลตาํบลนิคมปราสาท เตาเผาขนาดเลก็ 2 เตา และเทกอง 11.25 

รวม (ตนั) 72,462 

ทีมา : สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 11, 2559 
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ภาพท ี2-2ตาํแหน่งทีตงัสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยในจงัหวดัสุรินทร์ 
 

  
 
2. การคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชน 

2.1 การคดัแยกและใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชน (รายงานสถานการณ์มลพิษของ
ประเทศไทย พ. ศ. 2558) ปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์ประมาณ 
4.94 ลา้นตนัหรือร้อยละ 18.39 ของปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึน โดยมีการใชป้ระโยชนจ์ากขยะ
มูลฝอย ดงันี 

2.1.1 การใชป้ระโยชน์จากขยะรีไซเคิล การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์จะ
เนน้การคดัแยกขยะมูลฝอยจากตน้ทาง ซึงเป็นขยะมูลฝอยทีมีมูลค่าและสามารถทาํไดใ้นทุก
ครัวเรือน และเมือคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทนีออกจากขยะมูลฝอยทวัไปอืนๆ แลว้ ขยะมูลฝอย
ประเภทนีกจ็ะถูกส่งไปยงัร้านรับซือของเก่าศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล รวมถึง
การเรียกคืนบรรจุภณัฑจ์ากผูป้ระกอบการ ส่วนมากจะเป็นขยะมูลฝอยประเภทแกว้ กระดาษ 
พลาสติก เหลก็ อะลูมิเนียม โดยจะถกูนาํกลบัไปสู่กระบวนการผลิตอีกครังหนึงรวมทงัถูกนาํ
กลบัมาใชซ้าํอีกครัง เช่น การทาํสิงประดิษฐมี์ประมาณ 3.75 ลา้นตนั หรือร้อยละ 75.91  

2.1.2 การใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรียข์ยะมูลฝอยทีถูกคดัแยกออกไปแลว้ กจ็ะเหลือ
เป็นขยะมูลฝอยประเภทอินทรียข์ยะมูลฝอยประเภทนีจะมีปริมาณมากแต่ถูกนาํกลบัมาใช้
ประโยชน์ไดเ้พียงบางส่วนโดยการนาํขยะประเภทเศษอาหาร พืช ผกั ผลไมต่้างๆ ไปทาํปุ๋ยหมกั
อินทรียน์าํหมกัชีวภาพสาํหรับการใชบ้าํรุงดินเพือการเกษตร การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรียเ์พือทดแทนพลงังานเชือเพลิง เป็นอาหารสตัวป์ระมาณ 1.04 ลา้นตนัหรือร้อยละ 21  

2.1.3 การแปรรูปขยะมูลฝอยใหเ้ป็นพลงังาน ขยะมูลฝอยส่วนทีเหลือคงคา้งจะถูก
นาํมาผา่นกระบวนการแปรรูปใหเ้กิดประโยชน ์โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสานเนน้การแปร
รูปเป็นพลงังานหรือผลิตเพือใชเ้ป็นเชือเพลิงทดแทนโดยตรงใหก้บัโรงงาน เช่น นาํมาผลิต
กระแสไฟฟ้า หรือผลิตเป็นแท่งเชือเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) มีประมาณ 0.15 ลา้นตนั 
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หรือร้อยละ 3.04 ปัจจุบนัมีการแปรรูปขยะมูลฝอยเพือผลิตพลงังาน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเกต็ 
จงัหวดัภูเกต็ 14 เมกะวตัตแ์ละเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 7 เมกกะวตัต ์นอกจากนียงั
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่นเทศบาล
ตาํบลแม่ขรีจงัหวดัพทัลุง และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองคาย ซึงคาดวา่
จะผลิตพลงังานไฟฟ้าเพิมไดอี้กประมาณ 11 เมกกะวตัต ์

 
 

2.2 รูปแบบการคดัแยกขยะมูลฝอย 
ในปัจจุบนัยงัไม่มีรูปแบบทีชดัเจน ส่วนใหญ่จะมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย        

เป็นทอดๆโดยเริมจากแหล่งกาํเนิดของขยะมูลฝอยไปจนถึงระบบกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นครัง
สุดทา้ย อยา่งไรกต็ามการคดัแยกขยะณแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย
เป็นอยา่งดี แทนทีจะเนน้การคดัแยกขยะ ณ แหล่งกาํจดัขยะซึงตอ้งใชต้น้ทุนสูงมากในดา้นการ
คดัแยกสินเปลืองพลงังานเวลาและประสิทธิภาพการทาํงานลดลง (บุญส่งปันพานิช, 2537)  การ
คดัแยกขยะณแหล่งกาํเนิดขยะวสัดุต่างๆทีถูกคดัแยกจะถูกขายใหก้บัพอ่คา้คนกลาง  ซึงจะนาํไป
ขายใหก้บัผูรั้บซือของเก่าเป็นช่วงๆจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการคดัแยกขยะมูลฝอยชนิดที
ไม่เป็นทางการหรือเรียกวา่ระบบแอบแฝง ซึงเป็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั (ฉนัทนาลิมนิ
รันดร์กลุ, 2540) จึงจดัรูปแบบการคดัแยกขยะมูลฝอยได ้ดงันี 

2.2.1 การคดัแยกขยะมูลฝอยตามลกัษณะของขยะชนิดทีเผาไหมไ้ดก้บัชนิดที      เผา
ไหมไ้ม่ได ้มีรายละเอียดดงันี 

1)ประเภทเผาไหมไ้ดน้าํไปกาํจดัดงันี 
1.1)จาํแนกเศษอาหารกระดาษไมอื้นๆนาํเผาในเตาเผาขยะขีเถา้ทีเหลือจาก

การเผาไปกลบฝัง 
1.2) จาํพวกขยะเปียกเศษอาหารจะนาํไปหมกัใหย้อ่ยสลายเมือมูลฝอยยอ่ย

สลายแลว้จึงนาํไปทาํปุ๋ยใส่ตน้ไมห้รือปลูกพืชต่างๆได ้
1.3)จาํพวกพลาสติกจะนาํไปบดเป็นแท่งแลว้จึงนาํไปกลบฝัง 

2)ประเภทเผาไหม ้ไม่ไดน้าํไปกาํจดั ดงันี 
2.1) ขวดแกว้กระป๋องโลหะนาํไปบดอดัแลว้นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่

อีก 
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2.2) ดินทรายและอืนๆนาํไปกลบฝัง 
2.2.2 การคดัแยกขยะโดยอาศยัลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยเป็นเกณฑ์

แบ่งไดเ้ป็น 5 ลกัษณะคือ 
1)การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยเจา้ของเคหะสถานคดัแยกมาใช้

ประโยชน ์ไดแ้ก่ขวดแกว้กระดาษหนงัสือพิมพภ์าชนะพลาสติกชาํรุดเศษโลหะยางรถยนตเ์ป็น
ตน้โดยเจา้ของเคหะสถานจะขายขยะมูลฝอยใหแ้ก่พอ่คา้รับซือของเก่ารายยอ่ย (ซาเลง้) ซึงจะรับ
ซือขยะมูลฝอยดงักล่าวและนาํไปขายต่อเป็นทอดๆจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ซึงนาํขยะมูลฝอย
มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ต่อไป 

2) การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยร้านอาหารหรือภตัตาคารลกัษณะขยะ
มูลฝอยจะเป็นขยะมูลฝอยสดเช่นเศษอาหารผกัเปลือกผลไมแ้ละขวดแกว้โดยเจา้ของร้านอาหาร
หรือภตัตาคารจะขายหรือใหเ้ปล่าขยะมูลฝอยสดแก่ผูป้ระกอบการคา้เศษอาหารซึงจะนาํไปขาย
แก่ผูเ้ลียงสตัวห์รือขายใหแ้ก่โรงงานผลิตอาหารสาํเร็จรูปต่อไปส่วนขวดแกว้นนัเจา้ของ
ร้านอาหารหรือภตัตาคารจะขายใหแ้ก่ร้านของเก่าซึงจะถูกขายต่อไปจนถึงโรงงานผลิตแกว้และ
กระจกต่อไป 

3) การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยเจา้หนา้ทีทีเกบ็ขนขยะมูลฝอยลกัษณะ
ขยะมูลฝอยทีเจา้หนา้ทีเกบ็ขยะมลูฝอยนาํมาใชป้ระโยชน์ไดแ้ก่ขวดแกว้พลาสติกโลหะเป็นตน้ 
เจา้หนา้ทีจะทาํการคดัแยกขยะมูลฝอยในระหวา่งทีทาํการเกบ็ขยะมูลฝอยจากเคหะสถาน เพือ
นาํไปกาํจดัยงัสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยและเจา้หนา้ทีจะขายขยะมูลฝอยทีคดัแยกไวแ้ก่ร้านรับซือ
ของเก่าและจะถูกขายต่อๆไป จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมทีใชป้ระโยชน์ทีเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตสินคา้ 

4) การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยขดุคุย้ขยะมูลฝอย ลกัษณะของขยะ  
มูลฝอยทีผูข้ดุคุย้ขยะมูลฝอยนาํมาใชป้ระโยชน์ไดแ้ก่ขวดแกว้กระดาษพลาสติกหนงัยางฯลฯผูข้ดุ
คุย้ส่วนใหญ่จะทาํการขดุคุย้ขยะมูลฝอยณสถานทีทิงขยะหลงัจากนนัจะนาํไปขายใหแ้ก่ร้านรับ
ซือของเก่าและขายต่อกนัเป็นทอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

5) การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยโรงงานหมกัทาํปุ๋ยลกัษณะขยะมูลฝอย  
ทีโรงงานหมกัทาํปุ๋ยนาํมาใชป้ระโยชนคื์อขยะมูลฝอยบางส่วนเช่นขวดแกว้พลาสติกโลหะฯลฯ 
ทีหมกัทาํปุ๋ยไม่ไดจ้ะถูกคดัแยกออกไปจากกระบวนการหมกั 

2.2.3 การคดัแยกมูลฝอยเป็น 3 ประเภทตามลกัษณะของขยะไดแ้ก่ 
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1) ขยะเปียกเป็นขยะทีมีความชืนมากและยอ่ยสลายไดง่้ายไดแ้ก่เศษอาหารผกั
ผลไมแ้ละใบไมใ้หทิ้งลงในถงัขยะเปียกแลว้นาํไปกาํจดัโดยการหมกัปุ๋ย 

2)ขยะแหง้เป็นขยะทีมีความชืนนอ้ยประเภทเศษกระดาษแกว้พลาสติกโลหะ
เศษผา้เศษหนงัและยางเป็นตน้ควรแยกทิงจากขยะเปียกใหทิ้งลงในถงัแหง้เพือง่าย      แก่การ
นาํไปกาํจดัโดยวธีิกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลและกาํจดัโดยใชเ้ตาเผาขยะรวมทงับางส่วนยงั
นาํไปสู่กระบวนการใชใ้หม่ 

3)ขยะหมุนเวยีนเป็นขยะทีหมุนเวยีนนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่โดยนาํ   เขา้
สู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ไดแ้ก่ 

3.1)กระดาษกระดาษสาํนกังานกระดาษกล่องและกระดาษหนงัสือพิมพ ์
เกบ็รวบรวมไวใ้นสภาพทีสะอาดเรียบร้อย 

3.2)แกว้ขวดแกว้ทีใส่ผลิตภณัฑเ์ครืองดืมอาหารเครืองปรุงและเครืองสาํอาง 
เป็นตน้ใหน้าํฝาขวดออกและรินนาํหรือสิงทีเหลือคา้งในขวดออกใหห้มดก่อนเกบ็รวบรวม   ใน
ภาชนะรองรับ 

3.3) พลาสติกขวดพลาสติกและภาชนะบรรจุพลาสติกแยกฝาออกถา้มีและ
นาํของเหลือคา้งออกใหห้มดเกบ็รวบรวมไว ้

3.4) โลหะกระป๋องบรรจุเครืองดืมใหแ้ยกเอาของเหลวภายในออกใหห้มด
เกบ็รวบรวมในภาชนะรองรับ นอกจากการคดัแยกขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆเพือการจดัการ
ขยะอยา่งเหมาะสมและประสิทธิภาพแลว้ไดมี้การเผยแพร่หลกัการ 3Rs เพือรณรงคใ์หล้ด
ปริมาณขยะณแหล่งกาํเนิดขยะในชุมชน 

2.2.4 การคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชน ออกเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะการจดัการไดแ้ก่ 
1)ขยะอินทรียเ์ป็นขยะทีสามารถยอ่ยสลายได ้สามารถนาํมาใชเ้ป็นปุ๋ยหมกั

และนาํหมกัชีวภาพ ไดแ้ก่เศษอาหารผกัผลไมแ้ละใบไมใ้หทิ้งลงในถงัขยะเปียกแลว้นาํไปกาํจดั
โดยการหมกัปุ๋ย 

2)ของขายไดเ้ป็นขยะทีสามารถนาํไปขายเพือหมุนเวยีนนาํกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่โดยนาํเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ไดแ้ก่กระดาษกระดาษจาก
สาํนกังานกระดาษกล่องและกระดาษหนงัสือพิมพแ์กว้ขวดแกว้พลาสติกขวดพลาสติกและ
ภาชนะบรรจุพลาสติกโลหะกระป๋องบรรจุเครืองดืมเป็นตน้ 
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3)ขยะอนัตราย เป็นขยะทีเมือปล่อยทิงไว ้หรือเมือนาํไปเผาจะเกิดสารพิษหรือ
เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย กระป่องสเปรย ์หลอดไฟ 
เป็นตน้ 

4)ขยะทวัไป เป็นขยะทีเหลือจากการคดัแยกจาก ขอ้ 1) – 3) สามารถนาํไป
กาํจดัไดอ้ยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

 
2.2.5 การจดัการมูลฝอยขยะชุมชนโดยใชห้ลกั3 Rs 

การใชแ้นวคิด3Rs มารณรงคใ์ช ้เพือทาํใหป้ริมาณมูลฝอยทีเกิดขึนในชุมชน
ลดลง ทงันี  มีรายละเอียดในแนวคิด(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ดงันี 

1)การลดจาํนวน (Reduce) เป็นการลดปริมาณมูลฝอยทีเกิดขึนใหน้อ้ยลงเช่น
การนาํหรือใชถุ้งผา้ไปจ่ายตลาดทาํใหไ้ม่ตอ้งใชถุ้งพลาสติกจึงสามารถลดมลูฝอยทีเป็นพวก
พลาสติกลงไดส่้วนหนึงหรือการเลือกซือสินคา้ทีมีอายกุารใชง้านนานๆหรือการเลือกใชสิ้นคา้ที
บรรจุในปริมาณมากแทนสินคา้ทีบรรจุในปริมาณทีนอ้ยกวา่เพือลดภาชนะบรรจุทีตอ้งทิงเป็นมูล
ฝอย 

2) การใชซ้าํ (Reuse) เป็นการนาํสิงของบางประเภทมาใชใ้หม่หรือใชซ้าํ
หลายๆครังก่อนทีจะทิงเป็นมูลฝอยเช่นการนาํขวดกาแฟมาใส่นาํตาลหรือเกลือนาํขวดนาํหวาน
มาใส่นาํดืมเป็นตน้ 

3)การแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) มูลฝอยหลายประเภททีสามารถส่ง
โรงงานเพือแปรรูปเป็นสินคา้ใหม่ไดเ้ช่นเศษกระดาษพลาสติกโลหะแกว้ฯลฯวสัดุเหล่านีควร
รณรงคใ์หป้ระชาชนแยกเกบ็ไวเ้พือจาํหน่ายใหผู้ที้มารับซือซึงจะส่งต่อใหโ้รงงานอีกต่อหนึงการ
กระทาํเช่นนีนอกจากจะทาํใหป้ริมาณมูลฝอยในชุมชนลดนอ้ยลงแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีคุณค่าและประชาชนยงัมีรายไดอี้กส่วนหนึงกลบัมาอีกดว้ย 
 
3. การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนตงัแต่ต้นทาง 

จากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลย ีรวมทงัการเพิมขึนของจาํนวน
ประชากร ก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษต่อสิงแวดลอ้มตามมา โดยเฉาพะปัญหาขยะมูลฝอยในเขต
ชุมชน ทีมีปริมาณเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนือง แต่พืนทีสาํหรับใชเ้ป็นสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยมีอยู่
อยา่งจาํกดั  
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ประกอบกบั อปท. ทีรับผดิชอบในการจดัการขยะมูลฝอยมีขอ้จาํกดั เรือง งบประมาณ 
บุคลากร ไม่สามารถกาํจดัขยะมูลฝอยไดถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลไดท้งัหมดจึงก่อใหเ้กิด
ปัญหามลพิษต่อสิงแวดลอ้ม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และเศรษฐกิจ
ของชุมชน  

ดงันนั แนวทางในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย คือเนน้การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน      
ทีตน้ทาง ณ แหล่งกาํเนิด โดยเฉพาะชุมชน บา้นเรือน และสถานประกอบการต่างๆ โดยการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ ก่อนนาํไปกาํจดั          
ยงัสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยใหม้ากทีสุด 

 หากช่วยกนัคดัแยกขยะในครัวเรือน จะช่วยใหเ้รานาํขยะแต่ละประเภทกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ง่ายขึน หรือนาํไปกาํจดัอยา่งถูกวธีิไดเ้หมาะสมมากขึน ซึงในถงัขยะทวัๆไป      
ถา้ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิง จะมีขยะอินทรีย ์อยูป่ระมาณร้อยละ 64มีขยะรีไซเคิลอยูป่ระมาณ
ร้อยละ 30 และมีขยะอนัตรายและขยะทวัไป ประมาณร้อยละ 6 ดงันนั ถา้ประชาชนรู้จกัคดัแยก
ขยะทียงัใชป้ระโยชน์หรือยงัขายไดอ้อก ก่อนทีจะนาํไปทิง กจ็ะเหลือขยะทีตอ้งกาํจดัจริงๆ เพียง
เลก็นอ้ยเท่านนั 

3.1 การคดัแยกขยะชุมชนเพือนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์
31.1 ขยะอินทรีย ์

ขยะอินทรีย ์เป็นขยะมูลฝอยทีมีสดัส่วนปริมาณมากทีสุดของขยะมูลฝอย        
ทีเกิดขึนทงัหมด แต่ขยะอินทรียย์งัสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์
นาํมาทาํปุ๋ยหมกัอินทรีย ์และนาํหมกัจุลินทรีย ์ เป็นตน้ ซึงจะช่วยลดปริมาณขยะทีตอ้งนาํไป
กาํจดัไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

3.1.2 ขยะรีไซเคิล 
ขยะรีไซเคิลเป็นขยะทีมีมากถึงร้อยละ 30 ของขยะทีเกิดขึนทงัหมดและพบได้

ทวัทุกทีของบา้น โดยแบ่งออกเป็น 4ประเภท 
1) แกว้  

แกว้เป็นวสัดุทีไม่สามารถยอ่ยสลายไดแ้ต่สามารถหลอมทาํใหม่ได ้ขวด
แกว้เกือบทุกชนิดสามารถนาํไปรีไซเคิลได ้ไม่วา่จะเป็นขวดกลม ขวดแบน ขวดนาํอดัลม ขวด
ไวน์ ขวดเครืองดืมชูกาํลงั และเศษแกว้ทุกชนิด ขวดแกว้ทีไม่แตกจะไดร้าคาสูงกวา่ขวดแตกหรือ    
เศษแกว้ ดงันนั จึงมีการคดัแยกออกตามสีและคุณภาพของแกว้ ดงันี 
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1.1) ขวดแกว้ดี คดัแยกตามระเภทของบรรจุภณัฑที์บริษทัผูผ้ลิตสินคา้     
รับซือ เช่น ขวดนาํปลา ขวดเบียร์ ขวดนาํหวาน และขวดนาํอดัลมต่างๆ การจดัการขวดเหล่านี  
จะถูกนาํกลบัเขา้โรงงานเพืนาํไปลา้งใหส้ะอาดและนาํกลบัมาใชใ้หม่ แกว้บางชนิดสามารถนาํ
กลบัมาลา้งทาํความสะอาด ฆ่าเชือโรค แลว้หมุนเวยีนนาํมาบรรจุใหม่ไดซ้าํอีกอยา่งนอ้ย 30 ครัง 

 
 
1.2) ขวดแกว้แตก หรือเศษแกว้ คดัแยกตามสีแกว้ (แกว้สีขาวจะมีราคาดี

ทีสุด รองลงมาคือสีชาและสีเขียว) โรงงานอุตสาหกรรมจะนาํเศษแกว้มาบดใหล้ะเอียดใส่นาํยา
กดัสี เพือกดัสีทีติดกบัขวดแกว้ ลา้งใหส้ะอาดแลว้นาํส่งโรงงานผลิตขวดแกว้เพือนาํไปหลอม
ใหม่      

2) กระดาษ  
กระดาษทุกชนิดสามารถนาํมารีไซเคิลได ้กระดาษมีหลายชนิดและหลาย

คุณภาพ โดยกระดาษขาวสาํหรับเขียนหรือกระดาษคอมพิวเตอร์จะเป็นกระดาศทีมีคุณภาพสูง  
ถูกนาํมาแปรรูปเป็นกระดาษสมุดและหนงัสือ ส่วนกระดาษหนงัสือพิมพ ์และกระดาษกล่อง    
จะมีคุณภาพตาํและถูกนาํมาแปรรูปเป็นกระดาษสาํหรับผลิตกล่องเครืองดืม กระดาษห่อ
ของขวญั กล่องกระดาษแขง็ เป็นตน้ นอกจากนี กล่องเครืองดืมชนิดต่างๆ เช่น กล่องนม กล่อง
นาํผลไม ้มีส่วนประกอบของกระดาษพลาสติก และอลูมิเนียมฟอยล ์ซึงสามารถนาํไปรีไซเคิลได ้ 

3) พลาสติก  
พลาสติกเป็นสารสงัเคราะห์จากผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม พลาสติกแบ่งไดเ้ป็น 

2 ประเภทดงันี 
 3.1) เทอร์โมเซตติง (Thermosetting) : พลาสติกทีไม่สามารถนาํกลบัมา          

รีไซเคิลได ้เช่น เบคเคอไลต ์และเมลามีน ซึงนาํไปผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร 
3.2) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) :พลาสติกทีสามารถนาํกลบัมา       รี

ไซเคิลได ้เช่น ขวดบรรจุนาํดืม ขวดนาํมนัพืช ขวดนม ขวดนาํ และบรรจุภณัฑส์าํหรับนาํยา    ทาํ
ความสะอาด ยาสระผม ท่อนาํประปา สายยาง 

4) โลหะ/อโลหะ  
โลหะ/อโลหะ หลากหลายชนิดเราสามารถนาํกลบัมารีไซเคิล โดยการนาํมา

หลอมและแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอื์นๆ ไดแ้ก่ เหลก็ ทองเหลือง ทองแดง สแตนเลส ตะกวั 
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อลูมิเนียม สงักะสี ขยะมูลฝอยประเภทนี เช่น เศษเหลก็ ตะปู น็อต สายไฟ ปัมนาํ แป๊ปประปา 
หลงัคาสงักะสี กระป๋องบรรจุอาหาร/เครืองดืม เครืองครัวต่างๆ เป็นตน้  

3.1.3 ขยะอนัตราย 
ขยะอนัตรายหรือขยะพิษ แมจ้ะมีปริมาณนอ้ยเพียงร้อยละ 3 ของขยะทีเกิดขึน

ทงัหมด แต่เป็นขยะทีมีพิษสร้างผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนและสิงแวดลอ้มได้
เป็นอยา่งมาก ขยะอนัตรายทีสามารถรีไซเคิลได ้ไดแ้ก่ แบตเตอรีรถยนต ์ขวดยาฆ่าแมลง 
กระป๋องสี สีสเปรย ์จอคอมพิวเตอร์ ถงัแก๊สเก่า เป็นตน้ และขยะอนัตรายทีตอ้งกาํจดั ไดแ้ก่ 
หลอดไฟ เขม็ฉีดยา แบตเตอรีมือถือ ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ ในอนาคตขยะอนัตรายเหล่านีสามารถ
นาํมารีไซเคิลได ้แต่ขณะนียงัไม่คุม้ค่ากบัการรีไซเคิลเนืองจากตอ้งใชเ้ทคโนโลยแีละ
กระบวนการทียุง่ยาก และมีค่าใชจ่้ายในการรีไซเคิลสูงกวา่ขยะรีไซเคิลมาก 

ทงันี ในการจดัการขยะอนัตราย ทงัทีสามารถรีไซเคิลไดแ้ละทีตอ้งกาํจดั    
ตอ้งจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการและในสถานทีกาํจดัขยะอนัตรายโดยเฉพาะ หา้มนาํไปเผา      
ฝังดิน ทิงลงท่อระบายนาํหรือแหล่งนาํ เนืองจากขยะอนัตรายเป็นขยะทีมีพิษสร้างผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยัของประชาชนและสิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งมาก ซึงสารพิษจากขยะอนัตราย
สามารถเขา้สู่ร่างกายได ้ทงัทางการหายใจ การดูดชึมทางผวิหนงั และการกิน โดยจะก่อใหเ้กิด
อาการ 2 แบบ ดงันี 

1) พิษแบบเฉียบพลนั เป็นการไดรั้บสารพิษเพียงครังเดียวแลว้เกิดอาการ      
ในระยะเวลาอนัสนั เช่น เกิดผนืคนั ระคายเคืองตา แสบผวิหนงั ผวิหนงัไหม ้อกัเสบ หายใจไม่ออก 
และหนา้มืดวงิเวยีน เป็นตน้ 

2) พิษแบบเรือรัง เป็นการไดรั้บสารพิษเป็นระยะเวลานาน และเกิดการสะสม
ในร่างกายจนเกิดอาการ เช่น เป็นอมัพาต โรงระบบทางเดินหายใจ โรงมะเร็ง ส่งผลต่อทารกในครรภ ์
และหากไดรั้บในปริมาณทีมากอาจทาํใหเ้สียชีวติได ้

3.1.4 ขยะทวัไป 
ขยะทวัไป เป็นขยะมูลฝอยทีรีไซเคิลไดย้ากหรือไม่คุม้ค่ากบัการรีไซเคิล ทาํให้

ขยะทวัไปตอ้งนาํไปกาํจดัอยา่งเดียว แต่ปัจจุบนั ขยะทวัไปบางชนิดสามารถนาํกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บ สามารถนาํมาลา้งแลว้ตากใหแ้หง้ อดัเป็นกอ้น
ส่งเขา้โรงงานรีไซเคิล ขยะทวัไปบางชนิด เช่น ซองบะหมี ถุงขนม รองเทา้ฟองนาํ ถุงมือ กล่องโฟม 
และพลาสติกฉลากสินคา้ สามารถนาํมาใชเ้ป็นเชือเพลิงทดแทน ใหก้บัโรงงานปูนซีเมนตไ์ด ้
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นอกจากนี ขยะทวัไปยงัสามารถนาํกลบัมาทาํเป็นสิงประดิษฐต่์างๆ ซึงจะเป็น
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์เพิมมูลค่าใหก้บัขยะทวัไป และเป็นการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่ง
คุม้ค่ามากขึน ตวัอยา่ง สิงประดิษฐจ์ากขยะทวัไปและวสัดุเหลือใช ้เช่น กระเป๋า ตะกร้าจากซอง
กาแฟ กระเป๋าจากป้ายไวนิล ผา้กนัเปืนจากซองนาํยาปรับผา้นุ่ม โคมไฟ แจกนัดอกไมจ้ากขวดนาํ     
เป็นตน้ 

 
3.2 กิจกรรมการจดัการขยะชุมชนเพือนาํกลบัมาใชป้ระโยชน ์

3.2.1 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
รูปแบบในการดาํเนินงานเพือส่งเสริม การคดัแยกขยะรีไซเคิล โดยเริมตน้ที

เยาวชนและชุมชนเป็นหลกั เพือใหเ้ยาวชนและชุมชน เกิดความเขา้ใจในการคดัแยกขยะรีไซเคิล 
หลกัการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือใหส้มาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลนาํขยะรีไซเคิลมาฝาก   
ทีธนาคาร โดยมีเจา้หนา้ทีของธนาคาร ทาํการคดัแยกและชงันาํหนกัขยะ และคาํนวณเป็นเงิน 
แลว้บนัทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใชร้าคาทีประสานกบัร้านรับซือของเก่าเป็นเกณฑก์าํหนดราคา 

3.2.2 ตลาดนดัขยะรีไซเคิล 
เป็นกิจกรรมทีดาํเนินการภายในชุมชน โดยดาํเนินการเดือนละ 1 ครัง ใหร้้าน

รับซือของเก่ามาตงัร้านรับซือขยะรีไซเคิลในชุมชน เพือใหป้ระชาชนในชุมชนนาํขยะรีไซเคิลมา
ขายใหก้บัร้านรับซือของเก่าไดส้ะดวกขึน 

3.2.3 ผา้ป่าขยะรีไซเคิล 
เป็นกิจกรรมทีเนน้ความร่วมมือระหวา่งชุมชน และสถาบนัทางศาสนาใน

ชุมชน เนืองจากวถีิชีวติของคนไทยผกูพนักบัพิธีกรรมทางศาสนา การจดักิจกรรมนีจะเป็นการ
ชกัชวนใหป้ระชาชนในชุมชนคดัแยกขยะรีไซเคิล การดาํเนินงานมีรูปแบบเดียวกนักบัการ
ทอดผา้ป่าทวัไป เพียงแต่ประชาชนจะรวบรวมขยะรีไซเคิลมารวมกนัทีวดัแลว้ประสานร้านรับ
ซือของเก่าเขา้มารับซือคาํนวณมูลค่าเป็นเงิน เพือถวายใหว้ดัต่อไป 

3.2.4 ขยะแลกสิงของ 
เป็นกิจกรรมทีใชห้ลกัการเปรียบเทียบมูลค่าของขยะรีไซเคิลกบัราคาของสิงที

ใชใ้นการแลก ซึงอาจจะเป็นไข่ไก่ สบู่ นาํปลา นาํตาล เป็นตน้ โดยกาํหนดสิงของทีใชแ้ลกและ
ราคาของขยะรีไซเคิลทีรับแลก เช่น กาํหนดให ้กระป๋องนาํอดัลม 5 กระป๋อง สามารถแลกได ้1 
แตม้ เมือสะสมแตม้ครบ 10 แตม้กส็ามารถแลกนาํปลาได ้1 ขวด เป็นตน้ 
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3.2.5 ตลาดนดัสินคา้รีไซเคิลมือสอง 
การส่งเสริมใหมี้การนาํสินคา้รีไซเคิลทีเราไม่ตอ้งการแลว้นาํมาขายในราคาถูกลง 

3.2.6 ขยะรีไซเคิลเพือการศึกษา 
การรับบริจาคขยะรีไซเคิล เพือเป็นทุนการศึกษาใหก้บันกัเรียน โดยการตงัจุด

รับบริจาคไวภ้ายในชุมชน หรือภายในโรงเรียน รวบรวมขยะรีไซเคิลนาํไปขายร้านรับซือของเก่า
เพือนาํมาจดัสรรเป็นทุนการศึกษาต่อไป 

3.3 แหล่งเรียนรู้ตน้แบบการจดัการขยะ 
จงัหวดัสุรินทร์ มีแหล่งเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชนและโรงเรียน  ซึงเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทีสามารถขยายผลและสร้างความยงัยนืในการจดัการขยะรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มทีสอดคลอ้งกบับริบทชุมชนทอ้งถิน สาํหรับใหผู้ส้นใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ ดงันี 

3.3.1 ชุมชนตน้แบบในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
1) ชุมชนตะเคียน ตาํบลระแงง อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ 

ชุมชนตะเคียน ตาํบลระแงง อาํเภอศีขรภูมิ อยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลศีขรภูมิ 
ชุมชนตะเคียนเริมมีการจดัการขยะและสิงแวดลอ้ม ในปี 2552 ไดรั้บการสนบัสนุนจากเทศบาล
ตาํบลศีขรภูมิและสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ เป็นชุมชน
ตน้แบบทีมีผูน้าํทีเขม้แขง็ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนในการช่วยกนัจดัการ  
ขยะทีเกิดขึนตงัแต่ตน้ทาง มีการคดัแยกขยะภายในครัวเรือน จนเป็นวถีิชีวติของชุมชน โดยมี
กิจกรรมเด่นทีเป็นแหล่งเรียนรู้ ดงันี  

1.1) แหล่งเรียนรู้ ธนาคารขยะรีไซเคิล 
1.2) แหล่งเรียนรู้ การทาํนาํหมกัชีวภาพ และปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 
1.3) แหล่งเรียนรู้ ถนนปลอดถงัขยะ 
1.4) แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง/ผกัปลอดสารพิษ 

2) โรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน จงัหวดัสุรินทร์ มีโรงเรียน
ตน้แบบในการจดัการขยะมูลฝอย ทงัระดบัประธมศึกษา และมธัยมศึกษา ดงันี 

2.1) โรงเรียนบา้นกนัตรง อาํเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
2.2) โรงเรียนแตลศิริวทิยา อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ 

 
4. อาํนาจหน้าทขีององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
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4.1 สรุปสาระสาํคญัพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป นระเบียบเรียบร อย  
ของบ านเมือง พ.ศ. 2535 (สาํหรับเทศบาล) 

กาํหนดใหพ้นกังานท องถินและพนกังาน  เจา้หน าทีมีอาํนาจ ไดแ้ก่ การออกหนงัสือ
อนุญาต และกาํหนดหลกัเกณฑห์รือเงือนไข ให ทาํการโฆษณา ดว้ยการ ป ด ทิง หรือโปรย 
แผ นประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะ  การสงัเป นหนงัสือให ผ ูโฆษณาโดยมิได รับอนุญาต
หรือได รับอนุญาตแต มิได ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ทีกาํหนด ปลด รือ ถอน ขดู ลบหรือล างข อความ
หรือภาพนนัในเวลาทีกาํหนด ประกาศกาํหนดจุดตงั วาง หรือกองวตัถุใดๆ บนถนน ทงันีด วย
ความเห็นชอบของเจ าพนกังานจราจร ประกาศกาํหนดจุดผ อนผนัการปรุงอาหาร ขายหรือจาํ
หนายสินค า หรือใช รถยนต หรือล อเลือนอนัเป นทีปรุงอาหาร เพือขายหรือจาํหน ายให แก 
ประชาชนบนถนนหรือในสถานทีสาธารณะในระหว างวนั เวลา ทีกาํหนด ด วยความเห็นชอบ
ของเจ าพนกังานจราจร ป ดประกาศห ามจูง ไล  หรือต อนสตัว ลงในทางนาํ สังให ผ ูทีเทหรอทิง
กรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือเศษวตัถุก อสร างลงในทางนาํหรือกองไวห้รือกระทาํให วตัถุดงักล 
าวไหลหรือตกลงในทางนาํ จดัการขนย ายวตัถุดงักล าวออกไปให ห างจากทางนาํภายในเวลาทที
กาํหนด และถ าการกระทาํดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการระบายนาํหรือทาํให ท อระบายนาํ คู คลอง 
ตืนเขิน มีอาํนาจสงัใหแ้ก ไขให ทางนาํคืนสู สภาพเดิม หากผ ูกระทาํผดิเพิกเฉยให ดาํเนินคดีต อไป 
มอบหมายให ผ ูใดโค นต นไม  ตดั เดด็ หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ แก ต นไม หรือใบ ดอก ผล 
หรือส วนใดส วนหนึงของต นไม ในทีสาธารณะหรือสถานสาธารณะ ออกหนงัสืออนุญาตให มี
การติดตงั ตาก วาง หรือแขวนสิงใดๆ ในทีสาธารณะสงัให ผ ูทีติดตงั ตาก วาง หรือแขวนสิงใดๆ 
ในทีสาธารณะโดยมิได รับอนุญาตให ปลดหรือรือถอนภายในเวลาทีกาํหนด ถ าหากละเลย
เพิกเฉย พนกังานเจ าหน าทีมีอาํนาจดาํเนินคดีออกหนงัสือเตือนผ ูทีติดตงั ตาก วาง หรือแขวนสิง
ใดๆ ทีอาคารในลกัษณะทีสกปรกรกรุงรังหรือไม เป นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพทีประชาชนอาจ
เห็นไดจ้ากทีสาธารณะให เกบ็หรือจดัทาํให เรียบร อย ถ าหากละเลย เพิกเฉย พนกังานเจ าหน าทีมี
อาํนาจดาํเนินคดีตาม พ.ร.บ. นีโฆษณาให ประชาชนได ทราบถึงหน าทีทีจะต องปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ. นี สอดส องและกวดขนัไม ให มีการฝ าฝ น พ.ร.บ. นีโดยเคร งครัด ตกัเตือนผูก้ระทาํ
ความผดิหรือสงัให ผ ูกระทาํความผดิแกไ้ขหรือขจดัความสกปรกหรือความไม เป นระเบียบหรือค
วามไม เรียบร อยใหห้มดไป จบักมุผ ูกระทาํความผิดซึงไม เชือฟ งคาํตกัเตือน และดาํเนินคดีตาม 
พ.ร.บ. นี จบักมุผ ูกระทาํผดิหรือผ ูทีต องสงสยัว ากระทาํความผิด พร อมด วยยานพาหนะเครืองมือ
และสิงของทีใช ในการกระทาํความผิดเพือดาํเนนการตามกฎหมาย  รับ 
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แจ งความจากประชาชนผ ูพบเห็นวา่มีผ ูกระทาํความผดิตาม พ.ร.บ. นี และดาํเนินการตามอาํนาจ
หน าทีโดยไม ชกัช า และให ถือว าประชาชนผ ูพบเห็นการกระทาํความผดิ ดงักล าวเป นผ ูเสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
 
 

4.2 สรุปสาระสาํคญัพระราชบญัญติั รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง (ฉบบัที 2)พ.ศ. 2560 

พระราชบญัญติั รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(ฉบบัที 2)พ.ศ. 2560 แกไัขเพิมเติมพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ดงัต่อไปนี 

4.2.1แกไ้ขเพิมเติมบทนิยามคาํวา่ “เจา้พนกังานทอ้งถิน” “พนกังานเจา้หนา้ที”และ   
“ราชการส่วนทอ้งถิน” 

4.2.2 แกไ้ขเพิมเติมมาตรารักษาการ โดยกาํหนดใหรั้ฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบญัญติันี
และกาํหนดใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย มีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมเกียวกบัการจดัการสิงปฏิกลูและมูลฝอยเป็นการเฉพาะ 

4.2.3 กาํหนดหนา้ทีและอาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน แต่ไม่รวมถึง
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเกียวกบัการเกบ็ ขน และกาํจดัสิงปฏิกลูและมูลฝอย 

4.2.4 กาํหนดใหผู้ที้ประสงคจ์ะประกอบกิจการเก็บ ขน กาํจดั หรือหาประโยชน์จาก
การจดัการสิงปฏิกลูและมูลฝอย ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน และในกรณีที
ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบญัญติันีแลว้ ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตตาม
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดว้ย 

4.2.5 กาํหนดหนา้ทีใหก้รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถินเสนอแนะ แนะนาํ และ
ช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการจดัทาํแผนงานโครงการในการจดัการสิงปฏิกลู 
และมูลฝอยใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั และขอจดัตงังบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถินในกรณีทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 

4.2.6 กาํหนดอาํนาจหนา้ทีของเจา้พนกังานทอ้งถินและพนกังานเจา้หนา้ทีในการ
ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามพระราชบญัญติันี 
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4.2.7 กาํหนดโทษทางอาญาสาํหรับผูด้าํเนินกิจการรับทาํการเกบ็ ขน กาํจดัหรือการ
หาประโยชน์จากการจดัการสิงปฏิกลูและมูลฝอย โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตเจา้พนกังานทอ้งถิน 
รวมทงักาํหนดโทษทางอาญาสาํหรับผูไ้ม่ปฎิบติัตามขอ้กาํหนดของทอ้งถิน 

4.2.8กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม โดยเพิมเติมอตัราค่าธรรมเนียมเกียวกบัการเกบ็ ขน 
และกาํจดัสิงปฏิกลูและมูลฝอย รวมทงัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเอกชน 

สาํหรับ พ.ร.บ. ฉบบัดงักล่าว มีใจความเกียวกบัค่าธรรมเนียมการจดัการสิง
ปฏิกลูมลูฝอย ดงันี 

1) การเกบ็และขนมูลฝอย  
1.1) กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตรหรือ 0.6 

ลูกบาศกเ์มตร มีค่าธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท 
1.2) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 

0.6 ลูกบาศกเ์มตร ใหคิ้ดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์
เมตร และใหเ้กบ็หน่วยละ 150 บาท 

2) การกาํจดัมูลฝอย  
2.1) กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 

ลูกบาศกเ์มตร เดือนละ 200 บาท 
2.2) กรณีมีปริมาณมูลฝอยต่อเดือนเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 

0.6 ลูกบาศกเ์มตร ใหคิ้ดเป็นหน่วย หน่วยละ 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศก์
เมตร และใหเ้กบ็หน่วยละ 200 บาท 

4.3 มาตรการในการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยระดบัเทศบาล 
จากการศึกษาการแกปั้ญหาของเทศบาลในประเทศไทยทาํใหท้ราบวา่เทศบาลแต่ละ

แห่งจะมีปัญหาไม่เหมือนกนัซึงมาตรการในการแกปั้ญหาของเทศบาลประกอบไปดว้ยมาตรการ 
4 ดา้นดงันี (สาํนกัอนามยัสิงแวดลอ้ม, 2555) 

4.3.1 ดา้นการจดัการ 
1) ควรจดัใหมี้การทาํแผนหลกัและแผนปฏิบติัการจดัการมูลฝอยใหเ้หมาะแก่

เทศบาลของตนเองทงันีควรจดัทาํแผนทีมีการคาดการณ์ไปสู่อนาคตดว้ย 
2) ควรกาํหนดมาตรฐานและเกณฑป์ฏิบติัในการจดัการมูลฝอยทีเหมาะสม

ตงัแต่การเก็บขนการขนส่งและการกาํจดัเพือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัทีชดัเจน 
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3) ตอ้งมีการตรวจสอบติดตามประเมินสภาพปัญหาทีเกิดจากการจดัการมูล
ฝอยจากชุมชนและแหล่งผลิตต่างๆอยา่งต่อเนือง 

4) การจดัเตรียมทีดินทีเหมาะสมสาํหรับการใชก้าํจดัมูลฝอยในระยะยาว 
5) เทศบาลตอ้งจดัทาํและพฒันาระบบการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบั

การจดัการมูลฝอยใหเ้ป็นพืนฐานเดียวกนัและสามารถเปรียบเทียบหรือปรับใหท้นัสมยัได้
ตลอดเวลา 

6) เทศบาลควรกาํหนดองคก์รและหนา้ทีในการควบคุมกาํกบัดูแลการจดัการ
มูลฝอยของหน่วยงานต่างๆทงัภาครัฐและเอกชนมิใหด้าํเนินการแลว้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
และสิงแวดลอ้ม 

7) เทศบาลควรสนบัสนุนใหมี้การคดัแยกมูลฝอยทีแหล่งผลิตในชุมชนซึง
ไดแ้ก่ทีพกัอาศยัสถานประกอบการสถานทีราชการโรงงานโดยมุ่งเนน้ทีจะใหมี้การนาํมูลฝอย
บางประเภททียงัมีประโยชน์กลบัไปใชโ้ดยใชก้ลยทุธ์ของการคดัแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท
ต่างๆซึง จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวธีิการเกบ็รวบรวมและขนส่งรวมทงัวธีิการกาํจดัทีมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8) เทศบาลควรตรวจสุขภาพของพนกังานทีทาํหนา้ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
มูลฝอยทุกขนัตอนเพือสุขภาพทีดีและประสิทธิภาพในการทาํงาน 

4.3.2 ดา้นการลงทุน 
1) เทศบาลควรจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นต่อการจดัการมูลฝอยไวใ้หพี้ยงพอ

และเหมาะสมเช่นภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทรถเกบ็ขนมูลฝอยหลายๆขนาดทีเหมาะแก่
การเกบ็ขนมูลฝอยตามสถานทีต่างๆได ้

2) การจดัหาสถานทีกาํจดัมูลฝอยทีถกูหลกัสุขาภิบาลและจดัหาเครืองจกัรกลที
เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านในพืนทีทงันีอาจดาํเนินการโดยร่วมทุนกบัภาคเอกชนหรือการ
สมัปทานใหเ้อกชนเป็นผูด้าํเนินการ 

3) เทศบาลควรปรับปรุงและพฒันาพืนทีกาํจดัมูลฝอยเดิมทีมีการดาํเนินการอยู่
แลว้ใหส้ามารถดาํเนินการในแบบทีถกูตอ้งมากขึนแทนทีจะตอ้งจดัหาพืนทีกาํจดัมูลฝอยแห่งใหม่
ซึงอาจจะตอ้งใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมากและบางครังกไ็ม่เหมาะสมทีจะนาํใชก้าํจดัมูลฝอย 
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4) หากเทศบาลไม่มีงบประมาณหรือไม่พร้อมทีจะดาํเนินการเพียงเทศบาล
เดียวไดเ้ทศบาลควรพิจารณาในการร่วมมือกบัเทศบาลหรือทอ้งถินอืนทีอยูใ่กลเ้คียงเพือร่วมกนั
กาํจดัมูลฝอยรวมทงัมีการนาํระบบการจดัการมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานมาประยกุตใ์ช ้

5) ควรส่งเสริมใหเ้อกชนทีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัการกาํจดัมูลฝอยรวมทงัธุรกิจ
เกียวกบันาํมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาสิงแวดลอ้มรวมทงัการจดัใหมี้ศูนย์
ประสานขอ้มูลการนาํมูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์

6) การสนบัสนุนงบประมาณสิงจูงใจความช่วยเหลือดา้นวชิาการรวมทงัการ
อาํนวยความสะดวกต่างๆแก่ภาคเอกชนทีเขา้มาดาํเนินธุรกิจดา้นมูลฝอยหรือองคก์รดา้น
สาธารณะประโยชน์ทีทาํงานช่วยเหลือในการแกปั้ญหามูลฝอย 

4.3.3 ดา้นกฎหมาย 
1) การปรับปรุงกฎหมายหรือออกเทศบญัญติัทีเกียวขอ้งกบัแนวทางการปฏิบติั

ทีเกียวกบัการจดัการมลูฝอยในทุกขนัตอนและทุกหน่วยในชุมชนใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) การปรับปรุงกฎหมายเกียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมการจดัการมูลฝอยให้

สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ในปัจจุบนั 
3) การกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัมาตรฐานและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการใช้

ประโยชน์จากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย 
4) การปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งกบัค่าอตัราค่าธรรมเนียม

การลดและใชป้ระโยชนจ์ากมูลฝอยโดยกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในอตัราทีสูงสาํหรับผูผ้ลิต
สินคา้ทีก่อใหเ้กิดมูลฝอยปริมาณหรือยากต่อการเก็บรวบรวมการขนส่งการบาํบดัการกาํจดัและ
การนาํไปใชป้ระโยชน ์

5) การกาํหนดออกระเบียบปฏิบติัแก่สถานทีต่างๆใหมี้วธีิการจดัการมูลฝอยแต่
ละสถานทีใหเ้หมาะสม 

6) การกาํหนดใหมี้ระบบการติดตามตรวจสอบบนัทึกและเกบ็ขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอยในทุกระดบั เพือใชป้ระโยชน์ในการวางแผนระบบการจดัการ   
มูลฝอยใหเ้หมาะสมในอนาคต 

4.3.4 ดา้นการสนบัสนุน 
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1) ควรสนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินธุรกิจการบริการเกบ็ขนขนส่งและ
กาํจดัมูลฝอยในรูปของการวา่จา้งการร่วมทุนการใหส้มัปทานหรือรับจา้งดาํเนินการระบบการ
จดัการมูลฝอยแลว้แต่ความพร้อมของเอกชนวา่สามารถจะดาํเนินการไดใ้นขนัตอนใด 

2) การสนบัสนุนใหกิ้จกรรมเพือปลูกฝังทศันคติปลูกจิตสาํนึกสร้างค่านิยม
ใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนทวัไปในการมีส่วนช่วยดูแลรักษาตรวจสอบเฝ้าระวงัการดาํเนินการ
จดัการมูลฝอยใหถู้กตอ้ง 

3) ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมเพิมพนูความรู้และประสบการณ์ดา้นวชิาการและ
การบริหารจดัการแก่เจา้หนา้ทีของเทศบาลและภาคเอกชนทีเกียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอยให้
เขา้ใจขบวนการจดัการมูลฝอยอยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั 

4) การสนบัสนุนใหมี้การศึกษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีเหมาะสมเพือ
นาํมาใชแ้กปั้ญหาและเพิมประสิทธิภาพในการจดัการมูลฝอยในอนาคต 

 
5.  ทบทวนวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการดาํเนินงานจดัการขยะ
ทีตน้ทาง พบวา่มีผูว้ิจยัเกียวกบัเรืองดงักล่าว ดงันี 

จาตุรนต ์กาศมณี ชายแดน พิรุณเดชธีระพงษ ์วงคส์อนและมงคลกร ศรีวชิยั (2557)     ได้
ศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพืนที องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอ
พานจงัหวดัเชียงราย พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย มี
ความตอ้งการในการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้หลือนอ้ยลงอยา่งเร่งด่วนขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอย
เฉลียจากทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ในช่วงแรก 
(มกราคม-มีนาคม) ทาํการศึกษา อยูที่.14,976 กิโลกรัม/สปัดาห์ ปริมาณขยะมูลฝอยถือวา่มาก 
เมือเทียบกบัช่วงหลงัทีทาํการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยจะอยูที่ 12,103 กิโลกรัม/สปัดาห์ จะเห็น
ไดว้า่ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงแต่ยงัไม่ไดล้ดเป็นจาํนวนมากเนืองจากเป็นจุดเริมตน้ของ
โครงการ นอกจากนีพบวา่องคป์ระกอบส่วนใหญ่ยงัคงเป็น ขยะอินทรียร้์อยละ 39  ขยะทวัไป
ร้อยละ 31 ขยะรีไซเคิลร้อยละ 26และขยะอนัตรายร้อยละ 4  เนืองจากชาวบา้นยงัขาดความรู้   ใน
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย และผูน้าํชุมชนในหลายหมู่บา้นยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการดา้นการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย และหลงัจากมีการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย ในช่วงทีสอง 
(เมษายน-มิถุนายน) มีการลงพืนทีทาํการสุ่มคดัแยกขยะมูลฝอย พบวา่บางหมู่บา้นปริมาณขยะ  
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แต่ละประเภทยงัคงที คือปริมาณขยะแต่ละประเภท  มีการเปลียนแปลงไม่มากนกัเนืองจากการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของทางหมู่บา้นยงัไม่มีระบบ และชาวบา้นยงัไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ
มากนกั  

พีรยา วชัโรทยั, (2556) ไดศึ้กษาการจดัการขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน: 
กรณีศึกษาเทศบาลตาํบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการจดัการขยะ
มูลฝอย ของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง เริมตน้จากการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความรู้เรืองการคดัแยกขยะจากบา้นเรือน เทศบาลมีการคดัแยกขยะ มีการส่งเสริม ใหบุ้คลากรที
เกียวขอ้ง ในองคก์รพฒันาศกัยภาพตนเอง ดา้นการจดัการขยะ มีการวางเป้าหมายในดา้นการ
จดัการขยะมูลฝอย ซึงมียทุธศาสตร์และโครงการภายใตย้ทุธศาสตร์เป็นตวัขบัเคลือน ใชร้ะบบ 
ISO 14001 ในการทาํงานดา้นสิงแวดลอ้ม ผูน้าํชุมชนและเจา้หนา้ทีเป็นตวักลางประสานการ
ทาํงานระหวา่งเทศบาลกบัประชาชน การวเิคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาํบลเมืองแกลง พบวา่ ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มีวธีิการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการ
ปฏิบติังานเชิงประจกัษ ์บุคลากรทีเกียวขอ้งมีความกระตือรือร้น มีความชาํนาญดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยแต่ยงัขาดแคลนบุคลากรระดบัปฏิบติัการ มีการแบ่งงานตามหนา้ทีอยา่งชดัเจน มีการ
นาํระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม นโยบาย/แผน/
โครงการยดึหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน มีช่องทางการประชาสมัพนัธ์หลายทางเพือให้
ความรู้แก่ประชาชน มีวธีิการจดัการขยะมูลฝอยทีเหมาะสม กบัเทศบาล การวเิคราะห์ปัจจยั
ภายนอก พบวา่ ผูน้าํชุมชนและประชาชน มีความกระตือรือร้น และมีจิตสาํนึกในดา้นสิงแวดลอ้ม 
แต่ยงัมีประชากรแฝงทีไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดัการสิงแวดลอ้ม หน่วยงานของรัฐและ
องคก์รดา้นสิงแวดลอ้มเขา้มาช่วยสนบัสนุนการพฒันาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

ชนาธิป ผาริโน (2556) ไดศึ้กษากรณีศึกษาธนาคารขยะของเทศบาลตาํบลพงัโคน จงัหวดั
สกลนคร พบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิลประกอบดว้ย แรงจูงใจ
ดา้นรายไดจ้ากการขายขยะ การตระหนกัและความเตม็ใจของเจา้หนา้ทีทอ้งถินในการริเริม
ดาํเนินการระบบธนาคารขยะในชุมชน การใหค้วามรู้ในการจดัการขยะอยา่งถูกตอ้ง และ การให้
การสนบัสนุนดา้นบริการและศนูยใ์หบ้ริการทีมีความสะดวก  สรุปวา่ ความทุ่มเทของเจา้หนา้ที
ทอ้งถินและความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนถือเป็นปัจจยัทีสาํคญัมากในการดาํเนินการ
ธนาคารขยะใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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นายภคพลประดิษฐบาทุกา (2554) ไดศึ้กษาการประเมินความสาํเร็จโครงการการจดัการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนพร้อมใจพฒันาเขตคลองสามวากรุงเทพฯ ผลการศึกษา 
พบวา่ การประเมินความสาํเร็จดา้นประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลางคือประชาชนสามารถ
จดัการขยะไดไ้ม่มากนกัการประเมินความสาํเร็จดา้นผลกระทบอยูใ่นระดบัตาํซึงถือวา่
ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสงัคมไม่ประสบความสาํเร็จการประเมินความสาํเร็จดา้นความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลางคือโครงการตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนไดไ้ม่มากนกัการประเมินความสาํเร็จดา้นความยงัยนือยูใ่นระดบัสูงคือความยงัยนืของ
โครงการเป็นทีน่าพอใจ ส่วนการประเมินความสาํเร็จรวมถือวา่ประสบความสาํเร็จปานกลางคือ
โครงการยงัไม่เป็นทีน่าพอใจทีจะเป็นตน้แบบของโครงการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชนดงันนัผู ้
ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโครงการดงักล่าวควรจะมีการทบทวนสรุปบทเรียนการดาํเนินงาน
และปรับปรุงแกไ้ขเพือใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน   

นางสาวรุ่งกิจ บูรณ์เจริญ (2554) ไดศึ้กษาการจดัการขยะฐานศูนย ์กรณีศึกษาโรงเรียน
จอมพระประชาสรรคอ์าํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน มีความรู้
เกียวกบัการจดัการขยะอยูใ่นระดบัปานกลาง การรับรู้ข่าวสารเกียวกบัการจดัการขยะในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการจดัการขยะฐานศูนยใ์นภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งอาจารยพ์บวา่ ไดรั้บความรู้จากสือโทรทศัน์สิงพิมพแ์ละการฟังจาก
การบอกเล่าและเห็นดว้ยกบัโครงการขยะฐานศูนยว์า่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สาํหรับปัญหา
อุปสรรคไดแ้ก่ การขาดความร่วมมือจากนกัเรียนภายในโรงเรียนรองลงมาขาดการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ในการจดัการขยะฐานศูนย ์เช่น ถงัขยะสีต่างๆ ไวใ้นการคดัแยก 
การขาดความรู้/ความเขา้ใจในการจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพขาดเงินทุน/งบประมาณ และ
บุคลากรในการจดัการขยะฐานศูนย ์
 บุญเฮียง ผลผาเลิศ (2554) ไดศึ้กษาปัจจยัแห่งความสาํเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นคาํ
นางรวย ตาํบลคาํนาํแซบ อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานีพบวา่ผลการศึกษาพบวา่ 1)
ธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นคาํนางรวยจดัตงัโดยนายนพคุณ ฉลาดแยม้ นายสิริรัฐ ธิมาและนาย
เฉลิมพล ทดัเทียม เปิดดาํเนินการครังแรกเมือวนัที 20 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบนั โดยเปิด   
ทาํการในวนัที 20 ของทุกเดือนตงัแต่เวลา 06.00 น-15.00 น. มลูเหตุในการจดัตงัธนาคารขยะฯ 
เกิดจากความตอ้งการใหค้นในชุมชนจดัการสิงแวดลอ้มในชุมชนกนัเอง โดยการสร้างจิตสาํนึก
ใหป้ระชาชนในชุมชนรู้จกัการลดปริมาณขยะ การคดัแยกขยะ เห็นขยะเป็นทรัพยากรใหม่ทีมีค่า 
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ชุมชนมีรายไดเ้พิมทงัยงัเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มใหน่้าอยู ่กาํไรทีไดจ้ากการบริหารงาน
ธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นคาํนางรวย จะกลบัคืนชุมชนในรูปแบบของสวสัดิการใหก้บัสมาชิก
ธนาคาร 2)ระบบการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ คลา้ยกบัธนาคารทวัไปและ
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการดาํเนินงานธนาคารฯ ประกอบดว้ย (ก) การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนบา้นคาํนางรวย มีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัลงมือปฏิบติังาน
และสมาชิกร้อยละ 85 มาประชุมทุกเดือน ปัจจุบนัมีสมาชิกทงัหมดจาํนวน 141 ครัวเรือน (ข) 
ผูน้าํและคณะกรรมการธนาคารฯ  เป็นผูที้มีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบติัหนา้ที มีความศรัทธา 
มีความเชือมนั จริงจงัในการทาํงานทงัทีไม่มีค่าตอบแทน (ค) การบริหารจดัการ   มีการวางแผน 
การจดัการ การประสานงาน การควบคุมงานอยา่งเป็นระบบคณะกรรมการทุกคนในธนาคารขยะ
รีไซเคิลบา้นคาํนางรวยสามารถปฏิบติัหนา้ทีแทนกนัไดทุ้กตาํแหน่ง (ง) มีหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทงัภายในและภายนอกทีใหก้ารสนบัสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์และวทิยากร (จ) แรงจูงใจ 
มีสวสัดิการใหก้บัสมาชิก 

รัตนาหมืนเทพ และดร.เอนกรักเงิน(2554) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
ขยะมลูฝอยของเทศบาลตาํบลมะกอกเหนือ อาํเภอควนขนุนจงัหวดัพทัลุง พบวา่ปัญหาการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบลมะกอกเหนือทีสาํคญัทีสุดโดยภาพรวมคือเทศบาลตาํบล
มะกอกเหนือไม่สามารถดาํเนินการเก็บรวบรวมเกบ็ขนและกาํจดัขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพอีกทงัชุมชนยงัขาดความสามารถในการจดัการขยะมูลฝอยณแหล่งกาํเนิด
นอกจากนี การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาํบลมะกอกเหนือ ยงัขาดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาสังคมส่งผลใหเ้ทศบาลตาํบลมะกอกเหนือไม่สามารถแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนืปัจจยัสาํคญัทีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบล
มะกอกเหนือประกอบดว้ย ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ
พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ชุมชนการมีจิตสาํนึกของประชาชนขอ้เสนอแนะควรนาํหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายมา
ประยกุตใ์ชก้บัการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งจริงจงัตลอดจนเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมทงัภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยในทอ้งถินร่วมกนั 

 ในภาพรวมโดยสรุปงานวจิยัและการศึกษาทีผา่นมา สามารถวเิคราะห์ปัจจยัทีเกียวขอ้ง
หรือมีผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีพ.ศ. 2559      
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ได ้2 กลุ่มหลกั คือ ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัเจา้หนา้ทีภาครัฐทีปฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน และปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัประชาชนผูด้าํเนินการในชุมชน ดงันนั ในการศึกษานี จึงวาง
กรอบแนวคิดการศึกษาแบ่งปัจจยัทีตอ้งการศึกษาผลต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงาน
โครงการฯ เป็น 2 ประเภทดงักล่าวตามทีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ 
 



 
บทท ี3 

วธีิการศึกษา 
 

การศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาศึกษาผลสาํเร็จของการคดัแยกขยะทีตน้ทางของชุมชนและ
โรงเรียนนาํร่องตน้แบบตามโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย 
การศึกษาแบบผูศึ้กษามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การสงัเกต และแบบสมัภาษณ์ รวมทงัการใช้
ขอ้มูลจากแบบประเมินผลการดาํเนินงาน 

 
1. รูปแบบและขนัตอนการศึกษา 

การศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 เป็นการศึกษาผลสาํเร็จของการคดัแยกขยะทีตน้ทางของชุมชนและโรงเรียนนาํร่อง
ตน้แบบตามโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี 

1.1  ศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการฯ  
1.1.1 ศึกษาผลผลิตโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี 

1) การเขา้ร่วมการประชุมชีแจงโครงการฯ 
2) การเขา้รับการฝึกอบรม 
3)การไดรั้บสปอตความรู้ดา้นการจดัการขยะ 
4)การไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการจดัการขยะ 
5)การไดรั้บคาํแนะนาํในการจดัการขยะ 
6)การไดเ้ขา้การคดัเลือกชุมชน/โรงเรียนตน้แบบดีเด่นในการจดัการขยะ 
7) การไดเ้ขา้ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ 

1.1.2 ศึกษาผลลพัธ์โครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี 
1) ชุมชน/โรงเรียน ทาํการลด คดัแยก ขยะทีตน้ทางไดต้ามเกณฑที์กาํหนด 
2) ชุมชน/โรงเรียน จดัการขยะไดต้ามเกณฑชุ์มชนตน้แบบในระดบัดีเด่น 
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2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีไดน้าํมาศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ  
2.1 ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป้าหมายทีเขา้ร่วมดาํเนินงานโครงการฯ ใน

พืนทีจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 20 แห่ง ซึงผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินซึงเป็น
ตวัแทนแต่ละอาํเภอในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์ทีมีความพร้อมในการดาํเนินกิจกรรมการจดัการขยะ
ทีตน้ทาง และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดงักล่าวเป็นผูค้ดัเลือกชุมชนนาํร่อง 

2.2 โรงเรียนในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 10 แห่ง ซึงผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกโดยสอบถาม
มาจากสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาที 33 เลือกโรงเรียนทีมีความพร้อมในการดาํเนิน
กิจกรรมการจดัการขยะทีตน้ทาง 

 
3. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
3.1 บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหวา่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร์ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และโรงเรียน มีเนือหาสรุปได ้ดงันี 
(ภาคผนวก ข) 

3.1.1 เพือดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนทีตน้ทาง ทงั 4 ประเภท 
3.1.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีชุมชนตน้แบบ และโรงเรียนเป็นโรงเรียน

ตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง 
3.1.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และโรงเรียน บรูณาการการดาํเนินงานร่วมกบั

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 
3.2 การฝึกอบรมเพือส่งเสริมการจดัการขยะทีตน้ทาง ประกอบดว้ย การใหค้วามรู้และ

สร้างจิตสาํนึก การสาธิตและฝึกปฏิบติั การคดัแยกและการใชป้ระโยชน์ขยะแต่ละประเภท   การ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลียนประสบการณ์โดยชุมชนและโรงเรียนตน้แบบ รวมทงัการมอบ
วสัดุสาธิตการคดัแยกขยะ เพือใหชุ้มชน/โรงเรียนทาํการจดัการขยะทีตน้ทางได ้
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3.3แบบประเมินผลการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพือคดัเลือกเป็นชุมชน/โรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง ระดบัดีเด่นทีทาง
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์จดัทาํขึน (ภาคผนวก ค) 

3.3.1 ประเมินตามตวัชีวดั ไดแ้ก่ อปท./โรงเรียน มีการใหก้ารสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานโครงการฯ มีแกนนาํขบัเคลือน มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 
มีกิจกรรม/โครงการในการจดัการขยะทีตน้ทาง  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 17 ขอ้ รวมคะแนนเตม็ 
100 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนชุมชนและโรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง
ดงันี 

ไดค้ะแนน 80 - 100 คะแนนระดบัสูง 
ไดค้ะแนน 50 - 79 คะแนน ระดบักลาง 
ไดค้ะแนน 0 - 49 คะแนน ระดบัตาํ 

3.3.2 มีผลการดาํเนินงานตามเป้าหมาย บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการดาํเนินงาน
โครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2559 

3.4แบบบนัทึกขอ้สงัเกต เป็นแบบสมัภาษณ์การศึกษาโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีผูท้าํการศึกษาสร้างขึน ประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงันี (ภาคผนวก ง)  

3.4.1 ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นปัญหาอุปสรรค ในการดาํเนินงานจากเจา้หนา้ทีที
ปฏิบติังาน และประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป้าหมายทีเขา้ร่วมดาํเนินงาน
โครงการฯ และคณะครูและนกัเรียนของโรงเรียนเป้าหมายทีเขา้ร่วมดาํเนินงานโครงการฯ 

3.4.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานจากเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังาน และประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป้าหมายทีเขา้ร่วมดาํเนินงานโครงการฯ และคณะครูและนกัเรียน
ของโรงเรียนเป้าหมายทีเขา้ร่วมดาํเนินงานโครงการฯ  

 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 เกบ็รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งชุมชน/โรงเรียนทีเขา้ร่วมกิจกรรมตามทีผู ้
ทาํการศึกษาจดัขึน 

4.2 เกบ็รวบรวมขอ้มูลการปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งชุมชน/โรงเรียน ไปปฏิบติั หรือ
หลงัจากการดาํเนินการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงในการจดัการขยะระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดั
สุรินทร์และชุมชน/โรงเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรมตามทีผูท้าํการศึกษาจดัใหแ้ลว้ 
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4.3 เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการปฏิบติัการจดัการขยะของชุมชน/โรงเรียน ทีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง สงัเกตการปฏิบติั 

4.4 ผูท้าํการศึกษาผูป้ระสาน เป็นวทิยากร และส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชน/โรงเรียนที
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการจดัการขยะ ทาํการลดปริมาณขยะ และใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการ
ดาํเนินงาน 

4.5 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินแบบประเมินผลการดาํเนินงานโครงการจดัการ
ขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพือคดัเลือกเป็นชุมชน/โรงเรียนตน้แบบในการ
จดัการขยะทีตน้ทาง ระดบัดีเด่น 

 
5. วธีิการดาํเนินงาน 

5.1 รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิดา้นการจดัการขยะในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์เพือ
จดัทาํโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.2 นาํเสนอโครงการดงักล่าวเพือเสนอของบประมาณตามแผนพฒันาจงัหวดัสุรินทร์ 
5.3 จดัทาํรายละเอียดโครงการเพือนาํไปสู่การดาํเนินโครงการฯ 
5.4 ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินซึงเป็นตวัแทนแต่ละอาํเภอในทอ้งทีจงัหวดั

สุรินทร์ทีมีความพร้อมในการดาํเนินกิจกรรมการจดัการขยะทีตน้ทาง และใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินดงักล่าวเป็นผูค้ดัเลือกชุมชนนาํร่อง จาํนวน 20 แห่ง 

5.5 ประสานโรงเรียนในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 10 แห่ง ซึงผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกโดย
สอบถามมาจากสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาที 33 เลือกโรงเรียนทีมีความพร้อมในการดาํเนิน
กิจกรรมการจดัการขยะทีตน้ทาง 

5.6 จดัการประชุมเพือชีแจงโครงการใหก้บัชุมชน/โรงเรียนนาํร่องเป้าหมาย(ภาคผนวก จ) 
5.7 จดัพิธีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการจดัการขยะทีตน้ทางระหวา่งผูว้า่ราชการ

จงัหวดัสุรินทร์และชุมชน/โรงเรียน (ภาคผนวก ฉ) 
5.8 แต่งตงัคณะกรรมการเพือทาํการประเมินผลชุมชน/โรงเรียนระดบัดีเด่นในการจดัการ

ขยะทีตน้ทาง(ภาคผนวก ช) 
5.9 จดัการฝึกอบรมการลด คดัแยก และการใชป้ระโยชน์จากขยะทงั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ์ขยะทวัไป และขยะอนัตราย(ภาคผนวก ซ) 
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5.10 จดัทาํสปอตความรู้ดา้นการจดัการขยะเพือใหชุ้มชน/โรงเรียนนาํไปเผยแพร่แก่
สมาชิก(ภาคผนวก ฌ) 

5.11 ติดตามเพือใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินกิจกรรมการการลด คดัแยก และการใช้
ประโยชน์จากขยะทงั 4 ประเภท(ภาคผนวก ญ) 

5.12 จดัใหโ้รงเรียนนาํร่องเขา้ศึกษาดูงานโรงเรียนแตลศิริวทิยาซึงเป็นโรงเรียนตน้แบบ
การจดัการขยะในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์(ภาคผนวก ฎ) 

5.13 คณะกรรมการฯ ประเมินเพือคดัเลือกชุมชน/โรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะที
ตน้ทางระดบัดีเด่น (ภาคผนวก ฏ) 

5.14 ผูศึ้กษาทาํการศึกษาผลสาํเร็จของการคดัแยกขยะทีตน้ทางของชุมชน/โรงเรียนนาํ
ร่องตน้แบบ 

 
 6. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิใีช้ 

6.1 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
      6.1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
6.1.2 วเิคราะห์ขอ้มูลการจดัการขยะทีตน้ทางของกลุ่มตวัอยา่ง 
      6.1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑป์ระเมินของกรมควบคุมมลพิษ 
6.1.4 วเิคราะห์ขอ้มูลการคดัแยกขยะตามประเภทขยะ 4 ประเภทไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล ขยะ

อินทรีย ์ขยะทวัไป และขยะอนัตราย 
6.2 สถิติทีใช ้
      สถิติทีใชใ้นการศึกษาเป็นสถิติเชิงพรรณนาดว้ยค่าร้อยละ และค่าสูงสุด ตาํสุด (Min-

Max) 
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7. กรอบแนวคดิ 
 

ตวัแปรตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

กจิกรรมทปีฏิบัตติามโครงการ 
 

1. การเขา้ร่วมการประชุมชีแจงโครงการ 
2. การไดรั้บการฝึกอบรม 
3. การไดรั้บสปอตความรู้ดา้นการจดัการขยะ 
4. การไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
5. การไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
6. การไดเ้ขา้ร่วมการคดัเลือกตน้แบบดีเด่นการจดัการขยะ 
7. การไดเ้ขา้ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ 

ผลการปฏิบตัติามโครงการฯ (ผลสําเร็จ) 
 

1. ผลการคดัแยกขยะตน้ทาง 4 ประเภท 
2. ผลการจดัการขยะไดต้ามเกณฑที์กาํหนด 
ระดบัดีเด่น (80 - 100 คะแนน) 



 

บทท ี4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรืองผลสาํเร็จของการดาํเนินโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559นนั มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลสาํเร็จของการคดัแยกขยะทีตน้ทางของชุมชนและ
โรงเรียนนาํร่องตน้แบบโดยกลุ่มตวัอยา่งทีทาํการศึกษา คือ ชุมชนในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ 
จาํนวน 20 ชุมชน และโรงเรียนในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 10 โรงเรียน โดยมีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งทีทาํการศึกษาจากชุมชนและโรงเรียนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ และลงนามในบนัทึก
ขอ้ตกลงการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ผล
การศึกษา พบวา่ 

1. ชุมชนร้อยละ 100 และโรงเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีผูศึ้กษาจดัขึนใน 5 
กิจกรรมหลกั ดงันี (1) การเขา้ร่วมการประชุมชีแจงโครงการ (2) การไดรั้บการฝึกอบรม (3) การ
ไดรั้บสปอตความรู้ดา้นการจดัการขยะ(4) การไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือและ (5) การได้
เขา้ร่วมการคดัเลือกตน้แบบดีเด่นการจดัการขยะสาํหรับกิจกรรมการเขา้ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตน้แบบเป็นกิจกรรมทีผูศึ้กษาส่งเสริมใหเ้ฉพาะโรงเรียนเขา้ศึกษาดูงานการจดัการขยะมูลฝอย
และสิงแวดลอ้มในโรงเรียน ณ โรงเรียนตน้แบบการจดัการสิงแวดลอ้มในโรงเรียนของจงัหวดั
สุรินทร์ 

2. ศึกษาการคดัแยกขยะ 4 ประเภททีตน้ทาง ตามหลกั 3 Rs เพือลดขยะทีตน้ทางใหเ้หลือ
นอ้ยทีสุด โดยผลการศึกษา พบวา่ มีการคดัแยกประเภทขยะ (1) ขยะอินทรีย ์(2) ขยะรีไซเคิล (3) 
ขยะทวัไป เพือนาํไปใชป้ระโยชน ์และ(4) ขยะอนัตราย เพือนาํไปกาํจดัทีถูกตอ้งต่อไป ในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 70 (14 ชุมชน), 90 (18 ชุมชน), 30 (6 ชุมชน) และ 45 (9 ชุมชน) ตามลาํดบั ใน
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 60 (6 โรงเรียน), 80 (8 โรงเรียน), 40 (4 โรงเรียน) และ 40 (4 โรงเรียน) 
ตามลาํดบั 

3. ผลการศึกษาการคดัแยกขยะ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะทวัไป 
และขยะอนัตราย พบวา่ ชุมชนส่วนใหญ่คดัแยกไดค้รบทงั 4 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 55 (11 
ชุมชน)และคดัแยกไดไ้ม่ครบ 4 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 45 (9 ชุมชน) พบวา่โรงเรียนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 70 (7 โรงเรียน) คดัแยกไดไ้ม่ครบ 4 ประเภท และคดัแยกขยะไดค้รบทงั 4 ประเภท เพียง
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ร้อยละ 30 (3 โรงเรียน) และพบวา่ ชุมชนและโรงเรียนทีทาํการศึกษาทงัหมดรวม 30 แห่ง ส่วน
ใหญ่มีการคดัแยกขยะไดไ้ม่ครบทงั 4 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 53.3 (16 แห่ง) และคดัแยกขยะได้
ครบทงั 4 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 46.7 (14แห่ง)  

4. ผลการศึกษาการจดัการขยะ เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งจงัหวดัสุรินทร์ทีเป็น
ผูจ้ดัทาํโครงการ กบัชุมชนและโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการ รวม 30 แห่ง พบวา่ ส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบติังานคดัแยกขยะ 4 ประเภท ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง คิดเป็นร้อยละ 57.7 (17 แห่ง)
และเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง คิดเป็นร้อยละ 43.3 (13 แห่ง)โดยพบเป็นกลุ่มชุมชนมีการปฏิบติั
ทีเป็นและไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ร้อยละ 50 และ 50 ตามลาํดบั และพบวา่กลุ่มโรงเรียน
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง คือร้อยละ 70 (7 แห่ง)พบเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพียงร้อยละ 30 (3 แห่ง)  

5. ผลการศึกษาชุมชนและโรงเรียนทีมีการจดัการขยะทีเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 
จาํแนกตามทีมีค่าคะแนนในระดบัสูง คือ มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 ระดบักลาง มีค่าคะแนน
อยูใ่นช่วง 50-79 และระดบัตาํ ค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 0-49พบวา่ ชุมชนส่วนใหญ่มีค่าคะแนนอยู่
ในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 50 (10 แห่ง) รองลงมามีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัตาํ ร้อยละ 40 (8 แห่ง) 
และมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบักลางเพียง ร้อยละ 10 (2 แห่ง) สาํหรับกลุ่มโรงเรียน พบวา่ โรงเรียน
ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัตาํ คือ ร้อยละ 60 (6 แห่ง) รองลงมามีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง 
ร้อยละ 30 (3 แห่ง) และมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบักลางเพียง ร้อยละ 10 (1 แห่ง)  

6. ผลการศึกษากลุ่มชุมชนทีมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ในระดบัสูง คือ
มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 พบวา่ มีจาํนวนทงัสิน 10 แห่ง ดงันี (1) ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล 
หมู่ที 1, (2) ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12, (3) ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3, (4) ชุมชนบา้นอนัโนง 
หมู่ที 3 และ (5) ชุมชนบา้นกาบเชิง  หมู่ที 1 ไดค้ะแนน 94 คะแนนเท่ากนั (6) ชุมชนบา้นนาํคาํ 
หมู่ที 8 ไดค้ะแนน 88 คะแนน (7) ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 ไดค้ะแนน 86 คะแนน (8) 
ชุมชนตะวนั หมู่ที 1 และ (9) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 ไดค้ะแนน 84 คะแนน และ (10) ชุมชน
การเคหะสุรินทร์ ไดค้ะแนน 80 คะแนน  

7. ผลการศึกษากลุ่มโรงเรียนทีมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ในระดบัสูง 
คือมีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 พบวา่ มีจาํนวนทงัสิน 3 แห่ง ดงันี (1) โรงเรียนศรีสุขวทิยาได้
คะแนน 90 คะแนน (2) โรงเรียนกาบเชิงวทิยา ไดค้ะแนน 86 คะแนน และ (3) โรงเรียนพนาสน
วทิยา ไดค้ะแนน 84 คะแนน 



45 
 

8. ผลการศึกษาการปฏิบติัตามโครงการและค่าคะแนนตามทีไดป้ฏิบติัของชุมชน พบวา่ 
ชุมชนจาํนวน 10 แห่งทีไดค่้าคะแนนในระดบัสูง คือมีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 มีการปฏิบติั
ตามโครงการ มีการบูรณาการกิจกรรมตามเป้าหมายของบนัทึกขอ้ตกลง และมีการจดัการขยะที
ตน้ทางครบทงั 4 ประเภท และการดาํเนินการเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง สาํหรับชุมชนอีก
จาํนวน 10 แห่ง ทีมีค่าคะแนนตาํกวา่ 80 คะแนน พบวา่ มีการปฏิบติัตามโครงการไม่ครบ ไม่มี
การบูรณาการกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลง มีการจดัการขยะทีตน้ทางไม่ครบทงั 4 
ประเภท และการดาํเนินการไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง  

9. ผลการศึกษาการปฏิบติัตามโครงการและค่าคะแนนตามทีไดป้ฏิบติัของโรงเรียน 
พบวา่ โรงเรียน จาํนวน 3 แห่งทีไดค่้าคะแนนในระดบัสูง คือมีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 มี
การปฏิบติัตามโครงการ มีการบูรณาการกิจกรรมตามเป้าหมายของบนัทึกขอ้ตกลง และมีการ
จดัการขยะทีตน้ทางครบทงั 4 ประเภท และการดาํเนินการเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง สาํหรับ
โรงเรียนอีกจาํนวน 7 แห่ง ทีมีค่าคะแนนตาํกวา่ 80 คะแนน พบวา่ มีการปฏิบติัตามโครงการไม่
ครบ ไม่มีการบูรณาการกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลง มีการจดัการขยะทีตน้ทางไม่
ครบทงั 4 ประเภท และการดาํเนินการไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง  

10. สรุปผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มชุมชนมีการจดัการขยะทีดีไดม้ากกวา่กลุ่มโรงเรียน คือ 
ร้อยละชุมชนมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงไดค้ะแนนในระดบัสูง (80-100 
คะแนน) ร้อยละ 50 (10 แห่ง) ในขณะทีโรงเรียนไดค้ะแนนในระดบัสูง (80-100 คะแนน)       
ร้อยละ 30 (3 แห่ง)  เนืองจากชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนทีดีจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน      
ซึงมีหนา้ทีในการจดัการขยะ และมีหน่วยงานระดบัจงัหวดักาํกบั ติดตาม และสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเนืองสมาํเสนมอ 

โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปนี 
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ตารางท ี4-1ผลการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการขยะของกลุ่มทีศึกษา 

กจิกรรมทเีข้าร่วม ชุมชน (N=20) โรงเรียน (N=10) 
1. การเขา้ร่วมการประชุมชีแจงโครงการ 20 (100%) 10 (100%) 
2. การไดรั้บการฝึกอบรม 20 (100%) 10 (100%) 
3. การไดรั้บสปอตความรู้ดา้นการจดัการขยะ 20 (100%) 10 (100%) 
4. การไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 20 (100%) 10 (100%) 
5. การไดเ้ขา้ร่วมการคดัเลือกตน้แบบดีเด่นการ
จดัการขยะ 

20 (100%) 10 (100%) 

6. การไดเ้ขา้ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบ - 4 (40%) 
 

จากตารางที 4-1 พบวา่ ชุมชนทงัหมด 20 แห่ง และโรงเรียนทงัหมด 10 แห่ง ไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมทีผูศึ้กษาจดัขึนใน 5 กิจกรรมหลกั ดงันี (1) การเขา้ร่วมการประชุมชีแจงโครงการ (2) 
การไดรั้บการฝึกอบรม (3) การไดรั้บสปอตความรู้ดา้นการจดัการขยะ (4) การไดท้าํบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือและ (5) การไดเ้ขา้ร่วมการคดัเลือกตน้แบบดีเด่นการจดัการขยะสาํหรับ
กิจกรรมการเขา้ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบเป็นกิจกรรมทีผูศึ้กษาส่งเสริมใหเ้ฉพาะโรงเรียน ซึง
พบวา่ มีโรงเรียนเพียงจาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนดอนแรดวทิยา  
โรงเรียนศรีสุขวทิยา และโรงเรียนกาบเชิงวทิยา เขา้ศึกษาดูงานการจดัการขยะมูลฝอยและ
สิงแวดลอ้มในโรงเรียน ณ โรงเรียนแตลศิริวทิยา ตาํบลแตล อาํเภอศีขรภูมิ ซึงเป็นศูนยเ์รียนรู้
การจดัการสิงแวดลอ้มในโรงเรียน(ภาคผนวก ฐ) 

 
ตารางท ี4-2 ผลการศึกษาชุมชนและโรงเรียนในการดาํเนินการจัดการขยะ จาํแนกตามการลด คัด
แยก และใช้ประโยชน์ขยะตามประเภท 

มีการจดัการขยะทีตน้ทาง 
ชุมชน (N=20) โรงเรียน (N=10) 

แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 
ประเภทขยะอินทรีย ์ 14 70 6 60 
ประเภทขยะรีไซเคิล 18 90 8 80 
ประเภทขยะอนัตราย 6 30 4 40 
ประเภทขยะทวัไป 9 45 4 40 



47 
 

 
ตารางท ี4-3 ผลการศึกษาชุมชนและโรงเรียนทีทาํการคัดแยกขยะ จาํแนกการคัดแยกครบและไม่
ครบทัง 4 ประเภท (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัวไป) 

ชุมชน/โรงเรียน 
การคดัแยกขยะ 

ครบทงั 4 ประเภท 
การคดัแยกขยะ 

ไม่ครบทงั 4 ประเภท 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ชุมชน (N=20) 11 55 9 45 
โรงเรียน (N=10) 3 30 7 70 
รวม (N=30) 14 46.7 16 53.3 

 
จากตารางที 4-2  และตารางที 4-3 ชุมชนทีมีการคดัแยกขยะประเภท ขยะอินทรีย ์ขยะรี

ไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะทวัไป ครบทงั 4 ประเภท มีจาํนวน 11 แห่งไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้น
กนัตวจระมวล หมู่ที 1 (2) ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 (3) ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12 (4) 
ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3 (5) ชุมชนชา้งเผอืก (6) ชุมชนตะวนั หมู่ที 1 (7) ชุมชนบา้นนาํคาํ หมู่ที 8 
(8) ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3 (9) ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 (10) ชุมชนการเคหะชุมชนสุรินทร์ 
และ (11) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 และโรงเรียนทีมีการคดัแยกขยะครบทงั 4 ประเภท มีจาํนวน 
3 แห่ง ไดแ้ก่ (1)โรงเรียนพนาสนวทิยา (2) โรงเรียนศรีสุขวทิยา และ(3) โรงเรียนกาบเชิงวทิยา
(ภาคผนวก ฑ) 

 
ตารางท ี4-4 ผลการศึกษาชุมชนและโรงเรียนทีมีการจัดการขยะ จาํแนกตามการเป็นไปและไม่
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 

ชุมชน/โรงเรียน 
การจดัการขยะ 

เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 
การจดัการขยะ 

ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ชุมชน (N=20) 10 50 10 50 
โรงเรียน (N=10) 3 30 7 70 
รวม (N=30) 13 43.3 17 57.7 
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จากตารางที 4-4 ชุมชนและโรงเรียนทีมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 
จาํนวน 13 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 (2) ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 
(3) ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12 (4) ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3 (5) ชุมชนตะวนั หมู่ที 1 (6) ชุมชน
บา้นนาํคาํ หมู่ที 8 (7) ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3 (8) ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 (9) ชุมชนการ
เคหะชุมชนสุรินทร์ (10) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 (11)โรงเรียนพนาสนวทิยา (12) โรงเรียนศรี
สุขวทิยา และ(13) โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สาํหรับชุมชนและโรงเรียนทีจดัการขยะไม่เป็นไปตาม
บนัทึกขอ้ตกลง จาํนวน 17 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้นสร้างแกว้ หมู่ที 5 (2) ชุมชนครองธรรม 
หมู่ที 17 (3) ชุมชนบา้นหนองกระโดน หมู่ที 13(4) ชุมชนชา้งเผอืก(5) ชุมชนบา้นด่าน หมู่ที 1(6) 
ชุมชนบา้นหนองโพธิ หมู่ที 13 (7) ชุมชนบา้นโนนจาํปาหมู่ที 3(8) ชุมชนบา้นตราด หมู่ที 4 (9) 
ชุมชนบา้นหนองเรือหมู่ที 1(10) ชุมชนบา้นไพรขลา หมู่ที 1 (11) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริม
วทิย ์(12) โรงเรียนชุมพลบุรี (13) โรงเรียนโนนเทพ (14) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค(์15) 
โรงเรียนดอนแรดวทิยา (16) โรงเรียนวรีวฒันโ์ยธิน และ (17) โรงเรียนสงัขะ 

 
ตารางท ี4-5 ผลการศึกษาชุมชนและโรงเรียนทีมีการจัดการขยะทีเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
จาํแนกตามทีมีค่าคะแนนในระดับสูง ระดับกลาง และระดับตาํ 
ระดบัค่าคะแนน
การจดัการขยะ 

ค่าคะแนน 
(100 คะแนน) 

ชุมชน (N=20) ค่าคะแนน 
(100 คะแนน) 

โรงเรียน (N=10) 
แห่ง ร้อยละ แห่ง ร้อยละ 

ระดบัสูง 80-100 10 50 80-100 3 30 
ระดบักลาง 50-79 2 10 50-79 1 10 
ระดบัตาํ 0-49 8 40 0-49 6 60 
คะแนนทีสูงสุดได ้ 94 5 25 90 1 10 
คะแนนตาํสุดทีได ้ 18 1 5 0 2 20 
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ตารางท ี4-6 ผลการศึกษาชุมชนทีมีการจัดการขยะเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ในระดับสูง 

ชือชุมชน  พืนที อปท.  ค่าคะแนน (80-100) 

1 ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 ทต.กนัตวจระมวล 94 
2 ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12  อบต.บะ 94 
3 ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3  อบต.ณรงค ์ 94 
4 ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3  ทต.กระหาด 94 
5 ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1  ทต.กาบเชิง 94 
6 ชุมชนบา้นนาํคาํ หมู่ที 8  อบต.ธาตุ 88 
7 ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 ทต.สนม 86 
8 ชุมชนตะวนั หมู่ที 1  ทต.ศีขรภูมิ 84 
9 ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 ทต.เมืองที 84 

10 ชุมชนการเคหะสุรินทร์  อบต.สลกัได 80 
 

ตารางท ี4-7 ผลการศึกษาโรงเรียนทีมีการจัดการขยะเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง ในระดบัสูง 

ชือโรงเรียน ค่าคะแนน (80-100) 

1 โรงเรียนศรีสุขวทิยา 90 
2 โรงเรียนกาบเชิงวทิยา 86 
3 โรงเรียนพนาสนวทิยา 84 

 
จากตารางที 4-5 ตารางที 4-6 และตารางที 4-7 ชุมชนทีมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง จาํนวน 

10 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 (2) ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 (3) 
ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12 (4) ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3 (5) ชุมชนตะวนั หมู่ที 1 (6) ชุมชนบา้น
นาํคาํ หมู่ที 8 (7) ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3 (8) ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 (9) ชุมชนการเคหะ
ชุมชนสุรินทร์ (10) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบักลาง จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
(1) ชุมชนชา้งเผอืก และ (2) ชุมชนบา้นหนองโพธิ หมู่ที 13  และมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัตาํ 
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จาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้นสร้างแกว้ หมู่ที 5 (2) ชุมชนครองธรรม หมู่ที 17 (3) ชุมชน
บา้นหนองกระโดน หมู่ที 13 (4) ชุมชนบา้นด่าน หมู่ที 1 (5) ชุมชนบา้นโนนจาํปาหมู่ที 3 (6) 
ชุมชนบา้นตราด หมู่ที 4 (7) ชุมชนบา้นหนองเรือหมู่ที 1 และ (8) ชุมชนบา้นไพรขลา หมู่ที 1 
สาํหรับโรงเรียนทีมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1)โรงเรียนพนาสนวทิยา (2) 
โรงเรียนศรีสุขวทิยา และ(3) โรงเรียนกาบเชิงวทิยามีค่าคะแนนอยูใ่นระดบักลาง จาํนวน 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน และมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัตาํ จาํนวน 6แห่ง ไดแ้ก่ (1) 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย ์(2) โรงเรียนชุมพลบุรี (3) โรงเรียนโนนเทพ (4) โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค(์5) โรงเรียนดอนแรดวทิยา และ (6) โรงเรียนสงัขะ 
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ตารางท ี4-8ผลการศึกษาการปฏิบัติตามโครงการฯและค่าคะแนนตามทีได้ปฏิบัติของชุมชน 

ชุมชน 

อปท. ให้การ

สนับสนุน 

มีแกนนําขับเคลอืน 

มีการสร้าง

กระบวนการ 

มีส่วนร่วม 

มีโครงการ/กจิกรรมในการจัดการขยะ 
 4 ประเภท 

ผลดําเนินงานเป็นไป

ตามบันทกึข้อตกลง 

ค่าคะแนน 

อนิทรีย์ 

รีไซเคลิ 

ทวัไป 

อนัตราย 

1 ชุมชนครองธรรม หมู่ที 17 / ทต.กงัแอน / / X X / X / X 38 
2 ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1/ ทต.กนัตวจระมวล / / / / / / / / 94 
3 ชุมชนบา้นหนองกระโดน หมู่ที 13/ ทต.นิคมปราสาท / / X X / X / X 38 
4 ชุมชนบา้นหนองโพธิ หมู่ที 13 / อบต.ปราสาททอง / / X / / X / X 52 
5 ชุมชนบา้นสร้างแกว้หมู่ที 5/ ทต.แคน / X X X X X / X 18 
6 ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3/ ทต.สนม / / / / / / / / 86 
7 ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12/ อบต.บะ / / / / / / / / 94 
8 ชุมชนบา้นหนองเรือหมู่ที 1/ อบต.หนองเรือ / X X X / X X X 26 
9 ชุมชนบา้นไพรขลา หมู่ที 1/ อบต.ไพรขลา X / / X / X X X 38 
10 ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3/ อบต.ณรงค ์ / / / / / / / / 94 
11 ชุมชนชา้งเผอืก/ ทต.สงัขะ / X X / / / / X 50 
12 ชุมชนตะวนั หมู่ที 1/ ทต.ศีขรภูมิ / / / / / / / / 84 
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ตารางท ี4-8ผลการศึกษาการปฏิบัติตามโครงการฯและค่าคะแนนตามทีได้ปฏิบัติของชุมชน (ต่อ) 

ชุมชน 

อปท. ให้การ

สนับสนุน 

มีแกนนําขับเคลอืน 

มีการสร้าง

กระบวนการ 

มีส่วนร่วม 

มีโครงการ/กจิกรรมในการจัดการขยะ 
 4 ประเภท 

ผลดําเนินงานเป็นไป

ตามบันทกึข้อตกลง 

ค่าคะแนน 

อนิทรีย์ 

รีไซเคลิ 

ทวัไป 

อนัตราย 

13 ชุมชนบา้นนาํคาํ หมู่ที 8/ อบต.ธาตุ / / / / / / / / 88 
14 ชุมชนบา้นโนนจาํปาหมู่ที 3 / อบต.เป็นสุข / X X / X X X X 20 
15 ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3 / ทต.กระหาด / / / / / / / / 94 
16 ชุมชนบา้นตราด หมู่ที 4 /อบต.ตาคง / X X X / X X X 20 
17 ชุมชนบา้นด่าน หมู่ที 1/ อบต.ด่าน / X X / / X X X 26 
18 ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 / ทต.กาบเชิง / / / / / / / / 94 
19 ชุมชนการเคหะสุรินทร์ / อบต.สลกัได / / / / / / / / 80 
20 ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7/ เทศบาลตาํบลเมืองที / / / / / / / / 84 
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ผลดาํเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลง
0 ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง
100 เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง

ค่าคะแนนตามแบบประเมิน
80-100 ระดบัสูง
50-79 ระดบักลาง
0-49 ระดบัตาํ

การจดัการขยะทงั 4 ประเภท
25 หมายถึง คดัแยก 1 ประเภท
50 หมายถึง คดัแยก 2 ประเภท
75 หมายถึง คดัแยก 3 ประเภท
100 หมายถึง คดัแยก 4 ประเภท

แผนภูมิท4ี-1ผลการปฏิบตัิตามโครงการของชุมชน 
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จากตารางที 4-8 และแผนภูมิที 4-1 ชุมชนทีมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง คือ ไดค้ะแนน 80 
-100 คะแนน จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ (1) ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 (2) ชุมชนหนอง
สิมสามคัคี หมู่ที 3 (3) ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12 (4) ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3 (5) ชุมชนตะวนั 
หมู่ที 1 (6) ชุมชนบา้นนาํคาํ หมู่ที 8 (7) ชุมชนบา้นอนัโนง หมู่ที 3 (8) ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 
(9) ชุมชนการเคหะชุมชนสุรินทร์ (10) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 พบวา่ มีการปฏิบติักิจกรรมตาม
โครงการทุกกิจกรรม มีการคดัแยกขยะครบทงั 4 ประเภท การดาํเนินงานเป็นไปตามบนัทึก
ขอ้ตกลง และนอกจากนีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินยงัสนบัสนุนชุมชนในการดาํเนินงาน 
รวมทงัชุมชนมีแกนนาํขบัเคลือนดว้ย สาํหรับชุมชนทีไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ (1) 
ชุมชนชา้งเผือก (2) ชุมชนบา้นหนองโพธิ หมู่ที 13  (3) ชุมชนบา้นสร้างแกว้ หมู่ที 5 (4) ชุมชน
ครองธรรม หมู่ที 17 (5) ชุมชนบา้นหนองกระโดน หมู่ที 13 (6) ชุมชนบา้นด่าน หมู่ที 1 (7) 
ชุมชนบา้นโนนจาํปาหมู่ที 3 (8) ชุมชนบา้นตราด หมู่ที 4 (9) ชุมชนบา้นหนองเรือหมู่ที 1 และ 
(10) ชุมชนบา้นไพรขลา หมู่ที 1 พบวา่ ขาดการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ขาด
แกนนาํขบัเคลือนและความร่วมมือภายในชุมชน รวมทงัขาดการจดัการขยะครบทงั 4 ประเภท  
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ตารางที 4-9ผลการศึกษาการปฏิบัติตามโครงการฯและค่าคะแนนตามทีได้ปฏิบัติของโรงเรียน 

โรงเรียน 

โรงเรียน. ให้การ

สนับสนุน 

มีแกนนําขับเคลอืน 

มีการสร้าง

กระบวนการ 

มีส่วนร่วม 

มีโครงการ/กจิกรรมในการจัดการขยะ 
 4 ประเภท 

ผลดําเนินงานเป็นไป

ตามบันทกึข้อตกลง 

ค่าคะแนน 

อนิทรีย์ 

รีไซเคลิ 

ทวัไป 

อนัตราย 

1 โรงเรียนท่าตมูประชาเสริมวิทย ์ / /   /    32 
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์ /   / /    32 
3 โรงเรียนพนาสนวิทยา / / / / / / / / 84 
4 โรงเรียนดอนแรดวิทยา /   / /  /  44 
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา / / / / / / / / 90 
6 โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน / /  / / /   52 
7 โรงเรียนสงัขะ         0 
8 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา / / / / / / / / 86 
9 โรงเรียนโนนเทพ / /   /    34 
10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์         0 
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ร้อ
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0 ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง
100 เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง

ค่าคะแนนตามแบบประเมิน
80-100 ระดบัสูง
50-79 ระดบักลาง
0-49 ระดบัตาํ

แผนภูมิท4ี-2ผลการปฏิบตัิตามโครงการของโรงเรียน 



จากตารางที 4-9 และแผนภูมิที 4-2 โรงเรียนทีมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง คือ ไดค้ะแนน 
80 -100 คะแนน จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ (1)โรงเรียนพนาสนวทิยา (2) โรงเรียนศรีสุขวทิยา และ(3) 
โรงเรียนกาบเชิงวทิยา พบวา่ มีการปฏิบติักิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม มีการคดัแยกขยะ
ครบทงั 4 ประเภท การดาํเนินงานเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง และผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุน
การดาํเนินงาน รวมทงัมีแกนนาํขบัเคลือนดว้ย สาํหรับโรงเรียนทีไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 7 แห่ง 
ไดแ้ก่ (1) โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน (2) โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย ์(3) โรงเรียนชุมพลบุรี (4) 
โรงเรียนโนนเทพ (5) โรงเรียนจอมพระประชาสรรค(์6)โรงเรียนดอนแรดวทิยา และ (7)โรงเรียน
สงัขะ พบวา่ ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน ขาดแกนนาํขบัเคลือนและความร่วมมือ
ภายในโรงเรียน รวมทงัขาดการจดัการขยะครบทงั 4 ประเภท  

 
 



บทท ี5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2559 มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลดาํเนินงานการคดัแยกขยะทีตน้ทางของชุมชนและ
โรงเรียนนาํร่องตน้แบบโดยกลุ่มตวัอยา่งทีทาํการศึกษาคือชุมชนในพืนทีจงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 
20 ชุมชน และโรงเรียน จาํนวน 10 แห่ง โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป้าหมายเป็นผู ้
คดัเลือกชุมชนนาํร่อง และใหส้าํนกังานเขตพืนทีการศีกษามธัยมศึกษาที 33 เป็นผูค้ดัเลือก
โรงเรียนนาํร่อง  

 
1. สรุปผลการดาํเนินงาน 

ผลการศึกษา พบวา่ 
1.1ชุมชนร้อยละ 100 และโรงเรียนร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีผูศึ้กษาจดัขึน ไดแ้ก่ 

การเขา้ร่วมการประชุมชีแจงโครงการการไดรั้บการฝึกอบรมการไดรั้บสปอตความรู้ดา้นการ
จดัการขยะการไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการไดเ้ขา้ร่วมการคดัเลือกตน้แบบดีเด่นการ
จดัการขยะและการไดเ้ขา้ศึกษาดูงานโรงเรียนตน้แบบซึงภายหลงัจากไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯดงักล่าว พบวา่ชุมชนมีการคดัแยกประเภทขยะเพือลดปริมาณขยะ และนาํขยะแต่ละ
ประเภทไปใชป้ระโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 70 (14แห่ง) 90 (18แห่ง) 30 (6แห่ง) และ 45 (9แห่ง) 
ตามลาํดบั สาํหรับโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 60 (6แห่ง) 80 (8แห่ง) 40 (4แห่ง) และ 40 (4แห่ง)  

1.2การคดัแยกขยะ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะทวัไป และขยะ
อนัตราย พบวา่ ชุมชนส่วนใหญ่คดัแยกไดค้รบทงั 4 ประเภทคิดเป็นร้อยละ 55 (11แห่ง)และคดั
แยกไดไ้ม่ครบ 4 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 45 (9แห่ง) พบวา่โรงเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 (7แห่ง) 
คดัแยกไดไ้ม่ครบ 4 ประเภท และคดัแยกขยะไดค้รบทงั 4 ประเภท เพียงร้อยละ 30 (3แห่ง) และ
พบวา่ ชุมชนและโรงเรียนทีทาํการศึกษาทงัหมดรวม 30 แห่ง ส่วนใหญ่มีการคดัแยกขยะไดไ้ม่
ครบทงั 4 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 53.3 (16 แห่ง) และคดัแยกขยะไดค้รบทงั 4 ประเภท คิดเป็น
ร้อยละ 46.7 (14แห่ง) 
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1.3การจดัการขยะ เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งจงัหวดัสุรินทร์ทีเป็นผูจ้ดัทาํ
โครงการ กบัชุมชนและโรงเรียนทีเขา้ร่วมโครงการ รวม 30 แห่ง พบวา่ ส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบติังานคดัแยกขยะ 4 ประเภท ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง คิดเป็นร้อยละ 57.7 (17 แห่ง)
และเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง คิดเป็นร้อยละ 43.3 (13 แห่ง)โดยพบเป็นกลุ่มชุมชนมีการปฏิบติั
ทีเป็นและไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ร้อยละ 50 และ 50 ตามลาํดบั และพบวา่กลุ่มโรงเรียน
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง คือร้อยละ 70 (7 แห่ง)พบเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพียงร้อยละ 30 (3 แห่ง)  

1.4 ชุมชน/โรงเรียนทีมีการจดัการขยะทีเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง จาํแนกตามทีมีค่า
คะแนนในระดบัสูง คือ มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 ระดบักลาง มีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 50-79 
และระดบัตาํ ค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 0-49พบวา่ ชุมชนส่วนใหญ่มีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง คิดเป็น
ร้อยละ 50 (10 แห่ง) รองลงมามีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัตาํ ร้อยละ 40 (8 แห่ง) และมีค่าคะแนนอยู่
ในระดบักลางเพียง ร้อยละ 10 (2 แห่ง) สาํหรับกลุ่มโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนส่วนใหญ่มีค่า
คะแนนอยูใ่นระดบัตาํ คือ ร้อยละ 60 (6 แห่ง) รองลงมามีค่าคะแนนอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 30 (3 
แห่ง) และมีค่าคะแนนอยูใ่นระดบักลางเพียง ร้อยละ 10 (1 แห่ง) 

1.5ชุมชน/โรงเรียนทีมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง ในระดบัสูง คือมีค่า
คะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 พบวา่ ชุมชนมีจาํนวนทงัสิน 10 แห่ง ดงันี (1) ชุมชนบา้นกนัตวจระ
มวล หมู่ที 1, (2) ชุมชนบา้นหนองไผ ่หมู่ที 12, (3) ชุมชนบา้นโสน หมู่ที 3, (4) ชุมชนบา้นอนั
โนง หมู่ที 3 และ (5) ชุมชนบา้นกาบเชิง  หมู่ที 1 ไดค้ะแนน 94 คะแนนเท่ากนั (6) ชุมชนบา้น
นาํคาํ หมู่ที 8 ไดค้ะแนน 88 คะแนน (7) ชุมชนหนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 ไดค้ะแนน 86 คะแนน 
(8) ชุมชนตะวนั หมู่ที 1 และ (9) ชุมชนโคกตาเตีย หมู่ที 7 ไดค้ะแนน 84 คะแนน และ (10) 
ชุมชนการเคหะสุรินทร์ ไดค้ะแนน 80 คะแนนและโรงเรียนทีมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึก
ขอ้ตกลง ในระดบัสูง คือมีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 พบวา่ มีจาํนวนทงัสิน 3 แห่ง ดงันี (1) 
โรงเรียนศรีสุขวทิยาไดค้ะแนน 90 คะแนน (2) โรงเรียนกาบเชิงวทิยา ไดค้ะแนน 86 คะแนน 
และ (3) โรงเรียนพนาสนวทิยา ไดค้ะแนน 84 คะแนน 

1.6การปฏิบติัตามโครงการและค่าคะแนนตามทีไดป้ฏิบติัของชุมชน พบวา่ ชุมชน
จาํนวน 10 แห่งทีไดค่้าคะแนนในระดบัสูง คือมีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 มีการปฏิบติัตาม
โครงการ มีการบูรณาการกิจกรรมตามเป้าหมายของบนัทึกขอ้ตกลง และมีการจดัการขยะทีตน้
ทางครบทงั 4 ประเภท และการดาํเนินการเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง สาํหรับชุมชนอีกจาํนวน 
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10 แห่ง ทีมีค่าคะแนนตาํกวา่ 80 คะแนน พบวา่ มีการปฏิบติัตามโครงการไม่ครบ ไม่มีการบูรณา
การกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลง มีการจดัการขยะทีตน้ทางไม่ครบทงั 4 ประเภท 
และการดาํเนินการไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงสาํหรับกลุ่มโรงเรียนพบวา่ โรงเรียน จาํนวน 3 
แห่งทีไดค่้าคะแนนในระดบัสูง คือมีค่าคะแนนอยูใ่นช่วง 80-100 มีการปฏิบติัตามโครงการ มี
การบูรณาการกิจกรรมตามเป้าหมายของบนัทึกขอ้ตกลง และมีการจดัการขยะทีตน้ทางครบทงั 4 
ประเภท และการดาํเนินการเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง สาํหรับโรงเรียนอีกจาํนวน 7 แห่ง ทีมีค่า
คะแนนตาํกวา่ 80 คะแนน พบวา่ มีการปฏิบติัตามโครงการไม่ครบ ไม่มีการบูรณาการกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลง มีการจดัการขยะทีตน้ทางไม่ครบทงั 4 ประเภท และการ
ดาํเนินการไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 

1.7 สรุปผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มชุมชนมีการจดัการขยะทีดีไดม้ากกวา่กลุ่มโรงเรียน คือ 
ร้อยละชุมชนมีการจดัการขยะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงไดค้ะแนนในระดบัสูง (80-100 
คะแนน) ร้อยละ 50 (10 แห่ง) ในขณะทีโรงเรียนไดค้ะแนนในระดบัสูง(80-100 คะแนน) ร้อยละ 
30 (3 แห่ง)  เนืองจากชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนทีดีจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน      ซึงมี
หนา้ทีในการจดัการขยะ และมีหน่วยงานระดบัจงัหวดักาํกบั ติดตาม และสนบัสนุนอยา่ง
ต่อเนืองสมาํเสนมอ 
 
2. อภปิรายผลการดาํเนินงาน  

2.1 ชุมชนและโรงเรียนทีมีการดาํเนินงานเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง และมีค่าคะแนน  
อยูใ่นระดบัสูง (80-100 คะแนน) มีปัจจยัความสาํเร็จ ดงันี 

2.1.1 ชุมชน  
1)ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทงัดา้นองคค์วามรู้ 

วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงานการพาไปศึกษาดูงานเพือเพิมประสบการณ์รวมทงัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินร่วมดาํเนินงานดว้ย 

2)องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีการบูรณาการกิจกรรมอืนๆเขา้กบักิจกรรม
การจดัการขยะของชุมชน เช่น เทศบาลตาํบลสนม นาํขยะรีไซเคิล ขยะทวัไป มาสอนทาํ
สิงประดิษฐใ์หก้บัผูสู้งอาย ุในโรงเรียนผูสู้งอาย ุ

3) ผูน้าํชุมชนและแกนนาํมีความเขม้แขง็ สมาชิกในชุมชนมีความสามคัคี มี
ความรักและอยากพฒันาชุมชนของตนเอง 
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4)ชุมชนเกิดแรงจูงใจในการดาํเนินงาน เนืองจากมีผูเ้ขา้มาเยยีมชม เช่น ชุมชน
บา้นองัโนง หมู่ที 3 ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 และชุมชนบา้นนาํคาํ หมู่ที 8 มีผูต้รวจ
ราชการ หน่วยงาน และชุมชนเขา้ศึกษาดูงาน และชุมชนบางแห่งประสบผลสาํเร็จจากการ
ประกวด เช่น ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 ผา่นเขา้รอบการประกวดชุมชนปลอดขยะ ระดบั
ภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5) ชุมชนเกิดรายไดจ้ากการจดัการขยะ เช่น จากการขายสิงประดิษฐ ์จากการ
ขายนาํหมกัปุ๋ยหมกั จากการออกบูธจดันิทรรศการในงานต่างๆ 

2.1.2 โรงเรียน 
1) ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสาํคญั มีคณะครูรับผิดชอบชดัเจนมีการกาํชบั 

และประสานงานในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งจริงจงัและต่อเนือง 
2)คณะครูมีการนาํกิจกรรมการจดัการขยะไปบูรณาการกบัการเรียนการสอน 

เช่น การทาํนาํหมกัปุ๋ยหมกักบัวชิาการเกษตร การทาํสิงประดิษกบัวชิาวทิยาศาสตร์ วชิาการงาน  
การเขียนเรียงความการจดัการขยะกบัวชิาภาษาไทย เป็นตน้ 

3) โรงเรียนมีความตอ้งการพฒันาเป็นโรงเรียนสีเขียว มีกิจกรรมหลากหลาย 
เช่น ลดใชโ้ฟมและแกว้พลาสติกในโรงเรียน การประหยดันาํและพลงังาน การเพิมพืนทีสีเขียว 

4) แกนนาํนกัเรียนมีความเขม้แขง็ มีความรู้การจดัการขยะครบทงั 4 ประเภท 
และมีกิจกรรมการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ และการถ่ายทอดความรู้ ภายในโรงเรียนอยา่ง
หลากหลายและต่อเนือง 

2.2 ชุมชนและโรงเรียนทีมีการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง และมีค่าคะแนน  
อยูใ่นระดบักลาง (50-79 คะแนน) และระดบัตาํ (0-49 คะแนน) มีสาเหตุ ดงันี 

2.2.1 ชุมชน 
1) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไม่ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้วามสาํคญั

เรืองอืนมากกวา่เรืองการจดัการขยะและไม่มีเจา้หนา้ทีรับผดิชอบ 
2) ชุมชนขาดความร่วมมือ ขาดแรงจูงใจในการดาํเนินงานและประชาชนส่วน

ใหญ่เห็นวา่การจดัการขยะเป็นเรืองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีจะตอ้งรับผดิชอบ 
3) ชุมชนบางแห่งดาํเนินการตามกรอบกิจกรรมโครงการ แต่ขาดการประยกุต์

และพฒันาต่อยอด เช่น ทาํแค่นาํหมกัปุ๋ยหมกั ธนาคารขยะรีไซเคิล สิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช้
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จุดรวบรวมขยะอนัตราย ไม่มีการพฒันากิจกรรมอืนๆ เช่น การเลียงไส้เดือน การทาํแก๊สชีวภาพ 
ผา้ป่าขยะรีไซเคิล ร้านคา้แลกแตม้ ขยะแลกแตม้ เป็นตน้ 

2.2.2 โรงเรียน 
1) ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสาํคญั ไม่มีคณะครู นกัเรียน ผูรั้บผดิชอบชดัเจน 
2) ผูบ้ริหารเห็นวา่โรงเรียนมีหนา้ทีหลกัในการเรียนการสอน จึงไม่มีการนาํ

กิจกรรม/งบประมาณมาบูรณาการกบัการดาํเนินงานโครงการ 
3) แกนนาํนกัเรียน คณะกรรมการ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ นกัเรียนส่วนใหญ่

ไม่มีความรู้ในการจดัการขยะ ขาดกิจกรรมการจดัการขยะครบทงั 4 ประเภท  
4) โรงเรียนบางแห่งไดรั้บการบริการเกบ็ขนขยะมูลฝอยจากองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน โรงเรียนจึงไม่ใหค้วามสาํคญในการคดัแยกขนะ 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาผลสาํเร็จการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยชุมชนนาํร่อง จาํนวน 20 แห่ง และโรงเรียนนาํร่อง
จาํนวน 10 แห่ง พบวา่ ชุมชนประสบผลสาํเร็จ ร้อยละ 50 (10 แห่ง) และโรงเรียนประสบ
ผลสาํเร็จร้อยละ 30 (3 แห่ง) ผูศึ้กษาจึงใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี 

3.1ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใหค้วามสาํคญั ตอ้ง
กาํหนดนโยบายการจดัการขยะใหช้ดัเจน แต่งตงัเจา้หนา้ทีรับผดิชอบ และจะตอ้งร่วมดาํเนินงาน
กบัชุมชนและนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

3.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและโรงเรียน ควรเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
ชุมชนและนกัเรียน เช่น การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ การจดัหาสถานทีตงัทีทาํการการให้
ผลตอบแทนสมาชิก การพาไปศึกษาดูงานเพือเพิมพนูประสบการณ์เป็นตน้รวมทงัส่งเสริม
กิจกรรมทีหลากหลาย เช่น กิจกรรมขยะแลกไข่ ผา้ป่าขยะรีไซเคิล การเขา้ร่วมกิจกรรมประกวด
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การประกวดสิงประดิษฐ ์การประกวดชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ 
ฯลฯ เพือสร้างแรงจูงใจในการดาํเนินงาน  

3.3 เผยแพร่ผลงานการจดัการขยะทีตน้ทาง ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียนอืน 
เพือสร้างความภูมิใจใหก้บัชุมชนและโรงเรียน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก   
โครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการดาํเนินงาน 

โครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2559 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลการดาํเนินงานโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพือคดัเลือกเป็นชุมชน/โรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง ระดบัดีเด่น 
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ภาคผนวก ง 
แบบสมัภาษณ์การศึกษาโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                           
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ภาคผนวก จ 
การประชุมชีแจงโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

 

 
 

 
 

ภาพท ีจ-1 การประชุมชีแจงโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เมือวนัที 18 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งจิตรบาํรุง โรงแรมเพชรเกษม 
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ภาคผนวก ฉ 

พิธีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการดาํเนินงาน 
โครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

 
 

 
  

ภาพท ีฉ-1 การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการดาํเนินงานโครงการฯ  
เมือวนัที 18 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งจิตรบาํรุง โรงแรมเพชรเกษม 
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ภาคผนวก ช 
คาํสงัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 

ที 56/2559 ลงวนัที 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
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ภาคผนวก ซ 
การฝึกอบรมการลด คดัแยก และการใชป้ระโยชน์จากขยะทงั 4 ประเภท 

ตามโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 30 รุ่น 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพท ีซ-1 การฝึกอบรม รุ่นที 1 ชุมชนบา้นกาบเชิง วนัที 22 ธนัวาคม 2558 
ณ ศาลาประชาคม ชุมชนบา้นกาบเชิง หมู่ที 1 ตาํบลกาบเชิง อาํเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-2การฝึกอบรม รุ่นที 2 โรงเรียนกาบเชิงวทิยา วนัที 23 ธนัวาคม 2558 
ณ หอประชุมโรงเรียนกาบเชิงวทิยา ตาํบลกาบเชิง อาํเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ 
 
 
 



88 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท ีซ-3 การฝึกอบรม รุ่นที 3 ชุมชนบา้นด่านพฒันา วนัที 24 ธนัวาคม 2558 
ณ ศาลากลางหมู่บา้น ชุมชนบา้นด่านพฒันา หมู่ที 14 ตาํบลด่าน อาํเภอกาบเชิง จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-4การฝึกอบรม รุ่นที 4 ชุมชนบา้นหนองไผ ่วนัที 7 มกราคม 2559 
ณ ศาลากลางหมู่บา้น บา้นหนองไผ ่หมู่ที 12 ตาํบลบะ อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-5 การฝึกอบรม รุ่นที 5 ชุมชนตะวนัวนัที 11 มกราคม 2559 
ณ บริเวณลานชุมชนหมู่ที 1 ตาํบลระแงง อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-6การฝึกอบรม รุ่นที 6 โรงเรียนศรีสุขวทิยา วนัที 12 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสุขวทิยา อาํเภอสาํโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-7การฝึกอบรม รุ่นที 7 โรงเรียนศรีสุขวทิยา วนัที 13 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนโนนเทพ อาํเภอโนนนารายณ์ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-8การฝึกอบรม รุ่นที 8 ชุมชนบา้นหนองเรือ วนัที 14 มกราคม 2559 
ณ บา้นหนองเรือ หมู่ที 1 ตาํบลหนองเรือ อาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-9การฝึกอบรม รุ่นที 9 โรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค ์วนัที 18 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนชุมพลวทิยาสรรค ์อาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-10การฝึกอบรม รุ่นที 10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย ์วนัที 19 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิย ์อาํเภอท่าตูม จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-11การฝึกอบรม รุ่นที 11 โรงเรียนดอนแรดวทิยา วนัที 21 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนดอนแรดวทิยา อาํเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 
 
 
 



97 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท ีซ-12การฝึกอบรม รุ่นที 12 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์วนัที 22 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-13การฝึกอบรม รุ่นที 13 โรงเรียนพนาสนวทิยา วนัที 26 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนพนาสนวทิยา อาํเภอลาํดวน จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-14การฝึกอบรม รุ่นที 14 โรงเรียนสงัขะ วนัที 27 มกราคม 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนสงัขะ อาํเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-15การฝึกอบรม รุ่นที 15 โรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน วนัที 28 มกราคม 2559 
ณ  หอประชุมโรงเรียนวรีวฒัน์โยธิน อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-16การฝึกอบรม รุ่นที 16 ชุมชนบา้นไพรขลา วนัที 10 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไพรขลา อาํเภอชุมพลบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-17การฝึกอบรม รุ่นที 17 ชุมชนบา้นนาํคาํ วนัที 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนบา้นนาํคาํ ตาํบลธาตุ อาํเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-18การฝึกอบรม รุ่นที 18 ชุมชนเทศบาลตาํบลสงัขะ วนัที 12 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ เทศบาลตาํบลสงัขะ อาํเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-19การฝึกอบรม รุ่นที 19 ชุมชนบา้นอนัโนง วนัที 16 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ ศาลากลางหมู่บา้น บา้นอนัโนง ตาํบลกระหาด อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-20การฝึกอบรม รุ่นที 20 ชุมชนตาํบลณรงค ์วนัที 17 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลณรงค ์อาํเภอศรีณรงค ์จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-21 การฝึกอบรม รุ่นที 21 ชุมชนบา้นตราด วนัที 18 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ ทีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาคง อาํเภอสงัขะ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-22การฝึกอบรม รุ่นที 22 ชุมชนบา้นครองธรรม  วนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ เทศบาลตาํบลกงัแอน อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-23การฝึกอบรม รุ่นที 23 ชุมชนหนองกระโดน วนัที 24 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ เทศบาลตาํบลนิคมปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-24การฝึกอบรม รุ่นที 24 ชุมชนบา้นกนัตวจระมวล วนัที 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
ณ เทศบาลตาํบลกนัตวจระมวล อาํเภอปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-25การฝึกอบรม รุ่นที 25 ชุมชนบา้นหนองโพธิ วนัที 1 มีนาคม 2559 
ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปราสาททอง อาํเภอเขวาสินรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-26การฝึกอบรม รุ่นที 26 ชุมชนบา้นโนนจาํปา วนัที 2 มีนาคม 2559 
ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นสุข อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-27การฝึกอบรม รุ่นที 27 ชุมชนบา้นหนองสิมสามคัคี วนัที 3 มีนาคม 2559 
ณ เทศบาลตาํบลสนม อาํเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-28การฝึกอบรม รุ่นที 28 ชุมชนบา้นสร้างแกว้ วนัที 8 มีนาคม 2559 
ณ ศาลาวดับา้นสร้างแกว้ ตาํบลแคน อาํเภอสนม จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-29การฝึกอบรม รุ่นที 29 ชุมชนบา้นโคกตาเตีย วนัที 9 มีนาคม 2559 
ณ เทศบาลตาํบลเมืองที อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพท ีซ-30การฝึกอบรม รุ่นที 30 ชุมชนการเคหะชุมชนสุรินทร์ วนัที 10 มีนาคม 2559 
ณ การเคหะชุมชนสุรินทร์ ตาํบลสลกัได อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ 
 

 
 



116 
 

ภาคผนวก ฌ 
สปอตเผยแพร่ความรู้การจดัการขยะ 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท ีฌ-1สปอตเผยแพร่ความรู้การจดัการขยะ จาํนวน 3 เรืองความยาวเรืองละ 15 นาที  
และจดัทาํแผน่ซีดีเผยแพร่ความรู้ เพือแจกจ่ายเผยแพร่ใหก้บั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
โรงเรียนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จาํนวน 2,400 แผน่ 
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ภาคผนวก ญ 
การติดตาม แนะนาํ ใหค้าํปรึกษาการดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท ีญ-1การติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานของชุมชนและโรงเรียนเป้าหมาย รวมทงั
แนะนาํ ใหค้าํปรึกษา การจดัการขยะแต่ละประเภททีตน้ทาง 
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ภาคผนวก ฎ 
การเขา้ศึกษาดูงานการจดัการขยะมูลฝอยและสิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
ภาพท ีฎ-1การเขา้ศึกษาดูงานการจดัการขยะมูลฝอยและสิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
เมือวนัที 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนแตลศิริวทิยา ตาํบลแตล อาํเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาคผนวก ฏ 
การประเมินและคดัเลือก ชุมชนและโรงเรียนตน้แบบดีเด่นในการจดัการขยะทีตน้ทาง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท ีฏ-1คณะกรรมการประเมินชุมชนและโรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทาง เพือ
ส่งเสริมชุมชนและโรงเรียนตน้แบบในการจดัการขยะทีตน้ทางของจงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาคผนวก ฐ 
ผลการดาํเนินงานของชุมชนและโรงเรียน 

ตามโครงการจดัการขยะจงัหวดัสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตารางท ีฐ-1ผลการดาํเนินงานของชุมชนตามโครงการ 

ชุมชน/โรงเรียน 
เข
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ชุม
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รฝึ
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ได
ท้าํ
บนั

ทึก
ขอ้
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มมื
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เ้ข
า้ศึ
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โร
งเรี

ยน
ตน้

แบ
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1 ครองธรรม หมู่ที 17 / / / / / / X 
2 บา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 / / / / / / X 
3 บา้นหนองกระโดน หมู่ที 13 / / / / / / X 
4 บา้นหนองโพธิ หมู่ที 13 / / / / / / X 
5 บา้นสร้างแกว้หมู่ที 5 / / / / / / X 
6 หนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 / / / / / / X 
7 บา้นหนองไผ ่หมู่ที 12  / / / / / / X 
8 บา้นหนองเรือหมู่ที 1  / / / / / / X 
9 บา้นไพรขลา หมู่ที 1  / / / / / / X 
10 บา้นโสน หมู่ที 3  / / / / / / X 
11 ชา้งเผอืก / / / / / / X 
12 ตะวนั หมู่ที 1  / / / / / / X 
13 บา้นนาํคาํ หมู่ที 8  / / / / / / X 
14 บา้นโนนจาํปาหมู่ที 3  / / / / / / X 
15 บา้นอนัโนง หมู่ที 3  / / / / / / X 
16 บา้นตราด หมู่ที 4  / / / / / / X 
17 บา้นด่าน หมู่ที 1 / / / / / / X 
18 บา้นกาบเชิง หมู่ที 1  / / / / / / X 
19 การเคหะชุมชนสุรินทร์  / / / / / / X 
20 โคกตาเตีย หมู่ที 7 / / / / / / X 
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ตารางท ีฐ-2ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนตามโครงการ 

ชุมชน/โรงเรียน 
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1 โรงเรียนท่าตมูประชาเสริมวิทย ์ / / / / / / X 
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค ์ / / / / / / X 
3 โรงเรียนพนาสนวิทยา / / / / / / / 
4 โรงเรียนดอนแรดวิทยา / / / / / / / 
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา / / / / / / / 
6 โรงเรียนวีรวฒัน์โยธิน / / / / / / X 
7 โรงเรียนสงัขะ / / / / / / X 
8 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา / / / / / / / 
9 โรงเรียนโนนเทพ / / / / /  X 
10 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค ์ / / / / /  X 
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ภาคผนวก ฑ 
ผลการดาํเนินงานของชุมชนและโรงเรียนในการดาํเนินการจดัการขยะ 

จาํแนกตามการลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะตามประเภท 
 

ตารางท ีฑ-1ผลการดาํเนินงานของชุมชนในการดาํเนินการจัดการขยะ 

ชุมชน 
มีกิจกรรมการจดัการ/ลดขยะทีตน้ทาง 

ขยะอินทรีย ์
ขยะ 

รีไซเคิล 
ขยะทวัไป ขยะอนัตราย 

1 ครองธรรม หมู่ที 17 X / X / 
2 บา้นกนัตวจระมวล หมู่ที 1 / / / / 
3 บา้นหนองกระโดน หมู่ที 13 X / X / 
4 บา้นหนองโพธิ หมู่ที 13 / / X / 
5 บา้นสร้างแกว้หมู่ที 5 X X X / 
6 หนองสิมสามคัคี หมู่ที 3 / / / / 
7 บา้นหนองไผ ่หมู่ที 12  / / / / 
8 บา้นหนองเรือหมู่ที 1  X / X X 
9 บา้นไพรขลา หมู่ที 1  X / X X 
10 บา้นโสน หมู่ที 3  / / / / 
11 ชา้งเผอืก / / / / 
12 ตะวนั หมู่ที 1  / / / / 
13 บา้นนาํคาํ หมู่ที 8  / / / / 
14 บา้นโนนจาํปาหมู่ที 3  / X X X 
15 บา้นอนัโนง หมู่ที 3  / / / / 
16 บา้นตราด หมู่ที 4  X / X X 
17 บา้นด่าน หมู่ที 1 / / X X 
18 บา้นกาบเชิง หมู่ที 1  / / / / 
19 การเคหะชุมชนสุรินทร์  / / / / 
20 โคกตาเตีย หมู่ที 7 / / / / 
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ตารางท ีฑ-2ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนในการดาํเนินการจัดการขยะ 

โรงเรียน 
มีกิจกรรมการจดัการ/ลดขยะทีตน้ทาง 

ขยะอินทรีย ์
ขยะ 

รีไซเคิล 
ขยะทวัไป ขยะอนัตราย 

1 ท่าตูมประชาเสริมวิทย ์ X / X X 
2 ชุมพลวิทยาสรรค ์ / / X X 
3 พนาสนวิทยา / / / / 
4 ดอนแรดวิทยา / / X / 
5 ศรีสุขวิทยา / / / / 
6 วีรวฒัน์โยธิน / / / X 
7 สงัขะ X X X X 
8 กาบเชิงวิทยา / / / / 
9 โนนเทพ X / X X 
10 จอมพระประชาสรรค ์ X X X X 
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   จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
   ปีการศึกษา 2550 
ตาํแหน่งหนา้ที  พ.ศ. 2552 -  2554 นกัวชิาการสิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
   กรมควบคุมมลพิษ 
   พ.ศ. 2554 - 2559 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
   สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์  
   พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั นกัวชิาการสิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 
การทาํงานปัจจุบนั  1. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์  

2. ส่งเสริมการจดัการขยะในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์ 
3. ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริม เผยแพร่ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

สิงแวดลอ้มของทุกภาคส่วนในทอ้งทีจงัหวดัสุรินทร์ 
5. ประสานการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบ ควบคุม กาํกบัดูแล

แหล่งกาํเนิดมลพิษของจงัหวดัสุรินทร์ร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
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คาํรับรองผู้บงัคบับัญชา 

 
ขอรับรองวา่  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการ 

ฉบบันีแลว้ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 
 

ลงชือ............................................. 
(นายเอกวทิย ์สิทธิโชติวงศ)์ 

นกัวชิาการสิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัสุรินทร์ 

29มิถุนายน 2560 
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