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The Appropriate Patterns of garbage Management Based on the
Administrative Size of Sub-district Administrative Organization

in Buriram Provice.

 วตัถปุระสงคข์องการวจิยัครัง้นีเ้พือ่ศกึษาหารปูแบบ

การจัดการขยะที่เหมาะสมแยกตามขนาดการบริหารของ

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลในเขตจงัหวดับรุรีมัย ์โดยทําการสุม่

ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ จากประชากรในเขต องคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลขนาดเล็กจํานวน 133 คน องค์การบริหารส่วนตําบล

ขนาดขนาดกลางจํานวน 134 คน และองค์การบริหารส่วน

ตาํบลขนาดขนาดใหญ ่จํานวน 133 คน โดยทําการวเิคราะห์

ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก ่

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และแบบเลือกตอบ ผลการศึกษาพบว่า

  องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก ประชาชนส่วน

ใหญ่จะกําจัดเอง บางส่วนใส่ถังที่ทางองค์การบริหารส่วน

ตาํบลจดัให้ โดยการท้ิงในแต่ละคร้ังมกีารคัดแยกในครวัเรอืน

เป็นส่วนใหญ่ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร

สว่นตําบลขนาดเล็ก มคีวามถกูตอ้งและเหมาะสม แตม่ปีญัหา

คือรถเกบ็ขยะมนีอ้ยเกนิไปเน่ืองจากงบประมาณทีม่อียูอ่ยา่ง

จาํกัด ในขณะทีก่ารดําเนนิงานเพือ่จัดการขยะมลูฝอยท่ีผา่น

มา องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กควรเร่งรัดในการจัด 

ทาํแผนการจดัการขยะมลูฝอย ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

ในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การเก็บรวบรวม 

การขนส่ง การบําบัด และการกําจัดขั้นสุดท้าย

  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลขนาดกลาง ตอ้งมุง่เนน้การ

คดัแยกขยะตัง้แตก่ารเกบ็รวบรวม การจดัเกบ็การเกบ็ขนและ

นาํขยะมลูฝอยมาทําการคดัแยกขยะรไีซเคลิโดยกําหนดเป็น

ความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล ซ่ึงตอ้งดําเนนิ

การเองตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเพราะการรีไซเคิลสามารถลด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องเก็บรวบรวม และเมื่อวิธีการทิ้ง

ขยะมลูฝอยมกีารเปลีย่นแปลงไป ระบบการเกบ็รวบรวมขยะ

มูลฝอย ก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สอดคล้องกัน 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลขนาดใหญ ่แนวทางในการ

จดัการขยะมลูฝอย ควรประกอบดว้ย ระบบกาํจดัแบบผสม

ผสาน ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไว้ด้วยกันและจําเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น

อื่นๆ เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นระบบมากข้ึนโดย

เป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันในลักษณะเครือข่ายซึ่งอาจจะ

ดําเนินการเองหรือ อาจให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการ ใน

ลักษณะการจ้างเหมาหรืออาจเข้าร่วมลงทุนกับภาคเอกชน 

ซึ่งสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to find the 

ways of the appropriate waste management model 

classified in the administrative size of subdistrict 

administration organization in Buriram province 

areas. The subjects comprised 133 people of sub-

district administration organizations in the small size 

areas and 134 people in the medium-sized areas 

and 133 people in the big size areas, selected by 

accidental random sampling method. The collected 

data were analyzed by SPSS program consisting of 

means, percentage and multiple choice questions. 

The results of this study indicated that:

   In the small sized-subdistrict administration 

organization, the most people got rid of waste 

by themselves and some threw it away at waste 

bins of subdistrict administration organization. The 

wastes were classified by the members in the family 

before leaving in each time. How to get rid of solid 

wastes of the small sized-subdistrict administration 

organizations was proper and appropriate but there 

were not enough garbage trucks. This was because 

it was on a tight budget. While getting rid of solid 

waste in the past, the small sized-subdistrict 

administration organization should accelerate to 

make plans for the solid waste management both 

in the short term and the long term. The process 

of the solid waste management also consisted of 

collection, transportation, treatment, cleanliness, 

and the final elimination.  The medium-sized 

subdistrict administration organization needed to 

focus on sorting out the wastes by starting from 

collecting, storing, transporting, and recycling 

them. This was the responsibility of the subdistrict 

administration organization which had to manage 

them by itself during the beginning of the project 

because the recycling was able to reduce an 

amount of waste. When getting rid of the solid 

wastes changed, the system of the waste collection

should change in order to become appropriate 

conformance. 

  In the big-sized subdistrict administration 

organization, the models of the waste management 

or the appropriate ways of the community’s solid 

wastes should comprise the systems of integrated 

elimination by mixing the various technologies. 

It was also necessary to get cooperative with 

other local sectors in the ways of the networking 

cooperative agreements, managing them by itself 

or by the private management of the whole-hire 

or cooperating with the private sectors in the 

investment. The above cooperation could be 

continuously and effectively managed. 

 Keywords: waste, subdistrict administration organization, community

บทนำา

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในประเทศไทย 

และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะความเจริญทาง

อตุสาหกรรมของประเทศ ประชาชนมชีวีติความเปน็อยูแ่บบ

เร่งรีบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนแต่ละคน มีส่วนในการ

สร้างขยะ ยิ่งมีคนมากขยะก็จะมากตามไปด้วย ขยะในเขต

เมอืงจะมมีากกวา่ในชนบท และประมาณกนัวา่ประเทศไทย

มีขยะปีละประมาณกว่า 14 ล้านตัน แต่ว่าความสามารถ
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ในการกําจัดขยะมีเพียง 10 ล้านตันเท่านั้น ดั้งนั้นจึงมีขยะ

คงค้างอยู่ ปีละ กว่า 4 ล้านตัน เมื่อมีขยะมูลฝอยจํานวน

มากแต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยได้

อย่างหมดจดหรือจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ 

ขยะมูลฝอยจึงเป็นสาเหตุที่สําคัญให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ซึง่จะเหน็ไดว้า่ขยะทีเ่หลอืนัน้เปน็ปรมิาณทีม่าก และทําให้เกดิ

สภาพแวดล้อมเป็นพิษ เช่นนํ้าเสีย อากาศเป็นพิษเนื่องจาก

ประชาชนมกีารเผาขยะทีไ่มถ่กูวธิ ีถา้หากไมม่กีารกําจดัขยะ

ที่ถูกวิธีและให้หมด ภายใน 10- 15 ปี ประเทศไทยจะมีขยะ

ทีต่กคา้งอยา่งมหาศาล และจะเปน็ปญัหาทีห่ลายหนว่ยงาน

หาทางออกที่ยากและลงทุนที่สูงมาก ถ้าหากไม่มีมาตรการ

หรือแนวทางในการจัดการขยะที่มีอยู่ในปัจจุบันในชุมชน

หรือท้องถิ่นให้หมดไป 

 ในการศึกษาการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะท่ี

เหมาะสมตามขนาดการบริหารขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

ในเขตจงัหวดับรีุรัมย ์เปน็การศกึษาเพ่ือหาแนวทางทีเ่หมาะ

สมในการจดัการขยะ อนัจะเป็นประโยชน์แกอ่งค์การบรหิาร

ส่วนตาํบลในเขตจงัหวดับรีุรมัยใ์ชเ้ปน็แนวทางทีเ่หมาะสมใน

การดาํเนินการและจดัการขยะ อนัจะเปน็ประโยชนใ์นเชงิการ

บริหารจดัการและรูปแบบทีส่ามารถนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ต่อชุมชนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือศกึษาหารปูแบบการจดัการขยะทีเ่หมาะสมแยก

ตามขนาดการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต

จังหวัดบุรีรัมย์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่

อาศยัอยูใ่น เขตจงัหวดับุรรีมัย ์โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบสะดวก 

รวมทั้งหมด 400 คน แยกออกเป็น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลขนาดเลก็จาํนวน 133 คน องคก์าร

บริหารส่วนตําบลขนาดกลางจํานวน 134 คนและองค์การ

บริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่จํานวน 133 คน

ผลการศึกษา

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลขนาดเลก็ผลการศกึษาครัง้นี ้

สามารถสรปุประเด็นสาํคัญท่ีไดจ้ากแบบสอบถามประชาชน

การศกึษาทางดา้นการทิง้ขยะมลูฝอย การเกบ็รวบรวมขยะ

มูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้ดังนี้

1. สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในเขต องค์การบริหาร

ส่วนตำาบลขนาดเล็ก

 1. ประชาชนสว่นใหญนํ่าขยะไปเผาเนือ่งจากวา่ เปน็

วิธีที่สะดวก

 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะเพื่อนําไป

จําหน่าย

 3. ประชาชนส่วนใหญม่กีารกาํจัดขยะเองเนือ่งจากวา่

องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีรถเก็บขยะ

 4. มีความต้องการให้มีระบบการกําจัดขยะแบบฝัง

กลบเพราะจําทําให้ชุมชนสะอาดขึ้น 

 5. ควรมีถังขยะให้เพียงพอ

 6. มีขยะกองอยู่ทั่วชุมชนเนื่องจาก องค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม่มาเก็บ

2.สภาพปัญหาการรวบรวมขยะมูลฝอย

 1. ปัญหาด้านการทิ้งขยะมูลไม่เป็นที่

 2 .ปัญหาการขาดแคลนรถขนขยะ

 3. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการกําจัดขยะ

 4. การให้บริการจัดการขยะไม่ทั่วถึง

3. ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ

มูลฝอย

 1. การคัดแยกขยะในที่พัก

 2. ต้องการให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะให้ทันและตรงเวลา

 3. ต้องการปริมาณถังขยะให้เพียงพอ

 4. ต้องการให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง

และในเวลา 05.00 น.

 5. ต้องการสถานที่เก็บในพื้นที่ 

 6. ควรมีสถานที่เก็บขยะทุกตําบล
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 7. ตอ้งการระบบการจัดการขยะแบบเผาท่ีมปีระสทิธ์ิ

ภาพสูงและต้นทุนต่ํา

 8. ประชาชนเห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมใน

การกําจัดขยะโดยมีความเต็มใจ ที่จะจ่ายในอัตรา 15 บาท

ต่อเดือน

4.รูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดเล็ก

 จากข้อมูลสามารถสรุปแนวทางในการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนหรือในชุมชนได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่

จะกําจัดเองบางส่วนใส่ถังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตําบล

จัดให้โดยการทิ้งในแต่ละครั้งมีการคัดแยกในครัวเรือนส่วน

ใหญ่ ซ่ึงทาง องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีการแนะนํา

แนวทางการทิ้งขยะให้ถูกวิธีจาก องค์การบริหารส่วนตําบล

การกําจดัขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลมคีวาม

ถูกต้องและเหมาะสมแต่รถเก็บขยะมีน้อยเกินไปเนื่องจาก

งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด ในขณะที่การดําเนินงานเพื่อ

จดัการขยะมลูฝอยทีผ่า่นมา องค์การบรหิารสว่นตําบลขนาด

เลก็ ส่วนใหญ่ไมส่ามารถใหบ้รกิารจดัเกบ็ใหแ้ก่ประชาชนได้

ปัญหาการรวบรวมขยะมูลฝอยเน่ืองจากข้อจํากัดด้านงบ

ประมาณทาํให้เกดิปญัหาขยะตกค้าง นอกจากน้ีปญัหากาํจดั

ขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก ปัญหาจากประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย

และไม่เห็นความสําคัญของปัญหาการจัดเก็บขยะ การขาด

การมสีว่นรว่มและทิง้ขยะไมถู่กวธิปีญัหาจากชมุชนสว่นใหญ่

ไม่มีการควบคุมดูแลในการจัดเก็บขยะมูลฝอย การขาดการ

ประชาสัมพันธ์ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ชุมชนไม่มีการกําหนด

สถานที่ทิ้งขยะและขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

พฤตกิรรมการมีสว่นรว่มในการจดัการขยะมลูฝอย แนวทาง

ที่เหมาะสมคือ การสร้างเครือข่ายในการกําจัดขยะร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดกลางและ ขนาดใหญ่ใน

การออกแบบแนวทางการการจัดการขยะร่วมกันเพื่อสร้าง

เป็นการประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ถ้า องค์การบริหารส่วน

ตําบลจัดอบรมและมีการปลูกจิตสํานึกในการจัดการขยะ

มลูฝอยโดยการนําขยะบางอยา่งกลบัมาใชใ้หมใ่ชซ้้าํเปน็การ

ลดปริมาณขยะมลูฝอยได้อยา่งมปีระสทิธภิาพถา้ทกุคนชว่ย

กนัลดปรมิาณขยะนบัวา่เปน็ประโยชน์อยา่งมากตอ่การจดัการ

ขยะมลูฝอยในชุมชนปรมิาณของขยะมูลฝอยท่ีเพิม่ข้ึนทุกวัน

เปน็ปญัหาตอ่สิง่แวดลอ้มของชมุชนถา้ในชมุชนมขียะมลูฝอย

เกลือ่นถนนจะสง่ผลตอ่สขุภาพจิตของคนในชุมชนปัญหาขยะ

มลูฝอยเปน็ปญัหาของทกุคนในชมุชน การอบรมและปลกูฝงั

ใหป้ระชาชนรูจ้กัการจดัการขยะมลูฝอยในชมุชนอยา่งถกูวิธี 

ทําให้ชุมชนสะอาดและน่าอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล

มหีน้าท่ีในการกําจดัขยะมลูฝอยโดยตรงแตก่ารแยกประเภท

ขยะมลูฝอยเปน็หนา้ทีข่องเจา้บา้นหรอืประชาชนผูอ้ยูอ่าศัย

ไมใ่ชเ่ปน็หนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลเพยีงอยา่งเดยีว 

การคดัแยกประเภทขยะมลูฝอยกอ่นนําไปทิง้เปน็การแสดง

ความรบัผดิชอบของประชาชน ในการมสีว่นรว่มตอ่สงัคมเปน็

วธิกีารชว่ยใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลกําจดัขยะมลูฝอยได้

งา่ยและสะดวกมากขึน้และเปน็หนา้ทีข่องทกุคนผลของการ

คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยทําให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม

ขึ้นความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่เป็นพลเมือง

ดีมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมในการรักษาความ

สะอาดของชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดกลาง

1.สภาพการจัดการขยะมูลฝอย

 1. นําไปทิ้งที่ภาชนะ

 2. มีการแยกขยะเพื่อนําไปขาย

 3. มีถังขยะและองค์การบริหารส่วนตําบลมาเก็บ 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

  4. มีการกําจัดขยะเองและให้ องค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นคนจัดเก็บโดยไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการ

เก็บขยะ

 5. สาเหตุที่มีการกําจัดเองเนื่องจาก องค์การบริหาร

ส่วนตําบลไม่มีรถเก็บขยะ

 6. ประชาชนมคีวามตอ้งการใหม้โีรงงานในการกําจดั

ขยะแบบเตาเผา

 7. ประชาชนเห็นว่าเมื่อมีระบบการกําจัดขยะแล้ว

ทําให้สุขภาพดีขึ้น

2.สภาพปัญหาการรวบรวมขยะมูลฝอย

 1. ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่

 2. ภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอ
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 3. ขาดเจ้าหน้าที่ในการควบคุมระบบการกําจัดขยะ

 4. การให้บริการการกําจัดขยะไม่ทั่วถึง

3. ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ

มูลฝอย

 1. ต้องการคัดแยกขยะในที่พัก

 2. รถเก็บขยะของ องค์การบริหารส่วนตําบลควรมา

เก็บอย่างสมํ่าเสมอ

 3. ควรมีปริมาณถังขยะที่เพียงพอ

 4. มีความต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมา

เก็บขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งในเวลา 05.00 น

 5. ต้องการมีระบบการกําจัดขยะในพื้นที่ มีทุกตําบล

 6 ต้องการระบบการกําจัดขยะแบบฝังกลบท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง

 7. ประชาชนโดยสว่นใหญไ่มท่ราบเกีย่วกบัการจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะ

 8. ถา้หากมกีารเกบ็ประชาชนต้องการใหเ้กบ็ในอัตรา 

15 ต่อเดือน

 9. ประชาชนสว่นใหญ่ต้องการให ้องค์การบริหารสว่น

ตําบลเป็นคนจัดเก็บ

4. รูปแบบหรือแนวทางในการจัดการขยะท่ีเหมาะสม

สำาหรับองค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดกลาง

 ต้องมุ่งเน้นการคัดแยกขยะต้ังแต่การเก็บรวบรวม 

การจัดเก็บการเก็บขนและนําขยะมูลฝอยมาทําการคัดแยก

ขยะรีไซเคิลโดยกําหนดเป็นความรับผิดชอบของ องค์การ

บรหิารสว่นตําบลทีต่อ้งดําเนนิการเองตัง้แตเ่ริม่ตน้โครงการ

เพราะการรีไซเคลิสามารถลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่ทศบาล

ต้องเก็บรวบรวม และเม่ือวิธีการทิ้งขยะมูลฝอยมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ก็ควรมี

การเปลีย่นแปลงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมสอดคล้องเชน่กนั

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจําเป็นที่จะต้องมีศูนย์

คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยเพื่อทําการคัดแยกขยะ

และสามารถนําไปขายเป็นรายได้ของเทศบาล โดยต้อง

ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสํานึกแก่ประชาชน เช่น การคัด

แยกขยะมลูฝอย ณ แหลง่กําเนดิ การนําขยะมลูฝอยกลบัมา

ใชใ้หมร่วมทัง้เปน็แกนกลางสร้างเครอืขา่ยและพนัธมติรรว่ม

ของผู้ประกอบ การรับซื้อขายขยะมูลฝอยเพื่อรีไซเคิลและ

ประสานการดําเนนิงานรว่มกับผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การรไีซเคลิ อกีทัง้การหาแนวทางในการสรา้งมลูคา่เพิม่ของ

ขยะมูลฝอยโดยท่ีขยะมลูฝอยอนิทรยีเ์ทศบาลต้องทําปุ๋ยหมกั

แบบเตมิอากาศในโรงทาํปุ๋ยหมกัสาํหรบัการนาํไปใช้ในกิจการ

ของเทศบาลเชน่การบํารุงตน้ไมใ้นสวนสาธารณะเกาะกลาง

ถนนสายหลกัในเขตเมอืงดังนัน้กระบวนการในการกาํจดัขยะ

จึงมีขยะมูลฝอยเฉพาะส่วนท่ีเหลือท่ีมีปริมาณน้อยสามารถ

ทําการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้

พื้นที่มากๆทั้งนี้เนื่องจากการทําโครงการที่ผ่านมามักไม่ได้

คํานึงถึงการเตรียมพร้อมที่จะดําเนินงานดูแลรักษาระบบ

อย่างต่อเนื่องทําให้มีข้อจํากัดทางด้านบุคลากรและองค์กร

บริหารจัดการท่ีชัดเจนนอกจากนี้การดําเนินงานท่ีผ่านมา 

สว่นใหญม่ลีกัษณะตา่งคนตา่งทาํทาํใหม้สีถานทีก่าํจดัมลูฝอย

ท่ีไม่ถูกสุขลักษณะขนาดต่างๆ กันกระจายท่ัวไปทําให้สิ้น

เปลอืงงบประมาณโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งวกิฤตเิศรษฐกจิ

ของประเทศมผีลทาํใหก้ารจัดสรรงบประมาณจากสว่นกลาง

มีจํากัดและไม่ต่อเนื่องซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะ

มูลฝอยจากการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์

กาํจดัขยะมลูฝอยในหลายๆ พ้ืนทีข่องประเทศ ไดข้อ้สรปุวา่ 

รปูแบบศนูยก์ารจดัการขยะมลูฝอยชมุชนเปน็แนวทางหนึง่

ในการจดัการขยะมลูฝอยทีจ่ะแกไ้ขสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้โดย

เป็นการมุ่งเน้นให้ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกันนําขยะมูลฝอยมา

กาํจัดรว่มกนัซึง่แนวทางนีจ้ะช่วยแกไ้ขปัญหาไดใ้นระยะยาว

และเพือ่เป็นการลดภาระของรฐับาลดา้นการลงทนุและการ

บรหิารจดัการอกีทัง้สนบัสนนุใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาท

ร่วมลงทุนและดําเนินการโดยรูปแบบการลงทุนและดําเนิน

การศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยอาจทําได้หลายวิธี อาทิเอกชน

เปน็ผูล้งทนุและดําเนนิการเองทัง้หมด รัฐรว่มลงทนุกบัภาค

เอกชนรัฐลงทุนการก่อสร้างระบบและให้เอกชนดําเนินการ 

เป็นต้นอย่างไรก็ตามการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วม

กนัตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหนว่ยงานตา่งๆดงันัน้จาํเปน็

ต้องกําหนดแนวทางและทิศทางในการดําเนินงานและการ

จดัสรรงบประมาณโดยใช้รปูแบบศนูยกํ์าจดัขยะมลูฝอยรว่ม

กันเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป

และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการจัดการ

ขยะในระยะยาวอยา่งมปีระสทิธภิาพและถกูหลกัสขุาภบิาล
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สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่กําจัดขยะ

มูลฝอยของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนขนาดเล็ก และ

ยังประหยัดงบประมาณ บุคลากร พื้นที่ในการทําจัดขยะ

มูลฝอยทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขนามัยของประชาชน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรคู่มือสําหรับผู้

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนี้จะประกอบด้วยหลัก

เกณฑ์การพิจารณาระบบการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร

ต้ังแต่ระบบการเก็บรวบรวมการคัดแยก การนํากลับไปใช้

ประโยชน์ และรูปแบบศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแนวทางของ

การจดัการขยะมลูฝอยโดยรปูแบบศนูยก์าํจดัรวมนัน้ผูบ้รหิาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณารูปแบบของ

การจดัการขยะมลูฝอยอยา่งครบวงจรเพือ่ดําเนินการจดัการ

ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบโดยเริ่มจากการสํารวจข้อมูล

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดต่างๆ และ

การคาดการณ์ในอนาคตตลอดจนสัดส่วนหรือลักษณะองค์

ประกอบของขยะมลูฝอยทางด้านกายภาพ เคมแีละอืน่ๆ โดย

ข้อมลูเหลา่นีน้าํไปใชใ้นการวางแผนและออกแบบระบบการ

จัดการขยะมูลฝอยที่สามารถรับได้ในระยะเวลา 20 ปีตั้งแต่

ขั้นตอนการคัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การนําไป

ใช้ประโยชน์และการกําจัดโดยคํานึงถึงเทคโนโลยีที่มีความ

เหมาะสม รวมทั้งการคัดเลือกพื้นที่รูปแบบของการบริหาร

จัดการ และการมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยจัดให้

มีการรณรงค์และนําระบบการนําวัสดุกลับคืนมาใช้ให้มาก

ขึ้นพร้อมทั้งพิจารณาค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนิน

งานด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนตลอดอายุ

องค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดใหญ่

1.สภาพการจัดการขยะมูลฝอย

 1. มีนําขยะไปทิ้งที่ภาชนะ

 2. มีการแยกขยะนําไปขาย

 3. ขยะสว่นใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเปน็ผู้กําจัด 

โดยมาทําการจัดเก็บวันละ 1ครั้ง

 4. ประชาชนต้องการให้มีโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย

โดยต้องการวิธีการกําจัดแบบเตาเผา ซึ่งคาดว่าเมื่อมีระบบ

เตาเผาทําให้ชุมชนสะอาดขึ้น

 5. คา่ธรรมเนยีมในการเกบ็ขยะพบวา่ประชาชนจา่ย

เป็นรายเดือน

 6. ประชาชนเห็นวา่ปัจจุบนัการจัดเก็บขยะดีอยู่แลว้

2.สภาพปัญหาการรวบรวมขยะมูลฝอย

  1. ขยะเน่าเหม็น

 2. ภาชนะไม่เพียงพอและประชาชนไม่คัดแยกขยะ

 3. ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่

 4. ขาดอุปกรณ์ในการกําจัดขยะ

 5. ขาดแคลนบุคลากรในการบริหารจัดการขยะ

3.ความต้องการของประชาชนในการกำาจัดขยะมูลฝอย

 1. การคัดแยกขยะเพื่อทําการจัดจําหน่าย

 2. ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตําบลเก็บขยะ

ให้ทันและตรงเวลา

 3. ต้องการขยะแบบแยก

 4. ตอ้งการให้มกีารจดัเกบ็วนัละ 1 ครัง้ในเวลา 04.00 น.

 5. มคีวามตอ้งการใหม้สีถานท่ีกําจดัขยะแบบฝงักลบ

ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในพืน้ที ่โดยตอ้งการใหม้ตํีาบลละ 1 แห่ง

 6. ประชาชนเห็นด้วยต่อการที่ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

 7. ประชาขนต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

4.รปูแบบการจดัการขยะหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมสำาหรบั

องค์การบริหารส่วนตำาบลขนาดใหญ่

 ภายใต้ข้อกําหนดตามกฎหมายองค์กรที่มีความเป็น

ได้ในทางปฏิบัติจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและประสาน

งานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดําเนินการโครงการศูนย์

กาํจดัขยะมลูฝอยสามารถดําเนินการไดห้ลายทางเลอืกในขัน้

แรกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินรว่มมอืกันดาํเนนิงาน โดยมี

บนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนัซึง่อาจจะดําเนนิการเองโดยมอีงค์กร

ใดองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรหลักและอาจให้ภาคเอกชนเข้ามา

ดําเนินการภายหลัง หรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนโดยทาง

เลอืกขององคก์รในการจดัการขยะมลูฝอยร่วมกบัภาคเอกชน 

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ควรประกอบด้วย 

ระบบกําจัดแบบผสมผสาน ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านต่างๆ 

ไวด้ว้ยกนั เพือ่ให้การจดัการขยะมลูฝอย สามารถดาํเนนิการ

ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รูปแบบการกํา

จดัขยะมลูฝอยควรเป็นศนูยก์ารจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 

ซึง่การเปน็ศนูยกํ์าจดัฯ นี ้นอกจากจะมรีะบบและมาตรการ
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การปอ้งกันปญัหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและประชาชน แลว้ 

ยงัสามารถรองรบัปรมิาณขยะมลูฝอยชมุชน จากหลายๆ แหง่

รวมกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แต่ละชุมชนในอนาคตอีกด้วยปัจจุบันชุมชนและหน่วยงาน

ต่างๆ ไดม้คีวามพยายามท่ีจะลดปรมิาณขยะมูลฝอยจากแหลง่

กาํเนิด โดยการคดัแยกและนาํขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่ ทั้งในรูปแบบของการแปรรูปใช้ใหม่ (Recycling)

และการใช้ซํ้า (Reuse) การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่ง

กําเนิด เป็นวิธีการจัดการ ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสูง

เนือ่งจากสามารถช่วยแกป้ญัหาการเพิม่ขึน้ของ ขยะมลูฝอย 

และลดค่าใช้จ่ายในระบบการจัดการขยะมูลฝอยลงได้มาก

การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยอาศัยรูป

แบบการคัดแยกขยะ จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่

จะนาํไปกําจดัลงได้ และยงักอ่ใหเ้กิดประโยชนด้์านอืน่ๆ เชน่ 

อาชีพ และรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาการสิ้นเปลืองพื้นที่

ฝงักลบ ตลอดจนปญัหาสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ การหารปูแบบการลด

ปริมาณขยะมลูฝอย และการใชป้ระโยชน์ของเสยีทีเ่หมาะสม

ตลอดจนระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดย

การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด สามารถเกิด

ข้ึนได้ในระดับครัวเรือนของประชาชนเอง ด้วยการเลือก

บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์น้อย หรือมีองค์ประกอบ

ของสารพิษน้อย (เช่น ถ่านไฟฉายและหลอดไฟที่ปราศจาก

สารปรอท) หรอืเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีมี่อายกุารใชง้านยาวนาน

สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม ่หรือใช้ซํา้ได้หลายคร้ังสว่นแนวทาง

การจดัการ ขยะอนิทรยีจ์ากชมุชนทีเ่หมาะสมวธิกีารหนึง่ คอื 

การแปรรปูเปน็ปุย๋หมกัหรอืสารปรบัปรงุดนิ เพือ่นาํกลบัมา

ใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร ขยะอนิทรยีเ์หลา่นีถ้า้ถกูนํามาทิง้

รวมกับ ขยะมูลฝอยอื่นๆ เช่น เศษพลาสติก เศษแก้ว จะก่อ

ใหเ้กดิปญัหาจากการยอ่ยสลายตามธรรมชาต ิและสง่ผลให้

เกดิปัญหาเรือ่งกลิน่และการแพรพ่นัธุข์องแมลง นอกจากนัน้

ยงักอ่ใหเ้กดิปญัหาเรือ่งนาชะ ขยะมลูฝอย และการเกดิก๊าซ

ในพื้นที่ฝังกลบ ถ้าหากมีการลดปริมาณขยะอินทรีย์เหล่านี้

ที่แหล่งกําเนิด จะช่วยลดปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ต้องนําไป

กาํจดั รวมถงึชว่ยลดปญัหาทีเ่กดิข้ึนในระบบการจัดการขยะ

มูลฝอย และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการ

ขยะมูลฝอยลงได้มาก ทําให้สภาพแวดล้อมภายในประเทศ

มีภาพรวมที่ดียิ่งขึ้น

อภิปรายผล

 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีหลายรูปแบบ การ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่แบบตาํบลเปน็การปกครองอกีรปูแบบ

การกระจายอํานาจอกีรูปแบบหนึง่ทีใ่หป้ระชาชนเปน็คนดแูล

กนัเอง จากการศกึษาพบวา่การดําเนนิงานในปจัจบุนัยงัขาด

การจัดการขยะที่เป็นระบบครบวงจร ส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นการดําเนินการแบบแยกส่วนมีเฉพาะแผนการจัดการ

ขยะมลูฝอยแบบเฉพาะเรือ่งเท่านัน้ จําเป็นตอ้งทําการศกึษา

ข้อกําหนดและกฎหมายต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจน

การศึกษาถึงวงจรชีวิตของวัสดุที่จะเป็นขยะมูลฝอยชุมชน

ทั้งในด้านการเกิด การนําเข้า และการส่งออก การจําหน่าย 

การใช้งาน การเรียกกลับคืน การจัดเก็บการกําจัด และการ

ดแูลหลงัการกําจดั เพ่ือประโยชนใ์นการวเิคราะหปั์ญหาและ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

และขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนระดับตําบล ให้ครอบคลุม

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน ซ่ึงผลท่ีตามมาคือ ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะ

มูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุข

ตามมา กองขยะมูลฝอยเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก โดย

นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น ทําให้อากาศเป็นพิษแล้ว ยังเป็น

แหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ และเป็นที่หลบซ่อนของสัตว์

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ คือ เป็นพาหนะนําโรค 

เชน่ หน ูแมลงวนั แมลงสาบและยงุ ตลอดจนสิง่มีชวีติทีม่อง

ไมเ่หน็เชน่ เชือ้โรคต่างๆ อกีดว้ย อกีทัง้ในระยะทีผ่า่นมาการ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ส่วนใหญ่เน้นการดําเนินการด้าน

การกําจัด รวมทั้ง ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะอันตราย

ที่เกิดจากชุมชน เช่นถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ สี 

สารเคมี รวมทั้งนํ้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว ซึ่งถูกนํามาทิ้งรวมกับ

ขยะมลูฝอยทัว่ไปจากครวัเรอืน อาจกอ่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงได้ จากการศึกษาของ พนัส พฤกษ์

สุนันท์และคณะ (2545.) พบว่าสมาชิกชุมชนสามารถเรียน

รู้ร่วมกัน การที่สมาชิกร่วมกันตัดสินใจ เกิดเป็นแผนแม่บท

เพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการและ



134 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

รว่มกนัทํานวตักรรม เพือ่การพึง่พาตนเอง เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ปัจจัย

สําคัญที่สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ได้แก่ การ

คดัสรรแกนนําจากชมุชนทีม่ศัีกยภาพ เปน็นักพฒันา มคีวาม

เสียสละ และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และสามารถ

แก้ไข ปัญหาและอุปสรรคได้ การให้ความรู้แก่ประชาชน

หรือเยาวชนในเรื่องวิธีการกําจัดขยะก็เป็นแนวทางหนึ่ง

ในการช่วยแก้ปัญหาซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีนา 

จงฐติินนท ์(2547) พบวา่ความถีใ่นการติดตามขอ้มลูขา่วสาร 

และประสบการณก์ารได้รบัการอบรมด้านสิง่แวดลอ้มท่ีเกีย่ว

กับการจัดการด้านขยะมูลฝอย เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับการมีส่วนร่วม 

พบว่า ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม

ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน นอกจากนี้ปัจจัย

อ่ืนๆก็มีความเก่ียวข้องกับการกําจัดขยะมูลฝอยจากการ

ศึกษาของวรวรรณ ชายไพฑูรย์ (2548.) พบว่าประชาชนที่

มีอายุ และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมที่แตกต่างกันจะมี

ระดบัการมสีว่นรว่มในการคดัแยกขยะมลูฝอยอนัตรายจาก

บ้านเรือนที่แตกต่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ

ทศันคต ิกบัการมสีว่นรว่มพบวา่ ทศันคตมิคีวามสมัพันธเ์ชงิ

บวกกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย

จากบา้นเรอืน นอกจากนีก้ารทีก่ารขาดประสทิธภิาพในการ

จัดการขยะมูลฝอยอันตรายของหน่วยงานรัฐก็เป็นเหตุผล

หนึ่งของปัญหาขยะในชุมชนโดยซึ่งจากการศึกษาพบว่าท้ัง

องค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด

ใหญ่ ไม่สามารถดําเนินการเก็บรวบรวมเก็บขน และกําจัด

ขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เนื่องจาก

ประชาชนยังขาดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย 

ณ แหล่งกําเนิด นอกจากนี้การจัดการขยะมูลฝอยยังขาด

การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ปจัจยัสําคญัทีม่ผีลตอ่การจดัการขยะมลูฝอยจากการศกึษา

ประกอบดว้ย สมรรถนะองค์การด้านการจัดการขยะมลูฝอย 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของ

ธรุกจิซือ้ขายของเกา่ในทอ้งถิน่ การมสีว่นรว่มของผูนํ้าชมุชน 

การมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชน การมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง การมสีว่นรว่มของประชาชน 

พฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรอืนของประชาชน 

นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยและ

ของ องค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมาย และสภาพบังคับ

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 

 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในการจดัการขยะมลูฝอย

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีดังนี้

 1) นําหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” มาประยุกต์

ใช้กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง

จริงจัง 

 2) เสรมิสร้างกระบวนการมีสว่นรว่ม ทั้งภาครฐั ภาค

เอกชน และประชาชน ในการแกไ้ขปญัหาดา้นการจดัการขยะ

มลูฝอยในทอ้งถิน่รว่มกนัโดยไมย่ดึพืน้ทีเ่ขตการปกครองเปน็

หลักในการดําเนินงาน 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกต้อง

 4) รฐับาลจะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณในการ

กอ่สรา้งศนูยกํ์าจดัขยะมลูฝอยในระดบัตาํบลในลกัษณะของ

เครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย

กันเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การ

บริการส่วนตําบล เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและ

สามารถสรา้งประโยชนไ์ด้อยา่งเตม็ทีจ่ากขยะ เชน่การสรา้ง

โรงกําจัดขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้าเป็นต้น
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