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เอกสารฉบบัน้ี เป็นผลส าเร็จท่ีเกิดจากความสนบัสนุนของบุคคลหลายท่านซ่ึงไม่อาจจะ

น ามากล่าวไดท้ั้งหมดโดยผูมี้พระคุณท่านแรกท่ีผูเ้สนอผลงาน/ขอประเมินใคร่ขอขอบคุณเป็น
อย่างสูง ได้แก่ น.ส.เยาวนีย์ สุทธิพงศ์ ผู ้อ  านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงเป็นผูเ้ปิดโอกาสใหรั้บผิดชอบด าเนินโครงการฯ ดงักล่าว รวมทั้ง
ไดใ้ห้ความรู้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ดว้ยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ผูเ้สนอผลงาน/ 
ขอประเมินจึงใคร่ขอขอบคุณอีกคร้ังมา ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีใคร่ขอขอบคุณกรมควบคุมมลพิษ 
และส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ท่ีสนับสนุนข้อมูลและให้ค  าปรึกษาท่ีเป็น
ประโยชนใ์นการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558  
-2562) ตลอดจนขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
จันทบุรีท่ีได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้การจัดท าแผนแม่บทฯ ประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของจงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี  เพื่อน ามาใช้
ประกอบในการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2558-2562) โดยรวบรวมขอ้มูลอตัราการเกิด การก าจดั และการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้
ประโยชน์ จากการรวบรวมเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลจากส ารวจเชิงพื้นท่ี การ
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งมาท าการวิเคราะห์ และการระดม
ความคิดเห็นจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งผ่านเวทีการประชุมและการจดัประชุมกลุ่มย่อย จากนั้นใช้
แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี และสรุปผลการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือ 
ทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ดว้ยสถิติ t-test  

จากการศึกษา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัจนัทบุรี ทั้งหมด 81 แห่ง มีจ  านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 64 แห่งคิดเป็นร้อยละ 
79.01 ท่ีมีการใหบ้ริการเกบ็ขนขยะมูลฝอย น าไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้ง
ตามหลกัวชิาการ 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.79 มีการน าขยะมูลฝอยไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการ 226.90 ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ 50.91 และน าขยะกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่วนัละ 
63.33 ตนั คิดเป็นร้อยละ 14.21 และจากการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดบัสูง (มีผูต้อบแบบสอบถามถูกคิดเป็นร้อยละ 93.39) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนชุมชนระดับปานกลาง โดยเพศหญิงมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลไปขาย
มากกวา่เพศชายอยา่งมีนยัส าคญั ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัปานกลาง และประชาชนเห็นดว้ยกบัแนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชนในระดบัสูง และจากการออกแบบสอบถาม
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 81 แห่ง พบว่า ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดในการจดัการขยะ    
มูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี คือ ความไม่พร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย เช่น งบประมาณมีไม่เพียงพอ บุคลากรมีนอ้ยและขาดความช านาญในการ
จดัการขยะมูลฝอย รองลงมา คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอย 
บา้นเรือนราษฎรอยูห่่างกนัท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายสูงในการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย และประชาชน
ในพื้นท่ีไม่ยอมใหส้ร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ตามล าดบั โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เสนอให้จงัหวดั/องค์การบริหารส่วนจงัหวดัมีสถานท่ีก าจดัของเสียอนัตราย ส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย และส่งเสริมใหป้ระชาชนคดัแยกขยะท่ี
ตน้ทาง    

จากผลดา้นนโยบายรัฐบาลจึงควรออกกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบัท่ี
สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เช่น ออกกฎหมายให้
ถุงพลาสติกหรือโฟมท่ีใชต้อ้งท าจากวสัดุท่ีย่อยสลายง่าย และเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับผูใ้ช้
ถุงพลาสติกและโฟม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรางคณา ศรนิลท่ีเสนอให้รัฐบาลออก
กฎหมายเก็บภาษีถุงพลาสติก ก าหนดให้องค์กรบริหารส่วนจังหวดัมีหน้าท่ีในการเก็บ
รวบรวมขยะอนัตราย และก าหนดให้การบริหารจดัการขยะ มูลฝอยเป็นตวัช้ีวดัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในระดบัปฏิบติัควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนในการน าขยะ
กลบัมาใชป้ระโยชน ์และจดักิจกรรมส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีการคดัแยกและน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง 

ทั้ งน้ี ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ได้ให้บริการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการคดัแยกและน าขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไม่ให้บริการก าจดัขยะมูลฝอยแตกต่างกบัพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งไร 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัญหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 
ประเทศไทยมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยทัว่ประเทศ 26.77 ลา้นตนั โดยขยะมูลฝอยจ านวน
ดงักล่าว ไดรั้บการใหบ้ริการเกบ็ขนและน าไปก าจดั จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 
4,179 แห่ง (ร้อยละ 54) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปก าจดัแบบถูกตอ้ง จ  านวน 7.2 
ลา้นตนั (ร้อยละ 27) ก าจดัแบบไม่ถูกตอ้ง 6.9 ลา้นตนั (ร้อยละ 26) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ไม่ไดรั้บการเกบ็ขนท าใหต้กคา้งในพื้นท่ีอยูถึ่ง 7.6 ลา้นตนั (ร้อยละ 28) และมีปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีถูกดึงน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 5.1 ลา้นตนั (ร้อยละ 19) ซ่ึงจะมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ไม่ไดมี้การจดัการถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 14.47 ลา้นตน้ (ร้อยละ 54.05) และจากการส ารวจ
ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกคา้ง 28 ลา้นตนั (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557, หน้า 21) ซ่ึงขยะมูลฝอยดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อดิน น ้ า อากาศ เป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรค เกิดทศันอุจาดต่อผูพ้บเห็น และส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี และจากการท่ีไม่มีการจดัการบ่อขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการท าใหใ้นปี 
พ.ศ. 2557 มีเหตุการณ์ไฟไหมบ่้อขยะมูลฝอยในหลายพื้นท่ี เช่น ไฟไหมบ่้อขยะมูลฝอยท่ี
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2557 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2517) ไฟไหมบ่้อขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลเมืองลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2557 (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2557) ไฟไหมบ่้อขยะมูลฝอยท่ีต าบล
แม่ลา อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2557 (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2557) เป็นตน้ ซ่ึงทุกเหตุการณ์ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การด ารงชีพ
ของประชาชนในพื้นท่ี และรัฐตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมากในแกไ้ขปัญหา รวมทั้งส่งผล
กระทบด้านลบต่อประเทศ นอกจากปัญหาข้างต้นประเทศไทยยงัมีการลักลอบท้ิงขยะ
อนัตรายในหลายพื้นท่ี เช่น การลกัลอบท้ิงขยะอนัตรายท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง การลกัลอบท้ิงขยะอุตสาหกรรมท่ีต าบลแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ 
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การลกัลอบท้ิงขยะอุตสาหกรรมท่ีต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
(มูลนิธิโลกสีเขียว, 2556) โดยในทุกเหตุการณ์ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัของประชาชน 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ก  าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
นโยบายท่ีส าคัญของประเทศ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และไดใ้หค้วามเห็นชอบ Roadmap การ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอ
ในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดย Roadmapฯ มีสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 (1) ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤต (ขยะ    

มูลฝอยเก่า)  

 (2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอย
ใหม่) 
 (3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
 (4) สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 

 จงัหวดัจนัทบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 12-13 องศา
เหนือ และเส้นแวงท่ี 101-102 องศาตะวนัออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 245 
กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีประมาณ  6,338  กิโลเมตร2 หรือประมาณ  3,961,250 ไร่ คิดเป็น 16.6 % 
ของพื้นท่ีภาคตะวนัออก และเท่ากบั 1.8 % ของพื้นท่ีทั้งประเทศ จงัหวดัจนัทบุรีเป็นเมือง
เกษตรกรรมจึงมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกท่ี
เป็นเมืองอุตสาหกรรม เช่น จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัระยอง โดยในปี 
พ.ศ. 2557 จงัหวดัชลบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 875,191 ตนั จงัหวดัระยองมีปริมาณขยะ
มูลฝอยเกิดข้ึน 343,800 ตนั จงัหวดัฉะเชิงเทรามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 305,066 ตนั 
จงัหวดัจนัทบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 215,450 ตนั จงัหวดัสระแกว้มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดข้ึน 191,534 ตนั และจงัหวดัตราดมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 89,475 ตนั ถึงแมจ้งัหวดั
จนัทบุรีจะมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยค่อนขา้งน้อย แต่จังหวดัก็ประสบปัญหาด้านการ
จดัการขยะมูลฝอย โดยในปี พ.ศ. 2557 จังหวดัจันทบุรีมีการน าขยะมูลฝอยไปก าจัดใน
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สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 46,205 ตนั และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ไม่ไดน้ าไปก าจดัวนัละ 75,555 ตนั โดยขยะมูลฝอยท่ีน าไปก าจดัไม่ถูกตอ้งและไม่ไดน้ าไป
ก าจัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมทั้ งทางด้าน ดิน น ้ า  อากาศ และส่ิงมีชีวิต 
นอกจากนั้นยงัก่อใหเ้กิดทศันอุจาดและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  
 

 ปัญหาดา้นขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรีนบัวนัจะทวีความรุนแรงข้ึน เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การเพิ่มข้ึนของจ านวนนักท่องเท่ียว การเจริญเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน 
และปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี คือ ประชาชนยงัให้
ความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอยค่อนขา้งนอ้ย ประชาชนมีการบริโภคสินคา้ท่ีฟุ่มเฟ่ือย 
และไม่ใหค้วามส าคญัในการคดัแยกขยะและการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ โดยประชาชน
ส่วนใหญ่จะคิดวา่เม่ือตนเองจ่ายค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แลว้ การจดัการขยะมูลฝอยกเ็ป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งจดัการ 
 

 จงัหวดัจนัทบุรีได้ตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย จึงได้
จดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) ข้ึนเพื่อเป็นแผน
แม่บทของจงัหวดัในการจดัการขยะมูลฝอย โดยน้อมน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มาเป็นแนวทางในการจดัท า
แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อให้การจดัท าแผน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรีมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ซ่ึงจะท าให้
แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรีเป็นท่ียอมรับของประชาชนและสามารถ
น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 (1) เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดัจนัทบุรี 

 (2) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั

จนัทบุรี 
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 (3) เพื่อจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) 

1.3 ระยะเวลาด าเนนิการ  
การศึกษาในคร้ังน้ีด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 
 

1.4 พ้ืนทีด่ าเนินการ  
จงัหวดัจนัทบุรี  
 

1.5 สัดส่วนของผลงาน 
สัดส่วนของผลงานท่ีผูเ้สนอผลงานเป็นผูป้ฏิบติั คิดเป็น ร้อยละ 90 ซ่ึงมีสัดส่วนการ

ด าเนินงาน ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 
สัดส่วนของผลงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม สัดส่วนของผลงานที่ข้าพเจ้าปฏิบตัิ ผู้ร่วมด าเนนิการ 
1.ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบรีุ 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 

- เสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบรีุแต่งตั้งคณะ

กรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดัจนัทบุรี 

 

 

2. จดัประชุมช้ีแจง Roadmap การจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายแก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานท่ีก าจดัขยะ

มูลฝอย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในทอ้งท่ี

จงัหวดัจนัทบุรี 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 

- ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

สถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอย และหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุมฯ 

 

3. จดัประชุมช้ีแจง Roadmap การจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายแก่คณะ

กรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดัจนัทบุรีและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 

- ร่วมกบัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 13 

(ชลบุรี) จดัประชุมฯ 

- ประสานคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอยของจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการประชุมฯ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
สัดส่วนของผลงาน 

ขั้นตอน/กจิกรรม สัดส่วนของผลงานที่ข้าพเจ้าปฏิบตัิ ผู้ร่วมด าเนนิการ 
 - จดัเตรียมสถานที่และขอ้มูลในการประชุมฯ  

4. รวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูล

ฝอยของจงัหวดัจนัทบรีุ 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 

- ส ารวจขอ้มูลสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของจงัหวดั

จนัทบรีุ 

- ประสาน อปท. ขอขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอย 

- ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย 

- ประมวลผลความพึงพอใจของประชาชนในการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอย 

- รวบรวมขอ้มูลขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบรีุจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม

ภาคที่ 13 (ชลบุรี) , กรมควบคุมมลพิษ และ สผ. 

เป็นตน้ 

- ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นศูนย์

รับก าจดัขยะมูลฝอย 

- ส ารวจพื้นท่ีเพื่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย

อยา่งถูกหลกัวิชาการ 

-วิเคราะห์ขอ้มูลขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 

 

 

5. จดัประชุม

คณะกรรมการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 

1/2557 

 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 75 

- ประสานผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

- จดัเตรียมสถานที่และขอ้มูลในการประชุมฯ  

- จดัท ารายงานการประชุมฯ 

- จดัท า clustering การจดัการขยะมลูฝอยและขอ

ความเห็นชอบในที่ประชุมฯ 

สัดส่วนผลงาน ร้อยละ25 

- ประสานผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
สัดส่วนของผลงาน 
ขั้นตอน/กจิกรรม สัดส่วนของผลงานที่ข้าพเจ้าปฏิบตัิ ผู้ร่วมด าเนนิการ 

6. จดัท า (ร่าง) แผน

บริหารจดัการขยะ  

มูลฝอยของจงัหวดั

จนัทบรีุ (ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2558-2562) 

 

 

 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 

- วิเคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของ

จงัหวดั 

- จดัท ายทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดั  

- ศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. จดัประชุม

คณะกรรมการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย

ของจงัหวดัจนัทบุรี 

คร้ังท่ี 2/2557 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 75 

- ประสานผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

- จดัเตรียมสถานที่และขอ้มูลในการประชุมฯ  

- จดัท ารายงานการประชุมฯ 

- ช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถาม (ร่าง) แผนบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบรีุ (ระยะ 5 

ปี พ.ศ. 2558-2562) 

สัดส่วนผลงาน ร้อยละ 25 

- ประสานผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 

8. เสนอแผนบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย

ของจงัหวดัจนัทบุรี 

(ระยะ 5 ปี พ.ศ. 

2558-2562) ใหผู้ว้า่

ราชการจงัหวดั

จนัทบรีุลงนาม 

สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 100 

- เสนอแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ

จงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) ให้

ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรีลงนาม 
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1.6 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
 (1) จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีไม่มีปัญหาดา้นมลพิษท่ีรุนแรง เม่ือเทียบกบัจงัหวดั

ใกลเ้คียงในพื้นท่ีภาคตะวนัออก (จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบุรี) ท าให้หน่วยงานราชการ 

สถาบนัการศึกษา และภาคเอกชน มีการจดัเก็บขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ค่อนขา้งนอ้ยและไม่ทนัสมยั ประกอบกบัเวลาในการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยฯ มี

อย่างจ ากดั จึงท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการจดัท าแผนบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยฯ   

 (2) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูล

ฝอยในพื้นท่ีน้อย และบุคลากรของทอ้งถ่ินไม่มีความเช่ียวชาญในการจดัการขยะมูลฝอย 

ในขณะท่ีการจดัการขยะมูลฝอยเป็นหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกบัการ

แกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน 

รวมทั้งจงัหวดัมีงบประมาณจ ากดั จึงท าให้ตอ้งใช้เวลาสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการวาง

ยทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอย   

(3) การจดัสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล เป็นโครงการท่ีตอ้ง
ใชง้บประมาณจ านวนมาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงล าพงัไม่สามารถด าเนินการได ้
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัจนัทบุรีจึงไดท้ าการศึกษาและจดัท า 
cluster ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
แต่ในการจดัท า cluster ดงักล่าว ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามหลกัวิชาการ เน่ืองจากผูน้  า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งมีวิสัยทัศน์ในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต่างกัน ,   
ปัญหาดา้นขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีความรุนแรงไม่เท่ากนั , 
ปัญหาเร่ืองงบประมาณในการจัดสร้างสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย และการต่อต้านของ
ประชาชนในการสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย จึงมีความยุ่งยากในการจดัท า cluster การ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 

(4) กระบวนการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-
2562) ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและประสบการณ์เชิงวชิาการในหลายดา้น เช่น การใชห้ลกั
เทคนิคการวเิคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค โดยใชว้ิธี SWOT Analysis 
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เพื่อน าไปประเมินจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ ความรู้ในเร่ืองเทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย องค์
ความรู้ในกระบวนการวางแผนและจัดท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ และการใชห้ลกั
ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกบัการวิจยัทางสังคม ในการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย อนัตรายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(5) การจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) 
ตอ้งใช้ทกัษะในการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยตามแผนงานท่ีวางไว ้รวมทั้งการบริหาร คนเพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในส่วนงานต่างๆ ทั้ง หน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร การ
สร้างแรงจูงใจ การสร้างการมีส่วนร่วม และการส่ือสารท าความเขา้ใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกนัน าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) ไปปฏิบติั 

 

1.7 ขอบเขตในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
จนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) โดยรวบรวมสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั และ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งจดัท าแบบสอบถามองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และน ามาใช้ในการจดัท ากลยุทธ์ และ
ยทุธศาสตร์การจดัการขยะมูลฝอย 
 

1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 (1) จงัหวดัจนัทบุรีมีแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-
2562) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใหก้บัทุกภาค
ส่วน  
 (2) จงัหวดัจนัทบุรีมีขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจงัหวดั ซ่ึงสามารถน ามาใช้ใน
การตัดสินใจจัดท าโครงการเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  และใช้เป็นกรอบในการ
จดัสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดั เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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1.9 นิยามศัพท์ 
 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 
หมายถึง การท่ีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรี สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายดา้น
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค ์
แผนงาน และการปฏิบติังานร่วมกนั เพื่อผลประโยชน์ท่ีไดรั้บร่วมกนัอย่างเป็นธรรม ถูกตอ้ง
เหมาะสม ไดรั้บการยอมรับร่วมกนั 
 ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนจากกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในชุมชน เช่น เศษกระดาษ เศษผา้ เศษ
อาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืน
ใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือท่ีอ่ืนๆ รวมถึงขยะมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อนัตรายจากชุมชน ทั้งน้ีไม่รวมถึงกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง ส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั เมืองพทัยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
 กลุ่มพื้นท่ี (Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อร่วม
ด าเนินกิจการในการก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
 
 
 
 



 

 
บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 2.1 แนวคิด ความส าคญั และกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
 2.3 นโยบาย แผน และยทุธศาสตร์การพฒันา 
 2.4 นโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 2.5 แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
 2.6 สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 
 2.7 ขอ้มูลพื้นฐานจงัหวดัจนัทบุรี 
 2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคดิ ความส าคญั และกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดพนัธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) 
และแผนงาน (Plans) เพื่อให้องคก์รปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ี
ประสงค์ ดังนั้น กระบวนการวางแผน จึงประกอบด้วย (1) การก าหนด พนัธกิจ (2) การ
ก าหนดเป้าหมาย และ (3) การก าหนดแผนงาน ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้น
ทั้งสามขั้นตอน จากนั้นจึงน าแผนงานไปส่ือสารใหส้มาชิกในองคก์รเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 
อยา่งไรกต็าม ในการบริหารจดัการทัว่ไปผูบ้ริหารอาจมุ่งท่ีการปฏิบติัตามแผนงานจนละเลย
เป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไวไ้ด ้จึงถือว่าการ
บริหารจดัการลกัษณะน้ีไม่ไดด้ าเนินการครบถว้นตามกระบวนการวางแผน (สาคร สุขศรีวงศ,์ 
2550 : 99)  
 ธงชยั สันติวงษ ์(2539: 7) ใหค้วามหมายว่า การวางแผนคือ เป็นกระบวนการท่ีบุคคล
หรือองคก์รท าการตดัสินใจไวล่้วงหนา้เก่ียวกบังานบางอยา่งท่ีกระท าในอนาคต 
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 อนนัต ์ เกตุวงศ ์(2541 : 8) ใหค้วามหมายว่า การวางแผนคือ การตดัสินใจล่วงหนา้ใน
การเลือกทางเลือกเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุประสงคห์รือวิธีการกระท า โดยทัว่ไปจะ 
เป็นการตอบค าถามว่า จะท าอะไร ท าไมต้องท า ใครเป็นผูก้ระท า ท าเม่ือใด ท าท่ีไหน           
ท าอยา่งไร 
 เนตร์พณัณา ยาวริาช (2546 : 5) ใหค้วามหมายวา่ การวางแผนคือ กระบวนการก าหนด
วิธีการด าเนินการให้ส า เร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้อย่างไร ด้วยวิธีใด เม่ือไร 
วตัถุประสงคข์องการวางแผนคือ ช่วยใหท้ราบทิศทางในการท างาน 
 ยุทธศาสตร์ คือ แผนแม่บทหรือแผนปฏิบติัการหลกัส าคญัขององค์กร ซ่ึงองค์กรใช้
เป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินงานระยะยาว รวมทั้งใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการใชท้รัพยากร
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยท าใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื (Schermerhorn. 2002 : 5)  
 ยทุธศาสตร์ (Strategy) คือ รูปแบบของวตัถุประสงค ์นโยบาย โครงการ กิจกรรม การ
ตดัสินใจ หรือการจดัสรรทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัก าหนดว่า องคก์ารคือใคร ท าอะไร และท าไป
ท าไม ยทุธศาสตร์แตกต่างกนัตามระดบัของหน่วยงานและช่วงเวลา (Bryson. 1995 : 32) 
 ยทุธศาสตร์ (Strategy) คือ ทิศทางและขอบเขตขององคก์ารในระยะยาว เพื่อใหบ้รรลุ
ประโยชนแ์ก่องคก์ารโดยผา่นการจดัสรรทรัพยากรภายใตภ้าวะแวดลอ้มแห่งการเปล่ียนแปลง 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Johnson and 
Scholes. 1999 : 10) 
 สิทธิพร นิยมศรีสมศกัด์ิ (2546 : 3) ไดใ้ห้ความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy) คือ 
แผนงานวิธีด าเนินงานตามแผนกลวิธีในการด าเนินงานรวมทั้งขั้นตอนท่ีจะท าให้วิสัยทศัน์
ของหน่วยงานประสบความส าเร็จ ลกัษณะยทุธศาสตร์จะเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิก เอ้ือต่อ
การถ่ายโยงการเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ในกิจกรรมและการด าเนินงาน ทั้งของ
หน่วยงาน 
 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทศัน์ (Vision) และเป้าประสงคข์ององคก์าร (Corporate 
Goal) แผนยทุธศาสตร์ท่ีดีนั้น จะตอ้งถูกก าหนดข้ึนตามวิสัยทศัน์ขององคก์าร อนัเป็นผลผลิต
ทางความคิดร่วมกนัของสมาชิกในองค์การท่ีได้ท างานร่วมกนัหรือจะท างานร่วมกนั โดย
วสิัยทศัน์น้ีเป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเป็นจุดหมายปลายทางท่ีองคก์ารประสงคจ์ะไปใหถึ้ง 
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และวิสัยทศัน์น้ีมีการแปลงออกมาเป็นวตัถุประสงค ์(Objective) ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถ
วดัได้ ทั้ งน้ีองค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปี
งบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยงัสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจดัท า
แผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไดอี้กดว้ย 
 แผนยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ (Mission) ขององค์กร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ไดผ้ลประโยชน์จากองคก์ร (Stakeholders) อนัเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วย ผูรั้บบริการ 
(Customer) บุคลากร (Employee) ชุมชนในทอ้งท่ี (Community) ผูถื้อหุ้น (Stockholder) 
องคก์รประชาสังคม (Civil society) 
 แผนยุทธศาสตร์ คือ แนวทางหรือวิธีการพฒันาขององคก์ร เพื่อการพฒันาในอนาคต 
ท่ีมีการก าหนดวิสัยทศัน์ มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวท่ีแน่ชดั มีการวิเคราะห์อนาคตและ
คิดเชิงการแข่งขนัท่ีตอ้งการระบบการท างานท่ีมีความสามารถในการปรับตวัสูง ส าหรับการ
ท างานในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ตอ้งการระบบการท างานท่ีคล่องตวั ตอ้งการด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงในการน าสู่
เป้าหมายในอนาคต สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตเพื่อความอยู่รอดและ
ความกา้วหนา้ขององคก์ารในอนาคต 
 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ คือ กระบวนการตดัสินใจอย่างเป็นระบบใน
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดั รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อบรรลุเป้าประสงคท่ี์
ได้ก  าหนดไว ้อนัเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งยงัเป็นการ
สนองตอบต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอีกดว้ย 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็น 
กระบวนการตดัสินใจเพื่อก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ใน
อนาคตท่ีตอ้งบรรลุและก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ท่ีก าหนดบนพื้นฐานขอ้มูลท่ี
รอบดา้นอย่างเป็นระบบ ส่วนในดา้นการวางแผนยทุธศาสตร์นั้น เป็น กิจกรรมท่ีมีขั้นตอนท่ี
เช่ือมโยงและสัมพนัธ์กบัการจดัท าแผนปฏิบติัการ โดยเร่ิมประเมินจุดหมายพื้นฐานและ
ธรรมชาติขององคก์รดว้ยการศึกษาอนาคต และก าหนดความคาดหวงัโดยใชห้ลกัการ SWOT 
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จากนั้นจึงสร้างยทุธศาสตร์ทางเลือกดว้ยการประเมิน คดัเลือกพื้นท่ีของผลลพัธ์ท่ีส าคญั เพื่อ
เลือกทางเลือกท่ีดี ท่ีสุดซ่ึงอาจมากกว่าหน่ึงทางเลือก  การก าหนดแนวทางท่ีจะบรรลุ
สภาพการณ์ในอนาคตท่ีตอ้งการใหเ้กิด จะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีรอบดา้น ค านึงถึง
สภาพการณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดศกัยภาพ หรือขีดความสามารถขององคก์ร และการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม การบริหารและ
การท างานส าคญัๆ โดยอาศยัแผนเป็นกรอบและแนวทางจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท างาน
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายไดดี้ข้ึน ไม่มีการท างานซ ้ าซอ้น ไม่แยง่งานกนั การท างานทุกอยา่ง
ทุกขั้นตอนจะประสานสอดคลอ้งกนัโดยตลอด ยิ่งกว่านั้นยงัช่วยใหผู้ร่้วมงานมีขวญัก าลงัใจ 
และความมัน่ใจในการท างานใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมายร่วมกนัดว้ย 
 กล่าวโดยสรุปแผนยทุธศาสตร์ประกอบดว้ยพื้นฐาน 5 ประการ คือ  
    (1) การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) ในการก าหนดทิศทางขององคก์รจะ
ประกอบดว้ย การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบใน
การด าเนินงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว ภารกิจ 
(Mission) ในกระบวนการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์นั้น ขั้นแรกองคก์รจะตอ้งระบุภารกิจ
และเป้าหมายหลกัท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือขอ้ความของบริษทัท่ี
พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบนั  และก าลงัจะท าอะไรในอนาคตและองคก์รเป็น
องคก์รแบบใด  และจะกา้วไปสู่การเป็นองคก์รแบบใด ทั้งน้ีเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือ
คู่แข่ง  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ขอ้ความเร่ืองภารกิจขององคก์รจะประกอบไปดว้ย  ขอ้ความท่ีบ่ง
บอกถึงคุณค่าทางปรัชญาส าคญัท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจกระท า  ซ่ึงแสดงถึงพนัธะขององคก์รท่ีมี
ต่อเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของผูบ้ริหาร  นอกจากน้ีแล้วภารกิจยงัจะสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมาย คือการบอกถึงส่ิงท่ีองคก์ารปรารถนาให้
เกิดข้ึนในอนาคตและพยายามบรรลุ โดยมีการก าหนดใหช้ดัเจน กระชบั ตรงจุด และสามารถ
วดัได ้ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายจะมีการก าหนดใหช้ดัเจนข้ึนกว่าการก าหนดภารกิจว่าจะตอ้ง
ท าส่ิงใด  
    (2) การประเมินองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) ในการประเมิน
สภาพแวดลอ้มขององคก์รนั้นจะประกอบไปดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก และ
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหท้ราบถึง จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
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และอุปสรรค หรือโดยทัว่ไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตวัแบบสวอ็ท (SWOT Analysis) 
เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ซ่ึงช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ี
มีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร  
    (3) การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy Formulation) การก าหนดยทุธศาสตร์เป็นการ
พัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค  ท่ีได้จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกและการวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน โดยองค์กรจะตอ้งก าหนดและเลือกยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกบัองค์กรท่ีสุด 
ผูบ้ริหารตอ้งพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองคก์รจึงจะไปถึงเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไวไ้ด ้
โดยใชค้วามไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์รก าหนดเป็นยทุธศาสตร์  
    (4) การด าเนินยทุธศาสตร์ (Strategy Implementation) การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั 
คือกระบวนการท่ีผูบ้ริหารแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนด
รายละเอียดดา้นต่างๆ เช่น ดา้นงบประมาณหรือวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายในดา้นวฒันธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้
สามารถด าเนินการตามยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
    5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมกลยทุธ์เป็น
หนา้ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลยทุธศาสตร์ท่ีน าไปปฏิบติั ทั้งน้ี
ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติันั้นมกัจะเกิดขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้งการการปรับปรุง  เพื่อให้แน่ใจว่า
ยทุธศาสตร์นั้นจะก่อใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีตรงตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้
 ความส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ 
    (1) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยใหอ้งคก์รสามารถ
พฒันา ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีเพราะการก าหนดแผน
ยทุธศาสตร์นั้น ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน
และสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร  
    (2) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยให้หน่วยงานใน
ภาครัฐกิจ ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีส่วนเอ้ืออ านวยความส าเร็จและความลม้เหลว
ลม้เหลวต่อเป้าประสงคข์ององคก์ร  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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    (3) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยส่งเสริมการจดัการ
ภาครัฐ แนวใหม่ (New Public Management, NPM) ท่ีให้ความส าคญัการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศ
ไทยเรียกว่า การปฏิรูประบบราชการ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐกิจยงัตอ้งด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงเป็นกระแสหลกั
ในการบริหารรัฐกิจปัจจุบนั  
    (4) แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วยยกระดับ
ระบบการจดัท างบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based Budgeting)   
    (5) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วยในการสร้าง
นวตักรรมการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และน าเสนอทางเลือกในการ
บริหารจัดการแบบใหม่ๆ ท่ีหลุดพน้จากกรอบพนัธนาการทางความคิด อันเก่ียวขอ้งกับ
ระเบียบปฏิบติัราชการท่ีลา้สมยัและไม่เป็นไปเพื่อประโยชนสู์งสุดของประชาชน  

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางด า เ นินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ตามพนัธกิจ (Mission) ขององค์กร สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะผูท่ี้ไดผ้ลประโยชนจ์ากองคก์ร (Stakeholders) อนัเป็น
ปัจจัยส าคญัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วย 
ผูรั้บบริการ (Customer) บุคลากร (Employee) ชุมชนในทอ้งท่ี (Community) ผูถื้อหุ้น 
(Stockholder) องคก์รประชาสังคม (Civil Society) นัน่คือ การวางแผนยทุธศาสตร์จึงเป็น
ทิศทางท่ีชัดเจนในการบริหารจดัการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จ แต่
องคก์รจะด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งตอบค าถามทางยุทธศาสตร์ 4 ค  าถามท่ี
ส าคญั คือ      
 (1) ในอนาคต เราตอ้งการไปสู่จุดไหน (Where do we want to be)  
 (2) ปัจจุบนัเราอยู ่ณ จุดไหน (Where are we now)   
 (3) เราจะไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งไร (How do we get there)   
 (4) เราจะตอ้งท าหรือปรับเปล่ียนอะไรบา้ง เพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do 
or change  in order to get there)   
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ภาพ 1 รูปแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค าถามทางยุทธศาสตร์ 4 ค  าถามกบัองคป์ระกอบของ
การบริหารยทุธศาสตร์ 
 

 กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์ร เป็นการศึกษาหาเหตุผลเก่ียวกบัปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร ทั้งปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อคน้หาศกัยภาพ
ขององค์กรในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมและสมรรถนะขององค์กร  เพื่อ
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายความคาดหวงัในการพฒันา และเพื่อการก าหนดกลยทุธ์ใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามศกัยภาพโดยใช้ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ซ่ึงช่วยให้
มองเห็นองค์กรอย่างรอบดา้นมากข้ึน โดยการน าโอกาสกบัจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและหลีกเล่ียงอุปสรรคกบัลดจุดอ่อนขององคก์รใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
    (1) จุดแขง็ (Strength : S) เป็นความสามารถหรือสถานการณ์ภายในท่ีเป็นบวก ท่ี
สนบัสนุน หรือสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
นัน่คือ เป็นการพิจารณาเก่ียวกบัส่วนดี ความเขม้แขง็ ความสามารถ ศกัยภาพส่วนท่ีส่งเสริม
ความส าเร็จ      

การน ายทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

เราตอ้งการไปสู่จุดไหน 
(Where do we want to be) 

การก าหนดวสิัยทศัน์ 
และทิศทางขององคก์ร 

ปัจจุบนัเราอยู ่ณ จุดไหน 
(Where are you now) 

การวนิิจฉยัองคก์ร 
(การวเิคราะห์ SWOT) 

เราจะไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งไร 
(How do we get there) 

การก าหนดยทุธศาสตร์ 
และการเขียนแผนท่ี 

เราจะตอ้งท าหรือปรับเปล่ียน
อะไรบา้งเพื่อไปถึงจุดนั้น 

(What do we have to do or change in 
order to get there) 
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    (2) จุดอ่อน (Weakness : W) เป็นสถานการณ์ภายในท่ีเป็นเชิงลบและดอ้ย ซ่ึงองคก์ร
ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ นั่นคือ เป็นการ
พิจารณาเก่ียวกบัส่วนเสีย ความอ่อนแอ ขอ้จ ากดั ความไม่พร้อม รวมทั้งประเด็นปัญหาและ
ความตอ้งการ 
    (3) โอกาส (Opportunity) เป็นสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารท างานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นปัจจัยภายนอกเชิงบวก นั่นคือ เ ป็นการศึกษา
สภาพแวดลอ้มภายนอก (Outside In) ว่ามีสภาพเป็นเช่นไร และจะสร้างให้เกิดโอกาสใด
ใหก้บัองคก์รอยา่งไร     
    (4) อุปสรรค (Threat) หรือขอ้จ ากดั เป็นสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างาน
ขององคก์รท าใหไ้ม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้หรือเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นเชิงลบ นัน่คือ 
เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอก (Outside In) ท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 
ก่อใหเ้กิดผลเสียหรือเป็นขอ้จ ากดัต่อองคก์ร 
 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดทิศทางองค์กร (Positioning organization) ทิศทางหรือ
เป้าหมายในอนาคตขององคก์รเป็นส่ิงบ่งช้ีว่า องคก์รมีส่ิงท่ีตอ้งการเห็น ตอ้งการเป็นอยา่งไร 
ซ่ึงจะต้องก าหนดไว้ในลักษณะของวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ อันเป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่  
    (1) วสิัยทศัน ์(Vision) เป็นการก าหนดสภาพดา้นการพฒันาท่ีองคก์รตอ้งการจะเป็น
ในอนาคตตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยระบุเป็นขอ้ความท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่เก่ียวกบั
ทิศทางและจุดยืนท่ีตอ้งการผลกัดนัให้เกิดข้ึนเป็นจุดหมายปลายทางร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    (2) พนัธกิจ (Mission) เป็นการก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหนา้ท่ีท่ีองคก์ร
ตอ้งท าในลกัษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก  าหนดไว ้
หรือเป็นภารกิจตามยทุธศาสตร์หรืออีกนยัหน่ึง คือ ปฏิบติัการท่ีองคก์รจะตอ้งด าเนินการเพื่อ
บรรลุเป้าประสงคแ์ละวสิัยทศัน์   
    (3) ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategy Issue) เป็นการก าหนดประเด็นท่ีส าคญัท่ีองคก์ร
จ าเป็นต้องด าเนินการพฒันาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไวไ้ด้ โดยประเด็นทาง
ยุทธศาสตร์จะเกิดจากการเปรียบเทียบวิสัยทศัน์ท่ีองคก์รตอ้งการจะเป็น (Vision) กบัการ
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วิเคราะห์ศกัยภาพขององคก์รในปัจจุบนั (SWOT) หรือความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั หรือ
กล่าวไดว้่า ประเด็นยุทธศาสตร์น้ีสามารถท าไดโ้ดยการน าพนัธกิจแต่ละขอ้มาพิจารณาว่า 
หน่วยงานตอ้งการด าเนินการประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลงัจากไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ 
ตอ้งการใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงทิศทางใด 
    (4) เป้าประสงค์หรือวตัถุประสงค์ (Goal) เป็นการก าหนดเป้าหมายในระดับ
วสิัยทศันเ์พื่อตอบวา่ องคก์รบรรลุถึงวสิัยทศันต์ามท่ีตั้งไวห้รือไม่  
    (5) การก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ร เป็นการน าผลจากการวิเคราะห์สถานภาพของ
องค์กรมาให้น ้ าหนัก ความส าคัญทั้ งปัจจัยภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก 
(โอกาส อุปสรรค) มาก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกบัต าแหน่งปัจจุบนัของ
องคก์ร ซ่ึงมิใช่การด าเนินงานตามปกติ แต่เป็นแนวทาง/วิธีการ ท่ีมีกลวิธีท่ีแยบยลหรือดีท่ีสุด 
(ในเชิงบวก) ส าหรับการท างานภายใตข้อ้จ  ากดัต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าประสงค ์พนัธกิจ 
และวิสัยทศัน์ท่ีก  าหนดไว ้การก าหนดกลยุทธ์จึงมีความส าคญัอย่างยิง่ต่อจุดหมายปลายทาง
ในอนาคต 
 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดแผนปฏิบติัการ (Action Plans) การท่ีองคก์รมีแผนยทุธศาสตร์
แลว้กมิ็ไดเ้ป็นหลกัประกนัว่าองคก์รจะกา้วไปสู่ความส าเร็จได ้หากองคก์รนั้นไม่สามารถน า
กลยทุธ์ท่ีก  าหนดไวไ้ปปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม และมกัพบว่าแผนยทุธศาสตร์ท่ี
ก าหนดมาอย่างดีตอ้งประสบความลม้เหลว เพราะไม่สามารถปรับเปล่ียนและพฒันาส่วน
ต่างๆ ขององคก์ร เพื่อท่ีจะน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) ใหเ้กิดผลได ้
ดงันั้น แผนยุทธศาสตร์ท่ีดีจึงตอ้งควบคู่กบัการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีย ังต้องน าแผนยุทธศาสตร์มาเป็นข้อพิจารณาในการพัฒนาองค์กร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่วนส าคญัให้สามารถ
ปรับขีดความสามารถขององค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้รวมทั้ งปรับขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเงินงบประมาณ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ
เทคโนโลยใีหเ้หมาะสม และตอ้งอาศยัการก ากบัควบคุมใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์ดว้ย 
 ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จและตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
    (1) ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor : CSF) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อ
การบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ เป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบติังาน



 
19 

 

ทุกระดบัใหมุ่้งไปในทิศทางเดียวกนั ท าให้เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารขององคก์รรู้ว่า ตอ้งท าส่ิง
ใดเพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิขององคก์รตอบสนองวสิัยทศัน ์ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จไม่จ าเป็นตอ้ง
วดัผลได้ เพียงแต่ท าหน้าท่ีช้ีน าหรือเป็นหลกัส าคญัต่อการบรรลุวิสัยทศัน์ ปัจจยัหลกัแห่ง
ความส าเร็จท่ีก าหนดจากวสิัยทศันห์รือพนัธกิจขององคก์ร 
    (2) ตวัช้ีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) หรือตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงาน ใชว้ดัความกา้วหนา้ของการบรรลุปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิของ
องคก์ร โดยเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีตกลงกนัไว ้องคก์รสามารถ
ใช้ผลของการวดัและการประเมินความกา้วหน้าของการบรรลุวิสัยทศัน์เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององค์กร ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัมีความเช่ือมโยงกบั
ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ นอกจากน้ีควรมีความเหมาะสมสามารถโน้มน้าวให้ทุกคนใน
องค์กรและผูมี้ส่วนได้เสียประโยชน์ ตลอดจนสาธารณชนเช่ือถือผลงานท่ีวดัจากตวัช้ีวดั
เหล่าน้ี 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 2.2.1 ความหมายของขยะมูลฝอย   
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 บทนิยาม 
"มูลฝอย" หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว ์
หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงขยะมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ใหนิ้ยามค าว่า 
“มูลฝอย” จดัเป็นของเสียประเภทหน่ึง โดยให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า ของเสีย (Waste) 
หมายความว่า ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวตัถุอนัตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูก
ปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น 
ท่ีอยูใ่นสภาพของแขง็ ของเหลวหรือก๊าซ 
 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ี
ใส่อาหาร เถา้ มูลสัตวห์รือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์
หรือท่ีอ่ืน 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ไดนิ้ยามค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียง
กบัค าวา่ “ขยะมูลฝอย” เพื่อควบคุม ก ากบัการจดัการ “ขยะมูลฝอย” ในภาคอุตสาหกรรม โดย
ไดนิ้ยามค าว่า “ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้” หมายความว่า ส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้ หรือของ
เสียทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวตัถุดิบ ของเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต ของเสียท่ีเป็นผลิตภณัฑเ์ส่ือมคุณภาพ และน ้ าท้ิงท่ีมีองคป์ระกอบ
หรือมีคุณลกัษณะท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงปรากฏในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดั
ส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 
 ความหมายของขยะมูลฝอยในเชิงวชิาการ ขยะหรือขยะมูลฝอย (Refuse or Solid 
Waste) หมายถึง ของเสียท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ซ่ึงอาจจะมีความช้ืนปะปนมาดว้ยจ านวนหน่ึง 
ขยะท่ีเกิดข้ึนจากอาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการโรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดสดกต็ามจะ
มีปริมาณและลกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยปกติแลว้วตัถุต่างๆ ท่ีถูกท้ิงมาในรูปของขยะ
นั้นจะมีทั้งอินทรียส์ารและอนินทรียส์าร สารวตัถุต่างๆ เหล่าน้ี บางชนิดก็สามารถย่อยสลาย
ได้ดว้ยจุลินทรียใ์นเวลาอนัรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็ใช้
เวลานานในการยอ่ยสลายหรือไม่อาจจะยอ่ยสลายไดเ้ลย เช่น พลาสติก เศษแกว้ เป็นตน้ 
 2.2.2 แหล่งก าเนิดและประเภทของขยะมูลฝอย    
 2.2.2.1 ขยะมูลฝอยเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในชีวิตประจ าวนั  ขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งก าเนิด โดย 
แหล่งก าเนิดท่ีส าคญั (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  ดงัน้ี  
  (1) ขยะมูลฝอยจากอาคาร บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั ขยะมูลฝอยจากแหล่งน้ี 
มีลกัษณะหลากหลาย เช่น เศษอาหาร เศษวสัดุต่างๆ ทั้งท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย 
  (2 )  ขยะ มูลฝอยจาก กิจกรรมภาค อุตสาหกรรม เ ช่น  เศษวัส ดุ 
สารประกอบต่างๆ จากการประกอบกิจการ และขยะมูลฝอยท่ีไม่เป็นอนัตราย   
  (3) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมภาคเกษตรกรรม เช่น ภาชนะบรรจุสาร 
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช แมลง เศษซากพืช ซากสัตว ์ เป็นตน้ 
 2.2.2.2 กรมควบคุมมลพิษไดแ้บ่งประเภทขยะมูลฝอยตามลกัษณะท่ีเกิดข้ึน ได ้4 
ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2555)  ดงัน้ี 
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  (1) ขยะยอ่ยสลาย (Compostable Waste) หรือมูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะ
มูลฝอยท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เศษอาหาร 
ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือ สัตวท่ี์เกิดจาก
การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 
  (2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือวตัถุ
เหลือใช ้ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
เคร่ืองด่ืม เศษโลหะ เหลก็ อะลูมิเนียม ยางรถยนตใ์ชแ้ลว้ เป็นตน้ 
  (3) ขยะอนัตราย (Hazardous Waste) หรือ มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะมูลฝอย
ท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุ ออกซิไดซ์ 
วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพนัธุกรรม 
วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ ์หรือส่ิงอ่ืน
ใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์แบตเตอร่ี โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช กระป๋อง
สเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ 
  (4) ขยะทั่วไป (General Waste) คือ ขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน 
นอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ียอ่ยสลายยากและไม่
คุม้ค่าส าหรับการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม  ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกปนเป้ือนเศษอาหาร โฟม 
เป้ือนอาหาร ฟอลย์เป้ือนอาหาร เป็นตน้ 
 2.2.3 ปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย พิชิต สกุลพราหมณ์ไดก้ล่าวถึงปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลต่อปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย (อ้างถึงใน ธงชัย ทองทวี, 2553. 
หนา้ 8-9) ดงัน้ี 
  2.2.3.1 ลกัษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ิน หมายถึง สถานท่ีต่างกนัท าให้
ปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนต่างกนั เช่น สถานท่ีตั้งอยู่ริมทะเลมกัพบ
เศษปลา เศษเปลือกหอยไดม้ากกว่าขยะมูลฝอยชนิดอ่ืนๆ หรือสถานท่ีภูมิประเทศเป็นสวน
ผลไมจ้ะพบขยะมูลฝอยเป็นเปลือกผลไมม้ากกวา่ขยะประเภทอ่ืน 



 
22 

 

  2.2.3.2 ความหนาแน่นของประชากร ชุมชนท่ีมีผูอ้ยู่อาศยัหนาแน่นมากจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย ชุมชนเมือง แหล่งท่องเท่ียวจะ
มีปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยแตกต่างจากชุมชนเกษตรกรรม 
  2.2.3.3 ฤดูกาลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยมาก  เช่น ฤดูกาลท่ีมี
ผลไมป้ริมาณขยะมูลฝอยพวกเปลือกและผลไมจ้ะมีมากกวา่ขยะประเภทอ่ืน 
  2.2.3.4 อุปนิสัยของประชาชนในชุมชนท่ีมีอุปนิสัยรักความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยจะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเกบ็ขนมากกว่าประชาชนท่ีมีอุปนิสัยไม่รักความเป็น
ระเบียบซ่ึงจะท้ิงขยะมูลฝอยไม่เป็นท่ีเป็นทาง ปริมาณขยะมูลฝอยในการเกบ็ขนจึงนอ้ยแต่จะ
พบตามท่ีสาธารณะ ถนนหนทาง แม่น ้า ล  าคลอง 
  2.2.3.5 สภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมมีก าลงัในการซ้ือ
สินคา้สูงกวา่ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่ากว่า ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปริมาณขยะท่ีมีมาก
ข้ึนตามไปดว้ย 
  2.2.3.6 การบริการเกบ็รวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอย  องค์ประกอบน้ีมีผลอยา่ง
มากต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย หากการเกบ็ขนดีประชาชนกจ็ะมีความสะดวกใน
การน าขยะมูลฝอยไปก าจดัท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งนอ้ยลง 
 2.2.4 การจดัการขยะมูลฝอย 
  กรมควบคุมมลพิษมีแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้แนวคิดหลกัในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการของการจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจากการจดัการขยะ
มูลฝอยในปัจจุบนัเป็นไปในลกัษณะรูปแบบต่างกนั และต่างคนต่างท าก่อให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนงบประมาณ ทอ้งถ่ินไม่สามารถจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมและขาดผูค้วบคุมดูแลระบบท่ี
มีความรู้ความช านาญเฉพาะดา้น จึงเกิดปัญหาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและน ามาซ่ึงเหตุ
เดือดร้อนร าคาญและการร้องเรียน ดงันั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและใหเ้กิดการบูรณาการของ
การจดัการขยะมูลฝอยจะมุ่งเนน้ให้มีการน าขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพน ากลบัมาใชป้ระโยชน์
มากท่ีสุดและลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปบ าบดัและก าจดัให้นอ้ยท่ีสุด พร้อมทั้งให้มี
ศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอย รวมถึงของเสียอนัตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ โดยมุ่งเนน้การ
รวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบกลุ่มพื้นท่ี (Cluster) มีการเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมหรือเทคโนโลยีท่ีเป็นทางเลือกมาตรฐานในการสร้างระบบก าจดัขยะ
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มูลฝอยท่ีเน้นการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลงังานโดยค านึงถึงปริมาณขยะมูลฝอย และ
ขนาดของกลุ่มพื้นท่ี ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใชใ้หม่และการสร้างจิตส านึกการ
คดัแยกขยะมูลฝอยโดยมีแนวทางการด าเนินงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ดงัน้ี 
  2.2.4.1 ก าหนดใหทุ้กครัวเรือนมีการคดัแยกขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล ขยะ
มูลฝอยอินทรีย ์ของเสียอนัตรายจากชุมชน และขยะอ่ืนๆ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดั
ให้มีระบบคดัแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และสนบัสนุนให้ทุกชุมชนมี
การเลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีส่วนประกอบจากวสัดุรีไซเคิลและวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดย
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจะเป็นหน่วยงานตวัอยา่ง 
  2.2.4.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ธุรกิจรับซ้ือขยะรีไซเคิลท่ีคดัแยกจาก แต่ละ
ครัวเรือนและส่งต่อไปยงัโรงงานแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 
  2.2.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยอินทรียไ์ปท าปุ๋ย หรือ
น าไปแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยหน่วยงานรัฐสนับสนุนการน าปุ๋ย
อินทรียท่ี์ไดไ้ปใชป้ระโยชน ์
  2.2.4.4 สนับสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์แลว้น าไปเป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใชใ้นระบบบ าบดั และก าจดัขยะ
มูลฝอยหรือระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 
  2.2.4.5 จดัใหมี้ระบบการเกบ็รวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีคดัแยกไดจ้าก
แต่ละครัวเรือน เพื่อน าไปบ าบดัและก าจดัอยา่งถูกตอ้งยงัสถานท่ีก าจดัท่ีมีอยูแ่ลว้หรือสร้างข้ึน
ใหม่ 
  2.2.4.6 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Cluster) 
เพื่อสร้างศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยเนน้การน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์
ในรูปของปุ๋ยและการผลิตพลงังานทดแทนหรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีการรวมกลุ่ม
อาจแบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ในเขตปกครอง
เดียวกนั โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูลฝอย ระยะทางการขนส่ง และเทคโนโลยีท่ีใช้ ซ่ึง
ระยะแรกอาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีระบบก าจดัขยะท่ีไดรั้บการออกแบบและ
ก่อสร้างตามหลกัวิชาการอยู่แลว้ด าเนินการปรับปรุงระบบฯ ให้สามารถก าจดัขยะมูลฝอยได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง
ไดเ้พิ่มข้ึน 
  2.2.4.7 ให้มีการจดัหา วิจยั พฒันาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน า
ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัปริมาณและลกัษณะมูลฝอย การลงทุน การด าเนินการและการ
บ ารุงรักษา ความคุม้ค่าในการผลิตพลงังาน และความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2.2.4.8 ใหมี้การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
ของเสียอนัตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเช้ือ อาทิ ใหมี้ระบบการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน รวมทั้งระบบการเรียกคืนซากผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเสียอนัตราย ใหมี้ระบบการ
อนุญาตและควบคุมการก่อสร้าง และการด าเนินงานของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ตลอดจน
การติดตามตรวจสอบสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และให้มีการ
ปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการจดัการขยะมูลฝอยใหเ้หมาะสมกบัค่าลงทุนและ
ค่าด าเนินการ 
  2.2.4.9 ใหมี้การใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อจูงใจใหเ้กิดการใชสิ้นคา้ท่ีมี
ส่วนประกอบจากวสัดุรีไซเคิลเพิ่มมากข้ึน เช่น การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
ผูป้ระกอบการท่ีน าวสัดุใชแ้ลว้มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้า โดยลดอตัราภาษีอากรและ
ยกเวน้อากรศุลกากรเป็นการเฉพาะส าหรับวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท่ีเกิดจากการผลิต ผสม ประกอบจาก
สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการส่งเสริมการ
ลงทุน เพื่อใหสิ้นคา้ท่ีผลิตจากวสัดุรีไซเคิลมีราคาถูกลง 
 2.2.5 แนวคิดการลดและใชป้ระโยชนข์ยะมูลฝอย 
  2.2.5.1 แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste Management) (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร, 2557) เป็นแนวคิดท่ียดึหลกัการท่ีว่า “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถน า
กลบัมาใชใ้หม่ได”้ มีเป้าประสงคคื์อ “การท าใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและก าจดัขยะท่ีเหลือดว้ย
เทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิผล” พบว่า แนวคิดการจดัการขยะดงักล่าว ไดน้ าไปเป็นแนวคิดหลกั
ในการด าเนินการในหลายประเทศ โดยมีหลกัการส าคญั คือ การใชว้ตัถุการผลิตท่ีสามารถน า
กลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ให้มากท่ีสุด ลดปริมาณของเสียท่ีจะท้ิงให้เหลือน้อยท่ีสุด บริโภคให้
พอดีและบริโภคสินคา้ท่ีสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าได ้ผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ผลิต
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สินคา้ใหม่ท่ีผสมผสานการน าวสัดุกลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ได ้รณรงคก์ารใชสิ้นคา้ท่ีผลิตจาก
วสัดุเหลือใช ้พฒันาการน าขยะกลบัมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินคา้ท่ีคิดจาก
ตน้ทุนทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดบัเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างงานใหม่ๆ 
ใหก้บัชุมชน 
  2.2.5.2 การลดปริมาณขยะมูลฝอย  (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) การลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยใหไ้ดผ้ลดีตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง เพื่อไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือน 
ท าให้ได้ว ัสดุ เหลือใช้ท่ีมีคุณภาพสูง สามารถน าไปใช้ซ ้ าหรือน ากลับไปใช้ใหม่ผ่าน
กระบวนการรีไซเคิลไดง่้าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัมีปริมาณนอ้ยลง 
ซ่ึงการคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดนั้นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 
เช่น ครัวเรือน ห้างสรรพสินค้า ส านักงาน บริษทั สถานท่ี ราชการต่างๆ เป็นตน้ รวมทั้ ง
ปริมาณและลกัษณะคุณสมบติัขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัด้วย ทั้งน้ีการคดัแยกขยะมูลฝอย
สามารถด าเนินการได ้4 ทางเลือก คือ 
   ทางเลือกท่ี 1 การคดัแยกมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 
   ทางเลือกท่ี 2 การคดัแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four Cans) 
   ทางเลือกท่ี 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย (Three 
Cans) 
   ทางเลือกท่ี 4 การคดัแยกขยะสดและขยะแหง้ (Two Cans) 
   อยา่งไรกต็าม ทางเลือกแต่ละทางเลือกมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั 
ทางเลือกท่ี 1 สามารถรวบรวมวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้หม่ไดใ้นปริมาณมากและมีคุณภาพดีมาก แต่
เน่ืองจากประชาชนอาจจะยงัไม่สะดวกต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยทุกประเภท ดังนั้นใน
เบ้ืองตน้เพื่อเป็นการสร้างความคุน้เคยต่อการคดัแยกขยะมูลฝอยควรเร่ิมตน้ท่ี ทางเลือกท่ี 2 คือ 
แบ่งการคดัแยกขยะออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได ้ขยะทัว่ไป และขยะ
อนัตราย ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีสามารถน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ไดใ้หม่และสะดวก
ต่อการก าจัด แต่ทั้ งน้ีต้องข้ึนอยู่กับศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ นๆ ท่ีจะ
สามารถด าเนินการได ้
  2.2.5.3 หลักการ 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ ในปัจจุบนัองค์กร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเร่ิมให้ความสนใจในการน า
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หลกั 3Rs มาใชใ้นการรณรงคล์ดและคดัแยกขยะมูลฝอย ทั้งน้ี กรมควบคุมมลพิษไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของ หลกั 3Rs (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ดงัน้ี 
   (1) Reduce : ลดการใช ้เป็นการใชน้อ้ยหรือลดการใช ้โดยใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
หลีกเล่ียงการใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือย เลือกใชสิ้นคา้ท่ีมีอายกุารใชง้านสูง ส่ิงส าคญัในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย คือ การคิดก่อนซ้ือสินคา้ ควรพิจารณาว่าส่ิงนั้นมีความจ าเป็นมากนอ้ยแค่ไหน 
หากจ าเป็นตอ้งซ้ือควรพิจารณาว่าหลงัจากใช้สินคา้นั้นแลว้ บรรจุภณัฑ์ท่ีเหลือสามารถน า
กลบัมาใชซ้ ้ าหรือน ามาแปรรูปใชใ้หม่ไดห้รือไม่ 
   (2) Reuse : ใชซ้ ้ าโดยน าส่ิงของท่ีใชง้านไปแลว้ แต่ยงัสามารถใชง้านได ้
มาใช้ประโยชน์อีกให้คุม้ค่า บ ารุงรักษาส่ิงของนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรืออาจจะ
น าไปให้ผูอ่ื้นใช้ต่อหรือบริจาคก็ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ขวดแกว้ กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก 
เส้ือผา้ ของเล่น เป็นตน้ 
   (3) Recycle : รีไซเคิลหรือแปรรูปใชใ้หม่ บรรจุภณัฑบ์างประเภทอาจจะ
ใชซ้ ้ าไม่ได ้เช่น กระป๋องอะลูมิเนียม หนงัสือเก่า สมุดโทรศพัท ์ขวดพลาสติก ซ่ึงแทนท่ีจะ
น าไปท้ิงกร็วบรวมน ามาขายใหก้บัซาเลง้หรือร้านรับซ้ือของเก่า เพื่อส่งไปยงัโรงงานส าหรับ
แปรรูป เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น น าขวดพลาสติกไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติก    
ตีเป็นเส้นใย น ามาผลิตเป็นพรมหรือเส้ือ หรือน ากระดาษใช้แลว้แปรรูปเป็นเยื่อกระดาษ     
น าเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษใหม่ หรือน าเศษแกว้เก่ามาหลอมเพื่อข้ึนรูปเป็นขวดแกว้
ใบใหม่ เป็นตน้ 
 2.2.6 แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เน้นรูปแบบของการวางแผน
จดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งส่งเขา้
ไปท าลายดว้ยระบบต่างๆ ให้เหลือน้อยท่ีสุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งใน
ส่วนของการใชซ้ ้ าและแปรรูปเพื่อใชใ้หม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการก าจดัท่ีเป็นผลพลอย
ได ้เช่น ปุ๋ยหมกั หรือพลงังาน โดยสรุปวิธีการด าเนินการตามแนวทาง มีดงัน้ี (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548) 
  2.2.6.1 การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการลด
การผลิตมูลฝอยในแต่ละวนั ไดแ้ก่ ลดการท้ิงบรรจุภณัฑ์โดยการใชสิ้นคา้ชนิด เติม เลือกใช้
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สินคา้ท่ีมีคุณภาพมีห่อบรรจุภณัฑ์นอ้ย อายุการใช้งานยาวนาน และตวัสินคา้ไม่เป็นมลพิษ  
ลดการใชว้สัดุก าจดัยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
  2.2.6.2 จดัระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้
ใหม่ เช่น รณรงคใ์หป้ระชาชนแยกของเสียน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ จดัระบบท่ีเอ้ือต่อการ
ท าขยะรีไซเคิล จดัระบบบริการเก็บโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง โดยการแบ่ง
เวลาการเกบ็ หรือจดักลุ่มประชาชนท่ีมีอาชีพรับซ้ือของเก่าใหช่้วยเกบ็ขยะรีไซเคิลในรูปของ
การรับซ้ือ โดยการแบ่งพื้นท่ีในการจดัเก็บและก าหนดเวลาให้เหมาะสม ประสานงานกบั
ร้านคา้ท่ีรับซ้ือของเก่าท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อรับซ้ือขยะรีไซเคิล จดัระบบการ
จดัเกบ็ตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงเรียน สถานท่ีราชการ หา้งสรรพสินคา้ 
เป็นตน้ จดักลุ่มอาสาสมคัรหรือชมรม หรือนักเรียน ให้มีกิจกรรม/โครงการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชใ้หม่ เช่น โครงการขยะรีไซเคิลแลกส่ิงของ โครงการท าปุ๋ยน ้ า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม 
ปุ๋ยหมกั โครงการตลาดนดัขยะรีไซเคิล โครงการธนาคารวสัดุเหลือใช ้เป็นตน้ 
  2.2.6.3 การขนส่ง ถา้ระยะทางไม่ไกลใหร้ถขนส่งขยะมูลฝอยไปยงัสถานท่ีก าจดั
โดยตรง แต่ถา้ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมาก อาจต้องสร้างสถานีขนถ่ายเพื่อ
ถ่ายเทจากรถเกบ็ขนลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
  2.2.6.4 ระบบก าจดั เน่ืองจากขยะมูลฝอยใชป้ระโยชน์ใหม่ไดจึ้งควรจดัการเพื่อ
ก าจดัท าลายให้น้อยท่ีสุด ควรเลือกระบบก าจดัแบบผสมผสาน เน่ืองจากปัญหาขาดแคลน
พื้นท่ี จึงควรพิจารณาปรับปรุงพื้นท่ีก าจดัมูลฝอยท่ีมีอยูเ่ดิมและพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์  าจดัขยะ
มูลฝอย โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยและจดัระบบก าจดัแบบผสมผสาน
หลายๆ ระบบในพื้นท่ีเดียวกนั ไดแ้ก่ หมกัท าปุ๋ย ฝังกลบ และวธีิอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.3 นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพฒันา   
 2.3.1 นโยบายรัฐบาล (แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ วนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมลพิษ ดงัน้ี “การรักษาความมัน่คง ของฐาน
ทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื” โดยเร่งรัด
แกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นล าดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมา
ใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด เร่งก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะในพื้นท่ีวิกฤต ซ่ึง
จะใชท่ี้ดินของรัฐเป็นหลกั สนบัสนุนพื้นท่ีท่ีสามารถจดัการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
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พลงังาน ส่วนขยะอุตสาหกรรมจะวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการเป็นพิเศษ โดย
ก าหนดใหท้ิ้งในสถานท่ีก าจดัขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน และให้
แยกเป็นสัดส่วนจากสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพฒันาระบบก ากบัติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัไม่ให้มี
การลกัลอบท้ิง รวมทั้งจดัการสารเคมีโดยลดความเส่ียงและอนัตรายท่ีเกิดจากการร่ัวไหล และ
การเกิดอุบติัเหตุ ให้ความส าคญักบัการจดัการอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การน าเขา้ การ
ส่งออก การใช้ การขนส่ง การก าจดัท าลาย การใช้มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้ งมาตรการสนับสนุนอ่ืน อาทิ การใช้สารทดแทนท่ีมีความ
ปลอดภยัมากกว่าการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   
  2.3.1.1 การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.3.1.2 วางระบบบริหารจดัการน ้าใหมี้ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน ้า 
  2.3.1.3 การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  2.3.1.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และเมืองท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
  2.3.1.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลง 
  2.3.1.6 การใชเ้คร่ืองมือเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
 นโยบายรัฐบาลปัจจุบนัไดก้  าหนดให้การเร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ เป็นวาระ
แห่งชาติท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเป็นล าดบัแรก โดยใหด้ าเนินการตาม Roadmap การจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เพื่อก าจดัมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการก าจดัขยะและ
ของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม วางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย และสร้างวินยัของคนในชาติ โดยมุ่งเนน้เร่ืองการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 
ทั้งการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็นพลงังาน 
 2.3.2 (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2559) มุ่งเนน้เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ
ไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื มีความเช่ือมโยงกบัแผนในระดบัต่างๆ ดงัภาพ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 รูปความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์กบัแผนในระดบัต่างๆ 
 

  วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการ
พฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ 
ย ัง่ยนื” เพื่อใหป้ระเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยูใ่นกลุ่มประเทศพฒันา
แลว้ คนไทยมีความสุข อยูดี่ กินดี สังคมมีความมัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยทุธศาสตร์
ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไปจะประกอบด้วย 6 
ยทุธศาสตร์ โดยมีสาระส าคญัของแต่ละยทุธศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี    

อาทิ แผนปฏิรูป/แผนพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ดิ จิ ทั ล / ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม / ก า ร ศึ ก ษ า /
สาธารณสุข/วฒันธรรม/การท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ 

แผนแม่บทยทุธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 
FUNCTION AGENDA AREA 

แผนบริหารราชการแผน่ดิน 

แผนปฏิบติัการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบติั 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/จงัหวดั 
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  2.3.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้ งในการสร้างเสถียรภาพ 
ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย    
  2.3.2.2 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถพฒันาไปสู่การเป็นประเทศพฒันาแลว้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งยกระดบัภาคการผลิตและ
การใช้นวตักรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้ งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสร้างความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้ งน้ี ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม การพฒันา
ทุนมนุษย ์และการบริหารจดัการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
  2.3.2.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน เพื่อพฒันาคนและ
สังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานท่ีแขง็แกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความ
เป็นสากล มีทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวท่ีมัน่คง 
  2.3.2.4 ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทาง
สังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพฒันาและสร้างความมัน่คงใหท้ัว่ถึง ลดความเหล่ือมล ้าไปสู่
สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
  2.3.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเร่งอนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมี
ความมัน่คงด้านน ้ า รวมทั้ งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัธรรมชาติ และพฒันามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว การ
ใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
  2.3.2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสมมีธรรมาภิบาล 
 2.3.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
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  หลกัการพฒันาประเทศท่ีส าคญัในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” 
และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”  ท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9-11 และยดึหลกัการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวตักรรม  ส าหรับการก าหนดวิสัยทศัน์ของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี ยดึวสิัยทศันข์องกรอบยทุธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความ
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในขณะท่ีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัในดา้นต่างๆ ของแผนพฒันาฯ ไดย้ึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบใน
การก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบ
เป้าหมาย การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีองค์กรระหว่างประเทศก าหนดข้ึน 
อาทิ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ท่ีองคก์ารสหประชาชาติ
ก าหนดข้ึนเป็นตน้ ส่วนแนวทางการพฒันาไดบู้รณาการนโยบายหรือประเด็นพฒันาท่ีส าคญั
ของประเดน็การปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และไทยแลนด ์4.0 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดจ้ดัท าข้ึน โดยมีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลาง
ดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and 
Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีทั้งหมด 10 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
   ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 
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   ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศ 
สู่ความมัง่คัง่และยัง่ยนื 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการในภาครัฐการป้องกนัการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยวีจิยั และนวตักรรม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 9 การพฒันาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 
  ทั้งน้ี ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีเป้าหมายคือ 
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน ้ า โดยเพิ่มพื้นท่ีป่าไมใ้ห้ไดร้้อยละ 40 
ของพื้นท่ีประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคพลงังานและขนส่งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี พ.ศ. 2563 เทียบกบัการปล่อยใน
กรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการจดัการอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล
เพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน ้ าและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ก าหนดแนวทางการพฒันาท่ีมีความส าคญัสูงและสามารถผลกัดนัสู่การปฏิบติั ไวด้งัน้ี 
   (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลยข์องการอนุรักษแ์ละ
ใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 
   (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าเพื่อให้เกิดความ
มัน่คง สมดุล และยัง่ยนื 
   (3) แกไ้ขปัญหาวกิฤตส่ิงแวดลอ้ม 
   (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
   (5) สนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติั 
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   (7) พฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   (8) การพฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
  ดงันั้น การด าเนินงานในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน 5 ปี
ข้างหน้า ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องและส่งเสริมให้มีการขับเคล่ือนท่ีเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบัทิศทางการพฒันาของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
ชดัเจนและมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  กรอบการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยงัคงยึดกรอบการด าเนินงานตามแผน Roadmap การจดัการขยะ  
มูลฝอยและของเสียอนัตรายแห่งชาติ ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ประเด็นการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของประชาชน เร่งแกไ้ขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดลอ้มเพื่อลดมลพิษท่ี
เกิดจากการผลิตและการบริโภค พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งมากข้ึน ตอ้งเร่งเตรียมความพร้อม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ งบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โดยมีแนวทาง เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  2.3.4.1 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการ 
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น ้ าเสีย และของเสียอนัตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัประชาชน เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นล าดบั
แรก โดยส่งเสริมใหเ้กิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด เร่งก าจดัขยะ
มูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลงังาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จดัการท่ีย ัง่ยนื โดยใหค้วามรู้แก่ประชาชน และการบงัคบัใชก้ฎหมาย มีตวัช้ีวดัตามเป้าหมาย 
คือ (1) สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งและน าไปใชป้ระโยชน์ไม่
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นอ้ยกว่าร้อยละ 75 (2) สัดส่วนของเสียอนัตรายชุมชนท่ีไดรั้บการก าจดัอย่างถูกตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 และ (3) กากอุตสาหกรรมอนัตรายทั้งหมดเขา้สู่ระบบการจดัการท่ีถูกตอ้ง 
  2.3.4.2 การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้างระบบหมุนเวียน
วสัดุท่ีใชแ้ลว้ท่ีมีประสิทธิภาพขบัเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การ
ปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะอาด สนับสนุนการออกแบบระบบการผลิตและสร้างนวตักรรมของสินคา้
และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมสินคา้ฉลากเขียวและฉลากส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ให้
ไดม้าตรฐานสากล 

2.4 นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 2.4.1 นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2540       
– 2559 
  ตามนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2540 
– 2559 ก าหนดเป้าหมายด าเนินการดา้นการจดัการมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2551. หนา้ 
38) ดงัน้ี (1) ลดอตัราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉล่ียให้ไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 
และ (2)ใหมี้การใชป้ระโยชนจ์ากขยะมูลฝอยชุมชนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนโดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.4.1.1 ให้ทุกจังหวดัมีแผนหลักและแผนรองการจัดการขยะมูลฝอยและมี 
ระบบก าจดัมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ ซ่ึงก าหนดแนวทางด าเนินการไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
   1) ดา้นการจดัการ 
    1.1) ใช้หลักการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” ทั้ งกับประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูผ้ลิตมูลฝอยด าเนินการจดัการมูลฝอยใหเ้หมาะสม 
    1.2) ใหมี้การจดัการมูลฝอยระดบัจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบครบวงจร 
    1.3) สนับสนุนให้เอกชนด าเนินธุรกิจการบริการด้านการจดัการ     
มูลฝอย ทั้งในรูปของการว่าจา้ง การร่วมลงทุน หรือการให้สัมปทานรับจา้งควบคุมระบบ
ก าจดัมูลฝอย 
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    1.4) ก าหนดองค์กรและหน้าท่ีในการควบคุมก ากบัดูแลการจดัการ 
มูลฝอยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
    1.5) ให้จงัหวดัจดัเตรียมท่ีดินท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ก  าจดัมูลฝอย 
ระยะยาว รวมทั้งการก าหนดพื้นท่ีท่ีสงวนไวเ้พื่อการก าจดัมูลฝอยในผงัเมืองดว้ย  
    1.6) ใหน้ าระบบท่ีผูผ้ลิตตอ้งรับซ้ือซากหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้จาก
ผูบ้ริโภคเพื่อน าไปก าจัดหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ งก าหนดประเภท 
ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตตอ้งน ากลบัคืนเพื่อลดปริมาณมูลฝอย   
    1.7) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินสภาพปัญหาและการจดัการขยะ
มูลฝอยของชุมชนและแหล่งก าเนิดต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และพฒันาระบบขอ้มูลการจดัการ   
มูลฝอยใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัและทนัสมยัตลอดเวลา รวมทั้งใหมี้ศูนยป์ระสานขอ้มูลการ
น ามูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์  
   2) ดา้นการลงทุน 
    2.1) ให้มีการลงทุนก่อสร้างสถานท่ีก าจดัมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
จดัหาเคร่ืองจกัรกลท่ีเหมาะสม โดยรัฐร่วมทุนกบัภาคเอกชนหรือรัฐสนบัสนุนงบประมาณ
ทั้งหมด หรือสมทบบางส่วนใหแ้ก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ 
    2.2) ส่งเสริมการลงทุนและให้ส่ิงจูงใจแก่ภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจ 
หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ท่ีท างานเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย รวมทั้งการน าของเสีย
กลบัมาใชป้ระโยชน ์
    2.3) จัดตั้ งศูนยก์  าจัดมูลฝอยส่วนกลางท่ีสามารถใช้ร่วมกันได ้
ระหวา่งชุมชนหลายแห่งท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั 
    2.4) ปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัมูลฝอยเดิมท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ 
ในพื้นท่ีชุมชนทัว่ประเทศ ตามล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
   3) ดา้นกฎหมาย 
    3.1) ปรับปรุง แกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรา 
ค่าธรรมเนียมการจดัการมูลฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมการลดและใชป้ระโยชนจ์ากมูลฝอย 
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    3.2) ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานท่ีก าจดัมูลฝอย และ
ก าหนดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุมการระบายของเสียให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนด 
    3.3) ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อสร้างกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากมูลฝอย และ
ลดปริมาณมูลฝอยและมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง  
    3.4) ก าหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบ บนัทึกภาวะมลพิษจาก 
แหล่งก าเนิดมลพิษ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบมากข้ึน และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการติดตามตรวจสอบ 
   4) ดา้นการสนบัสนุน 
    4.1) สนบัสนุนใหมี้การศึกษา วิจยั และพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
เพื่อน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย 
    4.2) ใหมี้การฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดา้นวิชาการ
และการบริหารจดัการแก่เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอย 
 2.4.2 แผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท าแผนจัดการคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2559) มียทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
คือ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไดรั้บการป้องกนั บ าบดั และฟ้ืนฟู โดย
มีเป้าหมาย คือ ส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการจดัการท่ีดีอย่างมีคุณภาพทั้งการป้องกนั บ าบดั ฟ้ืนฟู 
และการถ่ายทอดส่ิงแวดลอ้มท่ีดีสู่รุ่นต่อไป ภายใตก้ลยุทธ์ท่ี 2.1 การป้องกนั ลด และขจดั
มลพิษ แผนงานท่ี 1 การพฒันาเคร่ืองมือกลไกการบริหารจดัการและ แผนงานท่ี 4 การจดัการ
ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอนัตราย โดยมีแนวทาง ปฏิบติั ดงัน้ี 
  2.4.2.1 ผลกัดนัให้น าเคร่ืองมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลทางปฏิบติัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยมลพิษ ณ 
แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ การเก็บค่าธรรมเนียม การใช้



 
37 

 

ผลิตภณัฑท่ี์ก่อมลพิษสูง การเรียกเกบ็เงินค่ามดัจ า – คืนเงินบรรจุภณัฑ ์และส่งเสริมหลกัการ 
3R (Reduce, Recycle, Reuse) 
  2.4.2.2 เร่งผลกัดนัการจดัท ากฎระเบียบการจดัการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจดัการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยและอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ร่างพระราชบญัญติัการบริหารจดัการขยะแห่งชาติ และร่างพระราชบญัญติัการจดัการซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์และซากผลิตภณัฑอ่ื์น 
  2.4.2.3 ปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างจิตส านึกใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาใน
โรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดบั โดยเพิ่มกิจกรรมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 
สถานศึกษาท่ีมีแนวทางปฏิบติัประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจดัการ
ขยะ รวมทั้งพฒันาครู อาจารยใ์ห้มีความรู้ความเขา้ใจในการถ่ายทอดความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหวา่งรัฐ ครอบครัว และชุมชน 
  2.4.2.4 สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชนและชุมชน
ในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสนบัสนุนให้มีระบบการจดัการขยะมูลฝอย
แบบรวมศูนย ์รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดร่้วมน าขยะมูลฝอยหรือของเสียไป
ก าจดัในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรับก าจดั ได้เขา้ถึงหลกัการบริหารจัดการ 
วธีิการหรือมาตรการทางเลือกท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะน ามาใช ้โดยเฉพาะการจดัเกบ็
ค่าธรรมเนียมและระบบการคดัแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง 
  2.4.2.5 ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ความเขา้ใจในการ
คดัแยกขยะท่ีมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการเผาเป็นขยะท่ีท าใหไ้ดรั้บพลงังานสูง และเป็นท่ี
ตอ้งการของผูป้ระกอบการท่ีรับภาระในการเผาขยะ 
  2.4.2.6 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากตน้ทาง โดยให้งดหรือเลิกการใชก้ล่อง
โฟม ถุงพลาสติกหรือวสัดุท่ีย่อยสลายไดย้าก และขยายผลพื้นท่ีท่ีประสบผลส าเร็จในการ
จดัการขยะท่ีเป็นระบบไปยงัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีความพร้อมใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
  2.4.2.7 สนบัสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อยา่งมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public – Private Partnership) 
โดยเฉพาะเมืองใหญ่และแหล่งท่องเท่ียว โดยก าหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอดวงจรตั้งแต่
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การผลิต การกระจายสินค้า การขนส่ง การแปรรูปในอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจบริการ
เก่ียวกบัอาหาร การบริโภคในครัวเรือนและการก าจดั 
  2.4.2.8 ก าหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการท า กิจกรรม 
บริเวณชายฝ่ัง เช่น การท าประมง การท่องเท่ียว การเดินเรือ และการขนถ่ายสินคา้กลางทะเล 
ไม่ใหมี้การท้ิงขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดินท่ีมาตาม
แม่น ้า ล  าคลอง โดยออกกฎระเบียบ สร้างระบบการจดัเกบ็และรวบรวมขยะ เพื่อน ามาจดัการ
อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในการลดปริมาณขยะทะเลท่ี
ตน้ทาง 
  2.4.2.9 พฒันากลไกทางภาษี เพื่อควบคุมให้ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก 
และวสัดุท่ีย่อยสลายไดย้าก ตลอดจนพฒันาพลาสติกชีวภาพ รวมถึงวสัดุอ่ืนท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มให้สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อส่งเสริมให้มีการน าพลาสติก
ชีวภาพกลบัมาใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
  2.4.2.10 ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีการผลิต
สินคา้จากพลาสติกชีวภาพ เพื่อสนบัสนุนใหมี้การใชพ้ลาสติกชีวภาพอยา่งเป็นรูปธรรม และ
เป็นการลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี โดยปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายและนโยบายในการ
สนบัสนุนมาตรการทางภาษี รวมทั้งใหมี้การลดหยอ่นภาษีแก่ผูป้ระกอบการท่ีผลิตสินคา้จาก
พลาสติกชีวภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
  2.4.2.11 เร่งรัดการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางเพื่อใหมี้การน ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากท่ีสุด และ
เร่งก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัในพื้นท่ีวิกฤติ รวมทั้งผลกัดนักฎหมายการ
ลดและน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน ์
  2.4.2.12 สนบัสนุนร้านรับซ้ือของเก่าและมีการคดัแยกขยะซ่ึงไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการ โดยมีสถานท่ีจดัเก็บท่ีได้มาตรฐาน มีการขนส่งท่ีปลอดภยัและประกอบ
กิจการท่ีไม่ก่อผลกระทบต่อสุขอนามยัของคนงาน ส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนขา้งเคียง และไดรั้บ
การตรวจสอบติดตามโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
  2.4.2.13 ใหผู้ผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินคา้สนบัสนุนผูป้ระกอบการท่ีมีการคดัแยก
ซากผลิตภณัฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการท่ีถูกวิธีไม่เป็น
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อนัตรายต่อสุขอนามยัของผูค้ดัแยกและไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการน า
ทรัพยากรกลบัมาใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
 2.4.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานจดัการมลพิษ 20 ปี จากผลการ
ด าเนินงานบริหารจดัการมลพิษในช่วงท่ีผา่นมา ยงัมีการด าเนินงานหลายส่วนท่ียงัไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมาย และเม่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานจดัการมลพิษท่ีผ่านมา 
พบว่า ยงัมีอีกหลายประเด็นปัญหาท่ียงัตอ้งไดรั้บการจดัการแกไ้ข รวมทั้งจากการประเมิน
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยยงัไม่ดีข้ึน ท าใหต้อ้ง
มีการวางแนวทางการด าเนินงานเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาด้านมลพิษของประเทศ จึง
น าไปสู่การจดัท ายุทธศาสตร์การจดัการมลพิษในระยะยาว 20 ปี เพื่อสอดรับกบัยทุธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ท่ีก  าหนดวิสัยทศัน์ “ประเทศ
มีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซ่ึงยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มีการกล่าวถึงอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 ใน
มิติส่ิงแวดล้อมผ่านประเด็นความยัง่ยืนท่ีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและมีการผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงไดพ้ิจารณาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) ท่ีให้ความส าคญักบัการรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน และแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 ท่ีมุ่ง
เป้าหมายบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษใหมี้คุณภาพดี ยทุธศาสตร์การจดัการมลพิษ 20 
ปี แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี มีการวางเป้าหมายและภาพในอนาคตท่ี
ตอ้งการจะเห็น ดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1 ระยะ 5 ปี แรก (พ.ศ. 2560 – 2564) มีเป้าหมายเพื่อพฒันาระบบการ
บริหารจดัการมลพิษใหมี้ระดบัท่ีดีข้ึน โดยมุ่งจดัการมลพิษท่ีตน้ทาง ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยภาคการผลิตจะขบัเคล่ือนเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดมลพิษต ่า มี
ระบบการจดัการของเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษทุกประเภทอย่างเพียงพอ และจดัการมลพิษ
ไดต้ามมาตรฐานโดยจะใช้ “แผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564” เป็นเคร่ืองมือในการ
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ถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจดัการมลพิษ 20 ปี เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนและแปลงไปสู่การ
ปฏิบติั 
  ระยะท่ี 2 – 3 ช่วงระยะ 10 – 15 ปี (พ.ศ. 2565 – 2574) มีเป้าหมายท่ีการผลิต และ
บริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นพื้นฐานในวิถีการด ารงชีวิต มุ่งส่งเสริม
ใหภ้าครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลดการใชท้รัพยากรท่ีก าจดัยาก ลดการเกิดของเสีย
และมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม มีการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั
ในชีวติประจ าวนั 
  ระยะท่ี 4 ระยะ 5 ปีสุดทา้ย (พ.ศ. 2576 – 2579) ไดว้างกรอบแนวทางด าเนินงาน
เพื่อใหป้ระเทศไทยกา้วสู่สังคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) บนพื้นฐานหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง โดยมีฐานองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีกฎระเบียบ และ
สถาบนั/องคก์รรองรับการพฒันาประเทศแบบไร้ของเสีย (Zero Waste) วิสัยทศัน์ยทุธศาสตร์
การจดัการมลพิษ 20 ปี คือ “ประชารัฐร่วมจดัการมลพิษ เพื่อปกป้องคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” 
โดยมีเป้าหมาย “คุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด” โดยมีวตัถุประสงคข์อง
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  2.4.3.1 ป้องกนั ลด และควบคุมมลพิษท่ีมีประสิทธิผล 
  2.4.3.2 สร้างระบบและกลไกการบริหารจดัการมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.4.3.3 พฒันาองคค์วามรู้ นวตักรรม และบุคลากรให้มีศกัยภาพในการจดัการ
มลพิษ 
  2.4.3.4 สร้างหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมในการจดัการมลพิษ  ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัและค่า
เป้าหมายตามยทุธศาสตร์การจดัการมลพิษ 20 ปี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายจากชุมชน รายละเอียดแสดงดงั ตาราง 2 
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ตาราง 2  
ตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี 

   ตวัช้ีวดั ขอ้มูล

ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. ระยะ 

60 61 62 63 64 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ

การจดัการอยา่งถูกตอ้ง (ร้อย

ละ) 

49 55 60 65 70 75 ไดรั้บการจดัการ

ทั้งหมดภายในปี 2569 

2. ของเสียอันตรายชุมชน

ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้ง 

(ร้อยละ) 

0.03 10 15 20 25 30 ไดรั้บการจดัการ

ทั้งหมดภายในปี 2574 

3. มูลฝอยติดเช้ือได้รับการ

จดัการอยา่งถูกตอ้ง (ร้อยละ) 

65 85 90 95 ไดรั้บการจดัการทั้งหมดภายในปี 

2563 

4. กากอุตสาหกรรมอนัตราย

ได้ รับการจัดการ ถูกต้อง 

(ร้อยละ) 

35 70 80 90 ไดรั้บการจดัการทั้งหมดภายในปี 

2563 

ท่ีมา : ยทุธศาสตร์การจดัการมลพิษ 20 ปี และแผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2560 -2564 

   ส าหรับการด าเนินงานในช่วงระยะ 5 ปีแรกภายใตย้ทุธศาสตร์การจดัการ
มลพิษ 20 ปี จะเรียกว่า แผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก  าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 3 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

    ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง : 
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคการ
ท่องเท่ียว ภาคพลังงาน และภาคการขนส่งให้ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า ใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทุกระดับ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม มีจิตส านึกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การบริโภคและการใชท้รัพยากรท่ีพอดี 
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบดั ก าจดัของเสีย และ
ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิด : ใหค้วามส าคญักบัการจดัการมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิด 
การจดัให้มีระบบจดัการของเสีย ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคชุมชน ภาค
การบริการ ภาคการท่องเท่ียว ภาคพลงังาน ภาคการขนส่ง โดยครอบคลุมการจดัการทั้งขยะ
มูลฝอย ของเสียอนัตราย มูลฝอยติดเช้ือ กากอุตสาหกรรม สารอนัตราย น ้าเสีย และมลพิษทาง
อากาศ 
    ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบการบริหารจดัการมลพิษ : เสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษผ่านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ กลไกกฎหมาย 
ฐานข้อมูล การก าหนดนโยบาย การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม 
งานวิจยัและนวตักรรม การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การส่ือสารและการปิดเผยขอ้มูลต่อ
สาธารณะ การด าเนินการตามกฎระเบียบ ขอ้ผกูพนั และขอ้ตกลงพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 
 2.4.4 แผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564  กรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 
2559) ไดจ้ดัท าแผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีการจดัท าแผนการด าเนินงานดา้น
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ ตามแผนจดัการ
มลพิษ ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  2.4.4.1 ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งและฟ้ืนฟูประสิทธิภาพสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
เดิม 
  2.4.4.2 ก าหนดใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางท่ีบา้นเรือนและอาคาร 
โดยเฉพาะการแยกขยะอินทรีย์และของเสียอันตราย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแบบแยกประเภท 
  2.4.4.3 จัดระบบผูค้ ัดแยกขยะมูลฝอยรายย่อย (ซาเล้ง) ร้านค้าของเก่าและ 
เครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชนและตลาดนัดรีไซเคิล ก าหนดมาตรฐานการประกอบการ   
การออกใบอนุญาตและก ากบัดูแลใหถู้กสุขลกัษณะ 
  2.4.4.4 จดัให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกล เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยรอการขนส่งไปยงัศูนยก์  าจดัขยะ
มูลฝอยรวม ส่วนพื้นท่ีท่ีไม่สามารถส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัยงัศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย รวม อาทิ 
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พื้นท่ีเกาะ พื้นท่ีสูง พื้นท่ีหุบเขา ใหจ้ดัการและก าจดัขยะมูลฝอยแยกเฉพาะพื้นท่ีตนเอง (Stand 
Alone) โดยเนน้การลด คดัแยก และน าขยะมูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชนใ์หม้ากท่ีสุด 
  2.4.4.5 จดัให้มีศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน
อยา่งเหมาะสม เช่น ระบบคดัแยก ระบบหมกัปุ๋ย การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล ส าหรับ
การน าขยะมูลฝอยมาแปรรูปเป็นพลงังาน เช่น การผลิตไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) 
เป็นตน้ ใหเ้ป็นผลพลอยไดแ้ละเป็นแรงจูงใจใหเ้อกชนเขา้มาร่วมลงทุน 
  2.4.4.6 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จดัให้มีระบบก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ี
ถูกหลกัสุขาภิบาลอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Sanitation) หรือน าไปก าจดัใน อปท. อ่ืนท่ีมีระบบ 
และก าหนดใหภ้าคเอกชนท่ีประกอบกิจการรับก าจดัส่ิงปฏิกูลส่งไปก าจดัท่ีระบบของ อปท. 
เพื่อป้องกนัการลกัลอบท้ิงในพื้นท่ีสาธารณะ 
  2.4.4.7 ก าหนดมาตรการลดขยะอาหาร (Food Waste) ตั้งแต่การบริโภคใน
ครัวเรือน ธุรกิจบริการเก่ียวกับอาหารและการก าจัด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่ง
ท่องเท่ียว 
  2.4.4.8 ก าหนดใหมี้จุดรวมของเสียอนัตรายชุมชนในทุกหมู่บา้น/ ชุมชน และให้
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั รวมถึงเทศบาลท่ีมีความพร้อมจดัตั้งสถานท่ีรวบรวมของเสีย
อนัตรายชุมชนของจงัหวดั และส่งไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 
  2.4.4.9 ใหภ้าคเอกชนมีระบบการเรียกคืนซากผลิตภณัฑเ์ม่ือหมดอายกุารใชง้าน 
ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล และการบ าบดัก าจดัอย่างปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มตาม
หลกัการขยายความรับผดิชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) 
  2.4.4.10 จัดตั้ งศูนย์เ รียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 
อิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากซากผลิตภณัฑมี์หลายประเภทและมีการจดัการสลบัซบัซอ้นแตกต่าง
กนั โดยสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัตั้งและด าเนินงาน 
  2.4.4.11 เพิ่มการจดัตั้ งศูนยก์  าจดัของเสียอนัตรายชุมชน โรงงานคดัแยกและ       
รีไซเคิลซากผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวสัดุรีไซเคิลอ่ืนท่ีไดม้าตรฐาน 
โดยใหก้ระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งหรือใชบ้ริการศูนยจ์ดัการ
กากอุตสาหกรรม และควบคุมไม่ใหก้ลุ่มรับซ้ือของเก่า ผูป้ระกอบการรายย่อย และชาวบา้น
ถอดแยกช้ินส่วนเพื่อขายอยา่งไม่ถูกตอ้ง 
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  2.4.4.12 ออกมาตรการในการป้องกนัและควบคุมสินคา้ดอ้ยคุณภาพ สินคา้มือสอง 
หรือสินคา้คุณภาพไม่ไดม้าตรฐานท่ีมีอายกุารใชง้านสั้นและเกิดมลพิษเขา้มาจ าหน่ายและใช้
งานในประเทศ 
  2.4.4.13 จดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยติดเช้ือฉบบัใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบนั รวมถึงการก าหนดประเภทขยะท่ีจะถูก
จดัใหเ้ป็นมูลฝอยติดเช้ือดว้ย อาทิ ผา้ออ้มส าเร็จรูปส าหรับเดก็และผูใ้หญ่ ยาหมดอายุ เศษวสัดุ
อุปกรณ์การแพทยใ์นบา้นเรือน 
  2.4.4.14 ก าหนดสถานบริการสาธารณสุขขนาดเลก็ใหค้วบคุมการขนส่งมูลฝอย
ติดเช้ือใหเ้ป็นไปตามระบบเอกสารก ากบัการขนส่งเช่นเดียวกบัโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุขขนาดใหญ่ 
  2.4.4.15 ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินการเก็บขน
แบบแยกประเภท การก าจดัขยะมูลฝอยแบบถูกตอ้ง และค่าก าจดัขยะมูลฝอยท่ีสอดคลอ้งกบั
ตน้ทุนเพื่อใหมี้รายไดม้าด าเนินงาน 
  2.4.4.16 เร่งรัดการออกพระราชบญัญติัการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ และจัดท า
กฎหมายเฉพาะการบริหารจดัการขยะในภาพรวมของประเทศ 
  2.4.4.17 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณโดยรอบสถานท่ีบ าบดั/
ก าจดัขยะมูลฝอย ก ากบัดูแลการเก็บขน บ าบดัและก าจดัขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรายและ   
มูลฝอยติดเช้ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดทั้งของรัฐและเอกชน 
  2.4.4.18 ให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมให้ขอ้เสนอแนะและร่วมตัดสินใจใน 
โครงการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายตั้งแต่เร่ิมด าเนินงาน เพื่อลดความขดัแยง้และ
การต่อตา้นจากประชาชน 
  2.4.4.19 เร่งสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจกบัประชาชนและชุมชนท่ีอยู ่
โดยรอบสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ท่ีไดรั้บงบประมาณก่อสร้างแต่ถูกคดัคา้นไม่สามารถเปิด
ด าเนินการไดถึ้งเหตุผลความจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถเดินระบบได ้
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  2.4.4.20 ควบคุมกิจกรรมท่ีตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ัง การท าประมง การเดินเรือ เรือ
ท่องเท่ียวและนกัท่องเท่ียว การขนถ่ายสินคา้กลางทะเลไม่ใหมี้การท้ิงขยะมูลฝอยลงในทะเล 
สร้างระบบการจดัเกบ็รวบรวมขยะท่ีมาตามแม่น ้าล  าคลองและน ามาจดัการอยา่งถูกตอ้ง 
  2.4.4.21 สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก การวิจยัวสัดุทดแทน 
พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะทะเลท่ีตน้ทาง 

2.5  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)   
 กรมควบคุมมลพิษ โดยส านกัจดัการกากของเสียและสารอนัตราย (กรมควบคุมมลพิษ, 
2559) ไดจ้ดัท าแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายโดยมี กรอบแนวคิดมา
จากการลดขยะมูลฝอยท่ีตน้ทางประกอบดว้ย การใชน้อ้ย การใชซ้ ้ า และการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชใ้หม่ ตามหลกั 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การก าจดัขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายแบบศูนยร์วม และการน ามาใชป้ระโยชน์โดยแปรรูปเป็นพลงังาน หรือปุ๋ยอินทรีย ์
โดยการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ก าหนดมาตรการในการจดัการ 3 มาตรการ 
ไดแ้ก่ มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิด มาตรการเพิ่ม
ศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยสอดคลอ้งกบัทิศทางตามกรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 2.5.1 วิสัยทศัน์  “จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
 2.5.2 วตัถุประสงค ์
  2.5.2.1 เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายของประเทศ 
  2.5.2.2 เพื่อใหมี้แนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใน
ภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
  2.5.2.3 จงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัท าแผนปฏิบติัการ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และสามารถด าเนินการจดัการ
ขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2.5.3 เป้าหมาย 
  เป้าหมายการด าเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผน 
แม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ประกอบดว้ย 
  2.5.3.1 ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในปี พ.ศ. 2564 
  2.5.3.2 ขยะมูลฝอยตกคา้งไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ร้อยละ 
100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งของปี พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ. 2562 
  2.5.3.3 ของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการรวบรวมและส่งไปก าจดัถูกตอ้งตาม
หลกัวชิาการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนท่ีเกิดข้ึน ภายในปี พ.ศ. 
2564 
  2.5.3.4 มูลฝอยติดเช้ือไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ร้อยละ 100 
ของปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึน ภายในปี พ.ศ. 2563 
  2.5.3.5 กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่ระบบการจดัการท่ีถูกตอ้งร้อยละ 
100 ของปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายท่ีเกิดข้ึน ภายในปี พ.ศ. 2563 
  2.5.3.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย 
อนัตรายชุมชนท่ีตน้ทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2564 
 2.5.4 กรอบแนวคิด 
  2.5.4.1 หลกั 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการใชน้อ้ย การใชซ้ ้ า 
และการน ากลบัมาใชใ้หม่ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ณ แหล่งก าเนิด 
  2.5.4.2 การก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายแบบศูนยร์วม และการแปรรูป
ผลิตพลงังาน 
  2.5.4.3 ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย 
 2.5.5 มาตรการและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
  2.5.5.1 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิด    
การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
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   1) สนับสนุนให้ประชาชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ สถาน 
ประกอบการ และสถานบริการด าเนินการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายน า
กลบัมาใชป้ระโยชน ์
   2) สนบัสนุนใหป้ระชาชนใชสิ้นคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถใช้
ซ ้ า หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ 
   3) ก าหนดให้สถานท่ีราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษา ภาคเอกชน สถานประกอบการท่ีจ าหน่ายสินค้า ลด ละ และเลิกการใช ้
ถุงพลาสติก กล่องโฟม หรือบรรจุภณัฑท่ี์ก าจดัยากทุกหน่วยงาน 
   4) สนับสนุนการลดการใช้พลาสติกและโฟมในสถานท่ีท่องเท่ียว 
รวมถึงการก าหนดใหมี้การมดัจ า – คืนเงินค่าขวดและบรรจุภณัฑท่ี์เป็นขยะมูลฝอยในสถานท่ี
ท่องเท่ียว 
   5) ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมการลด คดัแยก และน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชใ้หม่ เช่น การจดัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน หรือสถานศึกษา 
   6) สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคบริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและบริโภค
อยา่งย ัง่ยนื 
   7) ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบ/ผลิตสินคา้และบรรจุภณัฑ์ท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหมี้อายกุารใชง้านนานข้ึน สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ าไดห้ลายคร้ัง และ
ส่งเสริมการใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ 
   8) ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อป้องกนั 
หรือลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และส่งเสริมการน าของเสียหรือวสัดุ/ผลพลอย
ไดไ้ปใชป้ระโยชน ์
   9) การพฒันาระบบแลกเปล่ียนของเสีย (Waste Exchange System) โดย
การคดัแยกและน าของเสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้เป็น
วตัถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานอ่ืน น าไปใชป้ระโยชนซ์ ้ าหรือแปรรูปใหม่ 
  2.5.5.2 มาตรการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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   1) เพิ่มศกัยภาพการจดัเกบ็และขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย   
มีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
    1.1) ประเมินประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 
และจดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ยานพาหนะขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใหเ้พียงพอ
และเหมาะสม 
    1.2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการคดัแยก เกบ็รวบรวม ขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนแบบแยกประเภท หรือก าหนดเวลาการเกบ็ รวบรวมขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภท 
    1.3) พฒันาระบบการคดัแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยก 
ประเภท ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวให้เหมาะสมและ 
เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเท่ียว 
    1.4) จดัใหมี้สถานท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกล เพื่อรอการขนส่งไปยงัศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม 
    1.5) เข้มงวดการตรวจสอบระบบเอกสารก ากับการขนส่งกาก
อุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม 
    1.6) เขม้งวดการตรวจสอบระบบเอกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ
จากโรงพยาบาล และก าหนดใหมี้ระบบเอกสารจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเลก็ 
    1.7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการ
เกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
    1.8) สนบัสนุนใหมี้การจดัระบบผูค้ดัแยกขยะมูลฝอยรายยอ่ย (ซาเลง้) 
ร้านคา้ของเก่า และเครือข่ายกิจกรรมรีไซเคิลชุมชน และตลาดนดัรีไซเคิล  
    1.9) จดัใหมี้ระบบการเรียกคืนซากผลิตภัณฑเ์ม่ือหมดอายกุารใชง้าน 
ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การรีไซเคิล และการบ าบดัก าจดัอย่างปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม ตาม
หลกัการขยายความรับผดิชอบของผูผ้ลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) 
    1.10) พฒันาระบบรวบรวมของเสียอนัตรายหรือขยะรีไซเคิลในพื้นท่ี
ของรัฐหรือเอกชนท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกนั เช่น ห้างสรรพสินคา้ ศูนยร์าชการ และส่งเสริม
ระบบเรียกคืนบรรจุภณัฑ ์(Deposit Refund)  
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   2) เพิ่มศกัยภาพการก าจดัและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย มีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
    2.1) ก  าจดัขยะมูลฝอยตกคา้ง โดยการส ารวจประเมินขยะมูลฝอยและ
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจดัท าแผนฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใหม่ โดยร้ือ
ร่อนน าไปฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการหรือแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง (RDF) จากนั้นอาจ
ด าเนินการปรับปรุงและฟ้ืนฟูใหเ้ป็นสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใหเ้ป็นแบบควบคุม (Controlled 
Dump) หรือฝังกลบแบบถูกหลกัวิชาการ สุดท้ายติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนน ้ าชะขยะ  
มูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
    2.2) สร้างรูปแบบการก าจดัขยะมูลฝอย จดัใหมี้ศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย
รวมแบบกลุ่มพื้นท่ี (Cluster) แบบผสมผสาน เน้นการคดัแยกเพื่อผลิตเช้ือเพลิงทดแทน 
(RDF) แปรรูปเป็นพลงังาน และคดัเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี โดยจดัล าดบั
ความส าคญัตามความเร่งด่วนของพื้นท่ี 
    2.3) การจดัการของเสียอนัตรายชุมชน จดัตั้งสถานท่ีรวบรวมของเสีย
อนัตรายจากชุมชนและส่งไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัอย่างถูกต้อง จดัตั้ งสถานท่ีก าจัดกาก
อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค สนับสนุนการเพิ่มโรงงานคดัแยกและรีไซเคิล ซาก
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
    2.4) จดัตั้ งศูนยก์  าจดัมูลฝอยติดเช้ือ และส่งเสริมการคดัแยกเก็บ 
รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข หอ้งปฏิบติัการติดเช้ือ และ
ส่งไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 
   3) พฒันากฎหมาย แผน มาตรฐาน มาตรการ เกณฑก์ารปฏิบติั 
    3.1) พฒันากฎหมาย เช่น ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยเป็นการเฉพาะ และร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 
    3.2) ปรับปรุง/ออกกฎระเบียบตาม พระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 เก่ียวกบัการแยกเก็บขนขยะและก าจดั รวมถึงอตัราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ
ก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย การติดตามตรวจสอบการเกบ็ขนและก าจดัมูลฝอยติด
เช้ือจากสถานบริการสาธารณสุข เป็นตน้ 
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    3.3) เพิ่มบทลงโทษตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และ
ปรับปรุง/ออกกฎระเบียบเก่ียวกบัการไม่ออกใบอนุญาตฯ โรงงานท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย
กากอุตสาหกรรม ระบบติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย (GPS) เป็นตน้ 
    3.4) พัฒนากฎหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน ส าหรับการจดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม รวมถึงระเบียบเร่ืองระบบการตรวจสอบ
ควบคุมการจดัตั้งและด าเนินงานสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
    3.5) ประกาศก าหนดพื้นท่ีห้ามเทกองขยะมูลฝอย และกรอบ
ระยะเวลา  หรือระเบียบหา้มเทกองขยะมูลฝอย 
    3.6) ออกกฎระเบียบเพื่อสนบัสนุนการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย อาทิ การทบทวนกฎหมายผงัเมือง หลกัเกณฑ์การให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน 
เพื่อสนบัสนุนการจดัตั้งสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
    3.7) จดัท าหลกัเกณฑ์วิชาการในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 
อนัตราย อาทิ หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ีการออกแบบก่อสร้างและจดัการสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอยชุมชน หลกัเกณฑก์ารด าเนินงานเตาเผามูลฝอยติดเช้ือ หลกัเกณฑก์ารจดัการของ
เสียอนัตรายจากชุมชน   
    3.8) ก าหนดให้การชดเชยให้กบัผูไ้ดรั้บผลกระทบ หรือผูท่ี้อาศยัอยู่
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย    
    3.9) ออกขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบการจดัการขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีท่องเท่ียว อาทิ ก าหนดเขตพื้นท่ีปลอดขยะ ก าหนดห้ามน าเขา้กล่องโฟม ถุงพลาสติก 
หรือบรรจุภณัฑท่ี์ก าจดัยากเขา้ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบปิด  
    3.10) ปรับปรุงกฎหรือระเบียบท่ีเอ้ืออ านวยต่อการลงทุนของ 
ภาคเอกชนในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
    3.11) ก ากบัดูแลใหโ้รงงานอุตสาหกรรมท่ีก่อใหเ้กิดกากอุตสาหกรรม
ท่ีเป็นอนัตรายเขา้สู่ระบบการจดัการฯ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงงานให้
ด าเนินการไดต้ามมาตรฐาน 
    3.12) บงัคบัใช้กฎหมายกบัเอกชนผูรั้บจา้งเกบ็ขน บ าบดั ก าจดัขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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    3.13) ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบท้ิง ลกัลอบ 
ก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
    3.14) ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณโดยรอบสถานท่ี 
บ าบดั/ก าจดัขยะมูลฝอย สถานท่ีก าจดัมูลฝอยติดเช้ือและสถานท่ีก าจดักากอุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลกัเกณฑว์ชิาการท่ีก าหนด 
  2.5.2.3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  
สนบัสนุนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เยาวชน และ 
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง จนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย  
   2) รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในพื้นท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ เช่น ร้านคา้ ร้านอาหาร สถานประกอบการท่ีพกั
ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวด าเนินการตาม
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว 
   3) สอดแทรกเน้ือหาการจดัการขยะมูลฝอยในหลกัสูตรการเรียน การ
สอนทุกระดบั เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
   4) ศึกษาวจิยั พฒันาระบบการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์การใช้
วสัดุทดแทนผลิตภณัฑ์ก าจดัยาก เช่น โฟม พลาสติก เป็นตน้ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ได ้เช่น การผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นตน้ 
   5) ศึกษาวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการ รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ก  าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ปริมาณ และ 
องคป์ระกอบขยะมูลฝอย 
   6) ศึกษาวิจยั เพื่อก าหนดรูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กบั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยและในกระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอย 
   7) พฒันาระบบฐานขอ้มูลและการรายงานด้านการจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย 
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   8) จดัท าระบบฐานข้อมูลเอกลกัษณ์ของกากอุตสาหกรรม (Waste 
Finger-print) 
   9) พฒันาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ขีดความสามารถ
ในกาจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
   10) สร้างเครือข่าย/ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และ
ของเสียอนัตรายในระดบัทอ้งถ่ิน 
   11) สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการให้
ขอ้เสนอแนะ ร่วมตดัสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายตั้งแต่ตน้ เพื่อลดความขดัแยง้และต่อตา้นจากประชาชน 
   12) สร้างกลไกและเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัการ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   13) การยกย่องเชิดชูเกียรติผูป้ระกอบการ หรือชุมชน หรือผูบ้ริหาร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีดี 

2.6 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย 
 จากการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) พบว่า ปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณขยะ       
มูลฝอยเกิดข้ึน 26.85 ลา้นตนั (73,560 ตนั/วนั) อตัราการเกิดขยะมูลฝอย เพิ่มข้ึนจาก 1.11 เป็น 
1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 4,545 แห่ง (ร้อยละ 59) มีการใหบ้ริการเกบ็ขนขยะมูลฝอยและน าไปก าจดั ณ สถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย 15.49 ลา้นตนั (ร้อยละ 58) ก าจดัไดถู้กตอ้งเพียง 8.34 ลา้นตนัต่อปี (ร้อยละ 
31) ส่วนท่ีเหลือ 13.59 ลา้นตนั (ร้อยละ 50.61) มีทั้งตกคา้งอยู่ในชุมชน น าไปก าจดั ณ 
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น เผากลางแจง้ เทกองท้ิงในบ่อดินเก่าหรือท่ีรกร้าง 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก ส าหรับการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ปัจจุบนัมีเพียง 4.94 ลา้นตนั (ร้อยละ 18)  ปริมาณขยะมูลฝอยเก่าท่ีสะสมอยูใ่น
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ียงัไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งมีการประเมินว่ามีจ  านวน 30.4 
ลา้นตนั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และ ณ กลางปี พ.ศ. 2559 ลดปริมาณเหลือ 6.22 ลา้นตนั ซ่ึงเป็น
ผลมาจากนโยบายรัฐบาลท่ีประกาศใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ท าใหอ้งคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนราชการไดร่้วมกนัแกปั้ญหาในการจดัการขยะมูลฝอยของเสีย
อันตรายชุมชน ปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณ 0.59 ล้านตัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และท่ีเหลืออีกร้อยละ 35 เป็นของเสียอนัตรายประเภท
อ่ืนๆ จากชุมชน เช่น แบตเตอร่ี หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี แต่ของเสียอนัตรายท่ีเกิดข้ึน
ถูกส่งไปก าจดัไดไ้ม่ถึง 200 ตนัต่อปี เน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ไดแ้ก่ การท้ิงของเสียอนัตราย
ชุมชนปะปนกบัขยะมูลฝอยทั่วไป การท่ียงัไม่มีระบบคดัแยก รวบรวม สถานท่ีก าจัดไม่
เพียงพอ มีการรีไซเคิลด้วยวิธีท่ีไม่ถูกต้อง ผูรั้บซ้ือขยะด าเนินการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย รวมทั้ งยงัไม่มี
กฎระเบียบในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือ ปี พ.ศ. 2558 เกิดข้ึนประมาณ 53,868 ตนั มีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดจากโรงพยาบาลของรัฐ 30,591 
ตนั (ร้อยละ 57) รองลงมา คือ คลินิก 10,349 ตนั (ร้อยละ 19) โรงพยาบาลเอกชน  9,183 ตนั 
(ร้อย ละ 17) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามยั 3,431 ตนั (ร้อยละ 6) 
สถานพยาบาลสัตว ์311 ตนั (ร้อยละ 0.6) และหอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตราย 3.1 ตนัต่อปี (ร้อย
ละ 0.006) โดยปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีไดรั้บการจดัการถูกตอ้งจากเตาเผาของโรงพยาบาล 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65 และมีมูลฝอยติดเช้ือท่ีหายไปจาก
ระบบ ประมาณ 18,854 ตนั (ร้อยละ 35) อาจเกิดจากการเกบ็รวบรวมและก าจดัในสถานท่ีของ
ตนเอง หรือบางส่วนถูกส่งไปก าจดัร่วมกบัโรงพยาบาลของรัฐท่ีเป็นเครือข่าย รวมทั้งอาจเกิด
จากปัญหามูลฝอยติดเช้ือถูกท้ิงปนไปกบัขยะมูลฝอยชุมชน ระบบเก็บขนไม่มีประสิทธิภาพ 
สถานท่ีก าจดัไม่เพียงพอ และการด าเนินการท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

2.7 ข้อมูลพืน้ฐานจังหวดัจันทบุรี 
 2.7.1 ท่ีตั้งอาณาเขต  จงัหวดัจนัทบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวนัออกของประเทศไทยหรือริม
ฝ่ังทะเลด้านอ่าวไทยระหว่างเส้นรุ้งท่ี 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 101-102 องศา
ตะวนัออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 245 กิโลเมตร  มีเน้ือท่ีประมาณ  6,338  
กิโลเมตร2 หรือประมาณ  3,961,250 ไร่ คิดเป็น 16.6 % ของพื้นท่ีภาคตะวนัออก และเท่ากบั 
1.8 % ของพื้นท่ีทั้งประเทศ แยกเป็นรายอ าเภอดงัน้ี 
  อ าเภอเมืองจนัทบุรี มีเน้ือท่ีประมาณ  253  ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอขลุง            มีเน้ือท่ีประมาณ  756 ตารางกิโลเมตร 
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  อ าเภอท่าใหม่  มีเน้ือท่ีประมาณ   613  ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอแหลมสิงห์  มีเน้ือท่ีประมาณ   191  ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอโป่งน ้าร้อน มีเน้ือท่ีประมาณ   927  ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอมะขาม  มีเน้ือท่ีประมาณ   480 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอสอยดาว  มีเน้ือท่ีประมาณ   734  ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอแก่งหางแมว มีเน้ือท่ีประมาณ                   1,254 ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอนายายอาม  มีเน้ือท่ีประมาณ   300  ตารางกิโลเมตร 
  อ าเภอเขาคิชฌกฏู     มีเน้ือท่ีประมาณ   830 ตารางกิโลเมตร 
  เขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง 
  ดา้นเหนือ ติดกบั จงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสระแกว้ 
  ดา้นใต ้ ติดกบั จงัหวดัตราดและอ่าวไทย 
  ดา้นตะวนัออก ติดกบั จงัหวดัตราด และประเทศกมัพูชา 
  ดา้นตะวนัตก  ติดกบั จงัหวดัระยองและอ่าวไทย 
 2.7.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกเป็นป่าไม ้ภูเขา และท่ี
ราบสูงเป็นส่วนใหญ่อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 30-190 เมตร ทิศใตเ้ป็นชายฝ่ังทะเลมีลกัษณะ
เป็นท่ีราบลุ่ม บางแห่งเป็นอ่าวแหลมและหาดทรายสูงจากระดับน ้ าทะเล 1-5 เมตร พื้นท่ี
จงัหวดัจนัทบุรีแยกลกัษณะภูมิประเทศออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  (1) ภูเขาสูงและเนินเขา ไดแ้ก่ ดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบัจงัหวดัระยองและ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเขตอ าเภอแก่งหางแมว มีเขาชะมูล ชะอม และล าปลาย      ประแกด 
เป็นต้นก าเนิดล าน ้ าสาขาของคลองโตนดทางตอนเหนือและตะวนัออกมีทิวเขาจันทบุรี
ประกอบดว้ย เขาสอยดาวเหนือ เขาตะเคียนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปลอ้ง เขาสอยดาวใต ้
ทิวเขาจนัทบุรีทอดตวัจากเขตติดต่อจงัหวดัสระแกว้ลงมาตอนกลางของจงัหวดั บรรจบกบัเขา
สามง่ามของทิวเขาบรรทดั ทิวเขาจนัทบุรีครอบคลุมพื้นท่ีดา้นตะวนัออกของอ าเภอเขาคิชฌ
กูฏ ตะวนัตกของอ าเภอสอยดาวและอ าเภอโป่งน ้ าร้อน ส่วนเขาสามง่ามอยู่ทางตอนใตข้อง
อ าเภอโป่งน ้าร้อน ตะวนัออกของอ าเภอนายายอามและตอนเหนือของอ าเภอขลุง ส่วนเนินเขา
มีกระจายอยูท่ัว่ไปในทุกอ าเภอ 



 
55 

 

  (2) ท่ีราบสูงและท่ีราบเชิงเขา ไดแ้ก่ ดา้นตะวนัออกของเขาสอยดาวจดชายแดน
ไทย–กัมพูชา ในพื้นท่ีอ  าเภอสอยดาว อ าเภอโป่งน ้ าร้อน ด้านใต้ของเขาสามง่าม พื้นท่ี
ตอนกลางอ าเภอขลุงและตะวนัออกของอ าเภอมะขาม อีกบริเวณหน่ึงระหว่างเขาสอยดาวกบั
เขาชมูลในพื้นท่ีอ  าเภอแก่งหางแมว อ าเภอเขาคิชฌกฏูและทางตอนเหนือของอ าเภอท่าใหม่ 
  (3) ท่ีราบลุ่มน ้ าและท่ีราบชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ าคลองโตนด ไหลผ่านอ าเภอ
แก่งหางแมว อ าเภอเขาคิชฌกฏู อ าเภอท่าใหม่ ลุ่มน ้ าจนัทบุรีไหลผ่านทางตะวนัตกของอ าเภอ
มะขาม อ าเภอเมืองจนัทบุรีและอ าเภอแหลมสิงห์ ลุ่มน ้ าพงัราดมีเฉพาะล าน ้ าสาขาอยูใ่นพื้นท่ี
อ  าเภอนายายอาม แลว้ไหลไปบรรจบกบัล าน ้าสาขาจากอ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง รวมเป็นล า
น ้ าพงัราดไหลลงใตเ้ป็นแนวระหว่างจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัระยอง ลุ่มน ้ าเวฬุไหลจาก
เหนือลงใตใ้นเขตอ าเภอขลุง ส่วนท่ีราบชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ พื้นท่ีตอนใตข้องอ าเภอนายายอาม 
อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ และอ าเภอขลุง 
  นอกจากน้ี จงัหวดัจนัทบุรีมีชายฝ่ังทะเลระยะทางยาวประมาณ 108 กิโลเมตร มี
อ่าวและหาดทรายหลายแห่งและมีเกาะต่างๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
  เขตอ าเภอแหลมสิงห์ มี 5 เกาะไดแ้ก่ 
  (1) เกาะนมสาว พื้นท่ี 20 ตารางกิโลเมตร อยูต่รงขา้มอ่าวกระทิง 
  (2) เกาะจุฬา พื้นท่ี 0.01 ตารางกิโลเมตร อยูป่ากน ้าจนัทบุรี 
  (3) เกาะเปริด พื้นท่ี 0.52 ตารางกิโลเมตร 
  (4) เกาะนางร า พื้นท่ี 0.12 ตารางกิโลเมตร อยูใ่กลเ้กาะเปริด 
  (5) เกาะขวาง พื้นท่ี 0.36 ตารางกิโลเมตร อยูใ่กลเ้กาะเปริด 
 2.7.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
  จนัทบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศท่ีมีฝนตกมาก เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
จงัหวดัเป็นพื้นท่ีป่าไมแ้ละมีลมมรสุมพดัผ่านตลอดปี จากสถิติปริมาณน ้ าฝนของจงัหวดั
จนัทบุรีระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2559 มีปริมาณน ้าฝนมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2556 วดัปริมาณน ้ าฝน
ได ้3,711.2 มิลลิเมตร โดยตลอดทั้งปีมีฝนตกทั้งส้ิน 172 วนั และในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีท่ีมีฝน
ตกน้อยท่ีสุดวดัปริมาณน ้ าฝนได ้2,624.9 มิลลิเมตร โดยตลอดทั้งปีมีฝนตกทั้งส้ิน 193 วนั 
และจากการท่ีจงัหวดัจนัทบุรีมีพื้นท่ีป่าไมเ้ป็นจ านวนมากและมีฝนตกชุกท าให้สภาพอากาศ
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ค่อนขา้งเยน็สบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดของจงัหวดัจนัทบุรีท่ีวดัได ้37.4 องศาเซลเซียส ใน
ปี พ.ศ. 2556 และอุณหภูมิต ่าสุดวดัได ้15.1 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2557 ดงัแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3  
ตารางแสดงลกัษณะภมิูอากาศของจังหวดัจันทบรีุระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559 

ปี พ.ศ. ปริมาณน า้ฝน 

(มลิลลิติร) 

วนัทีฝ่นตก 

(วนั) 

ความช้ืนสัมพทัธ์ 

(%) 

อุณหภูมเิฉลีย่ 

(ºC) 

อุณหภูมติ า่สุด 

(ºC) 

อุณหภูมสูิงสุด 

(ºC) 

2555 2,624.9 193 79.8 28.1 20.8 36.0 

2556 3,711.2 172 79.3 27.5 17.4 37.4 

2557 2,824.4 165 77.6 27.8 15.1 36.4 

2558 2,776.0 161 77.7 28.3 18.2 36.0 

2559 2,681.0 154 76.4 28.2 19.7 37.2 
  

ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวทิยาจงัหวดัจนัทบุรี   

 2.7.4 ประชากร 

   จงัหวดัจนัทบุรีมีประชากรทั้งส้ิน 531,037 คน โดยอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด

คือ อ าเภอเมืองจนัทบุรี มีประชากร 127,704 คน รองลงมาไดแ้ก่ อ  าเภอท่าใหม่ 71,002 คน 

และอ าเภอสอยดาว 65,547 คน อ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุดคือ อ าเภอ

เมืองจนัทบุรี โดยมีความหนาแน่นของประชากร 505 คน/กิโลเมตร2 รองลงมาไดแ้ก่อ าเภอ

แหลมสิงห์ 161 คน/กิโลเมตร2 และอ าเภอท่าใหม่ 116 คน/กิโลเมตร2 ดงัแสดงในตาราง 4 , 5 

ตาราง 4  
จ านวนประชากรของจังหวดัจันทบรีุรายอ าเภอระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

เขตการปกครอง พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.  2558 

อ าเภอเมืองจนัทบุรี 123,943 125,550 125,924 127,104 127,704 

อ าเภอขลุง 56,182 56,321 56,560 56,610 56,750 

อ าเภอท่าใหม่ 70,233 70,602 70,463 70,594 71,002 

อ าเภอโป่งน ้ าร้อน 41,166 41,918 42,587 43,059 43,861 

อ าเภอมะขาม 30,797 31,055 31,195 31,293 31,459 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
เขตการปกครอง พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.  2558 

อ าเภอแหลมสิงห์ 30,589 30,649 30,605 30,491 30,549 

อ าเภอแก่งหางแมว 39,031 39,862 40,548 40,935 41,656 

อ าเภอนายายอาม 32,810 33,072 33,528 33,705 33,937 

อ าเภอเขาคิชฌกฏู 26,765 27,002 27,354 27,672 28,572 

อ าเภอสอยดาว 63,588 64,009 64,287 64,614 65,547 

จ านวนบา้น 197,815 202,977 207,743 213,357 222,738 

ความหนาแน่นของประชากร/(กม.2) 81 82 82 81 84 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติจงัหวดัจนัทบุรี 

ตาราง 5  
อัตราการเปลีย่นแปลงประชากรของจังหวดัจันทบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากร (คน) เกดิ 

(คน) 

ตาย 

(คน) 

อพยพเข้า 

(คน) 

อพยพ

ออก (คน) 

การเปลีย่นแปลง 

(%ต่อปี) ชาย หญิง รวม 

2554 254,516 262,339 516,855 6,743 3,500 31,332 28,728 0.43 

2555 256,690 265,122 521,812 6,873 3,588 31,389 27,523 0.95 

2556 257,783 266,477 524,260 6,506 4,041 27,690 27,981 0.47 

2557 259,041 268,309 527,350 6,489 4,076 27,061 26,755 0.59 

2558 260,554 270,483 531,037 6,161 4,120 26,228 26,141 0.70 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติจงัหวดัจนัทบุรี 
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 2.7.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัจนัทบุรี 

  2.7.5.1 วิสัยทศัน์ของจงัหวดัจนัทบุรี : “ศูนยก์ลางการผลิตและการค้าผลไม้

คุณภาพ ศูนยอ์ัญมณีและเคร่ืองประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเช่ือมโยงประชาคม

อาเซียน และเมืองน่าเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม” 

  2.7.5.2 เป้าประสงคร์วม 

   (1) เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั 

   (2) เพื่อเสริมสร้างให้ชาวจนัทบุรีมีสุขภาวะท่ีดี มีภูมิคุ ้มกนัทางสังคมท่ี

เขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   (3) เพื่ออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  2.7.5.3 ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์

ใหไ้ดม้าตรฐานสอดคลองกบัความตอ้งการทั้งในและต่างประเทศ 

   ยุทธศาสตร์ ท่ี  2  พัฒนาและ ส่ง เส ริมอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดบัเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจการคา้ชายแดนสู่ประชาคม

อาเซียน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม

เช่ือมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นธรรมและยัง่ยนื 
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2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ (2559) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขต

หนองแขมในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี

ต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยมากท่ีสุด คือด้านความรู้ความเขา้ใจในการเก่ียวกบัการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอย ปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย คือ 

ทศันคติและจิตส านึกของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 ขวญัฤดี เดือนแจ่ม (2558) ท าการศึกษาความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบา้นบึง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยด้านการ

ให้บริการอยู่ในระดบัมาก ดา้นบุคลากรอยู่ในระดบัมาก ดา้นอุปกรณ์อยู่ในระดบัปานกลาง 

ดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก ดา้นขอ้มูลข่าวสารอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจ ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพระยะเวลาท่ีอยู่อาศยัในเขตเทศบาล

เมืองบา้นบึงและการรับข่าวสารด้านขยะ และผูว้ิจยัได้มีข้อเสนอแนะท่ีเป็นนัยยะในเชิง

นโยบายท่ีส าคญัดงัน้ี 

  1. เทศบาลเมืองบา้นบึงควรจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนได้ทราบ

เก่ียวกบัการแยกขยะก่อนท้ิง เช่น ขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ได ้ขยะอนัตราย ขยะอินทรีย ์

และขยะทัว่ไป 

  2. เทศบาลเมืองบา้นบึงควรส่งเสริมการน าขยะรีไซเคิลกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น 

น าขยะมาเป็นผลิตภณัฑห์รือของช าร่วย โดยจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้และความคิดสร้างสรรค์

มาสอนและหาตลาดเพื่อหาท่ีรองรับผลิตภณัฑ ์
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  3. เทศบาลเมืองบา้นบึงควรขอความร่วมมือไปยงัสถาบนัการศึกษา บริษทั หรือ

หา้งร้านต่างๆ ใหร้ณรงคแ์ก่บุคลากรในการคดัแยกขยะ การน าขยะกลบัมาใช ้การท้ิงขยะให้

ถูกท่ี และการก าจดัขยะใหถู้กวธีิ 

 นางสาวมาลยั โหป้ระเสริฐ (2556) ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่า ประชาชนท่ีมี

ทะเบียนบา้นอยูใ่นเทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ในระดบัปาน

กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ความพึงพอใจในดา้นส่ิงสนบัสนุนมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดา้นเจา้หนา้ท่ี ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาอาศยัใน

พื้นท่ี และความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัของประชาชนมีผลต่อ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 

จงัหวดัระยองโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 นางจรรยา ปานพรม (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของ

ครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

ระดบัการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดว้า่ ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีส่วนร่วม

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน และมีข้อสนเอแนะให้เทศบาลคลองจิกในการ

ส่งเสริมการคดัแยกขยะ ดงัน้ี 

  1. จดัท าส่ือต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนโดยตรง เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ

กบัประชาชนในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

  2. ด าเนินการโครงการธนาคารขยะอยา่งเป็นรูปธรรมจริงจงัและต่อเน่ือง 

  3. ควรจดัหาถงัแยกประเภทขยะให้เพียงพอกบัปริมาณขยะทุกๆ หมู่บา้นพร้อม

ทั้งเขียนขอ้ความใหช้ดัเจน 
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 สัญชัย ชนะสงคราม (2560) ศึกษาการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจดัการขยะ  

มูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนจงัหวดัชลบุรี ได้สรุปปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชนจงัหวดัชลบุรีไว ้4 ขอ้ ดงัน้ี 1) ดา้น

การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 2) ดา้นกฎหมาย ระเบียบ และขอ้สั่งการ 3) ขาดแคลนระบบ

การรวบรวมและเกบ็ขนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 4) ขาดแคลนส่ือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และ

ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชนจงัหวดั

ชลบุรีไว ้4 ขอ้ ดงัน้ี 1) การลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิด 2) เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 3) การสร้างวินัย/การมีส่วนร่วม

รับผิดชอบของประชาชน และ 4) เพิ่มศกัยภาพการบริหารจัดการพฒันาองค์ความรู้และ

เทคโนโลย ี

2.9 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 การศึกษาเพื่อประเมินผลงานในคร้ังน้ี ผูข้อรับการประเมินใชห้ลกัการสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังาน 
รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี โดยการระดมความคิดจากทุกภาคในการจดัท าแผนบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558 – 2562) เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนจงัหวดั
จนัทบุรี โดยก าหนดกรอบการศึกษาตามภาพ 4 
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ภาพ 4 กรอบแนวคิดการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-
2562) 

 

นโยบายการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายของจงัหวดั

จนัทบุรี 

นโยบายของรัฐบาล 

ยทุธศาสตร์การจดัการมลพิษ 
20 ปี 

ปัญหา และอุปสรรค การ
จดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายของจงัหวดั

จนัทบุรี 

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนจดัการมลพิษ  
พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศ ( พ.ศ. 2559 – 2564) 

วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายจากชุมชน 

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มปัจจยั
ภายในและภายนอก 

แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 



 

 
บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 

 
3.1 การรวบรวมและศึกษาข้อมูล   
 วิธีการรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูข้อรับการประเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยการศึกษาคร้ังน้ี ไดอ้าศยัแนวคิดระเบียบ
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาประกอบดว้ยการเก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   
  3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบด้วย การจัดท าแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 400 ชุด จากประชาชนโดยทัว่ไปท่ีอาศยัในเขตจงัหวดัจนัทบุรี โดย
ถามถึงความรู้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาและการจดัการขยะ
ในทอ้งถ่ิน  ตลอดจนขอ้คิดเห็นต่อนโยบายการจดัการขยะในจังหวดัจนัทบุรี , การจดัท า
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 81 ชุด ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 81 
แห่ง เพื่อรวบรวมปัญหา ขอ้จ ากดั และอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
จนัทบุรี การสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 68 คน (เน่ืองจากบางองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมการประชุม) จากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจากทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง โดยร่วมกนัแบ่งกลุ่มการจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) และอภิปรายปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี รวมทั้งเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี และส ารวจสถานท่ีก าจดัขยะ     
มูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี  
  3.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ย การวเิคราะห์เอกสาร (Document 
Analysis)ได้แก่ ข้อมูลขยะมูลฝอยของจังหวดัจันทบุรีท่ีหน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดเก็บ
รวบรวม บทความทางวิชาการ บทความวิจยั ข่าวสาร และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาและผลกระทบจากนโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจาก
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ชุมชน การมีส่วนร่วมและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน 
 3.1.3 ขั้นตอนการศึกษา 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในภาคสนาม ทั้งในรูปแบบขอ้มูลแบบสอบถาม ขอ้มูล
เอกสาร และไฟลข์อ้มูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล ์รวมทั้งการคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต แลว้
จึงสรุปผลและวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน
จงัหวดัจนัทบุรี 
  ขั้นตอนท่ี 2 จดักลุ่มการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี โดยการน าขอ้มูล
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี และการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะ
เป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม น ามาประกอบการจดั Cluster การจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัจนัทบุรี 
  ขั้นตอนท่ี 3 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) และสภาพองคก์ร 
(Organizational Analysis) โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis เพื่อทราบสถานภาพดา้นการ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมของจงัหวดัจนัทบุรี 
  ขั้นตอนท่ี 4 จดัท า (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
(ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) และน า (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
(ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) เสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 2/2557 เพื่อขอความเห็นชอบ 
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ภาพ 5 แผนผงักระบวนการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 
ปี พ.ศ. 2558-2562) 

3.2 เป้าหมายกลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
 เป้าหมายของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ยกลุ่มเป้าหมาย 2 ส่วน 
ดงัน้ี 
  (1) ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 81 คน โดยการ
สัมภาษณ์และการจดัท าแบบสอบถาม  
  (2) ประชาชนท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี จากขอ้มูลในแบบ มฝ.1 ของ
จงัหวดัจนัทบุรี ปี พ.ศ. 2559 จงัหวดัจนัทบุรีมีประชากรทั้งส้ิน 613,989 คน จากการค านวณ

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายจากชุมชนจงัหวดัจนัทบุรี 

ขั้นตอนท่ี 2 จดักลุ่มการจดัการขยะมูลฝอยของ 
จงัหวดัจนัทบุรี 

ขั้นตอนท่ี 3 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment 
Analysis) และสภาพองคก์ร (Organizational Analysis) 

ขั้นตอนท่ี 4 จดัท า (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) 

แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี  
(ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) 
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กลุ่มตวัอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% โดยมีค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมี้ได ้เท่ากบั 0.05 มีสูตรดงัน้ี   
 

      n      =              N  
 
      n      =      จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
       N      =      จ านวนประชากรทั้งหมด 
       e       =      ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 
 

 เม่ือแทนค่าลงในสูตร 
      n      =             613,989  
 
      n      =      399.74 
 

 จากการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ให้ความคลาด
เคล่ือนเท่ากบั 0.05 พบว่า ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 399.74 คน การศึกษาคร้ังน้ี ปรับให้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน ใชว้ธีิการเลือกหน่วยตวัอยา่ง โดยการเปรียบเทียบสัดส่วน
ประชากรในรายอ าเภอ  
ตาราง 6  
ตารางแสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
แก่งหางแมว 41,712 27 
ขลุง 58,707 38 
เขาคิชฌกฏู 33,688 22 
ท่าใหม่ 73,617 48 
นายายอาม 34,463 22 
โป่งน ้าร้อน 46,730 31 
มะขาม 32,686 21 
เมืองจนัทบุรี 178,017 116 

1+Ne2 

1+613,989(0.05)2 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
สอยดาว 82,457 54 
แหลมสิงห ์ 31,912 21 

รวม 613,989 400 
 

ท่ีมา : ขอ้มูลในแบบ มฝ.1 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล   
 ผูข้อรับการประเมินไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  (1) ผูข้อรับการประเมินไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของจงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 1/2557 โดยเชิญองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรีเขา้
ร่วมการประชุม เพื่อใหเ้สนอขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอย ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการจดัการขยะมูลฝอย และไดมี้การจดัประชุมกลุ่มย่อยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ร่วมกนัจดักลุ่มการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี และคดัเลือกองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจะเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย  
  2. ผูข้อรับการประเมินไดจ้ดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ เจา้หนา้ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนท่ีอาศยัใน
พื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 
 3.3.1 แบบสอบถาม ผูข้อรับการประเมินไดจ้ดัท าแบบสอบถามเป็น 2 ชุด ดงัน้ี 
  3.3.1.1 กลุ่มเป้าหมายคือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสอบถามขอ้มูลดา้น
การจดัการขยะมูลฝอย ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอย โดยท าการเกบ็ขอ้มูลจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 81 แห่ง ผูข้อรับการประเมินได้
ท าการออกแบบแบบสอบถามและก าหนด ประเด็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง เบอร์โทรศพัท ์เบอร์โทรสาร และอีเมลลแ์อดเดรส 
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   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ช่ือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานท่ีตั้ง พื้นท่ีความรับผิดชอบ จ านวนประชากร และจ านวน
ครัวเรือน 
   ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ ขอ้มูลการเกบ็และ
การก าจดัขยะมูลฝอย และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
   ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดั และขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหา
การจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3.3.1.2 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวดัจันทบุรี เพื่อ
สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
โดยท าการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ผูข้อรับการประเมินไดท้ าการออกแบบ
แบบสอบถามและก าหนดประเดน็ค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน สถานภาพในชุมชน รายได ้และสถานภาพใน
ครอบครัว เป็นแบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และค าถามปลายเปิด 
ไดแ้ก่ จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 
   ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย เป็น
แบบสอบถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานดา้น
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน 
   ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน เพื่อศึกษาและประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะในชุมชน 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คือ ท าประจ า ท า
บางคร้ัง และไม่ท าเลย 
   ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนดา้นการจดัการ
ขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน เป็นการประเมินปัญหาและการใหบ้ริการ รวมทั้งการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง และพึงพอใจนอ้ย 
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   ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating 
Scale) 3 ระดบั คือ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นดว้ย 
   ส่วนท่ี 6 เป็นค าถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ 
 3.3.2 แบบสัมภาษณ์  ผูข้อรับการประเมินใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบ
สัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินทั้งระดบับริหารและปฏิบติังาน 
 3.3.3 การประชุมและประชุมกลุ่มย่อย  ผูข้อรับการประเมินได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 1/2557 โดยเชิญองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัจนัทบุรีเขา้ร่วมการประชุม เพื่อใหเ้สนอขอ้มูลการจดัการขยะ
มูลฝอย และปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะมูลฝอย และไดมี้การจดั
ประชุมกลุ่มย่อยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัจดักลุ่มการจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัจนัทบุรี และคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเป็นศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย 

3.4 วธีิการวเิคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล   
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ลือกใชส้ถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.4.1 ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เก่ียวกบัการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดม
ความคิดเห็นในเวทีการประชุมและการประชุมกลุ่มยอ่ย การสัมภาษณ์ และการสังเกตจากการ
ลงพื้นท่ี มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าจ าแนกจดัหมวดหมู่แลว้
สรุปเป็นประเดน็หลกั และบรรยายขอ้ความเชิงพรรณนา    
 3.4.2 ขอ้มูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลท่ีไดจ้ากแบบประเมิน สอบถาม
ประชาชนมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการสถิติ ดังน้ี ร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานการวจิยั
ดว้ยสถิติ t-test และผูข้อรับการประเมินไดน้ าแบบสอบถามสุ่มถามประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี จ  านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร



 
71 

 

n
s

n
s

xx

2

2

2

1

2

1

21





สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.73  
 

 สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)   
 

         α  =                       
 

                      α   =    สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
                       K   =    จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
                   ∑  Si   =    ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

                           Si   =    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 สูตรการทดสอบสมมติฐานการวจิยัดว้ยสถิติ t-test 
 

      t   =      
     

    X1  = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลชุดท่ี 1 
    X2  = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลชุดท่ี 2 
                           S1   = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดท่ี 1 

                           S2   = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุดท่ี 2 

                           N1  = จ านวนตวัอยา่งของขอ้มูลชุดท่ี 1 

                           N2  = จ านวนตวัอยา่งของขอ้มูลชุดท่ี 2 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 
 การจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-
2562) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ   
มูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี ผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจขอ้มูลขยะมูลฝอย
ของจงัหวดัจนัทบุรี สภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นการจดัการขยะ     
มูลฝอยของจังหวัด แล้วน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีผล
การศึกษา ดงัน้ี 

4.1 สถานการณ์ สภาพปัญหา อปุสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจดัการขยะ มูลฝอย
และของเสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี   
 4.1.1 ปริมาณขยะมูลฝอย 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) จงัหวดั
จนัทบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 445.89 ตนั/วนั อ  าเภอเมืองจนัทบุรีมีอตัราการเกิดขยะมูลฝอย
มากท่ีสุดวนัละ 164.37 ตนั รองลงมา ไดแ้ก่ อ  าเภอโป่งน ้ าร้อน อ  าเภอท่าใหม่ และอ าเภอขลุง 
ตามล าดบั โดยอ าเภอท่ีมีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยนอ้ยท่ีสุด คือ อ  าเภอเขาคิชฌกูฏ รายละเอียด
ดงัแสดงในตาราง 7 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 7 
ตารางแสดงอัตราการเกิดขยะมลูฝอยของจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

อ าเภอ 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ (ตัน/วัน) 

ทั่วไป อินทรีย์ รีไซเคลิ อันตราย อิเล็กทรอนิกส์ มูลฝอยติดเช้ือ กากอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 

แก่งหางแมว 12.16 0.302 1.68 0.02 0.01 0.00 0.00 14.17 
ขลุง 25.66 8.49 1.84 0.06 0.02 0.05 0.00 36.12 
เขาคิชฌกูฏ 8.83 3.52 2.10 0.01 0.00 0.00 0.00 14.46 

ท่าใหม่ 27.64 16.88 8.66 0.32 0.12 0.03 0.00 53.65 
นายายอาม 10.34 6.34 2.17 0.03 0.06 0.07 0.00 19.01 
โป่งน ้ าร้อน 37.75 13.89 11.54 0.85 4.08 0.03 0.00 68.14 

มะขาม 10.60 5.16 7.91 0.21 0.05 1.93 0.00 25.86 
เมืองจนัทบุรี 92.84 47.20 23.03 0.37 0.16 0.67 0.10 164.37 
สอยดาว 15.48 11.17 3.85 0.15 0.25 0.04 0.00 30.94 
แหลมสิงห์ 16.98 1.38 0.55 0.02 0.03 0.00 0.00 18.96 

รวมทั้งหมด 258.28 114.33 63.33 2.04 4.78 2.82 0.10 445.68 

ที่มา : ดดัแปลงขอ้มูลจากตาราง มฝ.2  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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 4.1.2 การเก็บขนและก าจดัขยะมูลฝอย 
          จากการส ารวจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า จากจ านวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัจันทบุรี 
ทั้งหมด 81 แห่ง มีจ  านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 64 แห่ง ท่ีมีการใหบ้ริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 79.01 น าไปก าจดัในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 46 แห่ง มีการน าขยะมูลฝอยไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 226.90 ตนั/วนั 
และน าขยะกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่วนัละ 63.33 ตนั รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 8  

ตาราง 8  
ตารางแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

อ าเภอ 
จ านวน อปท. (แห่ง) ขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ (ตนั/วนั) 

ทั้งหมด ทีม่กีารจัดเกบ็
ขยะมูลฝอย 

มกีารก าจัดขยะ
มูลฝอยถูกต้อง 

ทั้งหมด ก าจัด
ถูกต้อง 

น ากลบัไปใช้
ประโยชน์ 

แก่งหางแมว 5 3 0 14.17 0.00 1.68 
ขลุง 12 9 7 36.12 23.00 1.84 
เขาคิชฌกูฏ 5 3 3 14.46 6.70 2.10 
ท่าใหม่ 13 9 7 53.65 24.01 8.66 
นายายอาม 7 5 3 19.01 5.63 2.17 
โป่งน ้ าร้อน 6 5 0 68.14 0.00 11.54 
มะขาม 7 6 6 25.86 14.34 7.91 
เมืองจนัทบุรี 14 14 14 164.37 136.37 23.03 
สอยดาว 6 5 1 30.94 0.00 3.85 
แหลมสิงห์ 6 6 6 18.96 16.85 0.55 
รวมทั้งหมด 81 64 46 445.68 226.90 63.33 

ที่มา : ดดัแปลงขอ้มูลจากตาราง มฝ.2  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแบบสอบถาม 

 จากการส ารวจสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวดัจนัทบุรี ปี พ.ศ. 2560 มี
ทั้งหมด 19 แห่ง เป็นสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
18 แห่ง และบริหารจดัการโดยเอกชน 1 แห่ง ซ่ึงมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการ 
2 แห่ง คือ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุงก าจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ
แบบถูกหลกัวิชาการ (คิดค่าก าจดัขยะมูลฝอยตนัละ 1,000 บาท) และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
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ของเทศบาลเมืองจนัทบุรี ซ่ึงในปัจจุบนัใหบ้ริษทั โชคชยัไวรอนเมนทอล จ ากดั เขา้มาบริหาร
จดัการ โดยไดป้รับเปล่ียนการก าจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบแบบถูกหลกัวิชาการ มาใชว้ิธี
เชิงกล-ชีวภาพ M.B.T. Thin Layer (Mechanical Biological Waste Treatment Thin Layer) 
(คิดค่าก าจดัขยะมูลฝอยตนัละ 320 บาท) 
 ระบบการท างานของวิธีเชิงกล-ชีวภาพ M.B.T. Thin Layer เป็นการท างานของการ
ปรับสภาพเชิงกลศาสตร์ โดยเร่ิมจากการคดัแยกมูลฝอยอนัตรายและมูลฝอยท่ีมีมูลค่าสามารถ
น ากลบัมารีไซเคิลได ้หลงัจากนั้นน ามูลฝอยมาบดอดัเกล่ียเป็นชั้นบางๆ ชั้นละประมาณ 30-
50 เซนติเมตร แลว้ใชเ้คร่ืองจกัรกลหนักบดอดัให้ทัว่มูลฝอย ซ่ึงส่วนมากจะถูกบรรจุอยู่ใน
ถุงพลาสติก ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะส่งผลให้ถุงท่ีห่อมูลฝอยท่ีมาจากชุมชนต่างๆ จะถูกฉีกออกจาก
กัน มูลฝอยจะได้รับอากาศมีความช้ืนพอสมควร แล้วจึงน าไปตั้ งกองบ าบัดตามหลัก
วิศวกรรมศาสตร์ 
 ขั้นตอนต่อไป คือการท างานดว้ยระบบชีวภาพ ซ่ึงอาศยักระบวนการทางชีววิทยาของ
จุลินทรียใ์นการย่อยสลายอินทรียวตัถุท่ีมีอยู่ในมูลฝอยภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมในดา้น
ความช้ืน อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนมาท าการย่อยสลายแปรเปล่ียนสภาพของอินทรียวตัถุ
ต่างๆ ให้แปรสภาพเป็นผง สามารถท่ีจะน าไปร่อนคดัแยก ในระหว่างการย่อยสลายของ
อินทรียวตัถุ กองหมกัมูลฝอยมีอุณหภูมิสูงถึง 70-80 องศาเซลเซียส ดว้ยอุณหภูมิท่ีสูงท าให้
ความช้ืนของมูลฝอยระเหยไปในอากาศส่วนหน่ึง อีกทั้งมูลฝอยจะลดปริมาตรลง เน่ืองจาก
สารอนิทรียถู์กยอ่ยสลายจนกระทัง่มูลฝอยมีความเสถียรในระยะเวลาประมาณ 8 ถึง 12 เดือน 
 ทางดา้นน ้ าท่ีเกิดจากกระบวนการย่อยสลาย (Process Water) สามารถระเหยระหว่าง
การตั้งกองหมกั และสามารถน าน ้ าชะมูลฝอยท่ีเกิดจากบ่อมูลฝอยเก่าท่ีอยู่ในบ่อบ าบดัน ้ าเสีย
มาเติมลงในระหว่างการบ าบดั เพื่อเป็นการช่วยเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลาย อีกทั้งช่วยลด
ปริมาณน ้าชะมูลฝอยใหห้มดไป หลงัจากนั้นประมาณ 1 เดือนถดัมาก็จะสามารถน ามูลฝอยมา
เกล่ียบดอดัในชั้นต่อไปได ้เม่ือครบก าหนดเวลาจึงท าการยุบกองมูลฝอยและน าไปก าจดัโดย
ใชว้ิธีการร่อนเพื่อแยกขนาด ซ่ึงจะไดว้สัดุปรับปรุงดิน (Compost) และเช้ือเพลิงพลังงาน
ทดแทน (RDF : Refuse Derived Fuel)  
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ตาราง 9  
ตารางแสดงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. 2560  

สถานทีต่ั้ง ผู้ด าเนินการ ปริมาณขยะ
เข้า (ตนั/วนั) 

จ านวน อปท. 
ทีร่่วมทิง้ 
(แห่ง) 

ระบบทีใ่ช้ก าจัด ขยะมูลฝอย
ตกค้าง 
(ตนั) 

ม.2 ถ.จันทบุรี-เฉลิมพระ
เกียรติ ต.มะขาม อ.มะขาม  

บริษทั โชคชยั  
ไวรอนเมนทอล 
จ ากดั 

216.90 44 M.B.T. 0.00 

ม.9 ต.บ่อ อ.ขลุง ทม.ขลุง 10.00 0 ฝังกลบแบบถูก
หลกัวิชาการ 

0.00 

บา้นเนินจ าปา ต.พวา  
อ.แก่งหางแมว 

ทต.พวา 0.41 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

0.00 

บา้นหนองตลาด ต.ขุนซ่อง  
อ.แก่งหางแมว 

อบต.ขุนซ่อง 3.64 0 เทกองและเผา
เป็นบางคร้ัง 

0.00 

บา้นทุ่มม่วงม.7 ต.ทบัไทร  
อ.โป่งน ้ าร้อน 

ทต.โป่งน ้ าร้อน 15.11 2 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

0.00 

บา้นป่าขา้วโพด ม.2  
ต.สะตอน อ.สอยดาว 

อบต.สะตอน 2.10 0 เทกองและเผา
เป็นบางคร้ัง 

0.00 

บา้นสวนส้มล่าง ม.12  
ต.สะตอน อ.สอยดาว 

อบต.สะตอน 2.00 0 เทกองและเผา
เป็นบางคร้ัง 

0.00 

ม.1 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง ทต.บ่อเวฬุ 0.50 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

0.00 

ม.5  ต.แก่งหางแมว  
อ.แก่งหางแมว 

อบต.แก่งหางแมว 2.67 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

735.00 

ม.4 บา้นโป่งเจริญชยั  
ต.ทบัชา้ง อ.สอยดาว 

ทต.ทบัชา้ง 5.54 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

0.00 

ม.11 ต.สองพ่ีนอ้ง  
อ.ท่าใหม่ 

ทต.สองพ่ีนอ้ง 2.84 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

5,400.00 

ทุ่งวิสัย หนองสีงา ม.8  
ต.วงัโตนด อ.นายายอาม 

อบต.วงัโตนด 1.20 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

177.27 

ม.5 ต.ทรายขาว  
อ.สอยดาว 

ทต.ทรายขาว 10.44 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

0.00 

ม.1 บา้นทุ่งขนาน  
ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว 

อบต.ทุ่งขนาน 2.00 0 เท ก อ งและ ฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

0.00 
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ตาราง 9 (ต่อ)  

สถานทีต่ั้ง ผู้ด าเนินการ ปริมาณ
ขยะเข้า 
(ตนั/วนั) 

จ านวน อปท. ที่
ร่วมทิง้ (แห่ง) 

ระบบทีใ่ช้ก าจัด ขยะมูลฝอย
ตกค้าง 
(ตนั) 

ม.3 ต.คลองใหญ่  
อ.โป่งน ้ าร้อน 

ทต.คลองใหญ่ 3.47 0 แบบเทกองและ
เผาเป็นบางคร้ัง 

0.00 

ม.2 ต.สนามไชย  
อ.นายายอาม 

ทต.สนามไชย 2.41 0 เทกองและฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

45.00 

ท่ีสาธารณะประโยชน์เนินจงั 
ม. 11 บา้นชากราว  
ต.ตกพรม 

ทต.ตกพรม 2.32 0 เตาเผา 0.00 

บา้นป่าแดง ต.ท่าใหม่  
อ.ท่าใหม่ 

ทม.ท่าใหม่ 8.44 0 เทกองและฝั ง
กลบเป็นบางคร้ัง 

1,423.14 

ม.5 ต.หนองตาคง 
 อ.โป่งน ้ าร้อน 

ทต.หนองตาคง 4.42 0 แบบเทกองและ
เผาเป็นบางคร้ัง 

0.00 

ม.9 ถ.ท่าแฉลบ ต.บางกะจะ 
อ.เมืองจนัทบุรี 

ทต.ค่ายเนินวง 0.00 0 เทกอง (ปิด
ด าเนินการแลว้) 

5,400.00 

รวม 296.43 - - 13,219.30 

ที่มา : จากการส ารวจสถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2560 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จงัหวดัจนัทบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดข้ึน 162,673.93 ตนั หรือ
วนัละ 445.68 ตนั มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีก าจดัแบบถูกหลกัวิชาการ 2 แห่ง จากทั้งหมด 
19 แห่ง ก าจดัไดว้นัละ 226.90 ตนั จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไปก าจดั 296.43 ตนั/วนั มี
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตกค้างในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้ งส้ิน 13,219.30 ตัน 
รายละเอียดดงัแสดงในภาพ 6   
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ภาพ 6 แผนภูมิการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 

 

ขยะท่ีเกิดข้ึน    
445.68 ตนั/วนั 

จ านวน อปท. ท่ีไม่มี
การบริการเก็บขน 

17 แห่ง 

 

จ านวน อปท. ท่ีมี
การบริการเก็บขน 

64 แห่ง 

 อปท. ท่ีน าขยะไป
ก าจดัอยา่งถูกหลกั
วิชาการ 46 แห่ง 

ขยะท่ีไม่ไดน้ าไปก าจดั            
16.78 ตนั/วนั 

 ขยะท่ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
35.89 ตนั/วนั 

 ขยะท่ีน าไปก าจดัอยา่งถูกหลกั
วิชาการ 226.90 ตนั/วนั 

 อปท. ท่ีน าขยะไป
ก าจดัอยา่งไม่ถูกหลกั
วิชาการ 18 แห่ง 

ขยะท่ีไม่ไดน้ าไปก าจดั            
23.15 ตนั/วนั 

 ขยะท่ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
15.19 ตนั/วนั 

 ขยะท่ีน าไปก าจดัอยา่งไม่ถูกหลกั
วิชาการ 69.53 ตนั/วนั 

ขยะท่ีไม่ไดน้ าไปก าจดั           
45.99 ตนั/วนั 

 ขยะท่ีน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 
12.25 ตนั/วนั  ขยะท่ีตกคา้งในสถานท่ี

ก าจดัขยะมูลฝอย 
13,219.30 ตนั 
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 4.1.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชน 
     4.1.3.1 ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมปัญหาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ทั้ง 81 แห่ง โดย
การจดัท าแบบสอบถามให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบรรยายสภาพปัญหาอุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน โดย
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญั คือ งบประมาณของทอ้งถ่ินมีไม่เพียงพอในการจดัการขยะมูลฝอย 
รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 10  

ตาราง 10  
ตารางแสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แห่ง) 

ปัญหาและอุปสรรค 
   1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีงบประมาณจ ากดั 
   2. บา้นเรือนราษฎรอยูห่่างกนัท าใหไ้ม่คุม้ค่าในการเก็บขยะมูลฝอย 
   3. บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีไม่เพยีงพอ 
   4. ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะมูลฝอย 
   5. ประชาชนในพื้นที่ไม่ยอมใหส้ร้างสถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอย 
   6. ประชาชนไม่ยอมเสียค่าก าจดัขยะมูลฝอย 
   7. อ่ืนๆ เช่น มีประชาชนต่างดา้วจ านวนมากในพื้นที่ การขอใช้
พื้นที่สาธารณะเพือ่ท  าสถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอยมีความยุง่ยากและ
ซบัซอ้น และรถเก็บขยะเก็บขยะทุกประเภทรวมกนั เป็นตน้ 

 
44 
20 
39 
38 
9 
9 
6 
 
 

ขอ้เสนอแนะ 
   1. จงัหวดั/องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีสถานที่ก  าจดัของเสีย
อนัตราย 
   2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
มูลฝอย 
   3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนคดัแยกขยะที่ตน้ทาง 

 
5 
 
5 
 
3 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แห่ง) 

ขอ้เสนอแนะ (ต่อ) 
   4. ควรเพิม่งบประมาณใหท้อ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอย 
   5. ควรมีการมาตรการที่ชดัเจนในการก าจดัขยะอนัตราย 
   6. อ่ืนๆ เช่น สร้างสถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอยที่ถูกหลกัวชิาการ 
สนบัสนุนงบประมาณใหท้อ้งถ่ินก่อสร้างเตาเผาขยะและควรมีการ
ก าหนดอตัราค่าบริการขยะมูลฝอยใหช้ดัเจน เป็นตน้ 

 
2 
2 
8 

 

     องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 78 แห่ง หรือ ร้อยละ 76.30 
ของจงัหวดัเห็นดว้ยกบัการจดัศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 แห่ง ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก าหนดให้
เป็นท่ีตั้งสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอยูห่่างไกลจากทอ้งถ่ินของตนเอง และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมคิดอตัราค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยค่อนขา้งสูง (1,000 
บาท/ตนั) แต่ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมของอีก
กลุ่มหน่ึงคิดอตัราค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยต ่ากว่า (320 บาท/ตนั) และอยูไ่ม่ไกลจากทอ้งถ่ิน
ของตนเอง เห็นว่าจงัหวดัควรใหอิ้สระทอ้งถ่ินในการเลือกสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย จึงไม่เห็น
ดว้ยกับกับการจดัศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั รายละเอียดดงัแสดงใน
ตาราง 11 

ตาราง 11  
ตารางแสดงความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการจัดศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) ของจังหวัด 
ความคดิเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แห่ง) 

เห็นดว้ย  78 
ไม่เห็นดว้ย  3 
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96.30 %

3.70 %
เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
  

ภาพ 7 แผนภูมิแสดงร้อยละความคิดเห็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อการจดัศูนย์
ก าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั 

     องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 70 แห่ง หรือ ร้อยละ 86.42 
ของจงัหวดัน าขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 11 แห่ง ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ได้
ให้บริการก าจดัขยะมูลฝอยแก่ประชาชนในพื้นท่ี , ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมอยู่ไกลจาก
ทอ้งถ่ิน , ทอ้งถ่ินไม่มีงบประมาณในการขนส่งและเสียค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอย และส่ง
ขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมของกลุ่มอ่ืน เน่ืองจากคิดอตัราค่าบริการถูก
กว่า รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 12 

ตาราง 12  
ตารางแสดงความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการน าขยะมูลฝอยไปก าจัด ณ 
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจังหวัด 
ความคดิเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการน าขยะมูลฝอย
ไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แห่ง) 

น าขยะมูลฝอยไปก าจดั 70 
ไม่น าขยะมูลฝอยไปก าจดั 11 
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86.42%

13.58%

น าขยะมูลฝอยไป
ก าจดั
ไม่น าขยะมูลฝอยไป
ก าจดั

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 8 แผนภูมิแสดงร้อยละความคิดเห็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีน าขยะมูลฝอยไป
ก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั 

     4.1.3.2 ผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจังหวดัจันทบุรี โดยการจัดท าแบบสอบถาม
ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี 400 คน จากประชากรของจงัหวดัจนัทบุรี 613,989 คน โดย
การค านวณกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดให้ความคาดเคล่ือน เท่ากบั 0.05 
ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามหลกัวิชาการทางสถิติ 
ดงัน้ี 
   1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    ผลการสอบถามขอ้มูลทัว่ไป พบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ท่ีให้
ขอ้มูลในแบบสอบถาม เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ของจงัหวดัจนัทบุรีมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
    1.1) เพศ กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 เป็นเพศชาย 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 
    1.2) อายุ กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถามช่วงอายุระหว่าง 
31-40 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 รองลงมามีอาย ุ41-50 จ  านวน 116 
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คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และนอ้ยท่ีสุด ระดบัอายุไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.25 
    1.3) ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถามส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และนอ้ยท่ีสุด ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 
    1.4) อาชีพหลกั กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถามประกอบ
อาชีพหลกัคา้ขาย/เกษตรกร/รับจา้งมากท่ีสุด จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมา
ประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ  านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 นอ้ย
ท่ีสุดประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/โรงงาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75  
    1.5) ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลใน
แบบสอบถามเกินก่ึงหน่ึงอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี จ  านวน 297 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.25 รองลงมาอาศยัอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 1-5 ปี จ  านวน 47 คน และนอ้ย
ท่ีสุดอาศยัอยูใ่นชุมชนนอ้ยกว่า 1 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
    1.6) สถานภาพในชุมชน กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถาม
เกินก่ึงหน่ึงมีสถานภาพในชุมชนเป็นประชาชนทัว่ไป จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 
รองลงมามีสถานภาพเป็นผูน้ าชุมชน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และน้อยท่ีสุดมี
สถานภาพอ่ืนๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
    1.7) สถานภาพในครอบครัว กลุ่มตวัอย่างท่ีใหข้อ้มูลในแบบสอบถาม
เกินก่ึงหน่ึงมีสถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัว จ  านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 
รองลงมามีสถานภาพเป็นหัวหนา้ครอบครัว จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และนอ้ย
ท่ีสุดมีสถานภาพอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
    1.8) จ  านวนสมาชิกในครอบครัว ก ลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูลใน
แบบสอบถามมีจ านวนสมาชิกครอบครัว 4 คน มากท่ีสุด จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.75 รองลงมา มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และ
นอ้ยท่ีสุดมีสมาชิกในครอบครัว 7 คน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 
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    1.9) รายได้เฉล่ียต่อเดือนรวมสมาชิกทุกคนในครอบครัว กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถาม รายได้เฉล่ียต่อเดือนรวมสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มีมากท่ีสุด จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรวมสมาชิกทุกคนในครอบครัวระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 91 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 และนอ้ยท่ีสุด รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรวมสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ต ่ากว่า 10,001 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 รายละเอียดตามตาราง ง.1 ตาราง
แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   2) ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย 
    จากประชากรกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ตอบแบบสอบถามเพื่อ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 20 ข้อ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจสูง ในภาพรวมทั้งหมดมีผูต้อบถูกแต่ละขอ้อยู่
ในช่วงร้อยละ 86.75-97.25 ระดบัความยากง่ายเฉล่ียเท่ากบั 0.91 โดยมีความเช่ือมัน่ท่ี 0.73 
ทั้งน้ีเม่ือคิดในภาพรวมจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน มีผูต้อบถูกเฉล่ีย 373.55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.39 รายละเอียดตามตาราง ง.2 ตารางแสดงความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของผูต้อบแบบสอบถาม 
         
       
 

      
       
 
  
 
 
 
 
  

ภาพ 9 กราฟแสดงจ านวนผูต้อบแบบสอบถามถูกในแต่ละขอ้ 
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การคดัแยกขยะแต่ละประเภท

การคดัแยกเศษอาหารไปใชป้ระโยชน์

การคดัแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือรวบรวมไปขาย

การหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธการใชถุ้งพลาสติก

การแยกขยะอนัตรายไม่ท้ิงรวมในถงัขยะทัว่ไปของชุมชน

การจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะให้กบัทอ้งถ่ิน

การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการจดัการขยะมูลฝอย

การมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน

การมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการขยะในชุมชน

การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะในชุมชน

      3) การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
    จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลในแบบสอบถามการมีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าธรรมเนียมการ
เก็บขยะให้ทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วมสูงสุด เท่ากบั 2.73 ถือว่าอยู่ในระดบัการมีส่วน
ร่วมมาก รองลงมา คือ การคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื่อรวบรวมไปขาย มีคะแนนการมีส่วนร่วม 
เท่ากบั 2.68 ส่วนการมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนวคิด เร่ืองการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชนมีคะแนนการมีส่วนร่วมต ่าสุด เท่ากบั 2.04 อยู่ในระดบัปานกลาง รายละเอียดตาม
ตาราง ง.3 ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 10 กราฟแสดงคะแนนเฉล่ียการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือน 

      และจากการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ขอ้มูลประเด็นการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยแยกกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิง เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่า 
เพศชายกบัเพศหญิงมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนต่างกนัหรือไม่ โดยใชว้ิธี   
T-test ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 พบว่า การคดัแยกขยะรีไซเคิล เช่น 
กระป๋องเคร่ืองด่ืม แก้ว กระดาษ พลาสติก เพื่อรวบรวมไปขาย เพศหญิงมีการคดัแยกขยะ      
รีไซเคิลมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนพฤติกรรมอ่ืนเพศชายและเพศหญิงมีการ
ด าเนินการไม่ต่างกนั รายละเอียดตามตาราง ง.4 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการมี
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การมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน

การมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจดัการขยะในชุมชน

การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะในชุมชน

ส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนกับเพศของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 11 กราฟแสดงค่าความเช่ือมัน่ของการทดสอบสมมุติฐานเพศกบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 

      4) ความพึงพอใจของประชาชนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน 
    จากการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมเฉล่ียมี
ค่า 2.27 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนพอใจการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ินในระดบัปาน
กลาง โดยความพึงพอใจต่อความสะอาดเรียบร้อยระหว่างการเก็บขนขยะ , การก าจดัขยะของ
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีคะแนน
สูงสุด เท่ากับ 2.34 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ส่วนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัการขยะ มีคะแนนต ่าสุด เท่ากบั 2.18 อยู่ในระดบัปานกลาง รายละเอียด
ตามตาราง ง.5 ตารางความพึงพอใจของประชาชนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ินของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
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การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการขยะ

การส่งเสริมกิจกรรมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการขยะมูลฝอย

การแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะของทอ้งถิน่ในชุมชน

วธีิการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 12 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

       และจากการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใหข้อ้มูลในประเด็นความพึงพอใจ
ของประชาชนดา้นการจดัการขยะของทอ้งถ่ิน โดยแยกกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิง เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานว่า เพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจดา้นการจดัการขยะของทอ้งถ่ิน
ต่างกันหรือไม่ โดยใชว้ิธี T-test ในการทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 พบว่า 
เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไม่ต่างกนั รายละเอียดตามตาราง ง.6 ตารางแสดงผลการ
ทดสอบสมมุติฐานความพึงพอใจของประชาชนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ินกับ
เพศของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
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ความสะอาดเรียบร้อยระหวา่งการเก็บขนขยะ

ความถี่ในการเก็บขนขยะในชุมชน

การก าจดัขยะของทอ้งถิ่นในปัจจุบนั

การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการขยะ

การส่งเสริมกิจกรรมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการขยะมูลฝอย

การแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะของทอ้งถิน่ในชุมชน

วธีิการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 13 กราฟแสดงค่าความเช่ือมัน่ของการทดสอบสมมุติฐานเพศกับความพึงพอใจของ
ประชาชนดา้นการจดัการขยะของทอ้งถ่ินท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05  

      5) ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 
    จากการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ีย 2.84 ถือว่าประชาชนเห็นดว้ยกบัแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายจากชุมชน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22 และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.90 ถือว่า
ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
    1. แนวทางด้านการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะท่ีต้นทาง มี
คะแนนเฉล่ียในภาพรวมสูงสุดเท่ากับ 2.91 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.22 โดยประเด็นท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ตน้ทาง และส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการลดและคดัแยกขยะในชุมชน มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.93 และประเด็นทุกหมู่บา้น/ชุมชนควรมีตน้แบบการจดัการขยะเหลือ
ศูนยมี์คะแนนเฉล่ียต ่าสุด มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.87 
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    2. แนวทางการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย มีคะแนนเฉล่ียใน
ภาพรวมสูงเป็นอนัดบัสอง มีคะแนนเฉล่ีย 2.90 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.26 โดยประเด็นท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ส่วนราชการควรมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เร่ืองการลดขยะให้
ประชาชนทราบมากข้ึน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.92 รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนวทางจดัการขยะในชุมชน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.91 และประเด็นควรมีเน้ือหา
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยบรรจุในหลกัสูตรการเรียนการสอน มีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 2.86 
    3. แนวทางมาตรการทางกฎหมายมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมสูงสุด
เป็นอนัดบัสาม มีคะแนนเฉล่ีย 2.83 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.26 โดยประเด็นท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด คือ ควรมีการประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย มีคะแนนเฉล่ีย 2.89 รองลงมา คือ 
ประเดน็ควรเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีการทิ้งขยะไม่ถูกท่ี ไม่ลงถงั หรือทิ้งในท่ี
สาธารณะ และประเดน็ควรมีกฎหมายส่งเสริมใหมี้การลดและคดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด โดย
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน คือ 2.86 และประเด็นควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจดัขยะตาม
ปริมาณขยะท่ีทิง้ มีค่าคะแนนเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 2.72 
    4. แนวทางการจดัการขยะปลายทางมีคะแนนเฉล่ียรวมสูงสุดเป็น
อนัดบัส่ี มีคะแนนเฉล่ีย 2.80 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32 โดยประเด็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
คือ ควรมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่นการแปรรูปเป็นพลงังาน มาใชใ้นการก าจดัขยะ   
มูลฝอยจากชุมชน เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีคะแนนเฉล่ีย 2.86 รองลงมาคือ จงัหวดัจนัทบุรี
ควรมีศูนยก์ าจดัขยะแบบศูนยร์วม และรับก าจดัขยะจากทอ้งถ่ินทั้งหมดในลกัษณะกลุ่มพื้นท่ี 
มีคะแนนเฉล่ีย 2.85 และประเด็นควรให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้าง ด าเนินการและ
บริหารจดัการสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วมของจงัหวดั มีคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 
2.69 
    5. แนวทางการรวบรวมและเก็บขนมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมต ่าสุด 
มีคะแนนเฉล่ีย 2.76 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 โดยประเดน็ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ การจดั
วางถังขยะแยกประเภทในทุกจุดของชุมชน/หมู่บ้าน มีคะแนนเฉล่ีย 2.89 รองลงมา คือ 
ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน ทุกชุมชน/หมู่บา้น มีคะแนนเฉล่ีย 2.86 
และประเด็นการจา้งเอกชนด าเนินการเก็บขนขยะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และแกไ้ขปัญหา
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ขยะตกคา้งมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด 2.51 รายละเอียดตามตาราง ง.7 ตารางแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 

ภาพ 14 กราฟแสดงค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 

 4.1.4 การจดัศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดัจนัทบุรี 
  ผูศึ้กษาไดจ้ดัท า (ร่าง) ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดัจนัทบุรี 
โดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) ปริมาณและองค์ประกอบขยะมูลฝอย จะเป็นปัจจัยหลักในการก าหนด
รูปแบบ เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการก าจดั และแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
  (2) ขนาดของกลุ่มพื้นท่ี จะเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดการรวมกลุ่ม เน่ืองจาก
การรวมกลุ่มจะต้องอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีพื้นท่ีอยู่
ใกลเ้คียงกนั เพราะบางคร้ังอยูใ่กลก้นัแต่ไม่สามารถรวมกลุ่มกนัได ้นอกจากน้ีจะตอ้งพิจารณา
ขนาดและความสามารถของพื้นท่ีส าหรับจดัตั้งศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และค่า
ก าจดัขยะมูลฝอย ท่ีคิดจากค่าเดินระบบ/ดูแลรักษาระบบ รายไดจ้ากการใชป้ระโยชน์ขยะ   
มูลฝอยในรูปแบบต่างๆ และเทคโนโลยท่ีีเลือกใช ้
  (3) ระยะทางขนส่ง เป็นระยะความสามารถของทอ้งถ่ินท่ีจะรวบรวมและขนส่ง
ขยะมูลฝอยไปก าจดัให้เสร็จอย่างน้อย 1 เท่ียว ในระยะเวลา 8-10 ชัว่โมง ซ่ึงหากระยะทาง
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ขนส่งไกลและไม่สามารถมีรถขนส่งขยะเพียงพอควรจะตอ้งมีการสร้างสถานีขนถ่ายขยะ    
มูลฝอย แบ่งได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
   กลุ่มท่ี 1 รัศมีไม่ควรเกิน 50 กิโลเมตร ประมาณการจากการเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัให้เสร็จอย่างน้อย 1 เท่ียว ของทอ้งถ่ินท่ีใชร้ถแบบอดัทา้ย
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 4-5 ตนั) 
   กลุ่มท่ี 2 รัศมีไม่ควรเกิน 30 กิโลเมตร ประมาณการจากการเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัให้เสร็จอย่างนอ้ย 1 เท่ียว ของทอ้งถ่ินท่ีใชร้ถแบบเปิดขา้งเท
ทา้ยขนาด 6-8 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 1.5-2 ตนั) 
  (4) ความสามารถและการบริหารจดัการระดบัทอ้งถ่ินสามารถแบ่งตามขนาด
ของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากทอ้งถ่ินแต่ละขนาดมีบุคลากรและความ
พร้อมต่างกนั 
  (5) ความร่วมมือระดบัทอ้งถ่ินโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีขอ้ตกลง
ร่วมกนั และจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี 

  ผูศึ้กษาไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
จนัทบุรี คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงไดเ้ชิญองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ทั้ง 81 แห่งเขา้ร่วมการประชุม และไดน้ าเสนอ (ร่าง) ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของ
จงัหวดัจนัทบุรี ในท่ีประชุม และไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ย โดยแบ่งกลุ่มองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตาม Cluster การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั เพื่อร่วมกนัอภิปรายปัญหาการจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีและคดัเลือกองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะเป็นศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวม 
(Cluster) ของจงัหวดัจนัทบุรี และผลจากการประชุมได้ Cluster การจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดั ดงัน้ี 

   กลุ่มท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอ  าเภอเมืองจนัทบุรี อ  าเภอ
มะขาม และอ าเภอเขาคิชฌกูฎ ปัจจุบนัมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
อยู่ท่ีต  าบลมะขาม อ  าเภอมะขาม มีการจดัการขยะมูลฝอยแบบ Mechanical Biological Waste 
Treatment Thin Layer : M.B.T. ซ่ึงในปัจจุบนัให้บริษทั โชคชยัไวรอนเมนทอล จ ากดั เขา้มา
บริหารจดัการ คิดค่าก าจดัขยะมูลฝอยตนัละ 320 บาท 
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   กลุ่มท่ี 2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอ  าเภอสอยดาวและอ าเภอ     
โป่งน ้ าร้อน ก าหนดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการท่ีต าบลหนองตาคง 
อ  าเภอโป่งน ้ าร้อน โดยให้เอกชนเขา้มาด าเนินการและเป็นผูล้งทุนในการก่อสร้างสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาท าเช้ือเพลิง และสารปรับปรุงคุณภาพดินใหแ้ก่
ประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิง โดย
เทศบาลต าบลหนองตาคงเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมกลุ่มเพื่อการจดัการขยะมูลฝอยท าให้เกิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการแห่งใหม่ 

   กลุ่มท่ี 3 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอ  าเภอขลุง และอ าเภอ
แหลมสิงห์ ปัจจุบนัมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลกัวิชาการอยู่ท่ี ต  าบลบ่อ 
อ  าเภอขลุง เทศบาลเมืองขลุงเป็นเจา้ของสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย (หลังจากท่ีก าหนดให้
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง เป็นศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยรวมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีอ  าเภอขลุง และอ าเภอแหลมสิงห์ เทศบาลเมืองขลุงเพิ่มอตัรา
ค่าบริการก าจดัขยะมูลฝอยจาก 400 บาท/ตนั เป็น 1,000 บาท/ตนั) 

   กลุ่มท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีอ  าเภอท่าใหม่ อ  าเภอ      
นายายอาม และอ าเภอแก่งหางแมว ปัจจุบนัยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ โดยสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่จะตั้งอยูท่ี่ต  าบลทุ่งเบญจา อ  าเภอท่าใหม่ 
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ภาพ 15 Cluster การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาพ 16 แผนท่ีแสดงการจดักลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยของ
กลุ่มท่ี 1 
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ภาพ 17 แผนท่ีแสดงการจดักลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยของ
กลุ่มท่ี 2 
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ภาพ 18 แผนท่ีแสดงการจดักลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยของ
กลุ่มท่ี 3 



 
97 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 19 แผนท่ีแสดงการจดักลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยของ
กลุ่มท่ี 4 
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ภาพ 20 รูปการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 
1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 

4.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี 
 ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดั
จนัทบุรีจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลแบบสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้มูล
จากแบบสอบจากประชาชน ขอ้มูลจากการลงส ารวจสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของจงัหวดั
จนัทบุรี และข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดั
จนัทบุรี คร้ังท่ี 1/2557 มาประมวลผลและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี ไดด้งัน้ี 
  จุดแขง็ (Strengths) 
  1. จงัหวดัจนัทบุรีมีสถานท่ีก าจดัมูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการ 2 แห่ง 
  2. จงัหวดัจนัทบุรีมีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยค่อนขา้งนอ้ย 



 
99 

 

  3. จงัหวดัจนัทบุรีมีนโยบายท่ีจะไม่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหนกัในจดัหวดั จึง
ท าใหมี้ขยะมูลฝอยอนัตรายจากโรงงานนอ้ย 
  4. จงัหวดัมีนโยบายท่ีชดัเจนดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ให้บริการจัดการขยะมูลฝอยแก่
ประชาชน 
  6. ท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชาชน 
  7. มีคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั ก าหนดแนวทางการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยในระดบัจงัหวดั 
  8. แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีศกัยภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
เช่น งบประมาณ , บุคลากรไม่เพียงพอและความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย 
  2. ปัญหาดา้นการเมือง ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่กลวัเสีย
คะแนนเสียงหากยอมให้มีการจดัสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และไม่ก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอยใหส้อดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
  3. จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัเกษตรกรรมมีการกระจายตวัของประชาชนมากใน
หลายพื้นท่ี บ้านเรือนของราษฎรอยู่ห่างกัน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องใช้
งบประมาณสูงในการจดัเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
  4. ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินส าหรับใชเ้ป็นสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย เน่ืองจาก
การคดัคา้นของประชาชนในพื้นท่ี และหากยนิยอมใหมี้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีของ
ตนเอง ประชาชนก็ไม่ยอมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนน าขยะมูลฝอยมาจดัการดว้ย 
  5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัขั้นสุดทา้ยยงัมีแนวโนม้สูงข้ึน
เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัจนัทบุรี 
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  6. ขาดหน่วยงานหลกัในการเก็บรวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยอนัตรายจาก
ชุมชน 
  7. มีประชาชนต่างดา้วจ านวนมากในพื้นท่ี 
  8. ยงัไม่มีระบบการเก็บขน และรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
  9. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีมีการให้บริการจดัการขยะมูลฝอย 
และก าจดัอย่างไม่ถูกหลกัวิชาการ ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจดัในสถานท่ีก าจดัท่ีถูก
หลกัวิชาการไดเ้น่ืองจากระยะทางในการขนส่งค่อนขา้งไกล และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
  10. ขาดจิตอาสา และอาสาสมคัรท่ีจะช่วยด าเนินกิจกรรมในชุมชนอย่างจริงจงั 
ส่วนใหญ่เป็นการขบัเคล่ือนโดยเจา้หนา้ท่ี 
  11. ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยย่อยสลายได้กลับไปใช้ประโยชน์
ค่อนขา้งนอ้ย 
  โอกาส (Opportunities) 
  1. รัฐบาลก าหนดใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ 
  2. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ส่งเสริมให้
มีการบริโภคสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  3. นโยบายจงัหวดัสะอาดมีผลในการกระตุน้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามสนใจดา้น
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยยิง่ข้ึน 
  4. ส านักงาน ก.พ.ร. ไดก้ าหนดให้มีตวัช้ีวดัดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
เป็นตวัช้ีวดัของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และของจงัหวดั 
  5. หน่วยงานส่วนกลางจดังบประมาณสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มลงในจงัหวดั 
  6. รัฐบาลได้มีกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เช่น ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 , 
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2560 เป็นตน้ 
  อปุสรรค (Threats) 
  1. ปริมาณนกัท่องเท่ียวและแรงงานแฝง ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนเป็น
ภาระของทอ้งถ่ินในการก าจดัขยะมูลฝอยและสร้างจิตส านึก 
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  2. ลกัษณะการด ารงชีวิตและสภาพเศรษฐกิจของประชาชน ท าให้มีขอ้จ ากดัใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
  3. ราคาท่ีและค่าแรงงานมีราคาสูงท าให้การลงทุนและค่าบริหารจดัการมีราคา
สูงตามไปดว้ย 
  4. กฎหมายไม่ชดัเจนและไม่เอ้ืออ านวยใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย   
ตาราง 13  
ตารางแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดจันทบุรีด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การวเิคราะห์
ปัจจยัภายใน 

ค่าคะแนนการวเิคราะห์ 
จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) รวมคะแนน 

S+W 
1 จงัหวดัจนัทบุรีมีสถานที่

ก  าจัดมูลฝอยที่ ถูกหลัก
วชิาการ 2 แห่ง 

องค์กรปกครอ งส่ วนท้อ ง ถ่ิน ไม่ มี
ศักยภาพในการบ ริหารจัดการขยะ      
มูลฝอย เช่น งบประมาณ , บุคลากรไม่
เพียงพอและความรู้ในการจดัการขยะ 
มูลฝอย 

2-3 = -1 

2 จังหวัดจันทบุ รีมีอัตรา
ก า ร เกิ ด ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
ค่อนขา้งนอ้ย 

ปัญหาด้านการเมือง ผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่กลวัเสีย
คะแนนเสียงหากยอมให้มีการจดัสร้าง
สถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอยในพื้นที่ และ
ไม่ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมก าจดัขยะ
มูลฝอยให้สอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย 

3-3 = 0 

3 จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี มี
น โ ย บ า ย ที่ จ ะ ไ ม่ ตั้ ง
โรงงาน อุตสาหกรรม
หนักในจดัหวดั จึงท าให้
มีขยะมูลฝอยอันตราย
จากโรงงานนอ้ย 

จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัเกษตรกรรม
มีการกระจายตวัของประชาชนมากใน
หลายพื้นที่ บา้นเรือนของราษฎรอยูห่่าง
กัน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตอ้งใชง้บประมาณสูงในการจดัเก็บขยะ
มูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ 

3-2 = 1 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
การวเิคราะห์
ปัจจยัภายใน 

ค่าคะแนนการวเิคราะห์ 
จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) รวมคะแนน 

S+W 
4 จั ง ห วัด มี น โ ยบ า ย ที่

ชัดเจนด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ปัญหาการขาดแคลนที่ ดินส าหรับใช้
เป็นสถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอย เน่ืองจาก
การคดัคา้นของประชาชนในพื้นที่ และ
หากยนิยอมให้มีสถานที่ก  าจดัขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ของตนเอง ประชาชนก็ไม่
ยอมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
น าขยะมูลฝอยมาจดัการดว้ย 

3-3 = 0 

5 องค์ก รปกครองส่ วน
ท้ อ ง ถ่ิ น ส่ ว น ใ ห ญ่
ให้บริการจดัการขยะมูล
ฝอยแก่ประชาชน 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่จะต้อง
น าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยงัมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ป ร ะ ช า ก ร  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
เทค โน โล ยี  ก าร เจ ริญ เติ บ โตท าง
เศ รษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
นกัท่องเที่ยวของจงัหวดัจนัทบุรี 

2-3 = -1 

6 ท้อ ง ถ่ิ น มี ก ารด า เนิ น
กิจกรรมส่งเสริมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
ของประชาชน 

ขาดหน่วยงานหลกัในการเก็บรวบรวม
และก าจดัขยะมูลฝอยอนัตรายจาก
ชุมชน 

3-3 = 0 

7 มีคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดั ก าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในระดบัจงัหวดั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งที่
มีการให้บริการจดัการขยะมูลฝอย และ
ก าจัดอย่างไ ม่ ถูกหลักวิชาการ ไ ม่
สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจัดใน
สถานที่ก  าจัดที่ ถูกหลักวิชาการได้
เน่ื อ งจาก ระ ยะท างใน ก ารขน ส่ ง
ค่อนขา้งไกล และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

2-2 = 0 
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  ตาราง 13 (ต่อ) 
การวเิคราะห์
ปัจจยัภายใน 

ค่าคะแนนการวเิคราะห์ 
จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) รวมคะแนน 

S+W 
8 แผน ยุท ธศาสต ร์ขอ ง

จังหวัดให้ความส าคัญ
ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ขาดจิตอาสา และอาสาสมัครที่จะช่วย
ด าเนินกิจกรรมในชุมชนอย่างจริงจัง 
ส่ วน ใหญ่ เป็ น ก ารขับ เค ล่ื อน โดย
เจา้หนา้ที่ 

3-2= 1 

9  มีประชาชนต่างดา้วจ านวนมากในพื้นที่ -2 
10  ยงัไม่มีระบบการเก็บขน และรวบรวม

ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
-2 

11  ประชาชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยยอ่ย
สลายไดก้ลับไปใช้ประโยชน์ค่อนขา้ง
นอ้ย 

-2 

รวม -6 
หมายเหตุ : 1. S ส าคญัมาก = 3 S ส าคญัปานกลาง = 2 และ S ส าคญันอ้ย = 1 
     2. W ส าคญัมาก = -3 W ส าคญัปานกลาง = -2 และ W ส าคญันอ้ย = -1   

ตาราง 14  
ตารางแสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดจันทบุรีด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 
การวเิคราะห์

ปัจจยั
ภายนอก 

ค่าคะแนนการวเิคราะห์ 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) รวมคะแนน 

O+T 
1 รัฐบาลก าหนดให้การจดัการ

ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ 
ปริมาณนักท่องเที่ยวและแรงงาน
แฝง ท าให้ป ริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้ นเป็นภาระของท้องถ่ินใน
การก าจัดขยะมูลฝอยและสร้าง
จิตส านึก 

3-2 = 1 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
การวเิคราะห์

ปัจจยั
ภายนอก 

ค่าคะแนนการวเิคราะห์ 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) รวมคะแนน 

O+T 
2 นโยบายจังหวัดสะอาดมีผลในการ

กระตุน้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความสนใจ
ดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยยิง่ขึ้น 

ลักษณะการด ารงชีวิตและ
ส ภ าพ เศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ประชาชน ท าให้มีขอ้จ ากัด
ในการมี ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

3-2 = 1 

3 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม ส่งเสริมให้มี
การบริโภคสินคา้และบริการที่เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ราคาที่ และค่ าแรงงาน มี
ราคาสูงท าให้การลงทุน
และค่ าบ ริห ารจัดการ มี
ราคาสูงตามไปดว้ย 

2-2 = 0 

4 ส านักงาน ก.พ.ร. ไดก้  าหนดให้มีตวัช้ีวดั
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น
ตวัช้ีวดัของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และของจงัหวดั 

กฎหมายไม่ชัดเจนและไม่
เอ้ืออ านวยให้เอกชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย 

3-3 = 0 

5 หน่วยงานส่วนกลางจัดงบประมาณ
สนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้มลงในจงัหวดั 

 3 

6 รัฐบ าลได้ มี กฎหมายที่ เอ้ื อ ต่อการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย เช่น ระเบียบ
ส านั ก น ายก รัฐม น ต รีว่ าด้ ว ยก าร
จดัระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557 , พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความ เป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัที่ 
2 ) พ.ศ. 2560 เป็นตน้ 

 3 

รวม 8 
หมายเหตุ : 1. O ส าคญัมาก = 3 O ส าคญัปานกลาง = 2 และ O ส าคญันอ้ย = 1 
      2. T ส าคญัมาก = -3 T ส าคญัปานกลาง = -2 และ T ส าคญันอ้ย = -1  
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 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก
ของจงัหวดัจนัทบุรีดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย พบว่า จงัหวดัจนัทบุรีมีศกัยภาพอย่าง
จ ากดัในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั แต่ไดรั้บการสนบัสนุนจากปัจจยัภายนอก
ในการจดัการขยะมูลฝอย คือ การท่ีรัฐบาลประกาศให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นนโยบาย
แห่งชาติ จึงท าให้รัฐบาลมีการออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยของทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ และทุกภาคส่วนให้ความส าคญักับการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย หน่วยงานส่วนกลางมีการสนบัสนุนงบประมาณและองค์ความรู้
ให้แก่หน่วยงานภูมิภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเน่ือง จงัหวดัจนัทบุรีจึงจดัท า
ยทุธศาสตร์ในแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั โดยก าหนดยทุธศาสตร์
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางจดัการขยะมูลฝอยของรัฐบาลและบริบทของพื้นท่ี เพื่อใชป้ระโยชน์
จากการสนับสนุนด้านการจดัการขยะมูลฝอยของรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ    

4.3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ และมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของ
จงัหวดัจนัทบุรี 
 จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของจังหวดั และเช่ือมโยงนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และนโยบายของจังหวดั จึงได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี ดงัน้ี 
     ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
   กลยทุธ์ท่ี 1 : จดัการขยะสะสมใหถู้กหลกัวิชาการ 
    มาตรการท่ี 1 : สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินปรับปรุง/
สร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการ 
    มาตรการท่ี 2 : สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์
    มาตรการท่ี 3 : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแล
รักษาระบบบ าบดัก าจดัขยะมูลฝอยใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
    มาตรการท่ี 4 : ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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   กลยทุธ์ท่ี 2 : ก าหนดเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) 
    มาตรการท่ี 1 : มีการด าเนินการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
    มาตรการท่ี 2 : เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
   กลยทุธ์ท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการมูลฝอย 
    มาตรการท่ี 1 : สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนนิยมใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใช้
ซ ้ าหรือสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 
    มาตรการท่ี 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะ      
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยเนน้การคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้อกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป 
    มาตรการท่ี 3 : สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินปรับปรุง/
สร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการ 
    มาตรการท่ี 4 : สนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีระบบการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์
    มาตรการท่ี 5 : สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแล
รักษาระบบบ าบดัก าจดัขยะมูลฝอยใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
    มาตรการท่ี 6 : ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
    มาตรการท่ี 7 : เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
    มาตรการท่ี 8 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานระบบการคดัแยกขั้นท่ีสอง 
   กลยุทธ์ท่ี 2 : การบริหารจัดการของเสียอนัตรายชุมชนอย่างถูกหลัก
วิชาการ 
    มาตรการท่ี 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ข่าวสารและความรู้
เก่ียวกบัของเสียอนัตรายจากชุมชน 
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    มาตรการท่ี 2 : ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัใหมี้การเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีถูกตอ้งและปลอดภยั 
    มาตรการท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะ      
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยเนน้การคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้อกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป รวมทั้งการคดัแยกของเสียอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป 
    มาตรการท่ี 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ งสถานท่ีเก็บ
รวบรวมของเสียอนัตรายภายในจงัหวดั 
   กลยุทธ์ท่ี 3 : ส่งเสริมพื้นท่ีต้นแบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์
(Zero Waste) 
    มาตรการท่ี 1 : สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนนิยมใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใช้
ซ ้ าหรือสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 
    มาตรการท่ี 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะ      
มูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยเนน้การคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้อกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการน าขยะมูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชน์ 
เช่น การท าปุ๋ยหมกั การท าน ้าหมกัจุลินทรีย ์และส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้เป็นตน้ 
    มาตรการท่ี 3 : ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จดัท าพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตราย 
   กลยทุธ์ท่ี 1 : การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
    มาตรการท่ี 1 : สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออก
มาตรการหรือกฎระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
    มาตรการท่ี 2 : ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
   กลยทุธ์ท่ี 2 : การเพิ่มศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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    มาตรการท่ี 1 : เพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ในการดูแลรักษาระบบบ าบัดก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
    มาตรการท่ี 2 : เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 
   กลยทุธ์ท่ี 1 : การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
    มาตรการท่ี 1 : สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออก
มาตรการหรือกฎระเบียบท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
    มาตรการท่ี 2 : ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
   กลยุทธ์ท่ี 2 : การรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ของประชาชน 
    มาตรการท่ี 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจ าหน่ายสินค้าท่ีมี
ส่วนประกอบจากวสัดุรีไซเคิลและวสัดุท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแพร่หลาย 
    มาตรการท่ี 2 : สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนนิยมใชสิ้นคา้ท่ีสามารถใช้
ซ ้ าหรือสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ 
    มาตรการท่ี 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคดัแยกขยะมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยเน้นการคดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้อกจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป 
    มาตรการท่ี 4 : รณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนในการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

4.4 แผนงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี 
 ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 
  1) ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ 
  2) เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 
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  3) จดัหาพื้นท่ีและสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการท่ี
สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
  4) สร้างพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
  5) จดัหาและสร้างสถานท่ีสร้างท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน 
  6) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกมาตรการหรือกฎระเบียบท่ี
สอดคลอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
  7) การรณรงค์ ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การคดัแยกขยะก่อนทิง้ และการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
 ระยะยาว (3-5 ปี) 
  1) ปรับปรุง/ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวิชาการ 
  2) ประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) 
  3) ขยะมูลฝอยสะสมของจงัหวดัจนัทบุรีไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวิชาการ 
  4) จงัหวดัจนัทบุรีมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกหลกัวิชาการสามารถจดัการ
ขยะมูลฝอยของทั้งจงัหวดัได ้
  5) สร้างพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste)   
  6) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกมาตรการหรือกฎระเบียบท่ี
สอดคลอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
  7) เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 
  8) การรณรงค์ ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การคดัแยกขยะก่อนทิง้ และการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
   



 
 

 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2558-2562) เป็นการศึกษาเพื่อ (1) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (2) เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะใน

การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

5.1 สรุปผล 
 5.1.1 สถานการณ์ สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัจนัทบุรี 
  5.1.1.1 ปริมาณขยะมูลฝอย  
   จากขอ้มูล มฝ.2 พบวา่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จงัหวดัจนัทบุรีมีขยะ
มูลฝอยเกิดข้ึน 445.68 ตนั/วนั หรือปีละ 162,673.93 ตนั อ าเภอเมืองจนัทบุรีมีอตัราการเกิด
ขยะมูลฝอยมากท่ีสุดวนัละ 164.37 ตนั โดยมีขยะอินทรียเ์กิดข้ึนมากท่ีสุดวนัละ 258.28 ตนั 
  5.1.1.2 การเกบ็ขนและก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
   จงัหวดัจนัทบุรีมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 81 แห่ง มีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินให้บริการก าจดัขยะมูลฝอย 64 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.01 โดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการน าขยะมูลฝอยไปก าจดัอยา่งถูกหลกัวิชาการ 46 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีน าไปก าจดัถูกตอ้งวนัละ 226.90 ตนั และมีการน าขยะมูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชน์วนัละ 
63.33 ตนั และจงัหวดัจนัทบุรีมีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 20 แห่ง มี 2 แห่งท่ีมีการก าจดัขยะ
มูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
  5.1.1.3 ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม 
   ส าหรับปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีการ
กองสะสมรวมกนัอยูบ่นพื้นดิน ในหลุม หรือ ในสถานท่ีก าจดัท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
ปัจจุบนัจงัหวดัจนัทบุรีมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม 13,219.30 ตนั 
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  5.1.1.4 ปัญหา และอุปสรรคการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเสียอนัตราย 
   จากการส ารวจความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
แบบสอบถามและการลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย การสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัจันทบุรี และจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2557 สรุปปัญหา และอุปสรรคการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเสียอนัตราย
ของจงัหวดัจนัทบุรีได ้ดงัน้ี 
   (1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีศกัยภาพในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย เช่น งบประมาณ  บุคลากรไม่เพียงพอและความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอย 
   (2) ปัญหาดา้นการเมือง ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่
กลวัเสียคะแนนเสียงหากยอมให้มีการจดัสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี และไม่
ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอยให้สอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 
   (3) จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดเกษตรกรรมมีการกระจายตัวของ
ประชาชนมากในหลายพื้นท่ี บา้นเรือนของราษฎรอยู่ห่างกนั ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ินต้องใช้งบประมาณสูงในการจัด เก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้ น ท่ี 
   (4) ปัญหาการขาดแคลนท่ีดินส าหรับใช้เป็นสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
เน่ืองจากการคดัคา้นของประชาชนในพื้นท่ี และหากยนิยอมใหมี้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีของตนเอง ประชาชนก็ไม่ยอมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนน าขยะมูลฝอยมา
จดัการดว้ย 
   (5) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจะต้องน าไปก าจัดขั้นสุดท้ายยงัมี
แนวโนม้สูงข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวของจงัหวดัจนัทบุรี 
   (6) ขาดหน่วยงานหลกัในการเกบ็รวบรวมและก าจดัขยะมูลฝอยอนัตราย
จากชุมชน 
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   (7) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีมีการให้บริการจดัการขยะ   
มูลฝอย และก าจดัอยา่งไม่ถูกหลกัวชิาการ ไม่สามารถน าขยะมูลฝอยไปก าจดัในสถานท่ีก าจดั
ท่ีถูกหลกัวชิาการไดเ้น่ืองจากระยะทางในการขนส่งค่อนขา้งไกล และค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
   (8) ประชาชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอยยอ่ยสลายไดก้ลบัไปใชป้ระโยชน์
ค่อนขา้งนอ้ย 
   (9) ยงัไม่มีระบบการเกบ็ขน และรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
   (10) ปริมาณนักท่องเท่ียวและแรงงานแฝง ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มข้ึนเป็นภาระของทอ้งถ่ินในการก าจดัขยะมูลฝอยและสร้างจิตส านึก 
   (11) การปนเป้ือนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานท่ีก าจัดขยะ      
มูลฝอยชุมชนท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   (12) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัไม่ไดด้ าเนินการในเร่ือง
ของการจดัการขยะมูลฝอย โดยไม่มีการให้บริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปก าจดั ท าให้
ขยะมูลฝอยไม่ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
   (13) กฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการการบังคับใช้กฎหมายยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ กฎหมายไม่เอ้ืออ านวยใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
  5.1.1.5 ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเสียอนัตราย 
   จากการส ารวจความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
แบบสอบถามและการลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย การสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัจันทบุรี และจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน 2557 สรุปขอ้เสนอแนะการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายของ
จงัหวดัจนัทบุรีได ้ดงัน้ี 
   (1) ควรส่งเสริมให้ประชาชนคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง ให้แต่ละทอ้งถ่ินมี
การจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการน าขยะยอ่ยสลายไดก้ลบัไปใชป้ระโยชน ์
เช่น ท าปุ๋ยอินทรีย ์น ้าหมกัชีวภาพ เป็นตน้ 
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   (2) จังหวดัควรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการรวบรวมและก าจัดของเสีย
อนัตรายจากชุมชน 
   (3) ควรมีการแกไ้ขกฎหมายให้สามารถใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน ์
พื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมในการสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย และอ านวยความสะดวกใหเ้อกชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
   (4) ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
   (5) รัฐบาลควรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย เช่น งบประมาณ , บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ 
 5.1.2 การจดัศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั 
  จากการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการจดัศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของ
จงัหวดั พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 78 แห่ง หรือ ร้อยละ 76.30 ของจงัหวดั
เห็นดว้ยกบัการจดัศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจ านวน 70 แห่ง หรือ ร้อยละ 86.42 ของจงัหวดัน าขยะมูลฝอยไปก าจดั ณ ศูนยก์  าจดั
ขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจงัหวดั 
 5.1.3 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี 
  5.1.3.1 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอย 
   จากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ตอบแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการขยะมูลฝอยจ านวน 20 ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ใน
ระดบัสูง ในภาพรวมทั้งหมดมีผูต้อบถูกแต่ละขอ้อยู่ในช่วงร้อยละ 92.00-94.00 ระดบัความ
ยากง่ายเฉล่ียเท่ากบั 0.91 โดยมีความเช่ือมัน่ท่ี 0.73 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง 
  5.1.3.2 การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
   ประชาชนในจงัหวดัจันทบุรีมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 2.32 จาก 3 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.38 โดยการมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขยะให้ทอ้งถ่ินมีค่าเฉล่ียการมีส่วน
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ร่วมสูงสุด เท่ากบั 2.73 และการมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนวคิด เร่ืองการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยในชุมชนมีคะแนนการมีส่วนร่วมต ่าสุด เท่ากบั 2.04 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
และพบว่า เพศหญิงมีการคดัแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องเคร่ืองด่ืม แกว้ กระดาษ พลาสติก 
เพื่อรวบรวมไปขายมากกวา่เพศชาย 
  5.1.3.3 ความพึงพอใจของประชาชนดา้นการจดัการขยะของทอ้งถ่ิน 
   ประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรีมีความพึงพอใจดา้นการจดัการขยะของ
ทอ้งถ่ินในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 2.27 จาก 3 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.44 โดยความพึงพอใจต่อความสะอาดเรียบร้อยระหว่างการเกบ็ขนขยะ , การก าจดัขยะของ
ทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีคะแนน
สูงสุด เท่ากับ 2.34 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ส่วนการประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัการขยะ มีคะแนนต ่าสุด เท่ากบั 2.18 อยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่ เพศ
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  5.1.3.4 ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 
   จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ขอ้มูลในแบบสอบถามโดยภาพรวมมี
ทัศนคติท่ีเห็นด้วยกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน มี
คะแนนเฉล่ีย 2.84 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.22 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.90 โดย
ประชาชนท่ีเห็นดว้ยกบัแนวทางการจดัการท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี (1) แนว
ทางการส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง (2) แนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย (3) แนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมาย (4) แนวทางการบริหารจดัการ
ขยะปลายทาง และ (5) แนวทางการรวบรวมและเกบ็ขนขยะมูลฝอย ถือว่าความเช่ือมัน่อยูใ่น
ระดบัสูง 
 5.2.1 แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) 
  วสิัยทศัน ์
  จังหวดัจันทบุรีมีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างถูกหลัก
วิชาการ และลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากแหล่งก าเนิด โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
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  เป้าประสงค ์
  1) ปิด/ฟ้ืนฟู ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวชิาการ 
  2) มีการจดัการขยะสะสมอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
  3) ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนมีการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
  4) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
  5) ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  เป้าหมาย 
  จงัหวดัจนัทบุรี มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายอย่างถูก
หลกัวชิาการและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
  ระยะเร่งด่วน (1-2 ปี) 
  1) ขยะมูลฝอยชุมชน 
   1.1) ปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการ 
   1.2) จดักลุ่มพื้นท่ีการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
   1.3) จดัหาพื้นท่ีสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
ท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 2 แห่ง 
   1.4) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
  2) ของเสียอนัตรายจากชุมชน 
   จงัหวดัจนัทบุรีมีพื้นท่ีสร้างสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน
อยา่งนอ้ย 1 แห่ง 
  ระยะยาว (3-5 ปี) 
  1) ขยะมูลฝอยชุมชน 
   1.1) ปรับปรุง/ปิดสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการ 
   1.2) ประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) 
   1.3) ขยะสะสมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
   1.4) ขยะมูลฝอยมีการจดัการถูกหลกัวชิาการ 
   1.5) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยเหลือศูนย ์(Zero Waste) 
 



 
116 

 

  2) ของเสียอนัตรายจากชุมชน 
   จงัหวดัจนัทบุรีมีสถานท่ีเกบ็รวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชนอยา่งนอ้ย 1 
แห่ง 
  กรอบแนวคิดการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั 
  แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี พ.ศ. 2558-2562 มีแนวทาง
ปฏิบติั 4 ขั้นตอน คือ 
   (1) ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
   (2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเนน้การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง จดัการขยะมูลฝอย
แบบศูนยร์วม ก าจดัโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือท าให้
เกิดประโยชนสู์งสุด 
   (3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
   (4) สร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน เนน้ใหค้วามรู้ประชาชน 
และบงัคบัใชก้ฎหมาย 
  โดยให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารจดัการในภาพรวมของจงัหวดั (Single 
Manager) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Roadmap ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ 
  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ประกอบดว้ย 4 
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตราย 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้รุปประเดน็ท่ีส าคญัในการอภิปราย ดงัน้ี 
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 5.2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี 
  จากการศึกษา พบวา่ จงัหวดัจนัทบุรีมีอตัราการเกิดขยะมูลฝอยวนัละ 445.68 ตนั 
มีการน าขยะมูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชน์วนัละ 63.33 ตนั หรือร้อยละ 14.21 ของขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษท่ีส ารวจการน าขยะมูลฝอย
กลบัมาใชป้ระโยชน์ พบว่า มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้ งประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559, หน้า 9) โดยสาเหตุส าคญัท่ี
ประชาชนไม่น าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ คือ คนไทยไม่ค่อยมีระเบียบวินัย นิสัยรักความ
สะดวกสบาย แมต้ั้งถงัขยะใหแ้ยกท้ิงขยะแต่ละประเภท กท้ิ็งขยะลงในถงัขยะท่ีใกลมื้อท่ีสุด 
โดยอา้งว่าสุดทา้ยรถเก็บขยะก็น าขยะไปท้ิงรวมกนั ทั้งท่ีในปัจจุบนัเจา้หนา้ท่ีประจ ารถเก็บ
ขยะไดมี้การแยกขยะก่อนน าไปท้ิงในสถานท่ีก าจดัขยะ ในแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) จึงไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การสร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่
การจดัการท่ีย ัง่ยืน และยุทธศาสตร์การวางระเบียบมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขา้สู่ระบบก าจดั 

 5.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

  ผูศึ้กษาไดส้ ารวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย พบว่า 
ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของดวงสมร ฟักสังข์ (2555, 57) ท่ีศึกษาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนเขตดุสิตของกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า เน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาของทั้งสองการศึกษามีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือ กลุ่มเป้าหมายทั้ง
สองกลุ่มส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยอยู่ในระดบัสูง จึงท าใหมี้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยเหมือนกนั 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวฒัน ์ฤทธ์ิส าเร็จ (2544, 54) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเสาธง ก่ิงอ าเภอ
บางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัสูง จะมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัปาน
กลาง 
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  ผูศึ้กษาไดต้ั้งสมมุติฐานว่าเพศมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
หรือไม่ พบว่า เพศมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในบางกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของปทุม ศรีใส (2553, 76) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย เขตเทศบาลต าบลอ่างคีรี จงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า เพศไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย และผลการทดสอบสมมุติฐานของผูศึ้กษา 
พบว่า มีเพียงพฤติกรรมการคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายท่ีเพศหญิงมีส่วนร่วมมากกว่า
เพศชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพชรวรรณ ศรีวาลยั 
(2543, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการก าจดัขยะของประชาชนในชนบทจงัหวดันครนายก 
พบวา่ เพศมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ผูศึ้กษาคิดวา่ สาเหตุ
ท่ีพฤติกรรมส่วนใหญ่ของการมีส่วนร่วมของการจดัการขยะมูลฝอยไม่มีผลต่อเพศ เน่ืองจาก
เพศชายและเพศหญิงไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการรณรงคใ์ห้ลดและคดัแยกขยะเหมือนกนั 
รวมทั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มสังคมลกัษณะเดียวกนั จึงท าใหมี้พฤติกรรมในการจดัการขยะมูล
ฝอยไม่ต่างกนัมาก แต่เน่ืองจากเพศหญิงมีหนา้ท่ีดูแลครอบครัว ท าอาหารและท าความสะอาด
บา้นจึงท าให้เพศหญิงตอ้งเก็บและคดัแยกขยะในครัวเรือน เพศหญิงจึงมีพฤติกรรมคดัแยก
ขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายมากกวา่เพศชาย 

  และจากผลการศึกษาท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ผูศึ้กษาคิดว่าหากเทียบกบัการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และองคก์รต่างๆ ท่ีพยายามส่งเสริมให้ประชาชนลดและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ 
ถือวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจ ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า เป็นเพราะ
กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริม กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะในชุมชนยงัเป็น
เป้าหมายกลุ่มเดิมๆ แมอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะพยายามชักจูงให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมกิจกรรมลดและคดัแยกขยะกลบัไปใชป้ระโยชน์ แต่เน่ืองจากในพื้นท่ีมีประชาชน
แฝงและประชาชนบางส่วนในพื้นท่ียงัไม่ใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากใหค้วามส าคญั
กบัรายได้จากการประกอบอาชีพมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดับขั้นความตอ้งการ 
(Maslow’s Needs Hierachy Theory) ท่ีไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้5 ขั้น โดยอยู่
ภายใต้สมมติฐานท่ีว่า มนุษย์มีความต้องการไม่ส้ินสุดตั้ งแต่เกิดจนตาย เม่ือได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่าแลว้จะมีความตอ้งการตอบสนองในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
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(Maslow, 1970: 35-47 อา้งถึงใน ยพุดี ล้ิมมธุรสกุล, 2541: 7) ซ่ึงความตอ้งการเงินทอง ท่ีอยู่
อาศยั อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นตน้ เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์
ผูศึ้กษาคิดว่าหากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเพิ่มข้ึน ผูน้  าในชุมชน ผูบ้ริหารและ
เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
รวมทั้งชักจูงและประชาสัมพนัธ์โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีรยา วชัโรทยั (2556, 136) ท่ีศึกษาการจดัการขยะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแกลง ประกอบดว้ย 1) 
การมีมาตรการรองรับท่ีชัดเจนท าใหป้ระสบผลส าเร็จ 2) นายกเทศมนตรีมีการลงพื้นท่ีพูดคุย
กบัประชาชน 3) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการส่งเสริมโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 4) ตอ้งมีการส่ือสาร
ระหว่างเทศบาลกบัประชาชนอย่างต่อเน่ือง 5) เทศบาล ผูน้  าชุมชน และประชาชนต้องให้
ความร่วมมือซ่ึงกันและกัน และ 6) ประธานชุมชน ผู ้น าชุมชนมีบทบาทในการกระตุ้น
ประชาชนในพื้นท่ี ในการรับรู้ ข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 5.2.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน 

  จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย
ของทอ้งถ่ินอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาลัย โห้ประเสริฐ 
(2557, 49) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล
ทบัมา อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทบัมาในระดับปานกลาง เช่นเดียวกบัการศึกษาของราเชนทร์ 
นพณฐัวงศกร, พระครูสาครวิมลกิจ โตกราน และมนสัชนก อาจบ ารุง (2556, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของส านกังานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริหารงานจดัการขยะมูลฝอย
ของส านกังานเขตหนองแขมในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูศึ้กษาคิดว่า การท่ีความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของหน่วยงานราชการอยู่ในระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากหน่วยงานราชการแต่ละแห่งไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในสัดส่วน
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ไม่ต่างกนัมาก และผูบ้ริหารของหน่วยงานราชการใหค้วามส าคญัดา้นการจดัการขยะมูลฝอย
ในระดบัใกลเ้คียงกนั โดยเนน้ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง ไม่ใหมี้เร่ืองร้องเรียน
เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี ดว้ยขอ้จ ากดัของงบประมาณ และบุคลากร
ท่ีมีไม่เพียงพอ จึงท าให้หน่วยงานราชการสามารถให้บริการประชาชนในพื้นท่ีไดใ้นระดบั
หน่ึง ในแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) จึงไดก้  าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อสนับสนุน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 

  ผูศึ้กษาได้ตั้ งสมมุติฐานว่าเพศมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จดัการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือไม่ พบว่า เพศไม่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของมาลยั โห้ประเสริฐ (2557, 71) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทับมา อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง พบว่า เพศท่ี
แตกต่างกนัของประชาชนมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลทบัมาไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชนอยา่ง
เสมอภาคทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจอห์น ดี มิลเลท (John D. Millett) (อา้งถึง
ใน อรรถวุฒิ มูลศิริ, 2546: 11) ไดอ้ธิบาย ว่าความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการ
สาธารณะ หรือความสามารถในการท่ีจะพิจารณาว่า บริการสาธารณะนั้น จะเป็นท่ีพึงพอใจ
หรือไม่กใ็หพ้ิจารณาไดจ้ากการใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความ
ยติุธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวา่ทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้น ประชาชนทุกคนจะ
ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในแง่ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการใหบ้ริการ
ประชาชนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐานการให้บริการเดียวกนั 

 5.2.4 ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางจดัการขยะมูลฝอย 
  จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนเห็นดว้ยกบัแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
ผูศึ้กษาเสนอซ่ึงประกอบดว้ย 5 แนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

  1) แนวทางดา้นการส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง เป็นการสนบัสนุน
ให้ประชาชนลดและการน าขยะมูลฝอยกลบัไปใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบก าจดั และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
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ของขวญัฤดี เดือนแจ่ม (2558, 79) ท่ีศึกษาความพึงพอใจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองบ้านบึง อ าเภอบ้านบึง จงัหวดั
ชลบุรี ท่ีเสนอแนะให้เทศบาลเมืองบา้นบึงรณรงคส่์งเสริมให้ประชาชนคดัแยกขยะก่อนท้ิง 
และน าขยะรีไซเคิลกลบัมาใชป้ระโยชน์ ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า การท่ีประชาชนเห็นดว้ยกบั
การส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะท่ีต้นทาง เน่ืองจากประชาชนได้ประโยชน์จากการ
ด าเนินการแนวทางดงักล่าว เช่น น ้ าหมกัชีวภาพไวใ้ชใ้นสวนผลไม ้ลดค่าวตัถุดิบในการเล้ียง
ไส้เดือน และเพิ่มรายไดจ้ากการขายขยะรีไซเคิล 

  2) แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของทอ้งถ่ิน ตั้งแต่การวางแผนจนกระทัง่
การก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของท้องถ่ินส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรพนัธ์ เช่ือมไมตรีกุล (2552, 78) ท่ีศึกษา
ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีหมู่ 8 
(ชุมชนชากยายจีน) ต าบลทุ่งศุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ท่ีเสนอแนะให้เทศบาล
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยการให้เสนอ
แนวความคิด เลือกแนวทางหรือวิธีการเสนอแผนการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัชุมชน
ของตนเองมากท่ีสุด ผูศึ้กษาสันนิษฐานวา่ การท่ีประชาชนเห็นดว้ยกบัแนวทางการมีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจากประชาชนในปัจจุบนัมีความรู้เพิ่มข้ึน จึงตอ้งการรักษา
สิทธ์ิของตนเองท่ีจะไดป้ระโยชน์จากโครงการของรัฐ และป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการด าเนินโครงการ 

  3) แนวทางมาตรการทางกฎหมาย เป็นมาตรการเพื่อให้เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย หา้มประชาชนท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ ประกาศเขตหา้มเทกอง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรพล จนัทราสา (2552, 69) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของครอบครัวก าลงัพล กรมทหารราบท่ี 21 รักษาพระองค ์ค่ายนวมินทราชินี 
จงัหวดัชลบุรี ท่ีเสนอแนะให้ภาครัฐตอ้งมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชัดเจน อีกทั้งสร้าง
แรงจูงใจและรางวลัตอบแทน เพื่อให้การจดัการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูศึ้กษา
สันนิษฐานว่า การท่ีประชาชนเห็นดว้ยกบัแนวทางมาตรการทางกฎหมาย เน่ืองจากมาตรการ
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ทางกฎหมายเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซ่ึงโดยพื้นฐานประชาชนทุกคนต้องการอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

  4) แนวทางการจดัการขยะปลายทาง เป็นมาตรการท่ีสนับสนุนให้ทอ้งถ่ิน
รวมกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ เช่น การน ามาเป็น
เช้ือเพลิง ท าปุ๋ย และผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของขวญักมล ทองนาค 
(2541, บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาลในภาคใต ้ท่ี
เสนอแนะใหสุ้ขาภิบาลหรือเทศบาลท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกนัในระหว่างชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั และศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะเปิด
โอกาสใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างระบบและร่วมด าเนินการในลกัษณะ
การใหผ้ลตอบแทน หรือใหส้ัมปทานไปด าเนินการแทนเทศบาล  ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า การท่ี
ประชาชนเห็นด้วยกบัแนวทางการจดัการขยะปลายทาง เน่ืองจากประชาชนได้รับทราบ
ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีหน่วยงานราชการเผยแพร่ต่อประชาชน เพื่อขอความร่วมมือประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ โดยหน่วยงานราชการไดป้ระชาสัมพนัธ์อยา่งประจ าและต่อเน่ือง
ท าใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย และทราบวา่สถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่ของประเทศมีการจดัการท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงเห็นดว้ยท่ีภาครัฐตอ้งจดัท าแนว
ทางการจดัการขยะปลายทาง โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซ่ึงถือว่า
เป็นระดบัปัญญาชนท่ีสามารถหาขอ้มูลไดจ้ากส่ือต่างๆ จึงทราบว่าแนวทางการจดัการขยะ
ปลายทางท่ีผูศึ้กษาเสนอเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี กลุ่มตวัอย่างจึงเห็นดว้ยกบัแนว
ทางการจดัการขยะปลายทางในระดบัสูง 

  5) แนวทางการรวบรวมและเกบ็ขน เป็นมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เกบ็และรวบรวมขยะมูลฝอย โดยทอ้งถ่ินตอ้งมีจุดรวบรวมขยะอนัตรายในแต่ละชุมชน มีการ
วางถงัขยะแต่ละประเภท และมีรถเกบ็ขยะแต่ละประเภท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจรรยา 
ปานพรม (2554, 130) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน : เทศบาล
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีเสนอให้ผูบ้ริหารเทศบาลต าบล
คลองจิก ควรจดัหางบประมาณเพิ่มเติมในการด าเนินงานดา้นการบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า สาเหตุท่ีกลุ่มเป้าหมายเห็นดว้ย
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กบัแนวทางการรวบรวมและเก็บขน เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ซ่ึงอ านวยความสะดวกในการใชชี้วติประจ าวนั 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการพฒันางาน 
  1) ในการจดัท าแผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-
2562) ไดมี้การน า (ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี (พ.ศ. 2558-2562) 
เสนอคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัจนัทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยฯ ถึงแมว้า่คณะกรรมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
จงัหวดัจนัทบุรีจะมีผูแ้ทนจากทุกภาคส่วน แต่หน่วยงานท่ีส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอยคือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูศึ้กษาจึงขอเสนอใหใ้นการจดัท าแผนคร้ังต่อไป ควรก าหนดให้
มีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  2) ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าการเกบ็ขอ้มูลไม่มีการกระจายตวัของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสม เช่น กลุ่มตวัอย่างเกินคร่ึงจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีผูป้ระกอบอาชีพ
พนักงานบริษทั/โรงงาน เพียง 7 คน เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลให้ได้ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรเกบ็แบบสอบถามมากกว่า 400 ชุด แลว้น ามาคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเหมาะสม 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีศกัยภาพในการจดัเตรียมโครงการ
เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้างระบบจดัการขยะมูลฝอย/ของเสีย
อนัตรายชุมชน/มูลฝอยติดเช้ือ รัฐบาลจึงควรสนบัสนุนการจดัท า FS/DD แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้ งสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย และสนับสนุนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินออกเงินสมทบ 10 % และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเสนอผลการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อป้องกนัปัญหาการ
ต่อตา้นจากประชาชน ในขั้นตอนการขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง 
  2) ในปัจจุบนัแมรั้ฐบาลจะรณรงคใ์หป้ระชาชนลด หลีกเล่ียงการใชถุ้งพลาสติก
และโฟม แต่ไดรั้บการตอบรับจากประชาชนค่อนขา้งนอ้ย จากการส ารวจสถานท่ีก าจดัขยะ
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มูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยส่วน
ใหญ่เป็นพลาสติกและโฟม รัฐบาลควรจะออกกฎหมายให้ถุงพลาสติกหรือโฟมท่ีใชต้อ้งท า
จากวสัดุท่ียอ่ยสลายง่าย และเกบ็ค่าธรรมเนียมส าหรับผูใ้ชถุ้งพลาสติกและโฟม สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวรางคณา ศรนิล (2555, 98) ท่ีเสนอให้รัฐบาลออกกฎหมายเก็บภาษีถุงพลาสติก
หรือออกกฎหมายหา้มใชถุ้งพลาสติก 
  3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งในพื้นท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ขา้ราชการท่ี
รับผิดชอบงานดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูจ้บจากสาขาอ่ืน แต่ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารให้
รับผิดชอบงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจะมีลูกจา้งของทอ้งถ่ินท่ีจบจากสาขาส่ิงแวดลอ้มเป็น
ผูช่้วยในการท างาน ซ่ึงลูกจา้งเหล่าน้ีจะท างานไม่ต่อเน่ือง เม่ือมีโอกาสไดง้านท่ีมัน่คงก็จะ
ลาออกไปท างานท่ีอ่ืน ท าให้การท างานของท้องถ่ินด้านการก าจัดขยะมูลฝอยไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รัฐบาลจึงควรก าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมี
ขา้ราชการอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีจบสาขาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  4) รัฐบาลควรก าหนดใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยเป็นตวัช้ีวดัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
  5) รัฐบาลควรสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอย 
 5.3.3 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
  1)  ควรส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามรู้เร่ืองขยะมูลฝอย และ
ส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนในทุกกลุ่มทุกชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
  2) การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควร เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ และทุกกระบวนการท่ี อาจมี
ผลใหก้ารด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ประสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
  3) ผูน้  าทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติั
เป็นตวัอยา่งในการลดและคดัแยกขยะ และมีการกิจกรรมส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 5.3.4 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 



 
125 

 

  1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ได้ให้บริการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน เพื่อ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการคัดแยกและน าขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไม่ใหบ้ริการก าจดัขยะมูลฝอยแตกต่างกบัพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ีท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งไร 
  2.  ควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย 
อนัตรายจากชุมชนท่ีเหมาะสมกบัสภาพสังคม วฒันธรรมการด ารงชีวิตของประชาชน และ
สภาพเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มพื้นท่ีของจงัหวดัจนัทบุรี 
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แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
ค ำชี้แจงในกำรตอบแบบสอบถำม 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 ชื่อผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................นามสกุล................................. ................ 
1.2 ต าแหน่ง..........................................................................เบอร์โทรศัพท์............... ........................................... 
      เบอร์โทรสาร...................................................................E-mail…………………………………………………………….. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
      (    ) เทศบาลเมือง........................................................ (    ) เทศบาลต าบล.......................................... ........ 
      (    ) องค์การบริหารส่วนต าบล......................................................................... ..............................................  
      ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.................หมู่ที่............ถนน..............................................ต าบล.............. ...................... 
      อ าเภอ..................................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์.............................  
2.2 พ้ืนที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน..........................ตารางกิโลเมตร และจ านวน.............หมู่บ้าน/ชุมชน 
2.3 จ านวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ ........................................) 
      2.3.1 จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์........................คน จ านวนประชากรแฝง..............................คน 
      2.3.2 จ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์...................................หลังคาเรือน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

3.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................ตัน/วัน 
3.2 พ้ืนที่ของท่านสามารถด าเนินกิจกรรมการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยก่อนน าไปก าจัดในพ้ืนที่ 
      ของท่านได้วันละ....................................ตัน/วัน  
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ 
      (    ) ไม่มี  (ไม่ต้องตอบข้อ 3.4 – 3.6) 
      (    ) มี  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง อปท. เฉลี่ย..............................ตัน/วัน 
3.4 ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ด าเนินการโดย 
      (    ) อปท. (ชื่อ) ........................................................................... .................................................................. 
      (    ) เอกชน (ชื่อ) ......................................................................................................... .................................. 
3.5 พ้ืนที่มีการเก็บรวบรวม/เก็บขนขยะมูลฝอย 
      (    ) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
      (    ) ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการเพียง..................................หมู่บ้าน/ชุมชน 
   คาดว่าเหลือตกค้าง...................................ตัน/วัน 
3.6 รถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยมีช่องแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทหรือไม่ (    ) มี  (    ) ไม่มี 
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3.7 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือไม่ 
      (    ) ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  
      (    ) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยบนรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย............................ตัน/วัน  
      (    ) มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย..............................ตัน/วัน  
3.8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือไม่ 
      (    ) ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอย  
      (    ) ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ แต่มีการน าไปก าจัดร่วมกับ..........................................................   
      (    ) มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของตนเอง ตั้งอยู่ที่.................................................................... .................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
3.9 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของท่านก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (     ) เทกอง…………………………………ตัน/วัน 
      (     ) เผากลางแจ้ง............................ตัน/วัน 
      (     ) ฝังกลบทุกวัน (Sanitary/Engineer Landfill)............................ตัน/วัน 
      (     ) หมักท าปุ๋ย/น้ าหมักชีวภาพ............................ตัน/วัน 
      (     ) เตาเผา ขนาด............................ตัน/วัน 
              (     ) มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
              (     ) ไม่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 
      (     ) การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) ............................ตัน/วัน 
      (     ) การบ าบัดเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ............................ตัน/วัน 
      (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................................... ปริมาณ........ ..........ตัน/วัน 
3.11 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของท่านมีขยะมูลฝอยสะสม.......................ตัน (กว้างxยาวxสูงx 1.3 ตัน/ลบ.ม.) 

ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

4.1 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการจัดการขยะมูลฝอย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (     ) ไม่มีปัญหา 
      (     ) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ 
      (     ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจ ากัด 
      (     ) ประชาชนในพื้นท่ีไม่ยอมให้สร้างสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
      (     ) ประชาชนไม่ยอมเสียค่าก าจัดขยะมูลฝอย 
      (     ) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
      (     ) บ้านเรือนราษฎรอยู่ห่างกันท าให้ไม่คุ้มค่าในการเก็บขยะมูลฝอย 
      (     ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
4.2 ท่านเห็นด้วยกับการจัดศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ของจังหวัด  
      (    ) เห็นด้วย เพราะ........................................................................................................ ............................... 
      (    ) ไม่เห็นด้วย เพราะ..................................................................................................... .............................. 
4.3 ท่านจะน าขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของท่านไปก าจัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
      (    ) น าไปก าจัด เพราะ......................................................................................................................... .......... 
      (    ) ไม่น าไปก าจัด เพราะ......................................................................................... ..................................... 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของจงัหวดัจันทบุร ี

ค ำชี้แจงในกำรตอบแบบสอบถำม 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการจัดการขยะของท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
 ส่วนที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  / ในช่อง (  ) และกรอกข้อความตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง 
2. อายุ (  ) ไม่เกิน 20 ปี (  ) 20 – 30 ป ี

   (  ) 31 – 40 ป ี (  ) 41 – 50 ป ี
   (  ) 51 – 60 ป ี (  ) 60 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
   (  ) ประถมศึกษา (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 

  (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (  ) อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
  (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 
  (  )  อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................... .................................. 
4. อาชีพหลัก  

   (  ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (  ) ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   (  ) ค้าขาย/เกษตรกร/รับจ้าง (  ) พนักงานบริษัท/โรงงาน 
   (  ) นักเรียน/นักศึกษา (  ) อื่นๆ ระบุ......................................................... 

5. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในชุมชน (เศษเกินเดือน นับเป็น 1 ปี) 
   (  ) น้อยกว่า 1 ปี (  ) 1 – 5 ป ี
   (  ) 6 – 10 ป ี (  ) มากกว่า 10 ปี 

6. สถานภาพในชุมชน 
   (  ) ผู้น าชุมชน/กรรมการชุมชน (  ) อสม./ทสม. 
   (  ) ประชาชนทั่วไป (  ) อื่นๆ ระบุ.........................................................  

7. สถานภาพในครอบครัว 
   (  ) หัวหน้าครอบครัว (  ) สมาชิกในครอบครัว 
   (  ) ผู้อยู่อาศัย (  ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................... 
 8.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว.............คน  

9.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมสมาชิกทุกคนในครอบครัว  
   (  ) ต่ ากว่า 11,111 บาท (  ) 11,111 – 21,111 บาท 
   (  ) 21,111 – 31,111 บาท (  ) 31,111 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย 
โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  / ในช่องที่คิดว่าเป็นจริง 
ข้อที่ ความรู้ ความเข้าใจ ใช่ ไม่ใช ่
1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับขยะมลูฝอย 
1.1 ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใช้ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวนั และไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  

1.2 ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   
1.3 ขยะเปียก หมายถึง เศษผัก เศษอาหาร เศษผลไม้   
1.4 ขยะรีไซเคิล หมายถึง กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษลงั ขวดแก้ว ขวดพลาสติก   
1.5 ขยะอันตราย หมายถึง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง  ยาหมดอายุ   
1.6 ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค   
1.7 โฟม เป็นขยะที่ย่อยสลายไดย้าก   
1.8 ขวดแก้วและบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากแก้วสามารถใช้ได้ครั้งเดียว   
2. การลดและคัดแยกขยะ 
2.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบ้านจะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชนได้   
2.2 การน ากระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ช่วยลดขยะในชุมชน   
2.3 การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขายได้ ออกจากขยะทั่วไป ชว่ยลดปริมาณขยะ

ในชุมชนก่อนน าไปก าจัด 
  

2.4 เศษผัก เศษอาหาร เศษผลไม้ สามารถน าไปท าปุ๋ยหมักได้   
2.5 การเลือกใช้ภาชนะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เชน่ ถุงผา้ ตะกร้า ปิ่นโต เป็น

วิธีที่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 
  

2.6 เราไม่ควรเลือกซื้อของที่บรรจุในภาชนะ/หีบห่อหลายชั้น เพื่อลดการสร้างขยะ   
2.7 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งให้ถูกถัง เป็นหน้าที่ของทุกคน ที่สามารถช่วย

แก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้ 
  

3. การก าจัดขยะมูลฝอย 
3.1 การทิ้งขยะในหลุม หรือเผากลางแจ้งเป็นวิธีก าจัดขยะทีไ่ม่ถูกต้อง   
3.2 ขยะที่เกิดจากโรงพยาบาลและคลนิิกเป็นขยะตดิเชื้อ ควรแยกทิง้และก าจัดตา่งหาก   
3.3 ขยะอันตรายจากชุมชนควรแยกทิ้งจากขยะอื่น เพราะอาจท าให้เกิดการ

ปนเปื้อนของสารพิษ 
  

3.4 ขยะทุกประเภทมีวิธีการก าจัดเหมือนกันหมดทุกประเภท   
3.5 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ใช่หนา้ที่ของราชการเท่านั้น   
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ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  / ในช่องที่คิดว่าเป็นจริง 
ข้อที่ พฤติกรรม ประจ า บางคร้ัง ไม่เคย 
1 ท่านคัดแยกขยะแตล่ะประเภทและทิ้งลงถัง/ภาชนะรองรับอย่าง

ถูกต้อง 
   

2 ท่านคัดแยกเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ย เลี้ยงสัตว์     
3 ท่านคัดแยกขยะรีไซเคิล เชน่ กระป๋องเคร่ืองดื่ม แก้ว กระดาษ 

พลาสติก เพื่อรวบรวมไปขาย  
   

4 ท่านหลีกเลี่ยง หรือ ปฏิเสธ การใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม    
5 ท่านแยกขยะอันตราย เช่น ถา่นไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋อง

สารเคมี ทิ้งต่างหาก ไม่ทิ้งรวมในถังขยะทั่วไปของชุมชน 
   

6 ท่านจา่ยค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะให้กับท้องถ่ิน    
7 ท่านมสี่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดา้น

การจัดการขยะมูลฝอย 
   

8 ท่านมสี่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะในชุมชน    
9 ท่านมสี่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนวคิด เร่ืองการบริหาร

จัดการขยะในชุมชน 
   

10 ท่านมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน    

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของประชาชนด้านการจัดการขยะของท้องถิ่น 
โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  / ในช่องที่คิดว่าเป็นจริง 
ข้อที่ ประเด็นการบริหารจัดการ มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่มีความเห็นเนื่องจาก

ท้องถิ่นไม่ได้ให้บริการ
จัดการขยะมูลฝอย 

1 จ านวนถังและภาชนะรวบรวมขยะที่ตั้งวางในชุมชน     
2 จุดตั้งวางถังขยะและภาชนะรวบรวมขยะในชุมชน     
3 สภาพถังขยะ และภาชนะรวบรวม     
4 ช่วงเวลาการเก็บขนขยะ     
5 สภาพรถเก็บขนขยะ     
6 ความสะอาดเรียบร้อยระหว่างการเก็บขนขยะ     
7 ความถี่ในการเก็บขนขยะในชุมชน     
8 การก าจัดขยะของท้องถ่ินในปจัจุบัน     
9 การประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการขยะ     

10 การสง่เสริมกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะในชุมชน     
11 การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 

เสนอแนวคิด และร่วมท ากิจกรรมลดและคัดแยกขยะ 
    

12 การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของท้องถ่ินในชุมชน     
13 วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่     
14  หากในปัจจุบนั อปท. ไมไ่ด้ให้บริการจัดการขยะ    

มูลฝอยท่านต้องการให้ อปท. ให้บริการหรือไม่ 
 ต้องการ เพราะ...................................................... 
 ไม่ต้องการ เพราะ................................................... 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
โปรดท าเครื่องหมายในช่อง  / ในช่องที่คิดว่าเป็นจริง 
ข้อที่ แนวทางการจัดการ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
1. การส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
1.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสรา้งการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย

ตั้งแต่ต้นทาง 
   

1.2 ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน    
1.3 ส่งเสริมให้มีการคดัแยกขยะอินทรีย์เพื่อน าไปท าปุย๋หมัก หรือสารบ ารงุดนิ    
1.4 ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะในชุมชน    
1.5 ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนควรมีต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์    
2. การรวบรวมและเก็บขน 
2.1 ส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ทุกชุมชน/หมู่บ้าน    
2.2 การจัดวางถังขยะแยกประเภทในทุกจุดของชุมชน/หมู่บา้น    
2.3 การคัดแยกขยะและรวบรวมเก็บขนโดยรถเก็บขนแยกแต่ละประเภท    
2.4 การจ้างเอกชนด าเนินการเก็บขนขยะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ

แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง 
   

3. การจัดการขยะปลายทาง 
3.1 แต่ละอ าเภอควรมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อ

รวบรวมและคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด 
   

 3.2 จังหวัดจันทบุรีควรมีศูนย์ก าจัดขยะแบบศูนย์รวม และรับก าจัดขยะจาก
ท้องถิ่นทั้งหมดในลักษณะกลุ่มพื้นที่ 

   

3.3 ควรมีการน าเทคโนโลยีทีท่ันสมยั เช่นการแปรรูปเปน็พลังงาน มาใช้ใน
การก าจัดขยะมูลฝอยจากชุมชน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   

3.4 ควรให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้าง ด าเนนิการ และบริหารจัดการ 
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยแบบศนูย์รวมของจังหวัด 

   

4. การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
4.1 ส่วนราชการควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เร่ืองการลดขยะให้

ประชาชนทราบมากข้ึน 
   

4.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและกิจกรรมที่ช่วยลดปญัหาขยะ
ในชุมชน 

   

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอแนวทางจัดการขยะในชุมชน    
4.4 ควรมีเนื้อหาดา้นการจัดการขยะมลูฝอย บรรจุในหลักสูตรการเรยีนการสอน    
5. มาตรการทางกฎหมาย 
5.1 ควรเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย กรณีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ไมล่งถัง 

หรือทิ้งในที่สาธารณะ  
   

5.2 ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะตามปริมาณขยะที่ทิ้ง    
5.3 ควรมีกฎหมายส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งก าเนดิ    
5.4 ควรมีกฎหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหนา้ที่เก็บรวบรวมของ

เสียอันตรายของชุมชน 
   

5.5 ควรมีการประกาศเขตห้ามเทกองขยะมูลฝอย    
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ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ ......................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................ ......................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

 ขอ้มูลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายของจงัหวดัจนัทบุรี 

ตาราง ง.1  
ตารางแสดงข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 411) ร้อยละ 
1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
161 
239 

 
41.25 
59.75 

2. อาย ุ 
     นอ้ยกวา่ 21 ปี 
     21-31 ปี 
     31-41 ปี 
     41-51 ปี 
     51-61 ปี 
     61 ปีข้ึนไป 

 
5 
85 
127 
116 
44 
23 

 
1.25 
21.25 
31.75 
29.11 
11.11 
5.75 

3. ระดบัการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษาตอนตน้ 
     มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
66 
29 
49 
49 
162 
45 

 
16.51 
7.25 
12.25 
12.25 
41.51 
11.25 

4. อาชีพหลกั 
     ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
     ธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
     คา้ขาย/เกษตรกร/รับจา้ง 
     พนกังานบริษทั/โรงงาน 
     นกัเรียน/นกัศึกษา 
     อ่ืนๆ 

 
158 
18 
164 
7 
14 
39 

 
39.51 
4.51 
41.11 
1.75 
3.51 
9.75 
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ตาราง ง.1  (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (n = 411) ร้อยละ 
5. ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน 
     นอ้ยกวา่ 1 ปี 
     1-5 ปี 
     6-11 ปี 
     มากกวา่ 11 ปี 

 
4 
47 
52 
297 

 
1 

11.75 
13.11 
74.25 

6. สถานภาพในชุมชน  
     ผูน้  าชุมชน/กรรมการชุมชน 
     อสม./ทสม. 
     ประชาชนทัว่ไป 
     อ่ืนๆ 

 
48 
18 
326 
11 

 
11.51 
4.51 
81.51 
2.51 

7. สถานภาพในครอบครัว 
     หวัหนา้ครอบครัว 
     สมาชิกในครอบครัว 
     ผูอ้ยูอ่าศยั 
     อ่ืนๆ 

 
117 
211 
81 
2 

 
26.75 
52.75 
21.11 
1.51 

8. จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
     1 คน 
     2 คน 
     3 คน 
     4 คน 
     5 คน 
     6 คน 
     7 คน 

 
12 
73 
91 
113 
95 
23 
3 

 
3.11 
18.25 
22.75 
25.75 
23.75 
5.75 
1.75 

9. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนรวมสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
     ต  ่ากวา่ 11,111 บาท 
     11,111-21,111 บาท 
     21,111-31,111 บาท 
     31,111 บาท ข้ึนไป 

 
62 
162 
91 
85 

 
15.51 
41.51 
22.75 
21.25 
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ตาราง ง.2  
ตารางแสดงความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมลูฝอยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อค าถามความรู้ความเข้าใจ 
(n=400) 

ตอบถูก ตอบผดิ ความ
ยากง่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 
     1.1 ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใชท่ี้เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าว ัน และไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้
     1.2 ขยะมูลฝอยก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
     1.3 ขยะเปียก หมายถึง เศษผกั เศษอาหาร เศษผลไม ้
     1 .4  ขยะรีไซเคิล หมายถึง  กระป๋องอลู มิ เ นียม 
กระดาษลงั ขวดแกว้ ขวดพลาสติก 
     1.5 ขยะอันตราย หมายถึง หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องยาฆ่าแมลง  ยาหมดอาย ุ
     1.6 ขยะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 
     1.7 โฟม เป็นขยะท่ียอ่ยสลายไดย้าก 
     1.8 ขวดแก้วและบรรจุภณัฑ์ท่ีท าจากแก้วสามารถ
ใชไ้ดค้ร้ังเดียว 

 
347 

 
 

368 
382 
385 

 
389 

 
387 
387 
363 

 

 
86.75 

 
 

92.00 
95.50 
96.25 

 
97.25 

 
96.75 
96.75 
90.75 

 
53 

 
 
32 
18 
15 

 
11 

 
13 
13 
37 

 
13.25 

 
 

8.00 
4.50 
3.75 

 
2.75 

 
3.25 
3.25 
9.25 

 
0.67 

 
 

0.93 
0.90 
0.93 

 
0.93 

 
0.93 
0.97 
0.83 

เฉล่ีย 376 94.00 28 6.00  
2. การลดและคดัแยกขยะ 
     2.1 การคดัแยกขยะมูลฝอยภายในบา้นจะช่วยลด
ปัญหาการจดัการขยะในชุมชนได ้
     2.2 การน ากระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ท่ีใช้
แลว้มาใชใ้หม่ช่วยลดขยะในชุมชน 
     2.3 การคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทขายได้ ออก
จากขยะทั่วไป ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนก่อน
น าไปก าจดั 
     2.4 เศษผกั เศษอาหาร เศษผลไม ้สามารถน าไป
ท าปุ๋ยหมกัได ้
     2.5 การเลือกใช้ภาชนะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ เช่น ถุงผา้ ตะกร้า ป่ินโต เป็นวิธีท่ีช่วยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได ้
     2.6 เราไม่ควรเลือกซ้ือของท่ีบรรจุในภาชนะ/หีบ
ห่อหลายชั้น เพ่ือลดการสร้างขยะ 
     2.7 การคดัแยกขยะก่อนท้ิง และท้ิงให้ถูกถงั เป็น
หน้าท่ีของทุกคน ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชนได ้

 
386 

 
366 

 
374 

 
 

384 
 

380 
 
 

354 
 

378 

 
96.50 

 
91.50 

 
93.50 

 
 

96.00 
 

95.00 
 
 

88.50 
 

94.50 

 
14 

 
34 

 
26 

 
 
16 

 
20 

 
 
46 

 
26 

 
 

 
3.50 

 
8.50 

 
6.50 

 
 

4.00 
 

5.00 
 
 

1.50 
 

5.50 

 
0.97 

 
0.93 

 
0.93 

 
 

0.93 
 

0.93 
 
 

0.90 
 

0.97 

เฉล่ีย 374.57 93.64 26 4.93  
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ตาราง ง.2 (ต่อ) 

ข้อค าถามความรู้ความเข้าใจ 
(n=400) 

ตอบถูก ตอบผดิ ความ
ยากง่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3. การก าจดัขยะมูลฝอย 
     3.1 การท้ิงขยะในหลุม หรือเผากลางแจง้เป็นวิธี
ก าจดัขยะท่ีไม่ถูกตอ้ง 
     3.2 ขยะท่ีเกิดจากโรงพยาบาลและคลีนิคเป็นขยะติด
เช้ือ ควรแยกท้ิงและก าจดัต่างหาก 
     3.3 ขยะอนัตรายจากชุมชนควรแยกท้ิงจากขยะ
อ่ืน เพราะอาจท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารพิษ 
     3.4 ขยะทุกประเภทมีวธีิการก าจดัเหมือนกนัหมด
ทุกประเภท 
     3 .5 การจัดการขยะมูลฝอยไม่ใช่หน้า ท่ีของ
ราชการเท่านั้น 

 
361 

 
380 

 
374 

 
363 

 
363 

 
90.25 

 
95.00 

 
93.50 

 
90.75 

 
90.75 

 
39 

 
20 

 
26 

 
37 

 
37 

 
9.75 

 
5.00 

 
6.50 

 
9.25 

 
9.25 

 
0.83 

 
0.97 

 
0.97 

 
0.73 

 
0.93 

เฉล่ีย 368.20 92.05 32 7.95  

ตาราง ง.3  
ตารางแสดงการมส่ีวนร่วมในการจัดการขยะมลูฝอยของครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือน เฉลีย่ S.D. แปลผล 
1. ท่านคดัแยกขยะแต่ละประเภทและท้ิงลงถงั/ภาชนะรองรับอย่าง
ถูกตอ้ง 
2. ท่านคดัแยกเศษอาหารไปใชป้ระโยชน์ เช่น ท าปุ๋ย เล้ียงสตัว ์
3. ท่านคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องเคร่ืองด่ืม แก้ว กระดาษ 
พลาสติก เพื่อรวบรวมไปขาย 
4. ท่านหลีกเล่ียง หรือ ปฏิเสธ การใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟม 
5. ท่านแยกขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสารเคมี 
ท้ิงต่างหาก ไม่ท้ิงรวมในถงัขยะทัว่ไปของชุมชน 
6. ท่านจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะใหก้บัทอ้งถ่ิน 
7. ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การจดัการขยะมูลฝอย 
8. ท่านมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน 
9. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนวคิด เร่ืองการบริหารจดัการ
ขยะในชุมชน 
10. ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะในชุมชน 

2.42 
 

2.12 
2.68 

 
2.16 
2.43 

 
2.73 
2.25 

 
2.23 
2.04 

 
2.16 

0.53 
 

0.71 
0.53 

 
0.51 
0.60 

 
0.58 
0.60 

 
0.60 
0.70 

 
0.68 

มาก 
 
ปานกลาง 
มาก 
 
ปานกลาง 
มาก 
 
มาก 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

ภาพรวมในการมส่ีวนร่วมของประชาชน 2.32 0.38 ปานกลาง 

หมายเหตุ : มีส่วนร่วมมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34-3.00 
   มีส่วนร่วมปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.67-2.33 
       มีส่วนร่วมนอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.66 
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ตาราง ง.4  
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนกับ
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 0.05 

การมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือน t Sig (2-
Tailed) 

แปลผล 

1. ท่านคดัแยกขยะแต่ละประเภทและท้ิงลงถงั/ภาชนะรองรับอย่าง
ถูกตอ้ง 
2. ท่านคดัแยกเศษอาหารไปใชป้ระโยชน์ เช่น ท าปุ๋ย เล้ียงสตัว ์
3. ท่านคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระป๋องเคร่ืองด่ืม แก้ว กระดาษ 
พลาสติก เพื่อรวบรวมไปขาย 
4. ท่านหลีกเล่ียง หรือ ปฏิเสธ การใชถุ้งพลาสติก กล่องโฟม 
5. ท่านแยกขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสารเคมี 
ท้ิงต่างหาก ไม่ท้ิงรวมในถงัขยะทัว่ไปของชุมชน 
6. ท่านจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะใหก้บัทอ้งถ่ิน 
จ. ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้น
การจดัการขยะมูลฝอย 
8. ท่านมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน 
9. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนวคิด เร่ืองการบริหารจดัการ
ขยะในชุมชน 
10. ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะในชุมชน 

-1.15 
 

1.05 
-3.07 

 
-0.07 
0.77 

 
-0.27 
0.60 

 
0.96 
1.16 

 
1.33 

0.25 
 

0.29 
0.00 

 
0.94 
0.44 

 
0.79 
0.57 

 
0.34 
0.25 

 
0.19 

ไม่ต่างกนั 
 
ไม่ต่างกนั 
ต่างกนั 
 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
 
ไม่ต่างกนั 

ตาราง ง.5  
ตารางความพึงพอใจของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถ่ินของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

ความพงึพอใจของประชาชนด้านการจดัการขยะมูลฝอยของท้องถิน่ เฉลีย่ S.D. แปลผล 
1. จ านวนถงัและภาชนะรวบรวมขยะท่ีตั้งวางในชุมชน 
2. จุดตั้งวางถงัขยะและภาชนะรวบรวมขยะในชุมชน 
3. สภาพถงัขยะ และภาชนะรวบรวม 
4. ช่วงเวลาการเก็บขนขยะ 
5. สภาพรถเก็บขนขยะ 
6. ความสะอาดเรียบร้อยระหวา่งการเก็บขนขยะ 
จ. ความถ่ีในการเก็บขนขยะในชุมชน 
8. การก าจดัขยะของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
9. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการขยะ 
10. การส่งเสริมกิจกรรมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน 
11. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  
เสนอแนวคิด และร่วมท ากิจกรรมลดและคดัแยกขยะ 
12. การแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะของทอ้งถ่ินในชุมชน 

2.28 
2.29 
2.31 
2.25 
2.2จ 
2.34 
2.24 
2.34 
2.18 
2.25 
2.21 

 
2.29 

0.64 
0.62 
0.61 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.55 
0.64 
0.65 
0.66 

 
0.61 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
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ตาราง ง.5 (ต่อ)  
ความพงึพอใจของประชาชนด้านการจดัการขยะมูลฝอยของท้องถิน่ เฉลีย่ S.D. แปลผล 
13. วธีิการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2.34 0.55 มาก 

ภาพรวมความพงึพอใจของประชาชน 2.27 0.44 ปานกลาง 

 หมายเหตุ : พึงพอใจมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.34-3.00 
     พึงพอใจปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.67-2.33 
     พึงพอใจนอ้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.66 

ตาราง ง.6  
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติุฐานความพึงพอใจของประชาชนด้านการจัดการขยะมลูฝอยของ
ท้องถ่ินกบัเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 0.05 

ความพึงพอใจของประชาชนดา้นการจดัการขยะมูลฝอยของทอ้งถ่ิน t Sig (2-
Tailed) 

แปลผล 

1. จ านวนถงัและภาชนะรวบรวมขยะท่ีตั้งวางในชุมชน 
2. จุดตั้งวางถงัขยะและภาชนะรวบรวมขยะในชุมชน 
3. สภาพถงัขยะ และภาชนะรวบรวม 
4. ช่วงเวลาการเก็บขนขยะ 
5. สภาพรถเก็บขนขยะ 
6. ความสะอาดเรียบร้อยระหวา่งการเก็บขนขยะ 
จ. ความถ่ีในการเก็บขนขยะในชุมชน 
8. การก าจดัขยะของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
9. การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัการขยะ 
10. การส่งเสริมกิจกรรมในการลดและคดัแยกขยะในชุมชน 
11. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  
เสนอแนวคิด และร่วมท ากิจกรรมลดและคดัแยกขยะ 
12. การแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะของทอ้งถ่ินในชุมชน 
13. วธีิการก าจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.63 
-0.80 
-0.05 
-1.00 
0.25 
0.12 
-0.48 
-0.76 
-0.32 
-0.61 
0.15 

 
-0.38 
-0.76 

0.53 
0.42 
0.96 
0.32 
0.80 
0.99 
0.63 
0.45 
0.75 
0.54 
0.88 

 
0.70 
0.45 

ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
 
ไม่ต่างกนั 
ไม่ต่างกนั 
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ตาราง ง.7  
ตารางแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจัดการขยะมลูฝอย 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย เฉลีย่ S.D. แปลผล 
1. การส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง 
   1.1 ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ 
          มูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง 
   1.2. ส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน 
   1.3 ส่งเสริมใหมี้การคดัแยกขยะอินทรียเ์พ่ือน าไปท าปุ๋ยหมกั  
             หรือสารบ ารุงดิน 
   1.4. ส่งเสริมใหมี้โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการลดและคดัแยกขยะ 
          ในชุมชน 
   1.5 ทุกหมู่บา้น/ชุมชนควรมีตน้แบบการจดัการขยะเหลือศูนย ์

 
2.93 

 
2.91 
2.92 

 
2.93 

 
2.87 

 
0.27 

 
0.30 
0.27 

 
0.27 

 
0.33 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

สรุปภาพรวมการส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง 2.91 0.22 เห็นดว้ย 
2. การรวบรวมและเก็บขน 
   2.1 ส่งเสริมใหมี้จุดรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน  
          ทุกชุมชน/หมู่บา้น 
   2.2 การจดัวางถงัขยะแยกประเภทในทุกจุดของชุมชน/หมู่บา้น 
   2.3 การคดัแยกขยะและรวบรวมเก็บขนโดยรถเก็บขนแยก 
           แต่ละประเภท 
   2.4 การจา้งเอกชนด าเนินการเก็บขนขยะ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
          และแกไ้ขปัญหาขยะตกคา้ง 

 
2.86 

 
2.89 
2.79 

 
2.51 

 
0.38 

 
0.32 
0.44 

 
0.66 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
         สรุปภาพรวมการรวบรวมและเก็บขน 2.76 0.31 เห็นดว้ย 
3. การจดัการขยะปลายทาง 
   3.1 แต่ละอ าเภอควรมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอยา่งนอ้ย 1 แห่ง  
          เพ่ือรวบรวมและคดัแยกขยะก่อนน าไปก าจดั 
   3.2 จงัหวดัจนัทบุรีควรมีศูนยก์ าจดัขยะแบบศูนยร์วม และรับก าจดั 
           ขยะจากทอ้งถ่ินทั้งหมดในลกัษณะกลุ่มพ้ืนท่ี 
   3.3 ควรมีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เช่นการแปรรูปเป็นพลงังาน  
          มาใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยจากชุมชน เพ่ือลดปัญหา 
          ส่ิงแวดลอ้ม 
3.4 ควรใหเ้อกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้าง ด าเนินการ และ 
           บริหารจดัการ สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม 
           ของจงัหวดั 

 
2.80 

 
2.85 

 
2.86 

 
 

2.69 

 
0.44 

 
0.36 

 
0.36 

 
 

0.52 
 
 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
 

เห็นดว้ย 
 

        สรุปภาพรวมการจดัการขยะปลายทาง 2.80 0.32 เห็นดว้ย 
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ตาราง ง.7 (ต่อ) 
ความคดิเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย เฉลีย่ S.D. แปลผล 

4. การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 
   4.1 ส่วนราชการควรมีการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ เร่ืองการลดขยะ   
          ใหป้ระชาชนทราบมากข้ึน 
   4.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนและกิจกรรมท่ีช่วยลด 
           ปัญหาขยะในชุมชน 
   4.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางจดัการ 
          ขยะในชุมชน 
   4.4 ควรมีเน้ือหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอย บรรจุในหลกัสูตรการเรียน 
             การสอน 

 
2.92 

 
2.90 

 
2.91 

 
2.86 

 
0.28 

 
0.32 

 
0.31 

 
0.36 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

         สรุปภาพรวมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย 2.90 0.26 เห็นดว้ย 
5. มาตรการทางกฎหมาย 
   5.1 ควรเขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีการท้ิงขยะไม่ถูกท่ี 
          ไม่ลงถงั หรือท้ิงในท่ีสาธารณะ 
   5.2 ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจดัขยะตามปริมาณขยะท่ีท้ิง 
   5.3 ควรมีกฎหมายส่งเสริมใหมี้การลดและคดัแยกขยะท่ี 
           แหล่งก าเนิด 
   5.4 ควรมีกฎหมายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีหนา้ท่ีเก็บ 
          รวบรวมของเสียอนัตรายของชุมชน 
   5.5 ควรมีการประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย 

 
2.86 

 
2.72 
2.86 

 
2.81 

 
2.89 

 
0.37 

 
0.52 
0.37 

 
0.42 

 
0.33 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

 
เห็นดว้ย 

        สรุปภาพรวมมาตรการทางกฎหมาย 2.83 0.30 เห็นดว้ย 
สรุปภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย 2.84 0.22  

 
 
 
 

 


	ปก.pdf
	กิตติกรรมประกาศ.pdf
	บทคัดย่อ.pdf
	สารบัญ.pdf
	บทที่ 1.pdf
	บทที่ 2.pdf
	บทที่ 3.pdf
	บทที่ 4.pdf
	บทที่ 5.pdf
	บรรณานุกรม.pdf
	ประวัติผู้เขียน.pdf
	คำรับรองผู้บังคับบัญชา.pdf
	ภาคผนวก.pdf

