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The purpose of this study was to study the solid waste management systems of Pakkret
City Municipality, Nonthaburi Province, study problems and obstacles of the solid waste
management, and study people’s satisfaction on the solid waste management systems. The study
will benefit related organizations as fundamental information for setting policies and plans on the
solid waste management, to ensure the maximum efficiency and expand to other communities. In
this study, the researcher collected quantitative data and qualitative data. The data collection tools
were 400 sets of the questionnaires on people’s satisfaction on the solid waste management
systems, and in-depth interview of the Mayor of Pakkret City Municipality, the Director of Division
of Public Health and Environment of Pakkret City Municipality, solid waste collection officers, solid
waste recycle officers, solid waste disposal officers, and people residing in Pakkret City
Municipality.
It was found that the people’s satisfaction on the solid waste management systems was at
the moderate level (

X

= 3.24). The people’s satisfaction on solid waste collection and waste

recycle were at the moderate level (

X

= 3.23, X = 2.67) respectively. The people’s satisfaction on

solid waste disposal was at the high level ( X = 3.83).
The study on six processes of the solid waste management systems of Pakkret City
Municipality, Nonthaburi Province revealed operational problems. The problems on sources of
solid waste was a higher amount of solid waste and insufficient number of containers. Hence,
some wastes remained at collection points and on footbridges. The problem on the solid waste
management at sources was that people did not separate waste resulting in collection burden. The
problem on solid waste collection was that people did not place waste bags at collection points,
resulting in collection difficulty. The problem on solid waste transport was damaged and leaky
trucks, resulting in waste water leakage and bad smell around roads. The problem on solid waste
recycle was that the Municipality did not have consistent waste recycle projects. The problem on
the solid waste disposal was that no waste separation so landfill holes were full very quickly.
Accordingly, the information gained from the study will benefit to related organizations. They will be
used as fundamental information for setting policies and plans on the solid waste management, to
ensure the maximum efficiency and expand to other communities.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
นับตั้งแต่เริ่ มใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2506 ทําให้มี
การพัฒนาและขยายตัว ของชุ ม ชนเมื องอย่า งรวดเร็ ว การพัฒ นาอุ ตสาหกรรม การเพิ่ม จํา นวน
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทย มีผลทําให้ปริ มาณของขยะมูลฝอย
จากแหล่งอุตสาหกรรม และชุมชนมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2545 ปริ มาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยใน
ปี 2536 มีปริ มาณขยะมูลฝอยเกิ ดขึ้นประมาณ 30,640 ตันต่อวัน และในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้นเป็ น
39,225 ตันต่อวัน ซึ่ งในพ.ศ. 2548 มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศ 39,221 ตันต่อวัน (ยัง
ไม่รวมข้อมูลปริ มาณขยะมูลฝอยก่อนนํามาทิ้งในถัง) โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครมีปริ มาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 8,291 ตันต่อวัน ในขณะที่ปริ มาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
เกิ ดขึ้น 12,635 ตันต่ อวัน และนอกเขตเทศบาลซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ นที่องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล
ทั้งหมดเกิดขึ้น 18,295 ตันต่อวัน จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวของชุมชน การ
กระตุน้ ทางเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล การส่ งเสริ มและการพัฒนาการท่องเที่ยวทําให้ในปี พ.ศ. 2551
ปริ มาณขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศประมาณ 41,064 ตันต่อวัน (ยังไม่รวมปริ มาณขยะมูลฝอยก่อนนํามา
ทิ้งขยะในถัง) ในเขตกรุ งเทพมหานครมีขยะมูลฝอยที่ได้รับการเก็บขน 8,780 ตันต่อวัน ในขณะที่
เขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะมูลฝอย 14,915 ตันต่อวัน และในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลมี
ขยะมูลฝอย 17,369 ตันต่อวัน อัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2551 อยูท่ ี่
0.64 กิ โลกรัมต่อคนต่ อวัน และมี การคาดการณ์ ว่าในปี พ.ศ. 2554 จะมีปริ มาณขยะมูลฝอยทั้ง
ประเทศเพิ่มขึ้นเป็ น 47,000 ตันต่อวัน
การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยประสบกับปั ญหาขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ ง
สาเหตุมาจากการขาดแคลนรถเก็บขนขยะมูลฝอย และมีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยลงที่สาธารณะ
รวมถึงการเข้าไปให้บริ การเก็บขนไม่ได้ในบางพื้นที่เพราะรถมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะเข้าไปในซอย
เล็ก นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่จะถูกนําไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างไม่
ถูกหลักสุ ขาภิบาล และการเผากลางแจ้งถึงร้อยละ 62.6 และ 45.5 ตามลําดับ ก่อให้เกิดปั ญหาต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องนํ้าชะล้างขยะมูลฝอยซึ่ งอาจจะปนเปื้ อนระบบนํ้าผิวดิ นและใต้ดิน
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หรื อมลพิษทางอากาศ อันเนื่ องมาจากควันและสารพิษบางประเภท ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ของประชาชนที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งพาหะนําโรค ความรําคาญ และยังส่ งผล
กระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณโดยรอบ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้กาํ หนดมาตรการต่างๆ มารองรับ เช่ น การเพิ่ม
จํา นวนพนัก งานและรถเก็ บ ขนขยะมูล ฝอย การหาพื้ นที่ เพื่อรองรั บ การฝั ง กลบ รวมถึ ง การขึ้ น
ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้มีการคาดการณ์ปริ มาณขยะมูลฝอยของ
เทศบาล 14 แห่ ง ในประเทศไทย ระหว่า ง ปี พ.ศ. 2546-2566 ได้แก่ เทศบาลนครสมุ ท รสาคร
เทศบาลตําบลชะอํา เทศบาลนครลําปาง เทศบาลนครพิษณุ โลก เทศบาลตําบลท่าตะโก เทศบาล
นครขอนแก่ น เทศบาลตําบลนางรอง เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาลเมือง
ฉะเชิ งเทรา เทศบาลตําบลประจันตคาม เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองกระบี่ และเทศบาล
ตําบลหลังสวน ซึ่ งมีการรายงานว่าในปี พ.ศ.2546 มีประชากรของเทศบาลรวมทั้ง 14 แห่ ง จํานวน
1,038,398 คน ซึ่ งก่อให้เกิดปริ มาณขยะมูลฝอย 1285.02 ตันต่อวัน และมีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.
2566 จะมีประชากรของเทศบาลรวมทั้ง 14 แห่ง เพิม่ เป็ นจํานวน 1,342,793 คน โดยคาดการณ์วา่ จะ
มีปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นเป็ น 2300.8 ตันต่อวัน แสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์ปริ มาณขยะมูล
ฝอยของแต่ละเทศบาลจะมีปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น อันเนื่ องมาจากการเพิ่มของจํานวนประชากร
(อํานวย ทองสถิต 2548)
เทศบาลนครปากเกร็ ดเป็ นเทศบาลหนึ่งในประเทศไทยที่ประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะ
มูลฝอย ในแต่ละวันจะมีขยะมูล ฝอยเป็ นจํา นวนมากที่ ทางเทศบาลจะต้องดําเนิ นการจัดเก็บ แต่
เทศบาลไม่มีส ถานที่ ทิ้ง หรื อกําจัดขยะมูล ฝอยเอง เทศบาลจึง ได้เช่ าสถานที่ ทิ้ง ขยะมูลฝอยของ
หน่ วยงานบริ ห ารราชการท้อ งถิ่ น อื่ น เป็ นสถานที่ ทิ้ ง ขยะมูล ฝอย โดยปริ ม าณขยะมู ล ฝอยของ
เทศบาลนครปากเกร็ ดที่เกิดขึ้นนั้น ได้มีรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2546 มีปริ มาณ 183.96 ตันต่อวัน และ
มีการคาดการณ์วา่ ในปี พ.ศ.2566 จะมีโอกาสเพิ่มเป็ น 331.98 ตันต่อวัน จากปั ญหาปริ มาณขยะมูล
ฝอยที่เพิ่มสู งขึ้นเทศบาลนครปากเกร็ ดจึง ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2548–
2553 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การสร้างจิตสํานึ กและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การจัดระบบบําบัดนํ้าเสี ย การจัดระบบการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการมีส่วนร่ วมลดปริ มาณ
ขยะมูลฝอย การจัดระบบป้ องกันนํ้าท่วม และการปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบเขตเทศบาล ซึ่ งจาก
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาจะเห็ นได้ว่า เทศบาลนครปากเกร็ ดมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อที่ จะแก้ไ ขปั ญหา
ทางด้านปริ มาณขยะมูลฝอย
1
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ด้วยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจศึ กษาระบบการจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด
จัง หวัด นนทบุ รี และสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํา เนิ น งาน รวมถึ ง ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนําข้อมูลที่ได้มาเสนอรู ปแบบ
ต่อองค์กรที่เกี่ ยวข้องโดยนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนิ นการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการแก้ไขปั ญหาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ศึกษาและขยายผลไปสู่ ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี และ
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อนําข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนิ นการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเชิ งพืน้ ที่
ตําบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตเชิ งเนือ้ หา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาระบบการจัดการขยะมูล ฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด
จัง หวัดนนทบุ รี 6 ขั้นตอน ประกอบด้ว ย 1. การเกิ ดขยะมู ล ฝอย 2. การจัดการขยะมู ล ฝอย ณ
แหล่งกําเนิด 3. การเก็บขนขยะมูลฝอย 4. การขนถ่ายขยะมูลฝอย 5. การแปลงรู ปและการนําขยะมูล
ฝอยกลับ มาใช้ใ หม่ 6. การกํา จัด ขยะมู ล ฝอย รวมถึ ง ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดําเนิ นงาน และศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาเสนอรู ปแบบต่อองค์กรที่เกี่ ยวข้องโดยนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานกําหนดนโยบายและวาง
แผนการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล (งานวิจยั เชิงคุณภาพ)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษา แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
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1. ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ ดและผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ ด
2. เจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่แปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ เจ้าหน้าที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครปากเกร็ ด
3. ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ขอบเขตเชิ งประชากร (งานวิจยั เชิงปริ มาณ)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลบางพูด เทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวนประชากร 59,230 คน (กรมการปกครอง 2553) โดยเก็บรวบรวม
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
ขอบเขตเวลา
การกํา หนดช่ วงระยะเวลาในการศึ ก ษาวิจ ัย ในครั้ งนี้ ได้แ บ่ง ระยะเวลาการศึ ก ษาวิจ ัย
ออกเป็ น 3 ช่วง คือ
ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา การศึกษาแนวคิดและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการศึกษาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 - ธันวาคม พ.ศ. 2553
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต
ดําเนินการศึกษาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการวิจยั การนําเสนอผลงานวิจยั และทํารายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ ดําเนินการศึกษาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 - มิถุนายน พ.ศ. 2554
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่นาํ ไปใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุด เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2. สร้ างเครื่ องมือและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต ให้มีเนื้ อหา
ครอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาและผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์
3. นําแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต ที่สร้ างขึ้ นมาปรับปรุ งแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูค้ วบคุมวิทยานิ พนธ์ แล้วเสนอประธาน และกรรมการผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์
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นนทบุรี

4. ทําหนังสื อในการดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
5. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
7. สรุ ปผลการศึกษา
8. การเสนอแนะ

คําจํากัดความทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่
อื่ น และหมายความรวมถึ ง ขยะมู ล ฝอยติ ดเชื้ อ มู ล ฝอยที่ เ ป็ นพิ ษ หรื อ อัน ตรายจากชุ ม ชนหรื อ
ครัวเรื อน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช่แล้วของโรงงานซึ่ งมีลกั ษณะและคุณสมบัติที่กาํ หนดไว้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
2. ระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง รู ปแบบการดําเนิ นงานเกี่ยวกับขยะมูลฝอย มี 6
ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย
การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ และการกําจัดขยะมูล
ฝอย โดยคํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์สู ง สุ ดในทางสุ ข อนามัย ทัศ นี ย ภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อม และการยอมรับของสังคม
2.1 การเกิดขยะมูลฝอย หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก แหล่งกําเนิ ดต่างๆ เช่น แหล่ง
ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เป็ นต้น
2.2 การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิ ด หมายถึง การดําเนินการกับขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิ ดต่างๆ โดยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดเก็บขยะมูลฝอยไว้ชวั่ คราว
ในภาชนะที่เหมาะสม และการคัดแยกขยะมูลฝอย
2.3 การเก็บขนขยะมูลฝอย หมายถึง การนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากภาชนะ
รองรั บ จนถึ ง การเก็ บ รวบรวมขยะมู ล ฝอยจากแหล่ ง ชุ ม ชนต่ า งๆ ได้แ ก่ บริ เ วณที่ พ กั อาศัย
สถาบันการศึกษา ตลาดสด และสวนสาธารณะ ใส่ ในรถบรรทุกขยะมูลฝอยเพื่อนําไปยังสถานที่
กําจัด ซึ่ งอาจเป็ นการขนส่ งโดยตรงจากแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานกําจัดเลยทีเดียว หรื อ
อาจขนขยะมูลฝอยไปพักที่ใดที่หนึ่ง
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2.4 การขนถ่ายและการขนส่ งขยะมูลฝอย หมายถึง การถ่ายเทขยะมูลฝอยจากภาชนะ
รองรับลงสู่ รถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อขนส่ งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่แปลงรู ปหรื อสถานที่กาํ จัด
ขยะมูลฝอย
2.5 การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง
คุณลักษณะหรื อองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ ของขยะมูลฝอยเพื่อให้มีความสะดวก
ความปลอดภัย ในการนําขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์และให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.6 การกําจัดขยะมูลฝอย หมายถึง วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ ได้แก่ การนําไปกอง
ทิ้งบนพื้นดิน การนําไปทิ้งลงทะเล การหมักทําปุ๋ ย การเผาในเตาเผาขยะมูลฝอย และการฝังกลบ
อย่างถูกหลักวิชาการ เป็ นต้น
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง ความรู้สึกหรื อ
ทัศ นคติ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ ระบบการจัด การขยะมู ล ฝอย อัน เกิ ด จากพื้ น ฐานของการรั บ รู้ และ
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ทั้งด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน
0

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ทราบถึ งระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี สภาพ
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน
อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานกําหนดนโยบายและวางแผนการ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องการศึ กษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ผูศ้ ึกษาได้ทบทวนเอกสาร ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น เอกสาร หนังสื อ ตํารา งานวิจยั และระบบสื บค้นทางอินเตอร์ เน็ต เพื่อนํามากําหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้
1. ความรู ้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย
2. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย
3. ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
4. ความพึงพอใจ
5. เทศบาลนครปากเกร็ ด
6. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ความรู้ เกีย่ วกับขยะมูลฝอย
1.1 คําจํากัดความของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยมีคาํ จํากัดความที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ เช่น คําจํากัดความที่ใช้
กันในหมู่คนทัว่ ๆ ไป หรื อคําจํากัดความที่ใช้เฉพาะทางกฎหมาย เป็ นต้น แต่ไม่วา่ จะเป็ นในลักษณะ
ใด ก็มองเห็ นว่า ขยะมูลฝอยเป็ นวัตถุหรื อสิ่ งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่ งในที่น้ ีมีผูใ้ ห้คาํ จํากัด
ความของขยะมูลฝอย ดังนี้
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2540 ให้คาํ จํากัดความของคําว่า
ขยะมูลฝอย หมายถึ ง สิ่ งเหลื อใช้และสิ่ งปฏิกูลที่อยู่ในรู ปของแข็ง ซึ่ งเกิ ดจากกิ จกรรมของมนุ ษย์
และสัตว์ ทั้งจากการบริ โภค การผลิต การขับถ่าย การดํารงชีวติ และอื่นๆ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ให้คาํ จํากัดความของคํา
ว่า ของเสี ย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู นํ้าเสี ย อากาศเสี ย มลสารหรื อวัตถุอนั ตรายอื่นใด ซึ่ งถูก
ปล่อยทิ้งหรื อมีที่มาจากแหล่งกําเนิ ดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอนหรื อสิ่ งตกค้างจากสิ่ งเหล่านั้นที่อยู่
ในสภาพของแข็งของเหลวหรื อก๊าซ
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
ให้คาํ จํากัดความของคําว่า มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อ ซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น คําว่า ขยะ หรื อ มูลฝอย หรื อ ขยะมูลฝอย เป็ นคําที่มีความหมายเหมือนกัน คําว่า
มูลฝอย มีความหมายครอบคลุมกว้างขวาง ซึ่ งอาจหมายถึงและรวมถึงของเสี ยหรื อวัสดุเหลือใช้ที่
เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ หรื อกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่นมูลฝอยใน
ชุ ม ชน มู ล ฝอยหรื อของเสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรม มูล ฝอยติ ด เชื้ อ จากโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาล
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ. 2542 ให้คาํ จํากัดความของคําว่า ขยะมูลฝอย
หมายถึง เศษสิ่ งของที่ทิ้งแล้ว หยากเยื่อ และคําว่าขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย จะเห็นว่าคําทั้ง
สองคํามีความหมายเหมือนกัน ใช้แทนกันได้ บางทีจึงเห็นใช้ควบคู่กนั เป็ นขยะมูลฝอย
กรมควบคุ มมลพิษ (2552 ข : 8) ให้คาํ จํากัดความของคําว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซาก
สัตว์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึงขยะมูล
ฝอยติ ดเชื้ อ มูลฝอยที่ เป็ นพิษ หรื ออันตรายจากชุ มชนหรื อครั วเรื อน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช่แล้วของ
โรงงานซึ่ งมีลกั ษณะและคุณสมบัติที่กาํ หนดไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กรมส่ งเสริ มคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม (2551 : 93) ให้คาํ จํากัดความของคําว่า ขยะมูลฝอย
หมายถึ ง ของเหลือทิ้งจากการใช้สอย ซึ่ งอาจจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันตามแหล่งกําเนิ ด เช่น ขยะ
มูลฝอยจากบ้า นเรื อน ส่ วนใหญ่จะเป็ นเศษอาหารที่เหลื อจากการเตรี ยมการปรุ งอาหารและการ
บริ โภค รวมทั้งเศษกระดาษ สิ่ งปฏิกลู พลาสติก และของที่ไม่ใช้แล้ว
ดังนั้น ผูว้ ิจยั สรุ ปคําจํากัดความของคําว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่ งที่ไม่ตอ้ งการ เหลือทิ้ง
เหลื อใช้ ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากชุ มชน ส่ วนใหญ่จะเป็ นเศษอาหารที่เหลื อจากการเตรี ยมการปรุ ง
อาหารและการบริ โภค รวมทั้งเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก สิ่ งปฏิกูล และของที่ไม่ใช้แล้ว ขยะมูล
ฝอยจากเกษตรกรรม ส่ วนใหญ่จะเป็ นเศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม มี
ลักษณะต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ตามถนน
แม่น้ าํ ลําคลอง ที่สาธารณะต่างๆ ส่ วนใหญ่จะเป็ นใบไม้ เศษกระดาษ ถุ งพลาสติก เศษดิน เป็ นต้น
ซึ่ งขยะมูลฝอยเหล่านี้ หากไม่กาํ จัดอย่างถูกวิธี นอกจากจะทําให้ชุมชนขาดความสะอาดเรี ยบร้อย
จนเป็ นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังทําให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น การปนเปื้ อน
ของแหล่งนํ้าและการปนเปื้ อนของอากาศ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความ
รําคาญต่างๆ จากกลิ่น ฝุ่ น และเป็ นต้นเหตุของอัคคีภยั อีกด้วย
1
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1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
การจําแนกประเภทของขยะมูลฝอยอาจทําได้หลายวิธีดว้ ยกัน คือ ใช้วิธีการแบ่งตาม
ลักษณะของเสี ย หรื อตามลักษณะส่ วนประกอบของขยะมูลฝอย ซึ่ งในที่น้ ีจะกล่าวถึงประเภทของ
ขยะมูลฝอย ดังนี้
กรมควบคุ มมลพิษ (2553 : 4-6) ได้จาํ แนกขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพ
ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ขยะย่อยสลาย หรื อ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะมูลฝอยที่เน่าเสี ย และย่อยสลายได้เร็ ว
สามารถนํามาหมักทําปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ ใบไม้ เป็ นต้น
2. ขยะรี ไซเคิล หรื อ ขยะมูลฝอยที่ยงั ใช้ได้ คือ ของเสี ยบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อวัสดุเหลือใช้
ซึ่ งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋ องเครื่ องดื่ม เศษพลาสติก เศษ
โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่ องดื่ม เป็ นต้น
3. ขยะทัว่ ไป หรื อ มูลฝอยทัว่ ไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะมูลฝอย
ย่อยสลาย ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอันตราย มีลกั ษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุม้ ค่าสําหรับการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม
ซองบะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร เป็ นต้น
4. ขยะอันตราย หรื อ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบ หรื อปนเปื้ อน
วัตถุอนั ตรายชนิ ดต่างๆ ซึ่ งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิ ไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาํ ให้เกิด
โรค วัตถุ กมั มันตรังสี วัตถุ ที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรม วัตถุกดั กร่ อน วัตถุที่ทาํ ให้
เกิ ดการระคายเคือง วัตถุ อย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สั ตว์ พื ช ทรั พ ย์สิ น หรื อสิ่ ง แวดล้อม เช่ น ถ่ า นไฟฉาย หลอดฟลู ออเรสเซนต์ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรู พืช กระป๋ องสเปรย์บรรจุสีหรื อสารเคมี เป็ นต้น
อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553 : 10-11) ได้จาํ แนกขยะมูลฝอยตามลักษณะแหล่งกําเนิ ด
ออกเป็ น 4ประเภท ดังนี้
1. ขยะมูลฝอยจากชุ มชน เช่น ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจําวันของประชาชนที่
อาศัย อยู่ภ ายในชุ น ชนเมื อ งและชนบท ประกอบด้ว ยมู ล ฝอยจากบ้า นเรื อ น อาคารสํา นัก งาน
โรงเรี ยนสถาบันการศึกษา โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด และแหล่งชุมชนอื่นๆ
2. ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ขยะมูลฝอยที่เกิดจากภาคการผลิตสิ นค้า
ในโรงงานอุ ต สาหกรรมและสถานประกอบการต่ า งๆ ซึ่ งปกติ แ ล้ว ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ภาคอุตสาหกรรมนี้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ขยะมูลฝอยทัว่ ไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสิ นค้าโดยตรง เช่ น ขยะมูลฝอยที่เกิดจากสํานักงานและโรงอาหารภายในโรงงาน เป็ นต้น

10
ขยะมูลฝอยส่ วนนี้ ก็ถือว่าเป็ นขยะมูลฝอยจากชุมชนประเภทหนึ่ งเช่นกัน สําหรับอีกส่ วนหนึ่ งก็คือ
ขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการผลิตสิ นค้า ซึ่ งขยะมูลฝอยในส่ วนนี้ จะมีท้ งั ที่ไม่
เป็ นอันตราย เช่ น เศษวัตถุดิบจําพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษหนัง และเศษพลาสติก เป็ นต้น กับขยะมูล
ฝอยที่เป็ นอันตราย เช่ น ตะกอน โลหะหนัก กากตะกอนนํ้ามัน กรด ด่าง ตัวทําละลาย และกากสี
เป็ นต้น โดยขยะมูลฝอยในส่ วนหลังนี้ก็คือของเสี ยอันตรายประเภทหนึ่ง
3. ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เช่น ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในภาค
การเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรื อกสวนไร่ นาและจากการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ซากพืช ตอ
ซัง ชานอ้อย เศษหญ้า และเศษใบไม้ รวมไปถึ งภาชนะบรรจุสารเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์ที่เสื่ อมสภาพ
แล้ว เป็ นต้น ซึ่ งในส่ วนภาชนะของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เสื่ อมสภาพก็จะจัดอยู่ในจําพวกของเสี ยอันตราย
เช่นเดียวกัน
4. ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาล เช่ น ขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกําเนิ ดจากโรงพยาบาล
สถานี อนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่ งจะเป็ นขยะมูลฝอยที่มีเชื้ อโรคปะปนอยูใ่ นปริ มาณที่
ก่ อให้เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ผูส้ ั ม ผัส ได้ เช่ น ผ้า พัน แผล เข็ม ฉี ดยา ชิ้ น ส่ ว นของอวัย วะต่ า งๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั หมายถึงขยะมูลฝอยที่เกิดจากห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ อีกด้วย
จากการศึกษาผูว้ ิจยั สรุ ปว่า ขยะมูลฝอยสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท คือ การจําแนก
ประเภทขยะมูล ฝอยตามลักษณะทางกายภาพ และการจําแนกประเภทขยะมูล ฝอยตามลัก ษณะ
แหล่งกําเนิ ด ซึ่ งในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ดจะใช้การจําแนกประเภทขยะมูลฝอยตามลักษณะทาง
กายภาพมากกว่าการจําแนกประเภทขยะมูลฝอยตามลักษณะแหล่งกําเนิด เนื่องจากมีความเหมาะสม
และสะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่ ง เพื่อนําไปสู่ ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 องค์ ประกอบของขยะมูลฝอย
อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553 : 46-62) ได้แบ่งองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ออกเป็ น 3
ลักษณะ ดังนี้
1. องค์ประกอบทางกายภาพ
องค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอยที่สําคัญ และใช้เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สามารถ
วิเคราะห์ได้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากการสุ่ มตัวอย่างจากกองขยะมูลฝอยที่ตอ้ งการศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ส่ วนประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย คื อ การบ่งบอกส่ วนประกอบตาม
ประเภทของขยะมูลฝอยที่มองเห็ นและแยกได้ดว้ ยสายตา และสัดส่ วนของขยะมูลฝอยแต่ละชนิ ด
โดยบอกความเป็ นนํ้าหนักหรื อร้อยละ
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2. ความหนาแน่ นของขยะมูลฝอย คือ อัตราส่ วนของมวลต่อหนึ่ งหน่วยปริ มาตร
ของขยะมูลฝอย แบ่งเป็ นขยะมูลฝอย ความหนาแน่นปกติ และความหนาแน่นในขณะส่ ง
2.1 ความหนาแน่นปกติ คือ ความหนาแน่นที่ไม่มีการอัดหรื อบีบให้ผิดไปจาก
ธรรมดา หาได้จากการชัง่ มวลของขยะมูลฝอยที่บรรจุเต็มถังขนาด 50 ลิตร
2.2.ความหนาแน่นในขณะส่ ง คือ ความหนาแน่นของมูลฝอยในรถเก็บขยะมูล
ฝอยในขณะขนส่ ง ซึ่ งปกติมีความหนาแน่นมากขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือนในระหว่างรถวิ่ง และ
การอัดของพนักงานเก็บขนหรื อการอัดด้วยเครื่ องไฮดรอริ คขณะเทขยะมูลฝอยลงสู่ กะบะรถเก็บขน
3. ความชื้นของขยะมูลฝอย คือ นํ้าหนักของขยะมูลฝอยที่หายไปเมื่อนําตัวอย่างมูล
ฝอยไปทําให้แห้งที่อุณหภูมิ 100-105 องศาเซลเซี ยส โดยเทียบกับนํ้าหนักของตัวอย่างมูลฝอยก่อน
นําไปทําให้แห้ง มีหน่วยเป็ นร้อยละ
4. การยอมให้น้ าํ ซึ มผ่าน คือ การที่ขยะมูลฝอยไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพถูกอัด
แน่ นเป็ นก้อนหรื อในสภาพทัว่ ไปยินยอมให้น้ าํ และมลสารอื่ นๆ ซึ ม ผ่า นได้ดีม ากน้อยเพีย งใด
คุณสมบัติดงั กล่าวจะเกี่ยวข้องกับการไหลของนํ้าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายขยะ
มูลฝอยภายในหลุมฝังกลบ หากขยะมูลฝอยมีคุณสมบัติยอมให้น้ าํ ซึ มผ่านได้ดีจะส่ งผลให้น้ าํ ชะมูล
ฝอยมีโอกาสซึ มลงสู่ ช้ นั นํ้าใต้ดินได้ง่ายขึ้น
2. องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมีของขยะมูลฝอยที่สําคัญ และใช้เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สามารถวิเคราะห์ได้
โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากการสุ่ มตัวอย่างจากกองขยะมูลฝอยที่ตอ้ งการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. ของแข็งระเหยได้ หมายถึง นํ้าหนักของมูลฝอยส่ วนที่หายไปเมื่อนําตัวอย่างมูลฝอยไป
เผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 600-950 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
2. ขี้เถ้า เป็ นสิ่ งที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่ยอ่ ยสลายและไม่ไหม้อีกต่อไป
3. ค่าความร้อน หมายถึง ปริ มาณความร้อนที่ได้จากการสันดาปสารเชื้ อเพลิง คือ มูลฝอย
กับออกซิ เจนบริ สุทธิ์ มีหน่วยเป็ นบีทียตู ่อปอนด์
4. องค์ประกอบเป็ นร้อยละของธาตุต่างๆ เช่น C, H, O, N, S, P, และ K เป็ นต้น
5. สารพิษ เช่ น โลหะหนักชนิ ดต่างๆ เพื่อใช้ประเมินขอบเขตและความรุ นแรงของการ
ปนเปื้ อนของเสี ยที่เป็ นอันตรายหรื อเป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการ
จัดการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
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3. องค์ประกอบทางชีวภาพ
องค์ประกอบทางชีวภาพของขยะมูลฝอยที่สาํ คัญ และใช้เป็ นตัวบ่งชี้ ที่สามารถวิเคราะห์
ได้ โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากการสุ่ มตัวอย่างจากกองขยะมูลฝอยที่ตอ้ งการศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ชนิดและปริ มาณของจุลินทรี ยท์ ี่ปะปนอยูใ่ นกองขยะ เช่น แบคทีเรี ย รา และไวรัส ซึ่ ง
บางชนิ ด อาจทํา ให้ เ กิ ด โรคได้ บางชนิ ด ช่ ว ยให้ ข ยะมู ล ฝอยย่ อ ยสลายได้ดี แต่ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบทางชีวภาพของมูลฝอยค่อนข้างอันตรายต่อผูว้ ิเคราะห์ จึงควรระมัดระวังและคํานึงถึง
ความปลอดภัยส่ วนบุคคลด้วย เพราะอาจติดโรคได้
2. สารโปรตีน ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต สารอินทรี ยก์ ลุ่มนี้ ประกอบไปด้วยโปรตีน
พบว่ามี อยู่มากในขยะมูลฝอยจําพวกเศษพืชผัก ผลไม้ ใบไม้ และถือเป็ นแหล่งอาหารสําคัญของ
จุลินทรี ยท์ ี่ทาํ หน้าที่ในการย่อยสลายขยะมูลฝอย สําหรับส่ วนประกอบที่เป็ นไขมันจะมาจากขยะมูล
ฝอยจําพวกนํ้ามันจากการปรุ งอาหาร และไขมันสัตว์ ในส่ วนของคาร์ โบไฮเดรตจะมาจากขยะมูล
ฝอยจําพวกข้าว ข้าวโพด ซึ่ งสามารถย่อยสลายทางชีววิทยาได้แบบเดียวกันกับโปรตีนและไขมัน
3. สารเยือ่ ใย ในธรรมชาติจะมีลิกนิน และเซลลูโลส เป็ นองค์ประกอบหลัก พบมากใน
ขยะมูลฝอยจําพวกเศษกระดาษ เศษอาหารบางชนิด รวมทั้งสิ่ งทอจําพวกฝ้ ายและขนสัตว์ มักไม่ถูก
ย่อยสลายด้วยขบวนการทางชีวภาพได้ดีนกั เมื่อเทียบกับสารกลุ่มแรกที่กล่าวมาแล้ว
1.4 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อปริมาณของขยะมูลฝอยในแต่ ละชุ มชน
บัญชา สุ วรรณสิ ทธิ์ (2550 : 9) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณขยะมูลฝอย ดังนี้
1. ลัก ษณะภู มิ ป ระเทศ เพราะมี ส่ วนสํา คัญมากต่ อ การประกอบอาชี พ หลัก ของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ และลักษณะภูมิประเทศยังมีผลทําให้เกิดความแตกต่างของขยะมูลฝอย
ทั้งในด้านของปริ มาณและองค์ประกอบ
2. ฤดูกาลของแต่ละท้องถิ่น มีความแตกต่างกันมีความผันแปรในเรื่ องของภูมิอากาศ
ซึ่ ง มี ผลต่อการประกอบอาชี พ ของประชาชนและทํา ให้มี ผลต่อการเกิ ดมูล ฝอยในช่ วงฤดู กาลที่
แตกต่างกันออกไปด้วย
3. ลักษณะอุปนิ สัยของประชาชนในท้องถิ่นมีผลต่อการเอาใจใส่ ในการเก็บและกําจัด
ขยะมูลฝอย ถ้าผูท้ ี่มีความรักสะอาดและรักความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย จะมีการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยให้เป็ นที่ ไม่ทิง้ เกลื่อนกลาด ปริ มาณของขยะมูลฝอยก็จะมีนอ้ ย แต่ถา้ ไม่รักษาความสะอาด ทิ้ง
เศษกระดาษสิ่ งของต่างๆ เกลื่อนกลาดก็จะทําให้ปริ มาณมากขึ้น
4. สถานการณ์ดาํ รงชี พของประชาชน เนื่องจากถ้ากลุ่มประชาชนที่มีกาํ ลังทรัพย์มาก
พอที่จะจับจ่ายซื้ อสิ่ งของได้มาก ย่อมเป็ นผลทําให้ปริ มาณขยะมูลฝอยมากขึ้น
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5. สภาพชุมชน ถ้าชุมชนหนาแน่นทําให้การคมนาคมไม่ดี การจัดการมูลฝอยตั้งแต่การ
เก็บรวบรวม การขนลําเลียง การกําจัด ไม่ดีไม่สะดวกและไม่ทวั่ ถึงทําให้ปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มทวี
มากขึ้น ถ้าหากชุมชนเป็ นศูนย์กลางค้าขายเศษสิ่ งของที่เหลือทิ้งจากการซื้ อขายก็มีปริ มาณมากขึ้น
6. จํานวนประชากรซึ่ งขยะมูลฝอยมีความผันแปรไปตามจํานวนประชากรในชุมชน
ดังกล่าว คือ ถ้าจํานวนประชากรมาก ปริ มาณขยะมูลฝอยจะมีมากตามด้วย
7. กฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับมีบทบาทสําคัญต่อปริ มาณและองค์ประกอบของขยะ
มูลฝอย เช่น ถ้ามีการออกกฎหมายบังคับไม่ให้มีการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ก็จะไม่ทาํ ให้ขยะ
มูลฝอยมีโฟมอยูม่ ากมาย
1.5 ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่ อสภาวะแวดล้อม
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม (2552 : 94-95) ได้กล่าวถึงผลกระทบของขยะมูลฝอย
ต่อสภาวะแวดล้อม ดังนี้
1. ผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม
กองขยะมูลฝอยที่ทบั ถมกันนานนับปี นอกจากทําให้เกิดภาพไม่น่าดูแล้ว นํ้าเหลือง
จากกองขยะมูลฝอยที่ไหลไปตามทางเดิน แทรกซึ มลงดิน เข้าแหล่งนํ้า ทําให้น้ าํ เน่าเสี ยและเกิดกลิ่น
เหม็น ประชาชนที่ถูกรบกวนจากกองขยะบางคนถือโอกาสเผาขยะมูลฝอย ทําให้เกิดกลิ่นและควัน
อันตราย ลอยคละคลุง้ บนพื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ที่มีร่องรอยการเผาขยะมูลฝอย หรื อมีขยะกองอยู่
มักจะดึ งดูดให้มีการนําขยะมูลฝอยมาทิ้งเพิ่มขึ้น ยิ่งนานวัน ยิ่งทับถม หากเป็ นขยะติดเชื้ อ ขยะ
อันตราย และวัสดุที่ยอ่ ยสลายยากแล้ว ล้วนมีผลต่อสิ่ งแวดล้อม และประชาชนที่อยูใ่ กล้เคียงทั้งสิ้ น
ปั ญหาที่น่ากังวลจากปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดมากขึ้นจนไม่สามารกําจัดได้หมด คือ การลักลอบทิ้ง
ขยะมูลฝอยนอกเขตพื้นที่ เพราะขยะมูลฝอยเหล่านี้ จะอยู่ในสิ่ งแวดล้อมระยะหนึ่ งแล้วจึงส่ งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่วา่ จะเป็ นกลิ่นจากการเน่าเหม็น การเผาไหม้ หรื อการชุ กชุ มของ
แมลงวันที่เป็ นต้นตอของอหิ วาตกโรคและท้องร่ วง กว่าจะได้รับการแก้ไขก็เมื่อสิ่ งแวดล้อมเสี ยหาย
และประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ แล้ว
2. ผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย
ขยะมู ล ฝอยเป็ นแหล่ ง อาหารและแหล่ ง เพาะพัน ธุ์ ข องแมลงนํ า โรค เช่ น ยุ ง
แมลงสาบ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นที่ซุกซ่อนของหนูและสัตว์อื่นๆ ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความ
รําคาญ ซึ่ งขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูต่ ามพื้น ทําให้พ้ืนที่
บริ เวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็ นที่ รัง เกี ย จแก่ ผูพ้ บเห็ นและผูท้ ี่ อาศัย บริ เ วณใกล้เคี ย ง
นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่ตกอยูห่ รื อถูกทิ้งลงในคูคลองหรื อทางระบายนํ้า จะไปสกัดกั้นการไหลของ
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นํ้า ทําให้แหล่งนํ้าสกปรกและเกิดการเน่าเสี ย และขยะมูลฝอยยังทําให้เกิดมลพิษแก่อากาศ โดยขยะ
มูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุ มชน หรื อที่กองทิ้งไว้ในแหล่งกําจัดซึ่ งไม่มีการฝังกลบ จะมีก๊าซที่เกิด
จากการหมักขึ้น เช่น ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรื อเกิดระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไข่เน่า ซึ่ งมีกลิ่นเหม็น ถ้า
ขาดการจัดการที่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนได้ง่าย เช่ น โรค
ทางเดิ นอาหารที่เกิ ดจากเชื้ อแบคทีเรี ยที่มีแมลงวันเป็ นพาหะ หรื อได้รับสารพิษที่มากับของเสี ย
อันตราย
3. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
งบประมาณที่ตอ้ งนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง ค่าใช้จ่ายในการจ้างคน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บทําลาย มีเพิ่มขึ้นทุกปี ในเมืองใหญ่ๆ บางแห่งได้เตรี ยมงบประมาณจํานวนหลายล้าน
บาทในการสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย หรื อเตาเผาขยะมูลฝอย จัดหา
พนักงานทําความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย รถขยะ รวมไปถึงถังขยะ เพื่อรองรับปั ญหาขยะมูลฝอย
ที่เกรงว่ากําลังจะล้นเมือง สําหรับเมืองใหญ่ที่มีท้งั ชุมชนทัว่ ไป ชุมชนแออัด โรงงาน บริ ษทั ห้างร้าน
สถานประกอบการต่างๆ ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอยมากที่สุดด้วยเช่นกัน
4. ผลกระทบทางสังคม
การที่มีการเข้าไปตั้งสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย หรื อกองขยะมูลฝอยตามที่สาธารณะ
มักจะพบเห็ นการคัดค้านของประชาชนโดยทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นเรื่ องธรรมดาเมื่อมีความรู้ สึกต่อต้าน
โครงการของรัฐที่อาจส่ งผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน อาการคัดค้านหรื อต่อต้าน
เช่นนี้ เรี ยกว่า อาการ “NIMBY” (Not In My Backyard) ในกรณี ต่อต้านขยะมูลฝอยนี้ ประชาชนที่
เป็ นเจ้าของบ้านหรื อเจ้าของชุมชนไม่ตอ้ งการให้มีการนําขยะมูลฝอยหรื อเอาพื้นที่ของชุมชนมาเป็ น
สถานที่รองรับของเสี ยจากที่อื่น เนื่ องจากไม่ได้ประโยชน์และยังต้องรับกับผลกระทบอื่นๆ ตามมา
อีกด้วย
2. สถานการณ์ ขยะมูลฝอยในประเทศไทย
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุ มชนเมืองทัว่ ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน ในปี
พ.ศ. 2551 พบว่า มีปริ มาณ 41,064 ตันต่อวัน หรื อ 15.03 ล้านตันต่อปี ในจํานวนนี้ มีขยะมูลฝอยของ
กรุ งเทพมหานครประมาณ 8,780 ตันต่อวัน (กรมควบคุ มมลพิษ 2552 : 3) ปริ มาณขยะมูลฝอย
เหล่านี้นบั วันจะเพิ่มมากขึ้นและเป็ นภาระของผูร้ ับผิดชอบได้แก่ หน่วยงานราชการท้องถิ่นที่ตอ้ ง
เก็บขน และนําไปกําจัด แต่จากสภาพปั จจุบนั ปรากฏว่าเพียงร้อยละ 80 ของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
เก็บขนและนําไปกําจัด ทําให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยยังใช้วิธีการที่ไม่ถูก
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สุ ขลักษณะ ทําให้เกิ ดปั ญหาการปนเปื้ อนต่อสิ่ ง แวดล้อม และส่ งผลกระต่อสุ ข ภาพอนามัย ของ
ประชาชน สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังข้อมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2548
พืน้ ที่

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ (ตันต่ อวัน)

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

1.กรุ งเทพ

7,050

7,000

7,192

8,098

8,949

8,497

8,990

9,130

9,317

9,617

9,340

9,356

8,291

2.เขตเทศบาลรวม
เมืองพัทยา

3,422

5,618

6,311

6,658

8,196

7,414

12,328

11,785

11,903

11,976

12,100

12,500

12,635

3.เขตสุ ขาภิบาล

4,138

4,184

4,655

4,895

4,819

4,777

-

-

-

-

-

-

-

4.นอกเขตเทศบาล
และสุ ขาภิบาล

16,030

16,206

16,334

16,378

15,138

16,558

16,561

17,170

17,423

17,632

17,800

18,100

18,295

รวมทั้งประเทศ

30,640

33,008

34,492

36,029

37,102

37,246

37,879

38,170

38,643

39,225

39,240

39,956

39,221

หมายเหตุ : ในปี 2542 สุ ขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลทั้งหมด
ที่มา : กรมควบคุ มมลพิษ, ปริ มาณมูลฝอยชุ มชนที่เกิดขึ้ นในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2536-2548
[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 28 กรกฎาคม 2553. เข้าถึงได้จาก http://www.pcd.go.th/info_serv/ waste_
wastethai.htm
3. ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ความหมายของระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง รู ปแบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้ออกแบบและ
ก่ อสร้ า งเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการดํา เนิ นงานเกี่ ย วข้องกับ การควบคุ ม ขยะมูล ฝอย โดยจะ
คํานึ งถึ งผลประโยชน์สูงสุ ดในทางสุ ขอนามัย ทัศนี ยภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
และการยอมรับของสังคม (กรมควบคุมมลพิษ 2545 : 11)
องค์ประกอบของระบบการจัดการขยะมูลฝอย มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดขยะมูลฝอย การ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรู ปและ
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และการกําจัดขยะมูลฝอย (Tchobanoglus et al. 1993 : 12) ซึ่ ง
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
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1. การเกิดขยะมูลฝอย
การเกิดขยะมูลฝอย เป็ นองค์ประกอบที่ 1 ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง ของ
เสี ยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ใน แหล่งชุมชน กิจกรรมเกษตร และกิจกรรมอุตสาหกรรม
ซึ่ งจัดว่าเป็ นแหล่ งการเกิ ดขยะมูล ฝอยที่สําคัญ โดยขยะมูล ฝอยที่เกิ ดขึ้ นในสถานที่ ต่างๆ จะมี
ลักษณะแตกต่างไปตามแหล่งกําเนิ ด เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นปริ มาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มขึ้นเป็ นเงา
ตามตัว ประกอบกับมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้มีขยะมูลฝอยชนิ ดใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมาย ขยะมูลฝอยเหล่านี้มีท้งั ขยะมูลฝอยทัว่ ไปและของเสี ยอันตราย (สุ ภาภรณ์ ศิริโสภณา 2548
: 2-3)
3

3

กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อมได้จาํ แนกขยะมูลฝอยตามแหล่งกําเนิดของขยะมูลฝอย
ดังข้อมูลในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แหล่งกําเนิดของขยะมูลฝอย
แหล่ งกําเนิด

ลักษณะการใช้ พนื้ ที่

ชนิดของมูลฝอยทีม่ มี าก

บ้า นเดี่ ย ว บ้า นแถว หมู่ บ้า น ตึ ก แถว เศษอาหาร กระดาษ กล่ อ งพลาสติ ก
อพาร์ทเมนต์ และอาคารชุด เป็ นต้น
เศษผ้า หนัง ยาง กระเบื้ อ ง ขวดแก้ว
ส่ ว นของพื ช ของเสี ย อัน ตรายจาก
บ้านเรื อน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
2. สถานประกอบธุรกิจการค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร ห้างสรรพสิ นค้า กระดาษ กล่อง พลาสติ ก เศษอาหาร
ศู น ย์ก ารค้า ร้ า นค้า ตลาด โรงแรม แก้ว ไม้ กระป๋ อง ของเสี ยอันตรายจาก
สถานเริ งรมย์ และโรงภาพยนตร์ เป็ น ธุรกิจการค้า
ต้น
3. สถานที่ทาํ การ/สํานักงาน โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลัย สถานศึ ก ษา กระดาษ กล่อง พลาสติ ก เศษอาหาร
อื่ นๆ ที่ ทาํ การของหน่ วยงานราชการ แก้ว ไม้ กระป๋ อง
เอกชน และเรื อนจํา เป็ นต้น
4. สถานพยาบาล
โรงพยาบาล สถานบริ การสาธารณสุ ข ขยะมูลฝอยติดเชื้อ
สถานี อนามั ย และคลิ นิ ก รวมทั้ ง
โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ เป็ น
ต้น
5.สถานที่ต้ งั ระบบ
โรงผลิ ต นํ้าประปา โรงกรองนํ้า โรง กากตะกอน
สาธารณูปโภค
ผลิ ต ไฟฟ้ าย่อ ย โรงงานบํา บัดนํ้า เสี ย
รวม และโรงงานเตาเผามูลฝอยติดเชื้ อ
เป็ นต้น
1. ที่พกั อาศัย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
แหล่ งกําเนิด

ลักษณะการใช้ พนื้ ที่

ชนิดของมูลฝอยทีม่ มี าก

6. สถานที่ ใ ช้ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม/ สวนสาธารณะ สถานที่ ท่องเที่ ยวทาง เศษกระดาษ พลาสติก
สถานที่สาธารณะ
ธรรมชาติ ชายหาด ถนน ที่ จ อดรถ
สนามกีฬา และสนามเด็กเล่น เป็ นต้น
7. สถานที่ก่อสร้าง
อาคาร/พื้นที่ ที่กาํ ลังก่ อสร้ าง รื้ อถอน เศษไม้ เหล็ก หิ น คอนกรี ต ฝุ่ น
ซ่ อม ปรับปรุ ง และต่อเติม เช่น ที่ พกั ดิน กระเบื้องหัก
อาศัย ถนน ทางเท้า เป็ นต้น

ที่มา : กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, คู่มือหน่วยงานท้องถิ่ น การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน, (กรุ งเทพมหานคร : กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม, 2544), 6.
2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด เป็ นองค์ประกอบที่ 2 ของระบบการจัดการขยะ
มูล ฝอย หมายถึ ง การดํา เนิ นการกับ ขยะมูล ฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจากแหล่ ง กํา เนิ ดต่ า งๆ เช่ น บ้า นเรื อน
อาคารสํานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ ซึ่ งในการดําเนินการกับขยะมูล
ฝอย ณ แหล่ งกําเนิ ดเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ ี่เป็ นเจ้าของบ้านเรื อนหรื ออาคารสถานที่
ต่างๆ โดยมีหลักในการจัดการ คือ การลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด เพื่อให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่
ต้องการนําไปกําจัดหรื อทําลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถือเป็ นมาตรการสําคัญที่จะช่วยให้การ
จัดการขยะมูลฝอยในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553
: 70) ได้แบ่งขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การเก็บขยะมูลฝอยชัว่ คราว หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่ได้จากครัวเรื อน
หรื อชุ มชนมาพักไว้ในภาชนะรองรับ ก่อนที่จะมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ขน
ถ่ายและเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย
2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอย หมายถึง กระบวนการการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ
ตามแต่ ล ัก ษณะองค์ป ระกอบโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ นํา ขยะมู ล ฝอยหรื อ วัส ดุ เ หลื อ ใช้ไ ปใช้
ประโยชน์อีก โดยการเลื อกวัสดุเฉพาะอย่างออกจากกองขยะมูลฝอยรวม ซึ่ งจะส่ งผลในการลด
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนําไปกําจัด โดยสามารถดําเนินการได้ต้ งั แต่แหล่งกําเนิ ด มีการจัดวาง
ภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย
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ขั้นตอนการคัดแยกขยะมูลฝอย
1. คัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรื อขยะรี ไซเคิลออกจาก
ขยะมูลฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยอันตรายและขยะมูลฝอยทัว่ ไป
2. เก็บกักขยะมูลฝอยที่ทาํ การคัดแยกแล้วในถุงหรื อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท
ที่หน่วยราชการกําหนด
3. เก็บกักขยะมูลฝอยที่ทาํ การคัดแยกแล้วในบริ เวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่าง
เพียงพอไม่กีดขวางทางเดินโดยอยูห่ ่ างจากสถานที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหาร และแหล่ง
นํ้าดื่ม
4. ให้เก็บกักขยะมูลฝอยอันตราย หรื อภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชดั เป็ นสัดส่ วนแยก
ต่างหากจากขยะมูลฝอยอื่นๆ เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายของสารพิษ หรื อการระเบิด เพื่อแยกทิ้ง
ตามรู ปแบบการเก็บรวบรวมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งมี 3 แบบหลักๆ ได้แก่
1. การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมขยะมูลฝอยทัว่ ไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะมูลฝอย
อันตราย
2. การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่กาํ หนดโดยมีรถเก็บขยะมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะ
3. การนําไปทิ้งในภาชนะหรื อสถานที่รวบรวมขยะมูลฝอยอันตรายของชุมชนที่จดั ไว้
เฉพาะ
5. ห้ามเก็บกักขยะมูลฝอยอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็ นประเภทๆ หากเป็ น
ของเหลวให้ใส่ ถงั หรื อภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่ร่ัวไหล และห้ามเทของเหลวต่างชนิ ดปนกัน
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็ นของแข็งหรื อกึ่งของแข็งให้เก็บใส่ ถงั หรื อภาชนะที่แข็งแรง
6. หลี กเลี่ ยงการเก็บกักขยะมูลฝอยที่ทาํ การคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การ
เพาะพันธุ์ของพาหะนําโรคหรื อที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็ นเวลานาน
7. หากมีการใช้น้ าํ ทําความสะอาดวัสดุคดั แยกแล้วหรื อวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมัน หรื อตะกอน
นํ้ามันปนเปื้ อนจะต้องระบายนํ้าเสี ยนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ ท่อนํ้าสาธารณะ
8. ห้ามเผา หลอม สกัด หรื อดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัด โลหะมีค่าหรื อ
การทําลายขยะมูลฝอยในบริ เวณที่พกั อาศัย หรื อพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้ องกันและควบคุมของเสี ยที่จะ
เกิดขึ้น
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย
การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การคัดแยกโดยใช้แรงงานคนในการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาได้ วิธีน้ ี อาจจะทําให้เสี ยเวลา แต่เสี ยค่าใช้จ่ายน้อย เพราะไม่ตอ้ ง
ติดตั้งอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือใดๆ ในการคัดแยก ส่ วนอีกวิธีหนึ่งเป็ นการดําเนินงานโดยใช้เครื่ องจักร
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และอุปกรณ์เข้ามาช่วย ทําให้ทาํ งานได้เร็ วขึ้นและสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้มากขึ้นด้วย การใช้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้องอาศัยหลักการที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยอากาศ
การคัด แยกขยะมู ล ฝอยด้ว ยอากาศ เป็ นวิธี ก ารคัดแยกส่ วนประกอบขยะมูล ฝอยที่ มี
นํ้าหนักต่างกันออกจากกัน คือ เป็ นการแยกขยะมูลฝอยที่มีน้ าํ หนักเบา เช่น กระดาษ พลาสติก หรื อ
ขยะมูลฝอยอินทรี ยต์ ่างๆ ออกจากขยะมูลฝอยที่มีน้ าํ หนักมาก เช่น แก้ว โลหะ หรื อเศษเหล็ก เป็ น
ต้น
หลักการทํางานโดยทัว่ ไป คือ ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งชุ มชนซึ่ งอาจไม่มี
การคัดแยกมาจากแหล่งกําเนิ ด จะถูกป้ อนเข้าสู่ ท่อที่ต้ งั ในแนวดิ่งทางด้านบน ในขณะเดียวกันจะ
พ่นอากาศเข้ามาทางด้านล่างของท่อด้วยความเร็ วของอากาศที่มากพอ เพื่อผลักดันขยะมูลฝอยที่มี
นํ้าหนักเบาออกทางด้านบนของท่อไปรวมกันไว้ในอุปกรณ์ ดกั จับขยะมูลฝอย ส่ วนอากาศที่พ่น
ออกมาจะถูกระบายออกสู่ ภายนอกหรื ออาจถูกดูดกลับเข้าสู่ ระบบเดิม เพื่อนํามาใช้อีก สําหรับขยะ
มูลฝอยที่มีน้ าํ หนักมากจะตกลงสู่ ดา้ นล่างของท่อตามแรงโน้มถ่วงของโลกไปรวมกันไว้ในภาชนะ
รองรับ ซึ่ งขยะมูลฝอยที่ทาํ การแยกออกมาทั้ง สองส่ วนนี้ จะถูก นําส่ งต่ อไปเพื่อแปลงรู ปแล้วนํา
กลับมาใช้ใหม่ หรื อขยะมูลฝอยบางส่ วนที่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกจะถูกส่ งไปกําจัดยัง
สถานที่ฝังกลบต่อไป

ภาพที่ 1 อุปกรณ์การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยอากาศ
ที่มา : Shah, K.L. Basics of solid and hazardous waste management technology. (New Jersey :
Prentice-Hall, 2000).
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อย่างไรก็ตาม การคัดแยกส่ วนประกอบขยะมูลฝอย อาจมีปัญหาเกิดขึ้น คือ ขยะมูลฝอยที่มี
ความชื้ นสู งหรื อขยะมูลฝอยเปี ยกจะมีการเกาะตัวกันเป็ นก้อนและทําให้มีน้ าํ หนักมากขึ้ น เมื่อใช้
อากาศเป่ าเข้าไปในท่ออาจตกลงสู่ ดา้ นล่างแทนที่จะลอยสู่ ดา้ นบนของท่อ เพื่อเข้าไปอยูใ่ นส่ วนของ
ขยะมู ล ฝอยที มี น้ ําหนั ก เบา ทํา ให้ ก ารคัด แยกส่ ว นประกอบของขยะมู ล ฝอยด้ ว ยวิ ธี น้ ี ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร เนื่ องจากอาจมีขยะมูลฝอยที่มีน้ าํ หนักเบาแต่มีความชื้ นสู ง เช่น กระดาษ
เปี ยก หรื อขยะอินทรี ยป์ ระเภทอื่นๆ มาอยู่ปนกับขยะมูลฝอยที่มีน้ าํ หนักมาก เช่ น แก้วหรื อโลหะ
ต่างๆ ได้ ทําให้ตอ้ งเสี ยเวลามาทําการคัดแยกส่ วนประกอบของขยะมูลฝอยเหล่านี้อีกรอบหนึ่ง
2. การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยแม่เหล็ก
การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยแม่เหล็ก เป็ นวิธีการสําหรับคัดแยกเศษเหล็กออกจากขยะมูล
ฝอยประเภทอื่นๆ โดยใช้แม่เหล็กที่ติดตั้งอยูก่ บั สายพานแยกขยะมูลฝอยเป็ นอุปกรณ์ในการคัดแยก
โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วยแม่เหล็ก 3 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนแรก จะทําหน้าที่ดูดเศษเหล็กที่ปนกับขยะ
มูลฝอยอื่นขึ้นมาบนสายพาน จากนั้นส่ วนที่สอง จะทําหน้าที่ขนส่ งเศษเหล็กที่ดูดไว้ไปจนถึงบริ เวณ
ที่ ไ ม่ มี แ ม่ เหล็ ก ทํา ให้ เศษเหล็ ก ดัง กล่ า วรวมทั้ง ขยะมู ล ฝอยอื่ น ที่ ย งั ติ ดมาด้ว ยหลุ ด ออกมาจาก
สายพาน แต่เศษเหล็กจะถูกดูดกลับขึ้นมาบนสายพานใหม่ดว้ ยแม่เหล็กส่ วนสุ ดท้าย ก่อนที่จะถูกส่ ง
ต่อไปยังสายพานอีกตัวหนึ่ งเพื่อนําไปรวบรวมไว้ในถังเก็บเศษเหล็กต่อไป สําหรับสายพานที่ใช้
ควบคู่กบั แม่เหล็กจะทําด้วยสแตนเลสชนิ ดพิเศษ เพราะเป็ นส่ วนที่รับแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลา
และเป็ นส่ วนที่พบว่ามีการสึ กหรอมากที่สุด

ภาพที่ 2 อุปกรณ์คดั แยกขยะมูลฝอยด้วยแม่เหล็ก
ที่มา : Shah, K.L. Basics of solid and hazardous waste management technology. (New Jersey :
Prentice-Hall, 2000).
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3. การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยการร่ อนกับตะแกรง
การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยการร่ อนกับตะแกรง เป็ นวิธีการทําให้ขยะมูลฝอยที่มีขนาด
ต่างกันถูกแยกออกจากกันเป็ นสองส่ วนหรื อมากกว่าขึ้นอยูก่ บั ขนาดและตําแหน่งของตะแกรงร่ อน
ที่ใช้ โดยทัว่ ไปตะแกรงร่ อนจะแบ่งออกได้เป็ น 3 ขนาดด้วยกัน คือ ตะแกรงร่ อนที่มีรูขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลําดับ โดยตะแกรงร่ อนที่มีรูขนาดใหญ่น้ นั จะถูกติดตั้งไว้ในขั้นตอน
แรกของกระบวนการแยกส่ วนประกอบ ทั้งนี้ เพื่อแยกขยะมูลฝอยที่มีชิ้นส่ วนขนาดใหญ่ออกไป
ก่อน ต่อจากนั้นก็จะเป็ นการติดตั้งตะแกรงที่มีรูขนาดกลางและขนาดเล็กตามมา ซึ่ งจะทําให้ขยะมูล
ฝอยที่มีชิ้นส่ วนขนาดกลางและขนาดเล็กถูกแยกออกเป็ น 2 ส่ วนอีกทีหนึ่ ง ผลสุ ดท้ายก็จะสามารถ
แยกส่ วนประกอบของขยะมูลฝอยออกเป็ นขนาดต่างๆ ซึ่ งจะถูกนําส่ งไปทําการแปลงรู ปหรื อกําจัด
ตามความเหมาะสมต่อไป
4. การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเทคนิคการลอย
การคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเทคนิคการลอย เป็ นวิธีการแยกส่ วนประกอบของขยะมูลฝอย
โดยใช้น้ าํ หรื อของเหลวชนิ ดอื่นเป็ นตัวการในการคัดแยก คือ การแยกประเภทของขยะมูลฝอยที่มี
ความหนาแน่นตํ่ากว่านํ้า หรื อของเหลวกับขยะมูลฝอยที่มีความหนาแน่นมากกว่าออกจากกัน โดย
ขยะมูลฝอยที่ มีความหนาแน่ นตํ่าจะลอยขึ้นมาด้านบน ในขณะที่ขยะมูลฝอยซึ่ งมีความหนาแน่ น
มากจะจมลงสู่ ด้า นล่ า ง ตัว อย่า งการดํา เนิ นงานโดยวิธี น้ ี คื อ การนํา ขยะมู ล ฝอยส่ ว นหนัก จาก
ขบวนการแยกด้วยอากาศมาทิ้ง ลงในภาชนะที่ ใส่ น้ าํ ไว้เต็ม ซึ่ ง จะทําให้ข ยะมูลฝอยจําพวกแก้ว
โลหะ หรื อเศษเหล็ก จมลงสู่ ภาชนะและถูกกวาดออกโดยสายพานเพื่อนําไปแยกส่ วนต่อไป สําหรับ
ขยะมูลฝอยส่ วนเบาที่ยงั ปนมากับขยะมูลฝอยส่ วนหนักด้วยจะลอยขึ้นบนผิวนํ้าและจะถูกกวาดออก
เพื่อนําไปกําจัดอีกต่อหนึ่ง
สถานทีค่ ัดแยกขยะมูลฝอย
สุ ภาภรณ์ ศิริโสภณา (2548 : 53-54) ได้แบ่งสถานที่คดั แยกขยะมูลฝอย ออกเป็ น 3 สถานที่
ดังนี้

1. การคัดแยกที่ แหล่ ง กํา เนิ ดขยะมูล ฝอย การคัด แยกขยะมูล ฝอยต้องคํา นึ ง ถึ ง ความ
เหมาะสมของแต่ละแหล่งกําเนิ ด รวมทั้งปริ มาณและลักษณะสมบัติที่แตกต่างกันของขยะมูลฝอย
ด้ว ย โดยผู้ที่ อ ยู่ใ นแหล่ ง กํา เนิ ด จะคัด แยกวัส ดุ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ในแหล่ ง นั้น ๆ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ เป็ นต้น ไว้เป็ นหมวดหมู่แล้วนําไปขายให้ผรู้ ับซื้ อของเก่า
2. การคัดแยกโดยเจ้าหน้าที่ผูเ้ ก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เมื่อรถเก็บขนมาถึงจุดรวบรวมขยะ
มูลฝอยขนาดย่อยแล้วเจ้าหน้าที่พวกหนึ่งจะยกถังขยะมูลฝอยขึ้นเทลงในกระบะรถเก็บขน เจ้าหน้าที่
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อีกพวกหนึ่ งจะทําการคัดแยกวัสดุต่างๆ จากขยะมูลฝอยที่เทใส่ ตะกร้าและระหว่างทางขณะรถเก็บ
ขนวิง่ ไปยังจุดหมายต่อไปจนถึงสถานที่กาํ จัด
3. การคัดแยกที่ ส ถานที่ ก าํ จัดหรื อขนถ่ า ยขยะมูล ฝอย เมื่ อรถเก็บ ขนขยะมูล ฝอยมาถึ ง
สถานที่กาํ จัดหรื อสถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอย จะเทขยะมูลฝอยบนรถลงยังบริ เวณที่กาํ หนด ซึ่ งจะมี
ผูค้ นอีกจํานวนหนึ่ งมาทําการคัดแยกด้วยการขุดคุน้ สิ่ งที่สามารถนําไปขายได้อีกแล้วแยกรวบรวม
ไว้ในถุงพลาสติกที่จดั หามา
3. การเก็บขนขยะมูลฝอย
การเก็บขนขยะมูลฝอยเป็ นองค์ประกอบที่ 3 ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง
การนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากภาชนะรองรับ จากแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น บริ เวณที่พกั อาศัย
สถาบันการศึกษา ตลาดสด และสวนสาธารณะ ใส่ ในรถบรรทุกขยะมูลฝอยเพื่อนําไปยังสถานที่
กําจัด ซึ่ งอาจเป็ นการขนส่ งโดยตรงจากแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานกําจัดเลยทีเดียว หรื อ
อาจขนขยะมูลฝอยไปพักที่ใดที่หนึ่ง (อาณัติ ต๊ะปิ นตา 2553 : 78)
การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยเป็ นหน้า ที่ ต ามบทบัญญัติข องกฎหมายซึ่ ง กํา หนดให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ เทศบาลและองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดังนั้นหน่วยงาน
ดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่าง
เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ ในปริ มาณมากและนานเกินไป
วิธีการและรู ปแบบการบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล (2552 : 31) ได้แบ่งวิธีการและรู ปแบบการบริ การเก็บขนขยะมูลฝอย
ออกเป็ น 5 รู ปแบบ ดังนี้
1. หน้าบ้าน คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใช้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย วิ่งเก็บขนขยะมูล
ฝอยจากถังรองรับตามริ มถนน การเก็บขนลักษณะนี้ เหมาะสมหรับชุ มชนที่อยูร่ ิ มถนนและรถยนต์
เข้า-ออก สะดวก
2. ถังรวม คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยจากถังรวมขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะ ส่ วนใหญ่ใช้
กับบ้านในซอยแคบๆ รถเข้าไม่สะดวก โดยวางถังรวมขยะมูลฝอยไว้หน้าปากซอย เป็ นวิธีการที่
ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ รู ป แบบนี้ ใช้ก ับ บริ เ วณที่ มี ข ยะมู ล ฝอยมาก เช่ น ตลาดสด ตลาดนัด
ศูนย์การค้า
3. ส่ งออก-ส่ งกลับ คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยใช้พนักงานเก็บขน 2 ชุ ด ชุ ดแรกเข้าไป
เก็บขนขยะมูล ฝอยจากในบ้าน นําขยะมูลฝอยมาให้พ นักงานชุ ดที่ส องเทขยะมูล ฝอยใส่ รถขยะ
จากนั้นชุดแรกจะนําถังรองรับขยะมูลฝอยคืนไปไว้ในบ้านเดิม แล้วจึงเดินต่อไปเก็บขนขยะมูลฝอย
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บ้านอื่นๆ โดยวิธีการเดี ยวกัน รู ปแบบนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสี ยเวลามาก แต่เจ้าของบ้านได้รับ
บริ การอย่างดี เหมาะสําหรับบ้านที่มีฐานะดี
4. ส่ งออก คือ การที่มีพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยเข้าไปเอาขยะมูลฝอยจากในบ้าน และให้
เจ้าของบ้านออกมาเอาถังรองรับขยะมูลฝอยเอง รู ปแบบนี้เหมาะสําหรับบ้านที่มีฐานะปานกลาง
5. ถึ งบ้าน คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้รถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งไปจอดสถานที่
ใกล้เคียงกับแหล่งเก็บขน (ห่ างจากจุดเก็บขนมากกว่า 10 เมตร) แล้วเจ้าหน้าที่เก็บขนจะนําอุปกรณ์
เก็บขน เช่น เข่ง ถุงพลาสติก พร้อมรถเข็นเก็บตัวไปทําการเก็บขนขยะมูลฝอยจากถุงรองรับขยะมูล
ฝอยหน้าบ้านประชาชนขนเต็มภาชนะรองรับที่เตรี ยมไป แล้วบรรทุกขยะมูลฝอยใส่ รถยนต์เก็บขน
ขยะมูลฝอยที่จอดอยู่ห่างออกไป รู ปแบบนี้ เหมาะสําหรับชุ มชนแออัดที่มีซอยแคบ รถเข้า-ออก ไม่
สะดวกแต่เป็ นชุมชนที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาก เช่น ตึกแถวที่อยูใ่ นซอยแคบ เป็ นต้น
การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยทัว่ ไปจะพิจารณาได้ 2 วิธี คือ การขนส่ งขยะมูลฝอยโดยรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอยจากจุดกําเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานที่คดั แยกและแปลงรู ปขยะมูลฝอย หรื อสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยเที่ยวต่อเที่ยว และการขนส่ งโดยผ่านสถานีขนส่ ง ซึ่ งจะเป็ นการขนส่ งขยะมูลฝอย
ที่เก็บรวบรวมได้จากรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแต่ละคันมาถ่าย ณ สถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอยก่อน
แล้วจึงส่ งขยะมูลฝอยคราวละมากๆ เพื่อไปยังสถานีกาํ จัดหรื อสถานที่ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
อีกครั้ง ทั้งนี้ นอกจากการขนส่ งขยะมูลฝอยอาจใช้ยานพาหนะที่สามารถขนขยะมูลฝอยได้เที่ยวละ
มากๆ เช่ น รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถไฟ เรื อพ่วง ก็ได้ การเลื อกวิธีการขนส่ งขยะมูลฝอยโดยใช้
ยานพาหนะที่เหมาะสมจะขึ้นอยูก่ บั สภาพพื้นที่ของแต่ละที่
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมี 2 ประเภท ดังนี้
1. ถังขยะ
การเก็บขนขยะมูลฝอยจะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและลดการปนเปื้ อนของขยะมูล
ฝอยที่มีศกั ยภาพในการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตอ้ งมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และให้มี
การแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสี ต่างๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและ
ไม่ตกหล่น หรื อแพร่ กระจาย ดังนี้ ถังสี เขียว คือ รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสี ยและย่อยสลายได้เร็ ว
สามารถนํามาหมักทําปุ๋ ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ถังสี เหลือง คือ รองรับขยะมูลฝอยที่
สามารถนํามารี ไซเคิลหรื อขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ถังสี เทาฝาสี ส้ม คือ รองรับ
ขยะมูลฝอยที่มีอนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวติ และสิ่ งแวดล้อม เช่น ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา
กระป๋ องสเปรย์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ และถังสี ฟ้า คือ รองรับขยะมูล
3
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ฝอยย่อ ยสลายไม่ ไ ด้ ไม่ เป็ นพิ ษ และไม่ คุ ้ม ค่า การรี ไ ซเคิ ล เช่ น พลาสติ ก ห่ อลู ก อม ซองบะหมี่
สําเร็ จรู ป ถุ งพลาสติก โฟม ฟอยล์อลูมิเนียมที่สกปรก กระดาษคาร์ บอน เซรามิค ถ้วยกาแฟ ถุงมัน
ฝรั่งแผ่น ของเล่นที่แตกหัก พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ เป็ นต้น
2. ถุงขยะ
การคัดแยกขยะมูลฝอยบนครัวเรื อนจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ ถุงขยะมูลฝอยตามสี
ต่างๆ ดังนี้ ถุงสี เขียว คือ รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสี ย และย่อยสลายได้เร็ วสามารถนํามาหมักทํา
ปุ๋ ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ถุงสี เหลือง คือ รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนํามารี ไซเคิล
หรื อขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนี ยม ถุงสี แดง คือ รวบรวมขยะมูลฝอยที่มี
อันตรายต่อสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้อม เช่ น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋ องสี
สเปรย์ กระป๋ องสารฆ่าแมลง และถุงสี ฟ้า คือ รวบรวมขยะมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ไม่เป็ นพิษและ
ไม่คุม้ ค่าการรี ไซเคิล เช่ น พลาสติกห่ อลูกอม ซองบะหมี่สําเร็ จรู ป ถุงพลาสติก โฟมและฟอยล์ที่
เปื้ อนอาหาร (กรมควบคุมมลพิษ 2547 : 15)
3

การจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ภาชนะรองรั บ ขยะมู ล ฝอยที่ จ ัด วางไว้ต ามสถานที่ ต่ า งๆ มี ห ลัก เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณา
โดยทัว่ ไป คือ จัดวางไว้ในอัตราส่ วนระหว่างภาชนะรองรับ 1 จุด ต่อจํานวนประชากร 350 คน หรื อ
ประมาณ 1 จุด ต่อ 50-80 หลังคาเรื อน ในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ควรจะต้องสํารวจ
องค์ประกอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในชุ มชน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดหา
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ โดยสํารวจปริ มาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นภายใน
ชุมชนว่ามีเท่าใด ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ภาชนะที่จะใช้รองรับขยะมูล
ฝอยมีขนาดความจุเท่าใด รวมทั้งจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ออกปฏิบตั ิงานในแต่ละวันมีกี่คนั
หรื อกี่เที่ยว เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วสามารถคํานวณหาจํานวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทว่าควรจะจัดวางไว้ประเภทละกี่ใบภายในชุมชนแห่ งนั้น ซึ่ งภาชนะแต่ละประเภทที่จดั วาง
ไว้อาจมีจาํ นวนแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน
ประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอย
อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553 : 85) ได้กล่าวถึงรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่นาํ มาใช้งานในปั จจุบนั
แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสภาพพื้นที่และปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่วา่ มีมากน้อยเพียงใด ซึ่ งรถเก็บขนขยะมูลฝอย มีดงั นี้
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1. รถบรรทุกเล็กชนิ ดเปิ ดข้างเทท้าย เป็ นรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
จึงทําให้มีความคล่องตัวสู ง สามารถเข้าไปเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีถนนแคบๆ ได้ และใช้
พนักงานประจํารถ ประมาณ 2 คน
2. รถบรรทุก 6 ล้อ ชนิ ดเปิ ดข้างเทท้าย เป็ นรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีความจุ 7-10 ลูกบาศก์
เมตร เหมาะสําหรับใช้งานในชุมชนขนาดใหญ่ข้ ึน ที่มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
3. รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ 6 ล้อ เป็ นรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีความจุ 6-8 ลูกบาศก์เมตร
ตามขนาดของคอนเทนเนอร์ หรื อถังรวมขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ รถเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทนี้ จะมี
อุปกรณ์ สําหรับยกคอนเทนเนอร์ หรื อถังดังกล่าววางบนตัวรถได้ จึงเหมาะสําหรับใช้กบั ชุ มชนที่มี
การจัดวางถังรวมขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ไว้ตามจุดที่มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็ นจํานวนมาก
เช่น ตลาดสด ศูนย์การค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม เป็ นต้น
4. รถบรรทุก 6 ล้อ ชนิ ดอัดขยะมูลฝอย เป็ นรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีความจุประมาณ 1520 ตัน โดยมีเครื่ องอัดขยะมูลฝอยติดตั้งบนตัวรถ เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีขยะมูลฝอยจํานวนมาก
โดยเฉพาะชุ มชนขนาดใหญ่ รถเก็บ ขนขยะประเภทนี้ ไ ม่เหมาะสําหรับ การเก็บ ขนขยะรี ไซเคิ ล
เนื่องจากไม่สะดวกต่อการคัดแยก รวมทั้งไม่เหมาะกับขยะมูลฝอยอันตราย เนื่องจากอาจเกิดระเบิด
หรื อสารอันตรายปนเปื้ อนกับขยะมูลฝอยอื่นๆ ซึ่ งอาจทําให้ยากต่อการคัดแยกไปกําจัดโดยวิธีพิเศษ
5. รถบรรทุก 6 ล้อชนิดแยกขยะรี ไซเคิล เป็ นรถเก็บขยะมูลฝอยที่มีความจุประมาณ 7-10
ลูกบาศก์เมตร เหมาะสําหรั บใช้รวบรวมขยะรี ไซเคิลที่คดั แยกไว้ในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยสี
เหลือง ซึ่ งประกอบไปด้วยขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม โลหะ
เป็ นต้น รวมทั้งมีช่องสําหรับใส่ ขยะอันตรายไว้ต่างหากจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ รถเก็บขนขยะ
ประเภทนี้ ไม่ได้ออกแบบสําหรับใช้กบั ขยะมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายได้และขยะมูลฝอยทัว่ ไป ดังนั้น จึง
เหมาะสําหรับนําไปใช้ในพื้นที่ที่มีขยะรี ไซเคิลเป็ นจํานวนมาก
สําหรับจํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ตอ้ งใช้งานในแต่ละพื้นที่จะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่น้ นั ๆ คือ หากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีเป็ นจํานวนมากก็จาํ เป็ นจะต้องใช้รถเก็บ
ขนขยะมากขึ้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นก็อาจใช้รถจํานวนน้อยลงตาม
ความเหมาะสม
4. การขนถ่ ายและการขนส่ งขยะมูลฝอย
การขนถ่ายและการขนส่ งขยะมูลฝอยเป็ นองค์ประกอบที่ 4 ของระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย หมายถึง การถ่ายเทขยะมูลฝอยจากภาชนะรองรับลงสู่ รถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อขนส่ งขยะมูล
ฝอยไปยังสถานที่แปลงรู ปหรื อสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ 2544 : 8)
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การขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน มักใช้รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยไปถ่ายลงในสถานีขนถ่าย
ย่อยหรื อไปยังสถานที่กาํ จัดหรื อแปลงรู ปเลย ขึ้นอยูก่ บั ระบบการดําเนินการของชุมชน โดยรถยนต์
ที่ ใ ช้มี หลายรู ป แบบ รวมทั้ง บางพื้ นที่ มี ก ารใช้ร ถแยกประเภทขยะมูล ฝอยด้วย แต่ต้อ งมี ระบบ
ป้ องกันไม่ให้ขยะมูลฝอยรั่วซึ มหรื อหกหล่นระหว่างการขนส่ ง ควรมีฝาปิ ดมิดชิ ดเพื่อป้ องกันการ
ฟุ้ งกระจายของขยะมูลฝอย หรื ออาจมีเครื่ องอัดเพื่อช่วยให้บรรทุกขยะมูลฝอยในแต่ละครั้งได้มาก
ขึ้น ซึ่งเป็ นการลดจํานวนเที่ยวในการขนส่ งและทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและขนส่ ง
วิธีการปฏิบัติงานของการขนถ่ ายขยะมูลฝอย
1. จัดเตรี ยมเจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิงานในชัว่ โมงทํางาน ติดประกาศชัว่ โมงปฏิบตั ิงานที่ประตู
ทางเข้า เพื่อป้ องกันการบุกรุ กเข้าไปในสถานีขนถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเวลาปิ ดทําการ
2. จัดเตรี ยมมาตรการตรวจสอบ และจัดการไม่ให้ขยะมูลฝอยติดเชื้ อและของเสี ยอันตราย
ปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ ไปในสถานีขนถ่าย
3. ต้องควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อป้ องกันปั ญหารบกวนด้าน
สุ ขอนามัยและสภาพที่ไม่น่าดู
4. ต้องบําบัดนํ้าเสี ยที่เกิดจากการปนเปื้ อนขยะมูลฝอยและนํ้าเสี ยใดๆ ทั้งหมดที่เกิดภายใน
สถานี ขนขนถ่ ายให้มีคุณ ภาพนํ้าทิ้ งไม่เกิ นมาตรฐานคุ ณภาพนํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม พรบ.
โรงงาน รวมทั้งการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า
5. จัดเตรี ยมมาตรการป้ องกันอัคคีภยั แผนเฉพาะกิจฉุกเฉินในกรณี อุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรื อ
เกิดความล่าช้า ด้วยสาเหตุอื่นใดในการขนส่ งลําเลียง
6. บันทึกปริ มาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ที่ขนส่ งไปยังสถานีขนถ่ายในแต่ละวัน
และปริ มาณขยะมูลฝอยที่ขนส่ งไปยังสถานที่กาํ จัด
สถานีขนถ่ ายขยะมูลฝอย
สถานี ขนถ่ า ยขยะมูล ฝอยเป็ นสถานที่ ที่ต้ งั อยู่กลางระหว่างแหล่ง กําเนิ ดขยะมู ลฝอยกับ
สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยและเป็ นที่พกั หรื อรวบรวมขยะมูลฝอยที่เก็บจากในเขตเมืองต่างๆ โดยจะมี
การใช้รถพ่วงกระบะเทท้า ย หรื อรถกึ่ งพ่วงกระบะเทท้า ย เพื่อการเก็บ ขนส่ ง ขยะมูล ฝอยไปยัง
สถานที่กาํ จัดต่อไป ทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งได้มาก อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553 :
94) ได้แบ่งรู ปแบบการดําเนินงานขนถ่ายขยะมูลฝอยในสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ดังนี้
1. การขนถ่ายโดยใช้เครื่ องอัด ได้แก่ การนําขยะมูลฝอยที่ถ่ายเทจากรถยนต์เก็บขนขยะมูล
ฝอยมาอัดใส่ คอนเทนเนอร์ ขนาดใหญ่ เพื่อให้รถบรรทุกทําการขนส่ งต่อไป วิธีน้ ีมีขอ้ ดี คือ สามารถ
เพิ่มปริ มาณขยะมูลฝอยที่จะต้องขนส่ งในแต่ละเที่ยวได้มาก แต่อาจจะเกิดปั ญหาด้านนํ้าเสี ยที่ได้จาก
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การอัดขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบการอัดและคอนเทนเนอร์ จะต้องได้รับการออกแบบเป็ นพิเศษ
นอกจากนี้ยงั ไม่เหมาะกับขยะรี ไซเคิลและขยะมูลฝอยอันตราย เนื่ องจากทําให้เกิดการปนเปื้ อนมาก
และอาจเกิดความเสี ยหายจากการระเบิด
2. การขนถ่ายโดยไม่ใช้เครื่ องอัด ได้แก่ การนําขยะมูลฝอยบรรจุลงในตัวถังของรถบรรทุก
หรื อรถพ่วงขนาดใหญ่ ซึ่ งวิธีการในการขนถ่ายอาจทําได้โดยการเทขยะมูลฝอยจากรถยนต์เก็บขน
ขยะมูลฝอยลงในรถบรรทุ ก หรื อการเทขยะมูลฝอยกองทิ้ง ไว้บ นพื้นก่อนแล้วใช้เครื่ องมื อหรื อ
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับการขนถ่ายขยะมูลฝอยนั้นใส่ รถบรรทุกต่อไป ซึ่ งระบบแรกจะต้องทําการ
ก่อสร้ างอาคารสถานี ขนถ่ ายเป็ นสองระดับ โดยให้รถยนต์เก็บ ขนขยะมูลฝอยวิ่ง ขึ้ นชั้นบนของ
สถานี เพื่อเทขยะมูลฝอย โดยระบบนี้ สามารถขนถ่ายขยะมูลฝอยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการขนถ่ายขยะมูลฝอยได้เร็ ว สําหรับระบบที่สองจะเหมาะสมสําหรับสถานี ขน
ถ่ ายที่ มีขนาดใหญ่มีความยืดหยุ่นในการดํา เนิ นการสู งกว่า แต่ตอ้ งออกแบบและจัดเตรี ย มพื้นที่
ขนาดใหญ่สาํ หรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย รวมทั้งต้องการเครื่ องจักรกลที่เหมาะสม ช่วยในการขน
ถ่ายขยะมูลฝอยใส่ รถบรรทุก
5. การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เป็ นองค์ประกอบที่ 5 ของระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรื อองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และ
ชี วภาพ ของขยะมูล ฝอยเพื่ อให้มี ค วามสะดวก ความปลอดภัย ในการนําขยะมูลฝอยมาใช้ใ หม่
เพื่อให้เกิดประโยชน์และให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งการนํากลับมาใช้ใหม่หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
การรี ไซเคิลขยะมูลฝอย คือ การนําเอาของเสี ยที่ผา่ นการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ซ่ ึ ง
อาจมีสภาพเหมือนเดิม หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ เป็ นวิธีการลดขยะมูลฝอย
ลดการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกนํามาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป
(กรมควบคุมมลพิษ 2550 : 12)
5.1 วิธีการแปลงรู ปขยะมูลฝอย
อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2553 : 100-103) ได้แบ่งวิธีการแปลงรู ปขยะมูลฝอย ออกเป็ น 4
วิธี ดังนี้

1. การบด
การบด หมายถึง การเปลี่ยนสภาพทางกายภาพของขยะมูลฝอยให้กลายเป็ นชิ้น
เล็กๆ ที่มีขนาดตามต้องการและสมํ่าเสมอกัน หรื อทําให้เป็ นชิ้นละเอียดไปเลย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่
แตกต่างกันไป เช่ น การบดเศษอาหารให้ละเอียดก่อนปล่อยลงสู่ ท่อระบายนํ้าทิ้ง โดยการติดตั้ง
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เครื่ องบดเข้ากับอ่างล้างจานตามบ้านเรื อนหรื อตามร้านค้า เพื่อช่วยให้ขยะมูลฝอยที่ถูกบดละเอียด
ไม่เกิดการอุดตันในท่อระบายนํ้าและไม่ส่งกลิ่นเหม็นหรื อเน่าเสี ย รวมทั้งยังเกิดการย่อยสลายได้ง่าย
และเร็ วขึ้นอีกแล้ว การบดตัดขยะมูลฝอยจําพวกเศษกระดาษหรื อเศษพลาสติกประเภทต่างๆ ให้เป็ น
ชิ้นเล็กๆ แล้วนําไปผ่านขบวนการแปลงรู ปเพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตกระดาษรี ไซเคิลหรื อ
พลาสติกรี ไซเคิลต่อไป การบดขวดแก้วหรื อเศษแก้วให้เป็ นชิ้นเล็กๆ จนละเอียดเพื่อนําไปหลอม
เป็ นขวดแก้วใหม่ การบดหรื อตัดเศษยางออกเป็ นชิ้นเล็กๆ แล้วนําไปผ่านกระบวนการแปลงรู ปเพื่อ
ผลิตเป็ นแผ่นยางที่นาํ ไปใช้ผลิ ตสิ นค้าชนิ ดต่างๆ เช่น รองเท้ายาง แผ่นรองพื้นยางในรถยนต์ เป็ น
ต้น และการบดตัดขยะมูล ฝอยจําพวกกิ่ งไม้หรื อใบไม้ใ ห้เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ ที่ มีข นาดพอเหมาะแล้ว
นําไปใช้เป็ นวัสดุ คลุ มดิ นในการปลูกพืช หรื อการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อช่วยในการอุม้ นํ้า
และป้ องกันการระเหยของนํ้าได้เป็ นอย่างดี
2. การอัด
การอัด หมายถึง การทําให้ขยะมูลฝอยมีปริ มาตรลดลงไปจากเดิมเพื่อช่วยให้เกิด
ความสะดวกในการเก็บรวบรวม การขนส่ ง และการกําจัดทําลาย เช่ น การอัดเป็ นฟ่ อนหรื อเป็ น
ก้อนๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดในชุมชนไปยังสถานที่ฝังกลบ
ให้น้อยลง ทําให้สามารถขนถ่ายขยะมูลฝอยต่อเที่ยวได้จาํ นวนมากขึ้น การอัดโดยใช้เครื่ องอัดที่
ติดตั้งไว้บนรถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มปริ มาณการขนส่ งขยะมูลฝอยในแต่ละเที่ยวให้ได้มากขึ้น
เนื่ อ งจากมี พ้ื นที่ ข นถ่ า ยขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม เป็ นการช่ ว ยให้ป ระหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดําเนินงานได้เป็ นจํานวนมาก และการใช้รถแทรกเตอร์ บดและอัดทับขยะมูลฝอยที่ขนถ่ายมาทิ้งลง
ในบ่อฝังกลบไปมาหลายๆ รอบ โดยเป็ นการทําให้ปริ มาตรของขยะมูลฝอยในสถานที่ฝังกลบลดลง
ซึ่งช่วยให้สถานที่ฝังกลบสามารถขยายเวลาในการใช้งานออกไปได้นานขึ้นอีกหลายปี
3. การแยกส่ วนประกอบ
การแยกส่ วนประกอบ หมายถึง การคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็ นประเภทต่างๆ
เช่ น กระดาษ แก้ว กระป๋ องอลู มิ เนี ย ม พลาสติ ก เป็ นต้น เพื่ อนํา ขยะมู ล ฝอยเหล่ า นี้ กลับ มาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อีก ส่ วนขยะมูลฝอยอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะถูกขนถ่ายเพื่อนําไปกําจัด การ
แยกส่ วนประกอบของขยะมู ล ฝอยสามารถทํา ได้ห ลายวิธี เช่ น การแยกส่ ว นประกอบโดยใช้
แรงงานคนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาได้ ส่ วนอีกวิธีหนึ่ งเป็ นการดําเนินงานโดยใช้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เข้ามาช่วย ทําให้ทาํ งานได้เร็ วขึ้น
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4. การย่อยสลายทางชีวภาพ
การย่อยสลายทางชี วภาพ หมายถึ ง การย่อ ยสลายโดยอาศัย การทํา งานของ
จุลินทรี ยท์ ้ งั แบบที่ ใช้อากาศ และไม่ใช้อากาศ ซึ่ งจุลินทรี ยก์ ลุ่มที่ใช้อากาศจะสามารถย่อยสลาย
อินทรี ยวัตถุได้ดี มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่จุลินทรี ยอ์ ีกกลุ่มหนึ่ งไม่ใช้
อากาศจะทําการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุได้ค่อนข้างช้า รวมทั้งทําให้เกิดกรดและก๊าซต่างๆ ที่อาจไม่
เป็ นที่ตอ้ งการตามมาด้วย ซึ่ งผลผลิตที่ได้รับจากขบวนการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุที่มาจากขยะมูล
ฝอยประเภทที่ยอ่ ยสลายได้ คือ ปุ๋ ยหมัก โดยมีองค์ประกอบที่เป็ นประโยชน์ต่อการบํารุ งดิน
5.2 การใช้ ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2551 : 20-27) ได้กล่าวถึงชนิดของขยะมูลฝอยที่สามารถนํามา
รี ไซเคิลได้ ดังนี้
1. แก้ ว สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้
1.1 ขวดแก้วดี จะถูกนํามาคัดแยกชนิ ด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ ขวด
แม่โขง ขวดนํ้าปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดเครื่ องดื่มชูกาํ ลัง ขวดยา ขวดนํ้าอัดลม เป็ นต้น การ
จัดการขวดเหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสี ยหาย จะถูกนํากลับเข้าโรงงานเพื่อนําไปล้างให้สะอาดและนํา
กลับมาใช้ใหม่ที่เรี ยกว่า “Reuse”
1.2 ขวดแก้วแตก ขวดที่แตกหัก บิ่นชํารุ ดเสี ยหายจะถูกนํามาคัดแยกสี ได้แก่
ขวดแก้วใส ขวดแก้วสี ชา และขวดแก้วสี เขียว จากนั้นนําเศษแก้วมาผ่านกระบวนการรี ไซเคิล โดย
เบื้องต้นจะเริ่ มแยกเศษแก้วออกมาตามสี ของ เอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียด
ใส่ น้ าํ ยากัดสี เพื่อกัดสี ที่ติดมากับขวดแก้ว ล้างให้สะอาด แล้วนําส่ งโรงงานผลิตขวดแก้วเพื่อนําไป
หลอมใหม่
2. กระดาษ
กระดาษเป็ นวัสดุที่ยอ่ ยง่ายที่สุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะ
มีระยะเวลาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ประมาณ 2 – 5 เดือน แต่ถา้ ถูกทับถมอยูใ่ นกองขยะจน
แน่นไม่มีแสงแดด อากาศและความชื้ น สําหรับจุลินทรี ยใ์ นการย่อยสลายก็อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปี
ในการย่อยสลาย ดังนั้นเราจึงควรแยกขยะมูลฝอยที่เป็ นเศษกระดาษออกจากขยะชนิ ดอื่นๆ เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บและนําไปรี ไซเคิลเป็ นกระดาษนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. พลาสติก แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 พลาสติกที่คงรู ปถาวรหรื อพลาสติกเทอร์ โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็ น
พลาสติกที่แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไม่ยอ้ นกลับสามารถขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่างๆ ได้โดยทํา
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ให้แข็งตัวด้วยความร้อนในแม่แบบและเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความคงรู ปสู งมาก เนื่องจากไม่สามารถ
หลอมเหลวได้อีกพลาสติกในกลุ่มนี้จึงจัดเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท “รี ไซเคิลไม่ได้”
3.2 พลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรื อเทอร์ โมพลาสติก (Thermoplastic)
เป็ นพลาสติ กที่หลอมตัวด้วยความร้ อน และกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดตํ่าลง พลาสติกชนิ ดนี้
จัดเป็ นวัสดุประเภท “รี ไซเคิลได้” เพื่อให้ง่ายต่อการแยกชนิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อนํามากลับมา
แปรรู ปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. โลหะ สามารถนํามารี ไซเคิลใหม่ได้ มีดงั นี้
4.1 เหล็ก ใช้กนั มากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
เครื่ องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม
4.2 ทองเหลือง เป็ นโลหะมีราคาดี นํากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการทําเป็ นพระ
ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ และใบพัดเรื อเดินทะเลขนาดใหญ่
4.3 ทองแดง นํากลับมาหลอมทําสายไฟใหม่ได้อีก
4.4 สแตนเลส นํากลับมาหลอมทําช้อนส้อม กระทะ หม้อ
4.5 ตะกัว่ นํากลับมาหลอมใหม่ทาํ ฟิ วส์ไฟฟ้ า และส่ วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ
5. อลูมิเนียม แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
5.1 อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่ องยนต์ ลูกสู บ
5.2 อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันนํ้า กระป๋ องนํ้าอัดลม กระป๋ องเบียร์
เมื่ อผ่านขั้นตอนการผลิ ตแล้วขยะมูลฝอยที่ใช้แล้วเหล่านี้ จะกลายมาอยู่ในรู ปของ
ผลิ ตภัณฑ์ใหม่จากนั้นจึ งเข้าสู่ ข้ นั ตอนในการนํามาใช้ประโยชน์ ผลิ ตภัณฑ์รีไซเคิ ลจึ งสามารถ
สังเกตได้จากเครื่ องหมายที่ประทับไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกครั้ง ซึ่ งการรี ไซเคิล ทําให้จาํ นวนขยะ
มูลฝอยลดน้อยลง และช่ วยลดปริ มาณการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็ นวัตถุ ดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุ งแร่ บริ สุทธิ์ และลดปริ มาณการโค่นทําลายป่ าไม้ลงด้วย การ
หมุ นเวียนนํามาผลิ ตใหม่ยงั เป็ นการลดการใช้พ ลัง งานจากใต้พิภพ ลดปริ ม าณการปล่ อยก๊า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ข้ ึนสู่ อากาศและลดสภาวะการเกิดฝนกรด การนําสิ่ งของกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็ น
วิ ธี ก ารหนึ่ งที่ ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพให้ก ับ ชี วิต เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ สิ่ ง แวดล้อ มและช่ ว ยถนอมรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุด
6. การกําจัดขยะมูลฝอย
การกําจัดขยะมูลฝอย เป็ นองค์ประกอบที่ 6 ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง
ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วจะถูกนําไปกําจัด ซึ่ งมีหลายวิธีการที่ ใช้
0

0
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ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เช่น การหมักทําปุ๋ ย การเผาในเตาเผา การฝังกลบ การนําไป
กองทิ้งบนพื้นดิน การนําไปทิ้งลงทะเล เผากลางแจ้ง เป็ นต้น การกําจัดขยะมูลฝอยบางวิธีเป็ นการ
กําจัดที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดสภาวะเป็ นพิษต่อสภาพแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์
(สุ ภาภรณ์ ศิริโสภณา 2548 : 60)
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย ( Method of Refuse Disposal ) มีหลายวิธีดว้ ยกัน ซึ่ งเป็ นวิธีที่ดี
ถูกสุ ขลักษณะบ้างไม่ถูกสุ ขลักษณะบ้าง ซึ่ งการจัดการและการกําจัดขยะมูลฝอยแต่ละวิธีต่างมีขอ้ ดี
ข้อเสี ยต่างกัน การพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีใดต้องอาศัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่สําคัญ คือ
ปริ มาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น รู ปแบบการบริ หารของท้องถิ่น งบประมาณ ชนิด ลักษณะสมบัติ
ของขยะมูลฝอย ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะใช้กาํ จัดขยะมูลฝอย เครื่ องมือเครื่ องใช้
อาคารสถานที่ ความร่ วมมือของประชาชน ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ คุณสมบัติของขยะมูลฝอย เช่น
ปริ มาณของอิ นทรี ย ์ อนิ นทรี ย ์สาร การปนเปื้ อนของสารเคมี ที่มี พิษ และเชื้ อโรค ปริ มาณของ
ของแข็งชนิดต่างๆ ความหนาแน่น ความชื้น เป็ นต้น
การกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้กนั อยู่ มีวธิ ีต่างๆ ดังนี้
1. ระบบหมักทําปุ๋ ย
การหมักทําปุ๋ ย หมายถึง กระบวนการย่อยสลายสารอินทรี ยท์ างชีววิทยา ภายใต้สภาวะที่
เหมาะสม เช่น ความชื้ น อุณหภูมิ ปริ มาณออกซิ เจน เป็ นต้น โดยจุลินทรี ยเ์ ป็ นตัวย่อยสลายขยะมูล
ฝอยอินทรี ยท์ ี่มีขนาดใหญ่ ให้แปลงสภาพเป็ นสารอินทรี ยห์ รื อสารประกอบที่มีโมเลกุลเล็กลง จน
เป็ นประโยชน์ได้ง่ายแก่พืช โดยผลที่ได้ปรากฏเป็ นผงหรื อก้อนเล็กๆ สี ดาํ ค่อนข้างแห้ง และไม่มี
กลิ่นเหม็น (อาณัติ ต๊ะปิ นตา 2553 : 130)
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในการหมักทําปุ๋ ย คือขยะมูลฝอยพวกสารอินทรี ยย์ ่อยสลายได้
ง่าย พวกผักผลไม้ที่ไม่ตอ้ งการ แต่การกําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีน้ ี มีปัญหาอยู่ที่การคัดแยกขยะมูล
ฝอยประเภทอินทรี ยว์ ตั ถุ ออกมาจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ ขยะมูลฝอยประเภทอินทรี ยส์ ารที่
สามารถย่อยสลายได้ที่นาํ ไปรวมกันไว้ จะอาศัยกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรี ยใ์ ห้กลายเป็ น
แร่ ธาตุที่ค่อนข้างคงรู ป ที่เรี ยกว่า ปุ๋ ย มีสีเทาหรื อนํ้าตาลเข้มเกือบดํา ไม่มีกลิ่น กากที่เหลือจากการ
ย่อยสลายจะมีลกั ษณะคล้ายดิ นร่ วม มีประสิ ทธิ ภาพในการอุม้ นํ้าได้ดี ดูดซึ มนํ้าได้ดี แลกเปลี่ ยน
ประจุไฟฟ้ ากับผิวดินได้ดีเท่ากับดินเหนียว จึงเหมาะที่จะนําปุ๋ ยนี้ไปใช้ในการปรับสภาพดิน และยัง
สามารถนําไปเป็ นอาหารของพืชเพื่อบํารุ ง ต้นไม้ไ ด้ดี มี สารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช คื อ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม ซึ่งเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ ไม่ทาํ ให้ดินเป็ นกรดหรื อด่าง
หลักการของกระบวนการหมักทําปุ๋ ยมี 2 ชนิ ด คือ กระบวนการหมักแบบใช้ออกซิ เจน
จะทํ า ให้ มู ล ฝอยอิ น ทรี ย์ แ ปลงสภาพเป็ นปุ๋ ยได้ ร วดเร็ ว และไม่ เ กิ ด ก๊ า ซกลิ่ น เหม็ น คื อ
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ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ขึ้นในระบบ ทั้งนี้ เนื่ องจากจุลินทรี ยท์ ี่ช่วยย่อยเป็ นพวกใช้ออกซิ เจนจากอากาศ
ส่ วนอีกชนิ ดเป็ น กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิ เจน คือ ระบบการหมักที่อาศัยจุลินทรี ยช์ ่ วย
ย่อยพวกที่ ไม่ใช้ออกซิ เจนจากอากาศ แต่ใช้ออกซิ เจนจากสารประกอบในดิ นพวกที่มีออกซิ เจน
หลายอะตอมเป็ นองค์ประกอบ เช่น สารซัลเฟต ทําให้เกิดกลิ่ นเหม็น และมูลฝอยอินทรี ยจ์ ะแปร
สภาพเป็ นปุ๋ ยได้ช้ากว่ากระบวนการหมักแบบใช้ออกซิ เจน แต่มีผลดี คือ เกิ ดก๊าซมีเทนซึ่ งใช้เป็ น
เชื้อเพลิงได้
ประโยชน์ ของระบบหมักทําปุ๋ ย
ปุ๋ ยหมักที่ได้จากขยะมูลฝอยซึ่ งเกิดจากการผุพงั ของสารอินทรี ย ์ จะช่วยละลายธาตุ
อาหารในดินให้แก่พืชได้มากยิง่ ขึ้น เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่ งเป็ นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช โดยจะ
รักษาความชุ่ มชื้ นในดิ น ซึ่ งเป็ นการบํารุ งและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิตของพืช
ให้สูงขึ้น แต่มีขอ้ จํากัด คือ ถ้าดําเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจะเกิดปั ญหากลิ่นเหม็น และ
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายไม่ได้
2. ระบบการเผาในเตาเผา
การเผาในเตาเผา หมายถึง การนําขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อให้
เกิดขบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งลักษณะของเตาเผาอาจจะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน โดยเตาเผาจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการ
เผาไหม้ อุ ณหภูมิ ควัน ไอเสี ย ตลอดจนเศษผงหรื อฝุ่ นละอองที่ ปนออกไปกับควันเสี ยด้วย เพื่อ
ป้ องกันมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น (สุ ภาภรณ์ ศิริโสภณา 2548 : 60-61)
หลักการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยการเผาในเตาเผาเป็ นวิธีที่สามารถลดปริ มาณขยะมูล
ฝอยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยลดได้ปริ มาณร้อยละ 80-90 การเผาภายในเตาเผาอาศัยสมบัติของ
มูลฝอยที่สามารถติดไฟและถูกเผาไหม้ได้ โดยมีอากาศหรื อเชื้ อเพลิงเสริ มภายใต้อุณหภูมิและความ
ดันที่เหมาะสม ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบและขนาดของเตาเผาแต่ละประเภท ผลจากการเผาไหม้เป็ นก๊าซ
ชนิ ดต่างๆ ไอนํ้า ฝุ่ น และขี้เถ้า โดยทัว่ ไป อุณหภูมิในเตาควรอยูร่ ะหว่าง 850-1200 องศาเซลเซี ยส
เพื่อให้การเผาไหม้ขยะมูลฝอยสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตาม ก๊าซที่เกิดขึ้นมักมีก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ รวมอยู่ดว้ ย และอาจเกิดไดออกซิ น ซึ่ งเป็ นสารก่อมะเร็ ง ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศด้วย
การกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผานั้น เตาเผาเป็ นส่ วนประกอบหลักที่สําคัญ
มีหลายรู ปแบบ ที่นิยมใช้มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. เตาเผาชนิ ดมีแผงตะกรับ โดยแผงตะกรับทําหน้าที่
ป้ อนขยะมูลฝอยภายในเตา การเผาใช้อากาศมากเกินพอ และอาจใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงเสริ มในการเผา
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ไหม้ เตาเผาประเภทนี้ เหมาะสมกับขยะมูลฝอยที่มีปริ มาณมาก 2. เตาเผาชนิ ดควบคุมการเผาไหม้
เป็ นเตาเผาที่แบ่งการเผาไหม้เป็ น 2 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะควบคุมการเผาไหม้ในสภาวะไร้อากาศ
หรื อใช้อากาศค่อนข้างน้อย และในขั้นตอนที่สองจะเผาไหม้ในสภาวะอากาศมากเกินพอ และอาจ
ใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงด้วย เตาเผาประเภทนี้ ใช้กบั ขยะมูลฝอยที่มีปริ มาณน้อย 3. เตาเผาชนิดใช้ตวั กลาง
นําความร้อน เป็ นแร่ ควอทซ์หรื อทรายแม่น้ าํ ขนาด 1 มิลลิเมตร ขยะมูลฝอยต้องถูกย่อยให้มีขนาด
เล็ก โดยตัวกลางและขยะมูลฝอยจะถูกกวนผสมกันในเตา และเผาไหม้โดยใช้อากาศมากเกินพอ
อุณหภูมิในเตา 850-1,200 องศาเซลเซี ยส
ประโยชน์ ของระบบการเผาในเตาเผา
กําจัดขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด และขี้เถ้าที่เหลือจากการเผามีนอ้ ยไม่มีปัญหาในการ
กําจัด สามารถก่อสร้ างเตาเผาไว้ใกล้เคียงกับแหล่งกําเนิ ดของขยะมูลฝอยได้ ทําให้ประหยัดค่า
ขนส่ ง และใช้พ้ืนที่น้อย เมื่อเทียบกับวิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย และพลังงานความร้อนสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น นํามาผลิตกระแสไฟฟ้ า แต่มีขอ้ จํากัด คือ ค่าลงทุนในการก่อสร้างสู งมาก
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุ งรักษาค่อนข้างสู ง เพราะใช้ความร้อนสู ง จึงทําให้เกิดการสึ กหรอ
ได้ง่าย
3. ระบบฝังกลบอย่ างถูกหลักสุ ขาภิบาล
การฝังกลบอย่างถูกสุ ขาภิบาล หมายถึง การนําขยะมูลฝอยไปฝังหรื อถมในที่ลุ่ม โดย
ไม่ทาํ ให้เกิ ดผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อม ทําโดยขุดพื้นที่ให้เป็ นหลุมหรื อร่ อง เทขยะมูลฝอยลงไป เกลี่ย
ให้กระจาย บดทับให้แน่น นําดินกลับทับและบดทับอีกครั้งหนึ่ ง (กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
2552 : 98)
หลักการของระบบฝังกลบ คือ การเทขยะมูลฝอยลงในพื้นที่จดั เตรี ยมไว้สําหรับการ
ฝังกลบโดยเฉพาะ ซึ่ งมีการวางระบบต่างๆ เพื่อป้ องกันไม่ให้มีการปลดปล่อยมลสารต่างๆ ออกสู่
พื้นที่ภายนอก แล้วใช้เครื่ องจักรกลเกลี่ยและบดให้ยุบตัวลง หลังจากนั้นใช้ดินกลบทับและบดอัด
ให้แน่นอีกครั้ง เป็ นลักษณะนี้จนเต็มพื้นที่ฝังกลบ เพื่อป้ องกันปั ญหาในด้านกลิ่น แมลง สัตว์ พาหะ
นํ้าฝนชะล้างขยะมูลฝอย เป็ นต้น สารอิ นทรี ยท์ ี่มีอยู่ในขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติ
โดยจุลินทรี ยใ์ นกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน ทําให้ขยะมูลฝอยยุบตัวเกิดก๊าซมีเทน
และนํ้าเสี ยในชั้นของขยะมูลฝอย นอกจากนี้การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยจะต้องมีมาตรการใน
การบําบัดนํ้าเสี ยที่เกิดขึ้น การระบายก๊าซออกจากบริ เวณฝังกลบ และการติดตามการรั่วซึ มของนํ้า
ชะขยะมูลฝอยออกนอกพื้นที่ ซึ่ งพื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบนี้จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมและ
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ออกแบบรายละเอียดโครงสร้ างทางวิศวกรรมที่เหมาะสม และอาจจะใช้พ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างอื่นที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอและอยูห่ ่างไกลชุมชน
นอกจากนี้ การฝั งกลบผิวหน้าด้วยวัสดุ กลบทุกวันจะช่ วยลดปั ญหาการทําลายภูมิ
ทัศน์ได้ระดับหนึ่ ง และเมื่อทําการเทเต็มพื้นที่แล้วต้องมีมาตรการปิ ดพื้นที่ตามมาตรฐาน แล้วปลูก
พืชตกแต่งพื้นที่ให้เรี ยบร้อย ตลอดจนมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดิน ในระหว่างการ
ดําเนิ นการฝั งกลบและหลังการเลิ กใช้พ้ืนที่เพื่อการฝังกลบตลอดไปหรื อไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับจาก
วันปิ ดพื้นที่ฝังกลบเป็ นทางการ (กรมควบคุมมลพิษ 2552 ก : 6)
วิธีการฝังกลบอย่ างถูกหลักสุ ขาภิบาล
สุ ภาภรณ์ ศิริโสภณา (2548 : 64-66) ได้กล่าวถึงการฝังกลบมี 4 แบบ คือ การฝังกลบ
บนพื้นที่ราบ การฝั งกลบแบบร่ อง การฝังกลบแบบบ่อหรื อพื้นที่ต่าํ และการฝังกลบในพื้นที่ที่เป็ น
หุ บเขา ซึ่ งจะเลือกรู ปแบบใดขึ้นอยูก่ บั สภาพของพื้นที่เป็ นหลัก ดังนี้
1. การฝังกลบพื้นที่ราบ (Area Method) พื้นที่ที่มีระดับนํ้าใต้ดินสู ง คือ ระดับนํ้าใต้
ดินอยู่ต่ าํ กว่าระดับผิวดิ นเล็กน้อย ไม่สามารถขุดลึกลงไปได้อีกเพราะขุดลึกลงไปจะพบนํ้า และมี
ความเสี่ ยงต่อการที่น้ าํ ใต้ดินอาจถูกปนเปื้ อนจากการฝังกลบมูลฝอยได้ง่าย จึงมักใช้การฝังกลบด้วย
วิธีน้ ี โดยเทถมมูลฝอยในแนวราบก่อน แล้วบดอัดทับในชั้นสู งถัดขึ้นไปเรื่ อยๆ จนได้ระดับตามที่
กําหนด โดยมีการทําคันดินตามแนวขอบพื้นที่ฝังกลบ เพื่อเป็ นผนังและขอบยันการบดอัดขยะมูล
ฝอย และทําหน้าที่ ป้องกันนํ้าเสี ยที่เกิ ดจากการย่อยสลายของขยะมูลฝอยที่ฝังกลบแล้ว ไม่ให้ซึม
ออกนอกพื้นที่ฝังกลบ วิธีน้ ี จึงต้องหาดินจากที่อื่นมาทํากั้นขอบ ใช้เป็ นวัสดุ กลบปิ ดทับมูลฝอยใน
แต่ละวันของแต่ละชั้น ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดําเนินสู งขึ้น
2. การฝังกลบแบบร่ อง (Trench Method) พื้นที่ที่มีระดับนํ้าใต้ดินตํ่าหรื อลึกจากผิว
ดิน อย่างน้อยระดับพื้นที่จะเทกองขยะมูลฝอยควรอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าใต้ดิน ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร โดย
ยึดระดับนํ้าในฤดูฝนเป็ นเกณฑ์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในการเกิดการปนเปื้ อนต่อนํ้าใต้ดิน การฝัง
กลบวิธีน้ ี เริ่ มจากการขุดดิ นลึ กลงไปเป็ นร่ องให้ได้ระดับที่กาํ หนด ปูพ้ืนและด้านข้างร่ องด้วยดิ น
เหนี ยวที่มีความซึ มผ่านนํ้าตํ่า เทถมขยะมูลฝอย เกลี่ย และบดอัดให้แน่ นเป็ นชั้นๆ สู งๆ ขึ้นเรื่ อยๆ
ระหว่างชั้นกลบทับด้วยวัสดุกลบ และก่อนจะปิ ดหลุมฝังกลบจะใช้วสั ดุกลบปากหลุมอีกครั้ง ทําให้
ไม่จาํ เป็ นต้องขนดินมาจากที่อื่น เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
3. การฝังกลบแบบบ่อหรื อพื้นที่ต่าํ (Low Area Method) การฝังกลบวิธีน้ ี จะใช้
พื้นที่ที่เป็ นเป็ นหลุมเป็ นบ่อหรื อพื้นที่ไม่ต่าํ ไม่ราบเรี ยบมาจัดสร้างเป็ นพื้นที่ฝังกลบ ซึ่ งเป็ นการช่วย
ปรับพื้นที่ดินให้มีระดับสู งขึ้น ทําให้เมื่อเลิกใช้พ้ืนที่ท้งั หมดสําหรับการฝังกลบและปรับแต่งบริ เวณ
แล้ว จะมีภูมิทศั น์ที่สวยงามขึ้นมาก การฝังกลบวิธีน้ ีดาํ เนินการเช่นเดียวกับฝังกลบที่ราบ
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4. การฝังกลบในพื้นที่ที่เป็ นหุ บเขา (Valley of Ravine Method) การดําเนินการฝัง
กลบมูลฝอยในพื้นที่หุบเขา มีขอ้ ดีตรงที่ไม่ตอ้ งขุดหลุมฝังกลบทุกหลุม แม้จะต้องมีการปรับแต่งใน
บางจุดบ้าง และการรวบรวมนํ้าชะมูลฝอยสู่ บ่อพักนํ้าเสี ยสามารถใช้ขอ้ ได้เปรี ยบในด้านความลาด
เอียงของพื้นที่ แทนการใช้เครื่ องสู บ การฝังกลบวิธีน้ ีมีการใช้เครื่ องจักรกล และใช้ขนวัสดุกลบไป
ทําการกลบทับชั้นมูลฝอยเมื่อเสร็ จสิ้ นในแต่ละวันและระหว่างชั้นมูลฝอย โดยอาจใช้ดินจากบริ เวณ
ใกล้เคียงหุ บเขานั้นเป็ นวัสดุกลบด้วย
ข้ อควรพิจารณาในการฝังกลบขยะมูลฝอย
การฝั ง กลบขยะมู ล ฝอยอาจก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบหลายประการ การดํา เนิ น การจึ ง
จําเป็ นต้องมีมาตรการป้ องกันที่เหมาะสม โดยพิจารณาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องเพื่อเตรี ยมการก่อนการฝั ง
กลบ คือ ความรู้ ความเข้าใจในการฝังกลบขยะมูลฝอย บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องควรได้รับ
ความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องเหมาะสมในหน้าที่ และมัน่ ใจในความปลอดภัยของ
การดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของตนและสามารถช่วยชี้ แจงแก่
ผูท้ ี่ไม่แน่ใจ ซึ่ งจะต้องมีมาตรการป้ องกัน แก้ไขผลกระทบ มีขอ้ กําหนดในการปฏิบตั ิทุกขั้นตอน
และติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่ วนบุคคลและมาตรการด้านสุ ขภาพสําหรับบุคลากร และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้ นั ตอน
และผลการดําเนินการ รวมทั้งมีโครงการให้ความรู ้แก่สาธารณชน
พื้น ที่ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย หมายถึ ง บริ เ วณที่ ใ ช้เ ป็ นหลุ ม ถมฝั ง ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
ทั้งหมด ความมีลกั ษณะที่สําคัญ ดังนี้ มีเนื้ อที่เพียงพอสําหรับใช้ฝังกลบขยะมูลฝอยได้ประมาณ 20
ปี ซึ่ งมีลกั ษณะทางธรณี วิทยาของพื้นที่ควรเป็ นชั้นดินต่อชั้นหิ นตามธรรมชาติ ซึ่ งมีอตั ราการซึ ม
ผ่านของนํ้า เกินกว่าหรื อเท่ากับ 1*10-5 เซนติเมตรต่อวินาที ความหนาของชั้นดินต่อชั้นหิ น ไม่นอ้ ย
กว่า 3 เมตร และมีการแผ่กระจายกว้างกว่าพื้นที่ฝังกลบ ไม่นอ้ ยกว่าด้านละ 50 เมตร โดยควรเป็ นที่
ดอน มีระดับนํ้าใต้ดินลึก หรื อระดับก้นบ่อฝังกลบต้องอยูส่ ู งกว่าระดับนํ้าใต้ดินสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 1
เมตร ยกเว้นมีการออกแบบพิเศษ
มาตรการต่ างๆ ในการดําเนินงานเพือ่ ป้องกันและควบคุมมิให้ เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
1. ต้องควบคุมไม่ให้มีการนําขยะมูลฝอยอันตรายมากําจัดรวมกับขยะมูลฝอยทัว่ ไปใน
บริ เวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอย นอกจากจะมีมาตรการกําจัดโดยวิธีการพิเศษตามลักษณะของเสี ยนั้น
2. ต้องควบคุมให้ขยะมูลฝอยถูกกําจัดอยูเ่ ฉพาะภายในขอบเขตที่กาํ หนดไว้ ทั้งบน
พื้นผิวดินและใต้ดิน
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3. การใช้ดินกลบต้องมีการบดทับขยะมูลฝอยและดินกลบให้แน่นเพียงพอ ปกติ
อัตราส่ วนของความหนาของชั้นขยะมูลฝอยต่อความหนาของชั้นดินที่กลบ ปริ มาณ 4 : 1
4. ต้องมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ตรวจสอบการปนเปื้ อนของแหล่งนํ้าใต้ดิน
บริ เวณ ใกล้เคียง
5. ต้องคํานึงถึงทัศนียภาพของพื้นดินและบริ เวณใกล้เคียง เช่น การจัดให้มีสิ่งป้ องกัน
การปลิวของขยะมูลฝอยหรื อปลูกต้นไม้ลอ้ มรอบ เป็ นต้น
ประโยชน์ ของระบบฝังกลบอย่ างถูกหลักสุ ขาภิบาล
ถ้ามีพ้ืนที่อยูแ่ ล้วจะเป็ นวิธีที่ประหยัดที่สุด ซึ่ งกําจัดขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิ ด ยกเว้น
ของเสี ยอันตรายและของเสี ยติดเชื้ อ โดยสามารถใช้ได้ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว เมื่อฝังกลบเสร็ จ
แล้วทําให้ได้พ้ืนที่ดินไปทําประโยชน์อื่น และง่ายต่อการดําเนินงาน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา
แต่มีขอ้ จํากัด คือ หาสถานที่ยากเพราะไม่มีชุมชนใดต้องการให้อยูใ่ กล้ ซึ่ งพื้นที่ฝังกลบบางแห่ งต้อง
หาดินมาจากที่อื่น ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และอาจก่อให้เกิดปั ญหา แมลงวัน และกลิ่นเหม็น หาก
ดําเนินการฝังกลบไปเป็ นไปตามการควบคุมที่ถูกต้อง
7. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่อง จําเป็ นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากชาวชุ มชนด้วยดี ตั้งแต่เห็นความสําคัญ ความจําเป็ น และประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ
คือ ชุ มชนควรมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและร่ วมดําเนิ นการด้วย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบโดยตรง มีนโยบายที่ชดั เจน มีการจัดเตรี ยมการดําเนิ นงาน แผนปฏิบตั ิการ การติดตาม
และประเมินผล และการจัดทําแผนหลักระยะยาว
ทั้ง นี้ ก ารจัดการขยะมูล ฝอย ควรเป็ นการจัดการอย่างครบวงจร โดยเน้นการวางแผน
จัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คื อ สามารถลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่ เหลื อจะกําจัดด้วยระบบ
ต่างๆ ให้น้อยที่สุด โดยการนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้ซ้ าํ และแปลงรู ปเพื่อการใช้
ใหม่ และการกําจัดซึ่ งบางวิธีมีผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ ยหมักและพลังงาน ดังนี้
1. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร มีวธิ ีดาํ เนินการเป็ นแนวทาง คือ ลดการ
ทิ้งบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการใช้สินค้าชนิ ดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาทําความสะอาด
และถ่านไฟฉายชนิ ดชาร์ ตใหม่ เป็ นต้น เลือกใช้สินค้า ที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภณ
ั ฑ์นอ้ ย อายุการใช้
งานยาวนาน และตัวสิ นค้า ไม่เป็ นมลพิษ ลดการใช้วสั ดุ กาํ จัดยาก เช่ น โฟมบรรจุอาหาร และ
ถุงพลาสติก
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2. จัดระบบรี ไซเคิล คือ มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยและรวบรวมสําหรับนําไปสู่ การ
แปลงรู ปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ คือ รณรงค์ให้ประชาชนแยกประเภทขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใช้
ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นําไปใช้ซ้ าํ ขาย รี ไซเคิล ส่ วนขยะมูลฝอยอาหารนํามาหมัก
ทําปุ๋ ย ในรู ปปุ๋ ยนํ้า หรื อปุ๋ ยหมัก เพื่อใช้ในชุ มชน จัดระบบที่ เอื้ อต่อการทําขยะรี ไซเคิ ล เช่ น จัด
ภาชนะ ถุง ถัง แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐาน แยกเป็ นถุ ง 4 ถุง คือ ขยะย่อย
สลายได้ ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัว่ ไป ให้จดั เก็บขยะย่อยสลายและขยะทัว่ ไปทุกวัน
ส่ วนขยะรี ไ ซเคิ ล และขยะอัน ตรายอาจจัดเก็บ สัป ดาห์ ล ะครั้ งหรื อ ตามความเหมาะสม จัดกลุ่ ม
ประชาชนที่มีอาชีพรับซื้ อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรี ไซเคิลในรู ปของการรับซื้ อ โดยการแบ่งพื้นที่ใน
การจัดเก็บและกําหนดเวลาให้เหมาะสม
3. การจัดโครงการหรื อกลุ่ ม อาสาสมัค รของชมรมหรื อนัก เรี ย นให้มี กิ จกรรมและ
โครงการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขยะรี ไซเคิลแลกสิ่ งของ ทําปุ๋ ยนํ้า ปุ๋ ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ ย
หมัก ตลาดนัดขยะรี ไซเคิล ร้านค้าสิ นค้ารี ไซเคิล ธนาคารวัสดุเหลือใช้ เป็ นต้น
4. ระบบกําจัดควรเลือกระบบกําจัดแบบผสมผสาน เนื่ องจากปั ญหาขาดแคลนพื้นที่ จึง
ควรพิจารณาปรับปรุ งพื้นที่กาํ จัดขยะมูลฝอยที่มีอยูเ่ ดิม และพัฒนาให้เป็ นศูนย์กาํ จัดขยะมูลฝอย มี
ขั้นตอน คือ จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย และระบบกําจัดผสมผสาน หลายๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน
ได้แก่ หมักทําปุ๋ ย ฝังกลบ และวิธีอื่นๆ
4. ความพึงพอใจ
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ
การปฏิบตั ิงานใดๆ ก็ตาม ทุกคนต้องมีความพึงพอใจ โดยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ หลาย
ประการ เพื่อทําให้มีความสามารถใช้เป็ นเครื่ องจูงใจให้ทุกคนได้อุทิศทั้งร่ างกายและแรงใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งในที่น้ ีมีผใู ้ ห้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ ดังนี้
กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี (2546 : 35) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ หมายถึง การ
แสดงออกทางพฤติ กรรมที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่เราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกทีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมี
สิ่ งเร้าที่ตรง
วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 68) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ภายในจิ ตใจของมนุ ษ ย์ที่ ไ ม่ เ หมื อนกัน ขึ้ นอยู่ก ับ แต่ ล ะบุ ค คลว่า จะคาดหมายกับ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด
อย่างไรถ้าคาดหวังหรื อมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่
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ในทางตรงกัน ข้า มอาจผิ ด หวัง หรื อไม่ พึง พอใจเป็ นอย่า งยิ่ง เมื่ อ ไม่ ไ ด้รั บ การตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ตนตั้งใจไว้วา่ จะมีมากหรื อน้อย
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540 : 17) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ หมายถึ ง
ความรู้ สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดี ที่ดีรับการตอบสนองความต้องการในสิ่ งที่ขาดหายไป
หรื อสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดความความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคคล ซึ่ งมีผลต่อการเลือกและปฏิบตั ิกิจกรรมใดๆ นั้น
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 121) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การทํา งานในทางบวก เป็ นความสุ ข ของบุ ค คลที่ เ กิ ด จากการ
ปฏิ บ ัติ ง าน และได้รั บ ผลตอบแทนคื น ผลที่ เ ป็ นความพึ ง พอใจที่ ท ํา ให้ บุ ค คลเกิ ด ความรู้ สึ ก
กระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการทํางาน รวมทั้งการส่ งผลต่อความสําเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
Good (1973 : 392) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ หรื อระดับ
ของความพึงพอใจ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสนใจ และความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา
Wallestein (1971 : 475) ได้ให้คาํ จํากัดความคําว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่
เกิ ดขึ้ น เมื่ อได้รับ ความสํา เร็ จตามจุ ด มุ่ง หมาย (Goal) ความต้องการ (Want) หรื อแรงจูง ใจ
(Motivation)
ดังนั้น ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อัน
เกิดจากพื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ซึ่ งเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่ งนั้น
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์ โดยจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรม ซึ่ งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
ย่อมมีความแตกต่างกันไป
4.2 การวัดความพึงพอใจ
หทัย รั ตน์ ประทุ ม สู ตร (2542 : 14) ได้ก ล่ า วว่า การวัดความพึง พอใจ เป็ นเรื่ องที่
เปรี ย บเที ย บได้ก ับ ความเข้า ใจทัว่ ๆ ไป ซึ่ ง ปกติ จะวัดได้โดยการสอบถามจากบุ คคลที่ ต้องการ
จะถาม โดยจะมี เครื่ องมื อที่ ตอ้ งการจะใช้ในการวิจยั หลายๆ อย่าง ถึ งแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลาย
แนวทางแต่ การศึ ก ษาความพึง พอใจอาจแยกตามแนวทางการวัด ออกเป็ น 2 แนวคิ ดตามความ
คิดเห็นของ ซาลีซนิคค์ คริ สเทนส์ คือ
1. วัดจากสภาพทั้ง หมดของแต่ล ะบุ ค คล เช่ น ที่ ท าํ งาน ที่ บ ้า น และทุ ก ๆ อย่า งที่
เกี่ยวข้องกับชี วิต การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ แต่ทาํ ให้เกิดความยุง่ ยากกับการที่
จะวัดและเปรี ยบเทียบ
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2. วัดได้โดยแยกออกเป็ นองค์ประกอบ เช่น องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวชุมชน การนิเทศงาน
อุดมศักดิ์ แนวจิตร (2544 : 29) ได้กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจสามารถทําได้หลายวิธี
ดังต่อไปนี้

1. การใช้แ บบสอบถาม โดยผูอ้ อกแบบสอบถาม ต้อ งการทราบความคิ ด เห็ น ซึ่ ง
สามารถทําได้ในลักษณะกําหนดคําตอบให้เลือกหรื อตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าวอาจสอบถาม
ความพอใจในด้านต่างๆ กัน
2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี
จึงจะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง
3. การสังเกต เป็ นวิธีวดั ความพึงพอใจ โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ าหมาย ไม่วา่
จะแสดงออกจากการพูด กริ ยา ท่าทาง ซึ่ งวิธีน้ ีจะต้องอาศัยการสังเกตอย่างจริ งจังและมีระเบียบแบบ
แผน
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วดั ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
5. เทศบาลนครปากเกร็ด
เทศบาลนครปากเกร็ ดตั้ง อยู่บ นฝั่ ง ตะวันออกของแม่ น้ ํา เจ้า พระยาในอํา เภอปากเกร็ ด
ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล คือ ตําบลปากเกร็ ด ตําบลบางพูด ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือ และ
ตําบลบ้านใหม่ ปั จจุบนั สภาพพื้นที่สวนผลไม้ต่างๆ ได้เปลี่ยนสภาพเป็ นที่รองรับการขยายตัวเป็ นที่
พักอาศัยและอุตสาหกรรม จนอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของปากเกร็ ดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กรุ งเทพมหานคร
1. ลักษณะทีต่ ้ัง
เทศบาลนครปากเกร็ ด ตั้งอยู่ในอําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในส่ วนฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ระยะทางห่ างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ10 กิ โลเมตร ทําเลที่ ต้ งั เป็ น
ปริ มณฑล ติดกับกรุ งเทพมหานคร
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2. อาณาเขตและพืน้ ที่
ทิศเหนือ ติดต่อ อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัด
นนทบุ รี ทิ ศตะวันออก ติดต่อ เขตดอนเมื อง กรุ งเทพมหานคร และทิศตะวันตก ติดต่อ แม่น้ าํ
เจ้าพระยา (ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ ด) ซึ่ งเทศบาลนครปากเกร็ ด ปกครองพื้นที่ 36.04 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตําบล 34 หมู่บา้ น
3. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา เหมาะแก่การเกษตร เช่น
การทําสวนผลไม้ ผลไม้ที่มีชื่อเสี ยง คือ ทุเรี ยน ส้มโอ มังคุด กล้วยนํ้าว้า แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
ปากเกร็ ดมีความเจริ ญ มีอาณาเขตติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
สามารถเดินทางได้ท้ งั ทางบกและทางนํ้า พื้นที่เกือบทั้งหมดจึงแปรสภาพจากการเกษตรไปเป็ นการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย อาคารพาณิ ชย์ประกอบธุ รกิจ และการลงทุน โดยเฉพาะกิจการบ้าน
จัดสรรและอาคารสู ง
สภาพภูมิประเทศส่ วนใหญ่ยงั คงมีคลองสาธารณะเชื่ อมต่อในพื้นที่หลายสายและเป็ นจุด
ระบายนํ้าจากพื้นที่ลงสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยา และจากการที่มีพ้ืนที่เป็ นที่ลุ่มจึงทําให้ประสบปั ญหานํ้า
ท่วมในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ าํ หลาก คลองสายหลักที่ระบายนํ้าจากฝั่งตะวันออกลงสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยา
มี 10 สาย ได้แก่ คลองบ้านใหม่ คลองบ้านเก่า คลองทองหลาง คลองแวะ คลองวัดช่องลม คลอง
กลางเกร็ ด คลองบางพัง คลองบางพูด คลองบางตลาด และคลองบางตลาดน้อย
4. ลักษณะภูมิอากาศ
จัดได้วา่ เป็ นบริ เวณที่ชุ่มชื้ น มีฝนตกในฤดูฝน และมักจะเกิดอุทกภัยอยูเ่ สมอ ในฤดูแล้ง
สภาพของพื้นที่ไม่แห้งแล้ง เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้น ทําให้สามารถเก็บความชุ่ ม
ชื้นได้ตลอดไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี อยูใ่ นระหว่าง 25 - 35 องศาเซลเซียส
5. สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ คือ เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม ปศุ สัตว์ ประมง
ธนาคาร และการท่องเที่ยว
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6. สภาพทางสั งคม
สภาพทางสังคมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นลักษณะการอพยพมาจากถิ่นอื่น เพื่อ
อยูอ่ าศัยและประกอบอาชีพ ส่ วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว มีความพร้อมทางสถานศึกษาในเขตพื้นที่
ในระดับสู ง
7. ประชากร
ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นคนไทยแท้ รองลงมา คือเชื้ อสายจีน มีการแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น 5 ตําบล 34 หมู่บา้ น ประชากรทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรและครัวเรื อนของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ตําบล

หมู่บ้าน (จํานวน)

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน (จํานวน)

ตําบลปากเกร็ ด

5

16,935

19,484

36,419

16,998

ตําบลบางตลาด

10

22,931

25,238

48,169

18,409

ตําบลบางพูด

9

27,274

31,956

59,230

39,178

ตําบลคลองเกลือ

4

4,016

4,681

8,697

4,366

ตําบลบ้านใหม่

6

12,368

14,024

26,392

23,038

34

83,524

95,383

178,907

101,989

รวม

ที่มา : เทศบาลนครปากเกร็ ด, สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 1 กุมภาพันธ์
2553. เข้าถึงได้จาก http://www.pakkretcity.go.th/
8. สภาพปัญหาทางสิ่ งแวดล้ อม
การที่เทศบาลนครปากเกร็ ด มีการขยายตัวทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ วใน
ระยะเวลาที่ ผ่านมา ส่ งผลกระทบกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และก่ อปั ญหาให้เกิ ด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
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ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด มีปริ มาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ
186 ตันต่อวัน ในด้านการกําจัดขยะมูลฝอยนั้น ขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นถูกนําไปกําจัดบริ เวณ
สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ที่ตาํ บลคลองขวาง อําเภอไทร
น้อย โดยวิธีการเทกอง ซึ่งปั จจุบนั พื้นที่ถูกใช้จนเต็ม ซึ่ งมีสภาพเป็ นภูเขาขยะขนาดใหญ่
นํ้าเสี ย นํ้าเสี ยเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่มีความสําคัญและมีผลกระทบอย่างมาก ต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ดและชาวจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากทางทิศตะวันตกของ
เขตเทศบาลนครปากเกร็ ดติดกับแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ สายหลัก นอกจากแม่น้ าํ เจ้าพระยา
แล้ว ในเขตเทศบาลยังมีลาํ คลองสาธารณะ ซึ่ งเป็ นแหล่งรองรับนํ้าอีกหลายสาย ขณะนี้ แม่น้ าํ ลํา
คลองดังกล่าว เริ่ มประสบปั ญหากับสภาพนํ้าเน่าเสี ย
อากาศและเสี ยง ปั ญหาที่สาํ คัญ คือ ปั ญหาของฝุ่ นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างและขยาย
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปั ญหาควันพิษ ที่เกิดจากไอเสี ยรถยนต์ สําหรับมลพิษทางเสี ยง
นั้น สามารถแยกได้ตามสภาพของแหล่งกําเนิ ด คือ แหล่งกําเนิ ดเคลื่ อนที่ ได้แก่ เสี ย งที่เกิ ดจาก
ยานพาหนะบนท้องถนน และเสี ยงดังจากเรื อ ทั้งนี้เนื่องจากเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด เป็ นพื้นที่เขต
ปริ มณฑลที่มีความเจริ ญเติบโตรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากกรุ งเทพมหานคร จึง
เป็ นสาเหตุของปั ญหามลพิษทางอากาศและเสี ยง
6. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
วรรณวิมล แพ่งประสิ ทธิ์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดทําร่ างแผนปฏิบตั ิการจัดการ
ขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสังเกต กับ
ประชากร 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและผูแ้ ทนหมู่บา้ น ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภาเทศบาลตําบล
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ ้าน และตัวแทนนักวิชาการหรื อข้าราชการในหมู่บา้ น ผล
การศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแม่ใจเป็ นการให้บริ การแก่ ประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยให้บริ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากบ้านเรื อน สถานที่
ราชการ สถานที่บริ การต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและนอกเขตพื้นที่บางส่ วน แล้วเก็บขนขยะมูลฝอย
ไปกําจัดโดยการทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในหลุมดินที่อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเป็ นระยะทาง 6
กิโลเมตร ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีประมาณวันละ 4 ตัน องค์ประกอบขยะมูลฝอยส่ วนใหญ่
เป็ นขยะมู ล ฝอยประเภทที่ ย่อ ยสลายง่ า ย รองลงมาเป็ นขยะมู ล ฝอยที่ รี ไ ซเคิ ล ได้ ซึ่ งส่ ว นใหญ่
ประชาชนได้รับความรู ้ เรื่ องการจัดการขยะมูลฝอยจากเสี ยงตามสายในหมู่บา้ น ซึ่ งการลดขยะมูล
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ฝอยที่ปฏิ บตั ิในครัวเรื อนส่ วนใหญ่ ได้แก่ การแยกขยะรี ไซเคิลไว้สําหรับขาย การทิ้งขยะมูลฝอย
ส่ วนใหญ่จะทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทรวมกันในถังขยะที่เทศบาลตําบลแม่ใจ พบว่า มีปัญหาเรื่ อง
การขาดความร่ วมมือจากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ งบประมาณที่ใช้
จัดการขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ตลอดจนปั ญหาการบริ หารจัดการ
ในองค์กร ที่ภาระงานยังกระจุกตัวอยู่ที่หน่ วยงานเดียว และการจัดทําแผนงานโครงการยังคงเป็ น
กิจกรรมเดิมๆ หรื อเป็ นกิจกรรมที่จดั รณรงค์ข้ ึนเป็ นครั้งคราว ขาดความต่อเนื่อง
บัญชา สุ วรรณสิ ทธิ์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิ ด
ของเทศบาลตํา บลสั น ทรายหลวง อํา เภอสั นทราย จัง หวัดเชี ย งใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม กับ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมครัวเรื อนมีจิตสํานึกในการจัดการมูลฝอย เช่น การเก็บรวม
มูลฝอยไว้ตามจุดที่เทศบาลกําหนด รวมทั้งวิธีการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 7Rs ของกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่ งหมายถึงการเลือกใช้สินค้าที่เหมาะสมหรื อการดัดแปลง ซ่ อมแซมให้นาํ กลับมาใช้ได้อีก
ครั้งหนึ่ง เป็ นต้น
ในส่ วนของการบริ หารจัดการมูลฝอย ด้านการลงทุนเนื่องจากเทศบาลตําบลสันทรายหลวง
เป็ นส่ วนราชการ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ซึ่ ง
เป็ นอํานาจหน้าที่ตอ้ งกระทําโดยไม่คาํ นึงถึงผลกําไรและขาดทุน แต่การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เพื่อหาแนว
ทางแก้ไ ขปั ญหาในส่ วนของการลงทุ นให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพ คุ ม้ ค่า โดยการลงทุนในงบประมาณ
จัดการขยะมูลฝอย พบว่าเป็ นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะการจ้างเหมาเอกชนในการ
นําขยะมูลฝอยไปกําจัด
สุ รศักดิ์ โอสถิตย์พร (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
กับเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามและแบบ
สัม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ า ง กับ ประชากร 2 กลุ่ ม คื อ ประชาชนและผูบ้ ริ หารเทศบาล ได้แก่
นายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาล ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนที่พกั อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ดพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวิธีจดั การลดขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรื อนตามหลักการจัดการขยะ 5 R ซึ่ งมีการทํามาโดยตลอด ด้านประชาชนให้
ความเห็ นว่า เทศบาลดอยสะเก็ดควรหาแนวทางประสานร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนแบบมีส่วนร่ วม
โดยมีการวางแผนงานในส่ วนของการจัดการปั ญหาขยะมูลฝอยทั้งระบบซึ่ งประกอบด้วยการศึกษา
สภาพปั ญหา การวางแผนแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย การมีส่วนร่ วมในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ตอ้ งมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการปั ญหาขยะมูล
ฝอยในพื้นที่เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด

44
ส่ วนผูบ้ ริ หารเทศบาลให้ความเห็นว่า วิธีการจัดเก็บควรจัดหารถเก็บขยะมูลฝอยที่ปิดมิดชิด
มากกว่านี้ ซึ่ งจะสามารถลดกลิ่ นรบกวนชาวบ้านได้ และควรปรับปรุ งที่รองรับถังเก็บขยะมูลฝอย
ของครัวเรื อนต่างๆ เพื่อป้ องกันสุ นขั คุย้ เขี่ยขยะมูลฝอย ควรมีการส่ งเสริ มและรณรงค์ให้ประชาชน
มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนํามาทิง้ วิธีการกําจัดพบว่า เทศบาลตําบลดอยสะเก็ดควรสร้างเตาเผา
ขยะมูลฝอย หรื อหาแหล่งฝังกลบ โดยขอความร่ วมมือหรื อประสานงานกับท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้เคียงที่มี
การฝังกลบที่เหมาะสม
กัญญา จาอ้าย (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุ มชนสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ และ
การสั ง เกตแบบมี ส่ วนร่ วมและไม่ มี ส่ วนร่ วม กับ ประชาชน ผูน้ ํา ชาวบ้า น และสมาชิ ก องค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลสันทราย ผลการศึกษาพบว่า การใช้เอไอซี Appreciation Influence Control (A-IC) เป็ นกระบวนการทําให้กลุ่มตัวอย่าง ผูน้ าํ ชาวบ้าน และสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีส่วน
ร่ วมในการรับรู ้ถึงปั ญหา กําหนดเป้ าหมาย คิดค้นวิธีการแก้ปัญหา และการดําเนินการแก้ไขปั ญหา
ขยะมูลฝอย และทําให้เกิดกิจกรรมโครงการที่ได้ดาํ เนิ นงานในชุ มชนคือ 1. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอย 2. โครงการจัดตั้งกองทุนขยะมูลฝอย และ 3.
โครงการหน้า บ้านน่ ามอง จากการติดตามการดําเนิ นการโครงการพบว่า คณะผูบ้ ริ หารองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลและผูน้ าํ ชาวบ้านได้ไปทัศนะศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ได้จดั ตั้งกองทุน
ขยะมูลฝอย และได้ริเริ่ มโครงการฝึ กอบรมการทําขยะมูลฝอยเป็ นปุ๋ ยหมักชี วภาพ เอ็นไซม์ และ
บํา บัดของเสี ย รวมทั้ง ได้ดาํ เนิ นโครงการหน้า บ้า นน่ า มอง ซึ่ ง สรุ ป ว่า เทคนิ ค เอไอซี ทํา ให้เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่ วม ก่อให้เกิดการยอมรับ และรู้สึกว่าเป็ นเจ้าของปั ญหา อันนําไปสู่ การแก้ไข
ร่ วมกัน
ชูชีพ ศิริ (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบ้านกาด
อําเภอวาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ปริ มาณขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบ้านกาดส่ วนใหญ่มีแหล่งกําเนิ ดจากสถานประกอบการพาณิ ชย์โดยเฉพาะ
ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อนก่อนทิ้ง โดยแบ่ง
ขยะมูลฝอยเป็ น 2 ประเภท คือขยะเปี ยก และขยะแห้ง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการคัดแยก
ประเภทขยะมูล ฝอยอยู่ใ นระดับ น้อย ซึ่ ง ทําให้ส ภาพการขยะมูล ฝอยโดยรวมยังไม่ส ามารถลด
ปริ มาณลงได้และการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร เพื่อให้
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบ้านกาดเกิดประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับครัวเรื อน และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
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ประชาชนในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยร่ วมกับเทศบาลเพื่อเป็ นพื้นฐานของการแก้ไขปั ญหา
ขยะมูลฝอย และลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
พิภทั ร แสงสิ นธุ ศร (2549) ได้ทาํ การศึ กษาเรื่ อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครภู เ ก็ต จัง หวัด ภู เ ก็ ต โดยใช้แ บบแบบสอบถามกับ ประชาชนผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยรวมมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสู ง พบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
มากที่สุดคือ ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ รองลงคือ ด้านการลดการเกิ ดขยะมูลฝอย และด้านการคัด
แยกขยะมู ล ฝอย โดยในด้า นการนํา กลับ มาใช้ใ หม่ ประชาชนเลื อกขยะมู ล ฝอยประเภทกล่ อ ง
กระดาษ หรื อหนังสื อพิมพ์เก็บไว้ขายหรื อนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ในด้านการลดการเกิดขยะมูล
ฝอย ประชาชนเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของใบใหญ่เพียงใบเดียวมากกว่าใบเล็กหลายๆ ใบ และใน
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะเปี ยก ซึ้ งต้องมีถงั ขยะมารองรับเสมอ
วิระ บํารุ งศรี (2549) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปั ญหา
ขยะมูลฝอย ศึกษากรณี จงั หวัดราชบุรีโดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั ประชากร 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรีแบ่ง
ได้เป็ น 2 มิติ คือ ปริ มาณขยะมูลฝอยที่มีจาํ นวนมากและการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกสุ ขอนามัย
โดยมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหา 5 แนวทาง คือ 1. การขยายสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 2. การ
จัดตั้งศูนย์การกําจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่ งเป็ นการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เพื่อรับมือกับ
ขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การจัดตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย
และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย 3. จ้างเหมาบริ ษทั เอกชนเพื่อการกําจัดขยะมูลฝอย 4. รณรงค์ให้
ประชาชนลดปริ มาณขยะมูลฝอย โดยการลดการก่อเกิดขยะมูลฝอย การนําผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ าํ และ
การนํากลับมาผลิตใหม่ และ 5. การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ศุภชัย ไชยลังกา (2545) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การศึกษาเพื่อจัดทําแบบปฏิบตั ิการจัดการขยะ
มู ล ฝอยในเขตเทศบาลตํา บลแม่ ส าย อํา เภอแม่ ส าย จัง หวัด เชี ย งราย โดยใช้แ บบสอบถามกับ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย
จัง หวัด เชี ย งราย โดยชุ ม ชนมี ก ารกํา จัด ขยะมู ล ฝอย โดย การเผา การนํา ขยะไปฝั ง กลบ หรื อ
แม้กระทัง่ การนํามูลฝอยไปทิง้ ตามที่สาธารณะ โดยเฉพาะครัวเรื อนต่างๆ ยังไม่ได้คดั แยกขยะ การมี
ส่ วนร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังระดับตํ่า ปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมากและมีแนวโน้ม
เพิ่มตามจํานวนประชากรและนักท่องเที่ยว อีกทั้งการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
แม่สาย ยังมีขอ้ จํากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่ องมือ ยานพาหนะในการบรรทุกขยะมูลฝอย
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แต่ท างเทศบาลได้มี โครงการแผนฟื้ นฟูแก้ไขในระยะยาว เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยที่นบั วันเพิ่มมากขึ้น
ธนาพร ประสิ ทธิ์ นราพันธุ์ (2544) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดการขยะชุมชน กรณี ดงม่อน
กระทิง เทศบาลนครลําปาง โดยใช้แบบสอบถามกับประชากร 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและผูน้ าํ ชุมชน
ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั ิงานจัดการขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูล
ฝอยของชุ มชนบ้านดงม่อนกระทิงมีรูปแบบดําเนินการจัดการด้วยตัวเองโดยดําเนินการจัดเก็บขยะ
การจัดหาแรงงานเพื่อปฏิบตั ิงาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ การบริ หารกองทุนขยะ และการ
แก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ รวมถึ ง การกํา หนดเกณฑ์ ก ารปฏิ บ ัติ เ พื่ อ จัด การขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนเอง
ประชาชนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มมากในการจัด การขยะมู ล ฝอย โดยในกระบวนการ
ดําเนิ นงานของชุ มชนนั้น ปั จจัยการรับรู้ข่าวสาร ผูน้ าํ การมีส่วนร่ วมของชุมชน การสนับสนุ นของ
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ และเทศบาลนครลํา ปาง เป็ นปั จจัย ที่มีผลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุ มชน โดยเป็ นการส่ งเสริ มการดําเนิ นงานของชุ มชนให้มีศกั ยภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
นิ ภาศ นิ ลสุ วรรณ (2543) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบวิธีจดั การมูลฝอยที่
นํามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้แบบสอบถามกับประชาชน กลุ่ ม
สามล้อและร้านรับซื้ อของเก่ารายย่อยที่ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนในเขตเทศบาล กลุ่มรายย่อยหรื อพ่อค้าคน
กลางที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนในสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย และร้านรับซื้ อของเก่าที่ข้ ึนทะเบียนตาม
กฎหมายในเขตเทศบาลมี ต้ งั แต่ขนาดเล็กและใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบหรื อวิธีการนํามูล
ฝอยกลับมาใช้ใหม่ในอนาคตมีความเป็ นไปได้ 4 รู ปแบบ เมื่อศึกษาเปรี ยบเทียบโดยใช้ความเป็ นไป
ได้ทางเศรษฐศาสตร์ และความเป็ นไปได้ในการลดผลกระทบภายนอกต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ น
เกณฑ์การเปรี ยบเทียบ โดยมีเป้ าหมายการคัดแยกปริ มาณมูลฝอย ซึ่ งรู ปแบบที่มีความเหมาะสมกว่า
รู ปแบบอื่นเป็ นรู ปแบบที่ 1 โดยมีการคัดแยกทั้ง 3 แหล่ง แต่เพิ่มการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดมูลฝอย
อย่างเดียว คือ มีการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิดมูลฝอย 28.72 ตันต่อวัน โดยในระหว่างการเก็บขน 0.18
ตันต่อวัน และในสถานที่กาํ จัดมูลฝอย 2.66 ตันต่อวัน
รู ปแบบที่เหมาะสมดังกล่าวมีการคัดแยกภายใต้ความจริ งที่วา่ คัดแยกวัสดุที่สามารถขายได้
ทันทีโดยมีแหล่งรับซื้ อรองรับ โดยให้มีการคัดแยกเพิ่มขึ้น ณ สถานที่กาํ จัด 2.94 ตันต่อวัน แต่วสั ดุ
ที่ คดั แยกเพิ่ม ขึ้นนี้ เป็ นวัสดุ ที่มี การแตกหัก สกปรก หรื อคุ ณภาพตํ่า กว่าที่ ควรจะเป็ น ต้องมี การ
ปรับปรุ งคุณภาพก่อนที่จะจําหน่ายและมีแหล่งรับซื้อไม่กว้างขวาง ในอนาคตคาดว่าสามารถคัดแยก
ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ อีก ถ้าเทศบาลนครหาดใหญ่สามารถยกระดับการจัดการหรื อมีเทคโนโลยีการ
คัดแยกที่ดีกว่าที่เป็ นอยู่
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ร่ วมศักดิ์ ยะใหม่วงศ์ (2543) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ความรู้และความตระหนักที่มีผลต่อการ
จัด การขยะมู ล ฝอยของเจ้า หน้ า ที่ ส าธารณะสุ ข ประจํา สถานี อ นามัย จัง หวัด น่ า น โดยใช้
แบบสอบถามกับหัวหน้าสถานี อนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่ อง
การจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุ ข ประจําสถานีอนามัยจังหวัดน่าน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง ด้านการกําหนดประเภท การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ ง การบําบัดและการกําจัด
ทําลาย และยังพบว่ามีความตระหนักในปั ญหาขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุ ข ประจําสถานี
อนามัย จังหวัดน่าน อยู่ในระดับสู ง ด้วยความสํานึ ก ความใส่ ใจ และการประเมินค่า ทําให้สภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุ ข ประจําสถานีอนามัย จังหวัดน่านอยูใ่ นระดับปาน
กลาง การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ ง การบําบัด และการกําจัดทําลาย ซึ่ งจากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า ความรู ้ เรื่ องการจัดการขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุ ข ประจําสถานี
อนามัย จังหวัดน่าน มีความสัมพันธ์กบั การจัดการขยะมูลฝอยน้อยมาก แต่พบว่าความตระหนักใน
ปั ญหาขยะมูลฝอยมีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการขยะมูลฝอย
วิทยา เชื้ อทอง (2543) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยแบบศูนย์รวมในเขตเทศบาลตําบลข้าวกํ่า อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสอบถามกับ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนเห็นว่าการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลในทุกๆ ด้าน ทั้ง
ในด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิ ทธิ ภาพ จํานวนถังรองรับขยะมูลฝอยมีบริ การอย่างเพียงพอ
ซึ่ งเทศบาลมีถงั รองรับขยะมูลฝอยที่แยกประเภทขยะมูลฝอย โดยมีความถี่ในการเก็บขนขยะมูลฝอย
ที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยงั เห็นว่าพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลปฏิบตั ิงานอย่างแข็งขัน
และประชาชนมีความเห็นว่าเทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ลดปริ มาณขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ
มูลฝอย และนํากลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่ งเทศบาลควรเป็ นหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
โดยตรง และมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการกําจัดขยะแบบศูนย์รวมในเทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า
นอกจากนี้ ประชาชนไม่ตอ้ งการให้เทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่าเป็ นที่รองรับขยะมูลฝอยจาก
ตําบลอื่น หรื อหากมีความจําเป็ นจะต้องรองรับขยะมูลฝอยจากตําบลอื่น ประชาชนในพื้นที่ก็ควร
ได้รับเงินชดเชยหรื อเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากประชาชนคิดว่า การเป็ นที่รองรับขยะมูลฝอย
มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมและปั ญหามลพิษ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็ นปัญหาที่ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกันแก้ไข
ขวัญกมล ทองนาค (2541) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดการมูลฝอยของเทศบาลและ
สุ ขาภิบาลในภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล และสุ ขาภิบาล ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ได้แก่
ปริ มาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เทศบาลส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ท้ งั หมด รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานตํ่า
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เนื่ องจากเป็ นรถที่ ใ ช้ง านมานาน ส่ วนใหญ่เทศบาลใช้วิธี ก ารกํา จัด ขยะมูล ฝอยโดยการเทกอง
กลางแจ้งแล้วเผา ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง โดยบุคลากรที่ทาํ งานด้านการกําจัดขยะมูลฝอยยังขาด
ความรู ้ ความชํานาญรายละเอี ยด เทคนิ ค ข้อจํากัด ความเป็ นไปได้ ในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาชนส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องปั ญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย และยังไม่มีความ
พร้อมที่จะยอมรับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล โดยเฉพาะการที่จะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย และเทศบาลยังขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยม
ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่งวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปั จจุบนั นี้ไม่ถูกหลักสุ ขาภิบาล คือ การ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองกลางแจ้งแล้วเผา การเผา และการฝังกลบ
วิชยั ลักษณ์ รุจิ (2541) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ วมของ
ครัวเรื อน กรณี ชุมชนบ้านหลวย เทศบาลเมืองลําพูน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กบั ประชากร 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ครั ว เรื อ นและกลุ่ ม ผู ้นํา ชุ ม ชน ได้แ ก่ นายกเทศมนตรี ประธานชุ ม ชน ผูอ้ ํา นวยการกอง
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ใน
ชุมชนมีวธิ ี จดั การขยะมูลฝอยของครัวเรื อนตามประเภทของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน สามารถใช้วิธี
จัดการได้ดี และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนไม่ทาํ ให้เกิดปั ญหาขยะภายในชุ มชน
และเทศบาลสามารถเก็บขยะได้สะดวกเรี ยบร้อย และเคยมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุ มชน โดยได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นจากผูน้ าํ ชุ มชนในการดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และยังมี
ความตระหนักต่อปั ญหาของชุ มชน จึงทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมระหว่างประชาชนกับผูน้ าํ ชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยและกิจกรรมอื่นๆ และมีทศั นคติความคิดเห็นที่ดีต่อผูน้ าํ และเห็นว่าผูน้ าํ มี
บทบาทสําคัญในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ผูไ้ ด้รับการยอมรับจากประชาชนในชุ มชน
เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งผูน้ าํ ได้ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนใน
ทุกขั้นตอน จึงทําให้เกิดความสามัคคี และร่ วมมือกันในการกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนด้วยดี
ชาลี อ่องฬะ (2538) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั ญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
เชี ยงใหม่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ กับหัวหน้าแขวง ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภาค
ธุ รกิ จเอกชน พนักงานขับรถขยะและพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาการ
จัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีการจัดเก็บขยะโดยเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 2-3 เที่ยว ต่อ
จํานวนรถขยะ 1 คัน การเก็บขยะเที่ยวแรกเริ่ มเวลา 04.00 น. และสิ้ นสุ ดการทํางาน 15.00 น. ในการ
จัดเก็บขยะของพนักงานจัดเก็บขยะจะมีการแยกประเภทของขยะเฉพาะบางส่ วนที่จะนําไปขาย
เท่านั้น สําหรับขยะมูลฝอยที่นาํ ไปทิ้งยังสถานที่กาํ จัดขยะจะทิ้งรวมกันทั้งหมด และมีการกําจัดขยะ
โดยใช้วิธี ขุด กลบ ฝัง ส่ วนสิ่ งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บคือ เข่ง
ใหญ่ เข่งกลาง ถัง ไม้กวาด คราดไม้ ถุงมือ รองเท้ายาง คราดเหล็ก พลัว่ ด้ามเหล็ก และบุง้ กี๋ ทราย
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อุปกรณ์ประจํารถที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยซึ่ งในขณะนี้เทศบาลมีจาํ นวนเพียงพอ สภาพรถเก็บ
ขยะก็ยงั อยูใ่ นสภาพดี ปั ญหาสําคัญในขณะนี้ คือ ประชาชนยังไม่ให้ความร่ วมมือเต็มที่ในการคัด
แยกขยะมูลฝอยและการใช้ถุงดํา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่
และปั ญหาสําคัญที่สุดขณะนี้ คือ ปั ญหาการไม่มีที่ทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถาวร ปั จจุบนั ได้นาํ ไปทิ้งใน
เขตสุ ขาภิบาลอําเภอใกล้เคียง แต่ก็ถูกชาวบ้านที่มีบา้ นเรื อนอยูใ่ กล้เคียงต่อต้านมาโดยตลอด

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาระบบการจัด การขยะมู ล ฝอย และปั ญ หาและศึ ก ษาอุ ป สรรคในการ
ดําเนิ นงานของระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี รวมถึ ง
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ งใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานกําหนด
นโยบายและวางแผนการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบการผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพและเชิ งปริ มาณ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล (งานวิจยั เชิงคุณภาพ)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษา แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ ดและผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ ด
2. เจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น พนักงานคัดแยกขยะมูลฝอย พนักงาน
ขับรถ และพนักงานที่เก็บขนประจํารถ เป็ นต้น เจ้าหน้าที่แปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ และเจ้าหน้าที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ของเทศบาล
3. ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง (งานวิจยั เชิงปริ มาณ)
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลบางพูด เทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 59,230 คน (กรมการปกครอง, 2553) ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ดงั กล่าว
เป็ นตําบลที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุด ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อปริ มาณขยะมูลฝอยสู งสุ ด
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กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสําหรับการวิจยั คํานวณจากจํานวนประชากร 59,230
คน โดยใช้วิธีของ Taro Yamane (1967 : 125) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้สูตร ดังนี้
n =

สู ตร

N
1+Ne2

เมื่อ n คือ จํานวนหรื อขนาดของตัวอย่าง
N คือ จํานวนหรื อขนาดประชากร (59,230 คน)
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในรู ปร้อยละที่ยอมรับได้ (ในที่น้ ีใช้ 0.05)
จากข้อมูลข้างต้น คือ N = 59,230 และ e = 0.05

แทนค่าในสู ตร จะได้

N
1+Ne2

=

59,230
1+59,230(0.05)2

= 397.32
เพื่อความสะดวกในการคํานวณ การศึกษาครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างของประชาชนจํานวน 400 คน
การสุ่ ม ตัวอย่า ง ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบการสุ่ ม ตัวอย่า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) และเลื อกกลุ่มตัวอย่างที่มีศกั ยภาพในการตอบแบบสอบถามได้ โดยหลีกเลี่ยงไม่เลือก
กลุ่มเด็กและคนชรา เนื่องจากข้อจํากัดด้านการอ่านหนังสื อและบางคําถามอาจตอบไม่ชดั เจนทําให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้วน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม เกี่ยวกับการศึกษาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็ นการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างคําถามที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการผสมกัน เพื่อเป็ นการเปิ ดกว้างในการเสนอความคิดเห็นของผูต้ อบคําถาม และ
ให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยการสัมภาษณ์ ประเด็นต่างๆ จากกลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตามที่ตอ้ งการ
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โดยแต่ละกลุ่มของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 แบบสัมภาษณ์สาํ หรับผูบ้ ริ หาร
1. นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ ด สัมภาษณ์เรื่ อง นโยบายในการดําเนิ นการ
จัดการขยะมูลฝอย และสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทาง
แก้ไขเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
2. ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ ด สัมภาษณ์
เรื่ อง นโยบายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนิ นการ
จัดการขยะมูลฝอย และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 แบบสัมภาษณ์สาํ หรับเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล ได้แก่ พนักงานคัดแยกขยะมูลฝอย
พนักงานขับรถ และพนักงานที่เก็บขนประจํารถ เป็ นต้น สัมภาษณ์เรื่ อง การเก็บขนขยะมูลฝอย และ
สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคของการดําเนิ นงานในแต่ละขั้นตอน
2. เจ้าหน้าที่แปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเจ้าหน้าที่กาํ จัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล สัมภาษณ์เรื่ อง การแปลงรู ปขยะมูลฝอยและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย และสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคของการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
1.3 แบบสัมภาษณ์สาํ หรับประชาชน
ประชาชนในชุ มชน สัมภาษณ์เรื่ อง วิธีการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด (การคัด
แยกขยะมูลฝอยและการจัดเก็บขยะมูลฝอยไว้ชวั่ คราว. และข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย
2. แบบสอบถาม เป็ นการสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การเก็บขนขยะมูลฝอย การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
และการกําจัดขยะมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 8 ข้อคําถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพทางครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได้ จํานวนสมาชิ กในครอบครัว และระยะเวลาที่
อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เขตเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยจํานวน 13 ข้อคําถาม ซึ่ งใช้แบบ Likert scale โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด เท่ากับ 1 ระดับความพึงพอใจน้อย เท่ากับ 2 ระดับความพึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3
ระดับความพึงพอใจมาก เท่ากับ 4 และระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 5
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ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยสังเกต แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย ประเภทขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรู ป
และการนําขยะมูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย และสภาพปั ญหา อุปสรรคของการ
ดํา เนิ นงานในแต่ ล ะขั้นตอน ปริ ม าณของขยะมูล ฝอย ความสะอาดเรี ย บร้ อยของชุ ม ชน และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ของชุมชน
4. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม ซึ่ งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์โดยการใช้กล้อง
ถ่ายรู ปบันทึกภาพต่างๆ ผูว้ ิจยั ได้หลี กเลี่ ยงการใช้เครื่ องบันทึกเสี ยง เพราะไม่ตอ้ งการให้กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลเกิดความกังวล อีกทั้งต้องการให้ขอ้ มูลได้ถูกต้องและเป็ นธรรมชาติมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู ้วิ จ ั ย ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ ละแบบสั ง เกตจาก
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ ด ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่แปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
เจ้าหน้าที่กาํ จัดขยะมูลฝอยของเทศบาล และประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เทศบาลนครปาก
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษานโยบายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย
การขนถ่ายขยะมูลฝอย การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด สภาพปัญหาหรื ออุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย
ใช้แบบสอบถามจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 400 ชุ ด เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึ งนายกเทศมนตรี ของ
เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์
2. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดใช้ระยะเวลา 1 เดือน
3. ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้น
นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ โดยผ่านการวิเคราะห์แล้ว ซึ่ งได้จาก
หนัง สื อ บทความทางวิ ช าการ รายงานการประชุ ม เอกสารทางราชการ เอกสารส่ ว นบุ ค คล
อินเตอร์ เน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์ สถิติรายงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทํา
ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยมีการ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล บันทึก และสรุ ปตามความต้องการของวัตถุประสงค์
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และเอกสารข้อมูล ประกอบด้วย
1. การเกิดขยะมูลฝอย 2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด 3. การเก็บขนขยะมูลฝอย 4. การขน
ถ่ายขยะมูลฝอย 5. การแปลงรู ปขยะมูลฝอยและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และ 6. การกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ตามประเด็ นการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ ห็ นองค์ป ระกอบต่ า งๆ และแยกแยะประเด็น อย่า งชัด เจนของ
การศึ ก ษาระบบการจัดการขยะมู ล ฝอย ซึ่ ง จะทํา ให้ท ราบถึ ง สภาพปั ญหาและอุ ป สรรคในการ
ดําเนิ นงาน และหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างเหมาะสม โดยการนํา
ความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษา มาสรุ ปความคิดเห็นแต่ละประเด็นและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร
ทางวิชาการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาเขียนเพื่อเชื่ อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อธิ บายผลการศึกษา และให้ได้ขอ้ มูลในภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิดและตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ
ข้อมู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ ไ ด้จากแบบสอบถาม จํา นวน 400 ชุ ด นํา มาวิเคราะห์ ด้วยการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical Package for the Social
Sciences) เพื่อประมวลค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1. ใช้สถิ ติการนับความถี่ และหาค่าร้อยละ ซึ่ งจะนําเสนอข้อมูลโดยรู ปแบบตารางแสดง
จํา นวนความถี่ และร้ อยละ สํา หรั บตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครั ว การศึ กษา อาชี พ
รายได้ จํานวนสมาชิ กในครอบรัว และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตําบลบางพูด เขตเทศบาลนครปาก
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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2. ใช้สถิ ติการหาค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับตัวแปร ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1-5 คะแนน โดยวิธีของ
Likert-Scale ตามระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด และค่าคะแนน
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ได้จะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

กิจกรรม

2553
มิ.ย.

ก.การเตรียมการค้ นคว้ า
ข้ อมูลการวิจัย
1.การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.การติดต่อหน่วยงานและ
รวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ น
3.สร้างเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั
4.ทดสอบและแก้ไข
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

ข.การเก็บข้ อมูล

5.สอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ค.การประมวลผลและ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
6.ประมวลผลข้อมูล
7.วิเคราะห์และแปลผล
8.สรุ ปผลการวิจยั

ง.การเขียนรายงานและ
การเผยแพร่ ผลงาน
9.เขียนรายงาน
10.จัดพิมพ์รายงาน
11.การนําเสนอผลงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย.

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาเรื่ องการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี และปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการกําหนด
นโยบายและวางแผนการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ดําเนินการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จํานวน 43 คน และแบบสอบถามความ
พึง พอใจของประชาชนต่ อระบบการจัดการขยะมูลฝอย จํา นวน 400 ชุ ด ผลการศึ กษาสามารถ
นําเสนอ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ คือ
ส่ วนที่ 1 การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ ว นที่ 2 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่อ ระบบการจัด การขยะมูล ฝอยของ
เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 1 การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดย
แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ผูใ้ ห้ ข ้อมู ล แบบสั ง เกต และการศึ ก ษาเอกสารข้อ มู ล ประกอบด้ว ย
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ ด ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่แปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
เจ้าหน้าที่กาํ จัดขยะมูลฝอย และประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี ผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาการเกิ ดขยะมูลฝอย พบว่าปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นในเขตเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีประมาณ 186.34 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะมูล
ฝอยย่อยสลาย ขยะมูลฝอยรี ไซเคิล ขยะมูลฝอยทัว่ ไป และขยะมูลฝอยติดเชื้อ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ประเภทและร้อยละของขยะมูลฝอยเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ที่
ประเภท
นํา้ หนัก (ตันต่ อวัน)
ร้ อยละ
1

ขยะมูลฝอยย่อยสลาย

111.97

60.09

2

ขยะมูลฝอยรี ไซเคิล

62.31

33.44

3

ขยะมูลฝอยทัว่ ไป

11.72

6.29

4

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

0.34

0.18

รวม

186.34

100.00

ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี. เอกสารข้อมูลปริ มาณขยะมูลฝอยที่เข้าทิ้ง ณ สถานที่
กําจัดมูลฝอยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ประจําปี พ.ศ.2553. นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553.
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นขยะมูลฝอยย่อยสลาย จําพวก
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้ อสัตว์ ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่ งขยะมูลฝอยย่อยสลาย คิดเป็ นร้อยละ
60.09 รองลงมา คื อ ขยะมูลฝอยรี ไซเคิลและขยะมูลฝอยทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 33.44 และ 6.29
ตามลําดับ
ปริ มาณขยะมูลฝอยทัว่ ไปของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2549-2554
แสดงดังตารางที่ 5 และปริ มาณขยะมูลฝอยติดเชื้ อของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในปี
พ.ศ. 2554 แสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 5 ปริ มาณขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2549-2554
พ.ศ.

ปริมาณขยะมูลฝอย
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวมต่ อปี
(ตัน)

เฉลีย่ /
ตัน/วัน

ค่ าบริการ/ปี
(บาท)

2549 4,873.720 4,371.335 4,927.775 5,116.745 5,834.635 5,735.195 5,448.080 5,252.730 5,283.220 5,204.640 4,784.340 5,060.730 61,893.145 169.570 9,283,971.75
2550 5,051.505 4,763.480 5,374.920 5,208.685 6,249.970 5,536.995 5,630.025 5,868.725 5,433.645 4,970.795 5,022.685 5,192.920 64,304.350 176.176 9,645,652.50
2551 5,464.865 5,665.470 5,475.305 5,266.145 6,027.790 5,487.755 5,515.430 5,334.785 5,162.000 5,308.105 4,978.620 5,296.760 64,983.030 177.549 9,747,454.50
2552 5,102.140 4,920.200 5,458.035 5,606.065 5,898.200 6,236.950 6,031.115 6,108.897 5,503.340 5,925.300 5,079.660 5,568.070 67,437.972 184.762 10,115,695.80
2553 5,429.720 4,968.305 5,492.865 5,059.560 6,070.175 5,352.970 5,822.370 6,035.930 5,864.335 6,142.030 5,870.885 5,859.096 67,968.241 186.214 10,195,236.15
2554 5,361.195 5,131.865 6,111.670

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,604.730 184.497 2,490,709.50

ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี. เอกสารข้อมูลปริ มาณขยะมูลฝอยที่เข้าทิ้ง ณ สถานที่กาํ จัดมูลฝอยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ประจําปี พ.ศ.2553.
นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553.
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ตารางที่ 6 ปริ มาณขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2553
ลําดับ
เดือน
ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ (กิโลกรัมต่ อวัน)
1
มกราคม
10,910
2
กุมภาพันธ์
9,720
3
มีนาคม
9,537
4
เมษายน
9,277
5
พฤษภาคม
9,705
6
มิถุนายน
9,028
7
กรกฎาคม
11,175
8
สิ งหาคม
10,153
9
กันยายน
11,475
10
ตุลาคม
11,158
11 พฤศจิกายน
10,861.72
12
ธันวาคม
11,403.2
รวมต่อปี (กิโลกรัม)
124,324.92
เฉลี่ย/กก./วัน
340.62
ค่าบริ การ (บาท)
3,065.55
ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี. เอกสารข้อมูลปริ มาณขยะมูลฝอยที่เข้าทิง้ ณ สถานที่
กําจัดมูลฝอยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ประจําปี พ.ศ.2553. นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553.
แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยของพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีจาํ นวน 14 แห่ง
ซึ่งแหล่งกําเนิดหลักของขยะมูลฝอยมาจากครัวเรื อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ที่มีมากถึง 47,169 แห่ง ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
แหล่ งกําเนิด
จํานวน (แห่ ง)
1. ครัวเรื อน
47,169
2. อาคารพาณิ ชย์
3,580
3. หมู่บา้ นจัดสรร
43
4. โรงเรี ยน
4.1 สังกัด สพฐ.
12
4.2 เอกชน
22
5. สถานบริ การสาธารณสุ ข
5.1 สถานีอนามัย
4
5.2 ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
2
5.3 โรงพยาบาลของรัฐ
2
5.4 โรงพยาบาลเอกชน
2
5.5 คลินิก
78
5.6 สถานพยาบาลสัตว์
14
6. ห้างสรรพสิ นค้า
4
7. ธนาคาร
9
8. ศาสนาสถาน
16
9. โรงแรม
3
10. ตลาดสด
5
11. ร้านอาหาร
1,766
12. ร้านค้า/ร้านของชํา
1,178
13. สถานที่ราชการ
5
14. โรงงานอุตสาหกรรม
223
ที่มา : เทศบาลนครปากเกร็ ด. เอกสารข้อมูลทัว่ ไปด้านการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อจัดทําแผนชุมชน.
นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553.
ปั ญหาที่พบในปั จจุบนั คือ ขยะมูลฝอยมีปริ มาณมากขึ้น ทําให้ภาชนะรองรับมีจาํ นวนไม่
เพียงพอ ส่ งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในบริ เวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริ เวณบนสะพานลอย ซึ่ ง
ไม่มีหน่วยงานทางเทศบาลขึ้นไปเก็บขน
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2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
จากการศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิ ด พบว่าปริ มาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากครัวเรื อนมีปริ มาณเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่ งวิธีการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็ น 2
วิธี คือ การเก็บขยะมูลฝอยไว้ชวั่ คราวและการคัดแยกขยะมูลฝอย ผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้
ดังนี้
1. การเก็บขยะมูลฝอยไว้ชวั่ คราว โดยภาชนะที่ใช้ในการรองรับขยะมูลฝอยจะใช้ถุงดํา
เนื่องจากมีน้ าํ หนักเบา ราคาไม่แพง สะดวกในการขนย้าย เมื่อขยะมูลฝอยเต็มถุงแล้วจะนํามาวางไว้
หน้า บ้า นหรื อจุ ดวางถัง ที่ ท างเทศบาลจัด วางไว้ใ ห้บ ริ ก ารแก่ ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ นถัง พลาสติ ก สี เขี ย ว
สําหรับรองรับขยะเปี ยก และสี เหลือง สําหรับรองรับขยะแห้ง ขนาดความจุ 140 ลิตร จํานวน 200
ใบ และขนาด 240 ลิตร จํานวน 700 ใบ และมีถงั คอนเทนเนอร์ วางในบริ เวณที่มีขยะมูลฝอยมาก
ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 20 ถัง ซึ่ งลักษณะภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ดังรู ปที่ 3

ภาพที่ 3 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นจากบ้านเรื อนและแหล่งกําเนิ ดอื่นๆ ส่ วน
ใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง แต่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถขายได้
เช่น ขวดนํ้าพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋ องนํ้าอัดลม กระป๋ องเบียร์ กล่องกระดาษ เพื่อนําไปขาย ส่ วน
ขยะมูลฝอยติดเชื้ อที่เกิดจากสถานบริ การสาธารณสุ ขได้มีการคัดแยกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขไว้
เรี ยบร้อยแล้ว
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ปั ญหาที่พบในขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด คือ ประชาชนไม่มีการ
คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ทําให้เกิดขยะมูลฝอยเป็ นภาระในการเก็บขนและการกําจัดอย่าง
มาก ซึ่ งทางเทศบาลต้องสู ญเสี ยงบประมาณในการดําเนินการเก็บขนและการกําจัดจํานวนมาก อีก
ทั้งการรณรงค์ส่งเสริ มด้านการมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยยังมีอยูน่ อ้ ย
3. การศึกษาการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
จากการศึกษาการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ประกอบด้วย วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอย รถ
ที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย และงบประมาณที่ใช้ในการเก็บขนขยะ
มูลฝอย ผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
3.1 วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอย
วิธีการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ดําเนิ นการโดย
รู ปแบบถังรวม คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยจากถังรวมขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะ ซึ่ งวางถังขยะมูล
ฝอยไว้หน้าบ้านหรื อตลาดตามที่เทศบาลได้จดั วางไว้ จากนั้นจะมีรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยมาขน
ไปเทยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ส่ วนถังคอนเทนเนอร์ ที่บรรจุขยะมูลฝอย มีวิธีการเก็บขน คือ
รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ จะบรรทุกคอนเทนเนอร์ เปล่ามาเปลี่ยนแทนที่กบั คอนเทนเนอร์ ที่มีขยะมูล
ฝอยบรรจุอยู่ จากนั้นจะเอาคอนเทนเนอร์ ที่มีขยะมูลฝอยบรรจุอยูไ่ ปเทในรถบรรทุกขนถ่ายขยะมูล
ฝอย เมื่อขยะมูลฝอยเต็มแล้ว จะนําไปเทยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ซึ่ งจะนําไปเทวันละ 1 รอบ
โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยคันแรกจะออกจากโรงเก็บรถ เวลา 01.00 น. และคันสุ ดท้ายที่ออกจาก
โรงรถ เวลา 07.00 น. ซึ่ งจะเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 1 รอบ คือรอบเช้า เวลา 07.00-12.00 น. ซึ่ งการ
เก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลจะให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน
3.2 รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย
รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีจาํ นวน
71 คัน แบ่งเป็ น 8 ประเภท ดังตารางที่ 8 และลักษณะของรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย ดังรู ปที่
4
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ตารางที่ 8 ประเภทรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ประเภทรถ
จํานวน (คัน)
1. รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 10 ลบ.ม.
1
2. รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 6 ลบ.ม.
39
3. รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.
17
4. รถบรรทุกขนถ่าย 10 ล้อ
3
5. รถบรรทุกขนถ่าย 6 ล้อ
5
6. รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ (Container Hauling Truck)
2
7. รถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ
1
8. รถดูดสิ่ งปฏิกลู (ดูดส้วม)
3
ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี, เอกสารข้อมูลอุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้ในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553).

ภาพที่ 4 รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร
3.3 พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งจัดให้
ประจํารถเก็บขนขยะมูลฝอย 4 คน แบ่งเป็ นพนักงานขับรถยนต์ 1 คน และพนักงานเก็บขนขยะมูล
ฝอยประจํารถ 3 คน ซึ่ งพนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย และแต่ง
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กายด้วยความรัดกุมมิดชิด โดยพนักงานจะสวมหมวกผ้า กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ สวมถุงมือยาง
สี ดาํ และใช้ผา้ ปิ ดจมูกทุกคน
3.4 งบประมาณที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอย
งบประมาณที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 11 ส่ วน ดังตารางที่ 9 โดยงบประมาณส่ วนใหญ่จะเป็ นค่านํ้ามันรถ
เก็บขนขยะมูลฝอย ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 งบประมาณต่อปี ที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ลําดับ
รายการ
งบประมาณทีใ่ ช้ (บาท)
1
เงินเดือนพนักงาน
3,336,480
2
ค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
10,406,120
3
ค่านํ้ามันรถขยะมูลฝอย
18,006,675
4
ค่าซ่อมบํารุ ง
14,764,500
5
ค่ากําจัดขยะมูลฝอยที่จ่ายให้ อบจ.
9,947,900
6
ค่าวัสดุก่อสร้าง
198,378
7
ค่าสวัสดิการพนักงาน
6,579,942
8
ค่าสาธารณูปโภค
313,230
9
ค่าจ้างเวรยาม
1,013,160
10
ค่านํ้ายาดับกลิ่น
1,170,000
11
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
4,769,646
70,506,031
รวม
ที่มา : เทศบาลนครปากเกร็ ด, กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม, เอกสารข้อมูลค่าในจ่ายในการ
ปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาด ประจําปี พ.ศ.2553 (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553).
ส่ วนขยะมูลฝอยติดเชื้ อมีการดําเนินการเก็บขนขยะโดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีจะไปเก็บ ณ สถานบริ การสาธารณสุ ข ของเทศบาลนครปากเกร็ ด โดย
คิดค่าขนส่ งขยะมูลฝอยติดเชื้ อไปยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 1.5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ งยัง
ไม่รวมค่ากําจัดขยะมูลฝอย
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ปั ญหาที่พบในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยที่สาํ คัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
1. ปริ มาณขยะมูลฝอยมีจาํ นวนมาก ทําให้พนักงานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด
ทําให้เกิดขยะมูลฝอยตกค้างบริ เวณข้างถนนและบริ เวณสะพานลอย
2. ประชาชนนําถังขยะและถุงขยะที่ชาํ รุ ดมาใช้ในการบรรจุขยะมูลฝอยทําให้ขยะมูลฝอย
ปลิวไปทัว่ บริ เวณใกล้เคียง ส่ งผลให้พ้นื ที่โดยรอบสกปรก
3. ประชาชนไม่นาํ ถุงขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่ งยากต่อการเก็บขนขยะ
มูลฝอย และในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ ประชาชนจะจอดรถไว้บริ เวณหน้าบ้านของตัวเองทําให้กีด
ขวางการเข้าและออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ลาํ บากและยากขึ้น
4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถังไม่มีฝาปิ ดมิดชิด ทําให้สุนขั คุ ย้ เขี่ยขยะมูลฝอย หกทัว่
บริ เวณโดยรอบ จึงส่ งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันจํานวนมาก
4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ ายขยะมูลฝอย
จากการศึกษาระบบการขนถ่ายและการขนส่ งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาํ จัด ผลการศึกษา
พบว่าการเก็บขนขยะมูลฝอยในช่วงก่อนเวลา 6.30 น. รถเก็บขนขยะจะเก็บขนขยะมูลฝอยบนถนน
สายหลักและชุ มชนเมื องของเทศบาลนครปากเกร็ ดก่อน เนื่ องจากถ้าเก็บขนขยะมูลฝอยในช่ วง
6.30- 9.00 น. จะส่ งผลต่อปั ญหาการจราจร และช่วงหลังเวลา 9.00 น.รถเก็บขนขยะจะเข้าไปเก็บ
ขยะมูลฝอยในหมู่บา้ นต่างๆ เนื่องจากถ้าไปเก็บก่อนเวลา 9.00 น. จะมีปัญหาการเคลื่อนรถเข้าไปใน
หมู่บา้ น ซึ่ งในชุ มชนเมืองประชาชนมีพ้ืนที่นอ้ ยในการจอดรถในบ้านของตัวเอง ทําให้ตอ้ งจอดรถ
บริ เวณถนนหน้าบ้าน การเก็บขนขยะจึงเริ่ มเก็บขนหลังจากที่ประชาชนออกไปทํางานจากหมู่บา้ น
รถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเข้าไปเก็บขนในพื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ ด จํานวน 5
ตําบล 34 หมู่บา้ น จากนั้นรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยจะนําขยะมูลฝอยไปทิ้งในสถานที่กาํ จัดขยะ
มูลฝอย ซึ่ งมี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ซึ่ งสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยอยู่
ห่างจากเทศบาลนครปากเกร็ ดเป็ นระยะทาง 30 กิโลเมตร และมีการขนถ่ายวันละ 1 รอบเท่านั้น
สถานีขนถ่ ายขยะมูลฝอย
ปั จจุ บนั เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ยัง ไม่มี สถานี ขนถ่ า ยขยะมูลฝอย แต่อยู่
ระหว่า งการดํา เนิ น โครงการศึ ก ษาความเหมาะสม การสํา รวจออกแบบเพื่ อ การก่ อ สร้ า งและ
จัดเตรี ย มเอกสารประกวดราคา เพื่อการสร้ า งสถานี ขนถ่ า ยขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท
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ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นการขนถ่ายขยะมูลฝอย คือ สภาพรถชํารุ ดและมีการรั่วซึ ม ทําให้
นํ้าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน ส่ งกลิ่ นเหม็นไปทัว่ บริ เวณถนน
และระยะทางในการขนส่ งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครปากเกร็ ดไปยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยมี
ระยะทางที่ไกล และรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในจํานวนมากทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นจํานวนมาก
5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
จากการศึกษาการดําเนิ นการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า เทศบาลนครปากเกร็ ดยังไม่มีโครงการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ ง
ประชาชนบางส่ วนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปขายให้แก่ร้านรับซื้ อ
ของเก่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นขยะมูลฝอยประเภท ขวดนํ้าพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋ องนํ้าอัดลม กล่อง
กระดาษ เป็ นต้น ส่ วนขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร พบว่ามีชุมชนต้นแบบนํามาผลิตปุ๋ ยชี วภาพ
เพื่อใช้ทางการเกษตร คือ “ชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข” ดังรู ปที่ 5

ภาพที่ 5 ศูนย์รีไซเคิลชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข
ชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข ตั้งอยูใ่ นตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีบา้ นเรื อน
247 ครัวเรื อน ประชากร 1,247 คน ซึ่ งในชุมชนมี “ศูนย์รีไซเคิลชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข” ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
พื้นที่สาธารณะหน้าหมู่บา้ นพบสุ ข โดยคณะกรรมการชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ขได้ริเริ่ มโครงการนําร่ อง
"ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข" ในช่วงปลายปี 2546 โดยได้รับการสนับสนุ นความร่ วมมือ
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จากเทศบาลนครปากเกร็ ด รัฐบาลญี่ปุ่น และมูลนิธิ JICA โดยมีวตั ถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนขยะ
มูลฝอยที่ไร้ค่าให้เกิดประโยชน์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ชุ มชนหมู่บา้ นพบสุ ขมีขยะเปี ยกที่เกิดจากครัวเรื อนของประชาชนในชุ มชนเกิดขึ้นต่อวัน
ประมาณ 64 % ของขยะมูลฝอยทั้งหมด ดัง นั้น ศู นย์รีไ ซเคิ ล ชุ มชนหมู่บา้ นพบสุ ขมีการปลูกฝั ง
จิตสํานึ กให้กบั คนในชุ มชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจะคัดแยกขยะเปี ยกออกจากขยะมูลฝอย
ทัว่ ไป ซึ่ งขยะมูลฝอยทัว่ ไปนั้นมี รถเก็บขนของเทศบาลนครปากเกร็ ดมาเก็บขนไปทิ้งในสถานที่
กําจัด ส่ วนขยะเปี ยกจะมีพนักงานจากศูนย์รีไซเคิ ลชุ มชนหมู่บา้ นพบสุ ขมาเก็บไปเพื่อจะนําไปรี
ไซเคิ ล ซึ่ งปริ มาณขยะเปี ยกที่ พนักงานของศูนย์รีไซเคิลชุ มชนหมู่บา้ นพบสุ ขได้จากครัวเรื อนมี
ประมาณ 120 กิ โลกรัมต่อวัน โดยขยะเปี ยกเหล่านี้ ทางศูนย์รีไซเคิลจะนํามาทําเป็ นผลิ ตภัณฑ์ปุ๋ย
ชีวภาพ และจุลินทรี ยแ์ ห้ง
ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ คือ ประชาชน
บางส่ วนไม่ให้ความร่ วมมือในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และการทําผลิตภัณฑ์ จุลินทรี ยแ์ ห้ง
จากขยะเปี ยกมีตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น แต่ราคาในการจําหน่วยยังคงราคาเดิมไว้
6. การศึกษาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบว่า การกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มี 2 วิธี คือ การฝังกลบและการเผาในเตาเผา สามารถอธิ บาย
ได้ดงั นี้
6.1 การกําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบ
การฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุ รี โดยจะจ้างเหมาบริ ษทั กิ จการร่ วมค้า ซี พีจี กรี นเวซท์ ประกอบด้วย
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย การจัดแบ่งพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมของ
ขยะมูลฝอย อุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย และงบประมาณที่ใช้ในการฝัง
กลบขยะมูลฝอย ผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย
การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีการฝังกลบแบบ
ถมบนพื้นที่ (area method) ซึ่ งสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่ นหมู่ที่ 2 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี ห่างจากเทศบาลนครปากเกร็ ดประมาณ 30 กิโลเมตร
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การฝั งกลบขยะมูล ฝอยมี การไถกลบขยะมูลฝอยทุก วันโดยการเกลี่ ย ขยะมูลฝอยให้
กระจายออกเป็ นชั้นบางๆ ขนาดไม่เกิน 60 เซนติเมตร และทําการบดอัดอย่างน้อย 3 เที่ยว จากนั้น
กลบทับด้วยดินระหว่างชั้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร แล้วเกลี่ยและบดเป็ นชั้นๆ จนได้ความหนา
ของขยะมูลฝอยไม่เกิน 3 เมตร มีการใช้อีเอ็มและผงระงับกลิ่น เพื่อป้ องกันการเกิดกลิ่นของขยะมูล
ฝอย
สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยเป็ นที่ดินของราชพัสดุและซื้ อมาจากชาวบ้านของตําบลคลอง
ขวาง โดยสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยเดิ มมี เนื้ อที่ ประมาณ 39 ไร่ ซึ่ งมีขยะมูลฝอยกองสะสมสู ง
ประมาณ 20-25 เมตร เป็ นการกําจัดแบบกองบนพื้น แต่ในปั จจุบนั ทางองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรีได้ดาํ เนินการขนย้ายและปิ ดบ่อพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเก่าแล้ว ซึ่ งขณะนี้ ใช้พ้ืนที่บ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยส่ วนขยายที่ 2 มีเนื้ อที่รวม 118 ไร่ เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
ลักษณะปั จจุบนั ภายในสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี มีพ้ืนที่
รวมประมาณ 456 ไร่ อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสถานที่กาํ จัดเต็มพื้นที่หมดแล้ว สําหรับที่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่ H ขนาดพื้นที่ประมาณ 118 ไร่ ใช้พ้ืนที่ไปแล้วประมาณ 10%
คาดว่าจะสามารถใช้พ้นื ที่ได้อีกประมาณ 10 ปี ดังรู ปที่ 6

ภาพที่ 6 สภาพขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ
2. การจัดแบ่งพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
การจัดแบ่งพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย แบ่งเป็ น 8 ส่ วน ประกอบด้วย พื้นที่ A, B, C,
D, E, G, H, F และพื้นที่อื่น แสดงดังรู ปที่ 7
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พืน้ ที่ A เป็ นพื้นที่เก็บกักนํ้าชะมูลฝอย มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ พื้นบ่อปูดว้ ยแผ่นพลาสติก
ชนิ ดโพลี เอทธิ ลีน ปั จจุ บนั มี น้ าํ ชะมู ลฝอยสะสมเต็มบ่อ ซึ่ งบางส่ วนจะสู บไปบํา บัดนํ้าเสี ยที่ไ ด้
ก่อสร้างขึ้นใหม่
พืน้ ที่ B ขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ปั จจุบนั ใช้รองรับขยะมูลฝอยเก่าที่ขนย้ายจากพื้นที่
D มาทําการฝังกลบจนเต็มพื้นที่แล้ว มีขยะมูลฝอยฝั งกลบสู งจากพื้นดินประมาณ 15 เมตร ได้
ดําเนิ นการปิ ดพื้นที่ แล้ว โดยปูแผ่นพลาสติกชนิ ดโพลี เอทธี ลีนคลุ มด้านบนและกลบทับด้วยดิ น
พร้อมปลูกต้นไม้และหญ้าปกคลุม
พื้นที่ C ขนาดพื้นที่ ป ระมาณ 17 ไร่ ได้นํา ขยะมูล ฝอยใหม่ม าทํา การฝั ง กลบ ได้
ดําเนิ นการปิ ดพื้ นที่ แล้วโดยปูแผ่นพลาสติก ชนิ ดโพลี เอทธี ลี นคลุ ม ด้านบนและกลบทับด้วยดิ น
พร้อมปลูกต้นไม้และหญ้าปกคลุม
พืน้ ที่ D (บริ เวณพื้นที่บ่อขยะมูลฝอยเดิ ม) พื้นที่ประมาณ 39 ไร่ เดิมมีขยะมูลฝอยกอง
สะสมอยูส่ ู งจากพื้นดินเดิมประมาณ 20-25 เมตร ปั จจุบนั ได้ดาํ เนินการขนย้ายขยะมูลฝอยบางส่ วน
ไปฝั งกลบในพื้นที่ B ส่ วนขยะมูลฝอยเก่าที่เหลือได้ดาํ เนินการปิ ดพื้นที่โดยใช้แผ่นพลาสติกโพลี
เอทธี ลีน ปูดา้ นบนและปิ ดทับด้วยดิน พร้อมปลูกหญ้ากับต้นไม้ และปรับเปลี่ยนเป็ นพื้นที่สีเขียว
พืน้ ที่ E และ G ขนาดพื้นที่ประมาณ 30 และ 14 ไร่ ใช้เป็ นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ปั จจุบนั
เต็มพื้นที่และปิ ดพื้นที่แล้วโดยปูแผ่นพลาสติกชนิ ดโพลี เอทธี ลีน คลุ มด้านบนและกลบทับด้วยดิน
พร้อมปลูกต้นไม้และหญ้าปกคลุม
พืน้ ที่ H ขนาดพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เป็ นระยะส่ วนขยายที่ 2 (บ่อ H 118 ไร่ ) ใช้เป็ น
พื้นที่ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอย ในช่วงที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโรงไฟฟ้ า
จากขยะมูลฝอย
พืน้ ที่ F (พื้นที่ว่างเปล่า) ประมาณ 60 ไร่ เป็ นพื้นที่ที่กนั ไว้สําหรับเป็ นที่ต้ งั โครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจากขยะมูลฝอยขององค์การบริ การส่ วนจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ F นี้ทางด้านทิศ
เหนือได้ก่อสร้างคันดินล้อมรอบทําเป็ นบ่อเก็บกักนํ้าชะล้างขยะมูลฝอยเพื่อนําไปบําบัดยังโรงงาน
บําบัดนํ้าเสี ยที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่
พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ แนวปลูกต้นไม้และแนวรั้ ว ถนนรอบบ่ อฝั งกลบ และพื้นที่ว่าง รวม
ทั้งสิ้ นประมาณ 24 ไร่

ภาพที่ 7 ผังบ่อฝังกลบขยะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี, เอกสารข้อมูลแผนผังบ่อฝังกลบขยะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553).
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ปริ ม าณขยะมู ลฝอยที่ ส่งเข้ามากํา จัดในสถานที่ฝัง กลบขององค์การบริ หารส่ วนจัง หวัด
นนทบุรีประมาณ 980 ตันต่อวัน ซึ่ งเป็ นของเทศบาลนครปากเกร็ ดเฉลี่ย 186 ตันต่อวัน โดยเป็ นของ
หน่ วยงานอื่นๆ ที่นาํ มากําจัดเฉลี่ ย 794 ตันต่อวัน มีการนํามาจากเทศบาล 10 แห่ ง องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล 45 แห่ง และเอกชนอื่นๆ 16 แห่ง
สภาพแวดล้อมของพื้นที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ทิศเหนื อติดกับตําบลราษฎร์ นิยม ทิศใต้ติดกับ
ตําบลไทรน้อย ทิศตะวันออกติดกับตําบลหน้าไม้ และทิศตะวันตกติดกับตําบลขุนศรี มีลกั ษณะเป็ น
พื้นที่ราบอยู่ใกล้กบั ทุ่งนาของชาวบ้านตําบลคลองขวาง โดยสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยอยู่ห่างจาก
คลองขุนศรี ประมาณ 1 กิ โลเมตร และพื้ นที่ กาํ จัดขยะมูลฝอยอยู่ห่ างจากชุ ม ชนประมาณ 1
กิโลเมตร มีจาํ นวนประชากร 60 หลังคาเรื อน ซึ่ งสภาพสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ดังรู ปที่ 8-12

.
ภาพที่ 8 สภาพแวดล้อมของพื้นที่กาํ จัดขยะมูลฝอยที่อยูใ่ กล้กบั ทุ่งนาของชาวบ้าน

73

ภาพที่ 9 นํ้าชะมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ภาพที่ 10 บ่อพักนํ้าชะขยะมูลฝอย
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ภาพที่ 11 ขยะมูลฝอยที่มีการคัดแยกจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย

ภาพที่ 12 บริ เวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีการฝังกลบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว มีการปลูกต้นไม้ เพื่อทํา
ให้ภูมิทศั น์สวยงาน
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3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการฝังกลบขยะมูลฝอย
การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมในการฝั งกลบขยะมูลฝอย ปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรี ได้เรี ยกเก็บค่าบริ การในการกําจัดขยะมูลฝอยโดยคิดในราคา 150 บาทต่อตัน จึงทําให้แต่
ละหน่วยงานจ่ายค่ากําจัดไม่เท่ากัน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าบริ การการกําจัดขยะมูลฝอยที่แต่ละ
หน่ วยงานจ่ า ยให้แก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัดนนทบุ รี มี จาํ นวนทั้ง สิ้ น 71 หน่ วยงาน โดย
หน่ วยงานที่ชาํ ระค่าบริ การกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด
ได้แก่ เทศบาลนนทบุรี รองลงมา ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ ดและเทศบาลบางบัวทอง
4. อุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
อุ ปกรณ์ และเครื่ องจัก รที่ ใช้ใ นระบบฝั งกลบขยะมู ลฝอย มี จาํ นวน 15 คัน แบ่งเป็ น 6
ประเภท ประกอบด้วย รถตีนตะขาบ รถบดอัดมูลฝอย รถขุดดิน รถปรับระดับดิ น รถบรรทุกนํ้า
และรถบรรทุกเทท้าย แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 อุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอย
ลําดับ
รายการ
1
รถตีนตะขาบ (Dozer)
2
รถบดอัดมูลฝอย (Landfill Compactor)
3
รถขุดดิน (Backhoe/Hydraulic Excavator)
4
รถปรับระดับดิน (Motor grader)
5
รถบรรทุกนํ้า (Water Truck)
6
รถบรรทุกเทท้าย (Truck)

จํานวน (คัน)
3
1
5
1
1
4

ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี, เอกสารข้อมูลอุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้ในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553).
สภาพอุปกรณ์และเครื่ องจักรกลที่ใช้งานในการฝังกลบขยะมูลฝอยอยูใ่ นสภาพดี ซึ่ งมีการดูแล
ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพการทํางาน เดือนละ 1 ครั้ง
5. งบประมาณที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย
งบประมาณที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ดําเนิ นการบริ หารจัดการฝั ง
กลบขยะมูลฝอย เงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนลูกจ้างประจํา ค่านํ้าและค่าไฟฟ้ า แสดงดังตารางที่ 11

76
ตารางที่ 11 งบประมาณที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
ลําดับ
รายการ
ค่ าใช้ จ่าย(บาท)
1
ดําเนินการบริ หารจัดการฝังกลบขยะมูลฝอย
52,249,801
2
เงินเดือนข้าราชการ
247,880
3
เงินเดือนลูกจ้างประจํา
178,600
4
ค่านํ้าและค่าไฟฟ้ า
50,000
52,726,281
รวม
ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี, กองสิ่ งแวดล้อมและมลพิษ, เอกสารข้อมูลงบประมาณ
ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (นนทบุรี : ม.ป.ท., 2553).
6.2 การกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา
การกําจัดขยะมูลฝอยโดยการใช้เตาเผาขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครปากเกร็ ดอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่ งสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่ นหมู่ที่
2 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ห่ างจากเทศบาลนครปากเกร็ ดประมาณ 30
กิโลเมตร ซึ่ งลักษณะของเตาเผาขยะมูลฝอย ดังรู ปที่ 13

ภาพที่ 13 เตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้ อ
รู ปแบบของเตาเผาที่ใช้ คือ เตาเผาชนิดที่มีแผงตะกรับ ปริ มาณขยะมูลฝอยติดเชื้ อที่เผาใน
เตาเผาทั้งหมดประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่ งขนาดของการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้ อประมาณ 160
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กิโลกรัมต่อชัว่ โมง โดยเผาวันละ 8 ชัว่ โมง ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. อุณหภูมิที่ใช้ในเตาเผาอยู่
ระหว่าง 750-1,000 องศาเซลเซี ยส โดยแบ่งการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้ อเป็ น 2 ช่อง คือ ช่องการเผา
ขยะมูลฝอยติดเชื้ อใช้อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซี ยส และช่ องการเผาควันของขยะมูลฝอยติดเชื้ อใช้
อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งอายุการใช้งานของเตาเผาประมาณ 10 ปี
การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมในการเผาขยะมูลฝอยติดเชื้ อ ปั จจุบนั องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นนทบุรีได้เรี ยกเก็บค่าบริ การในการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยคิดในราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม จึง
ทําให้แต่ ละหน่ วยงานจ่ายค่ากําจัดขยะมูล ฝอยติดเชื้ อไม่เท่ากัน จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลที่แต่ล ะ
หน่ วยงานจ่ายค่าบริ การการกําจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี มีจาํ นวน
ทั้งสิ้ น 69 หน่วยงาน
ปั ญหาที่พบในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย คือขยะมูลฝอยที่นาํ มากําจัดไม่มีการคัดแยก
ก่อนนํามาทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยอันตรายประเภทอุปกรณ์อิเลคโทรนิ คส์ ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ขวดนํ้ายาล้างห้องนํ้า ทุกอย่างถูกนํามาทิ้งรวมกัน ซึ่ งอาจก่อให้เกิด
ปั ญหาต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ในอนาคต ขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ งคือขยะมูลฝอยที่ย่อย
สลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ ได้ถูกนํามาทิ้งรวมกัน ก่อให้เกิดการหมักหมม
ซึ่ งทําให้เกิ ดปั ญหาขยะมูลฝอยเน่ าเหม็นมีแมลงวัน และหนอนชุ กชุ ม ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบได้พ่นสาร
อีเอ็มและผงระงับกลิ่ นเพื่อกําจัดแมลงวันและหนอนเป็ นครั้ งคราว แต่ก็ไม่สามารถกําจัดได้หมด
และขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ง คือขยะมูลฝอยประเภทที่ยอ่ ยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติก กล่องนม
ซองบะหมี่สําเร็ จรู ป โฟม ถึ งแม้จะมีการคัดแยกแล้วนําไปใช้ซ้ าํ ในบ้านเรื อน และมีชาวบ้านมีคดั
แยกไปขาย ณ บริ เวณบ่อกําจัดขยะมูลฝอย แต่ปริ มาณขยะมูลฝอยประเภทนี้ ยงั คงมีมากอยู่ และทํา
ให้หลุมขยะมูลฝอยที่ขุดไว้เต็มอย่างรวดเร็ ว คนคุ ย้ ขยะมูลฝอยมีจาํ นวนมากในแต่ละวัน ทําให้กีด
ขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลที่กาํ ลังดําเนินงาน ปั ญหาอีกอย่างคือสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยยัง
ขาดผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ในด้านห้องปฏิบตั ิการแลป เนื่องจากมีจาํ นวนที่ไม่เพียงพอ
สรุ ป ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยมีปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 6 ด้าน คือ
1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในปั จจุบนั คือ ขยะมูลฝอยมีปริ มาณมากขึ้น ทําให้ภาชนะรองรับมีจาํ นวนไม่
เพียงพอ ส่ งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในบริ เวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริ เวณบนสะพานลอย ซึ่ ง
ไม่มีหน่วยงานทางเทศบาลขึ้นไปเก็บขน
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2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
ปั ญหาที่พบในขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด คือ ประชาชนไม่มีการ
คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่ อนทิ้ง ทําให้ขยะมูลฝอยเป็ นภาระในการเก็บขนและการกําจัดอย่าง
มาก ซึ่ งทางเทศบาลต้องสู ญเสี ยงบประมาณในการดําเนินการเก็บขนและการกําจัดจํานวนมาก อีก
ทั้งการรณรงค์ส่งเสริ มด้านการมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยยังมีอยูน่ อ้ ย
3. การศึกษาการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยที่สาํ คัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
1. ปริ มาณขยะมูลฝอยมีจาํ นวนมาก ทําให้พนักงานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่
หมด ทําให้เกิดขยะมูลฝอยตกค้างบริ เวณข้างถนนและบริ เวณสะพานลอย
2. ประชาชนนําถังขยะและถุงขยะที่ชาํ รุ ดมาใช้ในการบรรจุขยะมูลฝอยทําให้ขยะมูลฝอย
ปลิวไปทัว่ บริ เวณใกล้เคียง ส่ งผลให้พ้ืนที่โดยรอบสกปรก
3. ประชาชนไม่นาํ ถุ งขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่ งยากต่อการเก็บขน
ขยะมูลฝอย และในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ ประชาชนจะจอดรถไว้บริ เวณหน้าบ้านของตัวเองทําให้
กีดขวางการเข้าและออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ลาํ บากและยาก
ขึ้น
4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถังไม่มีฝาปิ ดมิดชิด ทําให้สุนขั คุย้ เขี่ยขยะมูลฝอย หกทัว่
บริ เวณโดยรอบ จึงส่ งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันจํานวนมาก
4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ ายขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นการขนถ่ายขยะมูลฝอย คือ สภาพรถชํารุ ดและมีการรั่วซึ ม ทํา
ให้น้ าํ ชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน ส่ งกลิ่นเหม็นไปทัว่ บริ เวณถนน
และระยะทางในการขนส่ งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครปากเกร็ ดไปยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยมี
ระยะทางที่ไกล และรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในจํานวนมากทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นจํานวนมาก
5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
ปั ญ หาที่ พ บในการดํา เนิ น การแปลงรู ป และการนํา ขยะมู ล ฝอยกลับ มาใช้ใ หม่ คื อ
ประชาชนบางส่ วนไม่ให้ความร่ วมมือในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และการทําผลิ ตภัณฑ์
จุลินทรี ยแ์ ห้งจากขยะเปี ยกมีตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น แต่ราคาในการจําหน่วยยังคงราคาเดิมไว้
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6. การศึกษาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นการกําจัดขยะมูลฝอย คือขยะมูลฝอยที่นาํ มากําจัดไม่มีการคัด
แยกก่ อ นนํา มาทิ้ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ขยะมู ล ฝอยอัน ตรายประเภทอุ ป กรณ์ อิ เ ลคโทรนิ ค ส์
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ขวดนํ้ายาล้างห้องนํ้า ทุกอย่างถูกนํามาทิ้งรวมกัน ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ในอนาคต ขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ งคือขยะมูล
ฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ ได้ถูกนํามาทิ้งรวมกัน ก่อให้เกิดการ
หมักหมม ซึ่ งทําให้เกิดปั ญหาขยะมูลฝอยเน่าเหม็นมีแมลงวัน และหนอนชุกชุม ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบได้
พ่นสารอีเอ็มและผงระงับกลิ่นเพื่อกําจัดแมลงวันและหนอนเป็ นครั้งคราว แต่ก็ไม่สามารถกําจัดได้
หมด และขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ ง คือขยะมูลฝอยประเภทที่ย่อยสลายยาก เช่ น ถุ งพลาสติก
กล่ องนม ซองบะหมี่ สํา เร็ จรู ป โฟม ถึ ง แม้จะมี ก ารคัดแยกแล้วนํา ไปใช้ซ้ ํา ในบ้า นเรื อน และมี
ชาวบ้านมีคดั แยกไปขาย ณ บริ เวณบ่อกําจัดขยะมูลฝอย แต่ปริ มาณขยะมูลฝอยประเภทนี้ ยงั คงมี
มากอยู่ และทําให้บ่อขยะมูลฝอยที่ขุดไว้เต็มอย่างรวดเร็ ว คนคุย้ ขยะมูลฝอยมีจาํ นวนมากในแต่ละ
วัน ทําให้กีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลที่กาํ ลังดําเนิ นงาน ปั ญหาอีกอย่างคือสถานที่กาํ จัด
ขยะมูลฝอยยังขาดผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ในด้านห้องปฏิบตั ิการแลป เนื่องจากมีจาํ นวนที่ไม่เพียงพอ
ส่ วนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่ อระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ชุด ผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 8 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ทางครอบครัว การศึ กษา อาชี พ รายได้ จํานวนสมาชิ กในครอบครัว และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
ตําบลบางพูด ผลการศึกษาแสดงได้ดงั ตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไป

n = 400
จํานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

194

48.50

หญิง

206

51.50

น้อยกว่า 21 ปี

002

00.50

อายุ 21-30 ปี

085

21.25

อายุ 31-40 ปี

119

29.75

อายุ 41-50 ปี

113

28.25

อายุ 51-60 ปี

059

14.75

60 ปี ขึ้นไป

022

05.50

โสด

079

19.75

สมรส

286

71.50

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

035

08.75

ประถมศึกษา

023

05.75

มัธยมศึกษาตอนต้น

077

19.25

มัธยมศึกษาตอปลาย/ปวช.

053

13.25

ปวส.

030

07.50

ปริ ญญาตรี

203

50.75

สู งกว่าปริ ญญาตรี

014

03.50

1.เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพทางครอบครัว

4. การศึกษา
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

n = 400
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รับจ้างทัว่ ไป

063

15.75

ค้าขาย

058

14.50

ข้าราชการ

046

11.50

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

034

08.50

ธุ รกิจส่ วนตัว

079

19.75

พนักงานบริ ษทั เอกชน

080

20.00

นักศึกษา

006

01.50

พ่อบ้าน/แม่บา้ น

034

08.50

ตํ่ากว่า 5,000 บาท

024

06.00

5,001-10,000 บาท

125

31.25

10,001-15,000 บาท

057

14.25

15,001-20,000 บาท

058

14.50

มากกว่า 20,000 บาท

136

34.00

1-2 คน

112

28.00

3-4 คน

242

60.50

5-6 คน

045

11.25

7-8 คน

001

00.25

5. อาชี พ

6. รายได้

7. จํานวนสมาชิ กในครอบครั ว
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

n = 400
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

1-5 ปี

071

17.75

6-10 ปี

116

29.00

11-15 ปี

110

27.50

16-20 ปี

046

11.50

21-30 ปี

041

10.25

มากกว่า 30 ปี

016

04.00

8. ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยู่ในตําบลบางพูด

จากตารางที่ 12 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน อธิ บายได้ดงั นี้
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.50 และเป็ นเพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 48.50
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.75 รองลงมา
คือ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.25 และ 21.25 ตามลําดับ
สถานภาพทางครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ
71.50 รองลงมา คือ สถานภาพโสด และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ 19.75
และ 8.75 ตามลําดับ
ระดับ การศึ กษา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่มี ระดับ ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 50.75
รองลงมา คื อ ระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้น และระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ
19.25 และ 13.25 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 20.00
รองลงมา คื อ อาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว และอาชี พ รั บ จ้า งทั่ว ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.75 และ 15.75
ตามลําดับ
รายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.00
รองลงมา คือ มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 31.25 และ 14.50 ตามลําดับ
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จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 34 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.50 รองลงมา คื อ มี จาํ นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว 1-2 คน และมี จาํ นวน
สมาชิกในครอบครัว 5-6 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และ11.25 ตามลําดับ
ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ 610 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.00 รองลงมา คือ อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ 11-15 ปี และอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ 1-5 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 27.50 และ 17.75 ตามลําดับ
1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่ อระบบการจัดการขยะมูลฝอย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ด้านการแปลงรู ปและการ
นําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และด้านการกําจัดขยะมูลฝอย ผลการศึกษาแสดงได้ดงั ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความพึงพอใจของประชาชน
ความพึง
( X ) มาตรฐาน
พอใจ
(S.D.)
1. ด้ านการเก็บขนขยะมูลฝอย
1.1 ความเพียงพอของจํานวนถังขยะที่ให้บริ การ
2.72
0.75
ปานกลาง
1.2 ตําแหน่งการวางถังขยะ
2.79
0.86
ปานกลาง
1.3 จํานวนรอบที่เก็บขนขยะ
3.06
0.77
ปานกลาง
1.4 ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ
3.37
0.65
ปานกลาง
1.5 จํานวนพนักงานในการเก็บขนขยะ
3.49
0.66
ปานกลาง
1.6 รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะ
3.58
0.71
มาก
1.7 ประสิ ทธิ ภาพการเก็บขนขยะ
3.59
0.75
มาก
3.23
0.74
ปานกลาง
รวม
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ตารางที่ 13 (ต่อ)

ความพึงพอใจของประชาชน
2. ด้ านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
2.1 การทํา งานของโครงการรี ไ ซเคิ ล ขยะมูล ฝอย
ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 การสร้ า งกิ จ กรรมเพื่ อ นํา ขยะมู ล ฝอยมาสร้ า ง
รายได้
2.3 การนําขยะมูลฝอยที่แปลงรู ปแล้วไปใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวม
3. ด้ านการกําจัดขยะมูลฝอย
3.1 เทศบาลดําเนินการกําจัดขยะอย่างถูกสุ ขาภิบาล
3.2 เทศบาลดําเนิ นการกําจัดขยะได้อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพไม่เกิดปั ญหาร้องเรี ยน
3.3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ
รวม
รวม 3 ด้ าน

ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความพึง
( X ) มาตรฐาน
พอใจ
(S.D.)
2.72

0.74

ปานกลาง

2.67

0.91

ปานกลาง

2.62

0.93

ปานกลาง

2.67

0.86

ปานกลาง

3.54
3.81

0.74
0.75

มาก
มาก

4.15
3.83
3.24

0.88
0.79
0.80

มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 13 ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 โดยมีความพึงพอใจในด้านการกําจัด
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยและ
ด้านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
และ 2.67 ตามลําดับ สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
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1. ด้ านการเก็บขนขยะมูลฝอย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของจํานวนถังขยะที่ให้บริ การ
ตําแหน่งการวางถังขยะ จํานวนรอบที่เก็บขนขยะ ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ จํานวนพนักงานใน
การเก็บขนขยะ รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะ และประสิ ทธิ ภาพการเก็บขนขยะ ผลการศึ กษาพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.23 โดยมีความพึงพอใจด้านประสิ ทธิ ภาพการเก็บขนขยะอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 รองลงมา คือ ด้านรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะอยูใ่ นระดับมาก และด้านจํานวนพนักงานในการ
เก็บขนขยะอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และ 3.49 ตามลําดับ
2. ด้ านการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ การทํางานของ
โครงการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างกิจกรรมเพื่อนําขยะมูลฝอย
มาสร้ า งรายได้ และการนํา ขยะมูล ฝอยที่ แปลงรู ปแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผล
การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 โดยมีความพึงพอใจด้านการทํางานของ
โครงการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.72 รองลงมา คือ ด้านการสร้างกิจกรรมเพื่อนําขยะมูลฝอยมาสร้างรายได้ และด้านการนําขยะมูล
ฝอยที่แปลงรู ปแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67
และ 2.62 ตามลําดับ
3. ด้ านการกําจัดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ เทศบาลดําเนิ นการกําจัดขยะอย่างถูกสุ ขาภิบาล
เทศบาลดํา เนิ น การกํา จัด ขยะได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ เ กิ ด ปั ญ หาร้ อ งเรี ย น และการจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมในการกําจัดขยะ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการกําจัด
ขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.83 โดยมี ค วามพึงพอใจด้านการจัดเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการกํา จัดขยะอยู่ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.15 รองลงมา คื อ เทศบาล
ดําเนิ นการกําจัดขยะได้อย่างมีประสิ ทธิ และภาพไม่เกิ ดปั ญหาร้ องเรี ยน และเทศบาลดําเนิ นการ
กําจัดขยะอย่างถูกสุ ขาภิบาลอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และ 3.54 ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ องการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี และปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการใช้เป็ น
ข้อมูลพื้นฐานกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมและให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ผลการศึกษาสามารถสรุปออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้ คือ
ส่ วนที่ 1 การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 2 การศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 1 การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จากการศึกษาระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ การ
เกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด การเก็บขนขยะมูลฝอย การขนถ่ายขยะมูล
ฝอย การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และการกําจัดขยะมูลฝอย ผลการวิเคราะห์
สรุ ปได้ดงั นี้
1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิ ดขึ้นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีประมาณ
186.34 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขยะมูลฝอยย่อยสลาย จํานวน 111.97 ตันต่อวัน
คิดเป็ นร้อยละ 60.09 ขยะมูลฝอยรี ไซเคิล จํานวน 62.31 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 33.44 ขยะมูลฝอย
ทัว่ ไป จํานวน 11.72 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 6.29 และขยะมูลฝอยติดเชื้ อ จํานวน 0.34 ตันต่อวัน
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คิดเป็ นร้อยละ 0.18 โดยมีแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยจํานวน 14 แห่ง ซึ่ งแหล่งกําเนิดหลักของขยะมูล
ฝอยมาจากครัวเรื อนของประชาชน
2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
จากการศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด พบว่า วิธีการจัดการขยะ
มูลฝอย แบ่งเป็ น 2 วิธี คือ การเก็บขยะมูลฝอยไว้ชวั่ คราวและการคัดแยกขยะมูลฝอย ผลการศึกษา
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. การเก็บขยะมูลฝอยไว้ชวั่ คราว โดยภาชนะที่ใช้ในการรองรับขยะมูลฝอยจะใช้ถุงดํา
เมื่อขยะมูลฝอยเต็มถุงแล้วจะนํามาวางไว้หน้าบ้านหรื อจุดวางถังที่ทางเทศบาลจัดวางไว้ให้บริ การ
แก่ชุมชน ซึ่ งเป็ นถัง พลาสติ กสี เขี ยวและสี เหลื อง โดยเทศบาลมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้
ประมาณ 186.34 ตันต่อวัน
2. การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากบ้านเรื อนและแหล่งกําเนิดอื่นๆ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิง้ แต่มีการคัดแยก ขวดนํ้าพลาสติก กระป๋ อง
นํ้าอัดลม กระป๋ องเบียร์ กล่องกระดาษ เป็ นต้น เพื่อนําไปขายให้กบั ผูท้ ี่รับซื้ อของเก่า ส่ วนขยะมูล
ฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานบริ การสาธารณสุ ขได้มีการคัดแยกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
3. การศึกษาการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
วิธีการเก็บ ขนขยะมูล ฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ดําเนิ นการโดย
รู ปแบบถังรวม คือ การเก็บขนขยะมูลฝอยจากถังรวมขยะมูลฝอยจากจุดรวมขยะมูลฝอย จากนั้นจะ
มีรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยมาขนไปเทยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย ส่ วนถังคอนเทนเนอร์ ที่บรรจุ
ขยะมูลฝอย มีวิธีการเก็บขน คือ รถบรรทุกคอนเทนเนอร์ จะบรรทุกคอนเทนเนอร์ เปล่ามาเปลี่ยน
แทนที่กบั คอนเทนเนอร์ ที่มีขยะมูลฝอยบรรจุอยู่ จากนั้นจะเอาคอนเทนเนอร์ที่มีขยะมูลฝอยบรรจุอยู่
ไปเทในรถบรรทุกขนถ่ายขยะมูลฝอย เมื่อขยะมูลฝอยเต็มแล้ว จะนําไปเทยังสถานที่กาํ จัดขยะมูล
ฝอย ซึ่ งนําไปเทวันละ 1 รอบ โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยคันแรกออกจากโรงเก็บรถ เวลา 01.00 น.
และคันสุ ดท้ายที่ออกจากโรงรถ เวลา 07.00 น. ซึ่ งจะเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 1 รอบ คือรอบเช้า
เวลา 07.00-12.00 น. การเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลจะให้บริ การจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน โดย
เทศบาลนครปากเกร็ ด มีรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยจํานวน 71 คัน ซึ่ งรถ 1 คัน จะมีพนักงาน
ประจํารถ 4 คน แบ่งเป็ นพนักงานขับรถยนต์ 1 คน และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยขึ้นรถ 3 คน ซึ่ ง
ในปี พ.ศ. 2553 เทศบาลนครปากเกร็ ด ใช้ง บประมาณในการเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยเป็ นจํา นวน
70,506,031 บาท
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4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ ายขยะมูลฝอย
การขนถ่ายขยะมูลฝอย โดยรถบรรทุกขยะมูลฝอยจะเข้าไปเก็บขนในพื้นที่ของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จํานวน 5 ตําบล 34 หมู่บา้ น จากนั้นรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยจะนําขยะมูลฝอย
ไปเทในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยซึ่ งมีองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีเป็ นผูร้ ับผิดชอบที่สถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งตั้งอยูใ่ น หมู่ที่ 2 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยอยูห่ ่ างจากเทศบาลนครปากเกร็ ดเป็ นระยะทาง 30 กิโลเมตร และมีการขนถ่ายวัน
ละ 1 รอบเท่านั้น ปั จจุบนั ยังไม่มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
เทศบาลนครปากเกร็ ดยังไม่มีโครงการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ แต่
มีประชาชนบางส่ วนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปขายให้แก่ร้านรับซื้ อ
ของเก่า ส่ วนใหญ่จะเป็ นขยะมูลฝอยประเภท ขวดนํ้าพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋ องนํ้าอัดลม กล่อง
กระดาษ เป็ นต้น ส่ วนขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษใบไม้ พบว่ามีชุมชนต้นแบบนํามาผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพ เพื่อใช้ทางการเกษตร คือ “ชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข” ซึ่ งคนในชุ มชนได้มีการคัดแยกขยะมูล
ฝอย โดยจะคัดแยกขยะเปี ยกออกจากขยะมูลฝอยทัว่ ไป ซึ่ งขยะมูลฝอยทัว่ ไปนั้นจะมีรถเก็บขนของ
เทศบาลนครปากเกร็ ดมาเก็บขนไปทิ้ง ณ สถานที่กาํ จัด ส่ วนขยะเปี ยกนั้นจะมีพนักงานจากศูนย์รี
ไซเคิ ลชุ มชนหมู่บา้ นพบสุ ขมาเก็บไปเพื่อจะนําไปรี ไซเคิล ซึ่ งขยะเปี ยกที่ได้จะมีการแยกเป็ น 2
ส่ วน คือ ส่ วนแรกจะนํามาทําปุ๋ ยชีวภาพ และส่ วนที่สองนํามาทําจุลินทรี ยแ์ ห้ง
6. การศึกษาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มี 2 วิธี คือ การฝังกลบ
และการเผาในเตาเผา โดยขยะมูลฝอยทัว่ ไปใช้วธิ ี การฝังกลบ และขยะมูลฝอยติดเชื้อใช้วธิ ี การเผาใน
เตาเผา
การกําจัดขยะมูลฝอยทัว่ ไปใช้วธิ ี การฝังกลบ ซึ่ งสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยตั้งอยูใ่ นหมู่ที่ 2
ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยอยูห่ ่ างจากเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด 30 กิ โลเมตร ซึ่ งวิธีการฝั งกลบขยะมูลฝอยมีการไถกลบขยะมูลฝอยทุกวันโดยการเกลี่ย
ขยะมูลฝอยให้กระจายออกเป็ นชั้นบางๆ ขนาดไม่เกิน 60 เซนติเมตร และทําการบดอัดอย่างน้อย 3
เที่ยว จากนั้นกลบทับด้วยดินระหว่างชั้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร แล้วเกลี่ยและบดเป็ นชั้นๆ จน
ได้ความหนาของขยะมูลฝอยไม่เกิ น 3 เมตร มีการใช้อีเอ็มและผงระงับกลิ่ น เพื่อป้ องกันการเกิ ด
กลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย ซึ่ งปริ มาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้ามากําจัดในสถานที่ฝังกลบขององค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรีท้ งั หมดมี ประมาณ 980 ตันต่อวัน ซึ่ งเป็ นของเทศบาลนครปากเกร็ ด
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เฉลี่ย 186 ตันต่อวัน โดยเป็ นของหน่วยงานอื่นๆ ที่นาํ มากําจัดเฉลี่ย 794 ตันต่อวัน มีการนํามาจาก
เทศบาล 10 แห่ ง องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล 45 แห่ ง และเอกชนอื่ น ๆ 16 แห่ ง โดยเรี ย กเก็ บ
ค่าบริ การในการกําจัดขยะมูลฝอยในราคา 150 บาทต่อตัน
การกํา จัดขยะมู ล ฝอยติ ดเชื้ อโดยการใช้เตาเผาขยะ เตาเผาตั้ง อยู่ใ นพื้ นที่ ฝัง กลบของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัดนนทบุ รี ซึ่ งรถเก็ บ ขนขยะติ ดเชื้ อขององค์ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด
นนทบุรีจะไปเก็บในสถานบริ การสาธารณะสุ ขของเทศบาลนครปากเกร็ ด โดยเก็บขนขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่คดั แยกแล้วไปกําจัดที่สถานที่กาํ จัด ซึ่ งค่าธรรมเนี ยมการขนถ่ายขยะมูลฝอยติดเชื้ อไม่รวม
ค่ากําจัด เก็บ ในอัตรา 1.50 บาทต่อกิ โลกรั ม และเรี ยกเก็บ ค่า ธรรมเนี ยมในการกํา จัด 9 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยปริ มาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เผาในเตาเผาทั้งหมดประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อวัน
ส่ วนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่ อระบบการจัดการขยะมูลฝอย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย ด้านการแปลงรู ปและการ
นําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และด้านการกําจัดขยะมูลฝอย ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้ านการเก็บขนขยะมูลฝอย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของจํานวนถังขยะที่
ให้บริ การ ตําแหน่งการวางถังขยะ จํานวนรอบที่เก็บขนขยะ ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ และจํานวน
พนักงานในการเก็บขนขยะ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรถที่ใช้
ในการเก็บขนขยะ และประสิ ทธิ ภาพการเก็บขนขยะ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนั้นด้านการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ด้ านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใ หม่ข องเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่ม ตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อการ
ทํางานของโครงการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างกิ จกรรมเพื่อนํา
ขยะมู ล ฝอยมาสร้ า งรายได้ และการนํา ขยะมู ล ฝอยที่ แ ปลงรู ป แล้ ว ไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้นด้านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ใหม่ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. ด้ านการกําจัดขยะมูลฝอย
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเทศบาลดําเนิ นการกําจัดขยะอย่างถูก
สุ ขาภิ บาล เทศบาลดําเนิ นการกําจัดขยะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่เกิ ดปั ญหาร้ องเรี ยน และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนี ยมในการกําจัดขยะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นด้านการกําจัดขยะมูลฝอย
ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มี
ประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย
ด้า นการเกิ ดขยะมูล ฝอย จะเห็ นได้ว่าขยะมูลฝอยมี ปริ มาณเพิ่มมากขึ้ น ทํา ให้จาํ นวน
ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ส่ งผลต่อปริ มาณขยะมูลฝอยตกค้าง และประชาชนไม่มีการ
คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถัง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชูชีพ ศิริ (2549) ได้ศึกษา
เรื่ อง การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลบ้านกาด อําเภอวาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า การมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอยูใ่ นระดับน้อย ซึ่ งทําให้สถานการณ์
ขยะมูลฝอยโดยรวมยังไม่สามารถลดปริ มาณลงได้และการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร
2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
ด้า นการจัดการขยะมู ล ฝอย ณ แหล่ ง กํา เนิ ด จะเห็ นได้ว่า ประชาชนไม่ มี ก ารคัด แยก
ประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ส่ งผลให้เกิดความลําบากต่อพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยที่ตอ้ งคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอย และประชาชนขาดความร่ วมมือในการอบรมและรณรงค์เรื่ องปั ญหาขยะมูล
ฝอย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทยา เชื้ อทอง (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมในเทศบาลตําบลข้าวกํ่า อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา พบว่า ประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ให้ลดปริ มาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิ ด การคัดแยก
ขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ศูนย์รวมในเทศบาลตําบลห้วยข้าวกํ่า
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3. การเก็บขนขยะมูลฝอย
ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอย จะเห็นได้ว่าประชาชนไม่นาํ ถุงขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุด
รวมขยะมูลฝอย ซึ่ งยากต่อการเก็บขนขยะมูลฝอย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั ลักษณ์รุจิ
(2541) ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่ วมของครัวเรื อน กรณี ชุมชนบ้านหลวย
เทศบาลเมื องลํา พูน พบว่า เทศบาลสามารถเก็บ ขนขยะมูล ฝอยได้ส ะดวกเรี ย บร้ อย เนื่ องจาก
ประชาชนส่ วนใหญ่ในชุมชนมีวธิ ี การจัดการขยะมูลฝอยขอครัวเรื อนตามประเภทของขยะมูลฝอย
และนําขยะมูลฝอยไปทิ้งในถุงขยะรองรับ
4. การขนถ่ ายขยะมูลฝอย
ด้านการขนถ่ายขยะมูลฝอย จะเห็นได้วา่ สภาพรถชํารุ ดและมีการรั่วซึ ม ทําให้มีน้ าํ ชะขยะ
มูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน และระยะทางในการขนส่ งขยะมูลฝอยไปยัง
สถานที่กาํ จัดไกลจนเกินไป ทําให้สิ้นเปลืองค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญ
กมล ทองนาค (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการมูลฝอยของเทศบาลและสุ ขาภิบาลในภาคใต้ พบว่า
ปริ มาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เทศบาลส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ท้ งั หมด สภาพรถเก็บขนขยะมูลฝอยมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานตํ่า เนื่องจากเป็ นรถที่ใช้งานมานานและบุคลากรยังขาดความรู ้ความชํานาญรายละเอียดและ
เทคนิคในการดําเนินงาน
5. การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
ด้านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ จะเห็นได้วา่ ในเทศบาลนครปาก
เกร็ ดมีชุมชนที่นาํ เอาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ คือชุมชนหมู่บา้ นพบสุ ข โดยประชาชนบางส่ วน
ให้ความร่ วมมือในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และนําขยะเปี ยกมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ จุลินทรี ย ์
แห้งและนํ้าหมักชี วภาพ ซึ่ งประสบปั ญหาต้นทุนในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น แต่ราคาในการจําหน่วย
ยังคงราคาเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญา จาอ้าย (2549) ได้ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุ มชนสันทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า ชุ มชนได้
จัดตั้งโครงการกองทุนขยะมูลฝอย และได้ริเริ่ มโครงการการฝึ กอบรมการทําขยะมูลฝอยเป็ นปุ๋ ย
หมักชีวภาพ เอ็นไซน์ และบําบัดของเสี ย
6. การกําจัดขยะมูลฝอย
ด้านการกํา จัดขยะมูล ฝอย จะเห็ นได้ว่าขยะมูล ฝอยที่ นาํ มากําจัดไม่มี การคัดแยกก่ อน
นํามาทิ้ง ส่ งผลต่อการฝั งกลบ คือ ขยะมูลฝอยจําพวกพลาสติกจะย่อยสลายยาก ขยะเปี ยกส่ งกลิ่น
เหม็น รบกวนชาวบ้านบริ เวณโดยรอบ ส่ วนการกําจัดโดยการใช้เตาเผาจะเห็นได้ว่าเตาเผามีอายุ
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การใช้งานนานมากแล้ว ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบํารุ งมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ศุภชัย ไชยลังกา (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาเพื่อจัดทําแบบปฏิบตั ิการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า ชุ มชนมีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการ
เผาในเตาเผาและการนําขยะมูลฝอยไปฝังกลบ ซึ่ งประสบปั ญหาทางด้านปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่ม
มากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มตามจํานวนประชากร และประชาชนในครัวเรื อนต่างๆ ไม่มีการคัดแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย
จากการศึ กษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนคร
ปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้ านการเก็บขนขยะมูลฝอย พบว่า มีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ ง 6 ด้าน ได้แก่ ความเพียงพอของ
จํานวนถังขยะที่ให้บริ การ ตําแหน่งการวางภาชนะ จํานวนรอบที่เก็บขนขยะ ช่วงเวลาในการเก็บ
ขนขยะ จํานวนพนักงานในการเก็บขนขยะ และรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะ เนื่องจากขยะมูลฝอยมี
ปริ มาณมากขึ้น ทําให้ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีจาํ นวนไม่เพียงพอและการกระจายจุดรองรับขยะ
มูลฝอยมีอยู่น้อย ทําให้พนักงานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด ส่ งผลให้มีขยะมูลฝอย
ตกค้างและประชาชนบางส่ วนไม่นาํ ถุงขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย โดยประชาชนใช้
ถังขยะหรื อถุงขยะที่ชาํ รุ ดในการบรรจุขยะมูลฝอยและภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถังไม่มีฝาปิ ด
มิดชิ ด ทําให้ขยะมูลฝอยปลิวไปทัว่ บริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งสภาพรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยมี
สภาพชํารุ ดและมีการรั่วซึ ม ทําให้น้ าํ ชะขยะมูลฝอยไหลออกมาจากรถเก็บขนขยะ ส่ งกลิ่นเหม็น
ไปทัว่ บริ เวณถนน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ รศักดิ์ โอสถิตพร (2550) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชี ยงใหม่
พบว่า วิธีก ารเก็บขนขยะมูลฝอยควรจัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ปิดมิดชิ ด ทําให้สามารถลด
ปั ญหากลิ่ นรบกวนชาวบ้านได้ และควรปรับปรุ งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของครัวเรื อนต่างๆ
เพื่อป้ องกันสุ นขั คุย้ เขี่ยขยะมูลฝอย
2. ด้ านการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยมาใช้ ใหม่ พบว่า มีสิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ ง 3 ด้า น
ได้แก่ การทํางานของโครงการรี ไซเคิล ขยะมูลฝอยดํา เนิ นงานอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ การสร้ า ง
กิจกรรมเพื่อนําขยะมูลฝอยมาสร้างรายได้ และการนําขยะมูลฝอยที่แปลงรู ปแล้วไปใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเทศบาลไม่มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการแปลงรู ปและการนําขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ใหม่ขยะมูลฝอยให้กบั ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ประชาชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับการแปลงรู ปขยะมูลฝอย ซึ่ งประชาชนบางส่ วนมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่
สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ไปขายให้แก่ร้านรับซื้ อของเก่า โดยไม่คาํ นึ งว่าขยะมูลฝอยเหล่านั้น
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สามารถนํากลับมาแปลงรู ปและการนําใช้ใหม่ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภาศ นิลสุ วรรณ
(2543) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบวิธีจดั การมูลฝอยที่นาํ มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า รู ปแบบหรื อวิธีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งประชาชนจะ
คัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถขายได้ออกมาขายทันที โดยมีแหล่งรับซื้อขยะมูลฝอยรองรับ
3. ด้ า นการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย พบว่ า ไม่ มี สิ่ ง ที่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง อย่ า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจาก
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เทศบาลดําเนิ นการกําจัดขยะอย่างถูกสุ ขาภิบาล
เทศบาลดํา เนิ นการกํา จัดขยะได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพไม่ เกิ ดปั ญหาร้ องเรี ย น และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ เนื่ องจากทุกหน่วยงานของจังหวัดนนทบุรีนาํ ขยะมูลฝอยไปกําจัดที่
เดียวกัน ทั้งขยะมูลฝอยทัว่ ไปและขยะมูลฝอยติดเชื้ อ ทําให้ง่ายต่อการควบคุมระบบการกําจัดขยะ
มูล ฝอยได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ใช้วิธี ก ารฝั ง กลบขยะมูล ฝอยอย่า งถู กหลัก สุ ขาภิ บ าล โดยมี
บริ ษทั เอกชนเป็ นผูร้ ับเหมาในการกําจัดขยะมูลฝอย สถานที่กาํ จัดนั้นอยูไ่ กลจากชุ มชนเมืองและมี
การใช้น้ าํ หมักชีวภาพช่วยดับกลิ่นขยะมูลฝอย ทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชาลี อ่องฬะ (2538) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ปั ญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
นครเชี ยงใหม่ พบว่า การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะนําขยะมูลฝอยทั้งหมดไป
ทิ้งรวมกันในสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย โดยใช้วธิ ี การฝังกลบขยะมูลฝอย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
แนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลนครปากเกร็ ด จั ง หวั ด
นนทบุรี
จากการศึกษาเรื่ องการศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกต จากนายกเทศมนตรี เทศบาลนครปาก
เกร็ ด ผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาลนครปากเกร็ ด เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูล
ฝอย เจ้าหน้า ที่ แปลงรู ปและการนํา ขยะมูล ฝอยกลับมาใช้ใหม่ เจ้า หน้าที่ก าํ จัดขยะมูลฝอย และ
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเทศบาลนครปากเกร็ ด ผูว้ จิ ยั นํามากําหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. การศึกษาการดําเนินการเกิดขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในปั จจุบนั คือ ขยะมูลฝอยมีปริ มาณมากขึ้น ทําให้ภาชนะรองรับมีจาํ นวนไม่
เพียงพอ ส่ งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในบริ เวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริ เวณบนสะพานลอย ซึ่ ง
ไม่มีหน่วยงานทางเทศบาลขึ้นไปเก็บขน
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แนวทางการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารเทศบาลนครปากเกร็ ดควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการซื้ อภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอย เทศบาลควรแบ่งประเภทของถังขยะมูลฝอยให้มากขึ้นเพื่อสะดวกในการคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอย และเทศบาลควรกระจายจุดรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ใกล้กบั บ้านเรื อนของ
ประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการให้บริ การแก่ชุมชน และประชาชนในชุ มชนควร
ช่วยกันคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย เพื่อความสะดวกในการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การศึกษาการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
ปั ญหาที่พบในขั้นตอนของการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด คือ ประชาชนไม่มีการ
คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่ อนทิ้ง ทําให้ขยะมูลฝอยเป็ นภาระในการเก็บขนและการกําจัดอย่าง
มาก ซึ่ งทางเทศบาลต้องสู ญเสี ยงบประมาณในการดําเนินการเก็บขนและการกําจัดจํานวนมาก อีก
ทั้งการรณรงค์ส่งเสริ มด้านการมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยยังมีอยูน่ อ้ ย
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลควรส่ งเสริ มกิจกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย โดยจัดทําโครงการที่เน้นการ
ลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งกําเนิด เช่น โครงการจัดตั้งธนาคารขยะหรื อวัสดุเหลือใช้ การ
หมักทําปุ๋ ย การหมักปุ๋ ยนํ้าชี วภาพ ตลาดนัดขยะมูลฝอยรี ไซเคิล ขยะมูลฝอยแลกไข่ ผ้าป่ ารี ไซเคิล
สหกรณ์ สินค้ารี ไซเคิล การบริ จาคสิ่ งของที่ไม่ใ ช้แล้ว เป็ นต้น และส่ งเสริ มกิ จกรรมรณรงค์การ
ตระหนัก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากขยะมู ล ฝอยประเภทต่า งๆ ซึ่ งควรลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอย
อันตรายในบ้านเรื อน โดยการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้านเปลี่ยนมาใช้วธิ ี การทางธรรมชาติ
3. การศึกษาการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในการดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยที่สาํ คัญ ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
1. ปริ มาณขยะมูลฝอยมีจาํ นวนมาก ทําให้พนักงานของเทศบาลเก็บขนขยะมูลฝอยไม่
หมด ทําให้เกิดขยะมูลฝอยตกค้างบริ เวณข้างถนนและบริ เวณสะพานลอย
2. ประชาชนนําถังขยะและถุงขยะที่ชาํ รุ ดมาใช้ในการบรรจุขยะมูลฝอยทําให้ขยะมูลฝอย
ปลิวไปทัว่ บริ เวณใกล้เคียง ส่ งผลให้พ้ืนที่โดยรอบสกปรก
3. ประชาชนไม่นาํ ถุ งขยะมูลฝอยไปวางไว้ที่จุดรวมขยะมูลฝอย ซึ่ งยากต่อการเก็บขน
ขยะมูลฝอย และในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ ประชาชนจะจอดรถไว้บริ เวณหน้าบ้านของตัวเองทําให้
กีดขวางการเข้าและออกของรถเก็บขนขยะมูลฝอย ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ลาํ บากและยาก
ขึ้น
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4. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบางถังไม่มีฝาปิ ดมิดชิด ทําให้สุนขั คุย้ เขี่ยขยะมูลฝอย หกทัว่
บริ เวณโดยรอบ จึงส่ งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันจํานวนมาก
แนวทางการพัฒนา
1. รณรงค์ให้ประชาชนลดปริ มาณสิ่ งของที่ไม่จาํ เป็ นในชี วิตประจําวันลง พยายามใช้ของที่
มีอยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์ที่สุด และส่ งเสริ มกิจกรรมการนําขยะมูลฝอยที่สามารถรี ไซเคิลได้กลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่
2. ประชาชนควรนําถังขยะที่อยูใ่ นสภาพดีและมิดชิดมาใช้ในการรองรับขยะมูลฝอย เพื่อ
ป้ องกันขยะมูลฝอยตกหล่นและส่ งกลิ่นเหม็น
3. ประชาชนควรมีส่วนร่ วมในการนําขยะมูลฝอยไปทิ้งที่จุดรองรับขยะมูลฝอยเพื่อสะดวก
ต่อการเก็บขนไปกําจัด
4. เทศบาลควรตรวจสอบมาตรฐานของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เมื่อมีภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยชํารุ ด ควรมีการจัดเปลี่ยนภาชนะใหม่เพื่อความสะดวกและความสะอาดของพื้นที่บริ เวณนั้น
4. การศึกษาการดําเนินการขนถ่ ายขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นการขนถ่ายขยะมูลฝอย คือ สภาพรถชํารุ ดและมีการรั่วซึ ม ทํา
ให้น้ าํ ชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถเก็บขนขยะตกลงบนพื้นถนน ส่ งกลิ่นเหม็นไปทัว่ บริ เวณถนน
และระยะทางในการขนส่ งขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครปากเกร็ ดไปยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยมี
ระยะทางที่ไกล และรถที่ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยในจํานวนมากทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
ด้านนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็ นจํานวนมาก
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลควรตรวจสอบรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 15 ปี ควรมีการเปลี่ยนรถเพราะไม่คุม้ ค่า
ต่อการซ่อมบํารุ ง และควรมีการซ่อมแซมและตรวจสภาพรถที่ใช้ในการเก็บขน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ลดปั ญหาการรั่วซึ มของนํ้าชะขยะมูลฝอย และควรมีการสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
5. การศึกษาการดําเนินการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
ปั ญ หาที่ พ บในการดํา เนิ น การแปลงรู ป และการนํา ขยะมู ล ฝอยกลับ มาใช้ใ หม่ คื อ
ประชาชนบางส่ วนไม่ให้ความร่ วมมือในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และการทําผลิ ตภัณฑ์
จุลินทรี ยแ์ ห้งจากขยะเปี ยกมีตน้ ทุนในการผลิตเพิ่มสู งขึ้น แต่ราคาในการจําหน่วยยังคงราคาเดิมไว้
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลควรส่ งเสริ มกิ จกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยรี ไซเคิ ล และส่ ง เสริ มการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงรู ปแบบของการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย โดยการจัดทําเอกสาร
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เพื่อแจกให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่ งเอกสารบอกถึงขั้นตอนการรี ไซเคิล การลดขนาดขยะมูล
ฝอย ประโยชน์ จากขยะมู ลฝอย และจัดอบรมเรื่ องขยะมูล ฝอยรี ไ ซเคิล อย่า งต่อเนื่ องสมํ่า เสมอ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญปั ญหาของขยะมูล
ฝอย โดยการมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ลดปริ มาณขยะมูลฝอย มีการจัดตั้งสหกรณ์หมู่บา้ นรับซื้ อขยะ
มูลฝอยรี ไซเคิลและจัดตั้งกลุ่มทําผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยรี ไซเคิล โดยนํามาจําหน่ายภายในชุมชน
ในราคาถูก
6. การศึกษาการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ปั ญหาที่พบในการดําเนิ นการกําจัดขยะมูลฝอย คือขยะมูลฝอยที่นาํ มากําจัดไม่มีการคัด
แยกก่ อ นนํา มาทิ้ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ขยะมู ล ฝอยอัน ตรายประเภทอุ ป กรณ์ อิ เ ลคโทรนิ ค ส์
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ขวดนํ้ายาล้างห้องนํ้า ทุกอย่างถูกนํามาทิ้งรวมกัน ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ในอนาคต ขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ งคือขยะมูล
ฝอยที่ยอ่ ยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ ได้ถูกนํามาทิ้งรวมกัน ก่อให้เกิดการ
หมักหมม ซึ่ งทําให้เกิดปั ญหาขยะมูลฝอยเน่าเหม็นมีแมลงวัน และหนอนชุกชุม ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบได้
พ่นสารอีเอ็มและผงระงับกลิ่นเพื่อกําจัดแมลงวันและหนอนเป็ นครั้งคราว แต่ก็ไม่สามารถกําจัดได้
หมด และขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่ ง คือขยะมูลฝอยประเภทที่ย่อยสลายยาก เช่ น ถุ งพลาสติก
กล่ องนม ซองบะหมี่ สํา เร็ จรู ป โฟม ถึ ง แม้จะมี ก ารคัดแยกแล้วนํา ไปใช้ซ้ ํา ในบ้า นเรื อน และมี
ชาวบ้านมีคดั แยกไปขาย ณ บริ เวณบ่อกําจัดขยะมูลฝอย แต่ปริ มาณขยะมูลฝอยประเภทนี้ ยงั คงมี
มากอยู่ และทําให้บ่อขยะมูลฝอยที่ขุดไว้เต็มอย่างรวดเร็ ว คนคุย้ ขยะมูลฝอยมีจาํ นวนมากในแต่ละ
วัน ทําให้กีดขวางการทํางานของเครื่ องจักรกลที่กาํ ลังดําเนิ นงาน ปั ญหาอีกอย่างคือสถานที่กาํ จัด
ขยะมูลฝอยยังขาดผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ในด้านห้องปฏิบตั ิการแลป เนื่องจากมีจาํ นวนที่ไม่เพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
เทศบาลควรส่ งเสริ มกิจกรรมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยให้กบั ประชาชนในชุ มชนและ
ส่ งเสริ มกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ
เทศบาลควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่ดาํ เนินงานของระบบการจัดการขยะมูลฝอย
เรื่ องขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ถูกต้องเหมาะสม และเทศบาลควรกําจัดสัตว์พาหะนําโรคจาก
แหล่งกําจัดขยะมูลฝอย โดยใช้สารเคมีที่เหมาะสมไม่เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม และควรพิจารณา
โครงสร้างของหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่ ซึ่ งต้องจัดสรรให้
เหมาะสม ทั้งด้านจํานวนและคุณวุฒิ และเหมาะสมกับตําแหน่งในการปฏิบตั ิงาน
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ระบบการจัดการขยะมูล ฝอยเชิ ง เปรี ย บเที ย บกับ ข้อมูล ของ
เทศบาล หรื อพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกําจัดขยะมูลฝอย
3. ควรมีการศึกษาเกี่ ยวกับผลกระทบของขยะมูลฝอยที่มีผลต่อประชาชนในพื้นที่เทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
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แบบสั มภาษณ์ สํ าหรับนายกเทศมนตรี
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ี ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายในการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทาง
แก้ไขเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. อายุ
ปี
3. การศึกษา
4. ตําแหน่ง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับนโยบายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
1. แหล่งกําเนิ ดขยะมูลฝอยในพื้นที่มาจากแหล่งใดมากที่สุด มีปริ มาณวันละเท่าไร และแนวโน้ม
อดีต/ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2. มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยหรื อไม่ แบบไหน และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
3. การเก็บขนขยะมูลฝอยใช้รถชนิดใด/กี่คนั และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
4. การขนถ่ายและการขนส่ งขยะมูลฝอยไปกําจัดหรื อการจัดการที่ไหน และมีปัญหาหรื ออุปสรรค
อย่างไร
5. มีการแปลงรู ปและนํากลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยอย่างไร และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
6. การกําจัดขยะมูลฝอยใช้วธิ ี การใด และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
7. นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต เป็ นอย่างไร
8. ระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะมูลฝอย
9.ในรอบปี ที่ผา่ นมา ท่านพอใจในประสิ ทธิ ภาพการกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชน อย่างไร
10. งบประมาณที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่ จะมีการเพิ่มงบอย่างไร
11. ท่านมีแนวคิดและแนวปฏิบตั ิอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
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12. ท่ า นคิ ดว่า แนวทางการประสานความร่ วมมื อกันระหว่า งหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง
ราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในเทศบาลควรมีการดําเนินการอย่างไร จึงจะประสบความสําเร็ จได้
ส่ วนที่ 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทางแก้ ไขเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
1. สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง
2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ในเรื่ องนโยบายและงบประมาณของระบบการจัดการขยะมูลฝอย
3. ข้อเสนอแนะ
4. อื่นๆ
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แบบสั มภาษณ์ สํ าหรับผู้อาํ นวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ี เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายในการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทาง
แก้ไขเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. อายุ
ปี
3. การศึกษา
4. ตําแหน่ง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับนโยบายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย
1. แหล่งกําเนิ ดขยะมูลฝอยในพื้นที่มาจากแหล่งใดมากที่สุด มีปริ มาณวันละเท่าไร และแนวโน้ม
อดีต/ปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2. มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยหรื อไม่ แบบไหน และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
3. การเก็บขนขยะมูลฝอย ใช้รถชนิดใด/กี่คนั และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
4. การขนถ่ายและการขนส่ งขยะมูลฝอยไปกําจัดหรื อการจัดการที่ไหน และมีปัญหาหรื ออุปสรรค
อย่างไร
5. มีการแปลงรู ปและนํากลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยอย่างไร และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
6. การกําจัดขยะมูลฝอยใช้วธิ ี การใด และมีปัญหาหรื ออุปสรรคอย่างไร
7. นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยในอนาคต เป็ นอย่างไร
8. ระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะมูลฝอย
9.ในรอบปี ที่ผา่ นมา ท่านพอใจในประสิ ทธิ ภาพการกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชน อย่างไร
10. งบประมาณที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่ จะมีการเพิ่มงบอย่างไร
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11. ท่านมีแนวคิดและแนวปฏิบตั ิอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอย
12. ท่ า นคิ ดว่า แนวทางการประสานความร่ วมมื อกันระหว่า งหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง
ราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในเทศบาลควรมีการดําเนินการอย่างไร จึงจะประสบความสําเร็ จได้
ส่ วนที่ 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทางแก้ ไขเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
1. สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง
2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ในเรื่ องนโยบายและงบประมาณของระบบการจัดการขยะมูลฝอย
3. ข้อเสนอแนะ
4. อื่นๆ
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แบบสั มภาษณ์ สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บขนขยะมูลฝอย
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ี ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. อายุ
ปี
3. การศึกษา
4. ตําแหน่ง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเก็บขนขยะมูลฝอย
การรวบรวมขยะมูลฝอย
1. เทศบาลสามารถให้บริ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยคิดเป็ นนํ้าหนักวันละกี่ตนั และขยะมูลฝอย
ประเภทใดบ้าง
2. ประเภทภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เทศบาลจัดไว้ให้ (ถังพลาสติก คอนเทนเนอร์ ) และขนาด
ความจุเท่าไร มีจาํ นวนเพียงพอไหม
การจัดเก็บขยะมูลฝอย
3. จํานวนพนักงานเก็บขยะมูลฝอยกี่คน ความถี่ในการเก็บขยะมูลฝอยกี่รอบ/วัน เวลาไหนบ้าง
4. สภาพรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั
4.1 ชื่อรถ/ประเภทรถ
4.2 ความจุ (ลบ.ม.)
4.3 อายุการใช้งาน (ปี )
4.4 สภาพการใช้งาน
4.5 จํานวนพนักงานท้ายรถ (คน)
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4.6 จํานวนรถ/พนักงานเพียงพอไหม
4.7 เก็บขนขยะมูลฝอยกี่รอบ/วัน
5. มีการจัดเก็บแยกประเภทขยะมูลฝอยไหม
6. การแต่งกาย การสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย
การขนส่ งขยะมูลฝอย
7. เส้นทางการขนส่ งขยะมูลฝอย
8. สถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยที่ไหน ระยะทางจากพื้นที่บริ การไปยังสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยต่อเที่ยว
กี่กิโลเมตร และอัตราการใช้งานกี่เที่ยวต่อวัน
9. หน่วยงานท่านเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริ การเก็บขนขยะมูลฝอยหรื อไม่ อย่างไร
ส่ วนที่ 3 สภาพปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกีย่ วกับการเก็บขนขยะมูลฝอย
1. สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง
2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ในเรื่ องการเก็บขนขยะมูลฝอย
3. ข้อเสนอแนะ
4. อื่นๆ

111
แบบสั มภาษณ์ สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีก่ ารแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาให้ ใหม่
และเจ้ าหน้ าทีก่ าํ จัดขยะมูลฝอย
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ี ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และการกําจัด
ขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแปลงรู ปและการนําขยะ
มูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. อายุ
ปี
3. การศึกษา
4. ตําแหน่ง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอย กลับมาใช้ ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย
การแปลงรู ปขยะมูลฝอย
1. เทศบาลมีนโยบายให้การแปลงรู ปขยะมูลฝอยหรื อไม่ อย่างไร
การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
2. รู ปแบบการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ /ชนิดไหนบ้างที่นาํ มาแปลงรู ป
การกําจัดขยะมูลฝอย
3. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลใช้อยูใ่ นปั จจุบนั คือวิธีอะไร ดีไหม มีปัญหาอะไรบ้าง
4. ลักษณะของสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยเป็ นอย่างไร/กําจัดที่ไหน/กําจัดหมดไหม
5. การบริ หารงานในการกําจัดขยะมูลฝอยเป็ นอย่างไร
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6. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย (เงินเดือน+ค่านํ้ามัน+ค่าบํารุ งรักษา+ที่ดิน) ต่อปี
เพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
7. อุปกรณ์และเครื่ องจักรกลที่ใช้อยูใ่ นสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยในปั จจุบนั มีลกั ษณะ จํานวน อายุ
การใช้งานต่อปี เป็ นอย่างไร
8. มีการดูแลตรวจสอบสภาพการทํางานของอุปกรณ์และเครื่ องจักรกลหรื อไม่ อย่างไร
9. สภาพแวดล้อมบริ เวณสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอยเป็ นอย่างไร
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคและแนวทางแก้ ไขเกี่ยวกับการแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย
1. สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคในการดําเนินงาน มีอะไรบ้าง
2. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ในเรื่ องการแปลงรู ปขยะมูลฝอยและการนํากลับมาใช้ใหม่ การกําจัดขยะมูลฝอย
3. ข้อเสนอแนะ
4. อื่นๆ
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แบบสั มภาษณ์ สํ าหรับประชาชน
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ี ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ณ
แหล่งกําเนิด
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. อายุ
ปี
3. การศึกษา
4. ตําแหน่ง
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของประชาชนเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
1. ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรื อนของท่านมีปริ มาณวันละเท่าใด ส่ วนใหญ่เป็ นขยะมูลฝอย
ประเภทไหน
2. ท่านและคนในครัวเรื อนมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนํามาทิ้งหรื อไม่ อย่างไร
3. ขยะมู ล ฝอยในครั วเรื อนของท่ า นมี ก ารเก็บ ไว้ชั่วคราวในภาชนะประเภทไหน (ถุ ง ดํา /ถัง/
ถุงพลาสติก/อื่นๆ)
4. เทศบาลนครปากเกร็ ดใช้วิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากครัวเรื อนของท่านในรู ปแบบใด กี่ครั้งต่อ
วัน มีปัญหาอะไรบ้าง
5. ในครัวเรื อนของท่านมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่หรื อไม่ อย่างไร
6. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล ท่านได้รับความสะดวกจากการใช้
บริ การหรื อไม่ อย่างไร
7. ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยหรื อไม่ อย่างไร (มีขยะมูลฝอย
ตกค้างไหม/เก็บหมดไหม)
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8. ท่านมีความคิดเห็นต่อราคาในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลอย่างไร
9. ความร่ วมมือจากประชาชนในชุมชนของการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
ส่ วนที่ 3 สภาพปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอย ณ
แหล่งกําเนิด
1. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการศึกษา
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แบบสอบถามประชาชน
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการทําวิทยานิพนธ์หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
คําอธิบาย แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของประชาชน จํานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย
จํานวน 13 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

นางสาว กรรณิ การ์ ชูขนั ธ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามประชาชน
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปของประชาชน
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง □ ที่ตรงกับท่านมากที่สุด (เพียงคําตอบเดียว)
1. เพศ
□ 1) ชาย

□ 2) หญิง

2. อายุ
□ 1) น้อยกว่า 21 ปี

□ 2) 21-30 ปี

□ 3) 31-40 ปี

□ 4) 41-50 ปี

□ 5) 51-60 ปี

□ 6) มากกว่า 60 ปี

3. สถานภาพทางครอบครัว
□1) โสด

□ 2) สมรส

□ 3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

4. การศึกษา
□ 1) ประถมศึกษา

□ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น

□ 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

□ 4) ปวส.

□ 5) ปริ ญญาตรี

□ 6) สู งกว่าปริ ญญาตรี

□ 1) รับจ้างทัว่ ไป

□ 2) ค้าขาย

□ 3) ข้าราชการ

□ 4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

□ 5) ธุรกิจส่ วนตัว

□ 6) พนักงานบริ ษทั เอกชน

5. อาชีพ

□ 7) อื่นๆ (โปรดระบุ)
6. รายได้
□ 1) ตํ่ากว่า 5,000 บาท

□ 2) 5,001-10,000 บาท

□ 4) 15,001-20,000 บาท

□ 5) มากกว่า 20,000 บาท

□ 3) 10,001-15,000 บาท
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7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
□ 1) 1-2 คน

□ 2) 3-4 คน

□ 4) 7-8 คน

□ 5) อื่นๆ (โปรดระบุ)

□ 3) 5-6 คน

8. ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นตําบลบางพูด เขตเทศบาลนครปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
□ 1) 1-5 ปี

□ 2) 6-10 ปี

□ 3) 11-15 ปี

□ 4) 16-20 ปี

□ 5) 21-30 ปี

□ 6) มากกว่า 30 ปี
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แบบสอบถามประชาชน
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่ อระบบการจัดการขยะมูลฝอย
คําชี้แจง กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

รายการ
การเก็บขนขยะมูลฝอย
1. ความเพียงพอของจํานวนถังขยะที่ให้บริ การ
2. ตําแหน่งการวางถังขยะ
3. จํานวนรอบที่เก็บขนขยะ
4. ช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ
5. จํานวนพนักงานในการเก็บขนขยะ
6. รถที่ใช้ในการเก็บขนขยะ
7. ประสิ ทธิ ภาพการเก็บขนขยะ
การแปลงรู ปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
8. การทํางานของโครงการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยดําเนินงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. การสร้างกิจกรรมเพื่อนําขยะมูลฝอยมาสร้างรายได้
10. การนําขยะมูลฝอยที่แปลงรู ปแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
การกําจัดขยะมูลฝอย
11. เทศบาลดําเนินการกําจัดขยะอย่างถูกสุ ขาภิบาล
12. เทศบาลดําเนินการกําจัดขยะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่
เกิดปั ญหาร้องเรี ยน
13. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1
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ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ค
แบบสั งเกต

122
แบบสั งเกต
เรื่อง : การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1. การเกิดขยะมูลฝอย
1.1 ชนิดและปริ มาณของขยะมูลฝอย
1.2 พฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1.3 การควบคุมปริ มาณขยะมูลฝอย
1.4 สภาพแวดล้อมของแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย
2. การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่ งกําเนิด
2.1 ขยะมูลฝอยในบ้านแต่ละวันเป็ นขยะมูลฝอยประเภทใด
2.2 มีวธิ ีการคัดแยกขยะมูลฝอยไหม /กี่ประเภท
2.3 วัตถุประสงค์ของการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน
2.4 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยของแต่ละครัวเรื อน
2.5 ความสนใจในการตระหนักถึงปั ญหาขยะมูลฝอย
3. การเก็บขนขยะมูลฝอย
3.1 สภาพภาชนะรองรับ/ขนาดของภาชนะรองรับ/จํานวนของภาชนะรองรับ/ความจุของ
ภาชนะรองรับ/การวางตําแหน่งของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
3.2 สภาพของเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น การแต่งการและความรับผิดชอบต่องาน
3.3 รู ปแบบของการเก็บขนขยะมูลฝอย
4. การขนถ่ ายขยะมูลฝอย
4.1 เส้นทางและระยะเวลาในการขนถ่ายขยะมูลฝอย
4.2 สภาพแวดล้อมของสถานี ขนถ่ายขยะมูลฝอย
4.3 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย
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5. การแปลงรูปและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
5.1 รู ปแบบของการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
5.2 ขยะมูลฝอยที่แปรงรู ปแล้วนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร
5.3 การสร้างกิจกรรมรณรงค์การลดปริ มาณขยะมูลฝอย
5.4 สภาพร้านรับซื้ อของเหลือใช้
6. การกําจัดขยะมูลฝอย
6.1 สภาพเครื่ องจักรในการกําจัดขยะมูลฝอย
6.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่กาํ จัดขยะมูลฝอย
6.3 ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุ ขาภิบาลหรื อไม่ อย่างไร
6.4 การแก้ไขปั ญหาของระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
7. การได้ รับข้ อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย
8. สภาพแวดล้ อมต่ างๆ และความสะอาดเรียบร้ อยของชุ มชน
9. ผลกระทบทีเ่ กิดจากปัญหาขยะมูลฝอย
10. การแก้ ไขปั ญหาขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้
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