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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองน าไปสู่การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิถีการผลิต 
และวิถีการบริโภคของประชากรเมือง และการเคลื่อนย้ายของประชากรจากพ้ืนที่โดยรอบเข้ามาใช้
พ้ืนที่เมือง ส่งผลต่อการก่อเกิดขยะจากการผลิตและการบริโภคของประชากรเมือง จึงเกิดค าถามวิจัย
ว่า สถานการณ์การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบเมืองพิษณุโลกในอนาคตควรจะ
เป็นอย่างไร และแต่ละ อปท. ควรมีแนวทางการจัดการขยะอย่างไร การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์และขีดความสามารถการจัดการขยะชุมชนของ อปท. 3 กรณีศึกษา 
และเพ่ือเสนอมาตรการจัดการขยะชุมชนที่มีความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการในอนาคตของแต่ละ 
อปท.  

การศึกษามีสมมติฐาน 3 ประการ คือ หนึ่ง รูปแบบของ อปท. แต่ละแห่งที่แตกต่างกัน 
ย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารจัดการ ต่อการจัดการขยะ
แตกต่างกัน สอง การมีส่วนร่วมของครัวเรือนต่อการจัดการขยะภายใต้บทบาทการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางและมาตรการการจัดการขยะของแต่ละ อปท. แตกต่างกัน 
และสาม การก าหนดแนวทางและมาตรการการจัดการขยะของทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา ควรถูก
น ามาใช้ในการจัดการขยะของแต่ละ อปท. อย่างไร โดยมาตรการต่อการจัดการขยะในที่นี้ คือ การ
บ าบัดและก าจัดขยะ การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด และการพัฒนาแนวทางการจัดหา
รายไดเ้พ่ือให้คุ้มกับต้นทุนในการจัดการและก าจัดขยะ 
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การศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยเลือกกรณีศึกษา 3 พ้ืนที่ คือ เทศบาลเมือง
อรัญญิก เทศบาลต าบลหัวรอ และองค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข ตั้งในเขตอ าภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก และท าการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ การจัดกลุ่มเสวนา และการส ารวจครัวเรือนตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม 3 พ้ืนที่ 
รวมกัน 484 ตัวอย่าง  

ผลการศึกษา พบว่า  
หนึ่ง ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา มีกรอบการจัดการที่เหมือนกัน (ไม่แตกต่างกัน) กล่าวคือ 

การจัดการขยะเป็นตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติ การตามแนวทางกรอบความ
รับผิดชอบของ อปท. ผ่านการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และการบริหารจัดการ เน้นการจัดบริการ
เก็บขนและน าขยะส่งก าจัดด้วยการฝังกลบ มีกรอบแนวนโยบายของการก าหนดเป้าหมายการบริหาร
จัดการที่เน้นการบริการให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และลดข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ แต่ทั้งนี้ ทั้ง 3 อปท. 
กรณีศึกษา มีความแตกต่างกันที่ การก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะจากครัวเรือนและสถานประกอบการในพ้ืนที่ 

สอง การปฏิบัติการและวิธีการจัดการขยะของครัวเรือนแต่ละพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 
พบว่า  การปฏิบัติการของครัวเรือนแต่ละ อปท. มีวิธีการปฏิบัติที่ดีต่อการจัดการขยะเหมือนกัน คือ 
มีการแยกขยะรีไซเคิลออกเพ่ือขาย แต่วิธีปฏิบัติการจัดการขยะประเภทอ่ืน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ โดยพื้นทีชุ่มชนเมืองเน้นวิธีปฏิบัติการใส่ขยะทุกประเภทในถุงขยะรวม (ไม่นิยมแยกขยะเพ่ือ
ขาย) ส่วนพ้ืนที่ชุมชนชานเมืองและชุมชนเกษตรกรรมเน้นการแยกขยะที่ขายได้ก่อนการทิ้งขยะรวม
ในถุงเดียวกัน และ พบว่า ภายในพ้ืนที่ อปท. เดียวกัน ครัวเรือนมีวิธีการปฏิบัติการที่ดีต่อขยะรีไซเคิล
ที่ไม่แตกต่างกัน แต่ครัวเรือนที่อยู่ต่างพ้ืนที่ อปท. มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญต่อวิธีปฏิบัติการ
จัดการขยะแต่ละประเภท 

สาม ข้อเสนอด้านมาตรการการจัดการขยะของแต่ละ อปท. กรณีศึกษา คือ แต่ละ 
อปท. ควรมีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ทม.อรัญญิก ควรเน้นมาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 
และการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้ เพ่ือให้คุ้มกับต้นทุนในการจัดการและก าจัดขยะ ส่วน  
ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ควรเน้นมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด และการ
พัฒนาแนวทางการจัดหารายได้เพ่ือให้คุ้มกับต้นทุนในการจัดการและก าจัดขยะ 

สี่ ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติการการจัดการขยะทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา คือ การ
ร่วมกันด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด ผ่านกลไกการจัดการพ้ืนที่เขต
เมืองร่วมกัน โดยมีหลักการด าเนินงานคล้าย Cluster ตามแนวทางของรัฐส่วนกลาง 

ค ำส ำคัญ: การจัดการขยะชุมชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นโยบายและมาตรการ 
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ABSTRACT 
 

Economic development of a city leads to urban expansion and change 
the way of life, the way of production and consumption, and the movement of 
population from the surrounding areas into urban area. This gives rise to a high rate 
of waste generation from both consumption and production serving high rate of 
urban population growth. The research questions arise: (a) how solid waste 
management in local governments will be in the future, and (b) what is the best 
waste management for each type of local government. The objectives of this study 
are (a) to review and analyze the situation and capacity of community waste 
management in Phitsanulok province from 3 Local Administrative Organization (LAO) 
case studies, and (b) to propose appropriate waste management guidelines for future 
management of each local government. 

The study has three hypotheses: (a) different types of local governments 
has different capability in waste management based on its budget, personnel and 
waste management scheme; (b) the involvement of households in the waste 
management under different participatory roles has resulted in a different set of 
guidelines and measures for waste management; and (c) the solid waste 
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management guidelines and measures of the three cases are different under the 
capacity and context of the community. Measures for waste management in this 
study are (a) waste treatment and disposal, (b) waste reduction at the sources, and 
(c) new scheme for waste fee covering all types of costs in waste management. The 
study was based on empirical studies from three case studies, namely, Aranyik Town 
Municipality, Hua Ro Sub-district Municipal, and Samokhae Sub-district Administrative 
Organization. Data collection was conducted by interviewing local administrator staffs 
and group discussion, as well as 484 questionnaires from these three areas. 

There are two main results and two main policy suggestions. First, all case 
studies have no difference in solid waste management framework. Waste 
management is based on the legal role, implementing the responsibility framework 
through budget allocation, personnel and management, focusing on the collection, 
transport and disposal of waste by landfill. It has a policy framework for targeting 
service-focused management and reducing complaints / grievances. However, they 
differ in terms of different fee collection, and disposal of waste from households and 
firms in the areas. 

Second, household waste management practices and methods for each 
case study indicate that household practices in each community have a positive 
effect on waste management, for example, separation of waste for recycling. 
However, other types of waste management practices are significantly different. 
Urban areas focus on how to put all types of garbage in garbage bags and wait for 
municipalities to handle them (without waste separation). Meanwhile, suburban and 
agricultural communities focus on the sorting of garbage that could be sold before 
dumping in the same bag. It was found that, under the same local areas, waste 
management practices of household are the same especially recyclable waste. 
However, under different local areas, there are significant differences in how each 
type of waste is handled. 

Third, recommendation for solid waste management in each local 
community is local governments should have different approach.  Aranyik Town 
Municipality should focus on waste treatment and disposal measures and the 
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development of revenue and return solutions. The Hua Ro Sub-district Municipal and 
Samokhae Sub-district Administrative Organization should focus on measures in 
reducing the amount of waste that will lead to disposal and a new scheme for waste 
fee covering all types of costs in waste management.  

Forth, a suggestion for these three local governments is the joint 
management to reduce the amount of solid waste at the sources, or household and 
enterprises, resulting in waste disposal reduction) via the joint waste management 
mechanism, which maybe a similar concept of “waste cluster” of the government 
roadmap. 
 
Keywords: Waste Management, Local Government, Policy and Measure 
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6.6.5 งบประมาณรายได้และรายจ่ายการจัดบริการการจัดการขยะ 203 

6.6.5.1 งบประมาณรายได้ที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 203 
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6.10 มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 226 
6.10.1 ผลการส ารวจความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 228 
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6.11 สรุปผลการศึกษา 232 
 
บทที่ 7  สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 237 
  

7.1 ข้อสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 238 
7.1.1 สถานการณ์การเติบโตของ อปท. 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา   
       กับความเป็นชุมชนเมือง 239 
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7.1.5 แนวทางการจัดการขยะ 246 
7.1.6 ขีดความสามารถของบุคลากรต่อการจัดบริการการจัดการขยะ 247 
7.1.7 ขีดความสามารถทางการคลังต่อการจัดการขยะ 249 
7.1.8 การจัดการขยะของครัวเรือนกับมาตรการลดปริมาณขยะต้นทาง 252 
7.1.9 การร่วมรับผิดชอบของครัวเรือนผ่านความยินดีที่จะจ่าย 256 

7.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรการการจัดการขยะของ อปท. กรณีศึกษา 259 
7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 263 
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ภาคผนวก ค กรอบค าถามสัมภาษณ์ถามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อปท. 293 
ภาคผนวก ง แบบสอบถามการจัดการขยะระดับครัวเรือน 294 
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     2.2 โครงสร้างองค์กรการบริหาร อปท. แต่ละรูปแบบ 56 
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     2.5 การแจกแจงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งรายได้กับการผลิตการบริการ 68 
          แต่ละหมวดรายจ่ายของ อปท. 
     3.1 จ านวน อปท. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองและท้ังจังหวัดพิษฌุโลก 73 
     3.2 ข้อมูลพ้ืนที่ อปท. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก 74 
     3.3 ข้อมูล อปท. ในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมพิษณุโลก 79 
     3.4 ปริมาณขยะในพ้ืนที่ อปท. อ าเภอเมืองพิษณุโลก ปี 2556-2559 (หน่วย: ตันต่อวัน) 80 
     3.5 กรอบแนวคิดมาตรการการจัดการขยะของ อปท. 83 
     3.6 รายการวิธีการปฏิบัติการที่ดีและวิธีการปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะของครัวเรือน 84 
     3.7 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (key informant) ที่เก่ียวข้อง 85 
          กับการจัดการขยะในพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 
     3.8 การแบ่งพ้ืนที่ส ารวจตามลักษณะชุมชนของพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 87 
     4.1 จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนจ านวน 94 
          ประชากรต่อจ านวนบ้าน และสัดส่วนจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ อบต.สมอแข 
          ระหว่างปี 2536-2560 (ทุก ๆ 5 ปี) 
     4.2 จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 95 
          และความหนาแน่นจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ อบต.สมอแข ปี 2560 แยกรายหมู่บ้าน 
     4.3 จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ อบต.สมอแข ปี 2560 97 
     4.4 แหล่งรายได้ของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2556-2560 99 
     4.5 งบประมาณรายจ่ายของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2556-2560 99 
          แบ่งตามประเภทรายจ่าย 
     4.6 งบประมาณรายจ่ายของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2556-2560  100 
          แบ่งตามแผนและแผนงานการด าเนินงาน 
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     4.7 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยท้ายข้อบังคับต าบลสมอแข พ.ศ. 2539 106 
     4.8 เปรียบเทียบรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะกับรายได้ต่าง ๆ ของ อบต.สมอแข 107 
          ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2560 
     4.9 การครอบคลุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ 110 
          อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2560 
     4.10 ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ อบต.สมอแข 111 
            ปีงบประมาณ 2560 แบ่งตามลักษณะกิจการการใช้สถานที่ 
     4.11 ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2560 114 
     4.12 การจัดการขยะเศษอาหารของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 124 
     4.13 การจัดการขยะอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 124 
     4.14 การจัดการขยะรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 125 
     4.15 การจัดการขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง 125 
            อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 
     4.16 การจัดการขยะอันตรายของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 125 
     4.17 การจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 126 
     4.18 การทดสอบการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข 126 
            (n=163) กับการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างรวม (N=484) 
     4.19 การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดี 127 
            ของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) แยกตามลักษณะชุมชน 
     4.20 การรับรู้การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่าง 128 
             อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 
     5.1 จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนจ านวน 141 
          ประชากรต่อจ านวนบ้าน และสัดส่วนจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ ทต.หัวรอ 
          ระหว่างปี 2536-2560 (ทุก ๆ 5 ปี) 
     5.2 จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 142 
          และความหนาแน่นจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ ทต.หัวรอ ปี 2560 แยกรายหมู่บ้าน 
     5.3 จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ ทต.หัวรอ ปี 2560 144 
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     5.4 แหล่งรายได้ของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2556-2560 146 
     5.5 งบประมาณรายจ่ายของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2556-2560 146 
          แบ่งตามประเภทรายจ่าย 
     5.6 งบประมาณรายจ่ายของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2556-2560  147 
          แบ่งตามแผนและแผนงานการด าเนินงาน 
     5.7 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยท้ายเทศบัญญัติเทศบาต าบลหัวรอ พ.ศ. 2558 154 
    5.8 เปรียบเทียบรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะกับรายได้ต่าง ๆ ของ ทต.หัวรอ 155 
         ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2560 
     5.9 การครอบคลุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ ทต.หัวรอ 158 
          ปีงบประมาณ 2560 
     5.10 ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2560 159 
            แบ่งตามลักษณะกิจการการใช้สถานที่ 
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     5.12 การจัดการขยะเศษอาหารของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 173 
     5.13 การจัดการขยะอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 173 
     5.14 การจัดการขยะรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 174 
     5.15 การจัดการขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง 174 
            ทต.หวัรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 
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            (n=154) กับการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างรวม (N=484) 
     5.19 การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดี 176 
            ของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) แยกตามลักษณะชุมชน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นองค์กรรัฐระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น ที่มีบทบาท

หน้าที่เป็นรัฐบาลในระดับท้องถิ่น (local government) เพ่ือผลิตและจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ 
(public services) ให้กระจายไปสู่ประชากรทุกกลุ่มและจัดการบริการอย่างทั่วถึง ภายใต้ความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมทางสังคม หรืออีกมุมหนึ่ง คือ การเป็นตัวแทนรัฐบาลส่วนกลาง (central 
government) ทีไ่ด้รับมอบหมายกิจการงานต่าง ๆ ให้ด าเนินการแทน เพ่ือตอบสนองต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ อปท. และในปัจจุบัน อปท. มีบทบาทหน้าที่ต่อการผลิตและการพัฒนาการบริการกิจการ
สาธารณะจ านวนมาก และมีความหลากหลายในการบริการ ทั้งที่การบริการสาธารณะนั้น ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่  อปท. พัฒนาขึ้นมาเอง ภายใต้
นโยบายของผู้บริหาร อปท. ฝ่ายข้าราชการการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจ า และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

อปท. เป็นองค์กรบริหารจัดการที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ในการผลิต
และการบริหารการจัดบริการสาธารณะ ภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ (1) ทรัพยากรสาธารณะใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจ ากัด (2) การได้รับมอบหมายอ านาจ หน้าที่ และทรัพยากรจากส่วนกลาง 
(3) การพัฒนาตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ (4) อ านาจการ
ตัดสินใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

การบริหารจัดการขยะเป็นกิจการสาธารณะที่ อปท. ถูกก าหนดหน้าที่ให้เป็นกลไก 
การบริหารจัดการและด าเนินการในพ้ืนที่ ตามการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนด
บทบาทหน้าทีก่ารบริหารการจัดการขยะ ดังนี้ 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของ
ถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
67 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
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บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (17) การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

นอกจาก กรอบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ที่ก าหนดหน้าที่ อปท. ให้ด าเนินการบริหาร
จัดการขยะ กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.การรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เป็นต้น ได้มอบหมายหน้าที่ให้ 
อปท. ด าเนินการบริหารการจัดการขยะตามกรอบอ านาจหน้าที่ดังกล่าวเช่นกัน 

ทั้งนี้ กรอบกฎหมายได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ อปท. ต่อการจัดการขยะ ในลักษณะ 
การด าเนินการรักษาความสะอาดและการก าจัดขยะ ภายใต้ขอบเขตการด าเนินการ 2 ส่วนงาน คือ 
(1) การจัดบริการเก็บรวบรวม เก็บขน และการก าจัดขยะ และ (2) การจัดเก็บค่าการบริการเป็น
รายได้ของ อปท. ในรูปของค่าธรรมเนียมการบริการการเก็บขนและการก าจัด จากครัวเรือน สถาน
ประกอบการ และผู้ที่ก่อให้เกิดขยะในพื้นที่ อปท. 

ปัญหาจากขยะที่มีปริมาณจ านวนมากและการจัดการที่ไม่ทันต่อการเกิดขึ้นของขยะ ที่
เป็นผลต่อเนื่องจากการพัฒนาเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคม 
ท าให้ อปท. หลายแห่งต้องประสบกับปัญหาการบริหารการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง อปท. แต่
ละแห่ง มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการบริหารการจัดการที่ มีความแตกต่างกัน เช่น ขนาดองค์กร 
จ านวนงบประมาณ จ านวนบุคลากร สภาพความเป็นชุมชนเมือง-ชนบท ฯลฯ ท าให้แต่ละ อปท. 
เลือกที่จะมีแนวทางการบริหารการจัดการที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดการขยะของ
แต่ละ อปท. ดังกล่าว ยังคงยึดตามกรอบกฎหมายและแนวทางการบริหารการจัดการขยะรวมของ
ประเทศ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาของแต่ละชุมชนและแต่ละเมือง 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การคมนาคมขนส่ง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มี
ความส าคัญระดับจังหวัดและภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง ท าให้การพัฒนาพ้ืนที่เขตเมืองมีการขยายตัว
ออกไปสู่พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ และปัจจัยทางเศรษฐกิจของเมืองได้ดูดซับประชากรกลุ่มแรงงานที่ย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่เขตเมืองโดยรอบ ซึ่งในอดีตพ้ืนที่ โดยรอบเมืองพิษณุโลกดังกล่าวเป็นเขต
ชานเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนกลายเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจใหม่ของเมือง
และการขยายตัวของที่อยู่อาศัย 

ผลพวงจากการมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นและการขยาตัวของพ้ืนที่เมืองและชุมชน
โดยรอบ คือ ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขยะเป็นผลผลิตจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

Ref. code: 25605524300125IBU



3 

 
(การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและการผลิตของประชาชนในพื้นท่ี) และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของประชาชนภายในพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เมืองและชุมชนหนาแน่นมาก ปริมาณขยะจ านวนมากที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีได้ก่อปัญหาให้กับ อปท. ที่ต้องรับผิดชอบการจัดบริการให้แก่ประชากรในพ้ืนที่ 

ความส าคัญของการศึกษา คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา
พ้ืนที่เขตเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ปริมาณขยะจ านวนมากที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ของประชากรในพ้ืนที่และอาจรวมถึงการเคลื่อนย้ายขยะจากต่างพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่เขตเมืองด้วย 
(บางพ้ืนที่ อปท. โดยรอบเขตเมืองพิษณุโลก ไม่มีระบบการบริหารการจัดการขยะในพ้ืนที่) ของอ าเภอ
เมืองพิษณุโลก ในอนาคต แต่ละ อปท. ควรมีแนวทางการจัดการขยะอย่างไร 

โจทย์การศึกษา คือ ที่ผ่านมา อปท. แต่ละแห่งในออ าเภอเมืองพิษณุโลกมีการจัดการ
ขยะตามกรอบและแนวทางที่กฎหมายและหน่วยงานราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้องก าหนด การ
ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ จึงเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โดยที่ อปท. แต่ละแห่ง ขาดการ
พิจารณาการด าเนินการภายใต้สภาพบริบทชุมชนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อปท. เอง ทั้งนี้ ใน
อนาคต แต่ละ อปท. ควรมีแนวทางการจัดการขยะอย่างไร ภายใต้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
ขยะของ อปท. ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชนและสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยการ
ด าเนินการการจัดการขยะจะเน้นใน 3 มาตรการหลัก คือ (ก) การบ าบัดและก าจัดขยะ (ข) การลด
ปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด และ (ค) การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 
ซึ่งทั้ง 3 มาตรการดังกล่าว เป็นฐานการบริหารการจัดการขยะที่ อปท. สามารถด าเนินการได้ภายใต้
แนวทางการบริหารการจัดการของตนเอง 

การศึกษานี้ได้เลือก อปท. พ้ืนที่ภายในอ าเภอเมืองพิษณุโลก โดยเลือก อปท. ที่มีเขต
รอยต่อและรอบเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  เป็นกรณีศึกษา ซึ่งพ้ืนที่ อปท. ดังกล่าว มีแนวโน้มการ
พัฒนาเศรษฐกิจเขตเมืองมากขึ้น โดยเน้นบทบาทของการใช้พ้ืนที่ (land use function) ที่เป็นผลมา
จากการเติบโตของความเป็นศูนย์กลางการบริหารภาคราชการ ศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว 
แหล่งการค้าขนาดใหญ่ของเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการก าหนด
แผนการพัฒนาจากระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ 

ผลกระทบจากการขยายตัวของพ้ืนที่เขตเมืองดังกล่าว ได้ส่งผลให้พ้ืนที่ อปท. เขต
รอยต่อและรอบเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จากพ้ืนที่เกษตรกรรมไปสู่
พ้ืนทีชุ่มชนเมืองและชุมชนเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมือง กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น จาก
การประมาณการปริมาณขยะของส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 พิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลกมี
ปริมาณขยะประมาณ 240 ตันต่อวัน เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 100 ตันต่อวัน พ้ืนที่เขต
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รอยต่อและรอบเขตเมืองพิษณุโลก 89.5 ตันต่อวัน จึงคาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตได้
ว่า การจัดการขยะของ อปท. ของพ้ืนที่ดังกล่าว จะกลายเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
การศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ 
(1) เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์และขีดความสามารถการจัดการขยะชุมชน

ของ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลต าบลหัวรอ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 

(2) เพ่ือเสนอมาตรการจัดการขยะชุมชนที่มีความเหมาะสมต่อการบริหารการจัดการ
ขยะในอนาคตของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 
การศึกษาก าหนดขอบเขตที่ในการศึกษาไว้ 5 ประการ คือ 
(1) การศึกษาก าหนดหน่วยการศึกษาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน

รูปแบบเทศบาลเมือง เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  ซึ่งมีแบบแผนการบริหาร
ภายใต้กรอบบทบาทหน้าที่และพันธกิจที่ถูกก าหนดตามกฎหมายการจัดตั้งองค์กร คือ พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ. 2496 และ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

(2) ขยะในการศึกษานี้ หมายถึง ขยะครัวเรือน (household waste) เป็นขยะที่ถูก
ส่งออกจากการผลิตและการบริโภคของครัวเรือน (post-production and post-consumption) มี
องค์ประกอบทั้งจากขยะอินทรีย์ (organic waste) ขยะรีไซเคิล (recycle waste) ขยะติดเชื้อ 
(infectious waste) ขยะอันตรายจากครัวเรือน (household hazardous waste) ขยะอุปกรณ์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (household waste electronic and electrical equipment : WEEE) 
และขยะทั่วไป (residual waste) โดยการวิจัยนี้จะศึกษาในภาพรวมของขยะครัวเรือนทั้งหมด ไม่ได้
แยกเป็นรายประเภทของขยะ 

(3) ขยะในการศึกษานี้ ไม่นับรวมขยะที่ถูกผลิตออกจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่ ที่มีความ
เป็นพิษร้ายแรง และอยู่นอกขอบเขตอ านาจหน้าที่การก ากับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล และ 
อบต. ประกอบด้วย 
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 1) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้แก่ กากสารพิษ 

(industrial hazardous waste) สารเคมีอุตสาหกรรม (industrial chemical waste) 
 2) ขยะติดเชื้อ (infectious waste) ที่มาจากสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.การ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก และหน่วยรักษาพยาบาล 
 3) วัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายความถึงวัตถุดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุระเบิดได้ (2) วัตถุไวไฟ (3) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ (4) วัตถุมีพิษ (5) วัตถุที่ 
ท าให้เกิดโรค (6) วัตถุกัมมันตรังสี (7) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (8) วัตถุ 
กัดกร่อน (9) วัตถุท่ีก่อให้เกดิการระคายเคือง (10) วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่
อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ การศึกษาไม่นับรวมขยะจากแหล่งรวบรวมขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดสด ตลาด
นัดสินค้า ห้างสรรพสินค้า พ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น 

(4) การศึกษามุ่งเสนอมาตรการการจัดการขยะที่สอดคล้องกับการจัดการขยะของ 
อปท. โดยก าหนดไว้ 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 

 มาตรการที่1 การบ าบัดและก าจัดขยะ (waste treatment and disposal) 
 มาตรการที่2 การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด (waste minimisation) 
 มาตรการที่3 การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน (cost recovery) 
ทั้งนี้ ทั้ง 3 มาตรการ เป็นแนวทางที่ อปท. แต่ละแห่ง ได้ด าเนินการอยู่แล้ว การศึกษา

มุ่งที่จะเสนอให้แต่ละมาตรการมีประสิทธิภาพของการด าเนินการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือมุ่ง 
เป้าหมายความมีประสิทธิผลของการจัดการขยะมากข้ึน โดยแต่ละมาตรการมีกรอบความคิด ดังนี้ 

 มาตรการที่ 1 การบ าบัดและก าจัดขยะ (ม.1) เป็นมาตรการการจัดการขยะพ้ืนฐาน
ที่แต่ละ อปท. ต้องด าเนินการ ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นพันธกิจของ อปท. เพ่ือ
จัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ี อปท. 

 มาตรการที่ 2 การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด (ม.2) เป็นมาตรการที่
ต้องการให้ อปท. มีการกระตุ้นภาคสังคม (ประชาชน) ในพ้ืนที่  ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ (waste 
generator) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง (ณ ครัวเรือน) ก่อนที่จะทิ้งขยะออกสู่
การจัดการของ อปท. ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานต้องการให้การจัดการขยะของ อปท. มีการจัดการที่ดีขึ้นและ
ลดภาระการด าเนินการในระยะยาว ผ่านการพิจารณาพฤติกรรมการทิ้งขยะในปัจจุบัน 

 มาตรการที่ 3 การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน (ม.3) เป็น
มาตรการที่ต้องการให้การจัดบริการของ อปท. ได้เพ่ิมรายได้จากการจัดบริการที่สนับสนุนให้แก่ภาค
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างรายได้ (generated income) ผ่านความเป็นไปได้ของการ
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เพ่ิมค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ (service fee or charge) ที่พิจารณาจากความยินดีที่จะ
จ่ายของครัวเรือนในพ้ืนที่ โดยเปรียบเทียบกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากค่าธรรมเนียมกับต้นทุนการ
เก็บค่าธรรมเนียมที่จะเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมรายได้จากการด าเนินการผ่านมาตรการนี้ เป้าหมายเบื้องต้น คือ 
การลดภาระต้นทุนการจัดการบริการบางส่วนที่ อปท. ต้องแบกรับภาระไว้ และเป้าหมายสูงสุด คือ 
การจัดการบริการเกิดความคุ้มทุนทั้งหมด โดยที่ อปท. ไม่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการบริการผ่าน
งบประมาณของ อปท. ในระยะยาว 

(5) การศึกษาได้ก าหนดพ้ืนที่กรณีศึกษา 3 พ้ืนที่ ได้แก่ เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ต าบล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง (รายละเอียดการเลือกกรณีศึกษาดูในหัวข้อ 3.2) 
จากกลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีจ านวน 21 
แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 5 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 14 แห่ง 

 
1.4 โจทย์การศึกษา กรอบประเด็นการศึกษา และสมมติฐานการศึกษา 

 
1.4.1 โจทย์การศึกษา 

โจทย์การศึกษาหลัก คือ ในอนาคต แต่ละ อปท. ควรมีแนวทางการจัดการขยะ
อย่างไร ภายใต้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการขยะของ อปท. ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทชุมชน
และสถานการณ์ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น โดยการด าเนินการการจัดการขยะจะเน้นใน 3 มาตรการ
หลัก คือ การบ าบัดและก าจัดขยะ การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด และการพัฒนาแนว
ทางการจัดหารายได้และการคืนทุน ซึ่งทั้ง 3 มาตรการดังกล่าว เป็นฐานการบริหารการจัดการขยะที่ 
อปท. สามารถด าเนินการได้ภายใต้แนวทางการบริหารการจัดการของตนเอง 

ค าถามการศึกษาประกอบด้วย 
(1) แนวทางการจัดากรขยะของ อปท. ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการก าหนด

แนวทางและวิธีการปฏิบัติการการจัดการขยะอย่างไร ซึ่งการก าหนดแนวทางการจัดการขยะของแต่
ละ อปท. เป็นไปตามสถานการณ์ปริมาณขยะในพ้ืนที่ อปท. และขีดความสามารถขององค์กรต่อการ
จัดการขยะ 

(2) ครัวเรือนในพ้ืนที่ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ในฐานะผู้ก่อเกิดขยะ และ
ผู้ใช้บริการการจัดการขยะจาก อปท. 
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(3) แต่ละ อปท. ควรก าหนดมาตรการการจัดการขยะอย่างไร โดยพิจารณาจาก 

3 มาตรการของโจทย์หลัก 
1.4.2 กรอบประเด็นการศึกษา 

จากโจทย์การศึกษาดังกล่าวข้างต้น การศึกษามกีรอบการศึกษา 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารการจัดการขยะของ 

อปท. กรณีศึกษา จ านวน 3 พ้ืนที่ โดยการศึกษาจะพิจารณา 
 (1) สถานการณ์ปริมาณขยะในพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่

เกี่ยวเนื่องกับการก่อเกิดขยะในพ้ืนที่ 
 (2) สถานการณ์การบริหารการจัดการขยะของ อปท. และ 
 (3) ขีดความสามารถของแต่ละ อปท. โดยชี้วัดผ่านแนวทางการบริหารการ

จัดการ จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณในการจัดการขยะ ซึ่งพิจารณาในรูปหน่วย (term) 
ภาพรวมและค่าเฉลี่ยต่อกลุ่มประชากร 

ส่วนที่สอง การจัดการขยะและการมีส่วนร่วมของครัวเรือน ที่จะมีส่วนร่วม
ก าหนดแนวทางการจัดการขยะทีเ่กิดจากการด าเนินการของครัวเรือน ภายใต้บทบาทของครัวเรือนใน 
2 ด้าน คือ 

 (1) บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วม ในฐานะผู้ก่อ เกิดขยะ 
(waste generator) ที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ (avoidance) และการลดการผลิตขยะออกจาก
ครัวเรือน waste (reduction) ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การลดการเกิดขยะ (reduce) การใช้
ซ้ า (reuse) และการน ากลับมาผลิตใหม่ (recycle) 

และ (2)  บทบาทการเป็นผู้ใช้บริการการจัดการขยะจาก อปท. ซึ่งจะเป็นผู้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้การบริการเก็บขนและก าจัดขยะ (collection and disposal service fee) เพ่ือ
เป็นรายได้ของ อปท. 

ส่วนที่สาม แนวทางและมาตรการของ อปท. ต่อการจัดการขยะในอนาคต ที่
พิจารณาจากสถานการณ์การบริหารการจัดการขยะของ อปท. และการจัดการขยะและการมีส่วนร่วม
ของครัวเรือนในพื้นท่ี อปท. 

1.4.3 สมมติฐานการศึกษา 
การศึกษา มีข้อสมมติฐาน 3 ประการ คือ 
สมมติฐานข้อที่หนึ่ง รูปแบบของ อปท. แต่ละแห่งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 

ย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการจัดการขยะแตกต่างกัน ซึ่งขีดความสามารถ ได้แก่ จ านวน
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งบประมาณ จ านวนบุคลากร และวิธีการบริหารการจัดการขยะ อปท. แต่ละแห่งจะมีมีขีดความ-
สามารถที่จะพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดการขยะ ภายใต้บริบทและสถานการณ์ของ อปท. 

สมมติฐานข้อที่สอง การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะภายใต้บทบาท
การมีส่วนร่วมของครัวเรือนที่แตกต่างกัน ในแต่ละพ้ืนที่ อปท. ย่อมส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการ
บริหารการจัดการขยะของแต่ละ อปท. โดยเฉพาะ 

 (2.1) ครัวเรือนมีพฤติกรรมการคัดแยกและลดการทิ้งขยะย่อมส่งผลต่อการ
ก าหนดมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 

 (2.2) ครัวเรือนมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการบริหาร
การจัดการขยะของท้องถิ่น ผ่านความยินดีที่จะจ่าย (willingness to pay: WTP) ต่อค่าธรรมเนียม
การเก็บขนและก าจัดขยะ (collection and disposal fee or service charge) ย่อมส่งผลต่อการ
ก าหนดมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

สมมติฐานข้อที่สาม ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา มีแนวทางและมาตรการการจัดการ
ขยะที่แตกต่างกัน บนพ้ืนฐานของบริบทชุมชน ขีดความสามารถของ อปท. และการมีส่วนร่วมของ
ครัวเรือนต่อการบริหารการจัดการขยะ 

 
1.5 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บรวบรวม 2 แหล่ง คือ 
แหล่งที่หนึ่ง ข้อมูลปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ 
1.1) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1.1.1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้แบบสัมภาษณ์  จะท าการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 2 ส่วน คือ หนึ่ง ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ได้แก่ ประธานสภา สมาชิกสภา และ
นายกเทศมนตรี / นายก อบต. กับสอง ผู้บริหารฝ่ายประจ า ได้แก่ ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุข ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นต้น 

 1.1.2) ประชาคมในพื้นที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน าชุมชน 
 1.1.3) หน่วยธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะ ทั้งต้นทางและปลายทาง เช่น 

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซ้ือ เป็นต้น 
1.2) การสัมภาษณ์ประชากรในเขต อปท. กรณีศึกษา โดยผู้ตอบเป็นตัวแทนของ

ครัวเรือน โดยท าการสุ่มเลือกจ านวน 120-150 ครัวเรือนต่อพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งก าหนด อปท. ไว้ 3 
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กรณีศึกษา รวมจ านวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 450 ครัวเรือน การสัมภาษณ์จะใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 

แหล่งที่สอง ข้อมลูทุติยภูม ิการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
2.1) การเก็บรวบรวมจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ได้แก่ เอกสารวิชาการ รายงาน

การวิจัย เอกสารราชการ เป็นต้น หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2) การเก็บรวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เอกสารการเงินการคลัง 
เอกสารการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 

 
1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา คือ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางและมาตรการการ

จัดการขยะของ อปท. แต่ละแห่ง ที่แตกต่างกันภายใต้ขีดความสามารถของแต่ละ อปท. และที่
สอดคล้องต่อการมีส่วนร่วมของครัวเรือนภายในพ้ืนที่ อปท. 

 
1.7 กรอบการวิจัย 

 
กรอบการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังภาพที่ 1.1 ได้น าเสนอกรอบความสัมพันธ์

ของวัตถุประสงค์การศึกษา โจทย์การศึกษา ค าถามการวิจัย และกรอบประเด็นการศึกษา ดังนี้ 
(1) การทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการจัดากรขยะของ 3 อปท. กรณีศึกษา จาก

เอกสารและการสัมภาษณ์ (key informant) ได้แก่ ผู้บริหาร อปท. ประชาคมในพ้ืนที่ และหน่วย
ธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะ ดังกรอบค าถามที่ 1 

(2) การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในพ้ืนที่ อปท. ต่อการจัดการขยะ จากการส ารวจและ
สัมภาษณ์กลุ่มประชาคมในพ้ืนที่ 

(3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการจัดการขยะและการมีส่วนร่วมของ
ครัวเรือนที่มีต่อการก าหนดมาตรการการจัดการขยะ 

 
 
 

Ref. code: 25605524300125IBU



10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบความสัมพันธ์ของโจทย์การศึกษา ค าถามการวิจัย และสมมติฐานการศึกษา 
 

1.8 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 
การน าเสนอวิทยานิพนธ์จะแบ่งออกเป็น 8 บท ประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทน า 
บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
บทที่ 3 วิธีวิทยาส าหรับการวิจัย 
บทที่ 4 การบริหารการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 
บทที่ 5 การบริหารการจัดการขยะของเทศบาลต าบลหัวรอ 
บทที่ 6 การบริหารการจัดการขยะของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

โจทย์การวิจัย คือ ในอนาคต แต่ละ อปท. ควรมีแนวทางการจัดการขยะอย่างไร 

วัตถุประสงคท์ี่ 1 เพื่อทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณแ์ละ 
ขีดความสามารถการจัดการขยะชุมชนของ 3 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกรณีศกึษา 

ค าถามที่ 2 ครัวเรอืนในพื้นที่ 
อปท. เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 

ค าถามที่ 1 แนวทางการจัดากรขยะของ 
อปท. ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีการ

ก าหนดแนวทางและวิธกีารปฏิบัติการ
การจดัการขยะอย่างไร 

วัตถุประสงคท์ี่ 2 เพื่อเสนอมาตรการจัดการขยะชุมชนที่
มีความเหมาะสมตอ่การบริหารการจัดการขยะในอนาคต

ของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ค าถามที่ 3 แต่ละ อปท. ควรก าหนดมาตรการ
การจดัการขยะอย่างไร โดยพิจารณาจาก 3 

มาตรการ คอื การบ าบัดและก าจัดขยะ การลด
ปริมาณขยะตน้ทางที่จะน าสูก่ารก าจัด และการ
พัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคนืทุน 

สมมติฐานที่ 1 รูปแบบของ อปท. 
แต่ละแห่งที่มีคุณลกัษณะแตกต่าง
กัน ย่อมส่งผลตอ่ขีดความสามารถ

ในการจัดการขยะแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 การมีสว่นร่วมของ
ครัวเรือนในการจดัการขยะภายใต้

บทบาทการมีสว่นร่วมของครัวเรือนที่
แตกต่างกนั ในแต่ละพืน้ที่ อปท. ย่อม

ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการ
บริหารการจัดการขยะของแต่ละ อปท. 

สมมติฐานที่ 3 ทั้ง 3 อปท. กรณีศกึษา มแีนวทาง
และมาตรการการจดัการขยะที่แตกต่างกัน บน
พื้นฐานของบริบทชมุชน ขีดความสามารถของ 
อปท. และการมสี่วนร่วมของครัวเรือนตอ่การ

บริหารการจัดการขยะ 
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บทที่ 2 

 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

2.1 ความน า 
 
การศึกษาได๎น าแนวคิดและทฤษฎีจาก 3 ฐานคิด มาพัฒนากรอบการศึกษา คือ หนึ่ง 

แนวคิดแบบจ าลองล าดับชั้นการจัดการขยะ (waste management hierarchical model) สอง 
กระบวนทัศน์ความคิดการจัดการขยะภายใต๎กระบวนทัศน์วําด๎วยการก าหนดนโยบายและกระบวน
ทัศน์แบบจ าลองการจัดการขยะ และสาม แนวคิดกระบวนการก าหนดนโยบายและบทบาทหน๎าที่การ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํอการจัดการขยะ (policy process and 
administrative functional) อีกทั้งการศึกษาได๎ทบทวนและสังเคราะห์บทบาทและพัฒนาการการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองสํวนทองถิ่นตํอการจัดบริการการจัดการขยะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังกลําวข๎างต๎น ถูกน ามาประกอบสร๎างเป็นกรอบ
การศึกษาการจัดการขยะซึ่งเป็นตัวแทนกิจการบริการสาธารณะที่น ามาสูํการพิจารณามาตรการ 
(measure development) ในกระบวนการบริหารการจัดการขยะของ อปท. เพ่ือลดทอนปัญหา 
การจัดการขยะในพื้นที่ อปท. ที่เกิดขึ้น 

เนื้อหาในบทนี้จะประกอบด๎วย ฐานแนวคิดวําด๎วยขยะ (หัวข๎อ 2.2) แนวคิดแบบจ าลอง
ล าดับชั้นการจัดการขยะ ที่มีแนวทางการจัดการแตกตํางกัน (หัวข๎อ 2.3) กระบวนทัศน์ความคิด 
การจัดการขยะภายใต๎กระบวนทัศน์วําด๎วยการก าหนดนโยบายและกระบวนทัศน์แบบจ าลอง 
การจัดการขยะในระดับสากล (หัวข๎อ 2.4) แนวคิดกระบวนการนโยบายและบทบาทหน๎าที่การบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตํอการจัดการขยะของประเทศไทย (หัวข๎อ 2.6) และ 
ความสัมพันธ์ภาพรวมของกรอบแนวคิดและทฤษฎีส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ (หัวข๎อ 2.7) 

 
2.2 ฐานแนวคิดว่าด้วย “ขยะ” 

 
ขยะถูกสร๎างขึ้นภายใต๎แนวคิดคุณคําเชิงปัญหา (problem based value or 

valueless) หรือหมายความวํา ขยะเป็นสิ่งที่ไร๎คุณคํา (worthless) ทั้ง ๆ ที่ ขยะเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากภายหลังการบริโภคของสังคมเศรษฐกิจ (post consumption) สิ่งของทุกอยํางที่ไร๎คํา หรือไร๎
ประโยชน์ (useless) หรือไมํมีคุณคําเชิงทางเลือก ได๎รับการนิยามวําเป็นขยะทั้งสิ้น ด๎วยคุณคํา
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ดังกลําว ขยะจึงกลายเป็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล๎อมที่ได๎รับการปฏิเสธที่จะมีผู๎รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะในฐานะผู๎บริโภคและผู๎ผลิตสินค๎า 

มุมมองเชิงคุณคําได๎ท าให๎ขยะกลายเป็นปัญหาและกลายเป็นประเด็นข๎อถกเถียงกันเชิง
สาธารณะมาโดยตลอด ในกระบวนทัศน์เชิงการบริหารการจัดการสาธารณะตั้งแตํอดีต การบริหาร
การจัดการขยะถูกก าหนดกรอบให๎เป็นการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานของการพัฒนาเมืองและชุมชน 
โดยองค์กรของรัฐเป็นผู๎บริหารจัดการ บนพื้นฐานการก าหนดค านิยามการจัดการบริการสาธารณะ คือ 
บทบาทและหน๎าที่ของรัฐที่ต๎องเข๎ามาด าเนินการ 

ทั้งนี้ ภายหลังทศวรรษ 2533 (ค.ศ. 1990) ข๎อเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มได๎รับ 
การตอบรับการปฏิบัติการจากประเทศตําง ๆ ทั่วโลก กระแสสังคมโลกได๎เริ่มมีการถกเถียงถึง  
การพัฒนาการบริหารการจัดการขยะในรูปแบบเดิม ๆ ที่มุํงเน๎นการเก็บรวบรวม ( collection)  
การเก็บขนสํง (transportation and logistics) และการก าจัดขยะ (waste disposal) วําคือ ภาระ
ทางสาธารณะและรูปแบบการจัดการขยะควรได๎รับการพัฒนาในทิศทางอ่ืน ๆ ที่มีทางเลือก
หลากหลายมากขึ้นได๎ โดยเฉพาะแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable waste 
management) การใช๎ประโยชน์จากขยะ (waste utilisation) การสร๎างค านิยามและความหมาย
ใหมํตํอวัตถุที่เรียกวําขยะ (waste definition and meanings) การปรับเปลี่ยนแนวคิดล าดับชั้น 
การบริหารการจัดการขยะ (waste management hierarchy) กระบวนทัศน์การบริหารการจัดการ
ใหมํที่สอดคล๎องกับการปฏิรูปการบริหารการจัดการองค์กรของรัฐและกิจการการบริการสาธารณะ 
(new public management) การแปลงกิจการไปสูํภาคเอกชน (privatisation) การสร๎างความ
รํวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (public-private-partnership : PPP) การพัฒนามาตรการผําน
เครื่องมือและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ (economic instrument and mechanism) การสร๎าง
พฤติกรรมและทัศนะความตระหนักใหมํตํอสิ่งแวดล๎อม (pro-enviironmental awareness and 
behaviour) การพัฒนาชุดเครื่องมือชี้วัดการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ตอบการปฏิบัติการการบริหาร
การจัดการ (performance indication) เป็นต๎น 

นอกจากนี้ ในชํวงทศวรรษ 2533 (ค.ศ. 1990) เชํนกัน เริ่มมีข๎อถกเถียงและข๎อเสนอ
ใหมํ ๆ ตํอการบริหารการจัดการของภาครัฐ ที่มีมุมมองมากขึ้นวํา การบริหารบริการสาธารณะ
สามารถพัฒนาไปสูํการตอบสนองของกลไกตลาดได๎มากขึ้น และสามารถที่จะให๎ผู๎ประกอบการในภาค
ธุรกิจเข๎ามาท าหน๎าที่แทนรัฐ ในการผลิตและการบริหารการจัดการบริการสาธารณะ 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการบริหารการจัดการขยะในแนวทางใหมํ มี 3 ภาคสํวนที่
มีความสัมพันธ์กันในการพัฒนากรอบแนวคิด คือ หนึ่ง ฐานคิด (มิติ) การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยง
จากฐานดุลยภาพของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล๎อม 
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(sustainable waste management) สอง การบริหารการจัดการเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
(sustainability urban development) และสาม การจัดวางล าดับชั้นใหมํของการบริหารการ
จัดการขยะ (waste management hierarchy) 

จุดเริ่มต๎นจากฐานคิด (มิติ) การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงจากฐานดุลยภาพของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล๎อม กลําวคือ 

หนึ่ง ดุลยภาพทางสังคมจะมุํงเป้าหมายที่กลุํมคนในสังคมที่มีฐานะเป็นผู๎บริโภคสินค๎า 
เพ่ือให๎ชํวยกันหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ (avoidance) และลดการสร๎างขยะใหมํ (waste reduction) 
และกลุํมคนที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะ เชํน กลุํมคนจนในเมืองที่อาศัยขยะเป็นแหลํงรายได๎ กลุํม
อาชีพเก็บขยะขาย (waste picker) เป็นต๎น เพ่ือให๎กลุํมคนเหลํานี้เป็นกลไกการบริหารการจัดการ
และการยกระดับฐานะทางสังคมให๎ดีขึ้น 

สอง ดุลยภาพทางเศรษฐกิจจะมุํงเป้าหมายการลดการน าวัตถุดิบจากธรรมชาติ (vergin 
material) มาใช๎ โดยทดแทนจากการน าวัสดุที่ใช๎แล๎วน ากลับมาใช๎ผลิตใหมํ (recycling material for 
remanufacturing) และการใช๎ประโยชน์จากขยะในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหมํ ๆ (resource recovery) 
อีกทั้ง การผลักดันการใช๎กลไกตลาดและกลไกราคาเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของการสนับสนุนให๎เกิด 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ การสะท๎อนต๎นทุนที่แท๎จริงของทรัพยากรที่น ามาใช๎ใน  
การผลิตสินค๎า การพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปัจเจกบุคคลและ
ครัวเรือน การพัฒนาตลาดเพ่ือตอบสนองตํอการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงธุรกิจ และการพัฒนากลไก
การเงินการคลังเพื่อสนับสนุนและอุดหนุนให๎เกิดการพัฒนา เป็นต๎น 

และสาม ดุลยภาพทางสิ่งแวดล๎อมจะมุํงเป้าหมายการปรับเปลี่ยนการใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสม (appropriate or clean technology) ตํอการจัดการตลอดหํวงโซํการผลิต (produce 
chain) และการใช๎เทคโนโลยีที่ปลายทางให๎มีผลกระทบตํอสภาวะทางนิเวศให๎น๎อยที่สุด  เชํน  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น ากลับมาใช๎ซ้ าได๎ การก าจัดด๎วยวิธีการเชิงกล ( mechanical biological 
treatment : MBT) เป็นต๎น 

ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาเมืองที่ยังยืน (sustainability urban development) ได๎
น าเสนอไว๎วํา การพัฒนาตามดุลยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด๎าน ดังกลําว การพัฒนาจะมีพ้ืนฐาน
ของการบริหารการจัดการเมืองใน 2 สํวน คือ กระบวนการทางการบริหาร (administrative) และ
กระบวนการทางการเมือง (political) เป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติการ ซึ่งกระบวนการทางการบริหาร 
ประกอบด๎วย 4 สํวน คือ ทรัพยากรบุคคล (man) งบประมาณ (money) ทรัพยากรปัจจัยการผลิต 
(materials) และโครงสร๎างการบริหารการจัดการ (management) ในสํวนของกระบวนการ 
ทางการเมืองจะมุํงเน๎นการสร๎างกระบวนการมีสํวนรวมจากภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม และผู๎มีสํวน
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เกี่ยวข๎องกับแตํละกิจการสาธารณะ Srinivas. Solid Waste Management : A Policy and 
Programme Metrix. http://www.gdrc.org/uem/waste/swm-matrix.html สืบค๎นเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2558) 

2.2.1 การให้ค านิยามและความหมายต่อค าว่า “ขยะ” 
ในภาพรวมของการก าหนดกรอบการบริหารการจัดการขยะ ค าเรียก “ขยะ” 

เป็นค าเรียกที่ไมํเป็นทางการ มีค าที่ใช๎เป็นทางการ 3 ค า คือ “ขยะมูลฝอย” “มูลฝอย” “ของเสีย” 
และมีค าที่ใช๎เรียกตามชนิดและประเภทของขยะที่ก าหนดขึ้นตามกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ของ
หนํวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบตํอการบริหารการจัดการขยะแตํละประเภท ดังก าหนดไว๎ ได๎แกํ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25351 มาตารา 4 “มูลฝอย หมายความวํา 
เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสํอาหาร เถ๎า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ 
รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน” และหมายความรวมถึง “มูล
ฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” 

พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 4 “ของเสีย หมายความวํา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือ หรือวัตถุ
อันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปลํอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลํงก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค๎าง
จากสิ่งเหลํานั้น ทีอ่ยูํในสภาพของแข็ง ของเหลวหรอก๏าซ” และ “วัตถุอันตราย” หมายความวํา วัตถุ
ระเบิดได๎วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุ เปอร์ออกไซด์วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให๎เกิดโรค วัตถุ
กัมมันตรังสีวัตถุท่ีกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกรํอน วัตถุที่กํอให๎เกิดการระคาย
เคือง วัตถุอยํางอ่ืนไมํวําจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจท าให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล สัตว์พืช ทรัพย์
หรือสิ่งแวดล๎อม” 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
พ.ศ. 2535 มาตารา 4 มูลฝอย หมายความวํา เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า 

                                                   
1 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2477 มาตรา 4 มูลฝอย หมายความวํา วัตถุอันไมํพึงใช๎ เชํน เศษ

กระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า มูลเถ๎า มูลสัตว์ ซากสัตว์ เป็นต๎น และหมายความตลอดถึง
วัตถุท้ังสิ้น ซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือตามที่ตําง ๆ และมีการปรับปรุงค านิยามตาม 
และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2484 มาตรา 4 มูลฝอย หมายความวํา เศษกระดาษ เศษผ๎าเศษอาหาร 
เศษสินค๎า เถ๎า มูลสัตว์ และซากสัตว์ รวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน 
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ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสํอาหาร เถ๎า มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน 

อีกทั้ง แผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) ได๎นิยาม “ขยะ” ไว๎วํา 

 ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมตําง ๆ ในชุมชน 
เชํน บ๎านพักอาศัย สถานประกอบการค๎า แหลํงธุรกิจ ร๎านค๎า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบัน
ตํางๆ ได๎แกํ ขยะอินทรีย์จ าพวก เศษอาหารตํางๆ เศษใบไม๎เศษหญ๎าขยะรีไซเคิลจ าพวกแก๎วกระดาษ 
โลหะ พลาสติกอลูมิเนียมยางและขยะทั่วไป จ าพวกเศษผ๎า เศษไม๎และเศษวัสดุตําง ๆ 

 ของเสียอันตรายชุมชน หมายถึง ของเสียที่เป็นพิษหรืออันตรายที่มาจาก
ครัวเรือนและแหลํงธุรกิจ เชํน โรงแรม สนามบิน ปั๊มน้ ามัน ร๎านถํายรูป และร๎านซักแห๎งของเสีย
จ าพวกนี้ได๎แกํถํานไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะ บรรจุสารเคมีและซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต๎น 

 มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณหรือมีความ
เข๎มข๎น ซึ่งถ๎ามีการสัมผัส ใกล๎ชิดกับมูลฝอยนั้นแล๎วสามารถท าให๎เกิดโรคได๎และรวมถึงมูลฝอยที่
เกิดข้ึนหรือใช๎ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล การให๎ภูมิคุ๎มกันโรคและการ
ทดลองเกี่ยวกับโรค การชันสูตรศพหรือซากสัตว์ตาม พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย หมายถึง ของเสียอันตรายที่เกิดจาก
กิจกรรมตําง ๆ ของสถานประกอบการในก ากับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

จากนิยาม “ขยะ” ตามความหมายทางกฎหมาย อาจสรุปได๎วํา ขยะเป็นวัสดุที่
ไมํมีประโยชน์ตํอการน ามาใช๎ใหมํ หรือเป็นเศษของวัสดุที่ไมํสามารถน าไปท าประโยชน์อ่ืน ๆ ได๎แล๎ว 
ขณะที่ แผนแมํบทการจัดการขยะของประเทศได๎ชี้ถึงแหลํงก าเนิดขยะของขยะแตํละประเภทวํามี
แหลํงก าเนิดจากที่ไหนบ๎าง 

แตํในสภาพการณ์การเกิดขยะในสังคมไทย ขยะที่พบโดยทั่วไป มีองค์ประกอบ
ของวัสดุที่ใช๎ประโยชน์ตํอเนื่องได๎และวัสดุที่ต๎องน าไปก าจัด ทั้งนี้ วัสดุที่ใช๎ประโยชน์ได๎สามารถน ามา
เปลี่ยนสภาพ โดยผํานกระบวนการทางกายภาพ หรือทางเคมี หรือทางชีวภาพ ก็จะได๎ผลิตภัณฑ์ใหมํ 
สํวนวัสดุที่ต๎องน าไปก าจัดจ าเป็นต๎องน ามาผํานกระบวนการบ าบัดหรือก าจัดหรือท าลายด๎วยวิธีการ
ตําง ๆ โดยใช๎เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล 

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และความเข๎าใจทั่วไป เมื่อพิจารณา
ค าวํา “ขยะมูลฝอย” ทุกคนจะเข๎าใจวํา ขยะเป็นเศษเหลือทิ้งตําง ๆ ที่เหลือจากการด าเนินกิจกรรม 
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เชํน เศษอาหาร เศษผ๎า เป็นต๎น การให๎ค าอธิบายในลักษณะเชํนนี้ ค าวํา “ขยะมูลฝอย” จึงกลายเป็น
ทรัพยากรที่ไมํมีคําตํอการใช๎ประโยชน์หรือพิจารณาเป็นทรัพยากรหนึ่งของสิ่งแวดล๎อม ท าให๎  
การจัดการขยะของไทยจึงมุํงเน๎นที่การตัดวงจรให๎ขยะกลายเป็นเศษวัสดุที่ไมํสามารถใช๎ประโยชน์ใดๆ 
ได๎อีก ซึ่งต๎องน าไปสูํกระบวนการก าจัดเป็นหลัก 

จากค านิยามดังกลําว หลายการศึกษาวิจัยในประเทศไทย มีข๎อสรุปที่ตรงกัน คือ 
มุมมองของคนในสังคมไทยจึงให๎ความส าคัญกับ “ขยะ” เป็นเพียงสิ่งที่ไมํมีประโยชน์ตํอการใช๎ 
(useless) ดังค านิยามกฎหมายก าหนด ซึ่งไมํมีความส าคัญตํอตนเองที่จะยังคงเก็บรักษาสิ่งที่ไมํมี
ประโยชน์นั้นไว๎ ด๎วยการให๎ความหมายตํอขยะดังกลําว คนในสังคมจึงไมํได๎ให๎ความใสํใจตํอขยะ เน๎น
การผลักภาระให๎กับสังคมโดยรวมรับผิดชอบแทนตนเอง ผํานกระบวนการจัดการขององค์กรรัฐ 
ภายใต๎ความคิดการเป็นผู๎ใช๎บริการจากภาครัฐ ที่ภาคสังคมได๎จํายคําบริการแล๎วตามกฎหมายก าหนด 
การจัดการขยะในสังคมไทยจึงถูกครอบง าด๎วยแนวคิดแบบเสรีนิยม ( liberalism) ที่ให๎ความส าคัญ
ปัจเจกบุคคลแตํละคนแยกบทบาทของตนเองออกไปจากสาธารณะ ซึ่งหลายปัญหาความเป็นปัจเจก
สามารถที่จะชํวยแก๎ปัญหาของสาธารณะได๎ แตํด๎วยความคิดที่แยกปัจเจกบุคคลออกจากสาธารณะ 
ท าให๎การจัดการขยะกลายเป็นบทบาทของสาธารณะที่ปัจเจกบุคคลไมํจ าเป็นต๎องรํวมจัดการ 

2.2.2 ชนิดประเภทขยะครัวเรือน (household waste) 
โดยทั่วไป การแบํงชนิดหรือประเภทของขยะจะใช๎หลักการและวิธีการตาม

คุณลักษณะของขยะทางกายภาพ (physical) การเป็นอินทรีวัตถุธาตุ (organic) และความเป็นพิษ
หรืออันตรายตํอสุขภาพของมนุษย์ ในปัจจุบัน ความรู๎ด๎านวัสดุศาสตร์มีมากขึ้น การแบํงชนิดหรือ
ประเภทของขยะได๎เพ่ิมหลักการการน าวัสดุกลับมาใช๎ใหมํ (return) ทั้งในเชิงของการน าวัสดุกลับมา
ใช๎ได๎ทันที (re-use) หรือการน าวัสดุไปสูํกระบวนการแปรรูปใหมํ (recycling processes) สํวนกลุํม
ความคิดที่น าขยะมาใช๎เพ่ือเป็นพลังงานจะแบํงขยะเป็นที่เผาไหม๎ได๎ (combustion) กับเผาไหม๎ไมํได๎ 
(non-combustion) เป็นต๎น 

การแบํงชนิดหรือประเภทของขยะจึงแบํงได๎เป็น 6 ประเภทหลัก คือ 
(1) ขยะสดหรือเปียก (garbage waste) หรือเรียกวํา ขยะอินทรีย์ (organic 

waste) ขยะจ าพวกนี้มีคุณสมบัติเป็นธรรมชาติ ไมํวําจะท าการผลิตในภาคเกษตรกรรมหรือปรุงแตํง
แล๎วจากการบริโภคของมนุษย์ การน าขยะจ าพวกนี้มาก าจัดสามารถใช๎วิธีการขั้นพ้ืนฐานการยํอย
สลายตามธรรมชาติในสภาวะปกติได๎ ไมํต๎องใช๎เทคนิควิทยาศาสตร์ชั้นสูงเข๎ามาชํวย นอกจากความ
ต๎องการใช๎ประโยชน์จากขยะจ าพวกนี้ เชํน การให๎เป็นอาหารสัตว์ การแปรรูปจากขยะเป็นปุ๋ยด๎วย
การหมัก การหมักขยะเพ่ือให๎ได๎แก๏สผลิตพลังงาน เป็นต๎น 
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(2) ขยะแห๎ง (rubbish waste) หรือเรียกวํา ขยะอนินทรีย์ (inorganic waste) 

ขยะจ าพวกนี้เป็นขยะที่สํวนหนึ่งสามารถน ากลับมาแปรรูปใช๎ใหมํได๎ ในรูปของวัตถุดิบการผลิต ( raw 
material) ทดแทนการใช๎วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ (pure material) เชํน อลูมิเนียม แก๎ว 
กระดาษ พลาสติก เป็นต๎น นอกจากนี้ ขยะจ าพวกนี้มีคุณสมบัติของวัสดุบางสํวนที่เผาไหม๎ได๎ ที่
สามารถน ามาใช๎เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตพลังงานได๎ (combustion waste) แตํบางจ าพวกไมํสามารถ
น ามาเผาไหม๎ได๎ (non-combustion waste) 

(3) ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุตสาหกรรม (waste 
electrical and electronic equipment: WEEE) เป็นวัสดุผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากภายหลังการใช๎งานแล๎ว ขยะจ าพวกนี้จ าเป็นต๎องน ากลับมาก าจัดด๎วย
เทคโนโลยีชั้นสูง โดยผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม 

(4) ขยะติดเชื้อ (infectious waste) เป็นขยะที่มีอันตราย โดยเฉพาะเป็นแหลํง
เพาะฟักเชื้อโรคตําง ๆ ให๎ขยายตัวไปสูํพาหะตําง ๆ และมีผลตํอความเจ็บป่วยของมนุษย์ ขยะจ าพวก
นี้การก าจัดต๎องใช๎วิธีการเผาอยํางเดียว 

(5) ขยะอุตสาหกรรม (industrial waste) หรือกากพิษที่เป็นภัย (hazardous 
waste) หรือกากสารเคมี (hazardous substance) เป็นขยะที่ได๎จากการผลิตในอุตสาหกรรม ขยะ
จ าพวกนี้จะมีคุณสมบัติทางเคมี เชํน สามารถติดไฟได๎ ระเบิดได๎ มีฤทธิ์กัดกรํอนได๎ มีปฏิกิริยาทางเคมี 
ปลดปลํอยกัมมันตภาพรังสี เป็นต๎น ขยะจ าพวกนี้จึงต๎องมีวิธีการจัดการที่ซับซ๎อนและต๎องมีความ
ปลอดภัยสูง ขยะบางชนิดสามารถน ามาใช๎ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได๎ เชํน กากของเสีย
น ามาใช๎ในเตาเผาของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ 

(6) ขยะอ่ืน ๆ เป็นขยะที่น ากลับมาใช๎ประโยชน์ในกระบวนการผลิตใหมํไมํได๎ 
(non-production) เชํน เศษอิฐกํอสร๎าง ขี้เถ๎า เป็นต๎น ขยะจ าพวกนี้สามารถใช๎ประโยชน์ได๎ เชํน  
การน ามาปรับสภาพที่ดิน  เป็นต๎น 

ขยะทั้ง 6 ประเภทดังกลําวสามารถพบเจอได๎ทั้งหมดจากทุกแหลํง อยํางไรก็ตาม 
ถ๎าพิจารณาเฉพาะขยะชุมชนอยํางเดียว (municipal / community waste) ซึ่งมีองค์ประกอบจาก
ขยะสดและขยะแห๎งมากกวําร๎อยละ 80-90 ของน้ าหนักขยะทั้งหมด สํวนขยะติดเชื้อ ขยะ
อุตสาหกรรม และขยะเครื่องใช๎ไฟฟ้าและอิลเกทรอนิกส์ จะพบประมาณร๎อยละ 5-15 ของน้ าหนัก
ขยะทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
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2.3 แนวคิดแบบจ าลองล าดับชั้นการจัดการขยะ (waste management 
     hierarchical model) 

 
ในกระบวนการการวางกรอบการจัดการขยะที่ผํานมา การวางกรอบการจัดการขาดมิติ

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางสภาวะความเป็นวัตถุของขยะ ล าดับชั้นการจัดการ และ
กระบวนการหํวงโซํผลิตภัณฑ์ ที่ เชื่อมโยงเข๎าหากันอยํางเป็นระบบวงจรหมุนเวียน ( circular 
looping) ที่ผํานมา การจัดการใช๎แนวคิดฐานการจัดการแบบเส๎นตรง (linear pathway) คือ เมื่อมี
การผลิตและการบริโภคแล๎ว สํวนที่เหลือจึงถูกน าไปก าจัด ไมํได๎น ามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในวงรอบ
การผลิตซ้ าหรือการให๎คุณคําในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม (Ministry for the Environment, 
New Zealand, 2002) 

สิ่งส าคัญประการแรกของการจัดการขยะ คือ ความเข๎าใจสภาวะความเป็นขยะ ขยะ
ไมํได๎มีสภาวะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเดียว ขยะเป็นวัตถุที่มีหลายมิติของความเป็นตัววัตถุ ซึ่งความ
มีมิติที่หลากหลายท าให๎การจัดการขยะแตํละประเภทตามลักษณะของความเป็นวัตถุ  จึงต๎องมีความ
หลากหลายด๎วย ที่ผํานมา การจัดการขยะไมํได๎ให๎ความส าคัญกับความเป็นวัตถุของขยะ ท าให๎  
การก าหนดแนวทางการจัดการขยะจึงมีรูปแบบเดียวหรือขาดมาตรการในการจัดการที่หลากหลายมิติ 

ประการที่สอง คือ การจัดล าดับชั้นการจัดการ (management hierarchy) ความเป็น
วัตถุของขยะแตํละประเภท มีแนวทางการจัดการที่ไมํเหมือนกัน ข๎อเสนอของการจัดล าดับชั้น 
การจัดการของ Ad Lansink เสนอขึ้นในปี 2522 (ค.ศ. 1979) ท าให๎เห็นมิติแนวทางการจัดการ
ตามล าดับชั้นที่ควรด าเนินการ ตํอมาได๎มีการน าแนวคิดดังกลําวมาขยายความเพ่ิมเติมและประยุกต์ใช๎
กับขยะที่มาจากอาหารที่ เหลือจากการบริโภค ที่ถูกพัฒนาขึ้นในหนํวยวิจัยด๎านอาหารของ
เนเธอร์แลนด์ เรียกวํา ข๎อเสนอ Moerman’s Ladder ซึ่งเป็นล าดับชั้นการจัดการที่เชื่อมโยงแนวคิด
การจัดการขยะกับกระบวนการหํวงโซํอุปทานของผลิตภัณฑ์อาหาร (food production suplly 
chain) 

และประการที่สาม การเชื่อมโยงล าดับชั้นการจัดการขยะกับข้ันตอนกระบวนการหํวงโซํ
การผลิต การบริโภค และการก าจัด ที่เรียงล าดับจากต๎นทางการผลิต กลางทางการบริโภค และ
ปลายทางการก าจัดและการใช๎ประโยชน์เศษของเหลือ (residual) 

2.3.1 แนวคิดล าดับชั้นการจัดการขยะ (waste management hierarchy) 
ล าดับชั้นการจัดการขยะ (waste management hierarchy) ถูกน าเสนอขึ้น

เมื่อปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) โดย Ad Lansink ซึ่งเป็นเอกสารข๎อเสนอตํอรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ ใน
การจัดการขยะ หรือที่เรียกวํา Lansink‘s Ladder ที่ได๎อธิบายถึงการจัดการขยะตามล าดับขั้นของ
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การด าเนินการที่ควรเป็นทางเลือกการจัดการขยะที่ดีที่สุด (most preferable action) จนถึง 
การจัดการขยะท่ีควรเลือกด าเนินการน๎อยที่สุด (least preferable action) 

แนวคิดพ้ืนฐานของ Lansink’s Ladder ถูกก าหนดมาจาก 7 ปัจจัย คือ หนึ่ง 
เอกสารของกลุํม Club van Rom ที่วําด๎วยข๎อจ ากัดของการพัฒนา (Limits to Growth) สอง 
วิกฤตการณ์พลังงาน 2 ครั้ง ในชํวงคริสต์ทศวรรษ 1970 สาม แนวโน๎มการเติบโตของทางเลือกเชิง
เศรษฐกิจ สี่ ความเห็นรํวมกันทางสังคมและการเมืองตํอการจัดการ ห๎า พ้ืนที่ฝังกลบขยะที่มีจ านวน
น๎อยในเนเธอร์แลนด์ หก ต๎นทุนการลงทุนโรงเผาขยะเพ่ิมสูงขึ้น และเจ็ด การสูญเสียด๎านสิ่งแวดล๎อม
ดินและน้ าที่มีเพ่ิมมากข้ึน 

Lansink’s Ladder แบํงปิรามิดล าดับชั้นออกเป็น 6 ล าดับชั้น (ภาพที่ 2.1) คือ 
ฐานลํางปิรามิด การฝังกลบ (F: landfill) ชั้นตํอขึ้นมาเป็น การเผา (E: incineration) การใช๎
ประโยชน์เป็นพลังงาน (D: energy) การน ากลับมาผลิตใหมํ (C: recycling) การน ากลับมาใช๎ซ้ า (B: 
re-use) และยอดปิรามิด การลดการเกิดขยะ (A: reduce) โดยที่ Lansink เสนอวํา ล าดับชั้น A ควร
เป็นการจัดการขยะที่ดีที่สุด สํวนล าดับชั้น F ควรเลือกด าเนินการน๎อยที่สุด (Lansink, 2015) 

พัฒนาการในระยะ 30 ปีที่ผํานมา ได๎มีการน าเสนอแนวคิดการจัดการขยะจาก
ฐานของ Lansink’s Ladder ขึ้นใหมํ (ภาพที่ 2.2) โดยเสนอให๎เปลี่ยนด๎านหัวปิรามิตจากฐาน 
การฝังกลบที่กว๎าง ให๎กลายเป็นยอดปิรามิดปักหัวลง โดยฐานปิรามิดลอยอยูํด๎านบน (สามเหลี่ยมกลับ
หัว) โดยจัดล าดับชั้นการจัดการขยะแตํละขั้นใหมํ ปรับแนวคิดบางสํวนใหมํผํานการใช๎ชุดภาษาตาม
เทคโนโลยี และเพ่ิมล าดับชั้นการหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ ขึ้นเป็นล าดับชั้นบนสุด (A: waste 
prevention) รองลงมาเป็น การลดการเกิดขยะหรือการกํอให๎เกิดขยะน๎อยที่สุด (B: waste 
reduction or minimisation) การน ากลับมาใช๎ซ้ า (C: re-use) การน ากลับมาผลิตใหมํ 
(D: recycle) การน ามาใช๎ประโยชน์เพ่ิม (E: recover) การน ามาบ าบัด (F: treatment) และ 
การน ามาการก าจัด (G: disposal) ทั้งนี้ การเลือกด าเนินการตามล าดับยังคงใช๎ฐานแนวคิดของ 
Lansink ที่เสนอไว๎เชํนเดิม แตํเปลี่ยนล าดับชั้น A คือ การหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ ควรเป็นการจัดการ
ขยะที่ดีที่สุด สํวนล าดับชั้น G ควรเลือกด าเนินการน๎อยที่สุด (Government of South Australia, 
2006, p.22) การปรับแนวคิดดังกลําว เป็นผลมาจากข๎อเสนอแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero 
waste management : ZWM) ที่ได๎เสนอให๎จัดล าดับขั้นการจัดการขยะที่ให๎ความส าคัญกับ
เป้าหมาย คือ การหลีกเลี่ยงการเกิดขยะให๎เป็นฐานการด าเนินการ  และเป้าหมายสุดท๎ายของ
กระบวนการ คือ สถานที่ก าจัดขยะเป็นศูนย์ (zero landfill) 

ข๎อสรุปจากเอกสารของ Government of South Australia (2006, p.22) ได๎
เสนอไว๎วํา ณ ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)) ลักษณะล าดับชั้นของปิรามิดดังกลําว มีสถานการณ์ 
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การด าเนินการของหนํวยการจัดการแตกตําง (ผกผัน) จากปิรามิดตามแนวคิดการจัดการขยะเหลือ
ศูนย์ (ภาพที่ 2.3) โดยมีล าดับชั้นลํางสุดของปิรามิตเป็นการเผาขยะที่ปราศจากการได๎ประโยชน์เพ่ิม
จากพลังงาน (incineration withput energy recovery) การฝังกลบขยะที่ปราศจากการได๎
ประโยชน์เพิ่มจากพลังงาน (landfill without energy recovery) การฝังกลบขยะที่ได๎ประโยชน์เพ่ิม
จากพลังงาน  (landfill with energy recover) การเผาขยะที่ได๎ประโยชน์เพ่ิมจากพลังงาน 
(incineration with energy recover) การหมักขยะ (composting) การน ากลับมาผลิตใหมํ 
(recycling) การน ากลับมาใช๎ซ้ า (reuse) และการลดปริมาณขยะ ณ แหลํงก าเนิดขยะ (source 
reductions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ล าดับชั้นการจัดการขยะตามแนวคิด Lansink’s Ladder  
ที่มา Lansink, (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A: การลดการเกิดขยะ (reduce) 

B: การน ากลับมาใช๎ซ้ า (reuse) 

C: การน ากลับมาผลติใหมํ (recycle) 

D:  การใช๎ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง(energy) 

E:  การเผา (incineration) 

F:  การฝังกลบ (landfill) 
ควรเลือกด าเนินการน๎อยที่สุด 

การจัดการขยะที่ดีท่ีสุด 
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ภาพที่ 2.2 ล าดับชั้นการจัดการขยะตามแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ 
ที่มา Government of South Australia, (2006, p.22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 สถานการณ์การจัดการขยะตามล าดับชั้นการจัดการขยะในปัจจุบัน 
 (พ.ศ. 2549 / ค.ศ. 2006)) 
ที่มา Government of South Australia, (2006, p.22) 

การหลีกเล่ียง (avoid) 

ลดการเกิดขยะ (reduce) 

น ามาใช๎ซ้ า (reuse) 

น ากลับมาผลิตใหมํ (recycle) 

น ามาใช๎ประโยชน์เพิ่ม (recover) 

น ามาบ าบัด (treatment) 

น ามาก าจัด 
(disposal) 

ควรเลือกด าเนินการน๎อยที่สุด 

การจัดการขยะที่ดีท่ีสุด 

ควรเลือกด าเนินการน๎อยที่สุด 

การจัดการขยะที่ดีท่ีสุด 

การเผาขยะที่ปราศจากการได๎ประโยชน์เพิ่มจากพลังงาน 
 (incineration without energy recovery) 

การฝังกลบขยะที่ปราศจากการไดป๎ระโยชน์เพิม่จากพลังงาน 
(landfill without energy recovery) 

การฝังกลบขยะที่ได๎ประโยชน์เพิ่มจากพลังงาน 
(landfill with energy recover) 

การเผาขยะที่ได๎ประโยชน์เพิ่มจาพลังงาน 
(incineration with energy recover) การ 

การหมักขยะ (composting) 

การน ากลับมาผลิตใหมํ (recycling) 

การน ากลับมาใช๎ซ้ า (reuse) และ 

การลดปริมาณขยะ ณ แหลํงก าเนดิ
ขยะ (source reductions 
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2.3.2 ล าดับชั้นการจัดการขยะกับขั้นตอนในกระบวนการการจัดการขยะ 

ในขั้นตอนกระบวนการการจัดการวัสดุทรัพยากรทั้งหมด สามารถแบํงขั้นตอน
กระบวนการออกได๎เป็น 3 ระยะ (ภาพที่ 2.4) คือ ต๎นทางการผลิตสินค๎า กลางทาง ณ การบริโภค 
และปลายทาง ณ การก าจัดภายหลังการบริโภค แตํละขั้นตอนในกระบวนการสามารถที่จะแบํง
กิจกรรมออกเป็นกิจกรรมยํอย ๆ ได๎ ดังนี้ 

- ต๎นทาง ณ การผลิตสินค๎า ประกอบด๎วยผลิตภัณฑ์ (products) การขนสํง 
(transportation) และการกระจายผลิตภัณฑ์ (distribution) ซึ่งในขั้นตอนกระบวนการนี้ สิ่งส าคัญ 
คือ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแตํการออกแบบ การเลือกใช๎วัสดุ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จนถึง
แนวทางการที่จะน าวัสดุของผลิตภัณฑ์ที่คัดแยกและรวบรวมได๎หลังการบริโภคแล๎ว น ากลับมาใช๎ใหมํ
ในกระบวนการผลิต (recyclable material) ซึ่งจะเป็นการปกป้องไมํให๎ปริมาณขยะมีเพ่ิมขึ้นจาก 
การผลิตและการบริโภค (waste prevention) 

- กลางทาง ณ การบริโภค ประกอบด๎วย การซื้อใช๎ผลิตภัณฑ์ (purchasing use) 
และการน ากลับมาใช๎ซ้ า (re-use) ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช๎ซ้ าใหมํได๎  ในขั้นตอน
กระบวนการนี้ แนวคิดการบริโภคท่ียั่งยืน (sustainable consumption) เป็นกรอบแนวคิดหลักที่ถูก
น ามาใช๎เป็นเนื้อสาระของการพัฒนานโยบายและการขับเคลื่อนกระบวนการกับกลุํมตําง ๆ ในสังคมที่
มีฐานะเป็นผู๎บริโภค การที่ปริมาณขยะจะมีจ านวนมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับผู๎บริโภคที่จะตัดสินใจและ
พัฒนาพฤติกรรมที่ดีตํอการบริโภคและการค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม (environmental awareness) และ
การจัดการทรัพยากร (วัตถุดิบการผลิตสินค๎า) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในการปกป้องไมํให๎ปริมาณขยะมี
เพ่ิมข้ึนจากการผลิตและการบริโภค (waste prevention) 

- ปลายทาง ณ การจัดการภายหลังการบริโภค เป็นขั้นตอนกระบวนการเมื่อเกิด
ขยะแล๎ว (วัสดุเหลือจากการบริโภคถูกทิ้งออกสูํการจัดการ) ประกอบด๎วย การคัดแยก -รวบรวม 
(separate collection) การน ากลับมาผลิตใหมํ (recycling) และการน ามาบ าบัดและการน ามาใช๎
ประโยชน์เพ่ิม (treatment and recovery) ในขั้นตอนกระบวนการปลายทางนี้ กิจกรรมส าคัญ คือ 
การบ าบัด การก าจัด และการน ามาใช๎ประโยชน์เพ่ิม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดขึ้นอยูํกับการพิจารณาและ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ในแตํละกิจกรรม โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพ่ือการก าจัด
ขยะมี 5 เทคโนโลยีหลัก คือ 

(1) กระบวนการฝังกลบ (landfill) ได๎แกํ เทคโนโลยีการฝังกลบเปิดโลํง (open 
dump site) เทคโนโลยีการควบคุมการฝังกลบ (control dump site) เทคโนโลยีการฝังกลบอยํางถูก
สุขลักษณะ (sanitary landfill) และเทคโนโลยีการฝังกลบอยํางปลอดภัย (security landfill) 
กระบวนการของเทคโนโลยีนี้ ถ๎ามีการจัดการที่ดีจะให๎ผลผลิตเป็นก๏าซมีเธนเพื่อใช๎ผลิตพลังงานไฟฟ้า 
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(2) กระบวนการเชิงกลชีวภาพ (mechanical biological processing) เป็น

กระบวนการผลิตแทํงเชื้อเพลิง ได๎แกํ เทคโนโลยี Refuse Derived Fuel (RDF) และเทคโนโลยี 
Mechanical Biological Treatment (MBT) กระบวนการของเทคโนโลยีนี้จะให๎ผลผลิตเป็น
เชื้องเพลิงที่จะน าไปสูํกระบวนการเผาใหม๎ให๎ความร๎อนตํอไปเทคโนโลยี 

(3) กระบวนการการใช๎ความร๎อน (thermal processing) ได๎แกํ เทคโนโลยีการ
เผาใหม๎ (combustion) เทคโนโลยีการแปรสภาพเป็นแก๏ส (gasification) และเทคโนโลยีพลาสมา
อาร์ก (plasma arc) กระบวนการของเทคโนโลยีนี้จะให๎ผลผลิตเป็นความร๎อนและพลังงาน (heat 
and power) 

(4) กระบวนการชีวเคมี (biochemical) เป็นกระบวนการหมักที่ไมํใช๎ออกซิเจน
ชํวยในกระบวนการหมัก ได๎แกํ เทคโนโลยีไพโรไลสิส (pyrolisis) และเทคโนโลยีการยํอยสลายแบบไมํ
ใช๎อ๏อกซิเจน หรือเทคโนโลยีการหมัก (anaerobic digestion) กระบวนการของเทคโนโลยีนี้จะให๎
ผลผลิตเป็น Chemical Feedstocks 

(5) กระบวนการเคมี (chemical) เป็นกระบวนการทางเคมี เพ่ือแปรสภาพวัตถุ
หนึ่งให๎กลายเป็นเคมีวัตถุอีกชนิดหนึ่ง ได๎แกํ เทคโนโลยี  Fermentation และเทคโนโลยี 
Esterification กระบวนการของเทคโนโลยีนี้จะให๎ผลผลิตเป็นเอธานอลและไบโอดีเซล (ethanol 
and biodiesel) 

ในแตํละขั้นตอนกระบวนการการจัดการขยะ กลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํอการ
จัดการจะแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับบทบาทของแตํละภาคสํวน 

- ต๎นทาง ณ การผลิตสินค๎า ผู๎ประกอบการเป็นกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลักตํอการ
ก าหนดและการจัดการตัววัสดุทั้งหมด ทั้งที่เป็นสินค๎าเพ่ือการบริโภคและที่เป็นสํวนประกอบของ
สินค๎า (เชํน บรรจุภัณฑ์ การใช๎วัสดุกันสินค๎าเสียหาย เป็นต๎น) 

- กลางทาง ณ การบริโภค กลุํมผู๎บริโภคเป็นกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลักตํอ 
การก าหนดและการจัดการตัววัสดุ ที่วัสดุดังกลําวจะถูกทิ้งเป็นขยะ หรือถูกคัดแยกและรวบรวมสํง
เป็นวัสดุน ากลับมาใช๎ซ้ า (re-use) หรือน ากลับมาสูํการผลิตใหมํ (recycling material)  

- ปลายทาง ณ การจัดการภายหลังการบริโภค องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(อปท.) เป็นกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลักตํอการก าหนดและการจัดการตัววัสดุหรือขยะ ซึ่งบทบาทของ 
อปท. เป็นไปตามกฎหมายก าหนดให๎ท๎องถิ่นเป็นหนํวยการจัดการบริการ และการบริการการจัดการ
ขยะเป็นกิจการสาธารณะหนึ่งที่  อปท. ต๎องเป็นหนํวยจัดการบริการ ซึ่งการจัดการบริการ
ประกอบด๎วย กิจการการรวบรวม (collection) กิจกรรมการขนย๎าย (transportation) และกิจกรรม
การก าจัด (disposal) ในบางพ้ืนที่ อปท. อาจจะมีกิจกรรมเพ่ิมเติม เชํน กิจกรรมการคัดแยก 
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(separation) ทั้งที่เป็นกิจกรรมของหนํวยให๎การบริการ การจัดกิจกรรมทางสังคม และการสํงเสริม
เชิงธุรกิจ เป็นต๎น 

โดยสรุป จากความสัมพันธ์ล าดับชั้นการจัดการขยะกับขั้นตอนในกระบวนการ
การจัดการขยะที่มีกลุํมผู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะในแตํละขั้นตอนกระบวนการ กลุํมผู๎บริโภคหรือ
คนในสังคมจะมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะในชํวงกํอนการบริโภค คือ การตัดสินใจเลือก 
การบริโภคและเลือกใช๎วัสดุที่จะไมํกํอให๎เกิดขยะ และภายหลังการบริโภค คือ การคัดแยก -รวบรวม
วัสดุที่ยังสามารถใช๎ซ้ าและน ากลับมาใช๎ผลิตใหมํได๎ และเลือกที่จะทิ้งวัสดุที่จ าเป็นต๎องน าไปก าจัดโดย
หนํวยงานที่รับผิดชอบตํอไป และ อปท. จะมีบทบาทในขั้นตอนการก าจัด ที่จะต๎องรับภาระหน๎าที่ใน
การน าวัสดุทีถู่กทิ้งไปสูํการคัดแยก-รวบรวม เพื่อน าไปสูํการคัดแยกวัสดุที่น ากลับมาใช๎ผลิตใหมํ สํงตํอ
ไปสูํผู๎ผลิตต๎นทาง และคัดแยกวัสดุที่เป็นเศษเหลือ (residual) น าสูํการก าจัดด๎วยเทคโนโลยีตํอไป 
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ภาพที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหวํางล าดับชั้นการจัดการขยะกับขั้นตอนในกระบวนการการจัดการในหํวงโซํอุปทาน (การเคลื่อนไหวการจัดการทรัพยากร) 
ที่มา Lansink, (2015) 

 

การจัดการทรัพยากร (resources management) 

การปกป้องการเกิดขยะ (waste prevention) การจัดการขยะ (waste management) 

การกํอให๎เกิดขยะน๎อยที่สุด (waste minimisation) 

หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย๎ายขยะ (avoided waste flow) การหมุนเวยีนขยะกลับมาใช๎ซ้ า (diverted waste flow) 

ลดขยะ ณ แหลํงก าเนิด (reduction at source) การบริโภคที่ยั่งยืน (sustainable 
consumption) 

การผลิต (production) การบริโภค (consumption) หลังการบรโิภค (end of life) 

ผลิตภณัฑ์ (extraction 
manufacturing) 

การขนสํง 
(transportation) 

กระจายสินค๎า 
(distribution) 

การซื้อใช๎ 
(purchasing use) 

การน ากลับมา
ใช๎ซ้ า (re-use) 

การคัดแยก-
รวบรวม (separate 

collection) 
การน ากลับมา 

ผลิตใหมํ 
(recycling) 

การน ามาบ าบดั
และ การน ามาใช๎

ประโยชน์เพิม่
(pther 

treatment and 
recovery) 

เตรียมน ากลับมาใช๎ซ้ า 
preparing for re-use 
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2.4 กระบวนทัศน์ความคิดการจัดการขยะภายใต้กระบวนทัศน์ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและ 
     กระบวนทัศน์แบบจ าลองการจัดการขยะ 

 
กระบวนทัศน์ความคิดการจัดการขยะมีพัฒนาการของ 2 แนวคิดที่ส าคัญ คือ กระบวน

ทัศน์วําด๎วยการก าหนดนโยบาย กับกระบวนทัศน์วําด๎วยแบบจ าลองการจัดการขยะ ซึ่งทั้งสองแนวคิด
ดังกลําว ได๎น าเสนอให๎เห็นแบบแผนของความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามฐานการพัฒนาความรู๎  
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ตัวละครทางนโยบาย และระยะเวลาของการพัฒนาที่ผํานมาแตํละ
ชํวงเวลา 

การเปลี่ยนผํานทางความคิด (paradigm shrift) ในชํวง 8 ทศวรรษที่ผํานมา แนวคิด
การจัดการขยะเปลี่ยนแปลงไปจากฐานคิดการจัดการเชิงเทคโนโลยี ขับเคลื่อนโดยภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน มาสูํการจัดการบนฐานคิดชุมชนและการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ที่ขับเคลื่อนผําน
ความเป็นชุมชนและท๎องถิ่น (localisation) มากขึ้น ซึ่งรวมถึงภายใต๎ระบบเศรษฐกิจและสังคม
สํวนรวม การขยายขอบขํายการสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคม ในฐานะผู๎ผลิตและผู๎บริโภคได๎ถูก
พัฒนาให๎มีบทบาทมากขึ้น โดยในสํวนผู๎ผลิตนั้น ได๎รับแรงกดดันจากแนวคิดที่วําด๎วย การขยาย
ขอบขํายความรับผิดชอบตํอกรผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) และในสํวนของ
ผู๎บริ โภคนั้น ก็ได๎รับแรงกดดันจากแนวคิดที่วําด๎วย ความรับผิดชอบตํอความเป็นผู๎บริ โภค 
(consumer responsibility) เชํนกัน 

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนทัศน์ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญอีก 3 สํวน ที่เป็นสํวนสนับสนุน
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ หนึ่ง การเกิดข้ึนของกระบวนทัศน์การให๎คุณคําทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม
ตํอขยะ (social and environmental value) ที่ได๎ท าให๎ขยะที่ไมํมีคุณคําทางสังคมและสิ่งแวดล๎อม
ได๎กลายเป็นสิ่งที่สังคมให๎ความหมายใหมํ (re-definition) จนขยะมีคุณคํามากขึ้น สอง กระบวนทัศน์
ที่เปลี่ยนแนวทางการจัดการปลายทางเม่ือเกิดขยะแล๎วเป็นการจัดการที่ต๎นทางและกลางทางกํอนเกิด
เป็นขยะ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างกระบวนการผลิตที่ส าคัญ โดยกระบวนทัศน์นี้ต๎องการสร๎าง
ความรับผิดชอบของผู๎ผลิตตํอการผลิตสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และความรับผิดชอบ
ของผู๎บริโภคตํอการบริโภคสินค๎าและบริการที่จะไมํกํอให๎เกิดขยะจ านวนมากภายหลังการบริโภค และ
สาม ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ (material sciences) ที่ได๎ท าให๎สินค๎า
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น สามารถน าสูํการจัดการได๎งํายและไมํสํงผลตํอสิ่งแวดล๎อม รวมไปถึง
การพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทส ที่ท าให๎บริการบางประเภทลดการใช๎วัสดุประเภทกระดาษและ
สิ่งพิมพ์ 
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การก าหนดนโยบายการจัดการขยะเป็นแนวคิดที่มีพัฒนาการมายาวนาน แนวคิดสาย

หนึ่งเน๎นที่บทบาทหน๎าที่ของรัฐ การด าเนินการทั้งหมด รัฐจะเป็นผู๎ตัดสินใจและพัฒนาแนวคิด
นโยบายนั้นขึ้นมา กลุํมนี้เรียกวํากลุํมรัฐกิจ (public administration) มีภาครัฐเป็นแกนหลัก ขณะที่
อีกฝ่ายหนึ่งเน๎นการพัฒนาทางเลือกท่ีหลากหลาย มีกระบวนการที่หลากหลายวิธีที่จะได๎นโยบาย แตํก็
ยังเน๎นบทบาทและหน๎าที่แกํรัฐในการด าเนินการ กลุํมนี้เรียกวํา กลุํมบริหารทางเลือกสาธารณะ 
(public choice) กลุํมนี้เปิดกว๎างที่จะให๎มีการถกเถียงในกระบวนการนโยบายมากขึ้น และกลุํม
สุดท๎ายเป็นกลุํมบริหารจัดการด๎วยเทคโนโลยี ซึ่งแนวคิดมาจากพ้ืนฐานการพัฒนาเทคโนโลยีเข๎ามา
ชํวยในการจัดการ ใช๎แนวคิดเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหา กลุํมนี้จะมีบทบาทมาก
ในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 

2.4.1 ทิศทางและแนวโน้มการจัดการขยะภายใต้กระบวนทัศน์ว่าด้วย 
        การก าหนดนโยบาย 

ทิศทางและแนวโน๎มการพัฒนาการจัดการขยะของสังคมโลกแบํงออกเป็นหลาย
ชํวงเวลา  ดังในการศึกษาของ Seldman (2005) ที่แบํงออกเป็น 5 ระยะ อยํางไรก็ตาม ในปัจจุบัน 
การเติบโตขึ้นของแนวคิดตําง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและข๎อเสนอการสร๎างความหมายใหมํของขยะ
ในความเป็นทรัพยากรที่มีล าดับชั้นของการจัดการ (resource hierarchy) ที่มีความสัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจรูปแบบใหมํ ๆ น าสูํการขยายแนวคิดในชํวงคริสต์ศตวรรษ 2010 ได๎ท าให๎เกิดความสัมพันธ์
ใหมํในเชิงแนวคิดทางนโยบายและการพัฒนาการบริหารการจัดการขยะในความหมายของความเป็น
ทรัพยากร (Korse, 2016; Lansink, 2015) การทบทวนนี้จะน าเสนอให๎เป็นระยะที่ 6 ของการพัฒนา 

รายละเอียดแตํละระยะมีดังนี้ 
ระยะที่  1 การ พัฒนากระบวนการนโยบายการก าจั ด  ( disposal)  มี

กระบวนการพัฒนาตั้งแตํภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นชํวงเวลาที่เกิดขยะจากความเสียหาย
ของสงครามโลก ขณะเดียวกัน ในระหวํางระยะ 10 ปี ภายหลังสงครามโลก ทุกประเทศได๎เรํงการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการค๎าและใช๎ทรัพยากรการผลิตจ านวนมาก ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว
และก๎าวกระโดดในอัตรา 2 เทํา ทุกๆ 10 ปี การจัดการขยะในชํวงเวลานี้จึงเน๎นการหาพ้ืนที่การฝัง
กลบขยะอยํางถูกหลักสุขาภิบาลหรืออยํางปลอดภัย (sanitary landfill or secure landfill) และใช๎
เทคโนโลยีการก าจัดขยะที่ไมํซับซ๎อน กระบวนการทางนโยบายการจัดการขยะจึงเน๎นการพัฒนาจาก
ภาครัฐและการใช๎เทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งนี้ แนวคิดการพิจารณาถึงผลกระทบจากขยะด๎านสิ่งแวดล๎อม
ในระยะยาวจากการฝังกลบขยะมิได๎ถูกน ามาเป็นปัจจัยการตัดสินใจด าเนินการอยํางรอบครอบ 
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การพัฒนาการก าจัดขยะเป็นนโยบายพ้ืนฐานของทุกประเทศในโลก ที่เน๎น 

การจัดการขยะ ณ ปลายทาง ซึ่งนโยบายนี้มีข๎อจ ากัดน๎อยในอดีต แตํในปัจจุบัน กระบวนการพัฒนา
เริ่มมีข๎อจ ากัดมากข้ึน เชํน การหาพ้ืนที่ทิ้งขยะได๎ยากข้ึน การตํอต๎านของชุมชน เป็นต๎น 

ระยะที่ 2 กระแสนโยบายขยะเพ่ือพลังงานทดแทน (Waste To Energy : WTE) 
ระหวํางปี พ.ศ.2513-2528 การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกมีความต๎องการพลังงานเพ่ือป้อนสูํการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจภาคสํวนอ่ืน  ๆ มากขึ้น ขณะเดียวกัน เป็นชํวงเวลาการเกิด
วิกฤตการณ์น้ ามันครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2519 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2522 ได๎ท าให๎ภาคเศรษฐกิจโดยรวม
ได๎รับผลกระทบอยํางรุนแรง การหาเชื้อเพลิงทางเลือกใหมํที่มีต๎นทุนการผลิตต่ ากวําพลังงานจาก
น้ ามันกลายเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม๎ 
(incineration technology) ได๎กลายเป็นแนวคิดวิธีการจัดการขยะรูปแบบใหมํ เพ่ือให๎ได๎พลังงานมา
ทดแทนพลังงานจากน้ ามัน โดยเทคโนโลยีนี้จะเน๎นการเผาไหม๎ขยะเนื้อหาสาระและแนวคิดนโยบายนี้ 
ได๎แกํ การแปลงขยะเป็นพลังงาน  การแปลงของเสียเป็นพลังงานไอน้ า (trash-to-steam) และ 
การน าขยะกลับมาสูํการผลิตใหมํ 

แนวคิดในชํวงนี้ถูกผลักดันจากนักอุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยีที่ต๎องการให๎
เกิดการลงทุนพลังงานทดแทน กระบวนการทางนโยบายในชํวงเวลานี้ หลายฝ่ายจึงเน๎นที่การสร๎าง
ระบบเตาเผาขยะขนาดใหญํ มีการลงทุนจ านวนมากกับระบบเตาเผา สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแกน
น าในแนวคิดนี้ อยํางไรก็ตาม ในอีกด๎านหนึ่งก็มีข๎อถกเถียงเชิงนโยบายวํา ในชํวงเวลานั้นมีข๎อจ ากัด
ทางวิทยาการเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์การผลิตด๎านอ่ืน ๆ เชํน การน าพลาสติกกลับมาใช๎ใหมํ เป็นต๎น 
ความรู๎มีไมํมากพอ อีกทั้งต๎นทุนในการลงทุนการน าขยะกลับมาผลิตใหมํจะมีต๎นทุนสูงกวําการน าขยะ
มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน 

ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกระแสการน าขยะกลับมาใช๎ซ้ าและน ามาแปรรูปกลับมา
ใช๎ใหมํ (waste re-use and waste recycling) ระหวํางปี พ.ศ. 2528-2538 เป็นชํวงที่เริ่มคลี่คลาย
จากวิกฤตการณ์พลังงานน้ ามันจากทศวรรษกํอน ขณะเดียวกัน ผลพวงจากการประชุมวําด๎วย
วิกฤตการณ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมเม่ือปี พ.ศ. 2515 ท าให๎ข๎อตกลงที่เกี่ยวข๎องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม
หลายเรื่องถูกน ามาด าเนินการอยํางตํอเนื่องในเวทีเจรจาด๎านการพัฒนาและเศรษฐกิจ กระแสภาค
ประชาสังคมได๎สร๎างกระบวนการขับเคลื่อนแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
มากขึ้น 

ต๎นตอของแนวคิดนี้มาจากแรงตํอด๎านการขยายตัวของโรงงานเผาขยะ ทั้งที่ให๎
พลังงานและเผาขยะทิ้ง แนวคิดจากข๎อเสนอของกลุํมองค์กรพัฒนาเอกชนรํวมกับกลุํมชุมชนตําง ๆ 
ต๎องการเน๎นการน าขยะกลับมาแปรรูปใช๎ซ้ า  เพ่ือเพ่ิมและสร๎างประสิทธิภาพและการประหยัด
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ทรัพยากร ที่เป็นวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรม เชํน ต๎นไม๎ สินแรํ น้ าใช๎ พลังงาน เป็นต๎น อีกทั้ง 
เพ่ือต๎องการเคลื่อนกระบวนการจัดการขยะสูํธุรกิจหรือชุมชนขนาดเล็กในระดับชุมชนและภูมิภาคตําง 
ๆ แนวนโยบายจากเดิมที่ต๎องการก าจัดขยะให๎ได๎พลังงานเปลี่ยนไปสูํการใช๎การสํงเสริมให๎มีการน า
ขยะกลับมาแปรรูปใช๎ซ้ าในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นหลักการที่เน๎นการจัดการด๎านสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ความยั่งยืนมากข้ึน 

กระแสนโยบายนี้ได๎ถูกพัฒนาจากภาคนโยบายและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่นอยํางตํอเนื่อง จนเกิดเป็นแนวคิด 3Rs คือ การลดการเกิดขยะ (reduce) การใช๎ซ้ า (re-use) 
และการน ากลับมาผลิตใหมํ (recycle) ซึ่งได๎กลายมาเป็นฐานคิดที่ถูกขยายน าไปสูํการรณรงค์ในสังคม
หลายประเทศในปัจจุบัน 

ระยะที่ 4 การบูรณาการการจัดการขยะชุมชนอยํางยั่งยืน (Integrated Solid 
Waste Management : ISWM) ระหวํางปี พ.ศ. 2538-2548 แนวคิดท่ีวําด๎วยการสํงเสริมการใช๎ขยะ
กลับมาแปรรูปใช๎ซ้ าเชื่อมโยงกับการก าจัดขยะอยํางสมดุล (integrated resource recovery) หรือ
เรียกวํา การบูรณาการการจัดการขยะชุมชนอยํางยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต๎องการเชื่อมโยงการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกับสาขาการพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ และสังคมเข๎าด๎วยกัน โดยเน๎นที่จะให๎เกิด  
การคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช๎ซ้ าได๎และที่เหลือจึงน าไปสูํการก าจัด  ณ แหลํงก าจัด 
แนวนโยบายนี้ถูกเสนอขึ้นมาเพ่ือลดความขัดแย๎งและประนีประนอมฝ่ายหนุนการน าขยะกลับมา 
แปรรูปใช๎ซ้ ากับฝ่ายหนุนการก าจัดขยะ ที่จะให๎แตํละฝ่ายสามารถเข๎ามาพูดคุยกันได๎ แนวคิดนี้  
ถูกพัฒนาโดยทีมงานธนาคารโลก (World Bank) 

แนวคิดนี้ถูกขยายไปสูํการด าเนินนโยบายของหลายประเทศ โดยมีสมาคม 
การบูรณาการการจัดการขยะชุมชนอยํางยั่งยืนเป็นกลไกพัฒนาแนวคิดและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แนวคิดนี้อยํางตํอเนื่อง 

ระยะที่  5 การพัฒนาแนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ (Zero Waste 
Management : ZWM) เป็นแนวคิดของการพัฒนาการจัดการในระยะ 2 ทศวรรษ ระหวํางปี พ.ศ. 
2548-2563 (ค.ศ. 2005-2020) แนวคิดถูกเสนอบนพ้ืนฐานความคิดวําด๎วยกระบวนวิธีวงรอบปิด 
(closing the loop approach) กลําวคือ การจัดการขยะในอดีตเป็นการก าหนดแบบเส๎นตรง 
(linear approach) คือ การจัดการขยะมีเป้าหมายที่การก าจัดภายหลังการบริโภคสินค๎า การหา
วิธีการจัดการเน๎นที่การค๎นหาเทคโนโลยีการก าจัดขยะ ในอนาคต การอธิบายแนวทางการจัดการขยะ
มีทิศทางที่หลากหลายมากขึ้น บนฐานคิดการจัดการแบบวงรอบปิด (closing loop) คือ การผลิต 
การบริ โภค และการก าจัด ถูกพิจารณาบนฐานการพัฒนาเดียวกัน และให๎ความส าคัญที่ 
การเปลี่ยนแปลงการให๎ค านิยามที่เป็นการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เน๎นประเด็นการให๎
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คุณคําและคุณประโยชน์จากการน าขยะมาใช๎ตํอเนื่องทดแทนการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติใหมํ 
(Ministry for the Environment, New Zealand, 2002) ขยะบางสํวนที่รวบรวมได๎จะถูกน า
กลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ โดยยึดหลักการที่วํา ขยะมีมูลคําทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ 
และเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให๎เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของโลกให๎มีความ
ยั่งยืนมากข้ึน 

อีกทั้งเงื่อนไขและข๎อจ ากัดของปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจที่ได๎จากผลผลิตของ
สิ่งแวดล๎อมมีความจ ากัดมากข้ึน มีการแยํงชิง และแขํงขันในการผลิตและใช๎ทรัพยากรการผลิตมากขึ้น 
เพ่ือค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรในปัจจุบันและลูกหลานอนาคต ( inter and intra generation) กรอบ
แนวคิดนี้ต๎องการเน๎นกระบวนการเสริมหนุนให๎ชุมชนในระดับรากหญ๎าได๎ใช๎ขยะเป็นเครื่องมือในการ
สร๎างการบริหารจัดการชุมชน ขณะเดียวกัน แนวคิดนี้ต๎องการเชื่อมตํอการผลิตสินค๎าตั้งแตํต๎นทางถึง
ปลายทาง การท างานของทุกภาคสํวนในสังคมที่ไมํแยกออกจากกัน (ประกอบด๎วย ชุมชน ธุรกิจ 
ภาครัฐ) และผลักดันหลักการภาคธุรกิจเกิดความรับผิดชอบตํอผลิตภัณฑ์ของตนเอง (EPR) การสร๎าง
ความปลอดภัยไว๎กํอน (precautionary principle) การใช๎วัสดุที่เอ้ือตํอสุขภาพ (healthy building 
material) การใช๎สารเคมีอยํางปลอดภัย (green chemistry) และการออกแบบที่เอ้ือตํอสิ่งแวดล๎อม 
(green design) นอกจากนี้การจัดการขยะฐานศูนย์ยังเน๎นที่จะสร๎างฐานรากจากครัวเรือนที่เป็นจุด
แข็งของชุมชนให๎เป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ (Rossem, Tojo, & Lindhqvist, 2006) 

เป้าประสงค์ของการจัดการขยะฐานศูนย์ คือ การท าให๎ขยะเหลือน๎อยที่สุดและ
ก าจัดสํวนที่เหลือ (residue) ด๎วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล การจัดการขยะฐานศูนย์เป็นการวาง
ยุทธศาสตร์ใหมํที่ต๎องการขับเคลื่อนด๎วยพลังจากฐานสังคม (ที่ใช๎การเมืองและการบริหารเป็นกลไก
การขับเคลื่อน) ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเกํา ๆ ไปสูํการด าเนินการแบบใหมํ ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมของผู๎บริโภคให๎เกิดความรํวมมือ 

หลักการของกรอบแนวคิดขยะฐานศูนย์ ประกอบด๎วยกันหลายสํวน ได๎แกํ 
1. การใช๎วัสดุการผลิตที่สามารถน ากลับมาแปรรูปใช๎ใหมํให๎ได๎มากที่สุด 

(maximizes recycling) 
2. ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให๎เหลือน๎อยที่สุด (minimizes residual waste) 
3. การจ ากัดการบริโภคที่ไมํจ าเป็นหรือบริโภคลดลง (reduces consumption) 
4. การบริโภคสินค๎าต๎องเชื่อมั่นได๎วํา สินค๎านั้นสามารถน ากลับมาใช๎ซ้ าได๎ 

ซํอมแซมใหมํได๎ และ/หรือน ากลับมาแปรรูปใหมํได๎ 
5. การผลิตและสินค๎าเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (ใช๎วัสดุการผลิตน๎อย สร๎างมลพิษ

น๎อยลง) 
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6. การออกแบบการผลิตและตัวสินค๎าใหมํที่ควรต๎องผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับ

การน าวัสดุกลับมาแปรรูปใช๎ใหมํได๎ 
7. เรํงการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการใช๎

สินค๎าท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใช๎ 
8. การพัฒนาระบบการน าขยะกลับมาแปรรูปใช๎ใหมํให๎ได๎มากที่สุด 
9.  การออกกฎกติกาการเก็บภาษีที่รวมอยูํในต๎นทุนการผลิตสินค๎าและราคาของ

สินค๎าท่ีคิดจากต๎นทุนทรัพยากรที่แท๎จริง โดยควรเก็บจากผู๎ผลิตสินค๎าและหรือผู๎บริโภค 
10. การชํวยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนท๎องถิ่นให๎สามารถพ่ึงพา

ตนเองได๎ภายในชุมชน (เชํน การพ่ึงพิงวัสดุหรือวัตถุดิบภายในชุมชนในการผลิตสินค๎าเพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของชุมชนและเพ่ือการค๎ากับภายนอกชุมชน) และควรสร๎างกลไกภายใชชุมชนให๎มี 
ความยั่งยืนในการบริโภคสินค๎าที่ผลิตได๎ภายในชุมชน 

11. การสร๎างงานรูปแบบใหมํ ๆ ให๎กับสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล๎อม หรือ การจ๎างงานเพ่ือสิ่งแวดล๎อม (green employment) 

รูปแบบกระบวนการนโยบายการจั ดการขยะฐานศูนย์ ได๎ ถู กน า ไปสูํ 
การปรับเปลี่ยนนโยบายของแตํละประเทศ การจัดการขยะจึงมีแนวโน๎มและทิศทางที่คล๎ายคลึงกัน 
คือ การวางเป้าประสงค์ของนโยบายสาธารณะจากทุกภาคสํวน แตกตํางกันในกระบวนการทาง
นโยบายที่แตํละประเทศให๎น้ าหนักและคุณคําแตกตํางกันในแตํละภาคสํวน 

การจัดการขยะด๎วยแนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ได๎ถูกขยายการปฏิบัติการ
ทางสังคมอยํางตํอเนื่อง โดยมีเครือขํายการตํอต๎านการเผาขยะด๎วยเทคโนโลยีการเผาระดับโลก 
(Global Anti-Incineration Alliance: GAIA) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนไมํแสวงหาก าไร (NGOs) 
เป็นกลไกการขับเคลื่อนแนวคิดภาพรวมของโลก มี เครือขําย NGOs ระดับประเทศ เป็นกลไก 
การประสานและผลักดันการปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ กรณีตัวอยํางเชํน ประเทศนิวซีแลนด์ มีเครือขําย 
New Zealand Zero Waste ขับเคลื่อนงานรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) กลุํม
เครือขําย Zero Waste Europe ท างานขับเคลื่อนกับองค์กรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในกลุํม
ประเทศ EU กลุํมเครือขําย Brazil Zero Waste Institute ท างานขับเคลื่อนกับองค์กรภาคประชา
สังคมและภาครัฐ เป็นต๎น 

ระยะที่ 6 การพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียน (circular economy) 
แนวคิดนี้ถูกน าเสนอขึ้นชํวงทศวรรษ พ.ศ. 2513 ซึ่งตํอเนื่องจากการพัฒนาวิทยาการวัสดุศาสตร์ ที่มี
การพัฒนาวัสดุใหมํ ๆ หลายชนิดในชํวงทศวรรษ พ.ศ. 2493 และเริ่มมีการน าสูํการขยายความคิดเพ่ือ
การพัฒนาในชํวงทศวรรษ พ.ศ. 2543 โดยกลุํมประเทศสหภาพยุโรป และมีการขยายตัวไปสูํหลาย
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ประเทศในทศวรรษ พ.ศ. 2553 ทั้งในเชิงการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติการในระบบเศรษฐกิจ 
(Korhonen, Honkasalo, & Seppala, 2018, และ Korse, 2016) 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียนยังไมํได๎มีการวางกรอบค านิยามและ
ความหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยูํกับแตํละประเทศ ในปัจจุบัน แตํละประเทศมีการก าหนดกรอบการ
พิจารณาแตกตํางกัน ซ่ึง Kirchherr Reike & Hekkert (2017) ได๎น าเสนอให๎เห็นถึงความแตกตํางกัน
ถึง 114 ความหมายของระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียนทั้งนี้ ในระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียนได๎
พิจารณาขยะในความหมายใหมํที่เหมือนกัน โดยมีมุมมองวํา ขยะเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่ง (waste 
as resources) ในระบบเศรษฐกิจ ขยะยังมีคุณคําตํอการผลิตและการบริโภคในเชิงของปัจจัยการ
ผลิตและสินค๎าในวงจรธุรกิจ และขยะถูกดึงกลับมาสร๎างมูลคําเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจได๎อยํางตํอเนื่อง 

หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียน  ที่มีตํอ 
การจัดการขยะมีดว๎ยกัน 4 ประการ (Korhonen et al., 2018) คือ 

1) การเชื่อมโยงกันของระบบเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนไหลของวัสดุการผลิตไปสูํ
การเป็นสินค๎าและย๎อนกลับมาสูํการเป็นปัจจัยการผลิตใหมํ (material cycle flow) เพ่ือให๎การผลิต
และการบริโภคไมํเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภคแล๎วทิ้ง (ปรากฏการณ์การใช๎ทรัพยากรทางเดียว 
(linear processing flow)) อีกทั้ง สิ่งที่เหลือจากการผลิตและการบริโภคเป็นขยะควรถูกปลํอยออกสูํ
สิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด (minimization discharge) 

2) การเชื่อมโยงผู๎ปฏิบัติการในระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมการผลิตและการบริโภค
เข๎าหากัน (ผู๎ผลิต ผู๎ค๎า และผู๎บริโภค) เพ่ือพัฒนาระบบตั้งแตํต๎นทางจนถึงปลายทางย๎อนกลับมาต๎น
ทางได๎ใหมํ (cradle-to-cradle life cycle) ผํานกระบวนการเชื่อมตํอผํานผลิตภัณฑ์ สํวนประกอบ 
และการใช๎วัสดุซ้ า การใช๎ผลิตซ้ าทางหัตถอุตสาหกรรม ( remanufacturing) การใช๎ตกแตํงใหมํ 
(refurbishment) การใช๎ซํอมแซม (repair) การใช๎เป็นวัสดุจัดเรียงตํอใหมํ (cascading) และการใช๎
เพ่ือปรับปรุงให๎ดีขึ้น (upgrading) 

 3) การใช๎ฐานแนวคิด ขยะ คือ ทรัพยากรที่มีล าดับชั้นการเชื่อมตํอของการใช๎ใน
แตํละล าดับชั้น ภายใต๎กลยุทธ์การจัดการตามล าดับแนวตั้ง (vertical alignment) ซึ่งเป็นแนวคิดที่
พัฒนาตํอจาก Lansink’s Ladder waste hierarchy เสนอแนวคิดโดย Ad Lansink ในปี พ.ศ. 
2522 (ค.ศ. 1979) บนมุมมองความเป็นระบบการจัดการ (system perspective) แบํงออกเป็น 10 
ล าดับ (Kirchherr et al., 2017) 

และ 4) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมตํอเป็นวงรอบบนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นกระบวนการพัฒนาจากภายใน
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ระบบเศรษฐกิจ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให๎ความมุํงหวังวํา การพัฒนาของเศรษฐกิจจะน าไปสูํ
ความส าเร็จรํวมกันของการพัฒนาทั้ง 3 มิต ิ

ระบบเศรษฐกิจเชื่อมตํอเป็นวงรอบและเป็นกรอบความคิดที่จะสร๎างแรงอิทธิพล
ตํอผู๎ตัดสินใจเชิงนโยบาย ทั้งในสํวนของภาครัฐบาลและหนํวยงานรํวมมือระหวํางรัฐ -ภาคธุรกิจ
เอกชน-ภาคประชาสังคม ทั้งการพัฒนาในระดับท๎องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งนี้ 
สหพันธรัฐเยอรมนีเป็นประเทศผู๎บุกเบิกที่น ากรอบแนวคิดระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียนเข๎าก าหนด
ไว๎ในกฎหมายระดับชาติที่วําด๎วย Closed Substance Cycle and Waste Management Act เมื่อ
ปี พ.ศ. 2539 ตามด๎วยประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2545 กฎหมายวําด๎วย Basic Law for Establishing 
a Recycling-Based Society และในปี พ.ศ. 2552 สาธารณรัฐประชาชนจีน ก าหนดกฎหมายวําด๎วย 
Circular Economy Promotion Law of the People’s Republic of China (Geissdoerfer, 
Savaget, Bocken, & Hultink,. 2017, p.759) 

ระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียนยังไมํได๎มีการพัฒนาเชื่อมตํอไปถึงการก าหนด
นโยบายหรือการพัฒนาในระดับท๎องถิ่นอยํางชัดเจน การด าเนินการที่ผํานมาจะเน๎นไปที่ตัวระบบ
เศรษฐกิจขนาดใหญํระดับประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะถูกพัฒนาใน
ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญํและใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต (Zhijun & Nailing, 2007; Su, 
Heshmati, Geng, & Yu, 2013) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจวงรอบหมุนเวียนในระดับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจึงยังเป็นเพียงแบบจ าลองหนึ่งเทํานั้น ที่ยังไมํมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

2.4.2 ทิศทางและแนวโน้มการจัดการขยะภายใต้กระบวนทัศน์แบบจ าลอง  
        การจัดการขยะ (waste management model) 

เป้าหมายการจัดการขยะในอดีต ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพยายามน าเสนอรูปแบบ 
การจัดการ ณ ปลายทางของการเกิดขยะ และไมํเป็นวงจรเชิงระบบ คือ ก าหนดการจัดการขยะ ณ 
ปลายทาง ที่แยกออกจากแหลํงที่มาของขยะและผู๎ผลิตขยะ แตํในมุมมองใหมํ เชิงรูปแบบการจัดการ
ได๎เสนอแนวทางการจัดการแบบครบวงจรและตํอเชื่อมกันเป็นวงจร ไมํได๎แยกการจัดการ ณ จุดใดจุด
หนึ่งเป็นหลักแนวคิดการเชื่อมโยงการจัดการทั้งระบบ จากต๎นทางจนถึงปลายทางอยํางเป็นวงรอบ 
อยํางไรก็ตาม กระบวนทัศน์ดังกลําวยังเป็นรูปแบบที่ด าเนินการไปไมํถึงในปัจจุบัน แตํมีความเป็นไป
ได๎ตํอการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

เอกสารการวิจัยของ Deumling (2001) ได๎น าเสนอให๎เห็นรูปแบบการจัดการที่
มีแนวโน๎มพัฒนาการการจัดการ โดยใช๎แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์และน าเสนอ (สมมติฐาน) 2 สํวน 
คือ สํวนที่หนึ่ง บทบาทของหนํวยการจัดการขยะ (functional institution) ที่จะท าให๎การจัดการ
ขยะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว๎กับขยะ (วัสดุการผลิต) เกิดขึ้น
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พร๎อมกับการผลิตและการบริโภคสินค๎า ภายใต๎กลไกตลาด กลไกราคา และ สํวนที่สอง มูลคําของวัสดุ
การผลิต (ขยะ) ที่จะกระตุ๎นการผลิตและการบริโภคให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ ซึ่งข๎อเสนอ
รูปแบบการจัดการเป็นกระบวนทัศน์ทั่วไป (มุมมองของขอบเขตทางวิชาการทั่วโลก) ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและก าลังมีการพัฒนาการอยํางตํอเนื่อง 

สํวนที่ 1 บทบาทของหนํวยการจัดการขยะ ที่จะท าให๎การจัดการขยะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว๎ ในประเด็นนี้มีข๎อสมมติฐานส าคัญที่ต๎อง
ถกเถียงกัน คือ หนํวยจัดการขยะที่มีบทบาทแตกตํางกันยํอมใช๎แนวทางการจัดการขยะที่แตกตํางกัน 
ผลการจัดการที่ออกมาจะแตกตํางกันด๎วย ซึ่งในเอกสารการวิจัยของ Deumling (2001) ได๎น าเสนอ
วําบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชนที่ท าหน๎าที่ในธุรกิจการจัดการขยะ หนํวยธุรกิจผลิตสินค๎า และ
หนํวยผู๎บริโภคสินค๎า การด าเนินการของแตํละกลุํมตํอการจัดการนอกจากจะใช๎วิธีการและเครื่องมือที่
แตกตํางกันแล๎ว ความคาดหวังแตกตํางกันด๎วย 

สํวนที่ 2 ขยะ (วัสดุการผลิต) เกิดขึ้นพร๎อมกับการผลิตและการบริโภคสินค๎า 
เป็นรูปแบบการจัดการใหมํที่น าเสนอให๎เห็นวํา การจัดการต๎นทางของวัสดุการผลิตหรือสินค๎าบริโภค
จะตอบสนองตํอเป้าหมายการจัดการขยะได๎ดีกวําการด าเนินการปลายทาง คือ เมื่อเกิดขยะแล๎ว 
บทบาทส าคัญจึงตกที่หนํวยธุรกิจการผลิตสินค๎าและหนํวยผู๎บริโภคสินค๎า 

สมมติฐานทั้ง 2 สํวนดังกลําว Deumling (2001) ได๎เสนอรูปแบบการจัดการ
ขยะเพ่ือพิจารณาไว๎ 4 รูปแบบ (ตารางที่ 2.1 ได๎น าเสนอสรุปเปรียบเทียบกระบวนทัศน์แบบจ าลอง
การจัดการขยะ ทั้ง 4 รูปแบบ รายละเอียดดังนี้ 

1. กระบวนทัศน์ทั่วไปที่วําด๎วยการจัดการของรัฐ (Dominant Paradigm : DP) 
หรือที่เรียกในอีกรูปแบบหนึ่งวํา การจัดการขยะเชิงบูรณการ กระบวนการนี้ถูกน าเสนอโดยองค์กร
ของรัฐด๎านการป้องกันสิ่งแวดล๎อแหํงสหรัฐอเมริกา (USEPA) ในกลางทศวรรษ พ.ศ. 2513 (หรือกลาง
คริสต์ทศวรรษ ค.ศ. 1970) กระบวนทัศน์นี้ให๎นิยามขยะ คือ ขยะทุกประเภท หรือเฉพาะขยะที่เผาได๎
หรือฝังกลบได๎ ซึ่งมีจุดเน๎นที่สนใจ คือ ขยะทั้งหมด ตัวละครเชิงสถาบันที่เกี่ยวข๎อง คือ องค์กรของรัฐ 
นักอุตสาหกรรม ผู๎จัดการขยะ และคนคัดแยกขยะ เครื่องมือและวิธีการที่กระบวนทัศน์นี้ต๎องการ คือ 
กฎหมายการปกครอง การสร๎างแรงจูงใจ และการสนับสนุนเชิงเทคนิคสมัยใหมํ 

2. กระบวนทัศน์การแยกทิ้งก าจัด (discard separation paradigm) กระบวน
ทัศน์นี้นิยามขยะ คือ อะไรก็ได๎ที่สามารถน ามาเผาได๎ หรือฝังกลบได๎ ( incineration or landfill) ซึ่ง
จุดเน๎นของกระบวนทัศน์ คือ ขยะชุมชนที่คัดแยกได๎จะถูกแบํงแยกประเภทไว๎ 2 ลักษณะ คือ ขยะที่
เผาไหม๎ได๎ (combustion waste) กับเผาไหม๎ไมํได๎ (non combustion waste) โดยที่ขยะเผาไหม๎ได๎
จะถูกน าไปสูํการเผาในโรงงานเผาขยะ สํวนที่เผาไหม๎ไมํได๎จะถูกน าไปฝังกลบ 
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ตัวละครเชิงสถาบันที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะนี้ คือ องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น ภาคเอกชนที่ท าหน๎าที่ในธุรกิจการจัดการขยะ และพลเมืองของชุมชน (citizens) อยํางไรก็
ตาม ภาครัฐและภาคเอกชนที่ท าหน๎าที่ในธุรกิจการจัดการขยะยังเป็นภาคสํวนน าในกระบวนการ
จัดการ สํวนภาคพลเมืองถูกวางบทบาทให๎เป็นภาคสํวนที่ให๎ความรํวมมือกับการจัดการของภาครัฐ 
(ไมํใชํการมีสํวนรํวมในการจัดการ) เครื่องมือและวิธีการที่กระบวนทัศน์นี้ต๎องการ คือ โครงสร๎าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค แผนธุรกิจเอกชน การเก็บรวบรวม และการค๎าขาย 

กระบวนทัศน์นี้ได๎รับการสํงเสริมอยํางแพรํหลายทั่วโลกโดย UNDP ในลักษณะ
ของความรํวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private-Partnership : PPPs) (Forsyth, 2005) 

3. กระบวนทัศน์การสร๎างมูลคําตํอการใช๎ตํอเนื่อง (Value In Use Paradigm : 
VIUP) กระบวนทัศน์นี้ให๎นิยามขยะ คือ ขยะชุมชนทั้งหมด แตํเป้าประสงค์ที่สนใจ คือ การค๎นหาและ
สร๎างกระบวนการจัดการกับการลดระดับการบริโภคสินค๎าที่จ าเป็นเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ตัวละครเชิง
สถาบันที่เกี่ยวข๎อง คือ หลากหลายทุกหนํวย ขึ้นอยูํกับผลลัพธ์ที่ต๎องการในการด าเนินการ เครื่ องมือ
และวิธีการที่กระบวนทัศน์นี้ต๎องการ คือ การด าเนินการ (การวิจัย) ตามปรากฏการณ์บริบททาง
เศรษฐกิจการตลาดและการบริโภคสินค๎า (Nordman, 1995a, 1995b) 

4. กระบวนทัศน์การเชื่อมโยงไหลเวียนการใช๎วัสดุ (Material Flows Paradigm 
: MFP) กระบวนทัศน์นี้ให๎นิยามขยะ คือ ทุกอยํางคือทรัพยากรไมํใชํขยะ ขยะเป็นวัสดุการผลิตที่
สามารถลดการใช๎ในกระบวนการผลิตสินค๎าและน าสินค๎านั้นกลับมาใช๎เป็นวัสดุก ารผลิตใน
กระบวนการผลิตซ้ าได๎ใหมํ ซึ่งมีจุดเน๎นที่สนใจ คือ การออกแบบอุตสาหกรรม / การไหลเวียนการใช๎
วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ ที่ไมํกํอให๎เกิดขยะจากการผลิต ตัวละครเชิงสถาบันที่เกี่ยวข๎อง คือ นักอุตสาหกรรม 
นักออกแบบ และวิศวกร เครื่องมือและวิธีการที่กระบวนทัศน์นี้ต๎องการ คือ การประเมินชํวงชีวิต
ทรัพยากร (Life Cycle Assessment : LCA) (Oral, 2009) 

ทั้ง 4 กระบวนทัศน์ ให๎ค านิยามตํอขยะที่แตกตํางกัน นั่นสื่อถึง การวาง
กระบวนการและวิธีการจัดการขยะแตกตํางกันไป แตํทั้งนี้มีข๎อสังเกตให๎เห็นวํา ตัวละครเชิงสถาบันที่
เกี่ยวข๎องของทุกกระบวนทัศน์จะให๎ความส าคัญกับการจัดการขยะยังคงเน๎นที่บทบาทขององค์กรรัฐ 
และทุกคนในสังคมเป็นเพียงผู๎บริโภคและทิ้งขยะ ที่มีกระบวนทัศน์ไมํแตกตํางจากอดีต 
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ตารางที่ 2.1 
 
สรุปเปรียบเทียบกระบวนทัศน์แบบจ าลองการจัดการขยะ ทั้ง 4 แบบจ าลอง 

ประเด็น การจัดการของรัฐ  
(DP) 

การแยกทิ้งก าจัด 
(DSP) 

การสร้างมูลค่าต่อการใช้
ต่อเนื่อง (VIUP) 

การเชื่อมโยงไหลเวียนการ
ใช้วัสดุ (MFP) 

ประเดน็ที่สนใจและ
เกี่ยวขอ๎ง 

ขยะชุมชน (MSW) ขยะที่คัดแยกทิ้ง การบรโิภค การออกแบบและการ
ไหลเวียนวัสดุอตุสาหกรรม 

ตัวละคร / สถาบัน ที่
เกี่ยวขอ๎ง 

รัฐบาล นักอุตสาหกรรม 
ผู๎จัดการขยะ ผูน๎ าขยะ
กลับมาแปรรูปใช๎ใหม ํ

รัฐบาลทอ๎งถิน่ 
ภาคเอกชน และพลเมอืง 

หลากหลาย ขึ้นอยํูกับการ
ก าหนดขอบเขตผู๎เกี่ยวขอ๎ง 

นักอุตสาหกรรมการผลิต 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วิศวกร 

ขนาดขอบเขตที่
มุํงหวังการ
เปลี่ยนแปลงจากการ
ด าเนนิการ 

ภาครวมของประเทศ มล
รัฐ ภมูิภาค และ
ครัวเรือน 

ภาพรวมระดับพ้ืนที่
ภูมิภาคและท๎องถิ่น 

ทั้งภาพรวมของโครงสร๎าง
ภาคการบรโิภคจนถึงระดับ
พื้นทีท่๎องถิ่นและครวัเรือน 

ภาพรวมทั้งหมดของ
อุตสาหกรรมของประเทศ
และอุตสาหกรรมโลก 

เครื่องมือและวธิีการ
ที่ต๎องการ 

กฎหมาย แรงจูงใจ
สนับสนุน การสนับสนุน
วิชาการ 

โครงสร๎างพืน้ฐาน แผน
ธุรกจิ การเก็บรวบรวม 
และการค๎าขาย 

วิธีการเป็นไปตามสถานการณ์
ที่เกิดขึน้  

การวเิคราะห์ระบบ,  วิธีการ 
LCA DFE DFR 

ปัญหาที่ต๎องไดร๎ับ
การแก๎ไข 

การจดัการขยะที่เกิด
ขึ้นมากํอนหน๎านี้ และ
การจ ากัดทางเลอืกการ
ด าเนนิการ 

ข๎อบกพรํองแนวทางการ
แยกทิ้งในการจัดการ
ขยะ มูลคําทีสู่ญเสียไป
จากการออกแบบระบบ
ที่ไมํดีเพียงพอ ความ
เสียหายของสิ่งแวดล๎อม
และชุมชน 

การบรโิภคทีเ่กนิกวําการ
จัดการขยะและผลผลิตที่มาก
เกนิกวําการบริโภคที่
เหมาะสม 

ความไมํมีประสิทธิภาพของ
วัสดุทกุระดับของชวํงชีวิต
ผลผลิตที่เป็นขยะ 

เป้าประสงค์ / วาระ
เนื้อหาการท างาน 

จ ากัดความเสียหายของ
สิ่งแวดลอ๎มภาพรวม ยืด
อายุการใช๎งานพื้นที่ฝัง
กลบ  สํงเสริมควบคํูไป
กับการจัดการขยะ 
ความรํวมมอืจากทกุฝ่าย 

ท าให๎ที่ฝังกลบและการ
เผาขยะไมํมีความจ าเปน็ 
ค๎นหาการใช๎ให๎มากที่สุด
และดทีี่สุดในการคัดแยก 
สํงเสริมการท างาน
รํวมกับชุมชน การ
เพิ่มขึน้ของการน าขยะ
กลับมาแปรรูปใช๎ใหม ํ

การเพิ่มขึน้ของการบริโภคที่มี
ประสิทธภิาพ ที่หมายถึงลด
ระดับผลผลิตลดลง ความเป็น
เหตุเป็นผล คอื ผลประโยชน์
ของเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ๎ม 

การน ากลับมาใช๎ใหม ํความ
ย่ังยืน คุณภาพตลอดชวํง
ชีวิตการใช๎งานสูงขึ้น 
ผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้จาก
ความสัมพนัธ์ทีด่ีระหวาํง
ภาคอุตสาหกรรมกับ
สิ่งแวดลอ๎ม; ขยะเหลือศนูย์ 

มุมมองตํอการน า
กลับมาแปรรูปใช๎ใหม ํ

การเจรญิเตอบโตขึน้ของ
การน ากลับมาแปรรูปใช๎
ใหมํ 

การเจรญิเติบโตขึ้นของ
การน ากลับมาแปรรูปใช๎
ใหมํตลอดชํวงอายุของ
วัสด ุ

การบรโิภคทีม่ากเกนิลดทอน
แรงหนนุทีจ่ะน ากลับมาแปร
รูปใช๎ใหมํ 

วัสดุการผลิตน ากลับมาแปร
รูปใช๎ใหมํได๎อยํางมีความ
สมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต 

มุมมองตํอการลดลง
จากแหลํงก าเนิด 

มีความส าคัญ แตํใน
ความเป็นจริงไมํได๎
สัญญาไว๎อยํางแนํวแนํ 
คาดหวังตํอการชวํยหนุน
การท างานสวํนที่
เพิ่มเตมิ 

การใช๎ซ้ า คอื การลดที่
แหลํงก าเนิด 

การจดัล าดับความส าคญั
สูงสุด คุณคําของความสนใจ 
ศักยภาพที่สูงขึน้ 

กรอบแนวคิดนเิวศวทิยา
อุตสาหกรรมเป็นกุญแจ
ส าคัญตํอภาพรวมทั้งหมด 
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ตารางที่ 2.1 
 
สรุปเปรียบเทียบกระบวนทัศน์แบบจ าลองการจัดการขยะ ทั้ง 4 แบบจ าลอง (ตํอ) 

ประเด็น การจัดการของรัฐ  
(DP) 

การแยกทิ้งก าจัด 
(DSP) 

การสร้างมูลค่าต่อการใช้
ต่อเนื่อง (VIUP) 

การเชื่อมโยงไหลเวียนการ
ใช้วัสดุ (MFP) 

ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติการ 

กรอบทฤษฎมีาจาก
สํวนกลาง สํวนการ
ปฏิบัติการไมํปฏิบัติตาม
กรอบทีก่ าหนดไว๎ ซ่ึง
การปฏิบัติการไมํได๎
จัดการตามแนวคดิล าดับ
ชั้นการจัดการขยะ 

ผสมกนัทั้งสองสํวนทีจ่ะ
น าสูํความส าเรจ็ตํอการ
ปฏิบัติการ 

ขาดกรอบทางทฤษฎี, ขาด
ข๎อมูลเชิงประจักษ์ 

กรอบทฤษฎี การปฏิบัติการ
ที่มีสํวนรวํมตอํการแปร
สภาพเชิงโครงสร๎างสถาบัน
และความยนิดีทีจ่ะก าหนด
ล าดับความส าคัญใหม ํ

ขอบเขตข๎อจ ากดัตํอ
การปฏิบัติการ 

ไมํได๎ให๎ความส าคัญและ
ด าเนนิการลด ณ 
แหลํงก าเนิด และไมํได๎
อยํูในหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ 

ความไมํยินดีของภาค
การเมืองที่จะ
เปลี่ยนแปลงการอุดหนุน
และการสรา๎งแรงจูงใจที่
มีตํอความสามารถใน
ธุรกจิพาณิชย์ 

กรอบแนวคิดไมํมีความเข๎าใจ
ที่ชัดเจน ขาดสัญญา
ประชาคมที่จะไปให๎ถึง
เป้าประสงค์ของการลดระดับ
การผลิตสินค๎า 

วัสดุการผลิตมรีาคาถกูเสมอ 
สัญญาความผูกพนัของ
องค์กรทีม่ีตํอสังคม 

อะไรคือสิง่ที่สะทอ๎น
มุมมองมาจาก
ภายนอก 

การลด ณ แหลํงก าเนิด 
คือ สิ่งที่ควรด าเนนิการ 
ด๎วยศักยภาพที่มจี ากัด, 
ซ่ึงเป็นสํวนที่ไมํมีความ
ชัดเจนในล าดับของการ
ด าเนนิการ 

การลด ณ แหลํงก าเนิด
ไมํได๎ถูกก าหนดไว๎ให๎
ด าเนนิการ ความเป็นไป
ได๎ของการน ากลับมา
แปรรูปใช๎ใหมํไมํมีความ
ชัดเจน 

ประสิทธภิาพของการบริโภค 
กรอบความคิดทั้งหมดของ
มูลคําและความพึงพอใจ ซ่ึง
เป็นสิ่งที่ไมํงํายตอํความท๎า
ทายที่จะน าเสนอให๎เห็นการ
เจรญิเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจ 

ขยะเหลือศนูย์ที่ปรากฏให๎
เห็นอยํางเดํนชัดตาม
เป้าประสงค์ (ทั้งวัสดุการ
ผลิตและการด าเนนิการ) 

การพจิารณาวําอะไร
คือขยะ 

ไมํชัดเจนวําเป็นขยะ
ชุมชนทั้งหมด หรือ
เฉพาะที่จะถูกเผาหรอื
ถูกฝังกลบ 

สิ่งที่จะถูกเผาหรอืถกูฝัง
กลบ 

ขยะชุมชนทั้งหมด ไมํมีความคิดตอํเรื่องนี้ 
หมวดหมูวัสดทุั้งหลายได๎ถูก
ท าให๎เป็นวัสดทุี่มีประสทิธ-ิ
ผลตํอการผลิตอยํูแล๎ว 

ค าส าคัญของ
กระบวนทัศน์ (key 
words) 

การลด (reduce) การใช๎
ซ้ า (reuse) การน า
กลับมาผลิตใหมํ 
(recycle) การบูรณา
การการจัดการขยะ 
(integrated waste 
management) ล าดับ
ชั้นการจัดการขยะ 
(hierarchy) การแปรรูป
ขยะ (diversion) 

การคัดแยกทิ้ง 
(discard) ขยะ (waste 
(v)) การน ากลับมาผลิต
ใหมํ (recycling) 

การบรโิภค (consumption)  
การผลิต (production) ขยะ
จากการผลิต (waste 
production) 

นิเวศอุตสาหกรรม 
(industrial ecology) การ
ประเมนิวัฏจกัรชํวงชีวติ
ผลิตภัณฑ์ (LCA) ขยะเป็น
ศูนย์ (zero waste) การ
ออกแบบเพือ่สิ่งแวดล๎อม 
(design for the 
environment: DFE) 

ที่มา: เรียบเรียงจาก Deumling (2001) 
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2.5 แนวคิดกระบวนการนโยบายและบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการขยะ (policy process and administrative functional) 
     ของไทย 

 
2.5.1 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโครงสร้างการบริหารภาครัฐ 

แนวคิดและโครงสร๎างการปกครองของประเทศไทยที่ได๎แบํงระดับกลไก 
การบริหารการจัดการของรัฐออกเป็น 3 ระดับ คือ การบริหารราชการสํวนกลาง การบริหารราชการ
สํวนภูมิภาค และการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ความรับผิดชอบตํอการบริหารราชการของ
หนํวยงานแตํละระดับจะมีกรอบขอบเขตการบริหารการจัดการที่แตกตํางกัน และแตํละหนํวยงานจะ
มีโครงสร๎างการบริหารการจัดการภายในของแตํละหนํวยที่แตกตํางกัน อยํางไรก็ตาม ภายใต๎ 
การบริหารการจัดการภาครัฐ กรอบอ านาจโดยรวมถูกรวมศูนย์ ไว๎ที่การบริหารของรัฐบาล 
(คณะรัฐมนตรี) โดยมีกรอบนโยบายแหํงรัฐตามรัฐธรรมนูญเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายใน 
การด าเนินการ มีนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของแตํละกระทรวงเป็นกรอบการด าเนินการ ซึ่ง
รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และแผนแมํบทตําง ๆ ของแตํละหนํวยงาน เป็น
เนื้อหาสาระของการด าเนินงาน 

นอกจากกรอบรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาตําง ๆ 
หนํวยงานภาครัฐได๎สร๎างเครื่องมือการบริหารราชการขึ้นมาใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เชํน 
ข๎อตกลงการผลิตผลงานสาธารณะ (public service agreement: PSAs) ธรรมาภิบาลการบริหาร
จัดการภาครัฐ (good governance)2 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (Key Performance 
Indicatpr: KPI) ตัวชี้วัดผลการพัฒนาประเทศ เชํน รายได๎ประชาชาติ (gross national income) 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการมีงานท า เป็นต๎น  อีกทั้งมีการสร๎างเกณฑ์ตําง ๆ 
(criteria) ขึ้นมาเป็นมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน (standard operation procedure: SOP)3 
แนวทางการด าเนินงาน (guideline) คูํมือการท างาน (manual) ค าแนะน าการปฏิบัติงาน เป็นต๎น 

                                                   
2 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3 ตัวอยํางเชํน มาตรฐานด๎านการจัดการสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (public service 

outcome: PSO) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับรองมาตรฐานด๎านการจัดการและ
สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ พ.ศ.2543 มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ๎าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างานพัสดุ พ.ศ.2535 
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กรอบการบริหารการจัดการประเทศมีความซับซ๎อนกันในหลายแงํมุม บทบาท

และหน๎าที่ขององค์กรภาครัฐในแตํละระดับมีความทับซ๎อนทั้งภายในโครงสร๎างองค์กรและภายนอก
องค์กร อยํางไรก็ตาม กํอนการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเมื่อปี พ.ศ. 2545-2546 องค์กรของรัฐแตํละระดับ
มีบทบาทหน๎าที่ที่ซ๎อนทับกัน ภายหลังการปฏิรูป บทบาทหน๎าที่ของหนํวยงานแตํละระดับมีความ
ชัดเจนมากขึ้นในระดับหนึ่ง อยํางไรก็ตาม การบริหารราชการสํวนกลาง หนํวยงานสํวนกลางจะ
ปฏิบัติงานตามกรอบของแตํละกระทรวงต๎นสังกัดและภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
หนํวยงานระดับจังหวัดจะปฏิบัติงานตามกรอบเนื้องานใน 2 สํวนภารกิจ คือ กรอบภารกิจตาม
กระทรวงต๎นสังกัด กับกรอบภารกิจตามการมอบหมาย (ก ากับดูแล) โดยผู๎วําราชการจังหวัด ที่ขึ้นตรง
กับกระทรวงมหาดไทย การด าเนินนโยบายของหนํวยงานระดับจังหวัด ขณะที่ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีบทบาทหน๎าที่เป็นหนํวยปฏิบัติการในขอบเขตพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยรับภาระงานของ
ทุกหนํวยราชการระดับสํวนกลางและสํวนภูมิภาคน ามาด าเนินการในพ้ืนที่เขต อปท. 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เป็นหนํวยการปกครองระดับพ้ืนที่ ที่มี
บทบาทหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางและหนํวยงานสํวนกลาง ให๎ท าหน๎าที่จัดการบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการให๎การบริการแกํประชากรในเขตพ้ืนที่ของ อปท. กับในอีกกรณีหนึ่ง คือ  
การได๎รับการถํายโอนอ านาจจากรัฐบาลกลางและหนํวยงานสํวนกลางให๎ท าหน๎าที่ผลิตการบริการ
สาธารณะ เพื่อให๎การบริการแกํประชาชนในเขตพ้ืนที่ อปท. 

2.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติการนโยบายภาพรวม 
การพัฒนากรอบนโยบายและการปฏิบัติการนโยบายขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นถูกก าหนดจาก 3 สํวน คือ 
1) กรอบนโยบายของรัฐ ทั้งรัฐบาลและหนํวยงานราชการ โดยกรอบนโยบายใน

สํวนนี้จะถูกก าหนดจาก 3 สํวน คือ นโยบายแหํงรัฐตามรัฐธรรมนูญก าหนด นโยบายของรัฐบาลที่มา
จากฝ่ายการเมือง นโยบายของหนํวยงานราชการและแผนพัฒนาตําง ๆ และกรอบนโยบายตาม
กฎหมายก าหนด 

2) กรอบนโยบายตามกฎหมายที่ก าหนดให๎ อปท. ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องในเชิงการจัดตั้งองค์กร และกฎหมายที่เก่ียวข๎องในเชิงการผลิตการบริการสาธารณะ 

3) กรอบนโยบายตามความต๎องการของประชาชนหรือผู๎ออกเสียงเลือกตั้ง ที่ฝ่าย
การเมืองท๎องถิ่นได๎ให๎ข๎อเสนอเชิงนโยบาย (policy proposals) ไว๎เมื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 

โดยที่การด าเนินนโยบายของ อปท. ถูกสั่งการ ตรวจสอบ และก ากับติดตาม 
ผํานกลไกระดับจังหวัดและหนํวยงานระดับภูมิภาค 
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2.5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกระบวนการตัดสินใจในการจัดการขยะ 

กระบวนการตัดสินใจ (decision making process) ด าเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของสังคมแตํละกิจกรรมยํอมมีเงื่อนไข ข๎อจ ากัด และความสอดคล๎องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล๎อมที่แตกตํางกัน ซึ่งภายใต๎สถานการณ์ที่แตกตํางกันในแตํละสภาพการณ์ การตัดสินใจ
ยํอมจะให๎น้ าหนักเชิงคุณคํา (value judgment) และความส าคัญที่แตกตํางกันด๎วย สังคมหนึ่ง ๆ 
อาจจะตัดสินใจด าเนินกิจกรรมหนึ่ง แตํอาจจะไมํด าเนินกิจกรรมอีกอยํางหนึ่ง หรืออาจจะตัดสินใจ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณะทุกกิจกรรม แตํละกิจกรรมสาธารณะมีแนวทางการปฏิบัติการที่แตกตํางกัน 
ทั้งรูปแบบและวิธีการ ปรากฏการณ์ลักษณะเชํนนี้ ยํอมหมายถึงมุมมองตํอกิจกรรมตําง ๆ ในแนวทาง
ที่ตํางกัน ในอีกด๎านหนึ่ง ทุกสังคมอาจจะตัดสินใจเลือกด าเนินกิจกรรมเหมือนกันก็ได๎ แตํเนื้อหาสาระ 
(agenda content) ของวิธีด าเนินการกลับมีหลักการและแนวทางที่แตกตํางกัน ปรากฏการณ์
ลักษณะเชํนนี้ ยํอมสื่อความหมายถึงการวางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของแตํละสังคมที่มีตํอการด าเนิน
กิจกรรมนั้นแตกตํางกัน การที่แตํละสังคมตัดสินใจบนมุมมองที่ตํางกันเชํนนี้ การตัดสินใจของสังคม
หนึ่ง ๆ ยํอมมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได๎ในรูปของตัวชี้วัดเพ่ือการตัดสินใจที่แตกตํางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูํ
กับการชี้วัดนั้นต๎องการวิเคราะห์และประเมินถึงสิ่งใด (analysis and assessment) บนพ้ืนฐานของ
ปัจจัยตําง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และคุณลักษณะทางชุมชน ที่แตกตํางกัน 

การก าหนดนโยบายสาธารณะในแตํละเรื่องของสังคมหนึ่ง ๆ มักจะมีคนที่มี
ความเห็นแตกตํางกัน อธิบายบนเงื่อนไข ข๎อจ ากัด และบริบทที่แตกตํางกันไป มุมมองของแตํละฝ่าย
ยํอมใช๎ความรู๎บนฐานที่แตกตํางกัน (แตํละกลุํมผลประโยชน์ยํอมให๎คุณคําการตัดสินใจก าหนด
นโยบายตํางกัน) ความเห็นที่แตกตํางกันในประเด็นเดียวกัน เป็นการน าเสนอให๎เห็นถึงกระบวนการที่
จะสร๎างให๎เกิดการถกแถลงกันให๎กลายเป็นข๎อตกลงรํวมกัน บนฐานของการยอมรับในเหตุปัจจัยตําง ๆ 
กันไป แตํอยํางไรก็ตาม บนฐานของข๎อตกลงดังกลําว การขับเคลื่อนกระบวนการตัดสินใจและ 
การด าเนินการจะมีวิถีทางที่แตกตํางหลากหลาย ขึ้นอยูํกับบทบาท หน๎าที่ และขอบขํายความ
รับผิดชอบที่แตํละฝ่ายต๎องด าเนินการ 

การวางนโยบายและแผนการผลิตสินค๎าหรือบริการสาธารณะเพ่ือสังคมสํวนรวม
ที่ไมํครอบคลุมรอบด๎านและพิจารณาผลกระเทือนตํอเนื่อง การด าเนินนโยบายและแผนยํอมมี
ผลกระทบตํอเศรษฐกิจ สังคม และสังคม ของสังคมนั้น ๆ นอกจากนั้น ยังจะสํงผลกระเทือนเชื่อม
ตํอไปยังสาขาการผลิตด๎านอ่ืน ๆ อยํางเป็นวงจรลูกโซํ 

นโยบายและแผนการจัดการขยะเป็นการจัดการสินค๎าและการบริการสาธารณะ
รูปแบบหนึ่ง (ที่ถูกนิยามบนพ้ืนฐานกรอบขอบเขตตามกฎหมายก าหนด และการด าเนินกิจกรรม
สาธารณะที่ท าตามกันมาตั้งแตํอดีต) ที่สังคมสํวนรวมได๎รับการบริการจากหนํวยงานภาครัฐ (รวมถึง
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องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) เป็นผู๎รับผิดชอบในการบริหารการจัดการและการผลิตการบริการ ด๎ วย
ความเป็นบริการสาธารณะ การก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจึงมิใชํเป็นการผูกขาด  
การตัดสินใจภายใต๎หนํวยงานของรัฐฝ่ายเดียว การเข๎ามามีสํวนรํวมของภาคประชาชนใน  
การด าเนินการจึงเป็นเรื่องส าคัญ ที่ผํานมา ข๎อถกเถียงเชิงประจักษ์กับการจัดการขยะที่เป็นปัญหา คือ 
การสร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวมจากภาคประชาสังคม เพ่ือให๎ภาคสังคมได๎เข๎ารํวมแก๎ไขปัญหา
จากการจัดการขยะที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ มีความเข๎มข๎นแตกตํางกัน และไมํมี
กรอบขอบเขตกระบวนการทางนโยบายที่มีความชัดเจน อาจจะรวมถึงการเข๎ามามีสํวนรํวมของภาค
ประชาสังคมกลับไมํได๎รับการยอมรับและพัฒนากระบวนการจนเป็นทางเลือกเชิงนโยบายเกิดขึ้น 

นอกจากการสร๎างการมีสํวนรํวมจากภาคประชาสังคมแล๎ว อีกประเด็นที่ส าคัญ 
คือ ความเข๎าใจของสังคมท่ีวํา การจัดการขยะไมํมีทางเลือกในเชิงนโยบายและแผน การจัดการขึ้นอยูํ
กับภาครัฐและการใช๎เทคโนโลยีการก าจัดขยะเข๎ามาจัดการเทํานั้น การสร๎างทางเลือกเชิงนโยบายใน
การตัดสินใจจากภาคสํวนตําง ๆ จึงเป็นเรื่องที่ต๎องมีการพัฒนากระบวนการ ที่ผํานมา กระบวนการ
ก าหนดนโยบายการจัดการขยะจะถูกก าหนดจากรัฐสํวนกลาง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นเพียง
หนํวยบริหารที่รับนโยบายไปปฏิบัติการในท๎องถิ่นเทํานั้น ทั้ง ๆ ที่ การจัดการขยะนั้นเป็นประเด็น
ปัญหาของท๎องถิ่น ที่มีเงื่อนไข ข๎อจ ากัด และบริบทแตกตํางกัน การก าหนดนโยบายเดียวกันทุก
ท๎องถิ่นจึงเป็นปัญหาตํอการปฏิบัติการในพ้ืนที่ และไมํสอดคล๎องกับฐานคิดของท๎องถิ่นเอง 

2.5.3.1 กรอบกระบวนการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติการทางสังคม 
โดยพ้ืนฐานทั่ว ไป แบบจ าลองแบบแผนการพัฒนานโยบายและ 

การปฏิบัติการทางสังคมถูกน าเสนอไว๎ 5 ขั้นตอน เป็นวงจรการพัฒนานโยบาย (policy 
development cycle) ประกอบด๎วย หนึ่ง การก าหนดวาระทางนโยบาย (policy agenda) ที่มา
จากความต๎องการของสังคมท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงหรือแก๎ไขนโยบายตําง ๆ (social requirement) 
หรือการกํอตัวของปัญหา (problematic content) สอง การพัฒนาเนื้อหารํางนโยบาย (policy 
formulation) สาม การก าหนดแนวทางนโยบาย (policy adoption) สี่ การปฏิบัติการนโยบาย 
(policy implementation) และห๎า การติดตามประเมินผล (policy evaluation) 

ทั้งนี้ ในแตํละขั้นตอนได๎ถูกพัฒนากรอบการปฏิบัติการและรายละเอียด
ให๎ได๎มาของการพัฒนากระบวนการมาอยํางตํอเนื่อง การพัฒนาทางเลือกในเชิงนโยบายเป็นขั้นตอน
หนึ่งในกระบวนการพัฒนานโยบาย ซึ่งโดยทั่วไป การก าหนดทางเลือกเชิงนโยบายจะถูกก าหนดไว๎
ตั้งแตํต๎นทางของกระบวนการในวงจรนโยบาย แตํมักจะไมํถูกเอํยถึงในการพัฒนาขั้นตํอ ๆ มา 
อยํางไรก็ตาม ในบางโอกาส ทางเลือกเชิงนโยบายอาจจะไมํถูกเสนอเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งใน
กระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย เนื่องจากการพัฒนานโยบายของแตํละประเด็นหรือแตํละหนํวย
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ปฏิบัติการจะมีกรอบแนวคิดหรือกรอบของกฎหมายก าหนดไว๎อยํางชัดเจน วําแตํละหนํวยปฏิบัติการ
สามารถก าหนดนโยบายแตํละประเด็นอะไรได๎บ๎าง และมีกระบวนการในการปฏิบัติการเชิงนโยบายได๎
อยํางไร 

จากแบบจ าลองแบบแผนการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติการทางสังคม
ดังกลําว ได๎ถูกพัฒนาในรายละเอียดตําง ๆ เพ่ิมเติม ในแตํละขั้นตอนของกระบวนการ ขึ้นอยูํกับ
แนวคิดของแตํละส านักคิด (school of thought) และประเด็นที่ก าลังท าการวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบาย 

ในการศึกษานี้ได๎น าเอา 2 แนวคิดหลัก ๆ ในการบริหารภาครัฐ คือ 
แนวคิดโครงสร๎างนิยม (Structuralism) กับแนวคิดเชิงสถาบัน (Institutionism) ที่อธิบายถึงแนว
ทางการพัฒนานโยบายที่มองจากตัวองค์กรและโครงสร๎างเชิงสถาบัน ในความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
กันของความเป็นผู๎ปฏิบัติการเชิงนโยบาย กลไกขับเคลื่อน และกรอบเครื่องมือเชิงนโยบายที่เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนในกระบวนการพัฒนานโยบาย โดยวิเคราะห์ผํานปัจจัยตําง ๆ ของแตํละขั้นตอน 

การศึกษาได๎น าขั้นตอนในวงจรการพัฒนานโยบายมาใช๎อธิบายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์การพัฒนานโยบายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการบริหารการจัดการขยะโดย 
การวิเคราะห์ตัวนโยบายใน 3 ขั้นตอน คือ 

หนึ่ง การก าหนดวาระทางนโยบาย (policy agenda) เป็นขั้นตอนของ
การแสวงหาและการพัฒนาความคิดเบื้องต๎นตํอการพัฒนานโยบาย ซึ่งในขั้นตอนนี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง 
3 สํวน คือ (1.1) เป้าหมายและปัญหาที่น าไปสูํการพัฒนาวาระนโยบาย (1.2) ปัจจัยก าหนดพ้ืนฐาน
ทั้งภายในและภายนอก และ (1.3) ปัจจัยก าหนดจากสภาวะแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม 

สอง การพัฒนาเนื้อหารํางนโยบาย (policy formulation) เป็นขั้นตอน
ของการยกรํางความคิดและเนื้อหาของตัวนโยบาย ขั้นตอนนี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง 3 สํวน คือ (2.1)  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลไกและสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของวาระนโยบาย ได๎แกํ (ก) 
ตัวบริบท (context) ของสังคม (ข) เนื้อหาเชิงประเด็น (content) ของสังคม (ค) เงื่อนไข 
(condition) (ง) ข๎อจ ากัด (constaint) (จ) ความรู๎ความสามารถ (capacity) (ฉ) ความสามารถเชิง
ยุทธศาสตร์ (capability) และ (ช) สมรรถนะในการพัฒนา (competency) (2.2) การทบทวนและ
วิเคราะห์เนื้อหานโยบายจากกระบวนการทางวิชาการและกระบวนการทางสังคม และ (2.3) การหา
ข๎อสรุปเนื้อหานโยบายจากการรวบรวมข๎อมูลทั้งหมด 

และสาม การก าหนดแนวทางนโยบาย (policy adoption) เป็น 
การก าหนดกระบวนการ วิธีการ และยุทธวิธีของการแปลงแนวคิดเชิงนโยบายไปสูํการปฏิบัติการ และ
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การสร๎างปฏิสัมพันธ์กับกลุํมนโยบายกลุํมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎ทุกกลุํมได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนา
และน านโยบายไปสูํการปฏิบัติการทางสังคมอยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตาม การพัฒนาแนวทางนโยบาย
มีหลากหลายรูปแบบและข้ึนอยูํกับกระบวนการการบริหารทางการเมือง (political administration) 
ที่แตํละกลุํมการเมืองและกลุํมนโยบายมีแนวทางที่แตกตํางกัน ถึงแม๎วําจะอยูํภายใต๎ระอบ
ประชาธิปไตยเดียวกันก็ตาม 

2.5.3.2 ปัจจัยเชิงโครงสร้างสถาบัน 
ข๎อเท็จจริงประการหนึ่งของการพัฒนานโยบายของ อปท. คือ อปท. 

ไมํได๎มีอิสระในการก าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารการจัดการบริการสาธารณะของตนเองได๎
ทั้งหมด โครงสร๎างและกลไกการบริหารการจัดการภาครัฐผูกโยงกับกลไกภาคราชการ และ
กระบวนการสั่งการภายใต๎โครงสร๎างภาครัฐ (assignment and order) ที่มีกลไกการบริหารจาก
รัฐบาลและหนํวยงานราชการสํวนกลางเป็นกลไกหลัก โดยรัฐบาลและหนํวยงานราชการสํวนกลางได๎
ใช๎กรอบโครงสร๎างเชิงสถาบันเป็นกลไกและเครื่องมือในการบริหารการจัดการ อปท. ซึ่งท าให๎ อปท. 
จ าเป็นต๎องด าเนินการตามกรอบโครงสร๎างเชิงสถาบันที่ก าหนดไว๎ 

การด าเนินการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. แตํละกิจการ อปท. 
ไมํได๎มีความเป็นอิสระทั้งหมด บางกิจการอาจจะมีความเป็นอิสระมาก เชํน การสํงเสริมอาชีพใน
ชุมชน การสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ เป็นต๎น แตํบางกิจการอาจจะมีความเป็นอิสระน๎อยจนถึงไมํ
สามารถตัดสินใจได๎เองโดยล าพัง กลําวคือ ต๎องมีหนํวยงานราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคเข๎ามา
เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนากิจการในพื้นท่ี อปท. เชํน การพัฒนาถนนที่ต๎องเป็นไปตามมาตรฐานของ
หนํวยงานราชการสํวนกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับถนน ซึ่งได๎มีการก าหนดมาตรฐานการพัฒนาถนนไว๎ 
ซึ่งการพัฒนาถนนตามมาตรฐานดังกลําวอาจจะได๎มาตรฐาน แตํอาจจะไมํสอดคล๎องกับบริบทของ
ความเป็นชุมชนในพ้ืนที่ อปท. การจัดการเรียนการสอนศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนในสังกัดท๎องถิ่น ที่
ต๎องด าเนินการตามระเบียบของหนํวยงานด๎านการศึกษา เป็นต๎น 

นอกจากนี้ แนวทางการกระจายอ านาจการตัดสินใจและการจัดสรร
ทรัพยากรของ อปท. ยังเป็นไปตามการก าหนดจากรัฐบาลและระเบียบการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนจากสํวนกลางเป็นรายปี (ตามกรอบรอบระยะเวลา) ทาง อปท. ไมํได๎มีงบประมาณที่จะ
สามารถน ามาใช๎ได๎อยํางเต็มประสิทธิผล และพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎ 
อปท. ไมํมีงบประมาณเพียงพอตํอการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการจัดการบริการให๎กับประชากร
ในพ้ืนที่ได๎ 

ในสํวนของการจัดการบริการการจัดการขยะของ อปท. มีปัจจัยโครงสร๎าง
เชิงสถาบัน 7 ประการ ที่ อปท. ต๎องด าเนินการ ได๎แกํ (1) กรอบนโยบายของการบริหารฝ่ายการเมือง 
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(2) แผน-พัฒนาตําง ๆ (3) กลไกการบริหารการจัดการของภาครัฐ (4) กฎหมายของแตํละหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารการจัดการ-ขยะ (5) แนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (6) กรอบตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความก๎าวหน๎า ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และ
(7) การสนับสนุนและอุดหนุนการด าเนินการ 

2.5.4 พัฒนาการการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดการขยะชุมชนมีกรอบกลไกองค์กรรับผิดชอบในระดับท๎องถิ่นตั้งแตํ 

การตราพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2476 และตํอมาอีก 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2486 และ พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. 2496 (ท่ีใช๎อยูํในปัจจุบัน) ที่ก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ท๎องถิ่นต๎องรับผิดชอบตํอการเป็น
หนํวยการจัดการขยะในพ้ืนที่ชุมชน 

สํวนแนวทางการจัดการขยะที่ก าหนดให๎ท๎องถิ่นต๎องด าเนินการด๎วยวิธีการ
จัดการใดบ๎าง ถูกก าหนดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2477 ตํอมาเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484 
และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยเริ่มต๎นการจัดการขยะอยูํภายใต๎การก ากับของ
กระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2484 และแก๎ไขเพ่ิมเติมให๎กระทรวงสาธารณสุขเป็น
องค์กรก ากับรํวมในปี พ.ศ. 24854 

การก าหนดแนวทางการจัดการขยะชุมชนที่มีความชัดเจนและสืบเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน คือ การก าหนดแนวทางการลงทุนระบบก าจัดขยะในการพัฒนาเมืองหลักและเมืองรอง ตาม
แผน-พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 
การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานระบบก าจัดขยะเป็นสํวนหนึ่งของการกระจายความเจริญไปสูํเมืองภูมิภาค
และการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองที่เกิดจากการพัฒนา ระบบก าจัดขยะถูกพัฒนาในเขตเทศบาลเมือง
ของจั งหวั ดหลั กและรอง โดยมีส านั ก งานคณะกรรมการสิ่ งแวดล๎อมแหํ งชาติ 5 สั งกั ด

                                                   
4 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2484 มาตรา 5 ก าหนด ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย

รักษาการให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให๎มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให๎เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ และแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485 ก าหนดให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข รํวมรักษาการตามพระราชบัญญัติและให๎มีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

5 ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2518 และในปี พ.ศ. 2535 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติ
สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2535 แบํงส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม (ตํอมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เมื่อมีการปรับโครงสร๎างการบริหารราชการใหมํ เมื่อปี พ.ศ. 2545) เป็นหนํวยงานจัดท า
แผนการลงทุนและก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล๎อม กรมโยธาธิการ6 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหนํวยงานก าหนดงบประมาณการลงทุนพัฒนาระบบการก าจัดขยะ รวมถึง
การออกแบบ การประมูลการกํอสร๎าง และการควบคุมการกํอสร๎าง เมื่อกํอสร๎างแล๎วเสร็จจึงสํงมอบ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เป็นหนํวยงานรับผิดชอบด าเนินการ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เป็นหนํวยงานก ากับดูแลการด าเนินงานของ อปท. และกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นหนํวยงานก ากับติดตามผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล๎อมจากปัญหาการจัดการขยะชุมชน7 

การประกาศใช๎ พ.ร.บ.สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 
2535 มีการปรับโครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐท าหน๎าที่ก าหนดแผนการจัดการขยะ โดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ8 และกรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม (ตํอมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) เป็นหนํวยงาน
ก าหนดแผนการจัดการ แนวทางการจัดการ การติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล๎อม กรม
โยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ยังคงท าหน๎าที่เดิมดังที่กลําวมาข๎างต๎น และ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก าหนดให๎กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
หนํวยงานก ากับดูแลการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแยกออกจากขยะ
ชุมชน 

ตั้งแตํปี พ.ศ. 2542 การก าหนดแผนการลงทุนระบบการก าจัดขยะถูกถํายโอน
ความรับผิดชอบจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ไปอยูํภายใต๎การด าเนินงานของส านักงาน

                                                                                                                                                  
ออกเป็น 3 หนํวยงาน คือ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

6 การปรับโครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2545-2546 กระทรวงมหาดไทย ได๎ควบรวม 
กรมโยธาธิการ กับส านักผังเมือง ตั้งเป็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 

7 กํอนปี พ.ศ.2535 ขยะชุมชนมีความหมายรวมถึงขยะทุกประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ และขยะอ่ืน ๆ รวมถึงขยะที่เกิดจากการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

8 ภายหลังการปรับโครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐปี พ.ศ. 2545-2546 “ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ (OEPP)” กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล๎อม ได๎เปลี่ยนชื่อ
เป็น “ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ONEP)” กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และกรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล๎อม (ตํอมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) ตามอ านาจหน๎าที่ใน 
พ.ร.บ.สํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ  พ.ศ. 2535 และเพ่ิมเติมส านักงาน
คณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหนํวยงาน
รับผิดชอบการจัดสรรและการสนับสนุนงบประมาณให๎แกํ อปท. ผํานกรอบงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

การปรับโครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2545-2546 ได๎มีการปรับ
โครงสร๎างหนํวยงานรับผิดชอบการจัดการขยะ โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมเป็นหนํวยงานก าหนดแผนการจัดการสิ่งแวดล๎อมภาพรวมและการติดตามผล 
การด าเนินงาน กรมควบคุมมลพิษเป็นหนํวยงานก าหนดแผนการลงทุนระบบการก าจัดขยะและให๎
ความรู๎ด๎านวิชาการแกํ อปท. กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น (สถ.) เป็นหนํวยงานก ากับติดตาม
การด าเนินงานของ อปท. (แทนกรมการปกครอง) สํวนส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ยังคงท าหน๎าที่เดิมดังที่กลําวมาข๎างต๎น 

ตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2545-2560 การปฏิรูปโครงสร๎างการบริหารราชการของ
หนํวยงานราชการสํวนตําง ๆ กิจการงานการจัดการขยะทั้งหมดถูกควบรวมเข๎าไว๎เป็นหน๎าที่ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยกรมควบคุมมลพิษด าเนินการพัฒนาระบบ 
การจัดการและก าจัดขยะให๎แกํ อปท. กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นก ากับดูแลการด าเนินงาน 
อปท. โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และกระทรวงสาธารณสุข ก ากับดูแล อปท. 
ตามแนวทางและมาตรฐานการจัดการขยะ และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ท าหน๎าที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและอุดหนุนให๎แกํ อปท. ด าเนินงาน  
การก าจัดขยะ และกองทุนสิ่งแวดล๎อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม สนับสนุนงบประมาณบางสํวน (และเงินก๎ูบางสํวน) ให๎แกํ อปท. ในการลงทุนระบบบ าบัด
และก าจัดขยะ อยํางไรก็ตาม ในชํวงปี พ.ศ. 2552-2555 การก าหนดกรอบการลงทุนระบบบ าบัดและ
ก าจัดขยะได๎ถูกถํายโอนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล๎อม และกรม
ควบคุมมลพิษ ไปอยูํในความรับผิดชอบของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
แตํได๎ถํายโอนกลับมาในปี พ.ศ. 2555 

การแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
บ๎านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดกรอบแนวทางและกลไกการด าเนินการการจัดการขยะ
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ภายใต๎การด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นกลไกใน
การพัฒนาระบบการจัดการและระบบการสนับสนุนให๎ อปท. ด าเนินการ 

ดังนั้น ในปัจจุบัน กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็น
หนํวยงานหลัก (กลไกหลัก) การขับเคลื่อนการด าเนินการการจัดการขยะ ที่ตํอเชื่อมระหวํางกรอบ
นโยบายและแผนของประเทศกับการด าเนินการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํง และกลุํม
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2.5.5 กรอบนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทยกับองค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน 
กรอบนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทยและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

เริ่มมีหลักฐานการเกิดปัญหาขยะในสังคมไทยครั้งแรกในเขตพ้ืนที่เมือง เมื่อปี  พ.ศ. 2440 และ
ตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต๎นของการจัดการขยะในสังคมไทยจึงเริ่มจาก 3 มุมมอง ผํานตัว
กรอบกฎหมายที่ปรากฎ เชํน พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2477 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2484 (แก๎ไข 
เพ่ิมเติม ปรับปรุง จนยกเลิกการใช๎ในปี พ.ศ. 2535) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 เป็นต๎น มุมมองที่มี
ตํอขยะ คือ 

หนึ่ง ขยะ คือ ปัญหาของชุมชนเมือง ขยะจ าเป็นต๎องได๎รับการเก็บ ขน และ
ก าจัด โดยกระบวนการการจัดการที่ปรากฏตามกฎหมายตั้งแตํต๎น (พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2477) 
จนถึงปัจจุบันยังคงก าหนดกรอบกระบวนการจัดการขยะ ที่เก็บ ขน และก าจัด เหมือนเดิม อีกทั้ง เมื่อ
พิจารณาค านิยามความหมายของขยะ จะพบวํา กฎหมายยังคงก าหนดค านิยามของขยะไว๎เหมือนเดิม 
คือ ความเข๎าใจที่มีตํอขยะตามนิยามความหมายที่วําขยะไมํมีคุณประโยชน์ / คุณคํา แนวคิดและ
หลักการในการวางนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการขยะจึงถูกพัฒนาจากมุมมองวําขยะเป็นปัญหา
ตํอสังคม ไมํมีคุณคําตํอเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 

สอง บทบาทของภาครัฐตํอการจัดการขยะ ที่เน๎นบทบาทของภาครัฐตาม
กฎหมาย มากกวําที่จะเริ่มจากภาคสังคม โดยกฎหมายก าหนดให๎องค์กรของรัฐมีบทบาทและหน๎าที่
ต๎องรับผิดชอบตํอการจัดการขยะ นั้นสื่อให๎เห็นวํา เมื่อเกิด “ขยะ” ขึ้นแล๎ว การจัดการขยะเป็น 
การบริการสาธารณะที่องค์กรของรัฐต๎องรับผิดขอบ ตั้งแตํในระยะแรกจนถึงปัจจุบัน กฎหมายไมํได๎
ก าหนดให๎ภาคสังคมต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติการใดๆ กับองค์กรของรัฐ บทบาทของ  
ภาคสังคม (ประชาชน) ถูกก าหนดให๎เป็นเพียงผู๎จํายคําปรับเมื่อกระท าความผิด ( fine or penalty) 
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หรือคําบริการตํอรัฐเมื่อได๎รับการบริการจากรัฐ (user fee or charge) เทํานั้น ซึ่งเป็นความตํอเนื่อง
เชื่อมตํอมาจนถึงปัจจุบัน9 

สาม การก าหนดกรอบนโยบายกับการปฏิบัติการนโยบาย แบํงออกได๎เป็น 2 
สํวน คือ 

(1) หนํวยก าหนดกรอบนโยบาย (policy agency) การก าหนดกรอบนโยบายจะ
เป็นบทบาทของหนํวยงานรัฐสํวนกลาง ที่จะก าหนดเป้าหมายหรือแนวทางการปฏิบัติการให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นหนํวยปฏิบัติการนโยบาย ซึ่งหนํวยงานรัฐสํวนกลางนอกจากท าหน๎าที่ก าหนด
กรอบนโยบายแล๎ว ยังท าหน๎าที่ก าหนดมาตรฐาน แนวทาง การควบคุม การก ากับ การติดตาม  
การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติการนโยบายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วย 

(2) หนํวยปฏิบัติการนโยบาย (policy implementator) องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป็นหนํวยปฏิบัติการนโยบายตามกฎหมายก าหนด ทั้งในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
หน๎าที่ด าเนินการตามกรอบกฎหมายและกรอบนโยบายที่ถูกก าหนดจากหนํวยงานสํวนกลาง อยํางไร
ก็ตาม ในระยะ 15 ปีที่ผํานมา กรอบนโยบายบางเปิดพ้ืนที่การมีสํวนรํวมจากภาคสังคมและชุมชน
มากขึ้น ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องปรับบทบาทของการปฏิบัติการนโยบายไปสูํบทบาท 
การสํงเสริม สนับสนุน และอุดหนุนให๎ภาคสังคมและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับการปฏิบัติการนโยบาย
มากขึ้น 

ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ (การก าหนดนโยบาย) การจัดการขยะของไทยที่เกิดขึ้นไมํได๎
แตกตํางไปจากกระบวนทัศน์ของสังคมโลกที่วําด๎วย กระบวนทัศน์ทั่วไปวําด๎วยการจัดการของรัฐ 
(dominant paradigm) การจัดการขยะขององค์กรของรัฐยังคงเป็นกระบวนทัศน์หลัก (main 
stream) ที่สังคมไทยให๎ความส าคัญ10 กรอบนโยบายและแผนจากอดีตถึงปัจจุบัน ได๎วางหลักการทาง
นโยบายและยุทธศาสตร์บนบทบาทของรัฐ ผํานกิจการบริการการเก็บรวบรวม เก็บขน และการก าจัด
ขยะ ตํอเชื่อมถึงการลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จะเอ้ือตํอการพัฒนาและประสิทธิภาพของการเก็บ
รวบรวม เก็บขน และการก าจัดขยะ 

                                                   
9 ได๎แกํ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกฉบับ พ.ร.บ.สํงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต๎น 

10 ตามกรอบของกฎหมายที่ก าหนดให๎ภาครัฐเป็นผู๎ด าเนินการการจัดการขยะ 
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ขณะเดียวกัน แนวคิดอีกด๎านหนึ่งของการเคลื่อนไหวของกระแสสังคมที่เป็น

กระแสรอง ที่มีตํอการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ คือ 
 หนึ่ง การเคลื่อนไหวของกลไกตลาด แนวคิดที่วํา “ขยะ คือ ทรัพยากร” ได๎

เป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแนวคิดบางสํวนไปสูํกระบวนทัศน์การสร๎างคุณประโยชน์ 
(มูลคํา) ตํอการใช๎ตํอเนื่อง (The Value in Use Paradigm) ซึ่งเกิดกระแสกระบวนทัศน์นี้ในระยะ 
15-20 ปีที่ผํานมา กรณีตัวอยําง คือ ขยะรีไซเคิล ที่ถูกสร๎างข้ึนเป็นสินค๎าในระบบตลาด จากเดิมที่ไมํมี
การซื้อขายแลกเปลี่ยน และกลายเป็นปัจจัยการผลิต (วัตถุดิบการผลิต) ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
และอุตสาหการผลิตอ่ืน ๆ ตํอเนื่อง 

 สอง กระแสความคิดหรือกระบวนทัศน์รองที่ต๎องการเคลื่อนไหวให๎ 
การสร๎างคุณคําตํอระบบนิเวศและเศรษฐกิจ (ecological and economic value) การสร๎าง
ความคิดวําคนในสังคมเป็นสํวนหนึ่งของสังคมโดยรวมที่ต๎องรํวมรับผิดชอบ (citizenship and social 
responsibility) และปัญหาของสังคมเป็นสํวนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการบริโภคของปัจเจก
บุคคลด๎วย (individual production and consumption) ในการจัดการขยะของสังคมไทยยังคง
เป็นกระแสที่มีการถกเถียงกันในวงจ ากัด ซึ่งแตกตํางจากกระแสของสังคมโลก ที่ให๎ความส าคัญกับ
การจัดการที่มีพ้ืนฐานความรู๎ทางสังคมศาสตร์เข๎ามารํวมในกระบวนการจัดการ 

ข๎อสังเกตตํอพัฒนาการการก าหนดนโยบายและแผนการจัดการขยะของไทย 
พบวํา 

หนึ่ง เป้าหมายของนโยบายจะเน๎นใน 4 สํวน คือ 
(1) การก าหนดตามบทบาทหน๎าที่ของหนํวยปฏิบัติการเป็นหลัก เชํน การเก็บ 

ขน และก าจัด การหาพ้ืนที่ก าจัดขยะ เป็นต๎น ที่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ซึ่งระยะเริ่มต๎นของ
นโยบายจะเน๎นการลงทุนกับระบบการเก็บรวบรวม เก็บขน และก าจัดเป็นหลักเพ่ือเป้าประสงค์ลด
ปัญหามลภาวะจากขยะท่ีเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(2) การก าหนดคําเป้าหมายปริมาณการกํอเกิดขยะตํอคน (waste generate 
per capita) ที่จะลดการกํอเกิดขยะให๎ได๎ต่ ากวําเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 

(3) การก าหนดเทคโนโลยีก าจัดขยะขั้นสูงมาใช๎ในการก าจัดขยะ เชํน เตาเผา
ขยะ การผลิตพลังงานไฟฟ้าด๎วยเชื้อเพลิงขยะ การผลิตน้ ามันจากขยะพลาสติก เป็นต๎น ตั้งแตํอดีตจน
ปัจจุบันการลงทุนเพื่อพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีตํอการจัดการขยะยังคงเป็นการลงทุนที่ได๎รับความสนใจ 
และถูกสนับสนุนให๎ด าเนินการมากขึ้น 

(4) การก าหนดกรอบการรวมกลุํม อปท. ก าจัดขยะรวมกัน (clustering) 

Ref. code: 25605524300125IBU



50 

 
สอง กรอบนโยบายไมํได๎มีการก าหนดการแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานขององค์กร

ปฏิบัติการและระบบการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เชํน  
(1) การเพ่ิมขีดความสามารถของหนํวยปฏิบัติการ (อัตราจ านวนบุคลากร 

งบประมาณด าเนินการ)  
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได๎จากการจัดบริการ (การจัดเก็บ

คําธรรมเนียม) 
(3) การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ การจัดสรรทรัพยากรการจัดการให๎

ตรงกับปัญหา เป็นต๎น 
สาม การสํงเสริมและพัฒนาการเชื่อมตํอระบบการผลิตและการบริโภค เพ่ือ 

การลดปริมาณขยะตั้งแตํต๎นทางและการน าวัสดุ (รีไซเคิล) กลับมาสูํการผลิตในอุตสาหกรรม 
สี่ นโยบายและแผนโดยรวมจะน าเสนอบนสถานการณ์ที่ต๎องแก๎ไขปัญหา ณ 

ปัจจุบัน มากกวําที่จะมองปัญหาในเชิงรุก คือ การวางแนวคิดเพ่ือการป้องกันไมํให๎เกิดปัญหาหรือ 
ที่ต๎นเหตุของปัญหา เชํน นโยบายมีเป้าหมายลดปริมาณขยะที่ผู๎ทิ้งขยะ แตํในเป้าหมายไมํมีมาตรการ
สนับสนุนให๎การลดการทิ้งขยะต๎องด าเนินการอยํางไร เป็นต๎น 

ห๎า การพัฒนาการกระบวนการทางนโยบาย (policy process) เริ่มต๎นจาก 
การก าหนดและสร๎างกระบวนการจากภาครัฐมากกวําที่จะให๎ประชาชนเข๎าไปมีสํวนรํวมตั้งแตํแรก  
ทิศทางการพัฒนาและวิถีปฏิบัติการทางสังคม รวมถึงการด าเนินการของภาคธุรกิจ ไมํได๎ถูกน าเข๎ามา
สูํการวางนโยบายและแผนการจัดการโดยรวม 

หก การจัดการขยะต๎นเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคเชิงปัจเจก และ
พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นรากเหง๎าของการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ การวางนโยบายและแผนยัง
ไมไํด๎น าประเด็นนี้มาเป็นปัจจัยก าหนด (determinant) การจัดการกับปัญหา 

จากข๎อสังเกตดังกลําวข๎างต๎น การก าหนดกรอบแนวนโยบายในปัจจุบันยังคงเน๎น
ตามเป้าหมายนโยบายและแผนที่ผํานมา และท่ีส าคัญ มุํงเน๎นสูํ 3 สํวนหลัก คือ 

หนึ่ง กรอบนโยบายที่วําด๎วยการจัดการขยะถูกก าหนดกรอบแบบภาพรวมจาก
สํวนกลาง โดยเนื้อหาสาระของนโยบายจะเชื่อมโยงกันในบางเรื่องเป็นหลัก เชํน ขยะเพ่ือพลังงาน 
(waste-to-energy: WtE) การรํวมลงทุนระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กับภาคเอกชน 
เป็นต๎น กรณีความเชื่อมโยงการด าเนินงานของภาครัฐในแตํละภาคสํวน โดยการด าเนินงานของ
หนํวยงานสํวนกลางจะมีกรอบแนวนโยบายการจัดการขยะตามแผนที่เส๎นทางการจัดการขยะของ
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) (roadmap) ที่จัดท าเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นแกนหลักของ 
การด าเนินงาน ประกอบกับแผนพัฒนาและแผนงานตําง ๆ ที่มีอยูํเดิมแล๎ว เชํน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (พ.ศ. 2558-2579) และแผนยุทธศาสตร์การให๎เอกชนรํวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2560-2564 ที่จะเชื่อมโยงสูํแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
ที่จะถูกใช๎เชื่อมโยงกับการด าเนินงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ขณะที่การด าเนินงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จะใช๎
แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด ที่ถูกก าหนดให๎น าแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) เป็นกรอบแนวทางหลักใน
การด าเนินการ 

สอง หนํวยงานสํวนกลางผลักดันให๎ อปท. รวมกลุํม เพ่ือด าเนินการจัดหาพ้ืนที่
ก าจัดขยะรํวมกัน และขยายเนื้อหาสาระทางนโยบายตํอไปถึงการรํวมลงทุนกันระหวําง อปท. หรือ
การรํวมลงทุนระหวําง อปท. กับภาคเอกชน หรือการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือให๎เกิด
ขนาดการผลิตบริการสาธารณะที่ใหญํขึ้น กรณีการก าจัดขยะจึงมุํงเน๎นไปสูํการน าใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง 
จากเทคโนโลยีพ้ืนฐานไปสูํเทคโนโลยีขั้นสูง คือ การฝังกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ย 
เตาเผาขยะ การก าจัดขยะด๎วยวิธีการชีวมวล การผลิตแทํงเชื้อเพลิงจากขยะ โรงงานเตาเผาขยะผลิต
พลังงานไฟฟ้า การบีบอัดแก๏สสิฟิเคชั่นให๎ได๎น้ ามัน เป็นต๎น 

สาม กลไกการจัดการระดับพ้ืนที่จังหวัดเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ โดย
รัฐบาลก าหนดให๎จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดด าเนินการ โดย อปท. เป็นหนํวยปฏิบัติตาม
นโยบายระดับจังหวัด 

ข๎อสรุปประการหนึ่งที่เป็นประเด็นของการแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะในปัจจุบัน 
คือ กรอบแนวนโยบายการพัฒนาการจัดการขยะโดยภาพรวมและขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ระยะ 20 ปีที่ผํานมา แตกตํางจากพัฒนาการตั้งแตํเริ่มต๎นเมื่อ 80 ปีที่ผํานมา เพียงการเพ่ิมแนวคิด
การใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงเข๎ามาชํวยในการก าจัดขยะ ปัญหาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข๎องกับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นยังคงไมํได๎รับการก าหนดไว๎เป็นกรอบนโยบายที่ชัดเจน และไมํได๎มีการก าหนดแนวทาง 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎ทันตํอสถานการณ์ของแตํละพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.5.6 บทบาทและโครงสร้างพันธกิจของ อปท. กับการบริหารจัดการขยะ 
อปท. เป็นองค์กรปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ โดยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นได๎ก าหนดบทบาทหน๎าที่ของ อปท. ไว๎ 2 สํวน คือ หนึ่ง บทบาทหน๎าที่ที่ต๎องด าเนินการ กับ
สอง บทบาทหน๎าที่ที่เลือกด าเนินการ นอกจากนี้ ในกฎหมายยังก าหนดให๎ อปท. ต๎องด าเนินการตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลสํวนกลางและหนํวยงานราชการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง อีกทั้ง พ.ร.บ.ก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดให๎มีการถําย
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โอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะของหนํวยงานราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคให๎แกํ อปท. 
รับผิดชอบด าเนินการในพื้นท่ี 

การจัดการขยะเป็นกิจการสาธารณะที่ อปท. ด าเนินการตามกรอบกฎหมาย 
การจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเป็นกิจการที่ถูกก าหนดบทบาทหน๎าที่ที่ อปท. ทุกรูปแบบ 
ต๎องด าเนินการ อีกทั้ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ได๎ก าหนดให๎การจัดการขยะเป็นหนึ่งในกิจการที่ อปท. ต๎องด าเนินการในรูปแบบ
การบริการสาธารณะ 

ในการศึกษานี้ก าหนดหนํวยการศึกษา อปท. ในรูปแบบเทศบาล (เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล) และ อบต. แตํละรูปแบบถูกก าหนดอ านาจหน๎าที่และการจัดการบริการสาธารณะตาม
กฎหมายการจัดตั้งของ อปท. แตํละรูปแบบ ทั้งนี้ ทั้ง 2 รูปแบบของ อปท. การจัดการขยะมีรูปแบบ
แบบการด าเนินการภายใต๎มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

2.5.6.1 เทศบาล 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 52 

มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 ได๎แบํงระดับของเทศบาลออกเป็น 3 ระดับ ไลํเรียง
จากขนาดเล็กไปสูํขนาดใหญํ คือ เทศบาต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

เทศบาลถูกก าหนดให๎ เป็นลักษณะชุมชนเมือง ซึ่งค านิยามได๎ผสม 
กรอบแนวคิดไว๎ 3 สํวนเข๎าด๎วยกัน11 คือ หนึ่ง จ านวนประชากร ซึ่งจะเป็นผู๎รับการบริการในเขตพ้ืนที่ 

                                                   
11 หลักเกณฑ์การแบํงประเภทเทศบาล (สืบค๎นจาก 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=เทศบาล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559) 
1) หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลนคร คือ 1. เป็นท๎องถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแตํ 50,000 คนขึ้นไป 

2. ราษฎรอาศัยอยูํหนาแนํนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3,000 คนตํอ 1 ตารางกิโลเมตร และ 3. มีรายได๎พอที่จะ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว๎ 

2) หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลเมือง คือ 1. ท๎องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแหํง 
และ 2. ส าหรับท๎องถิ่นที่มิใชํที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได๎ จะต๎อง
ประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้ เป็นท๎องถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแตํ 10,000 คนขึ้นไป ราษฎรอาศัยอยูํ
หนาแนํนเฉลี่ยไมํต่ ากวํา 3,000 คนตํอ 1 ตารางกิโลเมตร มีรายได๎พอที่จะปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว๎ 

3) หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลต าบล คือ 1. กฎหมายไมํได๎ก าหนดจ านวนราษฎรและความ
หนาแนํนของราษฎรไว๎แตํประการใด เพียงก าหนดไว๎เป็นท๎องถิ่นที่มีพลเมืองหนาแนํนพอสมควร โดย
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สอง ความหนาแนํนของประชากรตํอขนาดพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบขนาดของพ้ืนที่ที่จะไมํให๎
เล็กเกินไป และสาม สภาพทางเศรษฐกิจที่ชี้วัดจากระดับของรายได๎ ที่จะน ามาใช๎ในการผลิต 
การบริการตอบสนองตํอความต๎องการของประชากรในเขตพ้ืนที่ อปท. 

กฎหมายได๎ก าหนดบทบาทหน๎าที่และการบริการสาธารณะที่เทศบาลแตํ
ละระดับต๎องจัดการบริการไว๎ แตํละระดับจะมีจ านวนการจัดการบริการที่ไมํเทํากัน และการบริการแตํ
ละประเภท เทศบาลแตํละระดับสามารถที่จะเลือกจัดบริการได๎ ตามเงื่อนไขและข๎อจ ากัดของ
ความสามารถทางการบริหารและรายได๎ของเทศบาล อยํางไรก็ตาม การจัดการขยะเป็นกิจการบริการ
ที่กฎหมายก าหนดให๎เทศบาลทุกระดับมีหน๎าที่ต๎องจัดด าเนินการเป็นกิจการหลัก โดยเป็นกิจการ
บังคับของทุกระดับเทศบาล ตามมาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.5.6.2 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์การบริหารสํวนต าบล (อบต.) ถูกก าหนดให๎เป็นลักษณะชุมชนเมือง 

จัดตั้งตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 แบํงออกเป็น 3 ขนาด12 คือ 

                                                                                                                                                  
ปฏิบัติทั่วไป มีประชากรตั้งแตํ 7,000 คนเป็นต๎นไป มีความหนาแนํนของประชากรตั้งแตํ 1,500 คน 
ตํอ 1 ตารางกิโลเมตร 2. มีรายได๎เพียงพอแกํการปฎิบัติหน๎าที่ตามกฎหมายก าหนด ในทางปฏิบัติ 
อปท. มีรายได๎จริงโดยไมํรวมเงินอุดหนุนในปีงบประมานที่แล๎วมาตั้งแตํ 5,000,001 บาทขึ้นไป และ 
3. ได๎รับความเห็นชอบจากราษฎรในท๎องถิ่นนั้น 

12 หลักเกณฑ์ส าคัญที่ใช๎แบํงขนาด อบต. มี 5 เกณฑ์ที่ส าคัญ ดังนี้  (สืบค๎นจาก 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=2.ระดับชั้นและเกณฑ์การแบํงระดับองค์การบริหารสํวน
ต าบล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559) 

1) เกณฑ์ระดับรายได๎ (1) รายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุนสูงกวํา 20 ล๎านบาท เป็น อบต.ขนาดใหญํ 
(2) รายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุน 6-20 ล๎านบาท เป็น อบต.ขนาดกลาง (3) รายได๎ไมํรวมเงินอุดหนุนต่ า
กวํา 6 ล๎านบาท เป็น อบต.ขนาดเล็ก  

2) เกณฑ์ตัวชี้วัดด๎านคําใช๎จํายบุคลากร 
3) เกณฑ์ตัวชี้วัดด๎านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด๎วย (1) จ านวนพ้ืนที่ (2) จ านวน

ประชากร (3) จ านวนโครงสร๎างพ้ืนฐาน (4) จ านวนโรงฆําสัตว์ (5) จ านวนตลาดสด (6) จ านวน
โรงงานนิคมอุตสาหกรรม (7) จ านวนโรงเรียน (8) จ านวนศูนย์พัฒนาเด็ก (9) จ านวนโรงแรม (10) 
จ านวนศาสนสถาน (11) จ านวนสถานพยาบาล (12) จ านวนศูนย์การค๎า (13) การประกาศให๎ อบต. 
เป็นเขตควบคุมอาคาร (14) การประกาศให๎ใช๎บังคับกฎหมายวําด๎วยการรักษาความสะอาดและความ

Ref. code: 25605524300125IBU



54 

 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํ ทั้งนี้ ทุกขนาด อบต. ถูกก าหนดให๎ด าเนินการจัดบริการ  
การจัดการขยะภายในพ้ืนที่ อบต. ตามมาตรา 67 องค์การบริหารสํวนต าบลมีหน๎าที่ต๎องท าในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล โดยเกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะ มาตรา 67 (2) รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.5.6.3 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 ได๎ก าหนดหน๎าที่ของ อปท. 
แตํละรูปแบบในการจัดการบริการสาธารณะ 

เมื่อพิจารณาบทบาทหน๎าที่ของเทศบาลและ อบต. จะพบวํา แตํละ
รูปแบบจะมีลักษณะอ านาจหน๎าที่คล๎ายกัน13 แตกตํางกันในสํวนของ (1) ขอบเขตขนาดพ้ืนที่ที่ อปท. 
รับผิดชอบ (2) ขนาดจ านวนประชากรและความหนาแนํนของประชากรในพ้ืนที่ (3) ขนาดกรอบ
งบประมาณของ อปท. และ (4) แบบแผนลักษณะของความเป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนเมือง ดังนั้น 
การจัดการบริการสาธารณะของ อปท. แตํละแหํงจึงมี (1) ขนาดและประเภทการบริการสาธารณะที่
แตกตํางกัน (2) ความหลากหลายประเภทของการบริการสาธารณะ ที่มีความหลากหลายตํางกัน และ 
(3) ขอบเขตการให๎การบริการ บางชนิดบริการอาจจะเน๎นให๎ความส าคัญ บางชนิดบริการอาจจะมีแตํ
ส าคัญมาก 

                                                                                                                                                  
เป็นระเบียบเรียบร๎อย (15) จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (16) จ านวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือด๎านการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (17) จ านวนโครงสร๎าง
สํวนราชการ และ (18) จ านวนหนํวยกิจการพาณิชย์ 

4) เกณฑ์ตัวชี้วัดด๎านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ประกอบด๎วย (1) ประสิทธิภาพด๎านการ
จัดเก็บรายได๎ (2) ประสิทธิภาพด๎านการบริหารแผนงานและงบประมาณ (3) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด๎านงานบุคคล (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด๎านการบริการ และ  

5) เกณฑ์ตัวชี้วัดด๎านธรรมาภิบาล ประกอบด๎วย (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) 
หลักความโปรํงใส (4) การมีสํวนรํวมของประชาชน (5) หลักความรับผิดชอบ และ (6) ความคุ๎มคํา 

13 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50-56 พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 
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ทั้งนี้ อปท. ที่มีขนาดใหญํจะมีการบริการสาธารณะที่หลากหลายประเภท

มากกวํา อปท. ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเทศบาลนครมีความหลากหลายของการบริการ
สาธารณะมากที่สุด รองลงมาเป็นเทศบาลเมืองและองค์การบริการสํวนต าบลขนาดใหญํ เทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลางและเล็ก อยํางไรก็ตาม ตามกฎหมายขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละรูปแบบได๎ก าหนดให๎ อปท. แตํละรูปแบบต๎องจัดการบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต๎องได๎รับการจัดการบริการเหมือนกัน และอีกสํวนหนึ่ง คือ ให๎เลือกด าเนินการ
จัดการบริการวําจะมีหรือไมํมีการบริการก็ได๎ 

ทั้งนี้ การจัดการขยะถูกก าหนดตามมาตรา 16 ให๎เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารสํวนต าบล มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท๎องถิ่นของตนเอง โดยเกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะ (มาตรา 17) การรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง และ (มาตรา 18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย ทั้งนี้ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได๎ขยายความวํา การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและการจัดการ
ขยะดังกลําวเป็นการจัดการบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ 

2.5.6.4 โครงสร้างองค์กรของ อปท. แต่ละรูปแบบ 
โดยพ้ืนฐานของการบริการสาธารณะที่ อปท. จัดด าเนินการให๎แกํ

ประชาชนในพื้นท่ีจะสอดคล๎องกับโครงสร๎างบุคลากรและการบริหารจัดการของ อปท. (ตารางที่ 2.2) 
ภายในโครงสร๎างองค์กรจะประกอบด๎วยหนํวยปฏิบัติการพ้ืนฐาน 3 หนํวย ที่เทศบาล และ อบต. มี
เหมือนกัน คือ ส านักปลัด กองคลัง และกองชําง ทั้งนี้ โครงสร๎างองค์กรจะมีหนํวยงานภายในเพ่ิมขึ้น
หรือไมํ ขึ้นอยูํกับทิศทางการพัฒนาของ อปท. แตํละแหํง ที่จะก าหนดการจัดตั้งหนํวยงานภายใน
ขึ้นมารองรับเพ่ิมเติม และอีกสํวนหนึ่ง คือ ข๎อจ ากัดของงบประมาณเงินเดือนพนักงานท๎องถิ่น14 ที่

                                                   
14 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 3 “พนักงานสํวน

ท๎องถิ่น” หมายความวํา ข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัดพนักงานเทศบาล พนักงานสํวนต าบล 
ข๎าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข๎าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได๎รับการบรรจุและแตํงตั้งให๎ปฏิบัติราชการโดยได๎รับเงินเดือน
จากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน ามาจัดเป็น
เงินเดือนของข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น 

Ref. code: 25605524300125IBU



56 

 
กฎหมายก าหนดไว๎วําจะมีสัดสํวนไมํเกินร๎อยละ 40 ของเงินรายได๎ของ อปท.15 จะกลายเป็นข๎อจ ากัด
ให๎ อปท. แตํละแหํงมีจ านวนหนํวยงานภายในเพ่ิมขึ้นได๎ไมํเทํากัน และสํงผลตํอความจ ากัดใน  
การด าเนินงานของ อปท. ตํอการผลิตการบริการสาธารณะแตํละกิจการ 

 
ตารางที่ 2.2 
 
โครงสร๎างองค์กรการบริหาร อปท. แตํละรูปแบบ 

อปท. เทศบาล อบต. 

นคร เมือง ต าบล ใหญ ่ กลาง เล็ก 

ส านักปลัด XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ส านัก / กองคลัง XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ส านัก / กองชําง XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

หนํวยตรวจสอบภายใน XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ส านัก / กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

XX XX XX XX XX XX 

ส านัก / กองการศึกษา XX XX XX XX XX XX 

ส านัก / กองสวัสดิการสังคม / 
พัฒนาสังคม / พัฒนาชุมชน 

XX XX XX XX XX XX 

ส านัก / กองวิชาการและแผนงาน 
(และงบประมาณ 

X X X X X X 

ส านัก / กองการประปา X X     

ส านัก / กองชํางสุขาภิบาล X      

ส านัก / กองการแพทย ์ X      

หมายเหตุ  XXX คือ หนํวยงานหลักในโครงสร๎างองค์กร 
XX คือ หนํวยงานเลือกมีอันดับ 1 ในโครงสร๎างองค์กร 
X คือ หนํวยงานเลือกมีอันดับ 2 ในโครงสร๎างองค์กร 
ที่มา กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

                                                   
15 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ในการจํายเงินเดือน 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินคําจ๎างของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น และลูกจ๎าง ที่น ามา
จากเงินรายได๎ที่ไมํรวมเงินอุดหนุนและเงินกู๎หรือเงินอ่ืนใดนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละแหํง
จะก าหนดสูงกวําร๎อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น
ไมํได๎ 
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นอกจากนี้  รูปแบบและขนาดขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มี 

ความแตกตํางกัน มาตรฐานต าแหนํงภายใต๎โครงสร๎างหนํวยงานภายในของแตํละแหํงจะมีมาตรฐาน
ระดับต าแหนํงการบริหารของพนักงานท๎องถิ่นจะมีความแตกตํางกันตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

2.5.6.5 โครงสร้างงบประมาณรายได้-รายจ่าบของ อปท. 
ตามกฎหมายการจัดตั้ ง อปท. แตํละรูปแบบ กฎหมายได๎ก าหนด

แหลํงที่มาของรายได๎-รายจําย และกรอบบทบาทหน๎าที่ของ อปท. ในการจัดการบริการสาธารณะไว๎ 
โดยหลักการกฎหมายแตํละฉบับก าหนดกรอบไว๎กว๎าง ๆ เทํานั้น 

(1) โครงสร้างรายได้ของเทศบาล และ อบต. 
รายได๎ของเทศบาลได๎ถูกก าหนดไว๎ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 6616 ก าหนดแหลํงรายได๎มาจาก 9 แหลํง คือ 
1 ภาษีอากรตามแตํจะมีกฎหมายก าหนดไว๎ 
2 คําธรรมเนียม คําใบอนุญาต และคําปรับ ตามแตํจะมีกฎหมาย

ก าหนดไว๎ 
3 รายได๎จากทรัพย์สินของเทศบาล 
4 รายได๎จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
5 พันธบัตร หรือเงินกู๎ ตามแตํจะมีกฎหมายก าหนดไว๎ 
6 เงินกู๎จากกระทรวง ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลตําง ๆ ทั้งนี้ 

การกู๎เงินของเทศบาลจะกระท าได๎ตํอเมื่อได๎รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได๎รับอนุมั ติจาก
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยแล๎ว 

7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
8 เงินและทรัพย์สินอยํางอ่ืนที่มีผู๎อุทิศให๎ 
9 รายได๎อ่ืนใดตามแตํจะมีกฎหมายก าหนดไว๎ 
ในสํวนของ อบต. รายได๎ของ อบต. ได๎ถูกก าหนดไว๎ใน พ.ร.บ.สภาต าบล

และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 74-83 ก าหนดแหลํงรายได๎เหมือนกับเทศบาล 
แตกตํางกันที่ การก าหนดกรอบรายละเอียดตําง ๆ ที่มีก าหนดไว๎ชัดเจนวํา อบต. สามารถด าเนินการ
จัดหารายได๎อะไรได๎บ๎าง ทั้งเพ่ิมเติมอ านาจหน๎าที่ที่กฎหมายก าหนดให๎อ านาจด าเนินการไว๎ 

                                                   
16 มาตรา 66 แก๎ไขตาม พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498 
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จากกรอบกฎหมายดังกลําว กฎหมายก าหนดวําเทศบาลและ อบต. มี

รายได๎ประเภทใดบ๎าง ถ๎าพิจารณาตามแหลํงที่มาสามารถสรุปได๎เป็น 5 แหลํงที่มา ประกอบด๎วย 
หนึ่ง แหลํงการจัดเก็บเอง เทศบาลและ อบต. การจัดเก็บเองเป็นไป

ตามความสามารถของ อปท. แตํละแหํง ในการบริหารการจัดการรายได๎ และตามที่กรอบกฎกมาย
ก าหนดให๎ อปท. สามารถด าเนินการได๎ โดยทั่วไปแบํงออกเป็น 6 หมวด ได๎แกํ 

 (1) ภาษีอากร ที่ อปท. จัดเก็บเอง ได๎แกํ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท๎องที่ ภาษีป้าย และอากรการฆําสัตว์ 

 (2) คําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต อปท.แบํงออกเป็น 2 
ลักษณะแหลํงที่มา คือ หนึ่ง อปท.จัดเก็บเอง ตามอ านาจหน๎าที่ เป็นเงินรายได๎ที่กฎหมายก าหนดให๎ 
อปท. สามารถเรียกเก็บในรูปของคําธรรมเนียมการให๎การบริการ หรือคําปรับตามกฎหมาย เมื่อ
ประชาชนของท๎องถิ่นกระท าความผิดตามกฎหมายที่มอบหมายให๎ อปท. เป็นเจ๎าพนักงานด าเนินการ
ตามกฎหมาย หรือการเป็นเจ๎าพนักงานรักษากฎหมายที่จะพิจารณาอนุญาตกิจการตําง ๆ ที่จะ
ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ อปท. ต๎องมาขออนุญาตจากทาง อปท. กํอนด าเนินกิจการ และสอง อปท.
จัดเก็บเองตามที่กฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมให๎จัดเก็บ เป็นรายได๎ที่กฎหมายก าหนดให๎ อปท. เก็บ
เพ่ิมเติมจากสํวนที่ต๎องจัดเก็บ หมวดรายได๎จากคําธรรมเนียม คําปรับ และคําใบอนุญาต ที่กรอบ
กฎหมายก าหนดให๎ อปท. ด าเนินการจัดหารายได๎ 

 (3) หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน เป็นรายได๎ที่ทาง อปท. น าทรัพย์สิน
ที่ อปท. เป็นเจ๎าของ มาแสวงหารายได๎จากการให๎เชํา หรือการหาผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือ
เงินปันผลจากสถาบันการเงินตําง ๆ เป็นต๎น 

 (4) หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เป็นรายได๎ที่
ได๎รับจากการจัดการบริการขั้นพ้ืนฐาน ได๎แกํ การบริการประปา สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) การ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เป็นต๎น 

 (5) หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด เป็นรายได๎ที่ได๎จากกิจการยํอยของ 
อปท. ไมํใชํเป็นกิจการหลักที่ท ารายได๎ให๎กับ อปท. กิจการยํอย เชํน การขายเอกสารแบบแปลน การ
ส าเนาและถํายเอกสาร คําสมาชิกห๎องสมุด เป็นต๎น 

 (6) หมวดรายได๎จากทุน สํวนใหญํเป็นการจัดหารายได๎จาก 
การขายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพหรือช ารุดไมํสามารถใช๎งานได๎ 

สอง แหลํงรายได๎จากการจัดสรรของรัฐบาล ซึ่งท าหน๎าที่เป็นผู๎จัดเก็บ
และจัดสรรให๎แกํ อปท. ตามกรอบกฎหมายก าหนด ประกอบด๎วย ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์หรือ
ล๎อเลื่อน ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กระจายอ านาจฯ ภาษีมูลคําเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได๎ฯ 
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(ภาษีมูลคําเพ่ิม 1 ใน 9) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน ภาษียาสูบ อากร
ประมง คําภาคหลวงแรํและคําธรรมเนียมตามกฎหมายวําด๎วยป่าไม๎ คําภาคหลวงแรํ คําภาคหลวงปิโต
รเลี่ยม เงินที่เก็บตามกฎหมายวําด๎วยอุทยานแหํงชาติ คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง คําธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช๎น้ า
บาดาล คําธรรมเนียมสนามบิน และภาษีจัดสรรอื่น ๆ 

สาม แหลํงรายได๎แบํงจากการด าเนินการของรัฐบาล และหนํวยงาน
ราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ซึ่งอยูํในรูปของรายได๎จากคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 
เมือ่รัฐบาลกลาง และหนํวยงานราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาค จัดเก็บแล๎ว จะด าเนินการจัดสรร / 
แบํงให๎แกํ อปท. แตํละแหํงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ได๎แกํ คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
ขายสุรา คําปรับผู๎กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 

สี่ เงินอุดหนุน แบํงออกเป็น 2 ลักษณะแหลํงที่มา คือ 
 (1) เงินอุดหนุนทั่วไป รัฐบาลกลางจะเป็นผู๎จัดสรรให๎ตามจ านวน

ประชากรของ อปท. แตํละแหํง ขึ้นอยูํกับวําเป็นเงินอุดหนุนส าหรับกลุํมประชากรกลุํมใด เชํน กลุํม
เด็กนักเรียน ได๎แกํ คําอาหารกลางวัน คํานมโรงเรียน คําเสื้อผ๎าชุดนักเรียน คําหนังสือเรียน เป็นต๎น  
กลุํมผู๎สูงอายุ ได๎แกํ คําเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ กลุํมคนพิการ ได๎แกํ คําเบี้ยคนพิการ กลุํมผู๎ติดเชื้อ ได๎แกํ 
คําเบี้ยยังชีพผู๎ติดเชื้อ เป็นต๎น การใช๎เงินอุดหนุนทั่วไปขึ้นอยูํกับ อปท. ด าเนินการและสามารถเฉลี่ย
งบประมาณไปท าอยํางอ่ืนได๎ท่ีอยูํในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเดียวกัน 

 (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีวัตถุประสงค์ของเงินเฉพาะที่มี
โครงการรองรับการอุดหนุน เชํน การกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานตําง ๆ คําครุภัณฑ์ถาวร การลงทุน
ระยะยาว เป็นต๎น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไมํสามารถน าไปใช๎กับงบประมาณหมวดอ่ืน ๆ ได๎ ต๎องใช๎
เฉพาะโครงการเทํานั้น 

ห๎า เงินกู๎ การที่ อปท. จะกู๎เงินเพ่ือน ามาใช๎พัฒนาการบริการหรือ
กิจการตําง ๆ ของ อปท. ได๎  จ าเป็นต๎องได๎รับการอนุมัติจากสภาท๎องถิ่นและรัฐมนตรีวํ า 
การกระทรวงมหาดไทย อีกทั้ง จ าเป็นต๎องพิจารณาขีดความสามารถทางการเงินการคลังของท๎องถิ่น
ในการคืนเงินกู ๎

ทั้งนี้  ถ๎าพิจารณาแบํงแหลํงที่มาของรายได๎สามารถสรุปได๎เป็น 3 
แหลํงที่มา (ตารางที่ 2.3) คือ หนึ่ง อปท. ด าเนินการเอง สอง รัฐบาลกลางหรือหนํวยงานสํวนกลาง
จัดเก็บให๎และจัดสรร / จัดแบํง ให๎แกํ อปท. แตํละแหํงตามจ านวนประชากรของแตํละ อปท. หรือ
กลุํมประชากรเป้าหมายที่ก าหนด หรือตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย และสาม ความสามารถทาง
การเงินการคลังและการจัดหารายได๎ของแตํละ อปท. 
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นอกจากนี้ แหลํงรายได๎ที่อยูํนอกเหนือกรอบทางกฎหมายการก าหนด

กรอบรายได๎ และกฎหมายจัดตั้งของท๎องถิ่นแตํละรูปแบบ มี 3 สํวน คือ 
หนึ่ง รายได๎ของ อปท. ที่เหลือเป็นเงินสะสมทุกปี ซึ่งจะอยูํในรูปของเงิน

บัญชีสะสม เงินกองทุนสะสม เงินฝากบัญชีสํงเสริมปกครองท๎องถิ่น เงินสํวนนี้สามารถน ามาใช๎ตั้งเป็น
งบประมาณรายจํายได๎ในยามจ าเป็น หรือการลงทุนตามความจ าเป็นเรํงดํวน ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับฐานะ
ทางการคลังและการอนุมัติของสภาท๎องถิ่น 

สอง เงินสนับสนุนจากหนํวยงานราชการที่ด าเนินกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ ซึ่งการด าเนินงานตําง ๆ ทางหนํวยงานทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาคจะมี
งบประมาณจ านวนหนึ่งที่สนับสนุนให๎ อปท. ด าเนินการ (grant) หรืองบประมาณรํวมด าเนินการ 
(cooperation funding) 

สาม รายได๎จากแหลํงทุนตําง ๆ ที่ทาง อปท. ได๎รับในรูปของเงิน
ชํวยเหลือ เงินพัฒนาวิชาการ เงินพัฒนากิจกรรม แหลํงทุน ได๎แกํ จากภายในประเทศ เชํน ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ (สปสช.) เป็น
ต๎น จากตํางประเทศ เชํน เงินให๎ความชํวยเหลือของรัฐบาลเยอรมันนี (GIZ) เป็นต๎น 

จากการศึกษาส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พบวํา แหลํงที่มาของรายได๎หลักของ อปท. โดยรวม รายได๎ประมาณกวําร๎อยละ 
75-85 มาจาก 2 แหลํงใหญํ คือ เงินภาษีที่รัฐจัดสรรและแบํงให๎ และเงินอุดหนุนที่แบํงเป็น 2 สํวน 
คือ อุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจ ในสํวนของเงินรายได๎ของ อปท. ที่มาจาก อปท. ด าเนินการ
จัดเก็บเอง ประมาณร๎อยละ 5-10 และรายได๎ที่มาจากแหลํงหนํวยงานจัดแบํง หนํวยงานสนับสนุน 
และแหลํงทุนตําง ๆ ประมาณร๎อยละ 5 ของบประมาณท้ังหมด 
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ตารางที่ 2.3 
 
การแจกแจงแหลํงที่มาของรายได๎แตํละประเภทของ อปท. 

ประเภทรายได ้ แหล่งที่มาของรายได ้

(1) อปท. 
ด าเนินการ
จัดเก็บเอง 

(2) 
กฎหมาย
ก าหนด 

(3) รัฐเก็บ
และจัดสรร

ให้ 

(4) หน่วยงาน
จัดเก็บและแบ่ง

ให้ 

(5) 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

(6) แหล่ง
ทุนต่าง ๆ 

(1) ภาษอีากร X X X X   

(2) คําธรรมเนียม คําปรับ 
และใบอนุญาต 

X X X X   

(3) รายได๎จากทรพัย์สิน X      

(4) รายได๎จาก
สาธารณูปโภคและกจิการ
พาณิชย ์

X      

(5) รายได๎เบ็ดเตล็ด X      

(6) รายได๎จากจากทุน X      

(7) เงินอุดหนุน     X  

(8) เงินกู๎ X     X 

(9) เงินชํวยเหลือจากแหลํง
ทุนตําง ๆ 

X    X X 

ที่มา จากการรวบรวมของผู๎ศึกษา 
 

(2) โครงสร้างรายจ่ายของเทศบาล และ อบต. 
รายจํายของเทศบาลได๎ถูกก าหนดไว๎ใน พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 67 ก าหนดรายการรายจํายไว๎ 9 รายการ ประกอบด๎วย (1) เงินเดือน (2) คําจ๎าง (3) เงินตอบ
แทนอ่ืน ๆ (4) คําใช๎สอย (5) คําวัสดุ (6) ครุภัณฑ ์(7) คําท่ีดิน สิ่งกํอสร๎าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ (8) เงิน
อุดหนุน  และ  (9)  รายจํ าย อ่ืนใดตามข๎อผู ก พันหรือตามที่ มี กฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว๎ 

ในสํวนรายจํายของ อบต. ได๎ถูกก าหนดไว๎ใน พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 85 ได๎ก าหนดให๎ อบต. มีรายจํายเหมือนกับเทศบาล 
ตามมาตรา 66 (1), (2), (3), (4), (5), (6), และ (7) ทั้งนี้ แตกตํางกันในข๎อ (8) คําสาธารณูปโภค (9) 
เงินอุดหนุนหนํวยงานอื่น และ (10) รายจํายอื่นใดตามข๎อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว๎ 

Ref. code: 25605524300125IBU



62 

 
ทั้งนี้ การก าหนดนโยบายและแผนเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นผํานการใช๎จําย

งบประมาณรายจําย แบํงออกเป็น 4 แผน (plan) หรือ 12 แผนงาน (programme) (ตารางที่ 2.4) 
ประกอบด๎วย 

1. ด๎านบริหารทั่วไป แบํงเป็น 2 แผนงาน คือ (1.1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป และ (1.2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2. ด๎านบริการชุมชนและสังคม แบํงเป็น 6 แผนงาน คือ (2.1) แผนงาน
การศึกษา (2.2) แผนงานสาธารณสุข (2.3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (2.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
(2.5) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน และ (2.6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

3. ด๎านการเศรษฐกิจ แบํงเป็น 3 แผนงาน คือ (3.1) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (3.2) แผนงานการเกษตร และ (3.3) แผนงานการพาณิชย์ 

4. ด๎านการด าเนินงานอื่น มี 1 แผนงาน คือ (4.1) แผนงานงบกลาง 
การด าเนินงานแตํละแผนจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณที่ไมํเทํากัน 

แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแตํละแผน / แผนงาน โดยภาพรวมจะขึ้นอยูํกับ 
หนึ่ง แนวนโยบายสํวนกลาง ได๎แกํ เจตนารมณ์แหํงรัฐตามรัฐธรรมนูญ

แหํงราชอาณา-จักรไทย นโยบายรัฐบาลกลาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนา
ของแตํละหนํวยงานสํวนกลาง แผนพัฒนาเฉพาะเรื่อง / ประเด็น 

สอง การปฏิบัติงานประจ าตามกรอบกฎหมายก าหนด โดยเฉพาะ
กฎหมายจัดตั้งแตํละ อปท. 

สาม นโยบายและการสั่งการจากรัฐบาลกลางและหนํวยงานสํวน
ภูมิภาค 

สี่ แนวนโยบายของคณะผู๎บริหาร อปท. ที่มาจากการเลือกตั้ง 
ห๎า แผนพัฒนาท๎องถิ่น 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 
2559 

และหก ความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี 
อยํางไรก็ตาม การก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณแตํละแผน / 

แผนงาน สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตาม 
หนึ่ง ทิศทางและแนวนโยบายการพัฒนาภาพรวมของประเทศที่รัฐบาล

ก าหนด 
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สอง แนวทางการกระจายอ านาจจากสํวนกลางสูํท๎องถิ่น โดยเฉพาะ

กรอบบทบาทหน๎าที่ของท๎องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากการกระจายอ านาจ และแนวทางการจัดสรร
รายได๎ในแตํละหมวดเงินที่มีความแตกตํางกันไปในแตํละปี 

และสาม ความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สํวนที่เป็นชํองวําง
ของการจัดการ อปท. คือ การพัฒนาความรู๎และการปฏิบัติการอยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับ
บริบททางสังคมของพ้ืนที่ อปท. 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหวํางรายได๎กับรายจํายเพ่ือการผลิตและ
การบริหารการบริการสาธารณะแตํละประเภท (ตารางที่ 2.5) จะพบวํา รายได๎หลักของ อปท. มาจาก
เงินที่รัฐบาลกลางจัดสรรและอุดหนุนมาเป็นรายได๎ของ อปท. ที่สะท๎อนให๎เห็นวํา รายจํายเพ่ือ  
การจัดการบริการสาธารณะให๎แกํประชาชนในพื้นท่ีสํวนใหญํแล๎ว รายได๎ท่ีได๎รับการจัดสรรจากรัฐบาล
กลางจะเป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญที่จะเป็นเงื่อนไขให๎ อปท. แตํละแหํงด าเนินการพัฒนาได๎มากหรือ
น๎อยแตกตํางกัน 
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ตารางที่ 2.4 
 
รายละเอียดการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ในแตํละแผน 

ด้าน แผนงาน งานและงานย่อย/กจิกรรมที่ปฏิบติั 

1. บริหาร
ทั่วไป 

1.1. 
บริหารงาน
ทั่วไป 

1.1.1 งานบริหารทั่วไป ได๎แกํ การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข๎อมลูทั่วไปขององค์กร กิจการทะเบยีน 
การปกครอง การประชาสมัพันธ์ การร๎องทุกข์ร๎องเรียน การประสานงาน กิจการ
สภา การเลือกตั้ง การจัดท าค าสั่งประกาศ การพัฒนาบคุลากร ฯลฯ 

 1.1.2 งานวางแผนสถิติ และวิชาการ ได๎แกํ งานวิชาการและแผน การจัดท า
งบประมาณ การตดิตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ การวิเคราะห์การใช๎
จําย งบประมาณ การจัดเก็บและวิเคราะห์ ข๎อมลูสถติิฯ ฯลฯ 
1.1.3 งานบริหาร ได๎แกํ การเบิกจาํยงานคลัง การพัสดุ การทรัพยส์นิ สถิติการเงิน
และการคลัง การตรวจสอบบัญชี การพัฒนารายได๎ การจัดเก็บรายได๎ การ
ซํอมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ กิจกรรมทางวิชาการด๎านการเงิน การคลงั และการ
บัญช ีแผนที่ภาษีและทะเบยีน ทรพัย์สิน ฯลฯ 

1.2 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน ได๎แกํ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารทั่วไป การวางแผนป้องกันภัย การประชาสมัพันธ์ป้องกันภัย 
ฯลฯ 
1.2.2 งานเทศกิจ ได๎แกํ การบริหารและบังคับการเทศกิจ กิจกรรมด๎านนิติการ 
การรักษาความสงบเรียบร๎อย การบังคับให๎เป็นไปตามกฎหมายท๎องถิ่น การรักษา
ความปลอดภัย สถานท่ีอาคาร ฯลฯ 
1.2.3 งานป้องกันภัย ได๎แกํ การป้องกันและบรรเทาฝ่ายพลเรือน และระงับ 
อัคคีภัย สาธารณภัย การด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภยั การป้องกัน
อัคคีภัย ศูนย์วิทยสุื่อสาร ฯลฯ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

2.1 การศึกษา 2.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา ได๎แกํ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไป การบรหิารการศึกษา การวางแผน และสถิติ การเงินและบัญชี ฯลฯ 
2.1.2 งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา ได๎แกํ งานโรงเรียน งานนิเทศน์ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 

2.1.3 งานระดับมัธยมศึกษา ได๎แกํ งานโรงเรียน งานนิเทศน์ กิจการนักเรียน การ
บริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
2.1.4 งานศึกษาไมํก าหนดระดับ ได๎แกํ การศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรม
นักเรียน การนเิทศน ์การบริการสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมลูกเสือและยุว
กาชาด การสํงเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.4 
 
รายละเอียดการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ในแตํละแผน (ตํอ) 

ด้าน แผนงาน งานและงานย่อย/กจิกรรมที่ปฏิบติั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

2.2 
สาธารณสุข 

2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ได๎แกํ การบริหารงานบคุคล การ
บริหารทั่วไป ฯลฯ 

  2.2.2 งานโรงพยาบาล ได๎แกํ การรักษาพยาบาล การเภสัชกรรม งานทันต
สาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม งานบริการสํงเสริมอนามยั งานสถานพักฟ้ืน การ
ชันสูตรและรังสีวิทยา การป้องกันและบ าบดัยาเสพติด การป้องกันและบ าบดัโรค
เอดส์ ฯลฯ 

  2.2.3 งานบริการสาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอ่ืน ได๎แกํ การบรกิาร
สาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ 

  2.2.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข ได๎แกํ การให๎บริการรักษาพยาบาลในและนอก
สถานท่ี การวางแผนควบคมุการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน ฯลฯ 

 2.3 สังคม
สงเคราะห ์

2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ได๎แกํ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไป การบริการสาธารณะ การวางแผนสถิติด๎านสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

  2.3.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได๎แกํ การสังคมสงเคราะห์ กา
รสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสวัสดิการสังคม การสงคราะห์ผูส๎ูงอายุ ฯลฯ 

 2.4 เคหะและ
ชุมชน 

2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ได๎แกํ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารทั่วไป การวางแผนสถิติ ฯลฯ 

   2.4.2 งานไฟฟ้าถนน ได๎แกํ การวิศวกรรม การสาธารณูปโภค งานสถานท่ีไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ 

  2.4.3 งานสวนสาธารณะ ได๎แกํ การกํอสร๎างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
สนามเด็กเลํน สวนสุขภาพ ฯลฯ 

  2.4.4 งานก าจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ได๎แกํ ระบบการรักษาความสะอาด 
ระบบการจัดเก็บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 

  2.4.5 งานบ าบัดน๎ําเสีย ได๎แกํ ระบบควบคุมบ าบัดน๎ําเสยี ระบบการรักษาความ 
สะอาดคคูลอง ระบายน๎ํา ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.4 
 
รายละเอียดการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ในแตํละแผน (ตํอ) 

ด้าน แผนงาน งานและงานย่อย/กจิกรรมที่ปฏิบติั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

2.5 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

2.5.1 งานบริหารทั่วไป ได๎แกํ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การจัดตั้ง
ประชาคม การประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บสถิติข๎อมลู ฯลฯ 
2.5.2 งานสํงเสริมและสนบัสนุน ความเข๎มแข็งชุมชน ได๎แกํ การจัดประชุมสมัมนา 
กิจกรรมการให๎ความรู๎ทางด๎านวิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให๎เกิดการรํวมคิด 
รํวมท า รํวมแกไ๎ขปัญหาชุมชน เชนํ ยาเสพตดิ โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ การ
รณรงค์กิจกรรมที่ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต เชํน 
การสํงเสริมอาชีพ การสํงเสริมสุขภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชน 
ผู๎ด๎อยโอกาส ฯลฯ 

2.6 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

2.6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ได๎แกํ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานวางแผน ฯลฯ 

2.6.2 งานกีฬาและนันทนาการ ได๎แกํ การสํงเสรมิกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด๎าน
กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ 
2.6.3 งานศาสนา วัฒนธรรมท๎องถิ่น ได๎แกํ สํงเสริมการศาสนา ฌาปนกิจสถาน 
อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท๎องถิ่น อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวตัถุและ
งานศิลป์ ภูมิปญัญาชาวบ๎าน งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ 

2.6.4 งานวิชาการ วางแผนและสงํเสริมการ ทํองเที่ยว ได๎แกํ ประชาสัมพันธ์การ
ทํองเที่ยว ให๎บริการทํองเที่ยว งานวางแผนเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว อนุรักษ์
แหลํงทํองเที่ยว ฯลฯ 

3. การ
เศรษฐกิจ 

3.1 
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

3.1.1 งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ได๎แกํ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานท่ัวไป งานวางแผน ฯลฯ 

  3.1.2 งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน ได๎แกํ งานส ารวจออกแบบ งานควบคุมการ
กํอสร๎าง งานตรวจสอบการกํอสร๎าง งานศูนย์เครื่องจักรกล งานควบคุมอาคารผัง
เมือง งานควบคุมการซํอมบ ารุงทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 

 3.2. การเกษตร 3.2.1 งานสํงเสริมการเกษตร ได๎แกํ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งาน
วางแผนสํงเสริมการเกษตร งานวิชาการให๎บริการด๎านวิชาการการเกษตร งาน
สวัสดิการการเกษตร งานสํงเสริมความรู๎การเกษตร สํงเสริมพืชผักสวนครัว และ
ผลไม๎ ฯลฯ 

  3.2.2 งานอนุรักษ์แหลํงนํ๎าและป่าไม๎ ป่าไม๎ชุมชน ขุดลอกแหลํงน๎ําคคูลองเพื่อ
การเกษตร ฯลฯ 
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ตารางที่ 2.4 
 
รายละเอียดการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ในแตํละแผน (ตํอ) 

ด้าน แผนงาน งานและงานย่อย/กจิกรรมที่ปฏิบติั 

3. การ
เศรษฐกิจ 

3.3 การ
พาณิชย ์

3.3.1 งานกิจการสถานธนานุบาล ได๎แกํ งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
3.3.2 งานกิจการ ประปา ได๎แกํ งานผลติ งานจ าหนํายและบริการ งานมาตราวัด
น๎ํา งานธุรการ งานการเงินและบญัช ีฯลฯ 

3.3.3 งานตลาดสด ได๎แกํ งานจัดระเบียบตลาดสด การบริหารงานตลาดสด ฯลฯ 
3.3.4 งานโรงฆําสัตว์ ได๎แกํ การบริหารงานโรงฆําสัตว์ ฯลฯ 

4. การ
ด าเนินงาน
อื่น ๆ 

4.1 งบกลาง 4.1.1 งบกลาง ได๎แกํ การช าระหนี้เงินกู๎และดอกเบีย้ รายจาํยตามข๎อผกูพัน เงิน
ส ารองจําย เงินชํวยเหลืองบเฉพาะการ บ าเหนจ็/บ านาญ ฯลฯ 

หมายเหตุ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระที่จะพิจารณาตั้งงบประมาณรายจํายตามแผนงานและ
งาน ดังกลําวข๎างต๎น ได๎ตามอ านาจหน๎าที่ที่บัญญัติไว๎ในกฎหมายและฐานะการคลังของแตํละแหํง 
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ตารางที่ 2.5 
 
การแจกแจงความสัมพันธ์ระหวํางแหลํงรายได๎กับการผลิตการบริการแตํละหมวดรายจํายของ อปท. 

ประเภทรายจา่ย แหล่งที่มาของรายได ้

รายได้จดัเก็บ
เอง และภาษี

จัดสรร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

เงินกู้ แหล่งทุน
ต่าง ๆ 

เงิน
สะสม

จ่ายขาด 

1. ด๎านบริหารทั่วไป        

(1.1) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

X X      

(1.2) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

X X      

2. ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

       

(2.1) แผนงานการศึกษา X X X X  X  

(2.2) แผนงานสาธารณสุข X X X X  X  

(2.3) แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

X X X X  X  

(2.4) แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

X X X  X   

(2.5) แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

X X    X  

(2.6) แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

X X      

3. ด๎านการเศรษฐกิจ        

(3.1) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

X  X     

(3.2) แผนงานการเกษตร X       

(3.3) แผนงานการพาณิชย ์ X       

4. ด๎านการด าเนินงานอื่น        

(4.1) แผนงานงบกลาง X X      

ที่มา จากการรวบรวมของผู๎ศึกษา 
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2.5.6.6 รายได้-รายจ่ายของ อปท. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการขยะ 

การบริหารการจัดการขยะถูกก าหนดให๎เป็นหน๎าที่หนึ่งของ อปท. ใน 
การจัดการบริการการจัดการขยะ กฎหมายจัดตั้ง อปท. แตํละรูปแบบไมํได๎ก าหนดไว๎วําการบริหาร
การจัดการขยะนั้นต๎องจัดหารายได๎จากที่ไหนมาใช๎ในการบริหารการบริการ อีกทั้งกฎหมายจัดตั้ง 
อปท. ก็มิได๎ระบุวําการจัดการบริการการจัดการขยะมีแนวทางคําใช๎จํายอยํางไร แตํโดยสํวนใหญํ จะ
เป็นที่รับรู๎ตามแนวทางของแผนพัฒนา อปท. ที่จะใช๎งบประมาณประจ าปีเป็นแหลํงงบประมาณ
รายจํายหลักในการบริหารการจัดการการบริการ 

แตํทั้งนี้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ..ศ. 2535 มาตรา 18 และ พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 ได๎ก าหนดให๎ อปท. 
สามารถจัดเก็บคําธรรมเนียมจากการจัดการบริการการจัดการขยะในพ้ืนที่ได๎ โดยคําธรรมเนียมที่เรียก
เก็บจากการจัดการบริการ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ก าหนดให๎จัดเก็บคําธรรมเนียมใน 2 สํวน คือ 
คําธรรมเนียมการเก็บขนขยะ และคําธรรมเนียมการก าจัดขยะ 

ในการจัดเก็บคําธรรมเนียมของ อปท. กฎหมายก าหนดให๎ อปท. ต๎อง
จัดท าเทศบัญญัติ ส าหรับเทศบาล หรือข๎อบัญญัติ ส าหรับ อบต. ก าหนดอัตราคําธรรมเนียมตําง ๆ 
โดยให๎อ๎างอิงตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให๎ อปท. สามารถจัดเก็บคําธรรมเนียมได๎ 

กรณีของ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ได๎ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง
สาธารณสุข สํวน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังไมํได๎ประกาศใช๎ ดังนั้น ณ ปัจจุบัน อปท. ที่ได๎
จัดท าเทศบัญญัติหรือข๎อบัญญัติแล๎วยังคงใช๎อัตราคําธรรมเนียมตามกฎกระทรวงสาธารณสุข แตํถ๎า
กฎกระทรวงมหาดไทยได๎ประกาศใช๎เมื่อใด อปท. ต๎องเปลี่ยนอัตราคําธรรมเนียมการเก็บ ขน และ
ก าจัดขยะใหมํทั้งหมดตามกฎกระทรวงมหาดไทย 

 
2.6 ความสัมพันธ์ภาพรวมของกรอบแนวคิดและทฤษฎีการศึกษา 

 
อปท. เป็นผู๎เลํนทางนโยบายหลักในการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการขยะให๎บรรลุสูํ

เป้าหมายเชิงนโยบายที่ก าหนดไว๎ ภายใต๎บทบาทหน๎าที่ของการเป็นผู๎ก าหนดการบริหารนโยบาย 
(policy administration) และการเป็นผู๎จัดการบริการ (service provider) ขณะที่ครัวเรือนเป็นหนึ่ง
ในหนํวยขับเคลื่อนหลักของภาคผู๎กํอให๎เกิดขยะหรือผู๎กํอให๎เกิดมลพิษ (waste generator or 
polluter) ที่จะมีสํวนรํวมในการบริหารการจัดการขยะของครัวเรือนกํอนที่จะน าไปสูํการบริหารการ
จัดการขยะของ อปท. 
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ในปัจจุบัน ล าดับชั้นการจัดการขยะเป็นแนวคิดฐานที่ถูกน าใช๎เป็นเครื่องมืออธิบายเนื้อ

สาระของนโยบาย (policy agenda) โดยล าดับชั้นการจัดการขยะแบํงออกเป็น 7 ล าดับ คือ 
  (1) การหลีกเลี่ยงการเกิดขยะ (A: avoide) 
  (2) การลดการเกิดขยะหรือการกํอให๎ เกิดขยะน๎อยที่สุด (B: waste 

reduction or minimisation)  
  (3) การน ากลับมาใช๎ซ้ า (C: re-use)  
  (4) การน ากลับมาผลิตใหมํ (D: recycle)  
  (5) การน ามาใช๎ประโยชน์เพิ่ม (E: recover)  
  (6) การน ามาบ าบัด (F: treatment)  
  และ (7) การน ามาก าจัด (G: disposal)  

ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการขยะโดยภาพรวม เสนอไว๎วํา ล าดับชั้นที่ (1) เป็นการด าเนิน
นโยบายที่ควรถูกปฏิบัติการมากที่สุด สํวนล าดับชั้นที่ (7) เป็นการปฏิบัติการทางนโยบายที่ควรเลือก
เป็นล าดับสุดท๎าย หรือควรหลีกเลี่ยงได๎ 

การก าหนดนโยบายการจัดการขยะของ อปท. โดยภาพรวม มากจากการก าหนด
นโยบายภาพรวมของรัฐบาลและหนํวยงานสํวนกลาง ที่ก าหนดให๎ทุก อปท. ด าเนินการในรูปแบบที่
เหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งเน๎นการใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการ โดยเฉพาะเน๎นล าดับชั้น
การน ามาใช๎ประโยชน์เพ่ิม (recovery) ได๎แกํ การใช๎ขยะเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลงงานไฟฟ้า (waste to 
energy: WtE) และการน ามาบ าบัด (treatment) และการน ามาก าจัด (disposal) ได๎แกํ การฝังกลบ
ในรูปแบบตําง ๆ 

ขณะเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลและหนํวยงานสํวนกลางมีอีก 2 แนวคิด ที่ต๎องการ
ผลักดันให๎ อปท. ด าเนินการควบคูํกับแนวคิดการก าจัดขยะดังกลําวข๎างต๎น คือ  

  หนึ่ง แนวคิดที่ต๎องการให๎ผู๎กํอขยะเป็นผู๎รํวมรับผิดชอบต๎นทุนการจัดการ
การบริการเก็บรวบรวม เก็บขน และก าจัดขยะ  (service provision cost) ที่ อปท. เป็นผู๎ด าเนินการ 
ตามแนวทางและมาตรฐานการบริหารการจัดการที่รัฐบาลและหนํวยงานสํวนกลางก าหนด ซึ่งความ
รับผิดชอบของผู๎กํอขยะ คือ การจํายคําธรรมเนียมการเก็บขนขยะและคําธรรมเนียมการก าจัดขยะ
ให๎แกํ อปท. หรือผู๎ให๎บริการภาคเอกชนที่เข๎ารํวมกิจการด าเนินงานกับทาง อปท. 

  และสอง แนวคิดที่ต๎องการให๎ผู๎กํอขยะเข๎ามามีสํวนรํวมในการลดปริมาณ
ขยะ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภค ด๎วยแนวคิดล าดับชั้นการจัดการขยะ 3Rs คือ การลดการเกิดขยะหรือ
การกํอให๎เกิดขยะน๎อยที่สุด (waste reduction or minimisation) การน ากลับมาใช๎ซ้ า (re-use) 
และการน ากลับมาผลิตใหมํ (recycle) ซึ่งแนวคิดนี้ ภาครัฐต๎องการให๎ผู๎กํอขยะได๎เข๎ามารํวม

Ref. code: 25605524300125IBU



71 

 
รับผิดชอบผํานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค เพ่ือลดขยะที่จะเกิดขึ้นจากต๎นทางกํอนที่จะทิ้ง
ออกสูํการจัดการของ อปท. 

ในการปฏิบัติการทางนโยบายของภาพรวมทั้งประเทศและ อปท. แนวคิดนโยบาย
กระแสรองที่ต๎องการให๎ผู๎กํอขยะเข๎ามามีสํวนรํวมในการลดปริมาณขยะ ยังไมํมีแนวคิดที่ชัดเจนวํา
ต๎องการให๎ผู๎กํอขยะเข๎ามามีสํวนรํวมอยํางไร และมีมาตรการทางนโยบายอะไรบ๎างที่จะสนับสนุน หรือ
อุดหนุน หรือสํงเสริมให๎กระบวนการการจัดการขยะตามแนวคิดดังกลําวถูกขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจัง
ในพ้ืนที่ อปท. เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดการจัดการขยะด๎วยเทคโนโลยีการก าจัดขยะ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได๎น ากรอบแนวคิด 2 สํวน คือ บทบาทขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกับบทบาทของครัวเรือนตํอการจัดการขยะ มาเชื่อมความสัมพันธ์กันผํานกรอบแนวคิดล าดับ
ชั้นการจัดการขยะ ถึงแม๎วํา อปท. จะถูกก าหนดบทบาทหน๎าที่ให๎ด าเนินการการจัดการขยะด๎วย
แนวคิดการก าจัดขยะเป็นพันธกิจหลักก็ตาม แตํในอีกด๎านหนึ่ง บทบาทการสํงเสริมให๎ภาคครัวเรือน
หลีกเลี่ยงการกํอให๎เกิดขยะ การลดปริมาณการเกิดขยะ การน ามาใช๎ซ้ า และการน ากลับมาผลิตใหมํ 
เป็นบทบาทของ อปท. ที่จะท าให๎ในอนาคตการเกิดปัญหาปริมาณขยะจ านวนมากลดลง (ภาพท่ี 2.5) 

ทั้งนี้ภายใต๎บทบาทการสํงเสริมของ อปท. ตํอครัวเรือน คือ การพัฒนามาตรการตําง ๆ 
ที่จะท าให๎ครัวเรือนเกิดการเปลี่ยนทัศนะและพฤติกรรมการกํอให๎เกิดขยะภายในครัวเรือน เพ่ือมุํง
เป้าหมายการลดปริมาณขยะและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการการจัดการขยะของ อปท. ให๎ดีขึ้น ผําน
การได๎รับคําธรรมเนียมการให๎บริการการจัดการ 

ในทางตรงข๎าม ครัวเรือนมีบทบาท 2 สํวน ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการขยะ คือ การเป็นผู๎
กํอให๎เกิดขยะ กับการเป็นผู๎ใช๎บริการการจัดการขยะของ อปท. ซึ่งการมีบทบาทการเป็นผู๎กํอให๎เกิด
ขยะเป็นบทบาทหลักที่ท าให๎ปัญหาปริมาณขยะจ านวนมากเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อปท. ขณะเดียวกัน 
บทบาทการเป็นผู๎ใช๎บริการ อปท. เป็นความตํอเนื่องจากการทิ้งขยะให๎กับ อปท. ด าเนินการ ใน
บทบาทนี้ ความส าคัญของผู๎กํอให๎เกิดขยะ คือ การมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอการจัดบริการการจัดการ
ขยะ ที่ อปท. เป็นผู๎ให๎การบริการ ผํานการจํายคําธรรมเนียมการบริการการจัดการขยะให๎แกํ อปท. 

ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหวําง อปท. กับครัวเรือน ที่เกิดขึ้น คือ อปท. ท าหน๎าที่สํงเสริม
และกระตุ๎นให๎ ครัวเรือนลดการกํอให๎ เกิดขยะ เพ่ือ อปท. ลดปัญหาปริมาณขยะจ านวนมาก 
ขณะเดียวกัน ครัวเรือนท าหน๎าที่การจํายคําบริการการจัดการขยะให๎แกํ อปท. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานให๎แกํ อปท. ด าเนินการได๎ดีขึ้น 
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ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัย 
 

แนวคิดแบบจ าลองล าดับชั้นการจดัการขยะ 
(waste management hierarchical model) 

ความสัมพันธ์ระหวําง 
อปท. กับครัวเรือน 

การหลีกเล่ียง (avoid) 

ลดการเกิดขยะ (reduce) 

น ามาใช๎ซ้ า (reuse) 

น ากลับมาผลิตใหมํ (recycle) 

น ามาใช๎ประโยชน์เพิ่ม (recover) 

น ามาบ าบัด (treatment) 

น ามาก าจัด 
(disposal) 

การก าหนดนโยบายและ
บทบาทหน๎าท่ีขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) 

การมีสํวนรํวมและพฤติกรรม
ท่ีดีตํอสิ่งแวดล๎อมของ

ครัวเรือนในการจัดการขยะ 

การเป็นผูร๎ับการบริการ(service user) 

การเป็นผูม๎ีสํวนรํวมในกระบวนการ (participant) 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 กรอบวิธีวิทยาการวิจัย (research methodology) 
 
การศึกษาได้ออกแบบกรอบวิธีวิทยาการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical 

research) โดยใช้วิธีการศึกษา 3 วิธี คือ 
(1) การศึกษาด้วยวิธีวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (situation analysis) ผ่าน 

การทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ของ 
การปฏิบัติการ โดยก าหนดเนื้อหาสาระของการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะที่เกิดขึ้น โดย
พิจารณาแต่ละ อปท. มีแนวทางการปฏิบัติการอย่างไร 

(2) การศึกษาเชิงปฏิฐานนิยม (positivism) ผ่านการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ของแต่ละ อปท. เช่น บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น และการส ารวจข้อมูลครัวเรือน  
(household sampling) ที่มีต่อการจัดการขยะในประเด็นรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือน  
การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นต่อบริการการจัดการขยะของ อปท. และการจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ
การเก็บขนและก าจัดขยะของครัวเรือน 

(3) การศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงประเด็น ผ่านปัจจัยมาตรการการ
จัดการขยะของ อปท. ที่มีต่อการก าหนดนโยบายการจัดการขยะของแต่ละ อปท. ภายใต้สถานการณ์ 
เงื่อนไข ข้อจ ากัด และกรอบแนวคิดฐานการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาประเด็นต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะ และภายใต้ผลการศึกษาท่ีได้จากส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สอง 

 
3.2 พื้นที่ด าเนินการวิจัยและการเลือก อปท. กรณีศึกษา 

 
การพัฒนาพ้ืนที่เมืองตามแนวคิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและการพัฒนา

เมืองศูนย์กลางระดับรอง เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการ
ขยายศูนย์กลางการเติบโตจากเขตเมืองกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองในภูมิภาค ตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 จังหวัดพิษณุโลกถูกก าหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางของ
ภาคเหนือตอนล่าง เมืองพิษณุโลกถูกก าหนดบทบาทการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ (1) การพัฒนาเป็นเขต
เมืองเศรษฐกิจ (2) ศูนย์กลางด้านการศึกษา (3) ศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ (4) 
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ศูนย์กลางการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาค และในปัจจุบันการพัฒนา 
การท่องเที่ยวกลายเป็นสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญสาขาหนึ่งของพืนที่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาเมืองที่ส าคัญ โดยภาคเหนือ พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลาง
การค้า การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล โดยการปรับปรุงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือ  
การเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่ โดยรอบ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับ “สังคมดิจิทัล” และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมือง อย่างยั่งยืน 

อ าเภอเมืองพิษณุโลกมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 21 แห่ง ประกอบด้วย 
เทศบาลนคร 1 แห่ง คือ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอรัญญิก 
เทศบาลต าบล 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 14 แห่ง (ตารางที่ 3.1 และภาพที่ 3.1) ขนาด
พ้ืนที่อ าเภอเมือง 736.62 ตารางกิโลเมตร จากสถิติจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองพิษณุโลกประมาณ 285,381 คน จ านวนครัวเรือน 121,543 ครัวเรือน ความหนาแน่น
ของประชากรต่อพ้ืนที่เฉลี่ย 387 คนต่อตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ้ืนที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก มีปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมได้รวม 233.3 ตันต่อวัน หรือเฉลี่ยน 
0.79 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ตารางท่ี 3.2) 

 
ตารางที่ 3.1 
 
จ านวน อปท. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองและท้ังจังหวัดพิษุฌโลก 

ประเภท อปท. อ าเภอเมือง รวมทั้งจังหวัด 

เทศบาลนคร 1 - 

เทศบาลเมือง 1 - 

เทศบาลต าบล 5 24 

องค์การบริหารส่วนต าบล 14 76 

รวม 21 102 

หมายเหต ุ  พื้นที่อ าเภอเมืองพิษณุโลกแบ่งเขตต าบลออกเป็น 20 ต าบล 
ที่มา ฐานข้อมูล อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. สืบค้นเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
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ตารางที่ 3.2 
 
ข้อมูลพ้ืนที่ อปท. ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
พื้นที่ ประเภท อปท. ระดับ

ขนาด 
ขนาด
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

จ านวน
ชุมชน/ 
หมู่บ้าน 

จ านวน
ประชากร 
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ความ
หนาแน่น 
(คน / 
ตร.กม.) 

ปริมาณ
ขยะ (ตัน
ต่อวัน) 

ปริมาณ
ขยะเฉลี่ย
ต่อคนต่อ
วัน (กก.) 

จ านวน
รถเก็บ
ขยะ 
(คัน) 

มี/ไม่มี 
พืน้ที่
ทิ้ง
ขยะ 

เขตเมือง ทน.พิษณุโลก ใหญ่ 18.26 64 68,642 37,446 3,759 100 1.46 19 มี 

อบต.วัดจันทร์ ใหญ่ 11.26 6 8,184 3,939 727 19.73 2.41 2 ไม่มี 

เหนือ ทต.หัวรอ กลาง 40.2 12 23,916 7,740 595 30 1.25 5 ไม่มี 

อบต.ไผ่ขอดอน กลาง 34.16 6 3,398 1,091 99 - - 1 ไม่มี 

อบต.จอมทอง กลาง 35.8 9 3,800 1,386 106 - - 0 ไม่มี 

อบต.ปากโทก กลาง 21.29 7 4,856 1,934 228 - - 0 ไม่มี 

อบต.มะขามสูง กลาง 36.33 10 5,609 2,293 154 - - 0 ไม่มี 

อบต.บ้านป่า กลาง 60.2 10 5,704 2,258 95 0 0 0 ไม่มี 

ตะวันออก ทม.อรัญญิก กลาง 30.78 10 29,282 13,100 951 14.5 1.42 9 ไม่มี 

อบต.สมอแข ใหญ่ 40.19 8 15,815 7,835 394 7 0.59 3 ไม่มี 

อบต.ดอนทอง กลาง 75 14 13,204 4,598 176 - - 0 ไม่มี 

ใต้ อบต.บึงพระ ใหญ่ 34.18 10 15,597 7,640 456 10 0.64 3 ไม่มี 

ทต.บ้านใหม่ กลาง 1.52 5 1,080 734 711 2.1 1.94 1 มี 

อบต.ง้ิวงาม กลาง 23.78 7 3,167 803 133 - - 0 ไม่มี 

อบต.ท่าโพธิ์ กลาง 60.1 11 25,223 4,229 420 18 0.93 3 มี 

อบต.วัดพริก กลาง 58.89 12 7,910 2,887 134 - - 0 ไม่มี 

อบต.วังน้ าคู้ กลาง 23.98 8 4,139 1,580 173 4 0.97 1 หยุด ไม่มี 

ตะวันตก ทต.บ้านคลอง กลาง 20.1 5 13,341 5,759 664 11 0.99 5 ไม่มี 

ทตงพลายชุมพล กลาง 13 5 7,163 3,566 551 7 0.98 4 ไม่มี 

ทต.ท่าทอง กลาง 23.7 11 13,175 5,694 556 4 0.32 3 ไม่มี 

อบต.บ้านกร่าง กลาง 73.9 12 12,176 5,031 165 6 0.49 2 มี 

 รวม  736.62 242 285,381 121,543 536 233.33 1.11 60  

ที่มา ฐานข้อมูล อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. สืบค้นเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และสถิติปริมาณขยะของแต่ละพื้นที่ 
อปท. สืบค้นจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภมูิภาคที่ 3 พิษณุโลก ท าการวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 
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ภาพที่ 3.1 การแบ่งเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ถ้าแบ่งพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิษณุโลกออกเป็น 5 พ้ืนที ่คือ 
(1) พ้ืนที่เขตเมือง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก และ อบต.วัดจันทร์ 
(2) พ้ืนที่ด้านเหนือ ได้แก่ ทต.หัวรอ อบต.ไผ่ขอดอน อบต.จอมทอง อบต.ปากโทก 

อบต.มะขามสูง และ อบต.บ้านป่า 
(3) พ้ืนที่ด้านตะวันออก ได้แก่ ทม.อรัญญิก อบต.สมอแข และ อบต.ดอนทอง 
(4) พ้ืนที่ด้านตะวันตก ได้แก่ ทต.บ้านคลอง ทต.พลายชุมพล อบต.บ้านกร่าง และ ทต.

ท่าทอง 
(5) พ้ืนที่ด้านใต้ ได้แก่ อบต.บึงพระ ทต.บ้านใหม่ อบต.งิ้วงาม อบต.ท่าโพธิ์ อบต. 

วัดพริก และ อบต.วังน้ าคู้ 
จากการแบ่งพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่า 
(1) ถ้าพิจารณาจ านวนประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

รองลงมาเป็นพื้นที่ด้านตะวันออก พ้ืนที่ด้านใต ้พ้ืนที่ด้านเหนือ และพ้ืนทีด่้านตะวันตก 
(2) ถ้าพิจารณาตามความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ พ้ืนที่เขตเมืองมีความ

หนาแน่นมากที่สุด (2,609 คนต่อตารางกิโลเมตร) รองลงมาเป็นพ้ืนที่ด้านตะวันออก (399 คนต่อ
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ตารางกิโลเมตร) พ้ืนที่ด้านตะวันตก (351 คนต่อตารางกิโลเมตร) พ้ืนที่ด้านใต้ (282 คนต่อตาราง
กิโลเมตร) และพ้ืนที่ด้านเหนือ (207 คนต่อตารางกิโลเมตร)  ตามล าดับ 

(3) ถ้าพิจารณาอัตราการเกิดขยะที่เก็บรวบรวมได้ต่อคน (collected waste per 
capita) ในแต่ละพ้ืนที่ พื้นที่เขตเมืองมีอัตราการเกิดขยะต่อคนมากสุด คือ 1.65 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
รองลงมาเป็น พ้ืนที่ด้านใต้ พื้นที่ด้านตะวันตก พื้นที่ด้านตะวันออก และพ้ืนที่ด้านเหนือ อัตราการเกิด 
3.57 2.15 2.01 และ 0.88 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ตามล าดับ 

ที่ผ่านมาในอดีต การพัฒนาพ้ืนที่เขตเมืองพิษณุโลกจะเน้นพ้ืนที่เขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกเป็นหลัก ในระยะ 15-20 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่เขตเมืองพิษณุโลกมีการขยายตัวของการใช้ที่ดิน
ออกจากพ้ืนที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกไปสู่พ้ืนที่ชานเมือง (suburb) มากขึ้น โดยเฉพาะเขตเมือง
ตามแนวเส้นทางถนนหลักเชื่อมเขตเศรษฐกิจเมืองแนวตะวันออก-ตะวันตก (easte-west economic 
corridore) และเขตเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (north-south economic corridore) ตามแนวเส้นทาง
ดังกล่าว มีการพัฒนาการใช้ที่ดินเพ่ือเป็น (ภาพท่ี 3.2) 

(1) เขตท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางถึงหนาแน่นสูง ทีค่วามต้องการที่อยู่อาศัยขยายตัว
จากพ้ืนที่เมือง จากฐานข้อมูลของส านักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พบว่า จ านวนโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรในพ้ืนที่เขตรอบเมืองพิษณุโลกมีจ านวน 191 โครงการ มีการกระจายตัวแต่ละพ้ืนที่ต าบล ดังนี้ 

 (1.1) พ้ืนที่เขตเมือง จ านวน 32 โครงการ ได้แก่ ต าบลในเมือง 20 โครงการ และ
ต าบลวัดจันทร์ 12 โครงการ 

 (1.2)พ้ืนที่ด้านเหนือของเมือง จ านวน 36 โครงการ ได้แก่ ต าบลหัวรอ 34 โครงการ 
ต าบลดอนทอง 1 โครงการ และต าบลพรหมพิราม 1 โครงการ 

 (1.3) พ้ืนที่ด้านตะวันออกของเมือง จ านวน 39 โครงการ ได้แก่ ต าบลอรัญญิก 7 
โครงการ ต าบลสมอแข 27 โครงการ ต าบลวังพิกุล 2 โครงการ ต าบลแก่งโสภา 1 โครงการ และ
ต าบลวังทอง 2 โครงการ 

 (1.4) พ้ืนที่ด้านใต้ของเมือง จ านวน 66 โครงการ ได้แก่ ต าบลท่าโพธิ์ 46 โครงการ 
ต าบลท่าทอง 5 โครงการ และต าบลบึงพระ 15 โครงการ 

 (1.5) พ้ืนที่ด้านตะวันตกของเมือง จ านวน 18 โครงการ ได้แก่ ต าบลพลายชุมพล 13 
โครงการ ต าบลบ้านคลอง 3 โครงการ ต าบลจอมทอง 2 โครงการ 

(2)  เขตเศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้า
ขายส่ง-ขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 

 (2.1) พ้ืนที่เขตเมือง จ านวน 3 แห่ง ห้างท็อปแลนด์ 2 แห่ง และห้างแม็คโค 1 แห่ง 
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 (2.2) พ้ืนที่ด้านตะวันออกของเมือง จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ห้าง Big-C ห้างโลตัส ห้าง

แม็คโค ห้างไทยวัสดุ ห้าง Index Living Mall ห้างไทยมาร์ท และห้าง Idea 
 (2.3) พ้ืนที่ด้านตะวันตกของเมือง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
 (2.4) พ้ืนที่ด้านใต้ของเมือง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้างโลตัส 
การขยายตัวของเขตพ้ืนที่เมืองดังกล่าว ท าให้มีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เมือง

และรอบเมืองพิษณุโลกจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนอกจากจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์แล้ว ใน
เขตพ้ืนที่เมืองและรอบเมืองพิษณุโลกมีจ านวนประชากรแฝงที่อาศัยในพ้ืนที่โดยประมาณ 100,000 -
150,000 คน (ส านักงานจังหวัดพิษณุโลกและส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก, 2560) 

ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองและรอบเมือง
พิษณุโลก ประกอบด้วย ทน.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.วัดจันทร์ อบต.สมอแข  
อบต.บึง-พระ ทต.บ้านคลอง ทต.พลายชุมพล และ ทต.ท่าทอง ซึ่งเป็นเขตผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก 
จะพบว่า ในพ้ืนที่เขตเมืองและรอบเมืองพิษณุโลก มีประชากรอยู่อาศัย ร้อยละ 68.4 ของจ านวน
ประชากรทั้งอ าเภอเมือง ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ 842 คนต่อตารางกิโลเมตร อัตราการ
เกิดขยะท่ีเก็บรวบรวมได้ต่อคนประมาณ 1.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ตารางท่ี 3.3) 

การเติบโตของเมืองในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณขยะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จาก
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะของส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 พิษณุโลก พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2556 อ าเภอเมืองพิษณุโลกมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 340.51 ตันต่อวัน เพ่ิมขึ้นเป็น 
358.56 ตันต่อวัน ในปี พ.ศ. 2559 (ตารางท่ี 3.4) 

จากจ านวน อปท. ทั้ง 21 แห่ง ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการขยะของแต่ละ อปท. 
ดังตารางที่ 3.2 พบว่า เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ทุกแห่งมีการจัดเก็บขยะ มี 2 
เทศบาล ที่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะของตนเอง ส่วนอีก 4 แห่ง ส่งก าจัดในพ้ืนที่ อปท. อ่ืน ส่วน อบต. จ านวน 
7 แห่ง มีการจัดเก็บขยะ และในจ านวนดังกล่าว มี 3 อบต. ที่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะเป็นของตนเอง ส่วนอีก 
4 แห่ง ส่งขยะไปก าจัดในพ้ืนที่ อปท. อ่ืน (ผ่านการจ้างภาคเอกชนให้ด าเนินการแทน) และพ้ืนที่
ภาคเอกชน อบต. อีก 7 แห่ง ไม่มีการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ 

การศึกษาได้เลือกพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณเขตชานเมือง (suburb) ของ
เมืองพิษณุโลก เป็นกรณีศึกษา โดยการเลือกพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา การศึกษาได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การเลือก 2 ประการ คือ 

ประการแรก การเลือก อปท. ที่มีรูปแบบการบริหารแบบเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซ่ึง อปท. ทั้ง 2 รูปแบบ มีความแตกต่างกันตามกฎหมายก าหนด เทศบาลก าหนดโดย 
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พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดโดย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 อปท. ทั้ง 2 รูปแบบ จะมีความแตกต่างกันใน 5 ลักษณะ คือ 

(1) ขนาดขององค์กรบริหารและกรอบอัตราบุคลากร โดยเฉพาะจ านวนบุคลากร
ปฏิบัติงานที่ อปท. แต่ละรูปแบบถูกก าหนดไว้ในขนาดและจ านวนที่ไม่เท่ากัน 

(2) โครงสร้างการบริหารฝ่ายการเมือง ทั้งเทศบาล และ อบต. นายกเทศบาล/นายก 
อบต. ถูกก าหนดให้ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหมือนกัน ส่วนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลจะเลือกจากการแบ่งเขตเลือกตั้งและเลือกสมาชิกตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
โดยเทศบาลต าบลจ านวน 12 คน เทศบาลเมืองจ านวน 18 คน และเทศบาลนครจ านวน 24 คน ส่วน
สมาชิก อบต. จะเลือกจากการแบ่งเขตหมู่บ้าน โดยเลือกหมู่บ้านละ 2 คน จ านวนสมาชิก อบต. ของ
แต่ละแห่งจึงมีจ านวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตจ านวนหมู่บ้าน 

(3) งบประมาณและทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรร ทั้งเทศบาล และ อบต. จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากภาษีรัฐจัดสรรและแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามกฎเกณฑ์
ระเบียบที่แตกต่างกัน ท าให้ อปท. แต่ละรูปแบบจะได้รับการจัดสรรที่ไม่เท่ากัน 

(4) การก ากับดูแลจากภาครัฐส่วนภูมิภาค เทศบาลก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยตรง ส่วน อบต. ก ากับดูแลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านนายอ าเภอแต่ละอ าเภอ 

(5) จ านวนการบริการสาธารณะตามหน้าที่ของเทศบาล และ อบต. มีจ านวนไม่เท่ากัน 
และมีความหลากหลายของการบริการสาธารณะแตกต่างกัน 

ประการที่สอง พ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา เป็นพ้ืนที่ที่ก าลังได้รับอิทธิพลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและการขยายตัวของความเป็นพื้นที่เมือง (urbanisation) จากศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมือง
พิษณุโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

จากหลักเกณฑ์ท้ัง 2 ประการดังกล่าว การศึกษาได้เลือกกรณีศึกษา จ านวน 3 แห่ง คือ 
(1) เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(2) เทศบาลต าบลหัวรอ 
และ (3) องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 

ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือและด้านตะวันออกของเมืองพิษณุโลก ทั้ง 3 อปท. 
เป็นเขตพ้ืนที่ที่ก าลังเติบโตจากการขยายตัวของเขตเมืองพิษณุโลก ตามแนวถนนหมายเลข 12 และ
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก อีกท้ัง พ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ไม่มีพ้ืนทีก่ าจัดขยะเป็นของตนเอง 
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ภาพที่ 3.2 ประเภทการใช้ที่ดินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ตารางที่ 3.3 
 
ข้อมูล อปท. ในเขตพ้ืนที่ผังเมืองรวมพิษณุโลก 

พื้นที่ ขนาด
พื้นที่ 

(ตร.กม.)) 

จ านวน
ชุมชน / 
หมู่บ้าน 

จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

ความ
หนาแน่น (คน 

/ ตร.กม.) 

ปริมาณ
ขยะ (ตัน
ต่อวัน) 

ปริมาณขยะ
เฉลี่ยต่อคน
ต่อวัน (กก.) 

จ านวนรถ
เก็บขน

ขยะ (คัน) 

มี / ไม่มี 
พื้นที่ทิ้ง

ขยะ 

เขตเมือง 29.52 70 76,826 41,385 2,603 119.73 1.93 21 0.00 

เหนือ 40.2 12 23,916 7,740 595 30.00 1.25 5 1.25 

ตะวันออก 70.97 18 45,097 20,935 635 21.50 1.005 12 0.00 

ใต้ 34.18 10 15,597 7,640 456 10.00 0.64 3 0.00 

ตะวันตก 56.8 21 33,679 15,019 593 22.00 0.76 12 0.00 

พื้นที่เมืองและรอบเมือง 231.67 131 195,115 92,719 842 203.23 1.12 53 842.21 

พื้นที่นอกเขตผังเมือง 504.95 111 90,266 28,824 179 30.1 1.08 7 178.76 

ที่มา ฐานข้อมูล อปท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. สืบค้นเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และสถิติปริมาณขยะของแตล่ะพื้นที่ อปท. 
สืบค้นจากส านกังานสิ่งแวดล้อมภูมภิาคที่ 3 พิษณุโลก วิเคราะหโ์ดยผู้ศึกษา 
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ตารางที่ 3.4 
 
ปริมาณขยะในพ้ืนที่ อปท. อ าเภอเมืองพิษณุโลก ปี 2556-2559 (หน่วย: ตันต่อวัน) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2556 2557 2558 2559 

ทน.พิษณุโลก 134.72 134.81 133.95 132.99 

ทม.อรัญญิก 34.31 34.24 34.09 34.34 

ทตงพลายชุมพล 7.26 7.26 22.97 13.20 

ทต.บ้านคลอง 13.38 13.22 15.00 13.43 

ทต.หัวรอ 21.71 21.71 24.00 32.50 

ทต.ท่าทอง 12.89 12.98 12.00 13.30 

ทต.บ้านใหม่ 1.93 1.93 13.32 2.00 

อบต.ง้ิวงาม 3.04 3.04 3.80 3.08 

อบต.ไผ่ขอดอน 3.70 3.69 3.42 4.72 

อบต.บึงพระ 14.33 14.56 7.50 14.93 

อบต.มะขามสูง 5.01 5.09 11.03 5.09 

อบต.บ้านกร่าง 10.89 10.89 13.80 11.08 

อบต.จอมทอง 3.40 3.42 7.14 3.41 

อบต.ปากโทก 4.30 4.30 4.37 4.40 

อบต.บ้านป่า 5.09 5.10 11.87 5.15 

อบต.ดอนทอง 11.52 11.52 7.27 11.92 

อบต.สมอแข 13.53 13.75 11.00 13.75 

อบต.ท่าโพธิ์ 20.00 18.41 18.69 21.05 

อบต.วัดพริก 7.05 7.26 3.70 7.29 

อบต.วัดจันทร์ 6.59 7.00 15.69 7.15 

อบต.วังน้ าคู้ 5.86 5.85 5.08 3.78 

รวม 340.51 340.03 379.69 358.56 

ที่มา กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 พิษณุโลก. รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 
พ.ศ. 2556 2557 2558 และ 2559. 

 
3.3 หน่วยการศึกษาวิเคราะห์ (unit of analysis) 

 
การศึกษาได้ก าหนดหน่วยการศึกษาวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่ง
หน่วยการศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 

(1) ด้านนโยบายและการปฏิบัติการการจัดการขยะจะวิเคราะห์จากผู้ก าหนดนโยบาย
และการปฏิบัติการของ อปท. กรณีศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา  ที่เป็น
ผู้จัดการบริการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ (waste management services provider) 

(2) ด้านผู้ก่อให้เกิดขยะในพ้ืนที่ จะวิเคราะห์จากระดับครัวเรือนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ที่
ก่อให้เกิดขยะ (waste generator or polluter) ที่ส าคัญของชุมชนและเมือง และเป็นหน่วยที่จะ
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สนับสุนนให้เกิดการพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่จะส่งผลและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการจัดการขยะ
ของ อปท. ได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคผู้ปฏิบัติการทางสังคม 

 
3.4 หน่วยวัด (unit of measurement) 

 
การศึกษานี้ได้เสนอมาตรการสนับสนุนการจัดการขยะของ อปท. ในอนาคต ไว้ 3 

มาตรการหลัก (รายละเอียดกรอบแนวคิดแต่ละมาตรการ ดังตารางที่ 3.5) ได้แก่ 
 ม.1 การบ าบัดและก าจัดขยะ (waste treatment and disposal) เป็นมาตรการ

การจัดการขยะพ้ืนฐานที่แต่ละ อปท. ต้องด าเนินการ ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
พันธกิจของ อปท. เพ่ือจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ี อปท. 

 ม.2 การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด (waste minimisation) เป็น
มาตรการที่ต้องการให้ อปท. มีการกระตุ้นภาคสังคม (ประชาชน) ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ 
(waste generator) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง (ณ ครัวเรือน) ก่อนที่จะทิ้ง
ขยะออกสู่การจัดการของ อปท. ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานต้องการให้การจัดการขยะของ อปท. มีการจัดการ
ที่ดีข้ึนและลดภาระการด าเนินการในระยะยาว ผ่านการพิจารณาพฤติกรรมการทิ้งขยะในปัจจุบัน 

 ม.3 การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน (cost recovery) เป็น
มาตรการที่ต้องการให้การจัดบริการของ อปท. ได้เพ่ิมรายได้จากการจัดบริการที่สนับสนุนให้แก่ภาค
สาธารณะ โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างรายได้ (generated income) ผ่านความเป็นไปได้ของการ
เพ่ิมค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ (service fee or charge) ที่พิจารณาจากความยินดีที่จะ
จ่ายของครัวเรือนในพ้ืนที่ โดยเปรียบเทียบกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากค่าธรรมเนียมกับต้นทุนการ
เก็บค่าธรรมเนียมที่จะเกิดข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมรายได้จากการด าเนินการผ่านมาตรการนี้ เป้าหมายเบื้องต้น 
คือ การลดภาระต้นทุนการจัดการบริการบางส่วนที่ อปท. ต้องแบกรับภาระไว้ และเป้าหมายสูงสุด 
คือ การจัดการบริการเกิดความคุ้มทุนทั้งหมด โดยที่ อปท. ไม่ต้องให้การสนับสนุนการจัดการบริการ
ผ่านงบประมาณของ อปท. ในระยะยาว 

ทั้งนี้ ในการศึกษาได้ก าหนดการชี้วัดทั้ง 3 มาตรการ ผ่านตัวชี้วัดดังนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะเฉลี่ยต่อหน่วยที่ อปท. ใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 

เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี 2 สถานการณ์ 
คือ การเพิ่มค่าก าจัดขยะของภาคเอกชนในพื้นท่ีก าจัดขยะ และการก าหนดอัตราค่าก าจัดขยะจากการ
รวมกลุ่มด าเนินกิจการการจัดการขยะร่วมกันของ อปท. 
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(2) ค่าคะแนนวิธีการปฏิบัติการที่ดีและวิธีการปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะของ

ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาได้สอบถามวิธีการปฏิบัติการการจัดการขยะของครัวเรือนในแต่ละ
วิธีการว่าขยะแต่ละประเภทมีระดับความถี่ของการจัดการมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งระดับความถี่
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ทุกครั้ง (5 คะแนน) ประจ า (4 คะแนน) บ่อยครั้ง (3 คะแนน) นาน ๆ ครั้ง (2 
คะแนน) และไม่ท า (1 คะแนน) ทั้งนี้ ค่าคะแนนวิธีการปฏิบัติการที่ดี ถ้ามีค่าคะแนนมาก หมายความ
ว่า ครัวเรือนมีการปฏิบัติการที่ดีต่อการจัดการขยะ ในทางกลับกัน ค่าคะแนนวิธีการปฏัติการที่ไม่ดี 
ถ้ามีค่าคะแนนมาก หมายความว่า ครัวเรือนมีการปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะ วิธีการ
ปฏิบัติการที่ดีและวิธีการปฏิบัติการที่ไม่ดีดังแสดงรายการไว้ในตารางที่ 3.6 

(3) ต้นทุนต่อหน่วยการจัดการขยะของ อปท. การศึกษาจะประมาณการต้นทุนรวม
ทางการเงินที่มีปรากฏในบัญชีงบประมาณและที่ต้องประมาณการขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายแฝงในการ
ด าเนินงานรวมของ อปท. โครงสร้างต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ ที่พิจารณาต้นทุนรวม (total 
cost: TC) แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 

  1. ค่าบริหารจัดการขององค์กร (administration cost: AC) ประกอบด้วย 
ค่าเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร (ทั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ า) ค่า
ด าเนินการในส านักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เป็นต้น ค่าบริหารนี้ จะด าเนินการประมาณ
การข้ึนมาจากจ านวนชั่วโมงการท างานส าหรับด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

  2. ค่าลงทุน (capital / investment cost / fixed cost: FC) ที่จะต้อง
ประมาณการเป็นค่าเสื่อมของทุนรายหน่วยการจัดการบริการ ประกอบด้วย ค่ารถเก็บขยะ ค่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ รวมถึงคค่รุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง ค่าลงทุนที่ดิน ค่าลงทุนอาคารสถานที่ เป็นต้น 

  3. ค่าด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย (operation cost: OC) ได้แก่ 
ค่าเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงนในการเก็บ ขน และก าจัด ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ค่าซ่อม
บ ารุง ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยต่าง ๆ เป็นต้น 

  ดังนั้น TC = AC + FC + OC 
  โดยที่ TC คือ ต้นทุนรวม 
   AC คือ ต้นทุนค่าบริหารจัดการองค์กร 
   FC คือ ต้นทุนการลงทุน 
   OC คือ ต้นทุนค่าด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ ในการประมาณการต้นทุนของการศึกษานี้ จะพิจารณาต้นทุนทาง

การเงิน (financial cost) เป็นหลัก โดยใช้ฐานข้อมูลงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
เป็นฐานการประมาณการ 

Ref. code: 25605524300125IBU



83 

 
ตารางที่ 3.5 
 
กรอบแนวคิดมาตรการการจัดากรขยะของ อปท. 

มาตรการ ม.1 การก าจัดขยะ (waste 
disposal) 

ม.2 การลดปริมาณขยะต้นทางที่
น าสู่การก าจัด (waste 

minimisation) 

ม.3 การพัฒนาแนวทางการจัดหา
รายได้และการคืนทุน (cost 

recovery) 

ฐานความคิดและ
วัตถุประสงค์ของ
มาตรการ 

บทบาทหน้าทีข่อง อปท. ต่อ
การจัดการขยะ คือ การเก็บ 
ขน และก าจัดขยะ การก าจัด
ขยะเป็นกจิกรรมส่วนร่วมของ
สังคม ที่การก าจัดขยะที่ถกู
หลักการจะช่วยลดผลกระทบ
ปัญหามลพิษตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากขยะได ้

การมีส่วนร่วมของผู้ก่อให้เกิดขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง โดยการลดปริมาณ
การทิ้งขยะ เป็นมาตรการที่ทาง 
อปท. จัดด าเนินการขึ้น จะช่วยลด
ผลกระทบและความต่อเนื่องถึงการ
ก าจัดขยะปลายทาง 

การจัดบริการการจัดการขยะของ 
อปท. สามารถพัฒนารายได้ให้
เพียงพอต่อต้นทุนการจัดบริการ 
เพื่อ อปท. จะไม่ต้องรับภาระต้นทุน
ทั้งหมด ซ่ึงจะช่วยให้ อปท. 
ด าเนินงานได้โดยไม่ต้องจัดหา
รายได้อื่น ๆ มาอุดหนุน 

เป้าหมายของ
มาตรการ 

อปท. จัดการก าจัดขยะได้อย่าง
เหมาะสมกับ หนึ่ง คุณลักษณะ
และบริบทของชุมชน สอง 
ความสามารถและทรัพยากร
ของ อปท. ในการจัดการ และ
สาม เกิดความยั่งยืนในระยะ
ยาว 

อปท. มุ่งหวังครัวเรือนช่วย
ด าเนินการจัดการกับขยะตั้งแต่ต้น
ทางก่อนงการทิ้งขยะ และน าสู่การ
ก าจัดขยะที่ปลายทาง จะช่วยให้ 
อปท. จัดการขยะได้อย่างดีขึ้น 

การเพิ่มรายได้ให้เพียงพอและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาการบริการ
ให้เหมาะสมกับการพัฒนาของ
ชุมชน 

บทบาทของ อปท. อปท. ด าเนินการตามกฎหมาย
ก าหนดพันธกิจให้มีบทบาท
หน้าที่ เก็บ ขน และก าจัด 

อปท. เป็นกลไกปฏิบัติการในพื้นที่ที่
รับผิดชอบต่อการจัดกระบวน-การ
การบริหารการจัดการ เพื่อลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากขยะ 

ปริมาณขยะที่จะน าเข้าสู่
กระบวนการก าจัดมีปริมาณลดลง 
ส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของทาง อปท. 

ผลลัพธ์ของ
ทางเลือก 

ขยะได้รับการจัดการอย่างถูก
วิธี และการก าจัดช่วยลด
ผลกระทบจากปัญหาต่าง ๆ 

กฎหมายได้ก าหนดให้ อปท. 
สามารถจัดหารายได้ในรูปของ
ค่าธรรมเนียมการบริการการจัดการ
ขยะจากหลังคาเรือนในเขตพื้นที่ 
อปท. 

อปท. เพิ่มประสิทธภิาพการสร้าง
รายได้จากค่าธรรมเนียมการเกบ็ขน
และก าจัดขยะ เพื่อลดภาระทางการ
คลังในระยะยาว 
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ตารางที่ 3.6 
 
รายการวิธีการปฏิบัติการที่ดีและวิธีการปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะของครัวเรือน 

ประเภท การปฏิบัตกิารที่ดี การปฏิบัตกิารที่ไม่ดี 

ขยะเศษ
อาหาร 

- ท าปุย๋หมกัในครัวเรือน 
- ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 
- ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 
- ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “ในบ้าน”  ไก่ ปลา หม ู
- ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “นอกบา้น” ไก ่ปลา หม ู
- ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “ในบ้าน” สุนขั 
- ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “นอกบ้าน” สุนัข 
- ให้ฟรี คนอื่นน าไปเลี้ยงสัตว ์
- ขายให้คนอื่นน าไปเลี้ยงสัตว ์

- ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อบต. เกบ็ 
- น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน  
- น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 
- น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า (14) เผากลางแจ้ง 

ขยะอินทรยี์
ต่าง ๆ 

1. ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน 
2. ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 
3. ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 

- ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้เทศบาล /  อบต. เก็บ 
- น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน  
- น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น  
- น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า 
- เผากลางแจ้ง 

ขยะรีไซเคิล (1) แยกเกบ็ไว้ขาย 
(2) ให้คนเก็บขยะ (คนหิ้วถุง ซาเล้ง / คนเก็บขยะ 
 (3) ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ 
(4) เก็บไว้บริจาค / ท าบุญ 

- ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อบต. เก็บ 
 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 
(7) น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 
(8) น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า 
(9) เผากลางแจ้ง 

ขยะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่อง
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส ์

แยกเก็บไว้ขาย 
น าไปแลกเปลี่ยนเครื่องใหม่ 
น าไปทิ้งตามตู้รับที่ห้างสรรพสินค้า 
เก็บไว้เฉย ๆ  
น าไปบริจาค 
แยกให ้อปท. น าไปเก็บรวบรวมและส่งก าจัด 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. 
น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 
น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 
น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า เผากลางแจ้ง 

ขยะอันตราย - แยกให้เทศบาล / อบต. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด 
- แยกไว้ขายให้ร้านขายของเก่า ซาเล้ง 

- ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้เทศบาล / อบต. 
- น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 
- น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 
- ฝังกลบเอง 
- เผากลางแจ้ง 

ขยะติดเชื้อ - แยกน าไปใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 
โรงพยาบาล / ศูนยอ์นามยั / ศูนย์สุขภาพ 
-. แยกไว้น าไปให ้อปท. 

- ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 
- น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 
- น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 
- ฝังกลบเอง 
- เผากลางแจ้ง 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) 

 
การศึกษาได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่  1 การทบทวนสถานการณ์ กรอบแนวคิด และความเห็นต่อการก าหนด

แนวนโยบายและมาตรการการจัดการขยะของ อปท. จะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ส่วนงาน คือ 
 (1.3) การสัมภาษณ์และกระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (focus group) 

กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของ อปท. (ดูภาคผนวก ก กรอบค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารและ 
ผู้ปฏิบัติการของ อปท.) และผู้บริหารการปกครองท้องที่ระดับก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน (ดูภาคผนวก ข 
กรอบค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารการปกครองท้องที่) (ตารางที่ 3.7 จ านวนผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูล) 

 (1.2) ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการการจัดการขยะในพ้ืนที่ อปท. (ดู
ภาคผนวก ค กรอบค าถามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  อปท.) เช่น ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 
ห้างสรรพสินค้า (hypermark) เป็นต้น 

 
ตารางที่ 3.7 
 
การรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ในพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 

ผู้ถูกสัมภาษณ ์
จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข รวม 
1. ผู้บริหาร อปท. ฝา่ยการเมือง     

(1.1) นายก อปท. 1 1 1 3 
(1.2) ประธานสภาและสมาชิกสภา 4 4 4 12 
2. พนักงาน อปท. ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ     

(2.1) ปลัด 1 1 1 3 
(2.2) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 1 1 1 3 

(2.3) ผู้อ านวยการกองคลัง 1 1 1 3 
(2.4) เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะ 

    

(2.4.1) ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลงั 1 1 1 3 
(2.4.2) ฝ่ายสาธารณสุข กองสาธารณสุข 1 1 1 3 
3. ผู้บริหารการปกครองท้องที ่ได้แก่ ก านัน / 
ผู้ใหญ่บ้าน 

4 4 4 12 
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ส่วนที่ 2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะ จึงท าการส ารวจ

ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรณีศึกษาด้วยแบบสอบถาม (ดูภาคผนวก ง แบบสอบถามการศึกษา
ทางเลือกการจัดการขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การศึกษาก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 120-150 ครัวเรือน ต่อพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งก าหนด อปท. ไว้ 3 
กรณีศึกษา รวมครัวเรือนตัวอย่างจ านวนประมาณ 360-450 ครัวเรือน การส ารวจจะก าหนดวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (accidental simple sampling method) ก าหนดให้ครัวเรือนเป็นหน่วย
การศึกษา ทั้งนี้  ผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาก าหนดให้หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้รับผิดชอบ 
การจัดการขยะภายในครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาได้ก าหนดการสุ่มตัวอย่างตามลักษณะชุมชนของพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 
เนื่องจากพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา อยู่ตัดกับพ้ืนที่เขตเมืองพิษณุโลก และปัจจัยการขยายตัวของเขต
เมืองและเขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลกก าลังขยายขอบเขตการพัฒนาเข้าไปสู่ พ้ืนที่ อปท. 
กรณีศึกษา ท าให้ลักษณะชุมชนของพ้ืนที่กรณีศึกษามีการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะ คือ 

 (1) เขตชุมชนที่ติดกับเขตเมืองพิษณุโลก มีการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ชุมชนชนบท
กลายเป็นเขตเมือง โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ คือ การเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมืองและเป็นย่าน
ที่อยู่อาศัยของประชากรที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่เขตเมืองพิษณุโลก และนักเรียนนักศึกษาจาก
ต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ในเขตเมืองพิษณุโลก ที่อยู่อาศัยส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านเช่าและหอพัก 

 (2) เขตชุมชนต่อเนื่องที่ติดกับเขตชุมชนใหม่ หรือพ้ืนที่ชานเมือง มีการเปลี่ยนแปลง
จากพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็กในพ้ืนที่เกษตรกรรมกลายเป็นเขตชุมชนบ้านจัดสรรที่มีรั้วรอบขอบชิด มี 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมกลายเป็นเขตที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ขนาด
เล็ก ผู้เข้ามาอาศัยในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นคนเมืองที่มีการขยายที่อยู่อาศัยออกมาจากเขตเมืองพิษณุโลก 
จากลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ สู่พ้ืนที่ชานเมืองอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 

 (3) เขตชุมชนเกษตรกรรม ลักษณะชุมชนยังคงสภาพเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ แต่ทั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในอนาคต โดยเมื่อ
พ้ืนที่เขตชุมชนต่อเนื่องชานเมืองเริ่มมีความแออัดและหนาแน่นมากขึ้น การขยายตัวจากพ้ืนที่ดังกล่าว
จะขยายตัวมาสู่พื้นท่ีนี้ 

การส ารวจในการศึกษานี้ ได้แบ่งพ้ืนที่การส ารวจกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ อปท. 
กรณีศึกษา ออกเป็น 3 เขต คือ เขตชุมชนเมือง เขตชุมชนชานเมือง และเขตชุมชนเกษตรกรรม โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตพ้ืนที่ไว้ประมาณ 30-50 ครัวเรือนตัวอย่าง (ตารางท่ี 3.8) 
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ตารางที ่3.8 
 
การแบ่งพ้ืนที่ส ารวจตามลักษณะชุมชนของพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 

ลักษณะสังคมและชุมชน ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

เขตชุมชนเมือง) หมู่ที่ 3 8 และ 9 หมู่ที่ 4 5 6 8 11 และ 12 หมู่ที่ 7 และ 8 
เขตชุมชนชานเมือง หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 10 หมู่ที่ 1 2 และ 3 หมู่ที่ 3 4 และ 5 
เขตชุมชนเกษตรกรรม หมู่ที่ 1 และ 7 หมู่ที่ 7 9 และ 10 หมู่ที่ 1 2 และ 6 

ที่มา การแบ่งพื้นที่ส ารวจได้จากการส่วนงานวิชาการและแผนของ ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข 

 
การออกแบบแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาได้ก าหนดประเด็น

ค าถามไว้ 8 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะเชื่อมโยงกับการน าใช้ผลการวิเคราะห์ที่จะน าสู่การตอบ
สมมติฐานแต่ละประเด็น กรอบค าถามแต่ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 คุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 
ประเด็นที่ 2 แบบแผนการจัดการขยะและการทิ้งขยะของครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ

และมีการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างไร แบบแผนการจัดการขยะและการทิ้งของครัวเรือนบ่งชี้ถึง
สถานการณ์การจัดการขยะและการทิ้งของครัวเรือนที่เกิดข้ึน ณ ปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

ประเด็นที่ 3 การรับรู้นโยบายของรัฐบาล และเทศบาล / อบต. ต่อการจัดการขยะ 
ครัวเรือนรู้หรือไม่ว่าแนวทางการจัดการขยะเป็นอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจของครัวเรือนที่มีต่อ
ปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และมาตรการที่มีการกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งภาพรวมและในท้องถิ่น 

ประเด็นที่ 4 การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การจัดการขยะ 
ครัวเรือนรับรู้การรณรงค์ต่าง ๆ อะไรบ้าง และได้น าสู่การปฏิบัติการภายในครัวเรือนหรือไม่ 

ประเด็นที่ 5 ทัศนคติของครัวเรือนต่อการจัดการขยะของคนในชุมชนและเทศบาล / 
อบต. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หนึ่ง กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างมีทัศนะต่อการจัดการขยะของคนในชุมชน
อย่างไร และสอง กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างมีทัศนะต่อการจัดการขยะของ อปท. อย่างไร 

ประเด็นที่ 6 การมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะของ
ครัวเรือน ครัวเรือนตัวอย่างมีการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดขยะให้แก่ อปท. 
หรือไม่ จ่ายจ านวนเท่าไร การจ่ายค่าธรรมเนียมเชื่อมโยงกับการขอถังรวบรวมขยะจาก อปท. หรือไม่ 

ประเด็นที่ 7 ความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดขยะในอัตราที่
ครัวเรือนเต็มใจที่จะจ่าย (willingness to pay: WTP) เป้าหมายของการสอบถาม คือ ต้องการที่จะ
สอบถามครัวเรือนว่า มีความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด กลุ่มครัวเรือนที่ยินดี
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ที่จะจ่ายเพิ่มข้ึนมีลักษณะอย่างไร อีกท้ัง การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม
เก็บ ขน และก าจัดขยะ ให้มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน สามารถปรับเพิ่มข้ึนได้มากน้อยเพียงใด 

 โดยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีแนวคิด 3 ลักษณะ คือ 
 (1) การสอบถามความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ที่กฎหมายก าหนด (ตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560) 
โดยก าหนดใช้อัตราใหม่ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดไว้ขั้นต่ า 100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อ
เดือน 

 (2) การสอบถามความยินดีที่จะจ่ายตามอัตราต้นทุนการด าเนินงานการจัดบริการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของ อปท. (services operation cost) 

 และ (3) ความยินดีที่จะจ่ายในอัตราสูงสุด (maximum willingness to pay) ที่
ครัวเรือนยินดีจะจ่ายได้ 

 ทั้งนี้ กรอบค าถามของประเด็นนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 กรณี ตามกลุ่มตัวอย่างที่มีการ
จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัด ณ ปัจจุบันหรือไม่ (แผนภาพที่ 3.3) คือ 

 กรณทีี่หนึ่ง กรณีครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล / อบต. อยู่แล้ว 
 กรณีที่สอง กรณีครัวเรือนไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล / อบต. มาก่อน 

หรือนาน ๆ จ่ายค่าธรรมเนียมสักครั้งหนึ่ง 
 กรณีที่สาม กรณีครัวเรือนไม่ได้รับการบริการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะจาก

เทศบาล / อบต. จึงไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดขยะ 
ประเด็นที่ 8 การมีส่วนร่วมของครัวเรือนต่อการจัดการขยะมีได้หลายทางเลือก แต่ละ

ทางเลือกสะท้อนถึงแนวทางและวิถีการปฏิบัติการทางสังคม ทั้งนี้ ทางเลือกต่าง ๆ เป็นเพียงวิถีที่
ครัวเรือนจะเข้ามามีส่วนร่วม การที่จะให้ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติ จ าเป็นต้องมี
มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการต่าง ๆ ให้วิถีทางเลือกประสพความส าเร็จ 
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ภาพที่ 3.3 กรอบค าถามความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดขยะ 
 

  

กฎหมายปรับให้ อปท. เก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ า 
100 บาท / เดือน / หลัง ครัวเรือนยินดีจ่าย

หรือไม ่

ท่านยินดีจะจ่าย “ค่าธรรมเนียมสงูสุด” เท่าไร 
........ บาท / เดือน 

ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมตามต้นทุนด าเนินการ
จัดบริการเก็บขนและก าจัดขยะ ..... บาท / 

เดือน / หลัง หรือไม ่
ทม.อรัญญิก 80 บาท / เดือน / หลัง 
ทต.หัวรอ 55 บาท / เดือน / หลัง 

อบต.สมอแข 45 บาท / เดือน / หลัง 

จ่าย ไม่จ่าย 

ได้รับการบริการเก็บ ขน และก าจดัขยะมลูฝอยหรือไม่ 

จ่ายค่าธรรมเนยีม ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม 

ได้รับ ไม่ได้รับ 

หยุดถาม 

รู้หรือไม่ค่าธรรมเนยีมเท่าไร 

จ่าย 
ไม่จ่าย 

หยุดถาม 

ต้องการรับการบริการหรือไม ่

ต้องการ 

ยินดีจ่าย
ค่าธรรมเนียมหรือไม ่

ไม่ต้องการ 

ยินดีจ่าย 

รู้อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

ไม่รู้อตัรา
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 30 
บาท / เดือน / หลัง 

ตอบ
ค่าธรรมเนียม
เท่ากับหรือ
มากกว่า 30 

บาท / เดือน / 
หลัง 

ตอบ
ค่าธรรมเนียม
ต่ ากว่า 30 

บาท / เดือน 
/ หลัง 

ไม่ยินดจี่าย 

หยุดถาม 

ไม่จ่าย 

จ่าย 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ 4 วิธีการ 
วิธีการแรก การวิเคราะห์นโยบายของ อปท. จะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อสาระนโยบาย 

(policy content analysis) โดยเน้นวิธีการทบทวนกรอบแนวคิดนโยบายของ อปท. ภายใต้กรอบ
การปฏิบัติการทางนโยบายของ อปท. 

วิธีการที่สอง การวิเคราะหฐ์านขีดความสามารถขององค์กร อปท. (managerial ability 
base line analysis) ต่อการบริหารการจัดการขยะ ผ่านการบริหารบุคลากรขององค์กร งบประมาณ 
และภาระงานความรับผิดชอบของ อปท. ที่ตอบสนองการปฏิบัติการการจัดการขยะ 

วิธีการที่สาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง การศึกษามีข้อ
สมมติฐานที่เชื่อว่า รูปแบบการจัดการขยะระดับครัวเรือนในพ้ืนที่กรณีศึกษาที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผล
ต่อความยินดีที่จะร่วมมือในการด าเนินการและตอบสนองต่อการปฏิบัติการ (willingness to 
contribution and acceptable to action) การจัดการขยะของ อปท. ที่แตกต่างกัน ซึ่งความยินดี
ที่จะร่วมมือหรือไม่ของครัวเรือนสะท้อนออกมาใน 2 ประเด็น คือ หนึ่ง ความยินดีที่จะจ่าย 
(willingness to pay: WTP) ของครัวเรือนต่อค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะของ อปท. การ
ที่ครัวเรือนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ย่อมจะส่งผลต่อความร่วมมือต่อความยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้น 
สอง ฐานคิดพ้ืนฐานที่เชื่อว่า การไหลข่าวสารของ อปท. (information flow) ให้ครัวเรือนได้รับรู้หรือ
ได้รับทราบข่าวสารที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ครัวเรือนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นมากขึ้น โดยที่การให้ข้อมูลของ อปท. ต่อครัวเรือนที่น้อยเกินไป ย่อมส่งผลให้ครัวเรือนเข้า
มามีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะไม่มาก ข่าวสาร เช่น ต้นทุนการบริหารจัดการขยะของ อปท. กิจกรรม
การรณรงค์ต่าง ๆ ของ อปท. และของรัฐ ข่าวสารเชิงนโยบายทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนในการศึกษาจะใช้สถิติ เชิงพรรณนา (descriptive 
statistic) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของวิธีการ
ปฏิบัติการการจัดการขยะของครัวเรือนระหว่างพ้ืนที่ อปท. และใช้สถิติ ANOVA เพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของวิธีการปฏิบัติการการจัดการขยะของครัวเรือนภายในพ้ืนที่ อปท. ที่แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะชุมชน คือ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง เป็นต้น 

วิธีการที่สี่ การวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการการจัดการขยะของ อปท. การศึกษา
ก าหนดไว้ 3 มาตรการ  จะพิจารณาจาก (1) ขีดความสามารถของ อปท. และ (2) การตอบสนองต่อ
การมีส่วนร่วมของครัวเรือน 
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บทที่ 4 

การบริหารการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
4.1 สภาพบริบททางพื้นที่ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแขเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล ได้รับ

การจัดเป็น อบต. ขนาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสมอแขทั้งต าบล มีพ้ืนที่ 40.19 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 8 หมู่บ้าน ด้วยสภาวะการขยายตัวของเขตเมืองพิษณุโลกเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น ท า
ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ อบต.สมอแข จากพ้ืนที่เกษตรกรรม มีบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความ
เป็นชุมชนเมืองหนาแน่นมากข้ึน และต่อเนื่องตามแนวเส้นทางถนนไปสู่การเป็นชุมชนเมือง ในปี พ.ศ. 
2561 อบต.สมอแข ได้ขอยกฐานะการบริหารงานท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็น
เทศบาลเมือง (ทม.) ขณะนี้ การเสนอขอยกฐานะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย 

อบต.สมอแข มีอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ต าบลดอนทอง (อบต.ดอนทอง) อ าเภอเมือง 
ทิศใต ้  ต าบลวังพิกุล  (อบต.วังพิกุล) อ าเภอวังทอง 
ทิศตะวันออก ต าบลวังทอง (อบต.วังทอง) อ าเภอวังทอง 
ทิศตะวันตก  ต าบลอรัญญิก (เทศบาลเมืองอรัญญิก) อ าเภอเมือง 
อบต.สมอแข เป็นพ้ืนที่ที่ก าลังได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเขตเมืองพิษณุโลก 

โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นย่านชานเมืองพิษณุโลก (Phitsanulok’s suburb) 
การโยกย้ายถิ่นฐานจากเขตเมืองพิษณุโลกออกมาอาศัยในพ้ืนที่ชานเมือง อีกทั้ง การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งทางบก ที่ถูกยกระดับพ้ืนที่ให้เป็นแนวเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคในประเทศไทยและ
ภูมิภาคระหว่างประเทศ โดยเชื่อมต่อระหว่างแนวตะวันออก-ตะวันตก (east-west economic 
corridor) ของประเทศจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมุกดาหาร – ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไคยประชาชนลาว) กับภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก – ประเทศสหภาพพม่า) และ
เชื่อมต่อระหว่างแนวเหนือ-ใต้ (north-south economic corridore) ของประเทศจากภาคเหนือ
ตอนบน (จังหวัดเชียงราย – ประเทศสหภาพพม่า) ภับภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร – ภาคใต้) พ้ืนที่
ต าบลสมอแขถูกเรียกว่า สี่แยกอินโดจีน (Indo-China junction) 

ด้วยอิทธิพลการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และการคมนาคม ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
ลักษณะทางสังคมและชุมชนของ อบต.สมอแข สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ (ภาพท่ี 4.1) คือ 
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 หนึ่ง เขตชุมชนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 เป็นพ้ืนที่การพัฒนาเขตที่

อยู่อาศัยหนาแน่นและเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมือง ซึ่งต่อเนื่องจากการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวถนน
หมายเลข 12 ที่เชื่อมต่อจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ต่อเนื่องมายังเทศบาลเมืองอรัญญิก การ
พัฒนาที่ส าคัญของพ้ืนที่เขตนี้ คือ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ตามแนว
ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ประชากรในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่เข้ามาท างานอยู่ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก จ านวนประชากรในพื้นที่นี้คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนประชากรอพยพที่ไม่ได้ย้าย
ทะเบียนราษฎร์เมาอาศัยอยู่มากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์1 

 สอง เขตชุมชนชานเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เป็นพ้ืนที่ที่
ก าลังได้รับอิทธิพลการขยายตัวต่อเนื่องจากเขตชุมชนเมือง โดยเฉพาะการย้ายสถานนีขนส่งทางบก 
(ท่ารถโดยสารระหว่างเมืองแห่งใหม่) ที่โยกย้ายมาจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การพัฒนา
สถานศึกษาระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษานานาชาติ (Cambridge Institute Branch Licence) 
และระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก) และการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ตามเส้นทาง
ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (หมู่ที่ 4) หมายเลข 126 (หมู่ที่ 5) และหมายเลข 11 (หมู่ที่ 3) 
โดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวเส้นทางถนนหมายเลข 12 เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอเมืองพิษณุโลกกับ
อ าเภอวังทอง ที่มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางส านักงานราชการระดับภูมิภาคใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งถูกโยกย้ายออกมาจากเขตเมืองพิษณุโลก ประชากรในเขตพ้ืนที่นี้ส่วนใหญ่เป็นประชากรที่เข้ามา
ท างานอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวนประชากรในพ้ืนที่นี้คาดการณ์ว่าเริ่มจะมีจ านวน
ประชากรอพยพที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนราษฎร์เมาอาศัยอยู่มากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
โดยเฉพาะหมู่ที ่5 พ้ืนที่ชุมชนใหม่ ที่ก าลังได้รับอิทธิพลการขยายตัวจากเขตเมืองใหม่ 

 สาม เขตชุมชนพ้ืนที่เกษตรกรรมดั่งเดิม ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมดั่งเดิม ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบท อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ 
เกษตรกรรม รับจ้างในภาคการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นประชากรดั่ง
เดิมของต าบล พ้ืนที่นี้ได้รับอิทธิพลการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจจากเขตเมืองน้อย อย่างไรก็ตาม 
พฤติกรรมการบริโภคและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเป็นวิถีชุมชนเมืองมากขึ้น 

 
  

                                                   
1 การสัมภาษณ์แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 
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ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตต าบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 

4.2 จ านวนประชากรและครัวเรือน 
 
สถิติข้อมูลจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนของต าบลสมอแข (อบต.สมอแข) 

จากฐานข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2536-2560 (ตารางที่ 6.1) พบว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี ต าบลสมอแขมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นมา
โดยตลอด จากจ านวน 8,135 คน ในปี พ.ศ. 2536 เพ่ิมเป็น 15,814 คน ในปี พงศ. 2560 จ านวน
ประชากรมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ต่อปี ขณะที่จ านวนหลังคาเรือน มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 
2,174 หลังคา ในปี พ.ศ. 2536 เป็น 8,212 หลังคา ในปี พ.ศ. 2560 จ านวนหลังคาเรือนมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปี 

อบต.สมอแข 
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ทั้งนี้ เมื่อเปรี่ยบเทียบกับอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน

ภาพรวมของอ าเภอเมืองพิษณุโลก จ านวนประชากรมีอัตราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.23 ต่อปี และจ านวน
หลังคาเรือนมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.92 ต่อปี พบว่า ต าบลสมอแขมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
ประชากรและจ านวนหลังคาเรือนมากขึ้นกว่าภาพรวมของอ าเภอเมือง โดยจ านวนประชากรและ
จ านวนหลังคาเรือนเพ่ิมข้ึนมากกว่า 12.5 และ 2.2 เท่า ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ต าบลสมอแข
มีความหนาแน่นของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนต่อพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และเป็นพ้ืนที่ที่มี
การขยายตัวของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนโดยเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ภาพรวมของ
อ าเภอเมือง 

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนของแต่ละหมู่บ้าน
ต่อพ้ืนที่หมู่บ้าน (ตารางท่ี 6.2) จะพบว่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นของจ านวน
ประชากรและจ านวนหลังคาเรือนสูงสุด ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลเมืองอรัญญิก ตามแนวเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 
หลังคาเรือนส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร อีกทั้งพ้ืนที่หมู่ 4 เป็นพ้ืนที่ชานเมืองที่เริ่มมีความหนาแน่น
มากขึ้นจากการขยายตัวต่อเนื่องจากหมู่ 7 และหมู่ 8 ตามเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 

 
ตารางที ่4.1 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนจ านวนประชากรต่อ
จ านวนบ้าน และสัดส่วนจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ อบต.สมอแข 
ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2560 (ทุก ๆ 5 ปี) 

ปี พ.ศ. จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวนบ้าน 
(หลังคา) 

ความ
หนาแน่น 
(คน / ตร.

กม.) 

สัดส่วน 

จ านวนประชากร
ต่อจ านวนบ้าน 
(คน / หลัง) 

จ านวนบ้านต่อ
พื้นที ่

(หลัง / ตร.กม) 
2536 8,135 2,174 202 3.74 54 
2541 11,431 4,674 284 2.45 116 
2545 12,492 5,220 311 2.39 130 
2550 13,459 6,125 335 2.20 152 
2555 14,860 7,301 370 2.04 182 

2560 15,814 8,212 393 1.93 204 
อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 2.84 6.35 - - - 

ที่มา  www.khonthai.com ค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 
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ตารางที่ 4.2 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ และความหนาแน่น
จ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ อบต.สมอแข ปี พ.ศ. 2560 แยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที ่ จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
หลังคา
เรือน 

ขนาดพื้นท่ี
หมู่บ้าน 

ความหนาแน่น 
ประชากรต่อ
พื้นที ่(คน / 

ตร.กม.) 

หลังคาเรือนต่อ
พื้นที ่(หลังคา / 

ตร.กม) 
1 หนองอ้อ 1,253 594 3.14 399.04 189.17 

2 เนินมะคึก 2,582 1,116 7.33 352.25 152.25 
3 ดงประโดก 1,761 703 7.23 243.57 97.23 
4 สมอแข 1,569 806 4.31 364.04 187.01 
5 ก่อ 431 260 5.51 78.22 47.19 
6 เนินมะคึก 875 330 3.22 271.74 102.48 
7 พงศธร-ชินลาภ 5,089 3,179 4.22 1,205.92 753.32 
8 ฉัตรแก้ว-ชินลาภ 2,254 1,224 5.23 430.98 234.03 
รวมทั้งหมด 15,814 8,212 40.19 393.48 204.33 

ความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือนตามลักษณะทางสังคมละชุมชน 

เขตชุมชนเมือง 7,343 4,403 9.45 777.04 465.93 
เขตชุมชนชานเมือง 3,761 1,769 17.05 220.59 103.75 
เขตพื้นท่ีเกษตรกรรมดั่งเดมิ 4,710 2,040 13.69 344.05 149.01 

การกระจายตัวของจ านวนประชากรและหลังคาเรือน (ร้อยละ) 
เขตชุมชนเมือง 46.43 53.62 23.51 - - 
เขตชุมชนชานเมือง 23.78 21.54 42.42 - - 
เขตชุมชนเกษตรกรรม 29.78 24.84 34.06 - - 

ที่มา (1) ข้อมูลจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน สืบค้นข้อมลูจาก www.khonthai.com  
เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 
(2) ขนาดพื้นท่ีหมู่บ้าน ได้จากการประมาณการของกองช่าง อบต.สมอแข ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ประมาณการ
อย่างคร่าว ๆ มีความถูกต้องในระดับหนึ่งเท่านั้น 
(3) ความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือน วิเคราะหโ์ดยผู้ศึกษา 
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4.3 โครงสร้างองค์กรกับการบริหารจัดการ 

 
4.3.1 การแบ่งส่วนงานภายในองค์กร 

อบต.สมอแข แบ่งโครงสร้างภายในองค์กรออกเป็น 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
(1) ส านักปลัด ท าหน้าที่การบริหารการจัดการภาพรวมของ อบต. รวมถึงภารกิจ

บริการสาธารณะ ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย งานพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 

(2) กองคลัง ท าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ตามบทบาทหน้าที่ และการรับ-จ่าย
งบประมาณ 

(3) กองช่าง ท าหน้าที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่เขต อบต.  
การอนุญาตการก่อสร้างอาคาร และการผังเมือง เป็นต้น 

(4) กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท าหน้าที่การพัฒนาด้านการศึกษาของ 
อบต. โดยเฉพาะการขยายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษาของ อบต.) เป็นต้น 

(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่การพัฒนาการสาธารณสุข  
การควบคุมมลพิษ เหตุร าคราญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข การจัดการบริการการเก็บขนขยะ 
เป็นต้น อีกท้ัง ทาง อบต.สมอแข เป็น อปท. กลุ่มแรกที่ได้รับภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่วเสริม
สุขภาต าบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาพัฒนา 
การบริการ 

4.3.2 จ านวนบุคลากรขององค์กร 
อบต.สมอแข มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 88 คน แบ่งตามประเภทลักษณะ

ต าแหน่งงานออกเป็น 5 ลักษณะ (ตารางที่ 6.3) ประกอบด้วย ต าแหน่งงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น 38 
คน และพนักงานจ้างราชการส่วนท้องถิ่น 50 คน 
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ตารางที่ 4.3 
 
จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2560 

ลักษณะการจา้งงาน / ต าแหน่ง ส านัก
ปลัด 

กอง
คลัง 

กองช่าง กองศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 

ข้าราชการท้องถิ่น ระดับบริหาร 2 2 2 - 1 7 

ช้าราชการท้องถิ่นระดับปฏิบัตกิาร 10 5 4 6 6 31 

พนักงานจ้างตามภารกจิ (คุณวุฒิ) 
ข้อตกลงจ้าง 4 ปี 

- 2 3 - 2 7 

พนักงานจ้างตามภารกจิ (ทักษะ) 
ข้อตกลงจ้าง 1 ปี 

1 - 5 1 2 9 

พนักงานจ้างทั่วไป (ลูกจา้งทั่วไปและ
งานจ้างเหมาบริการ) 

14 4 4 2 10 34 

รวมทั้งหมด 27 13 18 9 21 88 

ที่มา แผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข พ.ศ. 2561-2563 

 
4.4 งบประมาณรายได้-รายจ่าย 

 
4.4.1 งบประมาณรายได้ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 อบต.สมอแข มีรายได้เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ 
ประมาณปีละ 90.7 -97.7 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.3 ของงบประมาณรายได้  ส่วนรายได้ที่มาจากแหล่งรายได้ ตาม
ความสามารถที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนเฉลี่ย 18.8 ของงบประมาณรายได้ (ตารางท่ี 4.4) 

เมื่อพิจารณาหมวดรายได้ตามความสามารถที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง พบว่า หมวด
ภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 10.6-14.8 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 
13.9 ของงบประมาณรายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 74.1 ของรายได้ตามความสามารถที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง รองลงมา คือ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง หมวด
รายได้จากทรัพย์สิน มีสัดส่วนร้อยละ 2.1 และ 2.0 ของงบประมาณรายได้ทั้งหมด ตามล าดับ 

จากแหล่งรายได้ รายได้โดยรวมของ อบต.สมอแข ต้องพ่ึงพิงรายได้จาก 
การจัดสรรและอุดหนุนของรัฐบาลส่วนกลาง ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณรายได้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาจากรายได้ตามความสามารถที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง พบว่า หมวดภาษี
อากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยตลอด 5 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2556-2560) 
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ร้อยละ 27.3 โดยเฉพาะระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 รายได้จากหมวดภาษีอากรที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด 

4.4.2 งบประมาณรายจ่าย 
ระหว่ า งปี งบประมาณ 2558-2560 อบต .สมอแข  มี ร ายจ่ า ย เฉลี่ ย  3 

ปีงบประมาณปีละ 64.4 -83.1 ล้านบาท ทั้งนี้ รายจ่ายดังกล่าวได้รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาล
กลางสนับสนุนให้ในการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งก่อนหน้าปีงบประมาณ 2559 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะไม่ต้องน ามารวมไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  จากตาราง
ที่ 4.5 งบประมาณรายจ่าย 1 ใน 3 เป็นรายจ่ายเพ่ือเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการฝ่าย
การเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ า รายจ่ายอีก 1 ใน 3 เป็นรายจ่ายเพ่ือการด าเนินงาน และรายจ่าย
เพ่ือการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 25 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม 4 แผนหลัก หรือ 12 แผนงาน การจัดสรร
งบประมาณของ อบต.สมอแข ในระยะ 3 ปีงบประมาณที่ผ่านมา จะจัดสรรให้กับแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา มากที่สุด รอยละ 25.2 รองลงมาเป็นแผนงานบริหารทั่วไป แผนงานงบ
กลาง แผนงานการสาธารณสุข และแผนงานการศึกษา ร้อยละ 21.7 20.6 13.6 และ 10.9 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.4 
 
แหล่งรายได้ของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2556-2560 

แหล่งรายได ้ 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
รายได้
เฉลี่ย
แต่ละ
หมวด 
(ร้อย
ละ) 

อัตรา
การ

เพิ่มข้ึน
เฉลี่ย 
5 ปี 
(ร้อย
ละ) 

1. รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง 8,957,552.88 10,715,554.70 15,220,184.56 18,634,102.73 19,476,193.90 15.88 21.06 

1.1 หมวดภาษีอากรที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 4,840,145.83 6,199,941.37 10,633,250.70 14,072,467.40 14,816,399.90 10.48 27.31 

1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 1,453,283.75 1,184,538.00 1,517,501.00 1,785,014.00 2,221,966.64 2.05 11.58 

1.3 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1,739,681.30 2,246,908.28 2,197,601.26 1,778,529.86 1,479,810.12 2.02 32.82 

1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย ์ 577,055.00 621,305.00 649,405.00 677,475.00 659,765.00 0.86 2.95 

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 347,387.00 462,442.05 221,906.60 320,516.47 298,042.24 0.47 3.91 

1.6 หมวดรายได้จากทุน 0.00 420.00 520.00 100.00 210.00 0.00 - 

2. รายได้ท่ีรัฐและหน่วยงานส่วนกลางเก็บและจัดสรร / แบ่งให้ ท้องถิ่น 57,239,300.88 57,798,198.49 82,517,077.56 71,945,155.60 77,379,149.95 84.12 10.92 

2.1 หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่หน่วยงานเกบ็และจัดสรรให้ 4,600.00 2,400.00 0.00 0.00 73,050.00 0.01 - 

2.2 หมวดภาษีจัดสรร 47,060,887.88 47,583,558.49 48,007,429.59 38,830,632.49 48,432,638.52 59.76 6.45 

2.3 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,173,813.00 10,212,240.00 34,509,647.97 33,114,523.11 28,873,461.43 24.34 39.99 

รายได้รวมท้ังหมด 66,196,853.76 68,513,753.19 97,737,262.12 90,579,258.33 96,855,343.85  12.36 

ท ่ีมา ข้อบัญญตัิงบประมาณประจ าปี และกองคลัง อบต.สมอแข 

 
 

ตารางที ่4.5 
 
งบประมาณรายจ่ายของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2556-2560 (แบ่งตามประเภทรายจ่าย) 

รายจ่าย 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
รายจ่าย
เฉลี่ยแต่
ประเภท
รายจ่าย 
(ร้อยละ) 

อัตรา
การ

เพิ่มข้ึน
เฉลี่ย 5 
ปี (ร้อย

ละ) 

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,077,171.33 1,995,737.27 2,029,122.86 2,078,040.00 2,027,709.67 3.87 3.82 

เงินเดือนและค่าตอบแทน
ฝ่ายประจ า 

9,552,103.25 11,617,159.24 21,369,395.32 19,756,615.19 35,502,395.84 29.71 30.52 

ค่าด าเนินการ 14,002,783.40 17,385,667.16 13,961,858.81 14,956,758.11 17,290,865.46 27.98 13.20 

เงินอุดหนุนและงบกลาง 2,819,440.23 4,102,363.55 17,321,297.70 16,368,098.75 2,797,066.61 12.55 39.64 

ค่าลงทุน 6,555,301.12 18,356,999.13 9,751,788.03 29,895,315.51 23,563,274.71 25.90 56.10 

รวมท้ังหมด 35,006,799.33 53,457,926.35 64,433,462.72 83,054,827.56 81,181,312.29 100.00 19.47 

ที่มา ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี และกองคลัง อบต.สมอแข 

 
  

Ref. code: 25605524300125IBU



100 

 
ตารางที ่4.6 
 
งบประมาณรายจ่ายของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2556-2560 แบ่งตามผนและแผนงานการ
ด าเนินงาน 

แผน แผนงาน 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
รายจ่ายเฉลี่ย
ตามแผนงาน 

(ร้อยละ) 

บรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 15,459,576.94 18,626,524.70 15,295,802.11 16,810,594.40 17,079,487.16 21.67 

ความสงบภายใน 454,456.60 654,382.17 443,746.80 347,241.80 2,497,499.60 1.39 

การบริการชุมชนและสงัคม งานการศึกษา 3,860,883.39 6,020,245.33 6,514,733.46 6,957,041.98 11,572,991.90 10.91 

งานการสาธารณสุข 3,124,221.74 3,725,944.34 12,933,559.99 10,212,589.33 6,775,531.89 13.57 

งานสังคมสงเคราะห ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานเคหะชุมชน 2,239,462.00 2,157,229.86 2,088,053.20 2,089,826.12 4,941,994.72 3.95 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 807,193.65 1,487,506.00 1,621,447.48 1,388,218.00 1,895,391.00 2.17 

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 304,356.19 273,596.28 175,734.00 116,549.00 217,599.00 0.23 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 7,356,370.74 18,976,545.09 10,455,266.00 29,053,831.56 19,676,496.01 25.15 

การเกษตร 117,315.08 327,154.58 344,850.71 322,995.00 230,553.50 0.40 

การพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง 1,282,963.00 1,208,798.00 14,560,268.97 15,755,940.37 16,293,767.51 20.55 

รวม 35,006,799.33 53,457,926.35 64,433,462.72 83,054,827.56 81,181,312.29 100.00 

ที่มา ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี และกองคลัง อบต.สมอแข 

 
4.5 นโยบายและแนวทางการจัดการขยะ 

 
การจัดการขยะในพื้นที่ต าบลสมอแข ผู้บริหาร อบต.สมอแข ได้แบ่งส่วนงานภายใน จัด

ให้มีกองสาธารณสุขขึ้นในปี พ.ศ. 2556 และได้มอบหมายให้กองสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

กรอบนโยบายหลักของ อบต.สมอแข ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน คือ การพัฒนาตาม
แนวคิดต าบลสุขภาวะ โดยการจัดการขยะเป็นหนึ่งในระบบการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

แนวทางการด าเนินการจัดการขยะ อบต.สมอแข ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการขยะ
ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนดแนวทางการจัดการขยะไว้ 3 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดากรขยะมูลฝอยของชุมชน โดยได้มี 
การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2 กิจกรรมหลัก คือ 

 (1) การลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์และ 
เศษอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการท าปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือน 

 (2) การส่งเสริมครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากการทิ้งขยะ เพ่ือคัดแยกไว้ขาย 
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 ทั้ง 2 กิจกรรมดังกล่าว มีพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินการ คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ทาง 

อบต.สมอแข โดยกองสาธารณสุขได้ด าเนินการมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้
โครงการส่งเสริมและควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้
การจัดการขยะชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมครบวงจร อย่างไรก็ตาม การด าเนินการยัง
ไม่ได้มีการขยายการด าเนินกิจกรรมไปสู่พ้ืนที่ชุมชนอ่ืน ๆ มุ่งเพียงให้แกนน าชุมชน ได้แก่ ผู้น าท้องที่ 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) สมาชิกสภา อบต. และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้ด าเนินการเป็นตัวอย่าง
สาธิตในพ้ืนที่ชุมชน 

ด้านที่ 2. การจัดหาพื้นที่ก าจัดขยะ ตั้งแต่เริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะใน
พ้ืนที่ อบต.สมอแข ไม่มีที่ก าจัดขยะเป็นของตนเอง ต้องน าส่งขยะไปก าจัดในพ้ืนที่ของ อปท. อ่ืน เช่น 
อบต.วังน้ าคู้ ทต.พรหมพิราม บ่อขยะเอกชนอ าเภอบางระก า ทน.พิษณุโลก (บึงกอก) ทต.วังทอง เป็น
ต้น ปัจจุบัน น าส่งขยะไปก าจัดที่บ่อฝังกลบขยะของเอกชน หมู่ที่ 11 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง
พิษณุโลก ระยะทางห่างจาก อบต.สมอแขไป 30 กิโลเมตร (ไป-กลับ 60 กิโลเมตร) 

ในปี  พ.ศ.  2558 อบต.สมอแข ได้ว่ าจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยสุรนารี ด าเนินโครงการศึกษาความเป้นไปได้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย องค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โครงการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดหาวิธีการก าจัดขยะและจัดหาพ้ืนที่ก าจัดขยะของ อบต. และเพ่ือจัดท าค าขอ
สนับสนุนงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2559 

ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้ทาง อบต.สมอแข ลงทุนพัฒนาระบบการก าจัดขยะด้วย
การฝังกลบส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้จัดท าขยะเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยก าหนดพัฒนา
พ้ืนที่โครงการ ณ หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก ต าบลสมอแข อย่างไรก็ตาม การด าเนินการประชาคมคนใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 6 ได้ให้ความเห็นชอบต่อการพัฒนาโครงการ แต่ได้รับการคัดค้านจากชุมชนโดยรอบพ้ืนที่
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยเฉพาะพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลดอนทอง 

การด าเนินโครงการได้ย้ายไปขอใช้พ้ืนที่ อบต.บ้านกร่าง ซึ่งอยู่ห่างจาก อบต.สมอแข 
40 กิโลเมตร บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่สาธารณะในเขตปฏิรูปที่ดิน การประชาคมในพ้ืนที่ อบต.
บ้านกร่าง ให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินโครงการ แต่การขอใช้พ้ืนที่สาธารณะต่อทางจังหวัดไม่ได้รับ
การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ เนื่องจากเหตุผล คือ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน อนุญาตให้ใช้เป็นพ้ืนที่
เพ่ือการเกษตรกรรมได้เท่านั้น ไม่สามารถน าพ้ืนที่ไปใช้เพื่อกิจการอ่ืนได้ 
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การด าเนินโครงการของ อบต.สมอแข จึงต้องยุติการจัดหาที่ดินก าจัดขยะ และยกเลิก

การขอการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2561 

ด้านที่ 3. การปรับปรุงการให้การบริการการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะ ทาง อบต.
สมอแข ได้ด าเนินการพัฒนาการให้การบริการการเก็บรวบรวมและเก็ยขนขยะในพ้ืนที่ต าบล โดย  
การจัดหารถเก็บขนขยะเพ่ิมเติม เพ่ือจัดการบริการให้ทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ต าบล โดยเฉพาะ
พ้ืนที่เขตชุมชนเมืองในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ได้จัดซื้อ 
รถเก็บขนขยะเพ่ิมเติมปีงบประมาณละ 1 คัน รวมจ านวน 2 คัน และก าหนดแนวเส้นทางการเก็บ
รวบรวมและเก็บขนขยะ และเขตความรับผิดชอบของรถเก็บขนขยะแต่ละคัน 

 
4.6 กรอบการปฏิบัติการการจัดบริการการจัดการขยะ 

 
4.6.1 ปริมาณขยะในพื้นที่ 

อบต.สมอแข ไม่มีการเก็บรวบรวมสถิติน้ าหนักขยะ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
จึงใช้การคาดประมาณการเป็นหลัก แต่จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ปริมาณขยะที่
เก็บรวบรวมและเก็บขนได้ในพ้ืนที่ อบต.สมอแข ประมาณ 9.5 ตันต่อวัน เมื่อปี พ.ศ. 2558 ขณะที่ 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 (พิษณุโลก) และกรมควบคุมมลพิษได้ประมาณการปริมาณขยะในพ้ืนที่ 
อบต. ว่ามีประมาณ 14.39 ตันต่อวัน อย่างไรก็ตาม น้ าหนักขยะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อบต.สมอแข ใช้ในการจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีประมาณ 12 ตันต่อวัน 

4.6.2 กลไกการจัดการการจัดบริการการจัดการขยะ 
อบต.สมอแข ไม่มีกลไกการจัดการขยะในรูปคณะกรรมการหรือคณะท างานใน

การก าหนดแนวนโยบายและการปฏิบัติการ การก าหนดนโยบายการด าเนินงานขึ้นอยู่กับ 
คณะผู้บริหารของ อบต. เป็นหลัก โดยจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย การก ากับติดตาม และการรับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน ส่วนแนวทางการด าเนินงานเป็น 
การด าเนินการแบบงานประจ า โดยมีกองสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการ 

อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคชุมชน กองสาธารณสุขได้
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง อบต. กับภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ โดยใช้ชื่อว่า คณะกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต าบลสมอแข องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายการเมืองของ อบต. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้แทนจาก 8 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 1 คน รวมเป็น 8 คน เข้ามาเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้จัดตั้งครั้งแร่กปี พ.ศ. 2556 
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4.6.3 หน่วยงานจัดบริการการจัดการขยะ 

กองสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการการจัดการขยะ 
โดยกองสาธารณสุขก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังการจัดบริการ 

(1) ข้าราชการระดับปฏิบัติการรับผิดชอบการจัดบริการการจัดการขยะ จ านวน 
1 คน  

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ข้อตกลงจ้าง 1 ปี จ านวน 2 คน ท าหน้าที่
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 

(3) พนักงานจ้างทั่วไป (ลูกจ้างทั่วไปและงานจ้างเหมาบริการ) จ านวน 14 คน 
ท าหน้าที่พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 2 คน และท าหน้าที่พนักงานท้ายรถเก็บขนขยะ 12 คน 

โดยแบ่งพนักงานปฏิบัติงานออกเป็น 4 ทีม ๆ ละ 4 คน คือ พนักงานขับรถเก็บ
ขนขยะ 1 คน และพนักงานท้ายรถเก็บขนขยะ 3 คน 

ทั้งนี้ การจัดจ้างพนักงานเป็นหน้าที่ของคณะท างานจัดจ้าง ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองคลัง และนิติกร และมีคณะท างานตรวจการจ้าง 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมอแข 2 คน 

 
4.6.4 การปฏิบัติงานการจัดบริการการเก็บขนขยะ 

อบต.สมอแข มีรถเก็บขนขยะจ านวน 4 คัน ด าเนินการปฏิบัติงานระหว่างวัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ ปฏิบัติงานวันละ 4 เที่ยว (คันละ 1 เที่ยว) ระยะเวลาปฏิบัติงาน 02.00-10.00 น. 
(ตั้งแต่เก็บรวบรวบ เก็บขน และน าไปบ่อก าจัดขยะท่ีหมู่ 11 ต าบลท่าโพธิ์) แบ่งการด าเนินงานเก็บขน
ขยะในพ้ืนที่ออกเป็น 4 เขตการบริการ คือ 

เขตบริการที่ 1 พ้ืนที่หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 8 
เขตบริการที่ 2 พ้ืนที่หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 
เขตบริการท่ี 3 พ้ืนที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6 
เขตบริการที่ 4 รถเสริมเขตบริการที่ 1 พ้ืนที่เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 12 

และสถานที่รวบรวมขยะขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น 
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4.6.5 งบประมาณรายได้และรายจ่ายการจัดบริการการจัดากรขยะ 

4.6.5.1 งบประมาณรายได้ที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 

งบประมาณที่น ามาใช้จัดบริการการจัดการขยะของ อบต.สมอแข เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่มีรายได้จากการจัดหาและการได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ส่วนกลาง ไม่ได้มีงบประมาณพิเศษหรือการใช้เงินสะสมของ อบต. มาสนับสนุนการจัดบริการ 

4.6.5.2 การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
(1) แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 

อบต.สมอแข ได้ออกข้อบังคับต าบล เรื่อง การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ. 2539 ตามอ านาจหน้าที่มาตรา 67 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 18 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยให้ อบต.สมอแข มีอ านาจหน้าที่เก็บรวบรวม เก็บขนและก าจัดขยะ และ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจากอาคารสถานที่นั้น ๆ2 (ตารางท่ี 4.7) 

การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะของ  
อบต.สมอแข ได้ก าหนดแนวทางไว้ตามข้อบังคับต าบลสมอแข พ.ศ. 2539 โดยการจัดเก็บจากบ้านพัก
อาศัยก าหนดอัตราไว้ที่ 30 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ส่วนสถานที่ที่มีปริมาณขยะมากและเป็น
สถานที่เชิงพาณิชย์ กองสาธารณสุขจะออกส ารวจและประเมินอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งแต่ละแห่งจะมี
อัตราค่าธรรมเนียมต่อเดือนไม่เท่ากัน เช่น ไทยมาร์ท 1,000 บาท/เดือน ห้างอินเด็กลิฟวิ่งมอล์ล 700 
บาท/เดือน ห้างแม็คโค 3,000 บาท/เดือน โรงงาน CP 3,000 บาท/เดือน ส านักงานขนส่งแห่งที่ 2 
2,000 บาท/เดือน ห้างไทยวัสดุ 1,000 บาท/เดือน ปั๊มน้ ามันซัสโก 200 บาท /เดือน ปั๊มน้ ามัน ปตท. 
500 บาท/เดือน เป็นต้น 

                                                   
2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับต าบลสมอแข พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า 

สถานที่หรือบริเวณใดควรท าการเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลไปท าการก าจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะ
ยิ่งขึ้น โดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขนเมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบครองสถานที่อาคาร หรือเคหสถาน 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศก าหนดบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 
ณ ที่เปิดเผย ในบริเวณที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 3 แห่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันประกาศ
แล้ว ผู้ครอบครองสถานที่อาคาร  หรือเคหสถาน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
บุคคลผู้ได้รับนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝายเดียวเท่านั้น เก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจาก
สถานที่อาคาร หรือเคหสถาน ซึ่งตนครอบครอง โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนตามอัตราที่ก าหนดไว้
ท้ายข้อบังคับต าบลสมอแขนี้ 
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(2) หน่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 

กลไกการจัดการการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของ อบต.
สมอแข แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) กองสาธารณสุข เป็นหน่วยท าหน้าที่ก าหนดกรอบขอบเขตการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่การให้การบริการการเก็บขนและก าจัดขยะ และเป็น
หน่วยส ารวจและประเมินอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะของสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่เชิง
พาณิชย์ ซึ่งจะก าหนดอัตราที่สูงกว่าอัตราจัดเก็บจากบ้านพักอาศัย 

(2) กองคลัง เป็นหน่วยงานท าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมจากการก าหนด
กรอบขอบเขตสถานที่ต่าง ๆ ที่กองสาธารณสุขก าหนดขอบเขตการให้การบริการการเก็บขนขยะ ทั้งนี้ 
ในบางพ้ืนที่ที่เป็นหน่วยนิติบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งไม่อนุญาตให้ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นของ อบต. เข้าไป
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทางหน่วยนิติบุคคลในพ้ืนที่นั้นจะด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ให้แก่ทาง อบต. เช่น บ้านพักในค่ายทหาร ทหารจะเป็นหน่วยจัดเก็บให้ หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ นิติ
บุคคลของหมู่บ้านเป็นหน่วยจัดเก็บให้ เป็นต้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ อบต. ท าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียม
จากบ้านพักอาศัย ร้านค้า สถานประกอบการพาณิชย์ โรงแรม เป็นต้น 

(3) จ านวนค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
อบต.สมอแข มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ

ประมาณปีละ  1.3-1.5 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10.1 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะกับรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง พบว่า 
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นต่ ากว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ภาพรวม 
(ตารางที่ 4.8) ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะต่อรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (รวม 6 หมวด) กับสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวม
ทั้งหมด จะมีสัดส่วนร้อยละ 7.7 และ 1.6 ตามล าดับ ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัด
ขยะมีแนวโน้มสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก อบต.สมอแข สามารถจัดเก็บรายได้จากหมวด
รายได้ต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ถ้าเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้กับอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของจ านวนหลังคาเรือนในเขต อบต. (ตารางท่ี 4.1) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทุกหลังคาเรือน
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับทาง อบต. (ตารางที่  4.8) พบว่า อัตราเพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมมี (ร้อยละ 10.1 ต่อปี) มากกว่าอัตราเพ่ิมข้ึนของจ านวนหลังคาเรือน (ร้อยละ 6.4 ต่อปี) 
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ตารางที ่4.7 
 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมุลฝอยท้ายข้อบังคับต าบลสมอแข พ.ศ. 2539 

ล าดับ รายการ บาท 

1 ค่าเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิก ู  

 ก. ค่าเก็บขนมูลฝอยประจ าเดือน ส าหรับอาคารหรือเคหะ 
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิต 
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลติร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลติร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลติร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลติร เดือนละ 

- 
30 
60 
100 
150 
200 
300 
500 
700 
900 

 ข. ค่าเก็บจนมูลฝอยประจ าเดือนส าหรบัตลาด โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ซ่ึงมีมูลฝอยมาก 
วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

 
2,000 
2,000 

 ค. ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร คร้ังละ 
เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

150 
150 

 ง. ค่าเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏกิูลครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลกูบาศก์เมตรแรกและ
ลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบาศก์เมตรละ 
เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 
150 

 
150 

ที่มา บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายข้อบังคับต าบลสมอแข พ.ศ. 2539 
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ตารางที ่4.8 
 
เปรียบเทียบรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะกับรายได้ต่าง ๆ ของ อบต.สมอแข ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2554-2560 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะ 

รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง (รวม 6 หมวด) 

รายได้รวม
ทั้งหมด 

สัดส่วน (หน่วย : รอ้ยละ) 

รายได้จากค่าธรรมเนียม
ต่อรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ

เอง (รวม 6 หมวด) 

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมต่อ
รายได้รวมทั้งหมด 

2554 886,960.00 6,339,867.59 50,756,227.46 13.99 1.75 

2555 852,570.00 7,612,413.55 57,328,949.04 11.20 1.49 

2556 916,520.00 8,957,552.88 66,192,253.76 10.23 1.38 

2557 833,950.00 10,715,554.70 68,511,353.19 7.78 1.22 

2558 1,017,600.00 15,220,184.56 97,737,262.12 6.69 1.04 

2559 1,330,800.00 18,634,102.73 90,579,258.33 7.14 1.47 

2560 1,505,940.00 19,476,193.90 96,782,293.85 7.73 1.56 

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะร้อยละ 10.10 ต่อปี) 

ที่มา ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี อบต.สมอแข และการวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 

 
(4) ผู้จ่ายค่าค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 

ในพ้ืนที่ อบต.สมอแข มีหลังคาเรือนทั้งหมด 8.212 หลังคาเรือน ใน
ฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของกองคลัง อบต.สมอแข พบว่า รายชื่อผู้
จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและก าจัดขยะมีจ านวน 3,294 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.1 ของ
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ในจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ
ดังกล่าว ทาง อบต. สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จริงประมาณ 2,153 หลังคาเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 50.6 ของจ านวนรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือครอบคลุมจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดร้อยละ 
26.2 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดใน อบต.สมอแช (ตารางท่ี 4.9) 

เมื่อพิจารณาเป็นเขตพ้ืนที่ตามลักษณะชุมชน (ตารางท่ี 4.9) พบว่า 
 (1)  ชุ มชน เมื อ ง  (หมู่ ที่  7 และหมู่ ที่  8)  ส ามารถจั ด เ ก็ บ

ค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมมากที่สุด คือ ร้อยละ 32.0 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนในแต่ละเดือนจะมีแนวโน้มการจัดเก็บได้เพียงร้อย
ละ 37.8 ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 (2) ชุมชนเกษตรกรรม (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6) มีทิศทาง 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมสวนทางกลับพ้ืนที่เขตชุมชนเมือง กล่าวคือ สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
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ครอบคลุมน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 15.3 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณา
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนในแต่ละเดือนจะมีแนวโน้มการจัดเก็บมากถึงร้อยละ 85.9 
ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 (3) ชุมชนชานเมือง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มอยู่ระหว่าง
ชุมชนเมืองกับชุมชนเกษตรกรรม 

 (4) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการครอบคลุมพ้ืนที่
การให้การบริการ (service coverage providing rate) กับอัตราการครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม (fee payer coverage rate) จะพบว่า พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากส านักงาน อบต. 
และการให้การบริการเข้าไปไม่ถึงทั้งหมด (อัตราการครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการต่ า) มีผลต่ออัตรา
การครอบคลุม พ้ืนที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ต่ าด้วย ได้แก่ หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 6 ขณะที่ พ้ืนที่
ชุมชนเมืองและได้รับการบริการที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ชุมชน ส่งผลต่ออัตราครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 

การจ่ายค่าธรรมเนียม จากฐานข้อมูลผู้จ่ายค่าค่าธรรมเนียม (ตารางที่ 
4.10) พบว่า ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เป็นหลังคาเรือนที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชยกรรม และบ้าน
เช่า ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาสัดส่วนมูลค่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้จากผู้จ่ายค่าธรรมเนียมพาณิชยกรรม 
ห้างสรรพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม จะมีสัดส่วนต่อมูลค่ารวมของค่าธรรมเนียมทั้งหมด
สูงกว่ามูลค่ารวมของค่าธรรมเนียมที่เก็บได้จากหลังคาเรือนที่อยู่อาศัย 

(5) ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของทาง อบต.สมอแข 

ได้มอบหมายให้กองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนและก าจัดขยะที่เกิดขึ้นถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของกองคลัง ไม่ได้มีการแยก
รายการค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณประจ าปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายด าเนินการในส่วนนี้จึงไม่ปรากฏใน
งบประมาณประจ าปี 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
ประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากรและค่าด าเนินการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถแจงนับได้ทั้งหมด เพราะ
การจ้างบุคลากรของทาง อบต.สมอแข ได้ก าหนดกรอบการท างานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

กองคลัง ก าหนดบุคลากรด าเนินงาน 2 คน เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 คน มี
ลักษณะการจ้างงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานเต็มเวลาใน 2 หน้าที่ คือ การเก็บ
ค่าบริการน้ าประปาและการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ และพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 
อัตรา ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะอย่างเดียว 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะรวมทั้งหมด

ประมาณ 225,600 บาท3 
4.6.5.3 งบประมาณรายจ่ายที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 

ในแต่ละปีงบประมาณ อบต.สมอแข ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายการจัดบริการ
การจัดการขยะไว้ 3 ส่วน ในปี พ.ศ. 2560 อบต.สมอแข มีค่าใช้จ่ายด าเนินการการจัดการขยะ
ประมาณ 3,332,560 บาท แบ่งเป็นแต่ละรายจ่าย (ตารางท่ี 4.11) ดังนี้ 

(1) ค่าใชจ่ายเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัด
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ ในแต่ละปี อบต.สมอแข ได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่รายจ่ายส่วนนี้ประมาณ 30,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บรวบรวมและเก็บขน เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือ 
การรวบรวมขยะและขนส่งขยะไปแหล่งก าจัด โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประกอบด้วยค่าจ้างบุคลากร  
ค่าซ่อมบ ารุงเก็บขนขยะ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายด าเนินการ
นี้ประมาณ 2,222,560 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคารถเก็บขนขยะแต่ละปี 

และ (3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการก าจัดขยะ (ค่าทิ้งขยะที่บ่อขยะ) เป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือการน าขยะไปทิ้งท่ีบ่อฝังกลบขยะเอกชนหมู่ 11 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก โดยค่าใช้จ่าย
ส่วนี้ปีละประมาณ 1,080,000 บาท 

 
 

  

                                                   
3 ข้อสมมติ (1) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา 
ๆ ละ 9,000 บาท ปฏิบัติงานร้อยละ 100 ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ค่า
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเดือนละ 2,000 บาท ใช้เป็นค่าด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน
และก าจัดขยะร้อยละ 90 ของค่าด าเนินการรายเดือน 
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ตารางที่ 4.9 
 
การครอบคลุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะในพ้ืนที่ 
อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2560 

หมู่ที่ จ านวนหลังคา
เรือนในพื้นที่ 
อบต.สมอแข 

จ านวนหลังคาเรือนที่
มีชื่อในฐานข้อมูลการ

จัดเก็บ 

สัดส่วนการครอบคลุม
การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมตาม
ฐานข้อมูลรายชื่อ 

จ านวนหลังคา
เรือนที่จัดเก็บได้

จริง 

สัดส่วนการครอบคลุม
การจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ
ได้จริง (ร้อยละ) 

1 594 264 44.44 224 37.96 

2 1,116 49 4.39 43 3.64 

3 703 254 36.13 250 35.00 

4 806 139 17.25 114 14.25 

5 260 66 25.38 56 19.55 

6 330 64 19.39 56 17.50 

7 3,179 1,875 58.98 916 13.92 

8 1,224 583 47.63 494 39.74 

รวม 8,212 3,294 40.11 2,153 26.22 

ชุมชน
เกษตรกรรม 

2,040 377 18.48 323 15.83 

ชุมชนชาน
เมือง 

1,769 459 25.95 420 23.74 

ชุมชนเมือง 4,403 2,458 55.83 1,410 32.02 

หมายเหตุ (1) หมู่ 2 พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นค่ายทหาร ทางค่ายทหารจะเป็นผู้จดัเก็บและน าส่งคา่ธรรมเนียม 
ให้กับทาง อบต. โดยที่ทาง อบต. เข้ามาให้การบริการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
(2) หมู่ที ่5 มีข้อตกลงร่วมกันภายในหมู่บ้าน ท่ีจะจัดการขยะโดยการเผาและฝังกลบกันเองในครัวเรือน 
สมาชิกชุมชนไมต่้องการใช้บริการเก็บขนขยะและก าจัดขยะจากทาง อบต. ทาง อบต. ไม่ต้องเข้ามา 
ให้บริการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะภายในหมู่บ้าน 
ที่มา ฐานข้อมูลการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม กองคลัง อบต.สมอแข และการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา 
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ตารางที่ 4.10 
 
ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2560 แบ่งตามลักษณะ
กิจการการใช้สถานที่ 

หมู่ที่ จ านวนหลัง
เรือนที่มีชื่อใน

ฐานข้อมูล
การจัดเก็บ 

ลักษณะหลังคาเรือน (หลัง) 

ที่อยู่
อาศัย 

พาณิชย 
กรรม 

ห้างสรรพ 
สินค้า 

โรงงาน 
อุตสาห- 
กรรม 

บ้านเช่า ธนาคาร โรงแรม สถานที่
ราชการ 

อื่น 
ๆ 

1 264 234 18  1 11     

2 49 42 6   1     

3 254 191 45  2 16     

4 139 40 92   5  1  1 

5 66 64   1   1   

6 64 63    1     

7 1,875 1,797 66 4 2  1 4 1  

8 583 500 54 1 3 24  1   

รวม 3,294 2,931 281 5 9 58 1 7 1  

ที่มา ฐานข้อมูลการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม กองคลัง อบต.สมอแข และแจงนับโดยผู้ศึกษา 

 
4.7 การประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ 

 
การด าเนินการของ อบต.สมอแข ในการจัดบริการการจัดการขยะ โดยภาพรวมของ  

การจัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายด าเนินการจะใช้แนวทางและวิธีการตามระบบแผนงานและ
งบประมาณเปน็หลัก ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการระบบบัญชีการเงินที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดกรอบ
การจัดท าแผนงานและงบประมาณไว้ การประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละปีจึงไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือ
ก าหนดวิธีการใหม่ ๆ ในเชิงการจัดการรวมไว้ รวมถึง การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ใหม่ ทาง อบต. จะขาดการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง โดยรวมจะเน้นการจัดสรรตามรายได้ที่ทาง 
อบต. ประมาณการว่าจะได้รับในแต่ละปี 

การจัดบริการการจัดการขยะของ อบต.สมอแข ด าเนินการตามงบประมาณประจ า ที่
ก าหนดตามระดับความเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การก าหนดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานจึง
เป็นแบบงบประจ า ส่วนการลงทุนเพ่ิมเติมจะได้รับเมื่อมีความจ าเป็นต่อความขาดแคลนที่จะท าให้  
การจัดบริการไม่ตอบสนองต่อประชากรในพ้ืนที่ 
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ในกระบวนการจัดบริการการจัดการขยะสามารถแบ่งออกเป็น 16 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 

การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการจัดการขยะ (2) การบริหารจัดการและการติดตาม 
การด าเนินงาน (3) การบริหารจัดการรายได้จากการจัดการบริการ (4) การก ากับติดตามผลกระทบ
ต่อชุมชน (5) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  (6) การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (7) การเก็บรวบรวมตามแหล่งก าเนิดขยะ 
(8) การคัดแยก ณ แหล่งก าเนิดขยะ (9) การขนส่งจากแหล่งก าเนิดขยะไปสถานที่พักและคัดแยกขยะ 
(10) การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไปสถานที่ก าจัดขยะ (11) สถานที่พักและคัดแยกขยะก่อนส่ง
ก าจัด (12) การใช้ประโยชน์จากขยะ (13) การขนส่งขยะจากสถานที่พักและคัดแยกไปสู่แหล่งก าจัด
ขยะ (14) การก าจัดขยะ (ด้วยเทคโนโลยีการก าจัด / บ าบัด แตกต่างกัน) (15) การให้การบริการเก็บ
ขนขยะแก่ อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ และ (16) การให้การบริการก าจัดขยะแก่ อปท. และ
หน่วยงานต่าง ๆ อบต.สมอแข ได้ด าเนินการในกิจกรรมที่ (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (10.) และ (14.) 
โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่จะไม่ด าเนินการในขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เน้นการจัดการขั้นพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นต่อการจัดการบริการ เช่น ไม่จัดบริการเจ้าหน้าที่กวาดเก็บขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 
การให้บริการแก่การจัดการขยะแก่ อปท. อ่ืน ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ไม่จัดการบริการ ก็ไม่มี
ผลกระทบต่อการบริหารการจัดการภาพรวมของ อบต. เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาการจัดการบริการกับระบบแผนงานและงบประมาณ จะพบว่า อบต.สมอ
แข ได้จัดงบประมาณประจ าปีแยกเฉพาะหมวด ในกิจกรรมที่ (6) (10) และ (14) ภายใต้การบริหาร
จัดการโดยกองสาธารณสุข โดยก าหนดงบประมาณไว้ในแผนเคหะชุมชน แผนงานการก าจัดขยะมูล
ฝอย (รหัส 0244) ส่วนกิจกรรมที่ (1.) (2.) (3.) (4.) และ (5.) เป็นกิจกรรมบริหารการจัดการภาพรวม
ของ อบต. จึงเป็นงบประมาณประจ าที่แฝงไว้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายใน เช่น 
แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด แผนงานการบริหารการคลัง กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป กอง
สาธารณสุข เป็นต้น 

ดังนั้น การศึกษานี้ได้ท าการประมาณการต้นทุนรวมของการจัดการขยะของ อบต. จาก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามรายการและที่เกิดขึ้นจริงแบบแอบแฝงในกิจกรรมอ่ืน ดัวเหตุนี้  จึงแบ่ง
ค่าใช้จ่ายออกได้เป็น 3 ส่วน คือ หนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎไว้ในแผนงานการก าจัดขยะตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ สอง การประมาณการจากค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในแผนงานต่าง ๆ และสาม การประมาณ
การค่าเสื่อมการลงทุน ที่ทาง อบต. ได้มีการลงทุนไว้ 

การประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดากรขยะ อบต.สมอแข (ตารางที่ 4.11) 
พบว่า 
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(1) ต้นทุนรวมของการจัดบริการการจัดการขยะประมาณปีละ 4.503 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการจัดการขยะ 0.043 ล้านบาท 
 2) กิจกรรมการบริหารการจัดการและการติดตามการด าเนินงาน 0.122 ล้านบาท 
 3) กิจกรรมการบริหารจัดการรายได้จากการให้การบริการ 0.267 ล้านบาท 
 4) กิจกรรมการก ากับติดตามผลกระทบต่อชุมชน 0.028 ล้านบาท 
 5) กิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 0.006 ล้านบาท 
 6) กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 0.048 ล้านบาท 
 7) กิจกรรมการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ 2.909 ล้านบาท 
 8) กิจกรรมการก าจัด 1.080 ล้านบาท 
(2) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณรายจ่ายสูง คือ (10) การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไป

สถานที่ก าจัดขยะ และ (14) การก าจัดขยะ ในส่วนนี้ อบต.สมอแข เป็นค่าใช้จ่ายการทิ้งฝังกลบขยะใน
พ้ืนที่เอกชน ต้นทุนรวมทั้ง 2 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 87.7 ของต้นทุนรวมการจัดการขยะ 

(3) ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 
 3.1) ต้นทุนต่อหัวประชากรต่อปี 284.75 บาท หรือ 23.73 บาทต่อเดือน 
 3.2) ต้นทุนต่อหลังคาเรือนต่อปี 548.34 บาท หรือ 45.70 บาทต่อเดือน 
 3.3) ต้นทุนต่อปริมาณขยะ 1 ตัน 1,202.73 บาท 
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ตารางที่ 4.11 
 
ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ อบต.สมอแข ปีงบประมาณ 2560 

โครงสร้างการบริหารการจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (บาทต่อปี) 

ประมาณการค่าใช้จา่ย (บาทต่อปี) ต้นทุนรวมทั้งหมด 
(บาทต่อปี) ด าเนินการ ลงทุน 

1. นโยบายและแผน - 42,618.80 - 42,618.80 

2. การบริหารการจัดการและการ
ติดตามการด าเนินงาน 

- 121,879.80 - 121,879.80 

3. การบริหารจัดการรายได้จากการ
ให้การบริการ 

- 267,354.20 - 267,354.20 

4. การก ากับติดตามผลกระทบต่อ
ชุมชน 

- 28,004.60 - 28,004.60 

5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ ์ - 6,000.00 - 6,000.00 

6. การพัฒนากจิกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

30,000 18,188.60 - 48,188.60 

10. การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะ
ไปสถานที่ก าจัดขยะ 

2,222,560.00 - 686,400.00 2,908,960.00 

14. การก าจัดขยะ (ด้วยเทคโนโลยี
การก าจัด / บ าบัด แตกต่างกัน) 

1,080,000.00 - - 1,080,000.00 

รวมค่าใช้จา่ย 3,332,560.00 484,046.00 686,400.00 4,503,006.00 

ต้นทุนเฉลี่ย บาทต่อป ี บาทต่อเดือน 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวประชากร (บาทต่อหัว) 284.75 23.73 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหลังคาเรือน (บาทต่อหลงัคาเรือน) 548.34 45.70 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันขยะ (บาทตอ่ตัน) 1,202.73  

หมายเหตุ ข้อสมมติการปันส่วนการประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วย ประกอบด้วย (1) ข้าราชการการเมือง 
ได้แก่ นายก และสมาชิกสภา อบต. ปันส่วนร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน (2) ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร ได้แก่ ปลัด ผู้ออ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ปันส่วนร้อยละ 
3.0 5.0 และ 20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามล าดับ (3) เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองคลัง เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ปันส่วนร้อยละ 20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน (4) พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนังานจ้างเหมา เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ปันส่วนร้อยละ 80.0 และ 100.0 ของ
เงินเดือนและค่าตอบแทน (5) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการขยะ ปันส่วนร้อยละ 
20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน และ (6) พนักงานภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา เกี่ยวช้อง
กับการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะ ปันส่วนร้อยละ 100 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ที่มา การประมาณการโดยผู้ศึกษา 
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4.8 มาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 

 
อบต.สมอแข ไม่มีสถานที่บ าบัดและก าจัดขยะเป็นของตนเอง ตั้งแต่แรกเริ่ม อบต. 

จัดซื้อรถเก็บขนขยะคันแรกในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ทาง อบต. ต้องจัดหาที่ทิ้งขยะมาโดยตลอด ที่
ผ่านมา ทาง อบต. ได้ใช้บริการสถานที่ทิ้งขยะของหลาย อปท. ในพ้ืนที่โดยรอบ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ทาง อบต. ได้ใช้สถานที่ทิ้งขยะของภาคเอกชนในพ้ืนที่หมู่ 11 อบต.ท่าโพธิ์ (ต าบลท่าโพธิ์) อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก ซึ่งพ้ืนที่ทิ้งขยะอยู่ห่างจากพ้ืนที่ อบต. ประมาณ 30 กิโลเมตร 

ทั้งนี้ ทาง อบต.สมอแข มีความพยายามที่จะพัฒนาสถานที่บ าบัดและก าจัดขยะเป็นของ
ตนเอง โดยในปี พ.ศ. 2558 อบต.สมอแข ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดท าการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดหาสถานที่ก าจัดขยะและทางเลือกเทคโนโลยีการก าจัดขยะที่เหมาะสมกับการด าเนินงาน
ของ อบต.สมอแข และทาง อบต. ได้ยืนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2558 
ด าเนินโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์4 ผ่านแผนปฏัติการ
เ พ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมระดับจั งหวัด 5 เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน

                                                   
4 อบต.สมอแข ได้จัดท าโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็ยเชื้อเพลิงและปุ๋ย

อินทรีย์ การก าจัดขยะถูกออกแบบให้ระบบมีความสามารถก าจัดขยะได้วันละ 20 ตัน (ปีละ 7,300 
ตัน ประมาณการจาก 365 วันต่อปี) ใช้เทคโนโลยีการก าจัดขยะ 2 วิธี คือ การก าจัดขยะด้วยการหมัก
ทางกลและชีวภาพ (mechanical and biological treatment: MBT และการผลิตแท่งเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟ้า (refuse derived fuel: RDF) ทั้งนี้ ทางโครงการไม่ได้มีการประมาณการต้นทุนการก าจัด
และ/หรือ ต้นทุนการบริหารการจัดการขยะ หากมีการด าเนินโครงการเปรียบเทียบกับการไม่มี
โครงการ 

5 ในปี พ.ศ. 2559 อบต.สมอแข ได้เสนอเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงาน จาก อบต.สมอแข 
ด าเนินโครงการเพียง อปท. เดียว เปลี่ยนเป็นการร่วมด าเนินการกับ อบต.บ้านกร่าง โดยได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื่อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาะสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2559 ในบันทึก
ข้อตกลงเรียกว่า ภาคีสมาชิก โดยภาคีสมาชิกได้ตกลงกันให้มีการการจัดการพ้ืนที่การให้บริการของ
ภาคีสมาชิกด้านการจัดการขยะ ชื่อว่า ศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการร่วมด้านการจัดการขยะ 
วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฯ เพ่ือบริหารและด าเนินการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขภาพิบาล โดย
จัดเก็บขยะจากครัวเรือน หน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ และน ามาบริหารจัดการตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ก าหนดขึ้น 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอรับการอุดหนุนงบประมาณประจ าปีจากรัฐบาล ซึ่งทาง 
อบต.สมอแข ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวน 54.042 ล้านบาท6 กระนั้นก็ตาม 
การด าเนินการจัดท าประชาคมในพ้ืนที่และระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือขอรับมติการพัฒนาสถานที่ก าจัดขยะ 
การด าเนินการผ่านมติจากประชาคมในพ้ืนที่ แต่โครงการต้องถูกยกเลิกไปในปีงบประมาณ 2561 
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) ถูกคัดค้านในประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่  อปท. รอบข้าง และ (2) การไม่ได้รับการอนุมัติ  (อนุญาต)  
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ จากการใช้ประโยชน์เพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ 
การเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน ไปสู่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ใน
เชิงสาธารณะ 

ปัจจุบัน การด าเนินการบ าบัดและก าจัดขยะของ อบต.สมอแข จะน าส่งขยะที่เก็บ
รวบรวมได้ไปบ่อท้ิงขยะภาคเอกชน โดยทาง อบต. ได้จัดท าสัญญาการทิ้งขยะกับภาคเอกชนลักษณะ
สัญญาการทิ้งขยะรายเดือน ทาง อบต. ไม่ได้ด าเนินการจัดท าสัญญาการทิ้งขยะรายปี เหมือน อปท. 
อ่ืน ๆ ที่ทิ้งขยะในพ้ืนที่เดียวกัน เพราะผู้บริหาร อบต. คาดหวังว่า ทาง อบต. จะสามารถจัดหาที่ทิ้ง
ขยะได้ในค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการใช้พื้นที่ทิ้งขยะของภาคเอกชน 

ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะของ อบต.สมอแข ประมาณการจากเงื่อนไขที่ว่า ทางภาคเอกชน
จะประมาณการจากจ านวนเที่ยวรถท่ีน าขยะเข้าไปทิ้ง โดยก าหนดคันรถละ 1,200 บาทต่อเที่ยว ทั้งนี้ 
ถ้าการท าสัญญาการทิ้งขยะเป็นรายปี การทิ้งขยะจะมีเงื่อนไขการทิ้งไม่จ ากัดจ านวนเที่ยวรถและไม่
จ ากัดปริมาณการทิ้ง7 ในแต่ละเดือน ทาง อบต. มีค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะประมาณ 80,000-120,000 

                                                   
6 ทางโครงการฯ ได้คาดการณ์มูลค่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในพ้ืนที่จากการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ 1,825 บาทต่อตัน และมีการอ้างอิงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ขายและการขายแท่งเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า (RDF) แต่ไม่ปรากฏการประมาณการมูลค่าดังกล่าว 

7 การท าสัญญาการทิ้งขยะรายปี ภาคเอกชนจะด าเนินการประเมินจ านวนเที่ยวรถและ
ปริมาณขยะของแต่ละ อปท. โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเดือนละ 120,000-160,000 บาทต่อเดือน 
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บาทต่อเดือน (โดยเฉลี่ยประมาณ 90,000 บาทต่อเดือน) 8 ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะต่อหน่วยตันขยะจะประมาณ 288.46 บาท9 

ทั้งนี้  ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด าเนินการก าจัดขยะในปัจจุบันกับสถานการณ์ที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีความเป็นไปได้ใน 3 กรณี ผลการประมาณการ จะพบว่า 

(1) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2562) ภาคเอกชนจะจัดท า
ข้อตกลงใหม่ เพ่ิมค่าทิ้งขยะ โดยจะถูกค านวณเป็นต่อตันขยะ คือ 400 บาท ดังนั้น อบต.สมอแข จะมี
ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะเพ่ิมข้ึนอีกตันละ 111.54 บาท อบต.สมอแข จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
(บนฐานข้อสมมติที่ปริมาณขยะมีจ านวนเท่ากับในปัจจุบัน) ประมาณปีละ 417,605.76 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 38.7 ของค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะ ที่จะต้องจัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

(2) ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะที่ อบต.สมอแข เสียค่าใช้จ่ายค่าก าจัดขยะ
ให้กับภาคเอกชน กับค่าใช้จ่ายการด าเนินการก าจัดขยะ (operation cost) ที่เกิดจากโครงการที่ 
อบต.สมอแข ที่มีความพยายามจะด าเนินการลงทุนพัฒนาโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือ
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายด าเนินการการก าจัดขยะประมาณ 896.34 บาทต่อ
ตัน10 (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558. หน้า 3-45) อบต.สมอแข จะมีค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะเพ่ิมขึ้นอีก

                                                   
8 ความเห็นของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบต.สมอแข ทั้งนี้ ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา 

(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) อบต. มีภาระค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณเดือนละ 
120,000 – 140,000 บาท จากค่าใช้จ่ายฐานที่ประมาณการไว้ที่ 90,000 บาทต่อเดือน 

9 ข้อสมมติ (1) ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะ (ค่าทิ้งขยะ) เดือนละ 90,000 บาท (2) ปริมาณขยะที่
ขนส่งไปทิ้งเดือนละ 312 ตัน (ประมาณการจากปริมาณขยะต่อวันเฉลี่ย 12 ตัน โดยแต่ละเดือนการ
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะจ านวน 26 วันต่อเดือน) และ (3) ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าขนส่งขยะน าไปท้ิง 

10 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาสถานที่ก าจัดขยะและทางเลือกเทคโนโลยี
การก าจัดขยะที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของ อบต.สมอแข คณะท างานของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประมาณการค่าใช้จ่ายการด าเนินการก าจัดขยะด้วยระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและ
ปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 10,914.29 บาทต่อปริมาณขยะ 15 ตัน ณ ราคาปี 2549 การศึกษานี้ได้ปรับ
ราคา ณ ปี 2549 ให้เป็นราคา ณ ปี 2561 โดยใช้ดัชนีราคาผู้ผลิต (producer price index: PPI) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายการด าเนินการก าจัดขยะประมาณ 13,445.13 บาทต่อปริมาณขยะ 15 ตัน ณ 
ราคาปี 2561 หรือ 896.34 บาทต่อตัน อีกท้ัง การศึกษามีข้อสมมติเพ่ิมเติมว่า ราคาค่าก าจัดขยะนี้ไม่
นับรวมค่าลงทุนต่อหน่วย (unit investment cost) เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนเป็นเงิน
โอนจากรัฐบาล ที่ให้การอุดหนุนแก่ อบต.สมอแข โดยไม่ต้องใช้เงินคืน 
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ตันละ 607.88 บาท หมายความว่า อบต.สมอแข จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมขึ้น (บนฐานข้อ
สมมติที่ปริมาณขยะมีจ านวนเท่ากับในปัจจุบัน) ประมาณปีละ 2.276 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
110.73 ของค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะ หรือคิดเป็นร้อยละ 68.3 ของค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ หรือคิด
เป็นร้อยละ 50.5 ของต้นทุนการจัดการขยะท้ังหมด 

และ (3) ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มด าเนินการการก าจัดขยะร่วมกัน
ของ อปท. (clustering) ซึ่งทาง สถ. ได้มีการประมาณการค่าด าเนินการก าจัดขยะในแต่ละทางเลือก
เทคโนโลยีการก าจัดขยะ พบว่า  

 - วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 314 
บาทต่อตัน 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 
500 บาทต่อตัน 

 - วิธีการเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 1,027 บาทต่อตัน 

 - วิธีการเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 430 บาทต่อตัน 

นั่นหมายความว่า อบต.สมอแข จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมขึ้น (บนฐานข้อสมมติ
ที่ปริมาณขยะมีจ านวนเท่ากับในปัจจุบัน และขึ้นอยู่กับการลงทุนร่วมกันของกลุ่ม อปท. ในพ้ืนที่) ใน
ทุกกรณีวิธีการ ประมาณปีละ 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 0.096 ล้าน
บาทต่อปี 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 0.792 
ล้านบาทต่อปี 

 - วิธีการเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 2.765 ล้านบาทต่อปี 

 - วิธีการเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 0.530 ล้านบาทต่อปี 

ข้อสรุปของการด าเนินการของ อบต.สมอแข ตามมาตรการนี้ อบต.สมอแข จ าต้อง
จัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการก าจัดขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนเงื่อนไขที่ว่า ถ้า
ปริมาณขยะในพื้นที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ ถ้าในอนาคต ประชากรของ อบต.สมอแข ไม่
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มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือน ทาง อบต. จะต้องรับภาระงบประมาณการ
จัดการขยะเพ่ิมข้ึน 

 
4.9 มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 

 
การลดปริมาณขยะจากต้นทางเป็นมาตรการที่ดีต่อการจัดการขยะกลางทาง (ขั้นตอน

การเก็บรวบรวมและขนส่ง) และปลายทาง (ขั้นตอนการก าจัด) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 อบต.สมอแข ได้
จัดสรรงบประมาณให้กองสาธารณสุขด าเนินกิจกรรมการลดปริมาณขยะจากต้นทางปีละ 30,000 
บาท รูปแบบการด าเนินกิจกรรมและกิจกรรม จะเน้นที่การจัดกระบวนการกลุ่มให้ความรู้และ 
การปฏิบัติการในพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมและพ้ืนที่ชุมชน 
ชานเมือง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ผลิตขยะจ านวนไม่มากในแต่ละวัน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม
ประชากรในเขตชุมชนเมือง ที่มีการผลิตขยะจ านวนมากในแต่ละวัน ทาง อบต. มีกิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมายชุมชนเมืองเพียงการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
เส้นทางถนนในชุมชนเท่านั้น 

ข้อสังเกตทั่วไปต่อการด าเนินการมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทาง ดังนี้ 
(1) อบต.สมอแข ไม่ได้มีการประมาณการปริมาณขยะที่ผลิตโดยประชากรของ อบต.

สมอแข มีจ านวนเท่าไร การด าเนินการไม่ได้มีการรวบรวมหรือประมาณการข้อมูลของแต่ละชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

(2) อบต.สมอแข ขาดความเข้าใจต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ การลด
ปริมาณขยะท่ีต้นทาง ชุดข้อมูลที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคและการก่อเกิด
ขยะ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณขยะต้นทางจ าเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าว ประกอบการออกแบบ
กิจกรรมและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ข้อสังเกตเฉพาะพ้ืนที่ต่อการด าเนินการมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทาง ดังนี้ 
(1) ปริมาณขยะจ านวนหนึ่งที่ทาง อบต.สมอแข รวบรวมได้ในแต่ละวัน เป็นขยะจรที่มา

จากพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง ที่ อปท. ดังกล่าว ไม่มีระบบการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะ ซึ่งการที่พ้ืนที่ 
อบต.สมอแข เป็นพ้ืนที่ทางผ่านของการเดินทางเข้าเมืองพิษณุโลก ท าให้ประชากรของพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
รวบรวมขยะเข้ามาท้ิงในพ้ืนที่ อบต.สมอแข พร้อมการเดินทางผ่าน 

(2) การขยายตัวของเขตชุมชนเมืองงมีแนวโน้มความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ปริมาณ
ขยะส่วนใหญ่ ที่ อบต. เก็บรวบรวมและเก็บขนมาจากพ้ืนที่ชุมชนเมืองดังกล่าว ซึ่งชี้วัดได้จากการเก็บ
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รวบรวมและเก็บขนขยะในพ้ืนที่ชุมชนเมืองดังกล่าว ทาง อบต.สมอแข ต้องจัดรถเก็บขนขยะส าหรับ
พ้ืนที่ดังกล่าวจ านวน 2 คัน จากจ านวนรถ 4 คัน 

จากข้อสังเกตทั่วไปและเฉพาะพ้ืนที่ดังกล่าว สมมติฐานของการด าเนินมาตรการการลด
ปริมาณขยะจากต้นทาง คือ ครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่มีพฤติกรรมการจัดการขยะที่แตกต่างกัน กรณี 
อบต.สมอแข เป็น อปท. ที่มีรูปแบบและแนวทางการบริหารแบบชนบท การด าเนินมาตรการย่อม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด อีกทั้ง ครัวเรือนภายในพ้ืนที่ที่มีลักษณะชุมชนที่
แตกต่างกัน คือ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง ย่อมมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

จากการส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ อบต.สมอแข กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 163 ตัวอย่าง การส ารวจได้แบ่งพ้ืนที่การส ารวจออกเป็น 3 ลักษณะชุมชน คือ ชุมชน
เกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง และขยะที่ผลิตออกจากครัวเรือนแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เศษอาหาร และเศษต้นไม่) ขยะรีไซเคิล 
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะ WEEE) ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ 

4.9.1 พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง 
(1) ขยะเศษอาหาร (ตารางที่ 4.12) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการ

ด้วยวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ รอลงมา คือ วิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “ในบ้าน” และ
วิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “นอกบ้าน” เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ชุมชนเมืองเน้นวิธีการ
ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ ขณะที่ชุมชนชานเมืองเน้นวิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “นอกบ้าน” และ
วิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ ส่วนชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “ในบ้าน” 
วิธีการทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” และวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 

(2) ขยะเศษต้นไม้ (ตารางที่ 4.13) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการ
ด้วบวิธีทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” วิธีการเผากลางแจ้ง และวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 
เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ชุมชนเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ และ
วิธีการทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” ขณะที่ชุมชนชานเมืองเน้นวิธีการเผากลางแจ้งและวิธีการทิ้งใต้
ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” ส่วนชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” และวิธีการ
เผากลางแจ้ง 

การจัดการขยะเศษต้นไม้ของครัวเรือนชุมชนเกษตรกรรมกับชุมชนชานเมืองมี
ความน่ากังวลในการปฏิบัติการ วิธีการเผากลางแจ้งมีผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและความเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชน 
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(3) ขยะรีไซเคิล (ตารางที่ 4.14) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย

วิธีแยกเก็บไว้ขาย เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนชานเมืองจะ
เน้นวิธีการแยกเก็บไว้ขาย ขณะที่ชุมชนเมืองจะเน้นวิธีการแยกเก็บไว้ขาย ให้คนเก็บขยะ (คนหิ้วถุง 
ซาเล้ง / คนเก็บขยะ) ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ และใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 

(4) ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะ WEEE) (ตารางที่ 
4.15) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วยวิธีการแยกเก็บไว้ขาย เก็บไว้เฉย ๆ และใส่ถุง
ขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการแยก
เก็บไว้ขาย ชุมชนชานเมืองเน้นวิธีการแยกเก็บไว้ขายและเก็บไว้เฉย ๆ ส่วนชุมชนเมืองเน้นวิธีการเก็บ
ไว้เฉย ๆ แยกเก็บไว้ขาย และใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 

(5) ขยะอันตราย (ตารางท่ี 4.16) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ วิธีการแยกให้ อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด และวิธีการ
แยกไว้ขายให้ร้านขายของเก่า ซาเล้ง เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนชานเมืองและ
ชุมชนเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นหลัก ขณะที่ชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการ
แยกให้ อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด และวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 

(6) ขยะติดเชื้อ (ตารางที่ 4.17) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ และวิธีการแยกไว้น าไปให้ อปท. เมื่อพิจารณาตามลักษณะ
ชุมชน พบว่า ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ส่วนชุมชน
เกษตรกรรมเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ และวิธีการแยกไว้น าไปให้ อปท. นอกจากนี้ มี
ข้อสังเกตต่อชุมชนเกษตรกรรม ที่มีครัวเรือนจ านวนหนึ่งที่ใช้การจัดการขยะติดเชื้อด้วยวิธีการเผา
กลางแจ้ง 

ข้อสรุปของการปฏิบัติการจัดการขยะของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชุมชน
เมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ กับขยะทุกประเภท ขณะที่ชุมชนชานเมืองและชุมชน
เกษตรกรรมจะมีการปฏิบัติด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ประกอบ ได้แก่ 

 (1) การใช้ประโยชน์จากขยะในเชิงเศรษฐกิจ กรณีของขยะรีไซเคิล ขยะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตราย ที่สามารถน ามาขายได้ 

 (2) การใช้ประโยชน์จากขยะในเชิงอาหารสัตว์ กรณีขยะเศษอาหารที่
น ามาใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านและภายนอกบ้าน 

 (3) การจัดการขยะร่วมกับการใช้พ้ืนที่ภายในขอบเขตรั้วบ้าน กรณีขยะ 
เศษอาหารและขยะต้นไม้ ที่เป็นขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  สามารถย่อยสลายกลายเป็น
ปุ๋ยอาหารพชื 
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ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข 

กับกลุ่มตัวอย่างการศึกษาโดยรวมทั้งหมด ที่มีสมมติฐานเชื่อว่า ครังเรือนในแต่ละพ้ืนที่มีพฤติกรรม
การจัดการขยะที่แตกต่างกัน กรณี อบต.สมอแข เป็น อปท. ที่มีรูปแบบและแนวทางการบริหารแบบ
ชนบท พฤตกิรรมการจัดการขยะของครัวเรือนย่อมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมด 
ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว (ตารางท่ี 4.18) พบว่า 

(1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย มีความแตกต่างจากพฤติกรรมโดยรวมทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.1 
และ 0.01 ตามล าดับ และมีความแตกต่างในเชิงบวก นั่นหมายความว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของ
กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ อบต.สมอแข เน้นการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดี โดยเฉพาะการคัดแยกขยะทั้ง 3 
ประเภทดังกล่าว เพ่ือการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะต้นไม้ ต่อขยะรีไซเคิล และขยะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างจากพฤติกรรมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ และมีความแตกต่างกันในเชิงบวก นั่นหมายความ
ว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ อบต.สมอแข เน้นการปฏิบัติการจัดการขยะที่
ไม่ดี โดยเฉพาะการไม่คัดแยกขยะทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว อีกทั้งการจัดการขยะอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสุขภาพของประชาชนในชุมชนด้วย เช่น การใช้วิธีการเผากลางแจ้งกับ
ขยะทั้ง 3 ประเภท 

นอกจากนี้ ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างภายใน
พ้ืนที่ที่มีลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน ภายใน อบต.สมอแข ที่มีสมมติฐานเชื่อว่าลักษณะชุมชนที่
แตกต่างกัน นั่นคือ ครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง ย่อมมี
พฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว (ตารางที่ 
4.19) พบว่า 

(1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิล ของแต่ละ
พ้ืนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการจัดการขยะของ
ครัวเรือนในชุมชนเกษตรกรรมมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมากกว่าชุมชนเมือง ซึ่งชุมชนเมืองจะ
เน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะ 

(2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะต้นไม้ ขยะรีไซเคิล 
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ของแต่ละพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 – 0.05 นั่นสื่อให้เห็นว่า พฤติกรรมการ
จัดการขยะของครัวเรือนในลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน การปฏิบัติการที่ไม่ดีมีความแตกต่างกัน 
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ตัวอย่างเช่น ชุมชนเมืองจะเน้นวิธีการจัดการขยะทุกประเภทโดยใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 
ชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนชานเมืองใช้วิธีการจัดการขยะบางประเภทด้วยการเผากลางแจ้ง เป็นต้น 

4.9.2 การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรณรงค์ 
พฤติกรรมการจัดการขยะอีกด้านหนึ่ง คือ การรับรู้ถึงการรณรณ์และกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ทั้งการสื่อสารโดยภาพรวมและการสื่อสารภายในพ้ืนที่ ซึ่งจาก
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยยกตัวอย่าง 13 กิจกรรมที่น่าสนใจ และก าลังมีการรณรงค์ในปัจจุบัน 
(ตารางที่ 4.20) พบว่า 

(1) โดยภาพรวม ครัวเรือน อบต.สมอแข มีการรรับรู้กิจกรรมการรณรงค์โดยรวม
ร้อยละ 59.3 และน าการรับรู้สู่การปฏิบัติร้อยละ 25.7 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้การรณรงค์
และน าสู่การปฏิบัติมีเพียง 1 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวม  

(2) การรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าร้อยละ 50 มี 8 กิจกรรม 
ได้แก่ การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก การปฏิเสธถุงพลาสติก การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การใช้
ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยพืชสด การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด การ
ใช้กล่องวัสดุย่อยสลายได้แทนกล่องโฟม เช่น กล่องชานอ้อย กล่องพลาสติกใส่อาหาร เป็นต้น การไม่
ใช้กล่องโฟม และการจัดการขยะด้วยวิธีการ 3Rs คิดก่อนใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาผลิตใช้ใหม่ 

(3) กิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นกิจกรรมเดียวที่กลุ่มตัวอย่างมีการน าสู่
การปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ มีการน าสู่การปฏิบัติต่ ากว่าร้อยละ 40 ของจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 

4.9.3 ข้อสรุปของมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 
มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยให้ อปท. ลด

ภาระการจัดการขยะโดยรวม แต่ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือน
โดยภาพรวมแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตามลักษณะชุมชน คือ กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยในพ้ืนที่ชุมชน
เกษตรกรรมและชุมชนชานเมือง ที่สภาพชุมชนยังมีพ้ืนที่บริเวณโดยรอบรองรับการด าเนินกิจกรรม
การจัดการขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจุดเน้นส าคัญของครัวเรือนในพ้ืนที่นี้ คือ การได้
ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมจากการใช้ขยะต่าง ๆ ส่วนกรณีชุมชนเมือง ความจ ากัดของพ้ืนที่และบริเวณ
โดยรอบชุมชน ส่งผลให้การปฏิบัติการของครัวเรือนมีวิธีการปฏิบัติการไม่หลากหลาย การจัดการขยะ
ของชุมชนเมืองจึงเน้นวิธีการจัดการขยะทุกประเภทโดยใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ  

สถานการณ์ในปัจจุบันของการจัดการขยะจากการศึกษา พบว่า ความร่วมมือ
จากครัวเรือนในพ้ืนที่ที่จะลดปริมาณขยะที่ถูกน าทิ้งสู่การจัดการของ อบต. ยังมีน้อย อบต.สมอแข 
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพทางพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
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การจัดการขยะในอนาคตของ อบต.สมอแข จ าเป็นต้องเน้นการปฏิบัติการ

มากกว่าการรับรู้จากการรณรงค์ โดยเฉพาะชุมชนเมืองและชุมชนชานเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรใหญ่
ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะในพื้นที ่

 
ตารางที่ 4.12 
 
การจัดการขยะเศษอาหารของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 27.27 43.33 70.00 51.53 

ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “ในบ้าน” สุนัข 36.36 35.00 22.86 30.06 

ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “นอกบ้าน” สุนัข 6.06 48.33 25.71 30.06 

ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 27.27 21.67 22.86 23.31 

ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “นอกบ้าน” ไก ่ปลา หม ู 12.12 18.33 5.71 11.66 

ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 3.03 13.33 11.43 10.43 

ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน 18.18 8.33 7.14 9.82 

 ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “ในบา้น”  ไก ่ปลา หม ู 18.18 8.33 5.71 9.20 

 
ตารางที่ 4.13 
 
การจัดการขยะอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 57.58 36.67 40.00 42.33 

เผากลางแจ้ง 42.42 43.33 21.43 33.74 

ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 12.12 25.00 47.14 31.90 

ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 12.12 20.00 17.14 17.18 

ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน 15.15 5.00 7.14 7.98 
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ตารางที ่4.14 
 
การจัดการขยะรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

แยกเก็บไว้ขาย 93.94 83.33 58.57 74.85 

ให้คนเก็บขยะ (คนหิว้ถุง ซาเล้ง / คนเกบ็ขยะ) 42.42 31.67 38.57 36.81 

ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ 15.15 41.67 38.57 34.97 

 ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เกบ็ 9.09 21.67 35.71 25.15 

เก็บไว้บริจาค / ท าบุญ 6.06 8.33 17.14 11.66 

 
ตารางที่ 4.15 
 
การจัดการขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) 
หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

แยกเก็บไว้ขาย 72.73 46.67 35.71 47.24 

เก็บไว้เฉย ๆ 24.24 28.33 54.29 38.65 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 3.03 20.00 31.43 21.47 

แยกให ้อบต. น าไปเก็บรวบรวมและส่งก าจัด 6.06 8.33 2.86 5.52 

น าไปบริจาค 3.03 1.67 7.14 4.29 

 
ตารางที่ 4.16 
 
การจัดการขยะอันตรายของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 36.36 70.00 82.86 68.71 

แยกให ้อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจดั 42.42 18.33 20.00 23.93 

แยกไว้ขายให้รา้นขายของเก่า ซาเล้ง 9.09 16.67 7.14 11.04 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 9.09 3.33 2.86 4.29 

ฝังกลบเอง 3.03 1.67 0.00 1.23 

 
 
 
 

Ref. code: 25605524300125IBU



126 

 
ตารางที่ 4.17 
 
การจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 30.30 70.00 92.86 71.78 

แยกไว้น าไปให้ อปท. 21.21 15.00 12.86 15.34 

แยกน าไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 
โรงพยาบาล / ศูนยอ์นามยั / ศูนย์สุขภาพ 

9.09 1.67 4.29 4.29 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 6.06 3.33 2.86 3.68 

เผากลางแจ้ง 9.09 3.33 0.00 3.07 

 
ตารางที่ 4.18 
 
การทดสอบการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข (n=163) กับการ
ปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างรวม (N=484) 

การปฏิบัตกิารจัดการขยะ กลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด  
(N=484) 

กลุ่มตัวอยา่งพื้นที่ อบต.สมอแข 
 (n=163) 

การทดสอบความ
แตกต่างของการ
ปฏิบัติการจัดการ
ขยะ (ค่า t-test) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 12.59 4.15 13.89 4.71 3.53*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 7.44 1.95 7.21 2.02 -1.47 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 5.52 3.20 5.52 3.07 -0.01 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 7.15 1.99 7.58 2.09 2.63*** 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 9.54 3.72 9.98 3.19 1.73* 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 5.83 1.51 6.17 1.72 2.55*** 

ที่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

8.41 2.11 8.46 1.76 0.37 

ที่ไม่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

6.80 1.65 7.07 1.77 1.95** 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 2.75 1.55 3.21 1.87 3.21*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 7.69 1.72 7.80 1.78 0.80 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.51 1.45 2.66 1.52 1.31 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 7.84 1.69 7.96 1.67 0.95 

หมายเหต ุ *** ระดับนยัส าคัญ 0.01 ** ระดับนยัส าคัญ 0.05 * ระดับนยัส าคัญ 0.10 
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ตารางที่ 4.19 
 
การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและท่ีไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง 
อบต.สมอแข (n=163) แยกตามลักษณะชุมชน 

การปฏิบัตกิารจัดการ
ขยะ 

พื้นที่เกษตรกรรม  
(n=33) 

พื้นที่ชุมชนชานเมือง 
(n=60) 

พื้นที่ชุมชนเมือง  
(n=70) 

การทดสอบ
ความแตกต่าง 
(ค่า F-test) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 13.73 3.27 15.00 4.42 13.01 5.34 1.71** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษ
อาหาร 

6.48 2.36 6.88 2.08 7.83 1.61 5.85*** 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 6.00 2.66 5.42 3.28 5.37 3.07 0.80 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษ
ต้นไม้ 

7.24 2.26 7.57 2.14 7.74 1.96 3.95*** 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 10.12 3.43 10.08 2.95 9.81 3.30 2.10** 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 5.64 1.41 5.95 1.65 6.61 1.82 5.57*** 

ที่ดีต่อขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
บ้าน (WEEE) 

8.73 1.40 8.30 1.80 8.47 1.88 1.51 

ที่ไม่ดีต่อขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
บ้าน (WEEE) 

6.39 1.20 7.12 1.92 7.34 1.80 2.95** 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 3.79 1.88 3.20 1.96 2.96 1.73 1.82 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 6.79 2.13 7.92 1.72 8.19 1.47 3.68*** 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 3.03 2.01 2.62 1.32 2.53 1.41 1.03 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 6.61 1.78 8.02 1.73 8.56 1.12 9.54*** 

หมายเหต ุ *** ระดับนัยส าคญั 0.01 ** ระดับนัยส าคัญ 0.05 * ระดับนัยส าคัญ 0.10 
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ตารางที่ 4.20 
 
การรับรู้การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข 
(n=163) หน่วย: ร้อยละ 

ประเด็นการรณรงค์ การรับรู ้ การปฏิบัติตาม 

การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก 92.02 39.26 

การปฏิเสธถุงพลาสติก 90.18 39.26 

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 90.18 66.87 

การใช้ประโยชนจ์ากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยพืชสด 83.44 17.18 

การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด 77.91 43.56 

การใช้กล่องวัสดุยอ่ยสลายได้แทนกล่องโฟม เช่น กลอ่งชานอ้อย กล่องพลาสติกใส่อาหาร 
เป็นต้น 

68.10 12.88 

การไม่ใช้กล่องโฟม 65.03 20.25 

การจัดการขยะดว้ยวิธกีาร 3Rs คิดก่อนใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาผลิตใช้ใหม่ 63.80 38.65 

รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนคัดแยก “ของเสียอันตราย” ไม่ทิ้งไปกับขยะมูล
ฝอยทั่วไป 

44.17 20.86 

การซ้ือของใช้แบบเติม (refill) 30.67 14.72 

การไม่รับถุงพลาสติกใส่สินค้า ได้แต้มสะสม 30.06 7.98 

รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ไม่ให้ถุงพลาสติกแกผู่้ซ้ือทุก
วันจันทร์ พธุ ศุกร ์

18.40 7.98 

รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ ไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ผู้ซ้ือทุก
วันพุธ และวันที่ 15 ของเดือน 

16.56 4.29 

 
4.10 มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

 
มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน เป็นมาตรการที่ต้องการ

ทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะท าให้การด าเนินการของท้องถิ่นลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ  
การจัดการขยะ โดยคาดหวังว่า ผู้ใช้บริการการจัดการขยะในพ้ืนที่จะมีส่วนร่วมในการ (1) ช่วย
รับภาระค่าใช้จ่ายการจัดการบริการของท้องถิ่น ในฐานะผู้ใช้บริการ (2) กระตุ้นให้ผู้ก่อให้เกิดขยะ ได้
เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงภาวะปัญหาของการจัดการบริการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาระการคลังต่อ
การจัดการบริการ และ (3) ท้องถิ่นมีรายได้จ านวนหนึ่งเข้ามาช่วยเสริมและสนับสนุนงบประมาณของ
ท้องถิ่นในการจัดการบริการ 

กรอบนโยบายการจัดการขบะของประเทศและภาพรวมมีสมมติฐานที่เชื่อว่า การเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจากกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ จะช่วยให้ 

Ref. code: 25605524300125IBU



129 

 
(1) ปัญหาปริมาณขยะลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการที่เชื่อว่าประชาชนจะลดการทิ้งขยะออกมาให้ 
อปท. รับผิดชอบ และ (2) มุ่งหวังการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ผู้จัดการบริการให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
กระทรวงหมาดไทยจึงได้แก้ไข พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เพ่ือใช้ทดแทนอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดโดย พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535) ที่ก าหนดให้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ โดยจัดเก็บจากครัวเรือน สถานประกอบการ และผู้ที่ก่อให้เกิดขยะใน
พ้ืนที่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง กรอบนโยบายการจัดการขบะของประเทศและภาพรวมดังกล่าว ได้ก าหนด
แนวทางให้ทุก อปท. ด าเนินการเหมือนกัน ไม่ได้แยกหรือก าหนดให้ อปท. รูปแบบเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแตกต่างกันอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม การจัดบริการการจัดการขยะในพ้ืนที่ อบต.สมอแข ผู้บริหารมีแนว
ทางการจัดการบริการที่แตกต่างจากกรอบนโยบายส่วนกลาง โดยไม่ได้ก าหนดแนวทางการจัดหา
รายได้จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นแนวทางหลัก เป้าประสงค์ท่ีคณะผู้บริหาร อบต. เน้นย้ า คือ (1) 
การควบคุมค่าใช้จ่ายการจัดบริการการจัดการขยะให้สามารถด าเนินการบริการได้ (2) การจัดการ
บริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และ (3) การจัดบริการให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพ้ืนที่ ที่ชี้วัดจากจ านวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อ
ขัดแย้งกับกลุ่มประชากรในพื้นที ่อีกทั้ง มีแนวคิดที่จะชะลอการด าเนินการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่
ประกาศตามกฎหมายก าหนด เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี 

มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุนมีสมมติฐานที่เชื่อว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร อบต.สมอแข จะตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น ทั้งจ านวนประชากรที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่ อ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจะยินดีร่วมจ่าย และกลุ่มประชากรที่จ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ในปัจุบัน จะปรับความ
ยินดีที่จะจ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มตัวอย่างจ่ายอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงจาก 3 ฐาน คือ 

 หนึ่ง ฐานจากการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะในปัจจุบัน ที่ก าหนด
ว่า ครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ อบต.สมอแข ครัวเรือนละ 30 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในการ
สอบถามจะสอบถามถึงความยินดีที่จะจ่ายสูงสุดที่จะยินดีจ่ายจากฐาน ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบสูง
กว่าหรือต่ ากว่าฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมเดิม 

 สอง ฐานต้นทุนรวมของการจัดบริการการจัดการขยะ ซึ่งในกรณีของ อบต.สมอแข 
ได้ประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะไว้ที่ 45 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ดูรายละเอียด
ในหัวข้อ 4.7 ตารางที่ 4.11) 
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 และสาม ฐานอัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม

ข้อบัญญัติ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ก าหนด
ไว้ขั้นต่ าสุดที่ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (อ้างอิงร่างกฎกระทรวงมหาดไทยก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อเดือน 60-102 บาท และค่าธรรมเนียม
การก าจัดต่อเดือน 40-70 บาท รวมค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขน และค่าธรรมเนียมการก าจัด ต่อ 
มูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อเดือน เดือนละ 100-172 บาท) 

 

4.10.1 ผลการส ารวจความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข จ านวน 163 ตัวอย่าง พบว่า 
(1) จ านวนตัวอย่างที่ตอบว่าได้รับการบริการและจ่ายค่าธรรมเนียม 146 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 89.6 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง) จ านวน 1 ตัวอย่าง ที่ได้รับบริการแต่ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียม และจ านวน 16 ตัวอย่างที่ไม่ได้รับการบริการและไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม 

(2) ปรากฎการณ์ที่เชื่อว่า ครัวเรือนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะให้แก่ อบต. ก็ต่อเมื่อครัวเรือนได้รับบริการถังขยะจาก อบต. จากการส ารวจ พบว่า ในจ านวน 
146 ตัวอย่าง ที่ได้รับการบริการและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ อบต. มีจ านวน 116 ตัวอย่าง ที่ได้รับถัง
ขยะจาก อบต. (หรือร้อยละ 79.5) อีกจ านวน 30 ครัวเรือนไม่ได้รับถังขยะจาก อบต. ทั้งนี้ จ านวน 1 
ตัวอย่าง ที่ได้รับการบริการแต่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม เป็นครัวเรือนที่ไม่ได้รับถังขยะจาก อบต. จาก 
การส ารวจปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ ที่ประชาชนในชุมชนใช้ “ถังขยะ” เป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงการได้รับการบริการจาก อบต. และการจ่ายค่าธรรมเนียมต้องมาพร้อมกับการได้รับถัง
ขยะจากทาง อบต. อย่างไรก็ตาม เมื่อถามผู้ที่ได้รับถังขยะจ านวน 116 ตัวอย่าง ทราบหรือไม่ว่าราคา
ถังขยะท่ีได้รับจาก อบต. มีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ทาง อบต. จัดเก็บ พบว่า จ านวน 23 ตัวอย่าง 
หรือร้อยละ 19.8 ของจ านวนผู้ได้รับถังขยะจาก อบต. ที่ทราบว่าราคาถังขยะมีมูลค่าสูงกว่า
ค่าธรรมเนียม หมายความว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้ได้รับการบริการจาก อบต. อีกร้อยละ 80 ไม่ทราบ
ถึงต้นทุนการจัดบริการที่เกิดข้ึน การมอบถังขยะให้แก่ผู้ใช้บริการทุกราย ย่อมเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุน
การจัดบริการเพิ่มขึ้น 

(3) สมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนจะยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับรู้ถึง
ต้นทุนการจัดบริการของทาง อบต. ผลการส ารวจ พบว่า 

 (3.1) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมมีจ านวน 149 ตัวอย่าง 
เพ่ิมข้ึนจากการรับรู้ต้นทุนการจัดบริการ 3 ตัวอย่าง เป็นกลุ่มท่ีไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ อบต. 
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 (3.2) ในจ านวน 149 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม โดยแบ่งเป็น 
  (3.2.1) จ านวน 19 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายลดลงจากค่าธรรมเนียมที่

เคยจ่าย 30 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 12.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.2) จ านวน 67 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่าเดิม ที่ 30 บาทต่อ

เดือน หรือร้อยละ 45.0 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.3) จ านวน 2 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายมากกว่าที่จ่าย 30 บาทต่อ

เดือน ในปัจจุบัน แต่จ่ายน้อยกว่าต้นทุนการจัดบริการที่ 45 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 1.3 ของ
จ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

  (3.2.4) จ านวน 34 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่ากับต้นทุน 
การจัดบริการ ที่ 45 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 22.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

  (3.2.5) จ านวน 27 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่าที่กฎหมายก าหนด ที่ 
100 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 18.1 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

 จ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่จ่ายในปัจจุบันที่ 30 บาทต่อ
เดือน มีจ านวน 63 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 42.3 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม แต่ทั้งนี้มี
จ านวน 19 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 12.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมลดลงจากอัตรา
ปัจจุบัน 

(4) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมจ านวน 149 ตัวอย่าง ความ
ยินดีที่จะจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 44.95 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้น 14.95 บาทต่อเดือน จากอัตรา
ปัจจุบันที่ 30 บาทต่อเดือน 

 

4.10.2 การประมาณการมูลค่าค่าธรรมเนียมที่จะได้รับเพิ่มขึ้น 

การประมาณการมูลค่าค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะได้เพ่ิมขึ้น ภายใต้กรอบการ
ส ารวจความยินดีที่จะจ่ายของครัวเรือน โดยมีข้อสมมติว่า อบต.สมอแข สามารถด าเนินการเก็บได้
ครอบคลุมหลังคาเรือนทั้งหมด ดังนี้ 

(1) จากการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายเฉลี่ย คือ 44.95 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
(2) ในปีงบประมาณ 2560 ในพ้ืนที่ อบต.สมอแข มีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 

8,212 หลังคาเรือน อบต.สมอแข สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากหลังคาเรือนในพ้ืนที่ได้จ านวน 
2,153 หลังคาเรือน หรือร้อยละ 26.2 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด (ดูรายละเอียดตารางที่ 4.9) 
ซึ่งจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีจ านวนครัวเรือนที่ยินดีจะจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัด
ขยะร้อยละ 89.6 ทั้งนี้ ถ้าจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 8,212 หลังคาเรือน ยินดีจ่ายร้อยละ 89.6 จะ
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เท่ากับครัวเรือนที่ยินดีจ่ายทั้งหมด 7,358 หลังคาเรือน โดยคาดว่า จ านวนหลังคาเรือนที่ยินดีจ่าย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 5,205 หลังคาเรือน (จ านวน 7,358 หลังคาเรือน ที่ยินดีจ่าย ลบด้วยจ านวน 
2,153 หลังคาเรือน ที่จ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน) 

(3) จ านวนหลังคาเรือนที่จ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน จ านวน 2,153 หลังคา
เรือน ๆ ละ 30 บาทต่อเดือน อบต.สมอแข สามารถจัดเก็บจากครัวเรือนดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 1,505,940 บาท ซึ่งในการเก็บตามค่าเฉลี่ยความยินดีที่จะจ่าย ครัวเรือนดังกล่าว แต่
ละหลังคาเรือนจะจ่ายเพิ่มข้ึน 14.95 บาทต่อเดือน มูลค่ารวมที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น 32,179 บาทต่อเดือน 
หรือ 386,153 บาทต่อปี รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด 1,892,093 บาท 

(4) จ านวนหลังคาเรือนที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม ที่จะสามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น 5,205 หลังคาเรือน จ่ายครัวเรือนละ 44.95 บาท มูลค่ารวมที่จะ
ได้รับเพิ่มขึ้น 233,943 บาทต่อเดือน หรือ 2,807,321 บาทต่อปี 

(5) ประมาณการได้ว่ามูลค่าค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่จะได้รับ 
เท่ากับ รายได้ที่จะได้รับจากครัวเรือนที่ถูกจัดเก็บในปัจจุบัน 1,892,093 บาท (จากข้อ (3)) และ
รายได้ที่จะได้รับจากครัวเรือนที่ยินดีจะจ่าย 2,807,321 บาทต่อปี (จากข้อ (4)) อบต.สมอแข จะมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะรวม 4,699,413 บาทต่อปี 

(6) ทั้งนี้ ถ้าน าค่าใช้จ่ายการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของการจัดการขยะที่แฝงอยู่ในการด าเนินการของกองคลัง ในปีงบประมาณ 2560 
ประมาณการว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะประมาณ 
267,354.20 บาทต่อปี ถ้าจะเก็บค่าธรรมเนียมให้ได้ 4,699,413 บาทต่อปี อบต.สมอแข จะต้องมี
ค่าใช้จ่าย 834,301 บาทต่อปี 

ดังนั้น รายได้ที่ อบต.สมอแข จะได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน
และก าจัดขยะจากการครอบคลุมหลังคาเรือนในพ้ืนที่ได้ประมาณ 3,865,112 บาทต่อปี 

โดยสรุป จากการประมาณการรายได้ที่ จัดเก็บได้จากการใช้มาตรการนี้ 
3,865,112 บาทต่อปี แต่ทาง อบต.สมอแข มีต้นทุนการจัดการขยะในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
4,503,006 บาทต่อปี ดังนั้น การด าเนินการตามมาตรการนี้ ทาง อบต.สมอแข ยังไม่สามารถจัดเก็บ
รายไดใ้ห้ได้เท่าต้นทุนการจัดการขยะได้ 
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4.10.3 ข้อสรุปของมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

สมมติฐานของมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุนเชื่อ
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร อบต.สมอแข จะตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น ทั้งจ านวนประชากรที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจะยินดีร่วมจ่าย และกลุ่มประชากรที่จ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ในปัจุบัน จะปรับ  
ความยินดีที่จะจ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีก่ลุ่มตัวอย่างจ่ายอยู่ในปัจจุบัน 

ผลการส ารวจสรุปให้เห็นว่า 
(1) ความเป็นพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนชานเมืองของ อบต.สมอแข 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบสนองต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 89.6 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม จะมี
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม พร้อมจะตอบสนองต่อความยินที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบสนองต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมจะ
ครอบคลุมเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 90.8 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ขณะเดียวกัน การให้ข้อมูล 
แก่กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่างใดที่จะปฏิเสธการจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมข้ึน 

(2) การให้ข้อมูลข่าวสารต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ อบต.สมอแข 
ที่อัตรา 45 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน กับอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนดขึ้นใหม่ ที่อัตรา 
100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ข้อสรุปที่ได้ คือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.3 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม ตอบสนองต่อความยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
โดยในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.1 ตอบสนองต่ออัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ใหม่ที่ 100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.8 ตอบสนองต่ออัตรา
ค่าธรรมเนียมตามต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.3 พร้อมตอบสนอง
ต่อความยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน แต่ต่ ากว่าต้นทุน 
การจัดบริการการจัดการขยะ คือ อัตราค่าธรรมเนียม 30-45 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน นั่น
หมายความว่า ในสภาพความเป็นจริง สังคมพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
อัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน ซึ่งจากการประมาณการมีความเป็นไปได้ของอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่ 
45 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 

(3) ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ 
 (3.1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.0 พร้อมจะตอบสนองต่อการคงอัตรา

ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันไว้ที่ 30 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
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 (3.2) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.8 ขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ในปัจจุบัน ลงมาเหลืออัตรา 20 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
ในสภาพความเป็นจริงทางสังคม การเปิดเผยความยินดีที่จะจ่าย อาจจะมีกลุ่ม

ประชากรประมาณร้อยละ 60 พร้อมทีจ่ะไม่เห็นด้วยต่อการปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จากอัตรา
ทีเ่รียกเก็บในปัจจุบัน และพร้อมเข้าสู่กระบวนการต่อรองการขอลดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บด้วย 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มประชากรในพื้นที่ อปท. เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
การรับรู้ถึงสภาพปัญหาของรายได้และต้นทุนการจัดบริการของทาง อปท. ให้แก่กลุ่มประชากรของ
ท้องถิ่นได้รับรู้ การใช้มาตรการที่จะเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่เพ่ิมขึ้น โดยปราศจากการพัฒนา
กระบวนการรับรู้ของประชากรในพ้ืนที่ อปท. อาจจะส่งผลต่อกลุ่มประชากรจ านวนหนึ่งที่จะ
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม และผลักให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวกลายเป็นผู้ใช้บริการสาธารณะฟรี 
(free-riders) ไปพร้อมกัน ซึ่งในปัจจุบันประชากรกลุ่มใช้บริการสาธารณะฟรีมีอยู่แล้วจ านวนหนึ่ง 
จากข้อมูลการส ารวจคาดการณ์ว่า ประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
4.11 สรุปภาพรวม 

 
อบต.สมอแข เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกก าหนดกรอบแนวทางการบริหาร

พ้ืนที่แบบชุมชนชนบท แต่ในสภาวะของการพัฒนา สภาพชุมชน อบต.สมอแข เป็นพ้ืนที่ที่ก าลัง
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ของ อบต. 1 ใน 3 เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมือง ที่ก าลังเติบโต 
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการเป็นย่านที่อยู่อาศัยใหม่ของเขตเมืองพิษณุโลก มีหมู่บ้านจัดสรร
จ านวนมากในพ้ืนที่ ขณะที่พ้ืนที่อีก 2 ใน 3 เป็นพ้ืนที่ชุมชนชานเมืองและชุมชนเกษตรกรรม ความ
แตกต่างกันภายในพ้ืนที่ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติการในการบริหารการจัดการของ อบต. 

การจัดการขยะในพ้ืนที่ อบต.สมอแข มีปริมาณขยะจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ชุมชนตามเส้นทางถนนสายหลักที่เชื่อมต่อไปสู่เมืองพิษณุโลก และเชื่อมต่อกับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ท าให้มี “ขยะจร” จ านวนหนึ่งที่ถูกน ามาทิ้งโดยประชากรต่างพ้ืนที่ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนี่ อบต.สมอแข ไม่ใช่ผลิตโดยประชากรภายในต าบลสมอแขแห่งเดียว ปริมาณขยะในพ้ืนที่ อบต.
สมอแข เฉลี่ยต่อวัน 12 ตัน ซึ่งปริมาณขยะจ านวนนี้ ไม่มีข้อสรุปว่าเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากประชากรใน
พ้ืนที่มีจ านวนเท่าไร และขยะจรมีจ านวนเท่าไร ดังนั้น การจัดการขยะของ อบต.สมอแข จึงเป็น 
การจัดการขยะที่ต้องรับภาระจากขยะภายนอกพ้ืนที่ด้วย 

 
 

Ref. code: 25605524300125IBU



135 

 
การด าเนินมาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 
อบต.สมอแข ไม่มีที่ดินก าจัดขยะเป็นของตนเอง การด าเนินการต้องส่งขยะไปก าจัดที่

บ่อขยะของเอกชน มีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 1.080 ล้านบาท ทั้งนี้ ในสถานการณ์
ที่ภาคเอกชนเพ่ิมค่าก าจัดขยะเป็น 400 บาทต่อตัน อบต.สมอแขจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นปีละ 
417,605.76 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.7 ของค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะในปัจจุบัน ที่จะต้องจัดเตรียม
งบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ อบต.สมอแข ด าเนินการพัฒนาโครงการสร้างระบบ
การจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายด าเนินการการก าจัดขยะประมาณ 
896.34 บาทต่อตัน อบต.สมอแข จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมข้ึน ประมาณปีละ 2.276 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 110.73 ของค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะในปัจจุบัน และถ้าการรวมกลุ่มด าเนินการ
การก าจัดขยะร่วมกันของ อปท. (clustering) ตามนโยบายของรัฐบาล อบต.สมอแข จะต้องจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 0.096-2.765 ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับการเลือกเทคโนโลยีการก าจัดขยะ 

การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 
ถ้าแบ่งพ้ืนที่ อบต.สมอแข ออกเป็น 3 ลักษณะชุมชน คือ ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง 

และชุมชนเกษตรกรรม วิธีการปฏิบัติการต่อการจัดการขยะของทั้ง 3 ชุมชน มีความแตกต่างกัน 
(1) ชุมชนเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ กับขยะทุกประเภท ขณะที่

ชุมชนชานเมืองและชุมชนเกษตรกรรมจะปฏิบัติด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ประกอบ ได้แก่ 
  (1.1) การใช้ประโยชน์จากขยะในเชิงเศรษฐกิจ กรณีของขยะรีไซเคิล ขยะ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตราย ที่สามารถน ามาขายได้ 
  (1.2) การใช้ประโยชน์จากขยะในเชิงอาหารสัตว์ กรณีขยะเศษอาหารที่

น ามาใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในบ้านและภายนอกบ้าน 
  (1.3) การจัดการขยะร่วมกับการใช้พ้ืนที่ภายในขอบเขตรั้วบ้าน กรณีขยะ

เศษอาหารและขยะต้นไม้ ที่เป็นขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  สามารถย่อยสลายกลายเป็น
ปุ๋ยอาหารพืช 

(2) ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง อบต.สมอแข กับกลุ่ม
ตัวอย่างการศึกษาโดยรวม พบว่า 

  (2.1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย มีความแตกต่างจากพฤติกรรมภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.1 และ 
0.01 ตามล าดับ และมีความแตกต่างในเชิงบวก 
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  (2.2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะต้นไม้ ต่อขยะรีไซเคิล และ

ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มีความแตกต่างจากพฤติกรรมภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ และมีความแตกต่างกันในเชิงบวก 

(3) ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างภายในพ้ืนที่ที่มีลักษณะ
ชุมชนที่แตกต่างกัน ภายใน อบต.สมอแข พบว่า 

 (3.1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิล ของแต่ละ
พ้ืนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 (3.2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะต้นไม้ ขยะรีไซเคิล 
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ของแต่ละพ้ืนที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 – 0.05  

ข้อสรุปการลดปริมาณขยะต้นทาง อบต.สมอแข จ าเป็นต้องพัฒนามาตรการกับ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนเมือง เพ่ือให้เกิดการแยกขยะให้มากขึ้น ขณะที่พ้ืนที่ชุมชนชานเมือง
และชุมชนเกษตรกรรม จ าเป็นต้องลดปัญหาการปฏิบัติการที่ไม่ดีของครัวเรือน โดยเฉพาะการเผาขยะ
กลางแจ้ง ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับขยะทุกประเภท 

การด าเนินมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 
ปัญหาของการพัฒนารายได้และการคืนทุน คือ (1) การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ไม่ครอบคลุมหลังคาเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ อบต. (2) การลงทุนส่วนเพ่ิมต่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมหลังคาเรือนเพ่ิมขึ้น (3) การขาดกลไกการด าเนินงานร่วมกัน
หลายฝ่ายภายในองค์กร ที่จะด าเนินการร่วมกันในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะกองคลังและ
กองสาธารณสุข และ (4) ความชัดเจนของนโยบายคณะผู้บริหาร อบต. ต่อการจัดหารายได้จาก
ค่าธรรมเนียม 

จากผลการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า 
(1) การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้นจากที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันที่ 30 บาทต่อหลังคา

เรือนต่อเดือน เป็นอัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีความเป็นไปได้ที่ 45 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน เมื่อ
ประชาชนรับรู้ถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดการขยะ ทั้งนี้  หากก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมสูงขึ้นกว่าอัตรา (45 บาท/เดือน) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ได้เพ่ิมขึ้น จะได้รับการ
ตอบสนองจากประชาชนในพ้ืนที่ อบต. ลดลง  และทั้งนี้ มีประชากรร้อยละ 60 พร้อมที่จะไม่จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน (30 บาท/เดือน) 

(2) การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม อบต. จ าเป็นต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึนมากกว่าเดิม เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้สถานการณ์ปัญหาค่าใช้จ่ายของ อบต. 
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(3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งในอัตราปัจจุบันและ / หรือในอัตราใหม่ตามข้อเสนอที่ 

45 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถช่วยให้การจัดบริการคืนทุนได้ทั้งจ านวน 
ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ 3.333 ล้านบาท อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะคืน
ทุน แต่ถ้าพิจารณาต้นทุนการจัดบริการทั้งหมด 4.503 ล้านบาท และในกรณีท่ีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายก าจัด
ขยะอีกจ านวน 0.418 – 2.765 ล้านบาท การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถคืนทุนได้ตาม
ต้นทุนที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 5 

การบริหารการจัดการขยะของเทศบาลต าบลหัวรอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
5.1 สภาพบริบททางพื้นที่ 

 
เทศบาลต าบลหัวรอเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบล ได้รับการจัดเป็น

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง โดยเทศบาลต าบลหัวรอยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวรอ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

เทศบาลต าบลหัวรอครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหัวรอทั้งต าบล มีพ้ืนที่ 40.2 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 12 หมู่บ้าน 

เทศบาลต าบลหัวรอ มีอาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ต าบลป่าโทก (อบต.ป่าโทก) ต าบลมะขามสูง (อบต.มะขามสูง) 

และต าบลบ้านป่า (อบต.บ้านป่า) อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
ทิศใต ้  ต าบลอรัญญิก (เทศบาลเมืองอรัญญิก) และเทศบาลนครพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ต าบลดอนทอง (อบต.ดอนทอง) ต าบลสมอแข (อบต.สมอแข) 
ทิศตะวันตก  แนวเขตแม่น้ าน่าน 
ถ้าพิจารณาจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนหลังคาเรือนในระยะ 30 ปีที่ผ่านมา จะพบว่า 

จ านวนหลังคาเรือนมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทต.หัวรอ เป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลการขยายตัวของ
เมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะการได้รับการพัฒนาเป็นเขตพ้ืนที่อยู่อาศัยหนาแน่นย่านชานเมืองพิษณุโลก 
(Phitsanulok’s suburb) การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรร ส่งผลต่อการโยกย้าย
ถิ่นฐานจากในเขตเมืองพิษณุโลกออกมาอาศัยในพ้ืนที่ชานเมือง นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิผลจากการ
ขยายตัวของสถานที่ราชการระดับภูมิภาค สถานศึกษาขนาดใหญ่ประจ าจังหวัด และการเข้ามาของ
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 1,500 คนต่อวัน) 

ในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ สามารถแบ่งเขตการใช้พ้ืนที่ตามลักษณะชุมชนได้เป็น 3 ลักษณะ 
(ภาพท่ี 5.1) คือ 

 หนึ่ง เขตชุมชนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 11 และหมู่ 12 
เป็นพื้นที่ย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นและเขตเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก และ
เป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างพ้ืนที่เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเส้นทาง
หลีกเลี่ยงจราจรหนาแน่นของศูนย์กลางเมืองพิษณุโลกและพ้ืนที่การท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลก 
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นอกจากนี้ ในพ้ืนที่เขตชุมชนเมืองเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการการบริหารระดับภูมิภาค
จ านวนมาก 

 สอง เขตชุมชนชานเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ 1 หมู่, 2 และหมู่ 3 เป็นพ้ืนที่เขตกึ่ง
เมือง ที่ก าลังได้รับการพัฒนาเป็นเขตที่อยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะในหมุ่ 2 ที่มีจ านวนหมู่บ้านจัดสรร
ขนาดใหญ่เข้ามาด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 สาม เขตชุมชนเกษตรกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม (พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว) อยู่ทางด้านเหนือของเมือง ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบท อาชีพ
หลักของคนในชุมชน คือ เกษตรกร รับจ้างในภาคการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ประชากรในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นประชากรดั่งเดิมของต าบล แต่ทั้งนี้ ในระยะ 30 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่นี้ได้รับอิทธิพลการพัฒนา
เมืองและเศรษฐกิจจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ ก าลังแรงงานการผลิต 1,500 คนต่อ
วัน ส่งผลให้จ านวนห้องเช่า หอพัก และบ้านเช่า มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในพ้ืนที่นี้ ส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเป็นวิถีชุมชนเมืองมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตต าบลหัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ทต.หัวรอ 
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5.2 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 
สถิติจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนของต าบลหัวรอ (ทต.หัวรอ) จาก

ฐานข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536-
2560 (ตารางที่ 5.1) พบว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี ต าบลหัวรอมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นมาโดย
ตลอด จากจ านวน 13,529 คน ในปี พ.ศ. 2536 เพ่ิมเป็น 23,971 คน ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน
ประชากรมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.42 ต่อปี ขณะที่จ านวนหลังคาเรือน มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 
3,784 หลังคา ในปี พ.ศ. 2536 เป็น 11,884 หลังคา ในปี พ.ศ. 2560 จ านวนหลังคาเรือนมีอัตรา
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 4.9 ต่อปี 

ทั้งนี้ เมื่อเปรี่ยบเทียบกับอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน
ของภาพรวมอ าเภอเมืองพิษณุโลก ที่จ านวนประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.23 ต่อปี และ
จ านวนหลังคาเรือนมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.92 ต่อปี จะพบว่า ต าบลหัวรอมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนมากขึ้นกว่าภาพรวมของอ าเภอเมือง โดยจ านวนประชากร
และจ านวนหลังคาเรือนเพ่ิมข้ึนมากกว่า 10.6 และ 1.7 เท่า ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ต าบลหัว
รอมีความหนาแน่นของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนต่อพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น และเป็นพ้ืนที่ที่
มีการขยายตัวของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนโดยเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ภาพรวมของ
อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนของแต่ละหมู่บ้าน
ต่อพ้ืนที่หมู่บ้าน (ตารางท่ี 5.2) พบว่า ทต.หัวรอ มีจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนกระจุกตัว
อยู่ในพื้นท่ีเขตชุมชนเมืองกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่ชุมชนเมือง มีขนาดใหญ่กว่าชุมชน
เกษตรกรรม 4 เท่า ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาความหนาแน่นของแต่ละเขตชุมชน จะพบว่า ชุมชนชานเมืองมี
ความหนาแน่นของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนมากกว่าเขตชุมชนเมือง เนื่องจากมีขนาด
พ้ืนที่เล็กกว่าเขตชุมชนเมือง 3 เท่า อีกทั้ง พ้ืนที่เขตชุมชนขานเมืองมีอัตราการเจริญเติบโตของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมาก 
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ตารางที่ 5.1 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนจ านวนประชากรต่อ
จ านวนบ้าน และสัดส่วนจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ ทต.หัวรอ ระหว่างปี 2536-2560 (ทุก ๆ 5 ปี) 

ปี พ.ศ. จ านวน
ประชากร (คน) 

จ านวนบา้น 
(หลังคา) 

ความ
หนาแน่น (คน 

/ ตร.กม.) 

สัดส่วน 

จ านวนประชากรต่อ
จ านวนบา้น (คน / หลัง) 

จ านวนบา้นต่อพื้นที ่
(หลัง / ตร.กม) 

2536 13,529 3,784 337 3.58 94 

2540 15,238 4,877 379 3.12 121 

2545 16,177 5,780 402 2.80 144 

2550 18,892 8,126 470 2.32 202 

2555 21,577 9,897 537 2.18 246 

2560 23,971 11,884 596 2.02 296 

อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลีย่ต่อป ี 2.42 4.90 - - - 

ที่มา www.khonthai.com สืบคน้ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 
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ตารางที่ 5.2 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ และความหนาแน่น
จ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ ทต.หัวรอ ปี 2560 แยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
หลังคาเรือน 

ขนาดพื้นที่
หมู่บ้าน 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 

ประชากรต่อพื้นที ่
(คน / ตร.กม.) 

หลังคาเรือนต่อพื้นที่ 
(หลังคา / ตร.กม) 

1 บางพะยอม 558 184 0.70 797.14 262.86 

2 บางพะยอม 1,173 460 1.00 1,173.00 460.00 

3 ตาปะขาวหาย 3,887 2,323 2.50 1,554.80 929.20 

4 ตาปะขาวหาย 596 507 1.10 541.82 460.91 

5 คลอง 2,867 1,488 1.00 2,867.00 1,488.00 

6 เต็งหนาม 3,326 1,706 3.00 1,108.67 568.67 

7 สระโคล่ 989 604 3.60 274.72 167.78 

8 เต็งหนาม 3,216 1,366 4.00 804.00 341.50 

9 เต็งส านัก 861 334 10.50 82.00 31.81 

10 สระโคล ่ 1,568 624 8.00 196.00 78.00 

11 เต็งหนาม 2,670 1,308 3.50 762.86 373.71 

12 คลอง 2,260 980 1.30 1,738.46 753.85 

รวมทั้งหมด 23,971 11,884 40.20 596.29 295.62 

ความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือนตามลักษณะชุมชน 

เขตชุมชนเมือง 14,935 7,355 13.90 1,074.46 529.14 

เขตชุมชนชานเมือง 5,618 2,967 4.20 1,337.62 706.43 

เขตพื้นที่เกษตรกรรมดั่งเดิม 3,418 1,562 22.10 154.66 70.68 

การกระจายตวัของจ านวนประชากรและหลังคาเรือน (ร้อยละ) 

เขตชุมชนเมือง 62.30 61.89 34.58 - - 

เขตชุมชนชานเมือง 23.44 24.97 10.45 - - 

เขตพื้นที่เกษตรกรรมดั่งเดิม 14.26 13.14 54.98 - - 

ที่มา (1) ข้อมูลจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน สืบค้นข้อมลูจาก www.khonthai.com  
เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 
(2) ขนาดพื้นท่ีหมู่บ้าน ได้จากการประมาณการของผูศ้ึกษา การประมาณการได้จากการวดัขนาดพื้นท่ี 
จากแผนที่แบ่งเขตต าบลและหมู่บา้นของกองช่าง เทศบาลต าบลหัวรอ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประมาณ 
การอย่างคร่าว ๆ มคีวามถูกต้องในระดับหนึ่งเท่านั้น 
(3) ความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือน วิเคราะหโ์ดยผู้ศึกษา 
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5.3 โครงสร้างองค์กรกับการบริหารจัดการ 

 
5.3.1 การแบ่งส่วนงานภายในองค์กร 

ทค.หัวรอ แบ่งโครงสร้างภายในองค์กรออกเป็น 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
(1) ส านักปลัด ท าหน้าที่การบริหารการจัดการภาพรวมของเทศบาล รวมถึง

ภารกิจบริการสาธารณะ ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 
(2) กองคลัง ท าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ตามบทบาทหน้าที่ และการรับ-จ่าย

งบประมาณ 
(3) กองช่าง ท าหน้าที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่เขตเทศบาล  

การอนุญาตการก่อสร้างอาคาร และการผังเมือง เป็นต้น 
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่การพัฒนาการสาธารณสุข  

การควบคุมมลพิษ เหตุร าคราญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข การจัดการบริการการเก็บขนขยะ 
เป็นต้น ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหัวรอมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง คือ รพ.สต. ต าบล 
หัวรอ และ รพ.สต. บ้านสระโคล่ ทั้งนี้ ทั้ง 2 แห่ง ยังไม่ได้โอนย้ายสังกัดมาอยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท าหน้าที่การพัฒนาด้านการศึกษาของ
เทศบาลโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 4 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหัวรอ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโคล่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอ้ืออาทร 

อีกทั้ง ในพ้ืนที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 แห่ง ที่ทางเทศบาลให้การสนับสนุน
การพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนวัดโพธิญาณ โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียน
วัดสระโคล่ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

(6) กองสวัสดิการสังคม ท าหน้าที่การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เป็นต้น 

 
5.3.2 จ านวนบุคลากรขององค์กร 

ทต.หัวรอ มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 156 คน แบ่งตามประเภทลักษณะต าแหน่ง
งานออกเป็น 5 ลักษณะ (ตารางที่ 5.3) ประกอบด้วย ต าแหน่งงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น 64 คน 
และพนักงานจ้างราชการส่วนท้องถิ่น 92 คน 
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ตารางที่ 5.3 
 
จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ ทต.หัวรอ ปี 2560 

ลักษณะการจา้งงาน 
/ ต าแหน่ง 

ส านัก
ปลัด 

กอง
คลัง 

กอง
ช่าง 

กองศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ 

ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

ข้าราชการท้องถิ่น 
ระดับบริหาร 

2 2 2 2 2 2 - 12 

ช้าราชการท้องถิ่น
ระดับปฏิบัติการ 

11 7 3 3 2 3 2 31 

พนักงานครูเทศบาล - - - 9 - - - 9 

ลูกจ้างประจ า - 1 - - - 1 - 2 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 
ข้อตกลงจ้าง 4 ปี 

9 5 5 8 8 4 - 39 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ทักษะ) 
ข้อตกลงจ้าง 1 ปี 

- - - 3 - - - 3 

พนักงานจ้างทั่วไป 
(ลูกจ้างทั่วไปและ
งานจ้างเหมา
บริการ) 

30 3 4 3 18 2 - 60 

รวมทั้งหมด 52 18 14 28 30 12 2 156 

ที่มา แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลต าบลหัวรอ พ.ศ. 2561-2563 

 

5.4 งบประมาณรายได้-รายจ่าย 

 
5.4.1 งบประมาณรายได้ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 ทต.หัวรอ มีรายได้เฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ 
ประมาณปีละ 90.0 -125.0 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.5 ของงบประมาณรายได้  ส่วนรายได้ที่มาจากแหล่งรายได้ตาม
ความสามารถที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนเฉลี่ย 10.5 ของงบประมาณรายได้ (ตารางท่ี 5.4) 

เมื่อพิจารณาหมวดรายได้ตามความสามารถที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จะพบว่า หมวด
ภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 5.3-6.0 ล้านบาท สัดส่วนเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 5.9 ของงบประมาณรายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 56.2 ของรายได้ตามความสามารถที่
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ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รองลงมา คือ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีสัดส่วนร้อยละ 23.1 และ 15.4 ของงบประมาณรายได้ทั้งหมด 
ตามล าดับ 

จากแหล่งรายได้ต่าง ๆ ดังกล่าว รายได้โดยรวมของ ทต.หัวรอ ต้องพ่ึงพิงรายได้
จากการจัดสรรและอุดหนุนของรัฐบาลส่วนกลางเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 90 ของ
งบประมาณรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาจากรายได้ตามความสามารถที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จะ
พบว่า หมวดภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง และหมวดรายได้จากทรัพย์สิน มีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยตล อด 5 
ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2556-2560) ร้อยละ 8.0 8.6 และ 9.1 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
รายได้จากทั้ง 3 หมวด จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 10 ต่อปี รายได้ดังกล่าวอาจจะยังไม่
เพียงพอต่อการจัดการบริการสาธารณะตามทันความเจริญเติบโตของพ้ืนที่ชุมชนที่มีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง 

5.4.2 งบประมาณรายจ่าย 
ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 ทต.หัวรอ มีรายจ่ายเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณ 

ประมาณปีละ 73.1 -101.1 ล้านบาท รายจ่ายดังกล่าวได้รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลสนับสนุน
ให้ในการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งก่อนหน้าปีงบประมาณ 2559 งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจะไม่ต้องน ามารวมไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี (ตารางท่ี 5.4) 

งบประมาณรายจ่าย 1 ใน 3 เป็นรายจ่ายเพ่ือเงินเดือนและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการฝ่ายประจ า รายจ่ายเพ่ือการด าเนินงาน และรายจ่ายเพ่ือการ
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 25.7 และ 20.9 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด (ตารางท่ี 5.5) 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม 4 ด้าน 12 แผนงาน การจัดสรรงบประมาณ
ของ ทต.หัวรอ ในระยะ 3 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา จะจัดสรรให้กับแผนงานบริหารทั่วไป ร้อยละ 26.7 
รองลมาเป็นแผนงานการศึกษา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานงบกลาง และแผนงาน
เคะชุมชน ร้อยละ 18.2 15.4 11.7 และ 10.3 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5.6) 
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ตารางที่ 5.4 
 
แหล่งรายได้ของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2556-2560 

แหล่งรายได ้ 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วนรายได้
เฉลี่ยแต่ละ
หมวด (ร้อย

ละ) 

อัตราการเพิ่มข้ึน
เฉลี่ย 5 ปี (ร้อย

ละ) 

1. รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง 8,870,142.80 9,106,571.69 9,689,485.76 11,241,819.33 10,032,805.65 10.50 6.31 

1.1 หมวดภาษีอากรที่ท้องถ่ิน
จัดเกบ็เอง 

4,725,522.74 4,911,541.66 5,377,717.73 5,726,334.65 6,062,723.57 5.87 7.97 

1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนญุาต ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 

1,794,509.00 2,093,493.00 2,027,823.00 3,159,622.50 2,449,838.00 2.43 8.55 

1.3 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1,494,701.06 1,817,726.03 1,728,828.98 2,274,714.18 1,461,344.08 1.62 9.11 

1.4 หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพานิชย ์

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 855,410.00 283,811.00 555,116.05 73,948.00 55,200.00 0.57 15.40 

1.6 หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 7,200.00 3,700.00 0.00 - 

2. รายได้ท่ีรัฐและหน่วยงาน
ส่วนกลางเก็บและจัดสรร / แบ่ง
ให้ ท้องถิ่น 

79,122,119.09 83,631,955.93 83,013,525.65 78,156,343.71 115,339,529.39 89.50 12.65 

2.1 หมวดค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับที่หน่วยงานเก็บและ
จัดสรรให ้

0.00 213,950.00 0.00 9,874.60 156,175.40 0.03 - 

2.2 หมวดภาษีจัดสรร 52,537,870.09 52,972,167.93 53,130,243.65 50,013,169.11 60,514,358.25 52.49 11.04 

2.3 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,584,249.00 30,445,838.00 29,883,282.00 28,133,300.00 54,668,995.74 36.98 18.00 

รายได้รวมท้ังหมด 87,992,261.89 92,738,527.62 92,703,011.41 89,398,163.04 125,372,335.04  11.78 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณประจ าปี และกองคลัง ทต.หัวรอ 

 
ตารางที่ 5.5 
 
งบประมาณรายจ่ายของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2556-2560  (แบ่งตามประเภทรายจ่าย) 

หมวดงบประมาณรายจ่าย 2556 2557 255 2559 2560 สัดส่วน
รายจ่ายเฉลี่ย
แต่ประเภท

รายจ่าย (ร้อย
ละ) 

อัตราการ
เพิ่มข้ึน

เฉลี่ย 5 ปี 
(ร้อยละ) 

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 3,883,867.00 2,847,019.00 2,848,320.00 2,848,320.00 2,755,555.00 3.90 -7.48 

เงินเดือนและค่าตอบแทน
ฝ่ายประจ า 

18,273,895.50 20,384,646.06 23,816,355.50 29,439,887.00 31,265,787.00 31.08 14.55 

ค่าด าเนินการ 17,989,665.01 23,876,013.96 21,310,712.01 18,244,193.19 18,198,243.69 25.66 1.83 

เงินอุดหนุนและงบกลาง 12,884,886.00 16,003,752.96 3,549,593.80 8,246,400.78 37,951,267.31 18.45 109.73 

ค่าลงทุน 23,720,306.36 9,196,845.24 21,781,950.14 14,364,369.08 11,783,149.09 20.91 5.90 

รวมทั้งหมด 76,752,619.87 72,308,277.22 73,306,931.45 73,143,170.05 101,954,002.09 100.00 8.69 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณประจ าปี และกองคลัง ทต.หัวรอ 
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ตารางที่ 5.6 
 
งบประมาณรายจ่ายของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2556-2560 แบ่งตามผนและแผนงานรายจ่าย 

แผน แผนงาน 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
รายจ่าย
เฉลี่ยตาม
แผนงาน 
(ร้อยละ) 

บรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 18,688,007.07 20,678,724.94 23,943,542.22 20,300,028.06 20,104,597.99 26.71 

ความสงบภายใน 2,251,794.91 2,719,567.61 2,656,009.00 4,799,659.08 3,980,253.94 4.70 

การบริการชุมชนและสงัคม งานการศึกษา 16,181,739.89 21,481,558.94 10,659,579.89 11,150,370.66 25,179,340.94 18.16 

งานการสาธารณสุข 5,409,231.66 5,302,012.50 7,903,277.62 5,559,313.00 4,957,124.82 7.75 

งานสังคมสงเคราะห ์ 1,441,565.71 2,335,893.06 2,621,252.00 2,827,863.00 3,189,087.00 3.52 

งานเคหะชุมชน 5,498,027.03 7,232,073.21 9,041,131.92 7,750,564.39 8,017,083.87 10.26 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 539,287.00 836,970.00 920,353.00 1,074,360.00 56,031.00 0.93 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

1,433,674.00 980,781.00 799,410.00 445,085.00 128,215.00 0.61 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 21,465,466.60 7,532,667.96 12,016,286.00 14,592,336.40 10,140,395.22 15.43 

การเกษตร 284,725.00 346,643.00 167,540.00 85,725.00 104,805.00 0.15 

การพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง 3,559,101.00 2,861,385.00 2,578,549.80 4,557,865.46 26,097,067.31 11.78 

รวม 76,752,619.87 72,308,277.22 73,306,931.45 73,143,170.05 101,954,002.09 100.00 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณประจ าปี และกองคลัง ทต.หัวรอ 

 
5.5 นโยบายและแนวทางการจัดการขยะ 

 
การจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลหัวรอ ผู้บริหาร ทต.หัวรอ ได้แบ่งส่วนงานภายในจัดให้มี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2554 และได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ปริมาณขยะในพืนที่  ทต.หัวรอ จากการประมาณการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ทต.หัวรอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณ 22-27 ตันต่อวัน1 โจทย์หลักของ

                                                   
1 ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 น าเสนอไว้ว่า ปริมาณขยะ ปีพ.ศ. 2554 

ประมาณ 28-30 ตันต่อวัน ปีพ.ศ. 2555 ประมาณ 30 ตันต่อวัน ปีพ.ศ. 2556 ประมาณ 28-32 ตัน
ต่อวัน ปีพ.ศ. 2557 ประมาณ 25-27 ตันต่อวัน และจากการสัมภาษณ์รักษาการผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีพ.ศ. 2560 ประมาณ 22-327ตันต่อวัน 
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ปัญหาขยะในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ คือ ปริมาณขยะมีจ านวนมากกว่าการเติบโตของจ านวนประชากร และ
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ ปัญหาขยะจ านวนมากมาจาก2 

 (1) ขยะจรจากพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง ได้แก่ อบต.ป่าโทก อบต.มะขามสูง และ อบต.
ดอนทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก และ อบต.ท้อแท้ และ อบต.วัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ ทั้ง 5 พ้ืนที่ ไม่มี
การลงทุนในระบบเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะภายในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง โดยทั้ง 5 อบต. พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของ อบต. เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีขนาดชุมชนเล็ก และกระจายตามแนวเส้นทางถนนสาย
หลักและสายรองที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลก 

 (2) พ้ืนที่ ทต.หัวรอ เป็นเส้นทางสัญจร ที่เป็นทางผ่านเข้าสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
เมืองพิษณุโลก ซึ่งท าให้ขยะจรจากพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง และผู้สัญจรผ่านทาง น าขยะเขามาทิ้ งใน
พ้ืนที่ โดยเฉพาะเขตชุมชนเกษตรกรรมของ ทต.หัวรอ (หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 10) 

 (3) การเติบโตของหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ ซึ่งมีจ านวนประชากรแฝงใน
พ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน โดยที่จ านวนประชากรแฝงดังกล่าว มีการโยกย้ายอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลหัวรอเคยมีการรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างจริงจังกับประชากรใน
พ้ืนที่ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตพ้ืนที่ก าจัดขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก 
(ในพ้ืนที่ อบต.บึงกอก) ถูกชาวบ้านตามเส้นทางการขนส่งขยะปิดถนน จ าเป็นต้องหยุดรับขยะจาก 
อปท. ต่าง ๆ เพ่ือหยุดปรับปรุงการด าเนินการและการจัดประชาคมร่วมแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ท าให้
เทศบาลมีมาตรการด าเนินการ 3 ส่วน คือ 

 หนึ่ง การออกรณรงค์แจ้งประชาชนในพ้ืนที่ จากการไม่มีที่ทิ้งขยะ ที่จะน าขยะที่เก็บ
ขนได้ไปสู่การก าจัด 

 สอง การหยุดเก็บขนขยะชั่วคราวประมาณ 1 เดือน ซึ่งเป็นผลจากการไม่มีที่ทิ้งขยะ 
การเก็บรวบรวมขยะจากชุมชนไม่สามารถจะน าไปเก็บรวบรวมไว้ได้ 

 และสาม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการคัด
แยกขยะและการลดปริมาณขยะในเขตพ้ืนที่เมือง 

 นอกจากนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขนขยะจากประชาชน ทางเทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจ่ายค่าธรรมเนียม 
โดยทางเทศบาลสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เพ่ิมมากขึ้น และครอบคลุมพ้ืนที่หลังคาเรือนได้อย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตชุมชนตามแนวเส้นทางถนนสายหลักและสายรอง 

                                                   
2 การสัมภาษณ์นายกเทศมนตรี ทต.หัวรอ การสัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล และการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้น้ าท้องที่ (ก านัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และหมู่ 8) มีความเห็นสอดคล้องตรงกัน 
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กรอบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะของผู้บริหาร ทต.หัวรอ ได้ก าหนดไว้ 3 

แนวทาง คือ 
 (1) การรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาขยะที่

เกิดขึ้น และให้ข้อมูลถึงปัญหาการจัดการ โดยเฉพาะ ทต.หัวรอ ไม่มีที่ก าจัดขยะของตนเอง ต้องน า
ขยะไปก าจัด (ฝังกลบ) ที่หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ มีระยะทางไป-กลับ โดยเฉลี่ยประมาณ 65-70 กิโลเมตร 
ตัวสะท้อนทางการเงินที่ส าคัญ คือ ภาระค่าใช้จ่ายค่าเช่าพ้ืนที่ก าจัดขยะและน้ ามันเชื้อเพลิง
ยานพาหนะขนส่งที่เพ่ิมมากข้ึน 

 (2) การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน เพ่ือช่วยการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ชุมชน โดยมีการจัดท าโครงการ เช่น ปีงบประมาณ 2557 โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา / 
ชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท ปีงบประมาณ 2559 โครงการผลิตปุ๋ยหนัก และน้ าหมักชีวภาพ 
ของเทศบาลต าบลหัวรอ  งบประมาณ 15,000 บาท โครงการลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3Rs งประมาณ 15,000 บาท ปีงบประมาณ 2560 โครงการต าบลหัวรอ ลด 
คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วม ตามหลัก 3Rs งบประมาณ 28,200 
บาท เป็นต้น 

 (3) การจัดการบริการให้ทันและเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งการเพ่ิม
จ านวนรถเก็บขนขยะและจ านวนบุคลากรปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา เรื่องงร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นปัญหา
การจัดเก็บไม่ทันและไม่ตรงเวลา และมีขยะตกค้างในบางพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่จะจัดการได้
เสร็จภายในวันที่ถูกร้องเรียน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนการ
บริการการจัดการขยะ ไม่มีการบันทึกสถิติการร้องเรียนไว้ ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 

นอกจากแนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาลในการจัดบริการการจัดการขยะในพ้ืนที่แล้ว 
กลุ่มเครือข่ายแกนน าในพ้ืนที่หมู่ 7 และหมู่ 10 (พ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม) โดยแกนน าบางคนมี
ต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นด้วย ได้แก่ รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล กลุ่ม
เครือข่ายแกนน าในพ้ืนที่ได้พัฒนากิจกรรมการจัดการขยะชุมชน โดยเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2557 ภายหลัง
วิกฤตการณ์เทศบาลหยุดเก็บขยะในพ้ืนที่ 1 เดือน เพราะไม่มีที่ก าจัดขยะ (ทิ้งขยะ) เมื่อปีพ.ศ. 2556 
โดยในปี พ.ศ. 2557 เริ่มด าเนินการในพ้ืนที่หมู ่7 และในปีพ.ศ. 2559 ขยายการด าเนินการไปสู่หมู่ 10 

กลุ่มเครือข่ายแกนน าในระดับชุมชนได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการทางสังคมกับการจัดการขยะ โดย
เน้นการพัฒนาฐานคิดจากชุมชนในการจัดการขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากขยะ
อินทรีย์ เพ่ือท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 
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การขับเคลื่อนกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางเครือข่ายแกนน าได้ใช้กลไก

เครือข่ายผู้สูงอายุ (หรือที่เรียกว่า คณะกรรมการผู้ เฒ่า) และปราชญ์ชุมชนช่วยด าเนินการขับเคลื่อน 
แนวคิดของกิจกรรมต้องการให้คนในชุมชนน าขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ต่อร่วมกับทางการเกษตร 
ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตภายในชุมชน 

การด าเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มาแล้ว 3 ปี (พ.ศ. 2557-
2560) แต่กลุ่มแกนน ายังไม่สามารถขยายผลการด าเนินงานไปสู่พ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ ของต าบลหัวรอได้ 
เนื่องจาก ติดขัดด้วยข้อระเบียบต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลต าบลหัวรอจะสามารถสนับสนุนทางการเงินเพ่ือ
การด าเนินการในพ้ืนที่ได้3 

 

5.6 กรอบการปฏิบัติการการจัดบริการการจัดการขยะ 

 
5.6.1 ปริมาณขยะในพื้นที่ 

ทต.หัวรอ ไม่มีการเก็บรวบรวมสถิติน้ าหนักขยะ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใช้
การประมาณการเป็นหลัก โดยการประมาณการดังกล่าวใช้การชั่งน้ าหนักขยะที่รวบรวมได้เมื่อปี พ.ศ. 
2555 เป็นฐาน ปริมาณขยะของ ทต.หัวรอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประมาณการว่ามี 22-27 
ตันต่อวัน โดยเฉลี่ยปริมาณขยะต่อหัวประชากร 0.92-1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปริมาณขยะเฉลี่ยที่
กองสาธารณสุขใช้ตั้งงบประมาณการก าจัดขยะ คือ 25 ตันต่อวัน หรือ 1.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

5.6.2 กลไกการจัดการการจัดบริการการจัดการขยะ 
การด าเนินการการจัดการขยะของ ทต.หัวรอ ไม่มีกลไกในรูปแบบของ

คณะกรรมการหรือคณะท างานในการก าหนดแนวนโยบายและการปฏิบัติการ การก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารของเทศบาลเป็นหลัก โดยจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย การ
ก ากับติดตาม และการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน ส่วน
แนวทางการด าเนินงานเป็นการด าเนินการแบบงานประจ า โดบมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการ 

                                                   
3 การที่ทางเทศบาลต าบลหัวรอไม่สามารถสนับสนุนการด าเนินการของเครือข่ายแกนน าใน

พ้ืนที่ได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบการอุดหนุนหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่จะให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ด าเนินการ ระเบียบก าหนดให้อุดหนุนได้เฉพาะค่าด าเนินการจัดฝึกอบรม และอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้รับการอบรม  
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5.6.3 หน่วยงานจัดบริการการจัดการขยะ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการ
การจัดการขยะ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังการจัดบริการ 

(1) ข้าราชการระดับปฏิบัติการรับผิดชอบการจัดบริการการจัดการขยะ จ านวน 
1 คน  

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ข้อตกลงจ้าง 1 ปี จ านวน 5 คน ท าหน้าที่
พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 

(3) พนักงานจ้างทั่วไป (ลูกจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ) จ านวน 18 
และ 3 คน ตามล าดับ ท าหน้าที่พนักงานท้ายรถเก็บขนขยะ 

โดยแบ่งพนักงานปฏิบัติงานออกเป็น 6 ทีม ๆ ละ 4-5 คน (ตามประเภทของรถ
เก็บขนขยะ) คือ พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 1 คน และพนักงานท้ายรถเก็บขนขยะ 3-4 คนต่อคัน 

5.6.4 การปฏิบัติงานการจัดบริการการการเก็บขนขยะ 
ทต.หัวรอ มีรถเก็บขนขยะจ านวน 6 คัน ด าเนินการปฏิบัติงานทุกวัน ปฏิบัติงาน

วันละ 6 เที่ยว (คันละ 1 เที่ยว) ระยะเวลาปฏิบัติงาน 04.00-12.00 น. (ตั้งแต่เก็บรวบรวบ เก็บขน 
และน าไปบ่อก าจัดขยะที่หมู่ 11 ต าบลท่าโพธิ์) แบ่งการด าเนินงานเก็บขนขยะในพ้ืนที่ออกเป็น 6 เขต
การบริการ การก าหนดพื้นที่ด าเนินการ โดยการด าเนินการพ้ืนที่เขตชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองใช้
รถเก็บขนจ านวน 5 คัน ส่วนอีก 1 คัน ด าเนินการในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม 

5.6.5 งบประมาณรายได้และรายจ่ายการจัดบริการการจัดากรขยะ 
5.6.5.1 งบประมาณรายได้ที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 

งบประมาณที่น ามาใช้จัดบริการการจัดการขยะของ ทต.หัวรอ เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่มีรายได้จากการจัดหาและการได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ส่วนกลาง ไม่ได้มีงบประมาณพิเศษหรือการใช้เงินสะสมของ อบต. มาสนับสนุนการจัดบริการ 

5.6.5.2 การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
(1) แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 

ทต.หัวรอ ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหัวรอ เรื่องการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25584 ตามอ านาจหน้าที่มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

                                                   
4 ยกเลิก (1) ข้อบังคับต าบลหัวรอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2539 และ 

(2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวรอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2539 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2549 
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แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 
มาตรา 61 และมาตรา 65 แห่งพระราบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ. 2535 โดยให้ ทต.หัวรอ มีอ านาจ
หน้าที่เก็บรวบรวม เก็บขน และก าจัดขยะ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจาก
อาคารสถานที่นั้น ๆ5 (ตารางท่ี 5.7) 

(2) หน่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
กลไกการจัดการการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของ ทต.หัว

รอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยท าหน้าที่ก าหนดกรอบ

ขอบเขตการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่การให้การบริการการเก็บขนและก าจัด
ขยะ และเป็นหน่วยส ารวจและประเมินอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะของสถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก าหนดอัตราที่สูงกว่าอัตราจัดเก็บจากบ้านพักอาศัย อย่างไรก็ตาม ใน
พ้ืนที่ ทต.หัวรอ ไม่มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่เป็นสถาน
ประกอบการและร้านค้าขนาดเล็ก 

(2) กองคลัง เป็นหน่วยงานท าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมจากการก าหนด
กรอบขอบเขตสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก าหนดขอบเขตการให้การบริการ
การเก็บขนขยะ ทั้งนี้ พื้นที่ที่เป็นหน่วยนิติบุคคล ซึ่งไม่อนุญาตให้ทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นของ ทต.หัว
รอ เข้าไปด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง ทางหน่วยนิติบุคคลในพ้ืนที่จะด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้ทางเทศบาล ในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีจ านวนหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่จ านวนหลายแห่ง 
นิติบุคคลของหมู่บ้านจะเป็นหน่วยจัดเก็บให้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ ทต.หัวรอ จะท าหน้าที่เก็บ
ค่าธรรมเนียมจากบ้านพักอาศัย ร้านค้า สถานประกอบการพาณิชย์ บ้านเช่าเป็นต้น 

                                                   
5 ข้อ 8 เพ่ือประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ใหเทศบาลต าบลหัวรอมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การใหบริการและ
ระเบียบการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพ้ืนที่การอนุญาตใหบุคคลใดด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบ
แทนดวยการคิดคาบริการตามขอ 11 ในเขตอ านาจ ของเทศบาลต าบลหัวรอได และขอ 9 เจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การใหบริการเก็บ ขน และ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยของเทศบาลต าบลหัวรอ จะตองเสียคาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน แกเทศบาลต าบลหัว
รอ ตามอัตราที่ก าหนดไวทายเทศบัญญัตินี ้
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ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ทางกองคลัง ได้

ก าหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไว้ 2 แนวทาง คือ หนึ่ง ส่งจดหมายราชการถึงเจ้าบ้าน ขอความ
ร่วมมือในการจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ และสอง การให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีบ้านอยู่ในพ้ืนที่
แต่ละชุมชน ช่วยด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในพ้ืนที่ชุมชน 

(3) จ านวนค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
ทต.หัวรอ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะประมาณ

ปีละ  2.0 ล้านบาท อัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะกับรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จะพบว่า ค่าธรรมเนียม
การเก็บขนและก าจัดขยะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นต่ ากว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ภาพรวม (ตารางที่ 
5.8) ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะต่อ
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (รวม 6 หมวด) กับสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมทั้งหมด 
จะมีสัดส่วนร้อยละ 18.8 และ 2.0 ตามล าดับ ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะมี
แนวโน้มสัดส่วนเกือบคงที่ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จากสัดส่วนค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะต่อ
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (รวม 6 หมวด) มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขน
และก าจัดขยะมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 ซึ่งรายได้ส่วนนี้มีส่วนส าคัญต่อรายได้ของเทศบาล และอาจจะ
กลายเป็นรายได้ส าคัญของการจัดบริการการจัดการขยะของเทศบาล 

ถ้าเปรียบเทียบอัตราเพ่ิมขึ้นของค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้กับอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล (ตารางที่  5.1) ทุกหลังคาเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาล (ตารางท่ี 5.8) พบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมี 
(ร้อยละ 6.5 ต่อปี) มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนหลังคาเรือน (ร้อยละ 4.9 ต่อปี) 
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ตารางที่ 5.7 
 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยท้ายเทศบัญญัติเทศบาต าบลหัวรอ 
พ.ศ. 2558 

ล าดับ รายการ บาท 

1 อัตราค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 20(4) 
ก. ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิต 
วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลติร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไมเ่กิน 300 ลติร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลติร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลติร เดือนละ 

- 
 

30 
40 
60 
100 
150 
300 
450 
600 
750 

 ข. ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจ าเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป 
วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
ค. ค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว 
ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คร้ังละ 
เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลกูบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 
ง. ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
ครั้งหนึ่ง ๆ เศษของลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์เมตรแรก และลูกบาศก์เมตร ตอ่ ๆ ไป ลกูบาศก์เมตร
ละเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
เศษไม่เกินครึ่งูกบาศก์เมตร 

 
2,000 

 
2,000 
150 

 
150 

 
175 
100 

2 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนญุาต การตอใบอนุญาต ด าเนินการตาม มาตรา 19 
ก. รับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเปนธุรกิจหรือโดยไดรับ ประโยชนตอบแทนดวยการ
คิดคาบริการ ฉบับละ 
ข. รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือโดยท าเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน ตอบแทนดวยการคิด
ค่าบริการ ฉบับละ 

 
 

5,000 
 

5,000 

ที่มา บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญตัิเทศบาต าบลหัวรอ พ.ศ. 2558 
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ตารางที่ 5.8 
 
เปรียบเทียบรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะกับรายได้ต่าง ๆ ของ ทต.หัวรอ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2554-2560 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าธรรมเนียม
เก็บขนขยะ 

(บาท) 

รายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง  

(รวม 6 หมวด) 
(บาท) 

รายได้รวมทั้งหมด 
(บาท) 

สัดส่วน (หน่วย : รอ้ยละ) 

รายได้จากค่าธรรมเนียม
ต่อรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ

เอง (รวม 6 หมวด) 

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมต่อ
รายได้รวมทั้งหมด 

2554 1,366,030.00 6,976,103.93 68,426,866.25 19.58 2.00 

2555 1,414,030.00 7,412,182.99 81,356,696.32 19.08 1.74 

2556 1,465,970.00 8,870,142.80 87,992,261.89 16.53 1.67 

2557 1,517,600.00 9,320,521.69 92,738,527.62 16.28 1.64 

2558 1,711,400.00 9,689,485.76 92,703,011.41 17.66 1.85 

2559 2,047,670.00 11,251,693.93 89,398,163.04 18.20 2.29 

2560 2,051,820.00 10,188,981.05 125,372,335.04 20.14 1.64 

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะร้อยละ 6.45 ต่อปี 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณประจ าปี ทต.หัวรอ และการวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 

 
(4) ผู้จ่ายค่าค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 

ในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีหลังคาเรือนทั้งหมด 11,884 หลังคาเรือน ใน
ฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของกองคลัง ทต.หัวรอ พบว่า รายชื่อผู้จ่าย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและก าจัดขยะมีจ านวน 7,442 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.6 ของ
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ในจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ
ดังกล่าว ทาง ทต.หัวรอสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จริงประมาณ 3,878 หลังคาเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 52.1 ของจ านวนรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือครอบคลุมจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดร้อยละ 
32.6 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดใน ทต.หัวรอ (ตารางท่ี 5.10) 

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านและรายเขตพ้ืนที่ตามลักษณะทาง
สังคมและชุมชน (ตารางที 5.9) พบว่า 

 (1) ชุมชนเมือง (หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 11 และหมู่ 12) 
ทต.หัวรอ สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมมากที่สุด คือ ร้อยละ 39.4 ของจ านวนหลังคา
เรือนทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนในแต่ละเดือนจะมีแนวโน้ม
การจัดเก็บได้เพียงร้อยละ 59.6 ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 
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 (2) ชุมชนชานเมือง (หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 3)  ทต.หัวรอ สามารถ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมชุมชนชานเมืองได้ครอบคลุมต่ ากว่าชุมชนเมือง และชุมชนเกษตรกรรม คือ 
จัดเก็บได้เพียงร้อยละ 18.0 ซึ่งต่ ากว่าชุมชนเมือง 2 เท่า และชุมชนเกษตรกรรม 1.5 เท่า เป็นที่น่า
สังเกตว่า จ านวนหลังคาเรือนในพ้ืนที่ชุมชนชานเมืองมีจ านวนน้อยกว่าชุมชนเมือง 3 เท่า แต่มากกว่า
ชุมชนเกษตรกรรม 2 เท่า ทั้งนี้มีสาเหตุเพราะ พ้ืนที่ชุมชนหมู่ 2 เป็นค่ายทหารและสนามบินพาณิชย์ 
จ านวนบ้านที่อยู่ในค่ายทหาร ทหารที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บให้อาจจะไม่สามารถด าเนินการให้ได้
อย่างครอบคลุม 

 (3) เขตชุมชนเกษตรกรรม (หมู่ 7 หมู่ 9 และหมู่ 10) มีทิศทางการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมสวนทางกลับเขตชุมชนเมือง กล่าวคือ ทต.หัวรอ สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
ครอบคลุมน้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 28.9 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาเฉพาะหลังคา
เรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม จะพบว่า ทต.หัวรอ สามารถจัดเก็บครอบคลุมได้ถึงร้อยละ 93.0 
ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม ขณะที่ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมือง
ครอบคลุมร้อยละ 52.1 และ 38.1 ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 (4) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการครอบคลุมพ้ืนที่
การให้การบริการ (service coverage providing rate) กับอัตราการครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม (fee payer coverage rate) จะพบว่า ข้อสันนิษฐานที่เชื่อว่า พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล
จากส านักงานเทศบาล และการให้การบริการเข้าไปไม่ถึงทั้งหมด (อัตราการครอบคลุมพ้ืนที่การ
ให้บริการต่ า) มีผลต่ออัตราการครอบคลุม พ้ืนที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ต่ าด้วย อาจจะไม่ใช่
ส าหรับพ้ืนที่ ทต.หัวรอ พ้ืนที่ชุมชนชานเมืองกลับเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการบริการครอบคลุม แต่สามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ต่ ากว่าชุมชนเกษตรกรรมที่ได้รับการบริการไม่ทั่วถึง 

ผู้จ่ายค่าค่าธรรมเนียมเป็นใครบ้าง จากฐานข้อมูล (ตารางที่ 5.10) 
พบว่า ผู้ จ่ายค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ เป็นหลังคาเรือนที่อยู่อาศัย ในพ้ืนที่  ทต.หัวรอ ไม่มี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือสถานประกอบการพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่มีการกระจุกตัว
ของหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ (จ านวน 40 กว่าแห่ง) และสถานที่ราชการ (จ านวน 40 กว่าแห่ง) 
รายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจึงมาจากหลังคาเรือนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ประกอบ
กับในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทาง ทต.หัวรอ จะเน้นหลังคาเรือนตามแนวเส้นทางถนนสายหลักที่
เข้าถึงได้ง่ายเป็นหลัก ส่วนหลังคาเรือนที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางถนนจะเข้าไม่ถึงการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
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(5) ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของทาง ทต.หัวรอ ได้
มอบหมายให้กองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน
และก าจัดขยะที่เกิดขึ้นถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของกองคลัง ไม่ได้มีการแยกรายการ
ค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณประจ าปี ดังนั้น ค่ าใช้จ่ายด าเนินการในส่วนนี้จึงไม่ปรากฏใน
งบประมาณประจ าปี 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
ประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากรและค่าด าเนินการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถแจงนับได้ทั้งหมด เพราะ
การจ้างบุคลากรของทาง ทต.หัวรอ ได้ก าหนดกรอบขอบบเขตการท างานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

กองคลัง ก าหนดบุคลากรด าเนินงาน 6 คน เจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คน มี
ลักษณะการจ้างงานเป็นเจ้าพนักงานตามภารกิจ (ทักษะ) จ านวน 3 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 3 
อัตรา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คน จะท าหน้าที่ 2 ส่วน คือ หนึ่ง ท าหน้าที่ประจ า
ส านักงาน รับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผู้เดินทางมาเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ณ 
ส านักงานเทศบาล โดยจะประจ าส านักงานครึ่งเวลา และสอง ท าหน้าที่ภาคสนาม ปฏิบัติงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะจากหลังคาเรือนต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ ทั้งนี้ 
ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ทางเทศบาลได้สนับสนุนค่าด าเนินการในการเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่แต่
ละคน เช่น การให้รถจักรยานยนต์พร้อมน้ ามันของเทศบาล ค่าเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและ
ก าจัดขยะรวมทั้งหมดประมาณ 401,280 บาท6 

 
 

 
 

                                                   
6 ข้อสมมติ (1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน ประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน

ภารกิจ 3 อัตรา (ค่าตอบแทนตามท่ีเทศบาลจ่ายจริง) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ๆ ละ 9,000 
บาทต่อเดือน ทั้ง 6 คน ปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะร้อยละ 50 ของเวลา
ท างานทั้งหมด และ (2) ค่าด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ ค่าเบี้ย
เลี้ยง เป็นต้น คนละ 500 บาทต่อเดือน 
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ตารางที่ 5.9 
 
การครอบคลุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
ในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2560 

หมู่ที่ จ านวนหลังคา
เรือนในพื้นที่ 
ทต.หัวรอ 

จ านวนหลังเรือน
ที่มีชื่อใน

ฐานข้อมูลการ
จัดเก็บ 

สัดส่วนการครอบคลุมการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตาม

ฐานข้อมูลรายชื่อ (ร้อยละ) 

จ านวน
หลังคาเรือนที่
จัดเก็บได้จริง 

สัดส่วนการครอบคลุม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่จัดเก็บได้จริง (ร้อยละ) 

1 184 81 44.02 25 13.36 

2 460 109 23.70 3 0.58 

3 2,323 1,213 52.22 508 21.85 

4 507 214 42.21 75 14.76 

5 1,488 750 50.40 741 49.80 

6 1,706 1,240 72.68 626 36.69 

7 604 148 24.50 134 22.23 

8 1,366 757 55.42 708 51.82 

9 334 49 14.67 48 14.50 

10 624 288 46.15 269 43.03 

11 1,308 972 74.31 253 19.33 

12 980 1,621 165.41 492 50.15 

รวม 11,884 7,442 62.62 3,878 32.63 

ชุมชน
เกษตรกรรม 

1,562 485 31.05 451 28.88 

ชุมชนชานเมือง 2,967 1,403 47.29 535 18.03 

ชุมชนเมือง 7,355 5,554 75.51 2,894 39.35 

หมายเหตุ (1) ทต.หัวรอ เก็บค่าธรรมเนียม จ านวน 10 หมู่ ไมไ่ด้ด าเนินการเก็บหมู่ 1 และหมู่ 2 ให้ชุมชนช่วย 
  ด าเนินการจดัเก็บ 
ที่มา ฐานข้อมูลการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม กองคลัง ทต.หัวรอ และการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา 
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ตารางที่ 5.10 
 
ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2560 แบ่งตามลักษณะ
กิจการการใช้สถานที่ 

หมู่ที่ จ านวนหลังเรือนที่
มีชื่อในฐานข้อมูล

การจัดเก็บ 

ลักษณะหลังคาเรือน (หลัง) 

ที่อยู่อาศัย พาณิชย 
กรรม 

ห้างสรรพ 
สินค้า 

บ้านเช่า โรงแรม อื่น ๆ 

1 184       

2 460       

3 2,323 914      

4 507 118     2 

5 1,488 823 4 2 5  2 

6 1,706 1,002 1     

7 604 114     2 

8 1,366       

9 334 48     1 

10 624 312     1 

11 1,308 623     1 

12 980 429    1  

รวม 11,884 4,383 5 2 5 1 9 

ที่มา ฐานข้อมูลการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม กองคลัง ทต.หัวรอ และการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา 

 
 

5.6.5.3 งบประมาณรายจ่ายที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 
ในแต่ละปีงบประมาณ ทต.หัวรอ ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายการจัดบริการการ

จัดการขยะไว้ 3 ส่วน ในปีงนประมาณ 2560 ทต.หัวรอ มีค่าใช้จ่ายด าเนินการการจัดการขยะ
ประมาณ 5,374,635.30 บาท แบ่งเป็นแต่ละรายจ่าย (ตารางท่ี 5.11) ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัด
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ ในแต่ละปี ทต.หัวรอ ได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่รายจ่ายส่วนนี้ประมาณ 30,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บรวบรวมและเก็บขน เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
รวบรวมขยะและขนส่งขยะไปแหล่งก าจัด โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประกอบด้วยค่าจ้างบุคลากร ค่าซ่อม
บ ารุงเก็บขนขยะ และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ ในปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่ายด าเนินการนี้
ประมาณ 3,930,290.14 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคารถเก็บขนขยะแต่ละปี 
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และ (3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการก าจัดขยะ (ค่าทิ้งขยะที่บ่อขยะ) เป็นค่าใช้จ่าย

เพ่ือการน าขยะไปทิ้งท่ีบ่อฝังกลบขยะเอกชนหมู่ 11 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก โดยค่าใช้จ่าย
ส่วนนี้ปีละประมาณ 1,416,145.16 บาท 

 
5.7 การประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ 

 
การด าเนินการของ ทต.หัวรอ ในการจัดบริการการจัดการขยะ โดยภาพรวมของการจัด

งบประมาณและค่าใช้จ่ายด าเนินการจะใช้แนวทางและวิธีการตามระบบแผนงานและงบประมาณเป็น
หลัก ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการระบบบัญชีการเงินที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดกรอบการจัดท า
แผนงานและงบประมาณไว้ การประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละปีจึงไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือก าหนด
วิธีการใหม่ ๆ ในเชิงการจัดการรวมไว้ รวมถึง การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่ ทาง 
เทศบาลจะขาดการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง โดยรวมจะเน้นการจัดสรรตามรายได้ที่ทาง อบต. 
ประมาณการว่าจะได้รับในแต่ละปี 

การจัดบริการการจัดการขยะของ ทต.หัวรอ ด าเนินการตามงบประมาณประจ า ที่
ก าหนดตามระดับความเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การก าหนดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานจึง
เป็นแบบงบประจ า ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมจะได้รับเมื่อมีความจ าเป็นต่อความขาดแคลนที่จะท าให้การ
จัดบริการไม่ตอบสนองต่อประชากรในพ้ืนที่ 

แต่ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ 2555 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ได้จัด
อบรมการเสริมสมรรถนะการจัดการขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดนส่วนหนึ่งมีการอบรม
การประมาณการต้นทุนการจัดการขยะให้แก่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทางกองสาธารณสุข 
ทต.หัวรอ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ดังกล่าว ในการประมาณการค่าใช้จ่ายการด าเนินการของ ทต.
หัวรอ จึงได้ใช้ฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้จากการอบรมเม่ือปี 2555 เป็นหน่วยอ้างอิง7 

ในกระบวนการจัดบริการการจัดการขยะสามารถแบ่งออกเป็น 16 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการจัดการขยะ (2) การบริหารจัดการและการติดตามการ

                                                   
7 การศึกษานี้ไม่น าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้อ้างอิง เนื่องจาก การประมาณการที่จัดท าขึ้นมี

ความคลาดเคลื่อนในการรวบรวมข้อมูลบางประการ และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย การศึกษา
พิจารณาหน่วยการวิเคราะห์ตามเขตพ้ืนที่การเลือกตั้งเป็นหลัก โดยมีแนวคิดของคณะผู้บริหาร
ต้องการที่จะว่าจ้างให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทนเทศบาลตามเขตพ้ืนที่ของเทศบาล จึงไม่ได้
พิจารณาตามหน่วยเป้าหมาย เช่น ต่อครัวเรือน ต่อปริมาณขยะ เป็นต้น 
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ด าเนินงาน (3) การบริหารจัดการรายได้จากการจัดการบริการ (4) การก ากับติดตามผลกระทบต่อ
ชุมชน (5) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (6) การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (7) การเก็บรวบรวมตามแหล่งก าเนิดขยะ (8) การ
คัดแยก ณ แหล่งก าเนิดขยะ (9) การขนส่งจากแหล่งก าเนิดขยะไปสถานที่พักและคัดแยกขยะ (10) 
การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไปสถานที่ก าจัดขยะ (11) สถานที่พักและคัดแยกขยะก่อนส่งก าจัด 
(12) การใช้ประโยชน์จากขยะ (13) การขนส่งขยะจากสถานที่พักและคัดแยกไปสู่แหล่งก าจัดขยะ 
(14) การก าจัดขยะ (ด้วยเทคโนโลยีการก าจัด / บ าบัด แตกต่างกัน) (15) การให้การบริการเก็บขน
ขยะแก่ อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ และ (16) การให้การบริการก าจัดขยะแก่ อปท. และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทต.หัวรอ ได้ด าเนินการในกิจกรรมที่ (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (10.) และ (14.) โดยก าหนด
แนวทางการด าเนินงานที่จะไม่ด าเนินการในข้ันตอนที่ไม่จ าเป็น เน้นการจัดการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การจัดการบริการ เช่น ไม่จัดบริการเจ้าหน้าที่กวาดเก็บขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน การ
ให้บริการแก่การจัดการขยะแก่ อปท. อ่ืน ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ไม่จัดการบริการ ก็ไม่มีผลกระทบต่อ
การบริหารการจัดการภาพรวมของเทศบาล เป็นต้น กระนั้นก็ตาม ปัญหาของพ้ืนที่ ทต.หัวรอ ส่วน
หนึ่ง คือ ปริมาณขยะจรจากพ้ืนที่ อปท. รอบข้าง ที่ถูกน ามาทิ้งในพื้นที่เทศบาล 

เมื่อพิจารณาการจัดการบริการกับระบบแผนงานและงบประมาณ จะพบว่า ทต.หัวรอ 
ได้จัดงบประมาณประจ าปีแยกเฉพาะหมวด ในกิจกรรมที่ (6) (10) และ (14) ภายใต้การบริหาร
จัดการโดยกองสาธารณสุข โดยก าหนดงบประมาณไว้ในแผนเคหะชุมชน แผนงานการก าจัดขยะมูล
ฝอย (รหัส 0244) ส่วนกิจกรรมที่ (1.) (2.) (3.) (4.) และ (5.) เป็นกิจกรรมบริหารการจัดการภาพรวม
ของเทศบาลจึงเป็นงบประมาณประจ าที่แฝงไว้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายใน เช่น 
แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด แผนงานการบริหารการคลัง กองคลัง แผนงานบริหารทั่วไป กอง
สาธารณสุข เป็นต้น 

ดังนั้น การพิจารณาค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ เพ่ือประมาณการเป็นต้นทุนรวมของการ
จัดการ จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ หนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎไว้ในแผนงานการก าจัดขยะตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ สอง การประมาณการจากค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในแผนงานต่าง ๆ และสาม การ
ประมาณการค่าเสื่อมการลงทุน ที่ทาง เทศบาลต าบล ได้มีการลงทุนไว้ 

การประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ ทต.หัวรอ (ตารางท่ี 5.11) พบว่า 
(1) ต้นทุนรวมของการจัดบริการการจัดการขยะประมาณปีละ 7.186 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการจัดการขยะ 0.040 ล้านบาท 
 2) กิจกรรมการบริหารการจัดการและการติดตามการด าเนินงาน 0.110 ล้านบาท 
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 3) กิจกรรมการบริหารจัดการรายได้จากการให้การบริการ 0.415 ล้านบาท 
 4) กิจกรรมการก ากับติดตามผลกระทบต่อชุมชน 0.025 ล้านบาท 
 5) กิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 0.006 ล้านบาท 
 6) กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 0.044 ล้านบาท 
 7) กิจกรรมการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ 5.129 ล้านบาท 
 8) กิจกรรมการก าจัด 1.416 ล้านบาท 
(2) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณรายจ่ายสูง คือ (10) การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไป

สถานที่ก าจัดขยะ และ (14) การก าจัดขยะ ในส่วนนี้ ทต.หัวรอ เป็นค่าใช้จ่ายการทิ้งฝังกลบขยะใน
พ้ืนที่เอกชน ต้นทุนรวมทั้ง 2 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.1 ของต้นทุนรวมการจัดการขยะ 

(3) ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 
 3.1) ต้นทุนต่อหัวประชากรต่อปี 299.79 บาท หรือ 24.98 บาทต่อเดือน 
 3.2) ต้นทุนต่อหลังคาเรือนต่อปี 604.69 บาท หรือ 50.39 บาทต่อเดือน 
 3.3) ต้นทุนต่อปริมาณขยะ 1 ตัน 921.30 บาท 
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ตารางที่ 5.11 
 
ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ ทต.หัวรอ ปีงบประมาณ 2560 

โครงสร้างการบริหารการจัดการ
ขยะ 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (บาทต่อปี) 

ประมาณการค่าใชจา่ย (บาทต่อปี) รวมทั้งหมด 
(บาทต่อปี) ด าเนินการ ลงทุน 

1. นโยบายและแผน - 40,464.88 - 40,464.88 

2. การบริหารการจัดการและการ
ติดตามการด าเนินงาน 

- 110,416.60 - 110,416.60 

3. การบริหารจัดการรายได้จาก
การให้การบรกิาร 

- 415,430.84 - 415,430.84 

4. การก ากับติดตามผลกระทบต่อ
ชุมชน 

- 24,760.04 - 24,760.04 

5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ ์ - 5,640.00 - 5,640.00 

6. การพัฒนากจิกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

30,000.00 14,368.04 - 44,368.04 

10. การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิด
ขยะไปสถานทีก่ าจัดขยะ 

3,930,290.14 - 1,198,645 5,128,935.14 

14. การก าจัดขยะ (ด้วย
เทคโนโลยีการก าจัด / บ าบัด 
แตกต่างกัน) 

1,416,415.16 - - 1,416,145.16 

รวมค่าใช้จา่ย 5,376,705.30 611,080.40 1,198,645 7,186,160.70 

ต้นทุนเฉลี่ย ต่อปี ต่อเดือน 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวประชากร (บาทต่อหัว) 299.79 24.98 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหลังคาเรือน (บาทต่อหลงัคาเรือน) 604.69 50.39 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันขยะ (บาทตอ่ตัน) 921.30  

หมายเหตุ ข้อสมมติการปันส่วนการประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วย ประกอบด้วย (1) ข้าราชการการเมือง 
ได้แก่ นายก และสมาชิกสภา อบต. ปันส่วนร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน (2) ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร ได้แก่ ปลัด ผู้ออ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ปันส่วนร้อยละ 
3.0 5.0 และ 20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามล าดับ (3) เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองคลัง เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ปันส่วนร้อยละ 20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน (4) พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนังานจ้างเหมา เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ปันส่วนร้อยละ 80.0 และ 100.0 ของ
เงินเดือนและค่าตอบแทน (5) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการขยะ ปันส่วนร้อยละ 
20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน และ (6) พนักงานภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา เกี่ยวช้อง
กับการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะ ปันส่วนร้อยละ 100.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ที่มา การประมาณการโดยผู้ศึกษา 
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5.8 มาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 

 
ทต.หัวรอ ไม่มีสถานที่บ าบัดและก าจัดขยะเป็นของตนเอง ตั้งแต่แรกเริ่มเป็น อบต. จน

ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ทต.หัวรอ ต้องจัดหาที่ทิ้งขยะมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ทาง ทต.หัวรอ 
ได้จัดเตรียมเพ่ือขอใช้พ้ืนที่สาธารณะจ านวน 20 ไร่ ในพ้ืนที่หมู่ 9 ทต.หัวรอ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร 
สถานที่อยู่ห่างจากส านักงานเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คณะผู้บริหารเทศบาล
ยังไม่มีแผนด าเนินการและการจัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่บ าบัด
และก าจัดขยะ ในปัจจุบัน การก าจัดขยะของ ทต.หัวรอ ได้ใช้สถานที่ทิ้งขยะของภาคเอกชน ในพ้ืนที่
หมู่ 11 อบต.ท่าโพธิ์ (ต าบลท่าโพธิ์) อ าเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งพ้ืนที่ทิ้งขยะอยู่ห่างจากพ้ืนที่ เทศบาล
ประมาณ 30 กิโลเมตร 

การด าเนินการบ าบัดและก าจัดขยะของ ทต.หัวรอ จะน าขยะที่เก็บรวบรวมได้ น าส่งบ่อ
ทิ้งขยะ โดยทาง ทต.หัวรอ ได้จัดท าสัญญาการทิ้งขยะกับภาคเอกชน ลักษณะสัญญาการทิ้งขยะรายปี 
การทิ้งขยะมีเงื่อนไขว่า การทิ้งขยะไม่จ ากัดจ านวนเที่ยวรถและไม่จ ากัดปริมาณการทิ้ง8 ทต.หัวรอ มี
ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะประมาณ 1,416,145.16 บาท เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะต่อหน่วย
ตันขยะจะประมาณ 181.56 บาท9 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะต่อหน่วยตันขยะต่ า เพราะปริมาณ
ขยะของ ทต.หัวรอ มีปริมาณขยะมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้10 

ทั้งนี้  ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด าเนินการก าจัดขยะในปัจจุบันกับสถานการณ์ที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีความเป็นไปได้ใน 2 กรณี ผลการประมาณการ จะพบว่า 

(1) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2562) ภาคเอกชนจะจัดท า
ข้อตกลงใหม่ เพ่ิมค่าทิ้งขยะ โดยจะถูกค านวณเป็นต่อตันขยะ คือ 400 บาท ดังนั้น ทต.หัวรอ จะมี
ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะเพ่ิมขึ้นอีกตันละ 218.44 บาท หมายความว่า ทต.หัวรอ จะต้องจัดเตรียม

                                                   
8 การท าสัญญาการทิ้งขยะรายปี ภาคเอกชนจะด าเนินการประเมินจ านวนเที่ยวรถและ

ปริมาณขยะของแต่ละ อปท. โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเดือนละ 120,000-160,000 บาทต่อเดือน 
9 ข้อสมมติ (1) ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะงบประมาณปี 2560 (ค่าทิ้งขยะ) ปีละ 1,416,145.16 

บาท (2) ปริมาณขยะที่ขนส่งไปทิ้งปีละ 7,800 ตัน (ประมาณการจากปริมาณขยะต่อวันเฉลี่ย 25 ตัน 
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะจ านวน 26 วันต่อเดือน) และ (3) ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าขนส่งขยะน าไปท้ิง 

10 ปริมาณขยะต่อหัวประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ตามการประมาณการของ ทต.หัวรอ 
เท่ากับ 1.04 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะต่อคนต่อวันของประเทศ 
เท่ากับ 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
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งบประมาณเพ่ิมขึ้น (บนฐานข้อสมมติที่ปริมาณขยะมีจ านวนเท่ากับในปัจจุบัน) ประมาณปีละ 
1,703,854.84 บาท หรือเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 120.32 จากค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

และ (2) ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มด าเนินการการก าจัดขยะร่วมกัน
ของ อปท. (clustering) ซึ่งทาง สถ. ได้มีการประมาณการค่าด าเนินการก าจัดขยะในแต่ละทางเลือก
เทคโนโลยีการก าจัดขยะ พบว่า  

 - วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 314 
บาทต่อตัน 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 
500 บาทต่อตัน 

 - วิธีการเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 1,027 บาทต่อตัน 

 - วิธีการเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 430 บาทต่อตัน 

นั่นคือ ทต.หัวรอ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมข้ึน (บนฐานข้อสมมติที่ปริมาณขยะมี
จ านวนเท่ากับในปัจจุบัน และขึ้นอยู่กับการลงทุนร่วมกันของกลุ่ม อปท. ในพ้ืนที่) ในทุกกรณีวิธีการ 
ประมาณปีละ 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1.033 ล้าน
บาทต่อปี 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 2.484 
ล้านบาทต่อปี 

 - วิธีการเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 6.594 ล้านบาทต่อปี 

 - วิธีการเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 1.938 ล้านบาทต่อปี 

ข้อสรุปของการด าเนินการของ ทต.หัวรอ ตามมาตรการนี้ ทต.หัวรอ จ าต้องจัดเตรียม
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการก าจัดขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนเงื่อนไขที่ว่า ถ้าปริมาณ
ขยะในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ ถ้าในอนาคต ประชากรของ ทต.หัวรอ ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือน ทางเทศบาลต้องรับภาระงบประมาณการจัดการ
ขยะเพ่ิมขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ปริมาณขยะจ านวนหนึ่งที่เก็บรวบรวมได้ในเขต ทต.หัวรอ เป็นขยะที่
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เคลื่อนย้ายมาจากประชากร อปท. พ้ืนที่ด้านข้าง ที่ อปท. ไม่มีระบบการเก็บราวบรวมและเก็ยขน 
และอีกส่วนหนึ่งมากจากการสัญจรของประชากรที่ผ่านเข้าเมืองพิษณุโลก ได้น าขยะจากแหล่งก าเนิด
นอกเขตเข้ามาท้ิงในเขต ทต.หัวรอ ปัญหานี้อาจจะกลายเป็นภาระมากขึ้นในอนาคต โดยที่ ทต.หัวรอ 
ต้องรับภาระดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้มีการประมาณการภาระที่เกิดข้ึน 

 

5.9 มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 

 
การลดปริมาณขยะจากต้นทางเป็นมาตรการที่ดีต่อการจัดการขยะกลางทาง (ขั้นตอน

การเก็บรวบรวมและขนส่ง) และปลายทาง (ขั้นตอนการก าจัด) ทต.หัวรอ มีการพัฒนากระบวนการ
รณรงค์ลดปริมาณขยะต้นทางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากวิกฤตการณ์ไม่มีที่ทิ้งขยะ สืบเนื่องมาจากบ่อ
ขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกถูกคัดค้านและปิดจากประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ อปท. ที่น าขยะไป
ก าจัดที่บ่อของ ทน.พิษณุโลก ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ทาง ทต.หัวรอ ได้ประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญ อย่างไรก็ตาม ทต.หัวรอ ไม่ได้ด าเนินการรณรงค์
อย่างต่อเนื่องจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว 

ทต.หัวรอ ได้ริเริ่มด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา / 
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2557 โครงการผลิตปุ๋ยหนักและน้ าหมักชีวภาพ ในปีงบประมาณ 2559 
โครงการต าบลหัวรอ ลด คัดแยก และน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีส่วนร่วม ตามหลัก 
3Rs ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560  เป็นต้น โดยจัดสรรงบประมาณกิจกรรมต่างผ่านกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวยังมีน้อยและมุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ที่
การด าเนินการส่วนใหญ่จะเน้นกลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนชานเมือง ที่เป็นกลุ่ม
ประชากรดั่งเดิม (ที่มีรกรากเดิม) ของเทศบาล ส่วนพ้ืนที่ชุมชนเมืองในเขต ทต.หัวรอ การด าเนิน
กิจกรรมมีเพียงการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางถนนใน
ชุมชนเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในพ้ืนที่หมู่ 7 และหมู่ 10 (ลักษณะชุมชนเกษตรกรรม) แกนน าของชุมชน
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ
ด าเนินกิจกรรมการลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ โดยได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี 
จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าว ยังไม่สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้
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อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า แกนน าของชุมชนดังกล่าว จะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารเทศบาล 
การด าเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณร่วมจากทางเทศบาล11 

ข้อสังเกตทั่วไปต่อการด าเนินการมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทาง ดังนี้ 
(1) ทต.หัวรอ ไม่ได้มีการประมาณการปริมาณขยะที่ผลิตโดยประชากรของเทศบาลมี

จ านวนเท่าไร รวมถึงการรวบรวมหรือประมาณการข้อมูลของแต่ละชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ผ่านมา ทาง ทต.หัวรอ มีการประมาณการข้อมูลภาพรวม
ในปี พ.ศ. 2556 เพียงครั้งเดียว และเป็นการประมาณการปริมาณขยะที่เก็บรวบรวมและเก็บขนได้ ณ 
ระหว่างทางของระบบการจัดการขยะ 

(2) ทต.หัวรอ ขาดความเข้าใจต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ การลด
ปริมาณขยะท่ีต้นทาง ชุดข้อมูลที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคและการก่อเกิด
ขยะ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณขยะต้นทางจ าเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าว ประกอบการออกแบบ
กิจกรรมและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

ข้อสังเกตเฉพาะพ้ืนที่ต่อการด าเนินการมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทาง ดังนี้ 
(1) ปริมาณขยะจ านวนหนึ่งที่ทาง ทต.หัวรอ รวบรวมได้ในแต่ละวัน เป็นขยะจรที่มา

จากประชากรพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง ที่จ านวนหนึ่งมาจาก อปท. ที่ไม่มีระบบการเก็บรวบรวมและก าจัด
ขยะ การที่พ้ืนที่ ทต.หัวรอ เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก และเป็นทางผ่านการเดิน
ทางเข้าเมอืงพิษณุโลก ท าให้ประชากรของพ้ืนที่อ่ืน ๆ รวบรวมขยะเข้ามาทิ้งในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ พร้อม
การเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีและการเดินทางผ่านพ้ืนที่ 

(2) ความเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นมากขึ้น ลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่เด่นชัด คือ การเป็น
เขตย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นและค่าใช้จ่ายต่ ากว่าในเมืองพิษณุโลก สถานที่พักราคาถูกจึงเป็นแหล่ง
รองรับจ านวนประชากรแฝงที่เข้ามาท างานและศึกษาในพ้ืนที่เมืองพิษณุโลก นอกจากนี้ การขยายตัว
ของหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีจ านวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการขยายตัว
ของหมู่บ้านจัดสรรสูงสุดของเมืองพิษณุโลก และยังมีแนวโน้มว่าจะยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ในปัจจุบัน12 

(3) ลักษณะความเป็นชุมชนของพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีการแบ่งแยกออกเป็น 2 เขต อย่าง
ชัดเจน โดยมีถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก (ทางหลวง 126) เป็นแนวเขตแบ่งลักษณะความเป็นชุมชนของ

                                                   
11 การสัมภาษณ์ประธานและรองประธานสภาเทศบาลต าบลหัวรอ 
12 การสัมภาษณ์ประธานและรองประธานสภาเทศบาลต าบลหัวรอ และก านันต าบลหัวรอ

และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และหมู่ 9 ต าบลหัวรอ 
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พ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ด้านทิศเหนือของถนน ซึ่งไม่ได้ติดกับเขตเมืองพิษณุโลก มีลักษณะความเป็นชุมชน
ชนบท แต่ทั้งนี้ ในเขตพ้ืนที่นี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้ในพ้ืนที่นี้มีการ
ขยายตัวของประชากรแฝงจ านวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยราคาถูกส าหรับแรงงาน (บ้านเช่า หอพัก 
ห้องเช่า เป็นต้น) ส่วนพื้นที่ด้านทิศใต้ของถนน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับเขตเมืองพิษณุโลก มีลักษณะความเป็น
ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมือง ที่มีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยและเขตเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาจาก
เขตพ้ืนที่เมืองพิษณุโลก 

ลักษณะทางสังคมของพ้ืนที่ ทต.หัวรอ ที่มีประชากรจ านวนมาก หลากหลายกลุ่ม และ
การใช้พ้ืนที่เมืองมุ่งเน้นที่อยู่อาศัยเป็นหลัก การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่
การก าจัดอาจจะมีความแตกต่างจากพ้ืนที่ อบต.สมอแข ที่เป็นชุมชนเกษตรกรรม (ดังกล่าวในบทที่ 4) 
และ ทม.อรัญญิก ที่เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมืองพิษณุโลก ที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนชานเมือง (ซึ่งจะกล่าว
ต่อไปในบทที่ 6) ลักษณะความเป็นชุมชนของ ทต.หัวรอ จึงมีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง ที่ก าลังมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าจะเป็นเมืองเต็มรูปแบบในอนาคต สมมติฐานเชื่อว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ แตกต่างจากพ้ืนที่ อบต.สมอแข และทม.
อรัญญิก โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติต่อการจัดการขยะแต่ละประเภท อีกทั้ง การแบ่งลักษณะชุมชนใน
พ้ืนที่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง มีสมมติฐานที่เชื่อ
ว่า ครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 3 ลักษณะ จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
แต่ทั้งนี้ สมมติฐานดังกล่าวอาจมีข้อสังเกตว่า ทต.หัวรอ เป็นพ้ืนที่ผสมผสานความเป็นชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนเกษตรกรรมพร้อมกัน การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด
อาจจะจ าเป็นต้องมีมาตรการที่แตกต่างกันตามลักษณะชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 

จากการส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 154 ตัวอย่าง การส ารวจได้แบ่งพ้ืนที่การส ารวจออกเป็น 3 ลักษณะชุมชน คือ ชุมชน
เกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง และขยะที่ผลิตออกจากครัวเรือนแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เศษอาหาร และเศษต้นไม่) ขยะรีไซเคิล 
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะ WEEE) ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ 

5.9.1 พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง 
(1) ขยะเศษอาหาร (ตารางที่ 5.12) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการ

ด้วยวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ รอลงมา คือ วิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “ในบ้าน” และ
วิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “นอกบ้าน” เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ชุมชนเมืองเน้นวิธีการ
ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นหลัก ชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 
ใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “ในบ้าน” สุนัข และใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “ในบ้าน”  ไก่ ปลา หมู ส่วนพ้ืนที่ชุมชน
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ชานเมืองมีความแตกต่างจากพ้ืนที่ชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรมที่เน้นวิธีการที่หลากหลายกว่า 
คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ ใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “ในบ้าน” ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 
ใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “นอกบ้าน” และใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “ในบ้าน”  ไก่ ปลา หมู 

พฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารของครัวเรือนในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีข้อสังเกต
ว่า ด้วยความเป็นชุมชนเมืองแบบชานเมืองใหญ่ ความหลากหลายในวิธีการจัดการขยะเศษอาหารมี
มากกว่าความเป็นชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งมีวิธีการจัดการที่หลากหลายและผสมผสาน
ในวิธีการ 

(2) ขยะเศษต้นไม้ (ตารางที่ 5.13) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการ
ด้วยวิธีการทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” วิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ  และวิธีการเผา
กลางแจ้ง เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรกรรมมีแนวโน้มแบบ
แผนการจัดการขยะคล้ายคลึงกัน คือ เน้นวิธีการทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” วิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้ง
ให้ อปท. เก็บ  และวิธีการเผากลางแจ้ง ส่วนชุมชนชานเมืองจะเน้นทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” และ
วิธีการเผากลางแจ้ง 

มีข้อสังเกตว่า การจัดการขยะเศษต้นไม้ของครัวเรือนทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีการ
ปฏิบัติการด้วยวิธีการเผากลางแจ้ง ซึ่งอาจจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและความเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

(3) ขยะรีไซเคิล (ตารางที่ 5.14) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีแยกเก็บไว้ขาย วิธีการให้คนเก็บขยะ (คนหิ้วถุง ซาเล้ง / คนเก็บขยะ) และวิธีการให้คนเก็บขยะ รถ
เก็บขยะ เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีแบบแผนการจัดการขยะ
คล้ายกัน เน้นวิธีการจัดการขยะแยกเก็บไว้ขาย ซึ่งเป็นการหาผลประโยชน์จากการขายขยะรีไซเคิล 
แตม่ีข้อสังเกตความแตกต่างกันที่ชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนเมืองให้ความส าคัญล าดับรองกับการให้
ขยะรีไซเคิลแกค่นเก็บขยะ (คนหิ้วถุง ซาเล้ง / คนเก็บขยะ) และวิธีการให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ ซึ่ง
เป็นการให้ผู้อื่นจัดหาผลประโยชน์ต่อจากการคัดแยกขยะ 

(4) ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะ WEEE) (ตารางที่ 
5.15) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วยวิธีการแยกเก็บไว้ขาย วิธีการเก็บไว้เฉย ๆ และ
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ชุมชนเกษตรกรรม
และชุมชนเมืองเน้นทั้ง 3 วิธีการ เหมือนภาพรวม ขณะที่ชุมชนชานเมือง เน้นวิธีการแยกเก็บไว้ขาย 
และวิธีการเก็บไว้เฉย ๆ 

(5) ขยะอันตราย (ตารางที่ 5.16) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นหลัก เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนเมือง
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เน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นหลัก ชุมชนชานเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ 
อปท. เก็บ และวิธีการแยกให้ อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด ส่วนชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการใส่
ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ วิธีการแยกให้ อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด และวีการแยกไว้ขายให้
ร้านขายของเก่า ซาเล้ง ส่วนชุมชน 

(6) ขยะติดเชื้อ (ตารางที่ 5.17) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นหลัก รองลงมาเป็นวีการแยกไว้น าไปให้ อปท. เก็บรวบรวม 
วิธีการเผากลางแจ้ง และวิธีการแยกน าไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / โรงพยาบาล / ศูนย์อนามัย 
/ ศูนย์สุขภาพ เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้ง
ให้ อปท. เก็บ และแยกน าไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / โรงพยาบาล / ศูนย์อนามัย / ศูนย์
สุขภาพ ชุมชนชานเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อบต. เก็บ วิธีการแยกไว้น าไปให้ อบต. และ
วิธีการเผากลางแจ้ง ส่วนชุมชนเมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อบต. เก็บ เป็นหลัก 

ข้อสรุปการปฏิบัติการจัดการขยะของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในพ้ืนที่ ทต.
หัวรอ ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีแบบแผนการจัดการหลักด้วยวิธีการปฏิบัติการจัดการขยะทุกประเภท
เหมือนกัน คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ แต่แตกต่างกันในรายละเอียดของขยะแต่ละ
ประเภท ทั้งนี้ พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนมี 2 แบบแผน คือ ขยะที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนได้จะได้รับการคัดแยกไว้ขายและแสวงหารายได้ ส่วนขยะประเภทที่มี
ความเป็นอันตราย คือ ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะติด
เชื้อ จะถูกทิ้งสู่ขยะรวมทุกประเภทให้ อปท. เก็บรวบรวมน าสู่การก าจัด 

ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ กับ
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาโดยรวม ที่มีสมมติฐานเชื่อว่า ครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะที่แตกต่างกัน กรณี ทต.หวัรอ เป็น อปท. ที่มีรูปแบบและแนวทางการบริหารแบบเมือง (อย่างไรก็
ตาม ในความเป็นจริงฐานการปฏิบัติการต่าง ๆ ยังอยู่ในการปรับตัวจากรูปแบบ อบต. ไปสู่ ความเป็น
เมือง) พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนย่อมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากพ้ืนที่โดยรวม ซึ่งจาก
การทดสอบสมมติฐานดังกล่าว (ตารางท่ี 5.18) พบว่า 

(1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร และขยะเศษต้นไม้ มีความ
แตกต่างจากพฤติกรรมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ และมี
ความแตกต่างในเชิงลบ นั่นหมายความว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ทต.หัว
รอ มีการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดี ด้วยการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่น้อยกว่าการปฏิบัติการ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
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(2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะต้นไม้และต่อขยะรีไซเคิล มีความ

แตกต่างจากพฤติกรรมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ มีความ
แตกต่างในเชิงลบ นั่นหมายความว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ 
เน้นการปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีน้อยกว่าโดยรวม สื่อให้เห็นว่า พ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีการคัดแยกขยะ
เศษต้นไม้และขยะรีไซเคิลมากกว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวม 

นอกจากนี้ ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างภายใน
พ้ืนที่ที่มีลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน ภายใน ทต.หัวรอ ที่มีสมมติฐานเชื่อว่าลักษณะชุมชนที่แตกต่าง
กัน นั่นคือ ครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง ย่อมมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว (ตารางท่ี 5.19) พบว่า 

(1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย มีความแตกต่างจากพฤติกรรมภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.05 และ 
0.01 ตามล าดับ และมีความแตกต่างในเชิงบวก นั่นหมายความว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ เน้นการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดี โดยเฉพาะการคัดแยกขยะทั้ง 3 
ประเภทดังกล่าว เพ่ือการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

(2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะเศษต้นไม้ ขยะ
อันตราย และขยะติดเชื้อ มีความแตกต่างจากพฤติกรรมภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 0.01 0.01 และ 0.01 ตามล าดับ และมีความแตกต่างในเชิงบวก นั่นหมายความว่า พฤติกรรม
การจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ เน้นการปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดี โดยขยะทั้ง 4 
ประเภทดังกล่าว จะเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ไปสู่การก าจัด 

5.9.2 การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรณรงค์ 
พฤติกรรมการจัดการขยะอีกด้านหนึ่ง คือ การรับรู้ถึงการรณรณ์และกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ทั้งการสื่อสารโดยภาพรวมและการสื่อสารภายในพ้ืนที่ ซึ่งจาก
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยยกตัวอย่าง 13 กิจกรรมที่น่าสนใจ และก าลังมีการรณรงค์ในปัจจุบัน 
(ตารางท่ี 5.20) พบว่า 

(1) โดยภาพรวม ครัวเรือน ทต. หัวรอ มีการรับรู้กิจกรรมการรณรงค์โดยรวม
ร้อยละ 54.3 และน าการรับรู้สู่การปฏิบัติร้อยละ 17.7 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้การรณรงค์
และน าสู่การปฏิบัติมีเพียง 1 ใน 6 ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวม 

(2) การรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าร้อยละ 50 มี 7 กิจกรรม 
ได้แก่  การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก การปฏิเสธถุงพลาสติก การน า
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ขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยพืชสด การ
จัดการขยะด้วยวิธีการ 3Rs คิดก่อนใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาผลิตใช้ใหม่ และการไม่ใช้กล่องโฟม 

(3) กิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเป็นกิจกรรมเดียวที่กลุ่มตัวอย่างมีการน าสู่
การปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ มีการน าสู่การปฏิบัติต่ ากว่าร้อยละ 
30 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการส ารวจจะพบว่า การรับรู้การรณรงค์ที่ดีของประชากรในพ้ืนที่เขต
เมืองอย่าง ทต.หัวรอ คือ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จะเป็นกิจกรรมที่จะได้รับการตอบรับที่ดีและสร้าง
การรับรู้ได้ง่ายกว่ากิจกรรมอื่น ๆ 

5.9.3 ข้อสรุปของมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 
มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยให้ อปท. ลด

ภาระการจัดการขยะโดยรวม ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนโดย
ภาพรวมและตามลักษณะชุมชน (ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง) ทต.หัวรอ 
พบว่า 

(1) พฤติกรรมการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือนในแต่ละลักษณะชุมชนมี
ลักษณะคล้ายกัน ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีรูปแบบการจัดการหลักด้วยวิธีการปฏิบัติการจัดการขยะทุก
ประเภทเหมือนกัน คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ แต่แตกต่างกันในรายละเอียดของขยะ
แต่ละประเภท 

(2) พฤติกรรมการจัดากรขยะของครัวเรือนมี 2 แบบแผน คือ ขยะที่สามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนได้จะได้รับการคัดแยกไว้ขายและแสวงหารายได้ ส่วนขยะ
ประเภทที่มีความเป็นอันตราย คือ ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย 
และขยะติดเชื้อ จะถูกทิ้งสู่ขยะรวมทุกประเภทให้ อปท. เก็บรวบรวมน าสู่การก าจัด 

(3) ลักษณะพฤติกรรมของครัวเรือนในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีลักษณะผสมระหว่าง
ความเป็นชุมชนเมืองและความเป็นชุมชนเกษตรกรรม กล่าวคือ ขยะเศษอาหาร ขยะเศษต้นไม้ และ
ขยะรีไซเคิล พฤติกรรมครัวเรือนมีการจัดการขยะคล้ายกับความเป็นชุมชนชนบท กล่าวคือ มีการคัด
แยกและจ าแนกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากขยะกับการทิ้ง ส่วนขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ พฤติกรรมครัวเรือนมีการจัดการขยะคล้ายกับความเป็น
ชุมชนเมือง 

ด้วยลักษณะของชุมชน ทต.หัวรอ ทีมี่ลักษณะพฤติกรรมผสมผสานระหว่างความ
เป็นชุมชนเมืองบางส่วนและเป็นชุมชนเกษตรกรรมบางส่วน ท าให้การจัดวางมาตรการการลดปริมาณ
ขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด จ าเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างกันในการด าเนินการแต่ละพ้ืนที่ชุมชน 
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จากสถานการณ์ในปัจจุบันของการจัดการขยะจากการศึกษา พบว่า ความร่วมมือจากครัวเรือนใน
พ้ืนที่ที่จะลดปริมาณขยะที่ถูกน าทิ้งสู่การจัดากรของเทศบาลยังมีน้อย ทต.หัวรอ จ าเป็นต้องปรับ
รูปแบบและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพลักษณะทางสังคมและกลุ่มเป้าหมาย แต่
ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีการรรับรู้การรณรงค์และน าสู่การปฏิบัติตามการรณรงค์อย่างชัดเจน คือ กิจกรรม
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการที่ต้องการให้มีการลดปริมาณขยะ
ก่อนทิ้งสู่การก าจัด การพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยให้การด าเนิน
มาตรการนี้ประสบความส าเร็จได้ 

 
ตารางที ่5.12 
 
การจัดการขยะเศษอาหารของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 51.72 40.63 60.22 54.55 

ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “ในบ้าน” สุนัข 20.69 31.25 15.05 19.48 

ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “นอกบ้าน” สุนัข 0.00 21.88 19.35 16.23 

ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 13.79 25.00 8.60 12.99 

ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “ในบ้าน”  ไก่ ปลา หมู 20.69 12.50 10.75 12.99 

ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “นอกบ้าน” ไก ่ปลา หม ู 17.24 9.38 8.60 10.39 

 
ตารางที ่5.13 
 
การจัดการขยะอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 37.93 37.50 39.78 38.96 

ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 31.03 6.25 26.88 23.38 

เผากลางแจ้ง 24.14 15.63 23.66 22.08 

ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 3.45 9.38 10.75 9.09 

ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน 10.34 6.25 3.23 5.19 
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ตารางที ่5.14 
 
การจัดการขยะรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

แยกเก็บไว้ขาย 93.94 83.33 58.57 74.85 

ให้คนเก็บขยะ (คนหิว้ถุง ซาเล้ง / คนเกบ็ขยะ) 42.42 31.67 38.57 36.81 

ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ 15.15 41.67 38.57 34.97 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 9.09 21.67 35.71 25.15 

เก็บไว้บริจาค / ท าบุญ 6.06 8.33 17.14 11.66 

 
ตารางที ่5.15 
 
การจัดการขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) 
หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

แยกเก็บไว้ขาย 58.62 75.00 45.16 53.90 

เก็บไว้เฉย ๆ 34.48 18.75 40.86 35.06 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 24.14 0.00 11.83 11.69 

น าไปบริจาค 3.45 3.13 4.30 3.90 

แยกให ้อบต. น าไปเก็บรวบรวมและส่งก าจัด 3.45 0.00 4.30 3.25 

 
ตารางที ่5.16 
 
การจัดการขยะอันตรายของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 55.17 62.50 70.97 66.23 

แยกให้เทศบาล / อบต. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด 27.59 9.38 6.45 11.04 

แยกไว้ขายให้รา้นขายของเก่า ซาเล้ง 13.79 12.50 8.60 10.39 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 6.90 3.13 2.15 3.25 

เผากลางแจ้ง 0.00 0.00 2.15 1.30 
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ตารางที ่5.17 
 
การจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อบต. เก็บ 72.41 50.00 62.37 61.69 

แยกไว้น าไปให้ อบต. 6.90 18.75 9.68 11.04 

เผากลางแจ้ง 0.00 15.63 5.38 6.49 

แยกน าไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 
โรงพยาบาล / ศูนยอ์นามยั / ศูนย์สุขภาพ 

10.34 0.00 4.30 4.55 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 6.90 6.25 0.00 2.60 

 
ตารางที ่5.18 
 
การทดสอบการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) กับการ
ปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างรวม (N=484) 

การปฏิบัตกิารจัดการขยะ กลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด  
(N=484) 

กลุ่มตัวอยา่งพื้นที่  
ทต.หัวรอ (n=154) 

การทดสอบความ
แตกต่างของการ

ปฏิบัติการจัดการขยะ 
ค่า t-test 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 12.59 4.15 11.97 3.65 -2.08** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 7.44 1.95 7.32 1.96 -0.79 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 5.52 3.20 4.86 2.31 -3.54*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 7.15 1.99 6.85 2.00 -1.84* 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 9.54 3.72 9.87 3.40 1.19 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 5.83 1.51 5.32 1.09 -5.74*** 

ที่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

8.41 2.11 8.43 1.96 0.12 

ที่ไม่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

6.80 1.65 6.66 1.65 -1.07 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 2.75 1.55 2.81 1.62 0.50 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 7.69 1.72 7.61 1.74 -0.56 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.51 1.45 2.58 1.45 0.61 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 7.84 1.69 7.75 1.75 -0.65 

หมายเหตุ *** ระดับนัยส าคัญ 0.01  ** ระดับนัยส าคัญ 0.05  * ระดับนัยส าคัญ 0.10 
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ตารางที ่5.19 
 
การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและท่ีไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ 
(n=154) แยกตามลักษณะชุมชน 

การปฏิบัตกิารจัดการ
ขยะ 

พื้นที่เกษตรกรรม  
(n=29) 

พื้นที่ชุมชนชานเมือง  
(n=32) 

พื้นที่ชุมชนเมือง 
 (n=93) 

การทดสอบ
ความแตกต่าง 

ค่า F-test ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 12.03 2.61 12.91 3.74 11.63 3.88 2.13*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 7.10 2.02 6.56 1.87 7.65 1.90 2.26** 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 4.93 2.00 4.94 2.58 4.81 2.33 1.25 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 7.17 2.27 5.94 1.83 7.06 1.89 2.31** 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 12.00 3.93 9.00 2.21 9.51 3.33 2.45*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 5.24 0.83 5.00 0.00 5.46 1.31 0.70 

ที่ดีต่อขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
บ้าน (WEEE) 

8.66 1.49 8.56 1.22 8.31 2.28 1.76* 

ที่ไม่ดีต่อขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
บ้าน (WEEE) 

7.10 1.76 6.00 0.00 6.74 1.84 1.15 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 3.55 1.92 2.91 1.67 2.55 1.44 3.77*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 7.31 2.05 7.38 1.95 7.78 1.55 3.60*** 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.55 1.33 2.75 1.59 2.53 1.46 0.84 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 8.07 1.77 7.72 2.04 7.66 1.65 4.36*** 

หมายเหตุ  *** ระดับนัยส าคัญ 0.01  ** ระดับนัยส าคัญ 0.05  * ระดับนัยส าคัญ 0.10 
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ตารางที ่5.20 
 
การรับรู้การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ (n=154) 
หน่วย: ร้อยละ 

ประเด็นการรณรงค์ การรับรู ้ การปฏิบัติตาม 

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 93.51 57.79 

การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก 80.52 25.32 

การปฏิเสธถุงพลาสติก 78.57 18.18 

การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด 70.78 33.12 

การใช้ประโยชนจ์ากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยพืชสด 67.53 6.49 

การจัดการขยะดว้ยวิธกีาร 3Rs คิดก่อนใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาผลิตใช้ใหม่ 66.23 30.52 

การไม่ใช้กล่องโฟม 54.55 7.79 

การใช้กล่องวัสดุยอ่ยสลายได้แทนกล่องโฟม เช่น กลอ่งชานอ้อย กล่องพลาสติกใส่อาหาร 
เป็นต้น 

46.75 5.84 

รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนคัดแยก “ของเสียอันตราย” ไม่ทิ้งไปกับขยะมูล
ฝอยทั่วไป 

42.86 14.29 

การซ้ือของใช้แบบเติม (refill) 35.06 16.88 

การไม่รับถุงพลาสติกใส่สินค้า ได้แต้มสะสม 28.57 5.84 

รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ ไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ผู้ซ้ือทุก
วันพุธ และวันที่ 15 ของเดือน 

20.13 3.90 

รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ไม่ให้ถุงพลาสติกแกผู่้ซ้ือทุก
วันจันทร์ พธุ ศุกร ์

20.13 3.90 

 

5.10 มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

 
มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน เป็นมาตรการที่ต้องการ

ทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะท าให้การด าเนินการของท้องถิ่นลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดบริการการ
จัดการขยะ โดยคาดหวังว่า ผู้ใช้บริการการจัดการขยะในพ้ืนที่จะมีส่วนร่วมในการ (1) ช่วยรับภาระ
ค่าใช้จ่ายการจัดการบริการของท้องถิ่น ในฐานะผู้ใช้บริการ (2) กระตุ้นให้ผู้ก่อให้เกิดขยะ ได้เกิดความ
ตระหนักและรับรู้ถึงภาวะปัญหาของการจัดการบริการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาระการคลังต่อการ
จัดการบริการ และ (3) ท้องถิ่นมีรายได้จ านวนหนึ่งเข้ามาช่วยเสริมและสนับสนุนงบประมาณของ
ท้องถิ่นในการจัดการบริการ 

กรอบนโยบายการจัดการขบะของประเทศและภาพรวมมีสมมติฐานที่เชื่อว่า การเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจากกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ จะช่วยให้ 
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(1) ปัญหาปริมาณขยะลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการที่เชื่อว่าประชาชนจะลดการทิ้งขยะออกมาให้ 
อปท. รับผิดชอบ และ (2) มุ่งหวังการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ผู้จัดการบริการให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
กระทรวงหมาดไทยจึงได้แก้ไข พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ผฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เพ่ือใช้ทดแทนอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดโดย พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535) ที่ก าหนดให้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ โดยจัดเก็บจากครัวเรือน สถานประกอบการ และผู้ที่ก่อให้เกิดขยะใน
พ้ืนที่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง กรอบนโยบายการจัดการขยะของประเทศและภาพรวมดังกล่าว ได้ก าหนด
แนวทางให้ทุก อปท. ด าเนินการเหมือนกัน ไม่ได้แยกหรือก าหนดให้ อปท. รูปแบบเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแตกต่างกันอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม การจัดบริการการจัดการขยะในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ ผู้บริหารมีแนวทางการ
จัดการบริการที่แตกต่างจากกรอบนโยบายส่วนกลาง โดยไม่ได้ก าหนดแนวทางการจัดหารายได้จาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เป็นแนวทางหลัก เป้าประสงค์ที่คณะผู้บริหารเทศบาลเน้นย้ า คือ (1) การ
จัดการบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในพ้ืนที่ (2) การ
จัดบริการให้ทั่วถึงกับความต้องการของประชากรในพ้ืนที่ และ (3) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ต่อการลดปริมาณขยะ แต่ทั้งนี้  กองคลัง ทต.หัวรอ ไม่เน้นการเพ่ิมรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ แต่เน้นการจัดเก็บให้ครอบคลุมหลังคาเรือนมากที่สุดและ
สามารถจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่อง 

มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุนมีสมมติฐานที่ เชื่อว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ทต.หัวรอ จะตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
การเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น ทั้งจ านวนประชากรที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจะยินดีร่วมจ่าย และกลุ่มประชากรที่จ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ ในปัจุบัน จะปรับความยินดีที่จะ
จ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่
กลุ่มตัวอย่างจ่ายอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงจาก 3 ฐาน คือ 

 หนึ่ง ฐานจากการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะในปัจจุบัน ที่ก าหนด
ว่า ครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ ทต.หัวรอ ครัวเรือนละ 30 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในการสอบถาม
จะสอบถามถึงความยินดีที่จะจ่ายสูงสุดที่จะยินดีจ่ายจากฐาน ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบสูงกว่าหรือ
ต่ ากว่าฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมเดิม 

 สอง ฐานต้นทุนรวมของการจัดบริการการจัดการขยะ ซึ่งในกรณีของ ทต.หัวรอ ได้
ประกมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะไว้ที่ 55 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ดูรายละเอียด
ในหัวข้อ 5.7 ตารางที่ 5.11) 
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 และสาม ฐานอัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม

ข้อบัญญัติ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ก าหนด
ไว้ขั้นต่ าสุดที่ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (อ้างอิงร่างกฎกระทรวงมหาดไทยก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อเดือน 60-102 บาท และค่าธรรมเนียม
การก าจัดต่อเดือน 40-70 บาท รวมค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขน และค่าธรรมเนียมการก าจัด ต่อมูล
ฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อเดือน เดือนละ 100-172 บาท) 

 
5.10.1 ผลการส ารวจความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ทต.หัวรอ จ านวน 154 ตัวอย่าง พบว่า 
(1) จ านวนตัวอย่างที่ตอบว่าได้รับการบริการและจ่ายค่าธรรมเนียม 145 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 94.2 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง) จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่ได้รับบริการแต่ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียม และจ านวน 6 ตัวอย่างที่ไม่ได้รับการบริการและไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม 

(2) ปรากฎการณ์ที่เชื่อว่า ครัวเรือนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะให้แก่เทศบาล ก็ต่อเมื่อครัวเรือนได้รับบริการถังขยะจากเทศบาล จากการส ารวจ พบว่า ใน
จ านวน 145 ตัวอย่าง ที่ได้รับการบริการและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล มีจ านวน 98 ตัวอย่าง ที่
ได้รับถังขยะจากเทศบาล (หรือร้อยละ 66.2) อีกจ านวน 47 ครัวเรือนไม่ได้รับถังใส่ขยะจากเทศบาล 
ทั้งนี้ จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่ได้รับการบริการแต่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม เป็นครัวเรือนที่ไม่ได้รับถังขยะจาก
เทศบาล อย่างไรก็ตาม เมื่อถามผู้ที่ได้รับถังขยะจ านวน 98 ตัวอย่าง ทราบหรือไม่ว่าราคาถังขยะที่
ได้รับจากเทศบาลมีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ทางเทศบาลจัดเก็บ พบว่า จ านวน 8 ตัวอย่าง หรือ
ร้อยละ 8.2 ของจ านวนผู้ได้รับถังขยะจากเทศบาลที่ทราบว่าราคาถังขยะมีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียม 
หมายความว่า มีความเป็นไปได้ที่ผู้ได้รับการบริการจากเทศบาล อีกร้อยละ 92 ไม่ทราบถึงต้นทุนการ
จัดบริการที่เกิดขึ้น การมอบถังขยะให้แก่ผู้ใช้บริการทุกราย ย่อมเป็นการเพ่ิมภาระต้นทุนการ
จัดบริการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้ลักษณะชุมชนมีความเป็นเมือง และจากการค้นพบในข้อ (1) อาจสรุป
ได้ว่า การได้รับถังขยะหรือไม่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักของการจ่ายหรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บ
ขนและก าจัดขยะ 

(3) สมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนจะยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับรู้ถึง
ต้นทุนการจัดบริการของทางเทศบาล ผลการส ารวจ พบว่า 
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 (3.1) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมมีจ านวน 148 ตัวอย่าง 

เพ่ิมขึ้นจากการรับรู้ต้นทุนการจัดบริการ และ 3 ตัวอย่าง เป็นกลุ่มที่ไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่
เทศบาล 

 (3.2) ในจ านวน 148 ตัวอย่าง ที่ยินจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.1) จ านวน 13 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายลดลงจากค่าธรรมเนียมที่

เคยจ่าย 30 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 8.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.2) จ านวน 83 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่าเดิม ที่ 30 บาทต่อ

เดือน หรือร้อยละ 56.1 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.3) จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายมากกว่าที่จ่าย 30 บาทต่อ

เดือน ในปัจจุบัน แต่จ่ายน้อยกว่าต้นทุนการจัดบริการที่ 55 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 2.0 ของ
จ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

  (3.2.4)  จ านวน 38 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ ายเท่ ากับต้นทุนการ
จัดบริการ ที่ 55 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 25.7 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

  (3.2.5) จ านวน 11 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่าที่กฎหมายก าหนด ที่ 
100 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 7.4 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

 จ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่จ่ายในปัจจุบันที่ 30 บาทต่อ
เดือน มีจ านวน 52 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 35.1 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม แต่ทั้งนี้มี
จ านวน 13 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 8.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมลดลงจากอัตรา
ปัจจุบัน 

(4) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมจ านวน 148 ตัวอย่าง ความ
ยินดีที่จะจ่ายเฉลี่ย 40.88 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้น 10.88 บาทต่อเดือน จากอัตรา
ปัจจุบันที่ 30 บาทต่อเดือน 

 
5.10.2 การประมาณการมูลค่าค่าธรรมเนียมที่จะได้รับเพิ่มขึ้น 

การประมาณการมูลค่าค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะได้เพ่ิมขึ้น ภายใต้กรอบการ
ส ารวจความยินดีที่จะจ่ายของครัวเรือน โดยมีข้อสมมติว่า ทต.หัวรอ สามารถด าเนินการเก็บได้
ครอบคลุมหลังคาเรือนทั้งหมด ดังนี้ 

(1) จากการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายเฉลี่ย คือ 40.88 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
(2) ในปีงบประมาณ 2560 ในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 

11,884 หลังคาเรือน ทต.หัวรอ สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากหลังคาเรือนในพ้ืนที่ได้จ านวน 

Ref. code: 25605524300125IBU



181 

 
3,878 หลังคาเรือน หรือร้อยละ 32.6 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด (ดูรายละเอียดตารางที่ 5.9) 
ซึ่งจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีจ านวนครัวเรือนที่ยินดีจะจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัด
ขยะร้อยละ 96.1 ทั้งนี้ ถ้าจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 11,884 หลังคาเรือน ยินดีจ่ายร้อยละ 96.1 จะ
เท่ากับครัวเรือนที่ยินดีจ่ายทั้งหมด 11,421 หลังคาเรือน โดยคาดว่า จ านวนหลังคาเรือนที่ยินดีจ่าย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 7,543 หลังคาเรือน (จ านวน 11,421 หลังคาเรือน ที่ยินดีจ่าย ลบด้วยจ านวน 
3,878 หลังคาเรือน ที่จ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน) 

(3) จ านวนหลังคาเรือนที่จ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน จ านวน 3,878 หลังคา
เรือน ๆ ละ 30 บาทต่อเดือน ทต.หัวรอ สามารถจัดเก็บจากครัวเรือนดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 2,051,820  บาท ซึ่งในการเก็บตามค่าเฉลี่ยความยินดีที่จะจ่าย ครัวเรือนดังกล่าว แต่
ละหลังคาเรือนจะจ่ายเพิ่มข้ึน 10.88 บาทต่อเดือน มูลค่ารวมที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น 42,186 บาทต่อเดือน 
หรือ 506,236 บาทต่อปี รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด 2,558,056 บาท 

(4) จ านวนหลังคาเรือนที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม ที่จะสามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น 7,543 หลังคาเรือน จ่ายครัวเรือนละ 40.88 บาท มูลค่ารวมที่จะ
ได้รับเพิ่มขึ้น 308,345 บาทต่อเดือน หรือ 3,700,141 บาทต่อปี 

(5) ประมาณการได้ว่ามูลค่าค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่จะได้รับ 
เท่ากับ รายได้ที่จะได้รับจากครัวเรือนที่ถูกจัดเก็บในปัจจุบัน 2,558,056 บาท (จากข้อ (3)) และ
รายได้ที่จะได้รับจากครัวเรือนที่ยินดีจะจ่าย 3,700,141 บาทต่อปี (จากข้อ (4)) ทต.หัวรอ จะมีรายได้
จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะรวม 6,258,197 บาทต่อปี 

(6) ทั้งนี้ ถ้าน าค่าใช้จ่ายการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของการจัดการขยะที่แฝงอยู่ในการด าเนินการของกองคลัง ในปีงบประมาณ 2560 
ประมาณการว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะประมาณ 
415,430.84 บาทต่อปี ถ้าจะเก็บค่าธรรมเนียมให้ได้ 6,258,197 บาทต่อปี อบต.สมอแข จะต้องมี
ค่าใช้จ่าย 851,663 บาทต่อปี 

ดังนั้น รายได้ที่ ทต.หัวรอ จะได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและ
ก าจัดขยะจากการครอบคลุมหลังคาเรือนในพ้ืนที่ได้ประมาณ 5,406,534 บาทต่อปี 

โดยสรุป จากการประมาณการรายได้ที่จัดเก็บได้จากการใช้มาตรการนี้ 
5,406,534 บาทต่อปี แต่ทาง ทต.หัวรอ มีต้นทุนการจัดการขยะในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
7,186,160.70 บาทต่อปี ดังนั้น การด าเนินการตามมาตรการนี้ ทาง ทต.หัวรอ ยังไม่สามารถจัดเก็บ
รายได้ให้ได้เท่าต้นทุนการจัดการขยะได้ 
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5.10.3 ข้อสรุปของมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

สมมติฐานของมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุนเชื่อ
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ทต.หัวรอ จะตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น ทั้งจ านวนประชากรที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจะยินดีร่วมจ่าย และกลุ่มประชากรที่จ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ในปัจุบัน จะปรับความ
ยินดีที่จะจ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีก่ลุ่มตัวอย่างจ่ายอยู่ในปัจจุบัน 

(1) ในสถานการณก์ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะของ ทต.หัว
รอ เทศบาลมีการด าเนินการจัดท าบัญชีจ านวนหลังคาเรือนที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในปีงบประมาณ 
2560 ครอบคลุมร้อยละ 62.6 ซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมครอบคลุมประมาณร้อยละ 32.6 
หรือครึ่งหนึ่ งของจ านวนหลังคาเรือนตามบัญชีรายชื่อทั้ งหมด  ด้วยกรอบแนวทางการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและก าจัดขยะของกองคลัง ทต.หัวรอ ที่มีความชัดเจน ท าให้การสุ่มส ารวจ
กลุ่มตัวอย่าง พบตัวอย่างที่จ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 94.2 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และเมื่อให้
ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม (ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการบริการเก็บ
ขนขยะจ านวน 3 ตัวอย่าง) พร้อมจะตอบสนองต่อความยินที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล รวม
แล้วมีกลุ่มตัวอย่างที่พร้อมจะตอบสนองต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 96.1 อย่างไรก็ตาม มีจ านวน 
1 ตัวอย่าง ที่เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแล้ว ต่อรองที่จะไม่จ่ายค่าธรรมเนียม 

(2) การให้ข้อมูลข่าวสารต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ ทต.หัวรอ ที่
อัตรา 55 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน กับอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนดขึ้นใหม่ ที่อัตรา 100 
บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ข้อสรุปที่ได้ คือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.1 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม ตอบสนองต่อความยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
โดยในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.4 ตอบสนองต่ออัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ใหม่ที่ 100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.7 ตอบสนองต่ออัตรา
ค่าธรรมเนียมตามต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 1.3 พร้อมตอบสนอง
ต่อความยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน แต่ต่ ากว่าต้นทุนการ
จัดบริการการจัดการขยะ คือ อัตราค่าธรรมเนียม 30-55 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน นั่นหมายความ
ว่า ในสภาพความเป็นจริง สังคมพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน จากการประมาณการมีความเป็นไปได้ของอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่ 55 บาท
ต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
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(3) ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ 
 (3.1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.1 พร้อมจะตอบสนองต่อการคงอัตรา

ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันไว้ที่ 30 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
 (3.2) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.8 ขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บใน

ปัจจุบัน ลงมาเหลืออัตรา 20 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
ในสภาพความเป็นจริงทางสังคม การเปิดเผยความยินดีที่จะจ่าย อาจจะมีกลุ่ม

ประชากรประมาณร้อยละ 60 หรือมากกว่า ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม
ใหม่จากอัตราที่เก็บในปัจจุบัน ดังนั้น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มประชากรในพ้ืนที่ อปท. เป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ถึงสภาพปัญหาของรายได้และต้นทุนการจัดบริการของทาง อปท. 
ให้แก่กลุ่มประชากรของท้องถิ่นได้รับรู้ การใช้มาตรการที่จะเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่เพ่ิมขึ้น โดย
ปราศจากการพัฒนากระบวนการรับรู้ของประชากรในพ้ืนที่ อปท. อาจจะส่งผลต่อกลุ่มประชากร
จ านวนหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม และผลักให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวกลายเป็น
ผู้ใช้บริการสาธารณะฟรีไปพร้อมกัน (free-rider) ซึ่งในปัจจุบันประชากรกลุ่มใช้บริการสาธารณะฟรีมี
อยู่แล้วจ านวนหนึ่ง จากข้อมูลการส ารวจคาดการณ์ว่า ประมาณร้อยละ 10-15 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

5.11 สรุปผลการศึกษา 

 
ทต.หัวรอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกก าหนดกรอบแนวทางการบริหารพ้ืนที่

แบบชุมชนเมือง พ้ืนที่ ทต.หัวรอ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะการใช้ที่ดินอย่างชัดเจน โดยพ้ืนที่ 1 ใน 3 
เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องมาจากเขตศูนย์กลางเมืองพิษณุโลก (พ้ืนที่ด้านใต้) และอีก 2 ใน 3 เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว (พ้ืนที่ด้านเหนือ) ซึ่งพ้ืนที่ทั้ง 2 ลักษณะ ถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนด้วย
แนวเส้นทางถนนเลี่ยงมืองพิษณุโลก บทบาทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ทต.หัวรอ คือ การพัฒนาที่อยู่
อาศัย โดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ พ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาก
เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพิษณุโลก รองลงมา คือ อบต.สมอแข และ ทม.อรัญญิก  

การจัดการขยะในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีปริมาณขยะจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม 
และชุมชนชานเมือง ปริมาณขยะในพื้นทีม่ีประมาณ 22-27 ตันต่อวัน ซึ่งมีปริมาณมากกว่าค่าเฉลี่ยต่อ
หัวต่อวันของประเทศ ปริมาณขยะจ านวนมากส่วนใหญ่เป็นขยะจรจากพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง 
(ประกอบด้วย 5 อบต.) ที่ไม่มีระบบการเก็บรวบรวม เก็บขน และก าจัดขยะ ขยะจรจะพบมากใน
พ้ืนที่ชุมชนตามเส้นทางถนนสายหลักที่เชื่อมต่อไปสู่เมืองพิษณุโลก และเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ “ขยะ
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จร” จ านวนหนึ่งถูกน ามาทิ้งโดยประชากรต่างพ้ืนที่ ปริมาณขยะที่เก็บขนได้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเป็นขยะ
ที่เกิดขึ้นจากประชากรในพ้ืนที่มีจ านวนเท่าไร และขยะจรมีจ านวนเท่าไร ดังนั้น การจัดการขยะของ 
ทต.หัวรอ จึงเป็นการจัดากรขยะท่ีต้องรับภาระจากขยะภายนอกพ้ืนที่ด้วย 

การด าเนินมาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 
ทต.หัวรอ ไม่มีที่ดินก าจัดขยะเป็นของตนเอง การด าเนินการต้องส่งขยะไปก าจัดที่บ่อ

ขยะของเอกชน มีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 1.416 ล้านบาท ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่
ภาคเอกชนเพ่ิมค่าก าจัดขยะเป็น 400 บาทต่อตัน ทต.หัวรอ จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นปีละ 1.704 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 120.32 จากค่าใช้จ่ายก าจัดขยะในปัจจุบัน ที่จะต้องจัดเตรียม
งบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ถ้าการรวมกลุ่มด าเนินการการก าจัดขยะร่วมกันของ อปท. 
(clustering) ตามนโยบายของรัฐบาล ทต.หัวรอ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมขึ้น 1.033-2.484 
ล้านบาทต่อปี ขึ้นอยู่กับการเลือกเทคโนโลยีการก าจัดขยะ 

ในปัจจุบัน ปัญหาการจัดการขยะที่เกิดขึ้นกับ ทต.หัวรอ ไม่ใช่ขยะที่ก่อเกิดโดย
ประชากรของ ทต.หัวรอ แต่เป็นขยะจรที่เคลื่อนย้ายมาจากประชากร อปท. พ้ืนที่ด้านข้าง ที่ อปท. 
ไม่มีระบบการเก็บราวบรวมและเก็ยขน และอีกส่วนหนึ่งมากจากการสัญจรของประชากรที่ผ่านเข้า
เมืองพิษณุโลก ได้น าขยะจากแหล่งก าเนิดนอกเขตเข้ามาทิ้งในเขต ทต.หัวรอ ปัญหานี้อาจจะ
กลายเป็นภาระมากข้ึนในอนาคต โดยที่ ทต.หัวรอ ต้องรับภาระดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้มีการประมาณการ
ภาระท่ีเกิดข้ึน 

การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ที่เกิดวิกฤตการณ์บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกถูก

ประท้วงและ อปท. ที่น าขยะไปทิ้งท่ีบ่อฝังกลบดังกล่าว ถูกสั่งห้ามน าไปทิ้ง ท าให้ ทต.หัวรอ เกิดวิกฤต
ไม่มีที่ทิ้งขยะและหยุดการเก็บขนขยะในพ้ืนที่เทศบาลประมาณ 1 เดือน ทต.หัวรอ ต้องแก้ปัญหาการ
หาที่ทิ้งขยะมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ทต.หัวรอ ได้ใช้วิกฤตการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริม
การคัดแยกขยะในพื้นที่อย่างจริงจังและพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในพ้ืนที่ อย่างไร
ก็ตาม กระบวนการดังกล่าวขาดความต่อเนื่องในพ้ืนที่ชุมชนเมือง ขณะที่ในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม 
แกนน าชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ให้ด าเนินการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในพ้ืนที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 
ได้รับการสนับสนุนติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2557-2560) อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ดังกล่าวยังไม่สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนหมู่ต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
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การด าเนินมาตรการลดปริมาณขยะต้นทางในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีข้อน่าสังเกตที่ได้จาก

การส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน 
(ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง) คือ 

(1) พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีรูปแบบการจัดการ
ขยะทุกประเภทด้วยวิธีการปฏิบัติการเหมือนกัน คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 

(2) พฤติกรรมการจัดากรขยะของครัวเรือนมี 2 แบบแผน คือ ขยะที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือนได้จะได้รับการคัดแยกไว้ขายและแสวงหารายได้ ส่วนขยะประเภทที่มี
ความเป็นอันตราย คือ ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะติด
เชื้อ จะถูกทิ้งสู่ขยะรวมทุกประเภทให้ อปท. เก็บรวบรวมน าสู่การก าจัด 

(3) ลักษณะพฤติกรรมของครัวเรือนในพื้นท่ี ทต.หัวรอ มีลักษณะผสมระหว่างความเป็น
ชุมชนเมืองและความเป็นชุมชนเกษตรกรรม กล่าวคือ ขยะเศษอาหาร ขยะเศษต้นไม้ และขยะรีไซเคิล 
พฤติกรรมครัวเรือนมีการจัดการขยะคล้ายกับความเป็นชุมชนชนบท มีการคัดแยกและจ าแนก
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากขยะกับการทิ้ง ส่วนขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะ
อันตราย และขยะติดเชื้อ พฤติกรรมครัวเรือนมีการจัดการขยะคล้ายกับความเป็นชุมชนเมือง คือ ทิ้ง
ทุกอย่างในถุงขยะรวมให้ อปท. เก็บน าไปก าจัด 

ด้วยลักษณะพฤติกรรมของครัวเรือนแบบผสมผสานระหว่างความเป็นชุมชนเมือง
บางส่วนและเป็นชุมชนเกษตรกรรมบางส่วน ท าให้การจัดวางมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่
จะน าสู่การก าจัด จ าเป็นต้องมีแนวทางท่ีแตกต่างกันในการด าเนินการแต่ละพ้ืนที่ชุมชน  

สถานการณ์ในปัจจุบัน ข้อสรุปจากผลการส ารวจ พบว่า ความร่วมมือจากครัวเรือนที่จะ
ลดปริมาณขยะสู่การจัดากรของเทศบาลยังมีน้อย การด าเนินมาตรการลดปริมาณขยะจ าเป็นต้องปรับ
รูปแบบและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพลักษณะทางสังคมและกลุ่ มเป้าหมาย ทั้งนี้ 
กิจกรรมที่มีการรรับรู้การรณรงค์และน าสู่การปฏิบัติตามการรณรงค์อย่างชัดเจน คือ กิจกรรมการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรการที่ต้องการให้มีการลดปริมาณขยะก่อนทิ้งสู่
การก าจัด การพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะช่วยให้การด าเนินมาตรการ
นี้ประสบความส าเร็จได้ 

การด าเนินมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 
ปัญหาของการพัฒนารายได้และการคืนทุน คือ (1) การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ไม่ครอบคลุมหลังคาเรือนทั้งหมด (2) การลงทุนส่วนเพ่ิมต่อการจัดเก็บค่าธรรเนียม เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ครอบคลุมหลังคาเรือนเพ่ิมข้ึน (3) การขาดกลไกการด าเนินงานร่วมกันหลายฝ่ายภายใน
องค์กร ที่จะด าเนินการร่วมกันในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะกองคลังและกองสาธารณสุข 
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และ (4) ความชัดเจนของนโยบายคณะผู้บริหารต่อการจัดหารายได้จากค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม 
กองคลัง ทต.หัวรอ มีแนวทางการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่ชัดเจน โดย
มุ่งเน้นที่จะให้ครอบคลุมจ านวนหลังคาเรือนให้ได้มากท่ีสุดและอย่างทั่วถึง 

จากผลการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า 
(1) การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้นจากที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันที่ 30 บาทต่อหลังคา

เรือนต่อเดือน เป็นอัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีความเป็นไปได้ที่ค่าเฉลี่ย 40.88 บาทต่อหลังคาเรือนต่อ
เดือน และค่าธรรมเนียมที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่ 55 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ทั้งนี้ หากจะใช้
ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนดที่ 100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน จะมีครัวเรือนร้อยละ 7.4 
ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งในสภาพความเป็นจริงของสังคมและเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ การก าหนดอัตราที่ 100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน อาจจะสามารถจัดเก็บได้เฉพาะสถาน
ประกอบการร้านค้าเท่านั้น ส่วนบ้านพักอาศัยคาดการณ์ได้ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่หลบเลี่ยงการจ่าย และ
อีกส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนวิธีการจ่าย จากการจ่ายเดือนละครั้งเป็นหลายเดือนครั้ง 

อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60 พร้อมที่จะไม่จ่ ายเพ่ิมขึ้นจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน  ซึ่งรวมถึงบางกลุ่มตัวอย่างที่พร้อมจะต่อรองเพ่ือการขอลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมลงจากอัตราในปัจจุบัน 

(2) การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นเทศบาลจ าเป็นต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้สถานการณ์ปัญหาค่าใช้จ่ายของเทศบาล 

(3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งในอัตราปัจจุบันและ / หรือในอัตราใหม่ตามข้อเสนอที่ 
40.88 บาทต่อคลังคาเรือนต่อเดือน มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถช่วยให้การจัดบริการคืนทุนได้ทั้ง
จ านวน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะพิจารณาค่าใช้จ่ายตามงบประมาณประจ าปี 5.377 ล้านบาท หรือต้นทุนการ
จัดบริการทั้งหมด 7.186 ล้านบาท และในกรณีที่การเพ่ิมค่าใช้จ่ายก าจัดขยะอีกจ านวน 1.704 ล้าน
บาท การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถคืนทุนได้ตามต้นทุนที่เกิดข้ึน 

(4) ปริมาณขยะในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ ที่มาจากขยะจรเป็นปัญหาและเป็นภาระให้กับ ทต.
หัวรอ มากกว่าการรณรงค์ลดปริมาณขยะหรือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง การเพ่ิมภาระ
ทางการเงินให้กับประชาชนของ ทต.หัวรอ เท่ากับเป็นการลงโทษประชาชนของท้องถิ่นเอง กระนั้นก็
ตาม ทต.หัวรอ จ าเป็นต้องมีมาตรการอ่ืน ๆ ที่จะท างานร่วมกับ อปท. ด้านข้างที่ไม่มีระบบการเก็บ
รวบรวมและเก็ยขนขยะ หรือการพัฒนาองค์กรการท างานร่วมระหว่าง อปท. ด้วยกัน  ทั้งนี้  
นายกเทศมนตรีต าบลหัวรอเคยเสนอจัดตั้งกลไกร่วมกับ 3 อปท. ที่มีพ้ืนที่ติดกัน แต่ติดขัดด้วยวิธีการ
ปฏิบัติและการบริหารจัดการร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อเสนอของ 3 อปท. ที่จะว่าจ้างให้ ทต.หัวรอ เข้ามา
ด าเนินการจัดเก็บขยะและส่งก าจัด โดยทาง อปท. จ่ายค่าด าเนินการให้ทั้งหมด 
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บทที่ 6 

การบริหารการจัดการขยะของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
6.1 สภาพบริบททางพื้นที่ 

 
เทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นเทศบาลระดับกลาง ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล

อรัญญิก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เทศบาล
เมืองอรัญญิกตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครพิษณุโลก มีพ้ืนที่เทศบาล 30.78 ตารางกิโลเมตร 
แต่มีพ้ืนที่ในการก ากับดูแล 17.10 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ 13.68 เป็นค่ายทหารบก ค่ายทหารอากาศ 
และสนามบินพาณิชย์พิษณุโลก ทม.อรัญญิก มีอาณาเขตติดต่อกับ 

ทิศเหนือ  ต าบลหัวรอ (เทศบาลต าบลหัวรอ) อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
ทิศตะวันจออก ต าบลสมอแข (อบต.สมอแข) อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
ทิศตะวันตก  เทศบ าลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
ทิศใต ้  ต าบลบึงพระ (อบต.บึงพระ) อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
ลักษณะพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองอรัญญิก (ภาพท่ี 6.1) คือ 
1. พ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกเดิมเป็นพ้ืนที่ชานเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบเมือง

พิษณุโลก (เทศบาลนครพิษณุโลก) 
2. พ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่มีแนวถนนทางหลวงหมายเลข 12 

เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเติบโตเชื่อมชุมชนกับเทศบาลนครพิษณุโลกและต่อเนื่องไปสู่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอแข 

3. พ้ืนที่ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นพ้ืนที่ค่ายทหารบก ค่ายทหาร
อากาศ และสนามบินพาณิชย์ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิม-ลดจ านวนประชากรของ
เทศบาลที่มีจ านวนเพิ่ม-ลดส่วนหนึ่งมาจากทหารประจ าการและครอบครัว และทหารเกณฑ์แต่ละปี ที่
เข้ามาใช้พื้นที่เมือง ในแต่ละปีจะมีจ านวนทหารเกณฑ์เข้าประจ าการที่ค่ายเอกาทศรถ และกองบิน 46 
ซึ่งจะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามายังค่ายทหาร และย้ายออกไประหว่างปี เมื่อผ่านไป 6 เดือน 

4. พ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัด แนว
ตะวันออก-ตะวันตกของเมือง 

ด้วยลักษณะความพิเศษของพ้ืนที่ดังกล่าว ในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก สามารถแบ่งเขตการใช้
พ้ืนที่ตามลักษณะชุมชนได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
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  หนึ่ง เขตชุมชนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 เป็น

พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อมาจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก และเชื่อมต่อไปถึงเขต
ชุมชนเมืองของเทศบาลต าบลหัวรอ อาณาบริเวณส่วนใหญ่เขตเมืองอยู่บนถนนเส้นหลักของเมือง ซึ่ง
เป็นถนนหลักของการเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย 

  สอง เขตชุมชนชานเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
และหมูท่ี ่10 เป็นพืน้ที่ขยายตัวของเมือง พ้ืนที่นี้อยู่ตามเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 

  สาม เขตชุมชนเกษตรกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 อยู่ทางทิศ
เหนือของเมือง ติดต่อกับ ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข และด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มน้ าท่วมและเป็นเขตจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

  สี่ เขตทหารและสนามบิน (ค่ายสมเด็นพระเอกาทศรถ และกองบิน 46) 
พ้ืนที่ทั้งหมดของเชตนี้อยู่ในหมู่ 2 พ้ืนที่นี้มีขนาดประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 
53 ของพ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด พ้ืนที่นี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตต าบลอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 

ทม.อรัญญิก 
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6.2 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 
สถิติข้อมูลจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนของต าบลอรัญญิก (ทม. อรัญญิก) 

จากฐานข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
2536-2560 (ตารางที่ 6.1) พบว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี ต าบลอรัญญิกมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น
น้อยมาก จากจ านวน 25,079 คน ในปีพ.ศ. 2536 เพ่ิมเป็น 29,859 คน ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน
ประชากรมีอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี จ านวนหลังคาเรือนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 7,278 
หลังคา ในปี พ.ศ. 2536 เป็น 13,493 หลังคา ในปีพ.ศ. 2560 มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ต่อปี 

ทั้งนี้ เมื่อเปรี่ยบเทียบกับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรและหลังคาเรือนของ
ภาพรวมของอ าเภอเมืองพิษณุโลก ที่จ านวนประชากรมีอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.23 ต่อปี และ
จ านวนหลังคาเรือนมีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.92 ต่อปี พบว่า ต าบลอรัญญิกมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนประชากรมากกว่าภาพรวมของอ าเภอเมืองพิษณุโลก แต่จ านวนหลังคาเรือนเพ่ิมขึ้นน้อยกว่า
ภาพรวมของอ าเภอเมือง ทั้งนี้ หลังคาเรือนที่เพ่ิมขึ้นในต าบลอรัญญิกที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์ หอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า และอพาทเม้นต์ ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชากรแฝงจ านวน
มาก ที่เข้ามาท างานในเขตเมืองพิษณุโลก และประชากรที่เข้ามาใช้บริการทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เมือง 

ข้อสังเกตจากสถิติดังกล่าว พบว่า ในระยะ 10-15 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่าจ านวน
ประชากรในต าบลอรัญญิกจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจจะสันนิษฐานได้ว่า การเคลื่อนย้ายออก
ของประชากรตามทะเบียนราษฏร์ไปสู่พ้ืนที่ย่านที่อยู่อาศัยใหม่บริเวณชานเมืองหรือพ้ืนที่ อปท. 
ด้านข้าง จะมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เช่น อบต.สมอแข ทต.หัวรอ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับ ทม.อรัญญิก 
ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของพ้ืนที่เทศบาล เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนของแต่ละหมู่บ้าน
ต่อพ้ืนที่หมู่บ้าน (ตารางที่ 6.2) พบว่า หมู่ 8 และหมู่ 9 พ้ืนที่เขตเมือง เป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่น
ของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือนสูงมาก ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนเมืองที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง (ติดกับ) จากเทศบาลนครพิษณุโลก และเป็นย่านการพาณิชย์ของเมือง 

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นจ านวนประชากรและหลังคาเรือนในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
อรัญญิกมีข้อสังเกตว่า พ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกมีความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือนเต็ม
พ้ืนที่เทศบาล ยกเว้นพื้นที่หมู่ 1 ที่เป็นพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม ที่อยู่แยกออกห่างจากเขตการขยายตัว
ของพ้ืนที่เมือง 
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ตารางที ่6.1 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร สัดส่วนจ านวนประชากรต่อ
จ านวนบ้าน และสัดส่วนจ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ ทม.อรัญญิก ระหว่างปี 2536-2560 (ทุก ๆ 5 ปี) 

ปี พ.ศ. จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
บ้าน 

(หลังคา) 

ความ
หนาแน่น 
(คน / ตร.

กม.) 

สัดส่วน 

จ านวนประชากร
ต่อจ านวนบ้าน 
(คน / หลัง) 

จ านวนบ้านต่อ
พื้นท่ี 

(หลัง / ตร.กม) 

2536 25,079 7,278 815 3.45 236 

2540 28,193 9,216 916 3.06 299 

2545 29,399 10,327 955 2.85 336 

2550 29,069 11,882 944 2.45 386 

2555 29,841 12,792 969 2.33 416 

2560 29,859 13,493 970 2.21 438 

อัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 
(ร้อยละ) 

0.74 2.62 - - - 

ที่มา www.khonthai.com ค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 
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ตารางที่ 6.2 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ และความหนาแน่น
จ านวนบ้านต่อพ้ืนที่ ของ ทม.อรัญญิก ปี 2560 แยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ จ านวน
ประชากร 

(คน) 

จ านวน
หลังคาเรือน 

ขนาดพื้นที่
หมู่บ้าน 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 

ประชากรต่อพื้นที ่
(คน / ตร.กม.) 

หลังคาเรือนต่อพื้นที่ 
(หลังคา / ตร.กม) 

1 คลองคูณ 521 166 1.43 364.34 116.08 

2 สนามบิน 6,731 3,630 3.16 2,133.44 1,150.55 

3 อรัญญิก 4,210 2,264 2.60 1,621.73 872.11 

4 อรัญญิก 1,916 632 1.87 1,024.05 337.79 

5 คลองมหาดไทย 3,920 1,577 2.65 1,480.36 595.54 

6 หนองปลาค้าว 2,109 802 1.64 1,286.76 489.32 

7 อรัญญิก 3,590 1,699 1.34 2,679.10 1,267.91 

8 โคกมะตูม 3,041 1,210 0.72 4,247.21 1,689.94 

9 โคกมะตูม 2,728 1,133 0.73 3,742.11 1,554.18 

10 ชาวแพ 1,038 377 0.97 1,069.00 388.26 

รวมทั้งหมด 29,859 13,492 17.10 1,746.65 789.24 

ความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือนตามลักษณะทางสังคมละชุมชน 

เขตชุมชนเมือง 9,979 4,607 4.04 2,469.44 1,140.06 

เขตชุมชนชานเมือง 15,714 7,018 10.28 1,528.00 682.42 

เขตพื้นที่เกษตรกรรมดั่งเดิม 4,111 1,865 2.77 1,484.12 673.29 

การกระจายตวัของจ านวนประชากรและหลังคาเรือน (ร้อยละ) 

เขตชุมชนเมือง 33.48 34.15 23.64 - - 

เขตชุมชนชานเมือง 52.72 52.02 60.16 - - 

เขตพื้นที่เกษตรกรรมดั่งเดิม 13.79 13.83 16.20 - - 

หมายเหตุ (1) ทะเบียนบ้านกลางต าบลอรญัญิก จ านวนประชากร 55 คน และจ านวน 2 หลังคาเรือน 
(2) ขนาดพื้นท่ีหมู่บ้าน ได้จากการประมาณการของกองคลัง ทม.อรญัญิก ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมลู 
ประมาณการอย่างคร่าว ๆ มคีวามถูกต้องในระดับหนึ่งเท่านั้น 
(3) rเทศบาลมีขนาดพื้นท่ี 30.78 ตร.กม. ในการประมาณการนี้ การศึกษาไดต้ัดพื้นที่หมู่ 2 ออก บริเวณ 
พื้นที่ค่ายทหารสมเดจ็พระเอกาทศรถ และกองบิน 46 และสนามบนิพาณิชย ์
ที่มา (1) ข้อมูลจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน สืบค้นข้อมลูจาก www.khonthai.com  
เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561 
(2) ความหนาแน่นของประชากรและหลังคาเรือน วิเคราะหโ์ดยผู้ศึกษา 
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6.3 โครงสร้างองค์กรกับการบริหารจัดการ 

 
6.3.1 การแบ่งส่วนงานภายในองค์กร 

ทม.อรัญญิก แบ่งโครงสร้างภายในองค์กรออกเป็น 7 ส่วนงาน ประกอบด้วย 
(1) ส านักปลัด ท าหน้าที่การบริหารการจัดการภาพรวมของเทศบาล รวมถึง

ภารกิจบริการสาธารณะ ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 
(2) กองคลัง ท าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ตามบทบาทหน้าที่ และการรับ-จ่าย

งบประมาณ 
(3) กองช่าง ท าหน้าที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่เขตเทศบาล การ

อนุญาตการก่อสร้างอาคาร และการผังเมือง เป็นต้น 
(4) กองการศึกษา ท าหน้าที่การพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลโดยเฉพาะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก 1 หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเมืองอรัญญิก 2 หมู่ที่ 3 และโรงเรียนอนุบาล 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 
หมู่ที่ 3 และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 

อีกทั้ง ในพ้ืนที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 1 แห่ง ที่ทางเทศบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ โรงเรียน
สะพานที่ 3 

(5) กองสวัสดิการสังคม ท าหน้าที่การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน การ
จัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เป็นต้น 

(6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าที่การพัฒนาการสาธารณสุข การ
ควบคุมมลพิษ เหตุร าคราญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข การจัดการบริการการเก็บขนขยะ เป็นต้น 
ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญิกได้มีการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขขึ้นมาใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

 1) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 6 และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
อรัญญิก หมู่ที่ 8 เป็นการพัฒนาศูนย์สุขภาพในลักษณะการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์กับ
โรงพยาบาลพุทธชินราช เพ่ือการรักษาผู้ป่วยในพ้ืนที่และพ้ืนที่รอบข้าง โดยเน้นไม่ต้องการให้ผู้ป่วย
เดินทางเข้าไปรักษา ณ โรงพยาบาลในเมือง การให้ความร่วมมือ ทาง ทม.อรัญญิก ลงทุนอาคาร
สถานที่ ส่วนโรงพยาบาลพุทธชินราชจัดส่งทีมบุคลากรการแพทย์และการรักษาพยาบาล พร้อม
อุปกรณ์การรักษาเข้ามาด าเนินการศูนย์สุขภาพ 

 2) ศูนย์กายภาพบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก หมู่ที่ 6 
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 3) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10) เป็นการพัฒนาศูนย์

ดูแลสุขภาพในพื้นที่ โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ช่วยด าเนินการ 
 นอกจากนี้ ในพ้ืนที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง คือ รพ.สต. 

ต าบลอรัญญิก หมู่ที่ 7 โดย รพ.สต. ยังไม่ได้โอนย้ายสังกัดมาอยู่ภายใต้การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) กองวิชาการและแผนงาน ท าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และการ
จัดท าแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เพ่ือน าสู่การปฏิบัติการ 

6.3.2 จ านวนบุคลากรขององค์กร 
ทม.อรัญญิก มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 170 คน (ทั้งนี้ มีอัตราก าลังการจ้าง 196 

คน) แบ่งตามประเภทลักษณะต าแหน่งงานออกเป็น 5 ลักษณะ (ตารางที่ 6.3) ประกอบด้วย ต าแหน่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 48 คน และลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างราชการส่วนท้องถิ่น 122 คน 
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ตารางที่ 6.3 
 
จ านวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของ ทม.อรัญญิก ปี 2560 

ลักษณะการจา้ง
งาน / ต าแหน่ง 

ส านัก
ปลัด 

กอง
คลัง 

กอง
ช่าง 

กอง
การศึกษา 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 

ข้าราชการท้องถิ่น 
ระดับบริหาร 

2 2 - 1 - 1 - - 6 

ช้าราชการท้องถิ่น
ระดับปฏิบัติการ 

10 9 7 7 2 2 4 1 42 

ลูกจ้างประจ า 1 - - - - - - - 1 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (คุณวุฒิ) 
ข้อตกลงจ้าง 4 ปี 

3 5 3 4 1 2 7 - 25 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ทักษะ) 
ข้อตกลงจ้าง 1 ปี 

6 - 5 1 - 2 - - 14 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป (ลูกจา้ง
ทั่วไปและงานจ้าง
เหมาบริการ) 

11 7 20 20 1 23 - - 82 

รวมทั้งหมด 33 23 35 33 4 30 11 1 170 

ที่มา แผนอัตราก าลัง 3 ปี เทศบาลเมืองอรัญญิก พ.ศ. 2561-2563 

 
6.4 งบประมาณรายได้-รายจ่าย 

 
6.4.1 งบประมาณรายได้ 

ทม.อรัญญิก ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณ 
2555 ท าให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา ทม.อรัญญิก มีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 12-16 
ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการเพ่ิมขึ้นของภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เพ่ิมขึ้น 2 เท่าภายใน 2 
ปีงบประมาณ และอีกส่วนหนึ่งมาจากหมวดเงินภาษีจัดสรรที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน (ตารางท่ี 6.4) 

ใน 3 ปีงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 ทม.อรัญญิก มีรายได้
ประมาณปีละ 110-137 ล้านบาท การเพ่ิมข้ึนของรายได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่ถูกนับรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทศบบัญญัติงบประมาณ 
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สัดส่วนเฉลี่ยงบประมาณรายได้ 20 ต่อ 80 คือ รายได้ที่ท้องถิ่นเก็บเองต่อรายได้

จากการจัดสรรและอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้รวมร้อยละ 11.8 
ต่อปี 

6.4.2 งบประมาณรายจ่าย 
ใน 3 ปีงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 (ตารางที่ 6.5) ทม.

อรัญญิก มีรายจ่ายประมาณ 102-131 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 เป็นปีที่น าเงินอุดหนุนทั่วไป
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการในท้องถิ่นของรัฐบาลน ามารวมไว้ใน
เทศบัญญัติ ท าให้งบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2560 ที่
เงินรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนและงบกลางจากเดิมปีละประมาณ 10 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 30 ล้าน
บาท ซึ่งพิจารณาฐานงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลแล้ว จะพบว่า ในแต่ละปีงบประมาณ เทศบาล
จะมีงบประมาณรายจ่ายที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและงบกลางประมาณ 100 ล้านบาท ที่เป็นรายจ่ายที่ใช้
ด าเนินกิจการของเทศบาล 

เมื่อพิจารณาหมวดรายจ่าย จะพบว่า รายจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง เงินเดือนและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล และรายจ่ายด าเนินการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 
50 ของงบประมาณรายจ่าย อีกร้อยละ 50 เป็นเงินลงทุน และเงินอุดหนุนและงบกลาง แต่ละหมวดมี
สัดส่วนร้อยละ 25 ของรายจ่ายแต่ละปี 

เมื่อพิจารณารายจ่ายตามหมวดการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาล (ตาราง
ที่ 6.6) จะพบว่า รายจ่ายงานบริหารทั่วไป เคหะชุมชน สาธารณสุข และการศึกษา รวมกันคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ตารางที่ 6.4 
 
แหล่งรายได้ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2560 

แหล่งรายได ้ 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
แหล่ง
รายได้

เฉลี่ยต่อปี 
(ร้อยละ) 

อัตรา
การ

เพิ่มข้ึน
เฉลี่ยต่อ

ป ี
(ร้อยละ 

1. รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง 17,559,082.28 23,122,465.59 25,829,492.93 29,428,904.20 26,523,765.96 19.65 12.63 

1.1 หมวดภาษีอากรที่ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 8,774,732.50 11,957,488.12 13,579,111.27 15,517,647.76 14,334,176.80 10.42 12.87 

1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนญุาต 
ท้องถ่ินจัดเก็บเอง 

2,308,569.00 2,294,148.50 2,332,179.25 4,333,642.40 3,279,116.49 2.66 10.15 

1.3 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 1,840,718.78 2,265,360.97 2,013,613.41 1,526,667.57 1,246,785.17 1.47 8.36 

1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย ์ 4,036,894.00 5,746,018.00 6,965,274.00 7,417,193.00 7,184,460.00 4.40 22.01 

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 598,168.00 812,150.00 936,290.00 622,888.47 465,027.50 0.69 4.45 

1.6 หมวดรายได้จากทุน 0.00 47,300.00 3,025.00 10,865.00 14,200.00 0.01 - 

2. รายได้ท่ีรัฐและหน่วยงานส่วนกลางเก็บและ
จัดสรร / แบ่งให้ ท้องถิ่น 

82,443,628.00 85,066,315.64 90,414,576.40 80,889,755.11 110,655,203.30 80.35 12.15 

2.1 หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่หน่วยงานเกบ็
และจัดสรรให ้

8,016.64 255,818.50 332,102.10 236,656.70 28,328.30 0.09 - 

2.2 หมวดภาษีจัดสรร 59,259,356.36 60,134,135.14 65,568,125.30 58,620,600.41 62,964,921.00 56.90 8.79 

2.3 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,176,255.00 24,676,362.00 24,514,349.00 22,032,498.00 47,661,954.00 23.36 25.11 

รายได้รวมท้ังหมด 100,002,710.28 108,188,781.23 116,244,069.33 110,318,659.31 137,178,969.26  11.84 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณระหว่างปี 2556-2560 เทศบาลเมืองอรญัญกิ และจากการวเิคราะห์โดยผูศ้ึกษา 

 
ตารางที ่6.5 
 
งบประมาณรายจ่ายของ ทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2556-2560 

หมวดรายจ่าย 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
ค่าใช้จ่าย

แต่ละหมวด
รายจ่าย

เฉลี่ยต่อปี 
(ร้อยละ) 

อัตราการ
เพิ่มข้ึน

เฉลี่ยต่อปี  
(ร้อยละ) 

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 4,295,709.61 4,331,035.00 4,328,122.41 4,333,200.00 4,262,564.00 3.96 17.51 

เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนฝ่ายประจ า 

16,400,304.30 20,506,536.93 22,487,088.54 28,751,891.48 31,015,911.99 24.05 14.01 

ค่าด าเนินการ 20,817,452.95 30,059,614.15 28,534,325.08 31,473,831.97 33,474,304.76 26.81 14.67 

เงินอุดหนุนและงบกลาง 4,867,277.25 9,382,518.68 9,332,269.38 9,992,460.70 31,367,934.60 12.27 38.16 

ค่าลงทุน 34,178,413.30 30,699,272.98 38,309,595.75 27,894,368.77 31,038,111.26 32.91 12.42 

รวมทั้งหมด 80,559,157.41 94,978,977.74 102,991,401.16 102,445,752.92 131,158,826.61   

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณระหว่างปี 2556-2560 เทศบาลเมืองอรัญญิก และจากการวิเคราะหโ์ดยผู้ศึกษา 

  

Ref. code: 25605524300125IBU



197 

 
ตารางที ่6.6 
 
งบประมาณรายจ่ายของ ทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2556-2560 แบ่งตามผนและแผนงานรายจ่าย 

แผน แผนงาน 2556 2557 2558 2559 2560 สัดส่วน
รายจ่ายตาม
แผนงานเฉลี่ย
ต่อปี (ร้อยละ) 

บรหิารทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 26,228,573.70 30,326,128.46 27,287,383.35 28,777,667.40 26,946,242.50 25.04 

 ความสงบภายใน 4,159,800.02 2,900,533.40 308,480.30 4,444,979.92 2,118,092.71 2.08 

การบริการชุมชนและสงัคม งานการศึกษา 5,208,333.53 8,587,788.14 11,817,217.57 10,263,893.40 13,699,173.93 10.65 

 งานการสาธารณสุข 16,073,482.63 11,213,347.10 27,499,881.61 7,199,330.99 5,914,353.81 12.75 

 งานสังคมสงเคราะห ์ 936,894.50 1,268,947.62 1,344,778.71 1,493,140.37 1,612,299.84 1.33 

 งานเคหะชุมชน 18,817,160.19 19,535,422.96 18,952,867.81 33,789,172.84 25,520,391.30 23.61 

 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,692,099.00 9,232,600.00 1,531,110.00 1,229,910.00 20,806,342.00 6.18 

 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,167,738.20 913,473.66 694,756.50 1,056,404.00 1,173,220.15 0.87 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 

 การเกษตร 110,500.00 231,860.00 269,480.00 283,271.35 452,167.15 0.29 

 การพาณิชย์ 0.00 4,460,956.69 6,447,815.21 8,473,613.51 5,053,436.79 6.13 

การด าเนินงานอื่น งบกลาง 3,164,575.64 6,307,919.71 6,837,630.10 5,422,369.14 27,863,106.43 11.06 

 รวม 80,559,157.41 94,978,977.74 102,991,401.16 102,445,752.92 131,158,826.61 100.00 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณระหว่างปี 2556-2560 เทศบาลเมืองอรัญญิก และจากการวิเคราะหโ์ดยผู้ศึกษา 

 
6.5 นโยบายและแนวทางการจัดการขยะ 

 
การจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลอรัญญิก ผู้บริหาร ทม.อรัญญิก ได้แบ่งส่วนงานภายในจัด

ให้มีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2558 และได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักโดยตรง 

กรอบนโยบายหลักของ ทม.อรัญญิก ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 การจัดให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดตั้งธนาคารขยะ 

กรอบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
1. การจัดการขยะในพื้นที่ เพ่ือน าสู่การก าจัดขยะ ทม.อรัญญิก ไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะของ

ตนเอง ตั้งแต่แรกเริ่ม การก าจัดขยะที่ผ่านมา ต้องน าส่งแหล่งก าจัดขยะหลายแห่ง ที่ส าคัญ คือ การ
ได้รับการสนับสนุนจาก ทน.พิษณุโลก ผ่านความสัมพันธ์ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
ตั้งแต่วิกฤตการณ์ที่ทิ้งขยะของ ทน.พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา พ้ืนที่ก าจัดขยะถูก
ประชาชนในพื้นท่ีและตามเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทิ้งขยะ (ต าบลบึงกอก) ประท้วง ทม.อรัญญิก ต้องจัดหา
ที่ทิ้งขยะใหม่ จึงได้ส่งขยะก าจัดในหลายแห่ง ณ ปัจจุบัน จัดส่งที่หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก 

2. การเริ่มมาตรการสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะ ทาง ทม.อรัญญิก ได้ริเริ่มโครงการ
ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะรีไซเคิลระดับชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคัด
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แยกขยะและน าขยะรีไซเคิลขายสร้างรายได้ให้กับชุมชน และขณะเดียวกัน ช่วยสนับสนุนการลด
ปริมาณขยะในพื้นที ่

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและธนาคารขยะ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง และบทบาทตาม
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” เกิดการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับการด าเนินการในการลด 
คัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้ขยะ (zero waste 
society) โดยด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทน
คณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 1 คน เมื่ออบรมให้ความรู้แล้ว ทางเทศบาลได้ให้กลุ่มแกนน าได้น า
ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร่วมบูรณาการด าเนินงานกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใต้หลักการ 
“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับประชาชนในหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยจัดกิจกรรมการลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์จากขยะในทุกหมู่บ้าน ทม.อรัญญิก ด าเนินการรับซื้อขยะขายได้ เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้ให้แก่ชุมชน เปิดการรับซื้อเป็นประจ าทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน การจัดท าโครงการใน
ปีงบประมาณ 2560 สามารถขายขยะรีไซเคิลได้จ านวน 4,013.1 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 18,106.50 
บาท1 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวม การด าเนินการของ ทม.อรัญญิก จะเน้นด าเนินการการเก็บ 
ขน และน าส่งขยะก าจัด เป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกขยะ เป็นโครงการที่พ่ึงเริ่ม
ด าเนินการในปี พ.ศ. 25592 การขยายผลยังคงท าได้ไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล อีกทั้ง การด าเนินการ
ระดับชุมชน ทางเทศบาลสามารถด าเนินการกับกลุ่มชุมชนดั่งเดิมในพ้ืนที่เป็นหลัก ขณะที่ พ้ืนที่ที่มี
ปริมาณขยะจ านวนมาก คือ พ้ืนที่เขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจของเมือง ไม่ได้มีโครงการหรือ
กิจกรรมด าเนินการขยายผลไปสู่พื้นที่ดังกล่าว 

อีกส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารของคณะผู้บริหารเทศบาล คือ การลดข้อร้องเรียน
และร้องทุกข์จากชุมชน คณะผู้บริหารจะเน้นให้จ านวนการร้องเรียนและการร้องทุกข์มีจ านวนน้อย
และไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้น การก าหนดแนวทางการด าเนินงานจึงเน้นการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ ทั้งนี้ จากสถิติการร้องเรียนและร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560 พบว่า จ านวนเรื่องร้องเรียนกับร้อง

                                                   
1 เทศบาลเมืองอรัญญิก รายงานประจ าปี 2560 หน้า 32 
2 งบประมาณปี 2559 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และจัดตั้งธนาคารขยะ 30,000 บาท 

งบประมาณปี 2560 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และจัดตั้งธนาคารขยะ 30,000 บาท งบประมาณปี 
2561 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และจัดตั้งธนาคารขยะ 30,000 บาท 
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ทุกข์มีจ านวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการเขียนค าร้องขอถังขยะจากทางเทศบาล (ตารางที่ 6.7) อีกทั้ง 
ถ้าพิจารณาพ้ืนที่ชุมชนที่แจ้งค าร้อง ร้องเรียน และร้องทุกข์ ส่วนใหญ่มาจากหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 5 ซึ่ง 3 อันดับแรก อยู่ในเขตชุมชนเมือง และย่านเขตเศรษฐกิจของเมือง ส่วนอีก 1 หมู่ 
เป็นเขตชุมชนชานเมือง แต่เป็นพื้นท่ีต่อเนื่องจาก 3 หมู่แรก (ตารางท่ี 6.8) 

 
ตารางที ่6.7 
 
สรุปจ านวนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2559 และ 
2560 

เรื่อง ปี 2559/เรื่อง ปี 2560/เรื่อง รวมทั้งสิ้น/เรื่อง 
ขอถังขยะ 257 256 513 
ร้องทุกข ์ 43 39 82 
ร้องเรียน 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 300 295 595 
หมายเหตุ เรื่องร้องทุกข์ อาทิเช่น 1. ขอให้เก็บกิ่งไม้ และเก็บขยะชิ้นใหญ่ 2. ขอให้ปักป้ายห้ามทิ้งขยะ 
3. ตรวจสอบมีการทิ้งขยะลงทีส่าธารณะ เป็นต้น 
ที่มา เทศบาลเมืองอรัญญิก 
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ตารางที ่6.8 
 
สรุปจ านวนเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ เกี่ยวกับขยะมูลฝอยตามพ้ืนทีห่มู่บ้าน ที่ส่งเรื่องให้ ทม.อรัญญิก 
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

หมู่ที ่ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 รวม 
 ขอถังขยะ/เรื่อง ร้องทุกข์/เรื่อง ขอถังขยะ/เรื่อง ร้องทุกข์/เรื่อง  

1 5 0 5 0 10 
2 18 3 4 1 26 
3 51 18 63 18 150 

4 18 4 20 3 45 
5 51 0 28 1 80 
6 30 4 3 2 39 
7 9 1 3 2 15 
8 26 5 46 3 80 
9 23 6 75 5 109 
10 26 2 9 4 41 

รวมทั้งสิ้น 300 43 256 39 595 
หมายเหต ุ เรื่องร้องทุกข์ อาทิเช่น 1. ขอให้เก็บกิ่งไม้ และเก็บขยะชิ้นใหญ่ 2. ขอให้ปักป้ายห้ามทิ้งขยะ 
  3. ตรวจสอบมีการทิ้งขยะลงทีส่าธารณะ เป็นต้น 
ที่มา เทศบาลเมืองอรัญญิก 

 
6.6 กรอบการปฏิบัติการการจัดบริการการจัดการขยะ 

 
6.6.1 ปริมาณขยะในพื้นที่ 

ทม.อรัญญิก ไม่มีการเก็บรวบรวมสถิติน้ าหนักขยะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะด าเนนการสุ่มชั่งน้ าหนักปีละ 1 ครั้ง เพ่ือไว้ใช้อ้างอิงในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะที่ต้องจ่ายให้กับภาคเอกชน (บ่อฝัง
กลบขยะ) ดังนั้น ทาง ทม.อรัญญิก จึงมีปริมาณขยะที่ใช้อ้างอิงปีละ 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2561 กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้สุ่มชั่งน้ าหนักเมื่อเดือนพฤษภาคม จากจ านวนรถเก็บขนขยะจ านวน 8 
คัน ที่ให้การบริการใน 9 เขตบริการ จ านวนสุ่มชั่งน้ าหนัก 15 วัน น้ าหนักขยะเฉลี่ย 19.56 ตันต่อวัน 
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น้ าหนักขยะที่ได้จากการสุ่มชั่งน้ าหนักดังกล่าว มีน้ าหนักน้อยกว่าการคาด

ประมาณการของส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะต่อคน
ต่อวันส าหรับเทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ประมาณการได้ 34.34 ตันต่อวัน 

น้ าหนักขยะที่ได้จากการชั่งน้ าหนักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.
อรัญญิก กับที่ประมาณการโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 มีความแตกต่างกันประมาณ 14.78 
ตันต่อวัน หรือต่างกันร้อยละ 75.6 ของน้ าหนักขยะที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุ่มชั่งได้ ความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะส่งผลต่อการประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดการขยะของ ทม.อรัญญิก 

6.6.2 กลไกการจัดการการจัดบริการการจัดการขยะ 
การด าเนินการการจัดากรขยะของ ทม.อรัญญิก ไม่มีกลไกในรูปแบบของ

คณะกรรมการหรือคณะท างานในการก าหนดแนวนโยบายและการปฏิบัติการ การก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารของเทศบาลเป็นหลัก โดยจะท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย การ
ก ากับติดตาม และการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน ส่วน
แนวทางการด าเนินงานเป็นการด าเนินการแบบงานประจ า โดบมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินการ 

6.6.3 หน่วยงานจัดบริการการจัดการขยะ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อการจัดบริการ

การจัดการขยะ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังการจัดบริการ ดังนี้ 
(1) ข้าราชการระดับปฏิบัติการรับผิดชอบการจัดบริการการจัดการขยะ จ านวน 

1 คน  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ข้อตกลงจ้าง 1 ปี จ านวน 2 คน ท าหน้าที่

พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 20 คน ท าหน้าที่พนักงานขับรถเก็บขนขยะ 7 

คน และท าหน้าที่พนักงานท้ายรถเก็บขนขยะ 13 คน 
(4) พนักงานจ้างเหมาบริการ) จ านวน 22 คน ท าหน้าที่พนักงานท้ายรถเก็บขน

ขยะ 
โดยแบ่งพนักงานปฏิบัติงานออกเป็น 9 ทีม ๆ ละ 4-5 คน คือ พนักงานขับรถ

เก็บขนขยะ 1 คน และพนักงานท้ายรถเก็บขนขยะ 3-4 คน 
6.6.4 การปฏิบัติงานการจัดบริการการเก็บขนขยะ 

ปัจจุบัน ทม.อรัญญิก ได้แบ่งเขตรับผิดชอบการเก็บขยะมูลฝอยเป็น 8 เขต ใช้รถ
เก็บขยะมูลฝอยจ านวน 8 คัน และรถเก็บวัสดุช ารุด กิ่งไม้และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับ
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เรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 1 คัน ผลการด าเนินการพบว่า การให้บริก ารเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบัน
สามารถเก็บขยะได้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ 

ส าหรับเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอยของ ทม.อรัญญิก แบ่งตามเขตการเก็บขยะ 
โดยรถแต่ละคันจะรับผิดชอบเก็บเป็นเขต ๆ ละ 1 คัน วันละ 1-2 เที่ยว ดังนี้ 

  - โซนที่ 1 พ้ืนที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 10 (ถึง หจก.พิษณุโลกแก๊ส) และ
หา้งสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาพิษณุโลก 

  - โซนที่ 2 พ้ืนที่หมู่ 8 (ซอยแป้งนวล ถนนหน้าวัดเขื่อนขันธ์ ซอย
สดใส) และหมู่ท่ี 10 (ชุมชนชาวแพ) 

  - โซนที่ 3 พ้ืนที่หมู่ที่ 2 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ บริเวณตลาด
แฟลต หมู่ที ่9 (จุดทิ้งขยะรวม) 

  - โซนที่ 4 พ้ืนที่หมู่ 2 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) บริเวณ
หน่วยกองพัน พ้ืนที่หมู่ 2 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที ่7 (ชุมชนตาลเดี่ยว ซอยประยูรวงศ ์1-5) และหมู่ท่ี 1 

  - โซนที่ 5 พ้ืนที่หมู่ที ่5 
  - โซนที่ 6 พ้ืนที่หมู่ที ่4 และหมูท่ี ่6 
  - โซนที่ 7 พ้ืนที่หมู่ที ่9 และหมู่ท่ี 3 (หมู่บา้นศิวาภรณ์) 
  - โซนที่ 8 พ้ืนที่หมู่ที ่5 (ซอยขุนหาญ) และหมู่ท่ี 7 
  - คันที่ 9 ขนวัสดุช ารุด กิ่งไม้ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้ง 10 หมู่ 
การเก็บขนขยะ ทม.อรัญญิก มีรถเก็บขนขยะเป็นของตนเอง 4 คัน และเป็นรถ

เช่า 5 คัน ทั้งนี้ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บขนขยะทาง ทม.อรัญญิก เป็นผู้ว่าจ้างทั้งหมด ไม่
เกี่ยวกับการเช่ารถบรรทุกขยะ 

การก าจัดขยะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ทม.อรัญญิก ให้บริการเก็บขยะที่
รวบรวมได้จากแหล่งก าเนิดจุดต่าง ๆ ไปก าจัดที่ระบบก าจัดของบริษัทเอกชน ตามประเภทของขยะ
มูลฝอย ดังนี้ 

  1. การก าจัดมูลฝอยทั่วไป ได้จ้างบริษัทเอกชนด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) ไม่จ ากัดจ านวนเที่ยว 

  2. การจัดการขยะติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
อรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ รวม 3 แห่ง ในเขต 
ทม.อรัญญิก ได้ด าเนินการจัดการขยะติดเชื้อโดยด าเนินการเก็บรวบรวมให้กับโรงพยาบาลพุทธชิน
ราช ส่งต่อให้บริษัทเอกชนก าจัดขยะติดเชื้อ 
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  3. การจัดการขยะอันตราย ทม.อรัญญิก จัดถังสีแดงเพ่ือให้

ประชาชนน าขยะอันตรายทิ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจในการแยก
ทิ้ง และร่วมมือในการแยกทิ้งของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป ทั้ง 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ใบ 

6.6.5 งบประมาณรายได้และรายจ่ายการจัดบริการการจัดากรขยะ 
6.6.5.1 งบประมาณรายได้ที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 

งบประมาณที่น ามาใช้จัดบริการการจัดการขยะของ ทม.อรัญญิก เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่มีรายได้จากการจัดหาและการได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ส่วนกลาง ไม่ได้มีงบประมาณพิเศษหรือการใช้เงินสะสมของเทศบาลมาสนับสนุนการจัดบริการ 

6.6.5.2 การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
(1) แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 

ทม.อรัญญิก ได้ออกเทศบัญญัติเมืองอรัญญิก เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2557 (ตารางที่ 6.9) เทศบัญญัตินี้เป็นการปรับปรุงจากข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอรัญญิก พ.ศ. 2553 

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การจัดเก็บจากอาคารที่อยู่อาศัยจะจัดเก็บใน
อัตราหลังคาเรือนละ 30 บาทต่อเดือน ส่วนอาคารหรือเคหสถานที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการพาณิชย์ ทาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะท าการประเมินอัตราค่าธรรมเนียม และจัดส่งให้กองคลัง
ด าเนินการจัดเก็บจากอาคารหรือเคหสถานดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ
ของแต่ละสถานที่ในแต่ละเดือน 
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ตารางที ่6.9 
 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเก็บ ขน หรือก าจัด สิ่งปฏิกูลและมุลฝอยท้ายเทศบัญญัติเทศบางเมือง
อรัญญิก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 

ล าดับ รายการ บาท 

1 ค่าเก็บ และขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ 
(1) เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อ ๆ ไป 
 ลูกบาศก์เมตรละ 
(2) เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร) ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร 

 
 

250 
 

150 

2 ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
(1) ค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปประจ าเดือนที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร 
     - วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิต 
     - วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ 
     - วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ 
(2) ที่มีปริมาณมูลฝอย วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร 
(วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ) 
(3) วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร เดือนละ 

- 
 
 

30 
40 
60 
80 
100 
200 
300 
400 
500 

2,000 
2,000 

3 ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว 
(1) ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 
(2) ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ 

 
150 
150 

4 ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 
(1) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน 
     - กรณีที่มีน้ าหนักวันหนึ่งไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 13 ลิตร เดือนละ 
     - กรณีที่มีน้ าหนักวันหนึ่งเกิน 2 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 13 ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ 2 กิโลกรัม หรือทุก ๆ 13 ลิตร 
หรือเศษของแต่ละ 2 กิโลกรัม หรือแต่ละ 13 ลิตร เดือนละ 
(2) ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นครั้งคราว 
     - เก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ  
     - กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มข้ึนอีก ครั้งละ 
     - กรณีที่มูลฝอยมีน้ าหนักเกิน 75 กิโลกรัม หรือมีปริมาณเกิน 500 ลิตร ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มข้ึนในทุก ๆ 75 กิโลกรัม หรือ
ทุก ๆ 500 ลิตร หรือเศษของ 75 กิโลกรัม หรือ 500 ลิตร หน่วยละ 

 
 

300 
 
 

300 
 

300 
400 
400 

5 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
(1) รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
(2) รับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 
(3) รับท าการเก็บ และขนมุลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 
(4) รับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับละ 

 
5,000 
5,000 
10,000 
10,000 

ที่มา บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญตัิเทศบาเมืองอรัญญิก พ.ศ. 2557 
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(2) หน่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 

กลไกการจัดการการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของ ทม.
อรัญญิก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยท าหน้าที่ก าหนดกรอบ
ขอบเขตการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่การให้การบริการการเก็บขนและก าจัด
ขยะ และเป็นหน่วยส ารวจและประเมินอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะของสถานประกอบกิจการ
ขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก าหนดอัตราที่สูงกว่าอัตราจัดเก็บจากบ้านพักอาศัย 

(2) กองคลัง เป็นหน่วยงานท าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมจากการก าหนด
กรอบขอบเขตสถานที่ต่าง ๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก าหนดขอบเขตการให้การบริการการ
เก็บขนขยะ ทั้งนี้ ในบางพ้ืนที่ที่เป็นหน่วยนิติบุคคลโดยเฉพาะ ซึ่งไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ของ ทม.อรัญญิก เข้าด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทางหน่วยนิติบุคคลในพ้ืนที่จะด าเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ทาง ทม.อรัญญิก เช่น บ้านพักในค่ายทหาร ทหารจะเป็นหน่วยจัดเก็บให้ 
เป็นต้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ ทม.อรัญญิก จะท าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมจากบ้านพักอาศัย ร้านค้า 
สถานประกอบการพาณิชย์ เป็นต้น ทั้งนี้ สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ของ
ทางสถานประกอบการช าระค่าธรรมเนียมให้กับทางเทศบาลทุกเดือน 

(3) จ านวนค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
ทม.อรัญญิก มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ

ประมาณปีละ  1.5-2.2 ล้านบาท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะกับรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จะพบว่า 
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นต่ ากว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ภาพรวม 
(ตารางท่ี 6.10) ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะต่อรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (รวม 6 หมวด) กับสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวม
ทั้งหมด จะมีสัดส่วนร้อยละ 10.5 และ 2.0 ตามล าดับ ซึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัด
ขยะมีแนวโน้มสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ทม.อรัญญิก สามารถจัดเก็บรายได้จากหมวด
รายได้ต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ถ้าเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ (ตารางที่ 
6.10) กับอัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล (ดูตารางที่  6.1) ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ทุกหลังคาเรือนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาล พบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้นของการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม (ร้อยละ 5.1 ต่อปี) สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนหลังคาเรือน (ร้อยละ 2.6 
ต่อปี) 
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ตารางที่ 6.10 
 
เปรียบเทียบรายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะกับรายได้ต่าง ๆ ของ ทม.อรัญญิก ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2552-2560 

ปี 
งบประมาณ 

ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขนขยะ 
(บาท) 

รายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง  

(รวม 6 หมวด) 
(บาท) 

รายได้รวมทั้งหมด 
(บาท) 

สัดส่วน (หน่วย : รอ้ยละ) 

รายได้จากค่าธรรมเนียม
ต่อรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ

เอง (รวม 6 หมวด) 

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมต่อ
รายได้รวมทั้งหมด 

2552 1,500,630.00 10,699,836.98 57,599,391.77 14.02 2.61 

2553 1,608,020.00 11,017,105.89 62,181,555.21 14.60 2.59 

2554 1,768,600.00 12,437,717.75 71,764,265.48 14.22 2.46 

2555 1,709,770.00 14,411,649.03 89,630,489.19 11.86 1.91 

2556 1,703,730.00 17,567,098.92 100,002,710.28 9.70 1.70 

2557 1,708,300.00 23,378,284.09 108,188,781.23 7.31 1.58 

2558 1,978,700.00 26,161,595.03 116,244,069.33 7.56 1.70 

2559 2,095,760.00 29,665,560.90 110,318,659.31 7.06 1.90 

2560 2,203,520.00 26,552,094.26 137,178,969.26 8.30 1.61 

อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะร้อยละ 5.08 ต่อปี 

ที่มา เทศบัญญตัิงบประมาณระหว่างปี 2552-2560 เทศบาลอรัญญิก และจากการวิเคราะหโ์ดยผู้ศกึษา 

 
(4) ผู้จ่ายค่าค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 

ในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีหลังคาเรือนทั้งหมด 13,349 หลังคาเรือน ใน
ฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของกองคลัง ทม.อรัญญิก พบว่า รายชื่อผู้
จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะและก าจัดขยะมีจ านวน 3,657 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.4 ของ
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ในจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ
ดังกล่าว ทาง ทม.อรัญญิก สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้จริงประมาณ 2,353 หลังคาเรือน หรือ
ครอบคลุมร้อยละ 17.6 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด (ตารางท่ี 6.11) 

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายหมู่บ้านและลักษณะชุมชน พบว่า 
 หนึ่ง เขตชุมชนเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 

สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมร้อยละ 21.9 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนในแต่ละเดือนจะมีแนวโน้มการจัดเก็บได้ร้อยละ 
66.7 ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 สอง เขตชุมชนชานเมือง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 
หมู่ที ่6 และหมูท่ี ่10 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมร้อยละ 15.4 ของจ านวนหลังคาเรือน
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ทั้งหมด เมื่อพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนในแต่ละเดือนจะมีแนวโน้มการจัดเก็บ
ได้ร้อยละ 56.8 ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

 สาม เขตชุมชนเกษตรกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมร้อยละ 12.2 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด แต่เมื่อ
พิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามหลังคาเรือนในแต่ละเดือนจะมีแนวโน้มการจัดเก็บได้ร้อยละ 
81.0 ของจ านวนหลังคาเรือนที่มีรายชื่อผู้จ่ายค่าธรรมเนียม 

การจ่ายค่าธรรมเนียม จากฐานข้อมูลผู้จ่ายค่าค่าธรรมเนียม (ตารางที่ 
6.12) พบว่า ผู้จ่ายค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เป็นหลังคาเรือนที่อยู่อาศัย บ้านเช่า และอาคารพาณิชยก
รรม ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาสัดส่วนมูลค่าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้จากผู้จ่ายค่าธรรมเนียมจากแหล่ง
พาณิชยกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม จะมีสัดส่วนต่อมูลค่ารวมของ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสูงกว่ามูลค่ารวมของค่าธรรมเนียมที่เก็บได้จากหลังคาเรือนที่อยู่อาศัย 

(5) ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะของทาง ทม.อรัญญิก 

ทางเทศบาลได้มอบหมายให้กองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่เกิดขึ้นถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของกองคลัง ไม่ได้
มีการแยกรายการค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณประจ าปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายด าเนินการในส่วนนี้จึงไม่
ปรากฏในงบประมาณประจ าปี 

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
ประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากรและค่าด าเนินการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถแจงนับได้ทั้งหมด เพราะ
การจ้างบุคลากรของทาง ทม.อรัญญิก ได้ก าหนดกรอบขอบบเขตการท างานของบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน 

ทางกองคลัง ก าหนดบุคลากรด าเนินงาน 5 คน เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน มี
ลักษณะการจ้างงานเป็นเจ้าพนักงานตามภารกิจ (ทักษะ) จ านวน 4 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 1 
อัตรา 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน จะท าหน้าที่ภาคสนาม 
ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะจากหลังคาเรือนต่าง ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ที่แต่ละคน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ทางเทศบาลได้สนับสนุนค่าด าเนินการในการ เดินทาง
ให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละคน เช่น การให้รถจักรยานยนต์พร้อมน้ ามันของเทศบาล เป็นต้น 
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ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและ

ก าจัดขยะรวมทั้งหมดประมาณ 624,000 บาท3 
 
ตารางที่ 6.11 
 
การครอบคลุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
ในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2560 แบ่งตามหมู่บ้านและลักษณะชุมชน 

หมู่ที่ จ านวน
หลังคาเรือน

ทั้งหมด 

จ านวนหลังเรือนที่
มีชื่อในฐานข้อมูล

การจัดเก็บ 

สัดส่วนการครอบคลุม
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ตามฐานข้อมูลรายชือ่ 

จ านวนหลังคา
เรือนที่จัดเก็บ

ได้จริง 

สัดส่วนการครอบคลุมการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่

จัดเก็บได้จริง 

1 162 75 46.30 69 42.35 

2 3,625 132 3.64 127 3.50 

3 2,249 879 39.08 659 29.31 

4 620 305 49.19 206 33.19 

5 1,544 687 44.49 306 19.79 

6 788 587 74.49 247 31.29 

7 1,687 203 12.03 172 10.17 

8 1,190 380 31.93 264 22.18 

9 1,110 235 21.17 145 13.05 

10 374 174 46.52 161 42.93 

รวม 13,349 3,657 27.40 2,353 17.63 

ชุมชน
เกษตรกรรม 

1,849 278 15.04 240 12.17 

ชุมชนชาน
เมือง 

6,951 1,885 27.12 1,045 15.41 

ชุมชนเมือง 4,549 1,494 32.84 1,068 21.90 

ที่มา ฐานข้อมูลการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม กองคลัง ทม.อรญัญิก และการวิเคราะห์ของผู้ศึกษา 

 
  

                                                   
3 ข้อสมมติ (1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน

ภารกิจ 4 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาทต่อ
เดือน ทั้ง 5 คน ปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะร้อยละ 100 ของเวลา
ท างานทั้งหมด และ (2) ค่าด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
คนละ 500 บาทต่อเดือน 
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ตารางที่ 6.12 
 
ผู้เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะในพื้นที่ ทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2560 แบ่งตามลักษณะ
กิจการการใช้สถานที่ 

หมู่ที่ จ านวนหลัง
เรือนที่มีชื่อใน

ฐานข้อมูล
การจัดเก็บ 

ลักษณะหลังคาเรือน (หลัง) 

ที่อยู่อาศัย พาณิชย 
กรรม 

ห้างสรรพ 
สินค้า 

โรงงานอุตสาห 
กรรม 

บ้านเช่า โรงแรม อื่น ๆ 

1 75 66 6 - - 3 - - 

2 132 104 19 - - 8 1 - 

3 879 720 56 - 2 101 - - 

4 305 253 16 1 3 32 - - 

5 687 616 34 - - 34 2 - 

6 587 533 21 - - 32 1 - 

7 203 131 54 - 1 17 - - 

8 380 272 28 - 2 78 - - 

9 235 170 21 - - 43 - 1 

10 174 140 14 - - 19 - 1 

รวม 3,657 3,005 269 1 9 367 4 2 

ที่มา ฐานข้อมูลการจัดเก็บคา่ธรรมเนียม กองคลัง ทม.อรญัญิก และแจงนับโดยผู้ศึกษา 

 
6.6.5.3 งบประมาณรายจ่ายที่น ามาจัดบริการการจัดการขยะ 

ในแต่ละปีงบประมาณ ทม.อรัญญิก ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายการจัดบริการการ
จัดการขยะไว้ 3 ส่วน ในปีงบประมาณ 2560 ทม.อรัญญิก มีค่าใช้จ่ายด าเนินการการจัดการขยะ
ประมาณ 9,254,657.45 บาท แบ่งเป็นแต่ละรายจ่าย (ตารางท่ี 6.13) ดังนี้ 

(1) ค่าใชจ่ายเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัด
กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่าง ๆ ในแต่ละปี ทม.อรัญญิก ได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่รายจ่ายส่วนนี้ประมาณ 30,000 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บรวบรวมและเก็บขน เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
รวบรวมขยะและขนส่งขยะไปแหล่งก าจัด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างบุคลากร ค่าซ่อมบ ารุงเก็บขน
ขยะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ และค่าเช่ารถเก็บขนขยะ ในปีงบประมาณ 2560 มีค่าใช้จ่าย
ด าเนินการนี้ประมาณ 7,430,657.45 บาท ทั้งน้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ได้รวมค่าเสื่อมราคารถเก็บขน
ขยะที่เทศบาลเป็นเจ้าของและลงทุนเองในแต่ละปี 

Ref. code: 25605524300125IBU



210 

 
และ (3) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการก าจัดขยะ (ค่าทิ้งขยะที่บ่อขยะ) เป็นค่าใช้จ่าย

เพ่ือการน าขยะไปทิ้งท่ีบ่อฝังกลบขยะเอกชนหมู่ 11 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก โดยค่าใช้จ่าย
ส่วนี้ปีละประมาณ 1,794,000 บาท 

 
6.7 ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ 

 
การด าเนินการของ ทม.อรัญญิก ในการจัดบริการการจัดการขยะ โดยภาพรวมของการ

จัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายด าเนินการจะใช้แนวทางและวิธีการตามระบบแผนงานและงบประมาณ
เป็นหลัก ซึ่งสัมพันธ์กับหลักการระบบบัญชีการเงินที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดกรอบการจัดท า
แผนงานและงบประมาณไว้ การประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละปีจึงไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือก าหนด
วิธีการใหม่ ๆ ในเชิงการจัดการรวมไว้ รวมถึง การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่ ทาง
เทศบาลจะขาดการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง โดยรวมจะเน้นการจัดสรรตามรายได้ที่ทางเทศบาล 
ประมาณการว่าจะได้รับในแต่ละปี 

การจัดบริการการจัดการขยะของ ทม.อรัญญิก ด าเนินการตามงบประมาณประจ า ที่
ก าหนดตามระดับความเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การก าหนดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานจึง
เป็นแบบงบประจ า ส่วนการลงทุนเพิ่มเติมจะได้รับเมื่อมีความจ าเป็นต่อความขาดแคลนที่จะท าให้การ
จัดบริการไม่ตอบสนองต่อประชากรในพ้ืนที่ 

ในกระบวนการจัดบริการการจัดการขยะสามารถแบ่งออกเป็น 16 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการจัดการขยะ (2) การบริหารจัดการและการติดตามการ
ด าเนินงาน (3) การบริหารจัดการรายได้จากการจัดการบริการ (4) การก ากับติดตามผลกระทบต่อ
ชุมชน (5) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (6) การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
ชุมชนสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (7) การเก็บรวบรวมตามแหล่งก าเนิดขยะ (8) การ
คัดแยก ณ แหล่งก าเนิดขยะ (9) การขนส่งจากแหล่งก าเนิดขยะไปสถานที่พักและคัดแยกขยะ (10) 
การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไปสถานที่ก าจัดขยะ (11) สถานที่พักและคัดแยกขยะก่อนส่งก าจัด 
(12) การใช้ประโยชน์จากขยะ (13) การขนส่งขยะจากสถานที่พักและคัดแยกไปสู่แหล่งก าจัดขยะ 
(14) การก าจัดขยะ (ด้วยเทคโนโลยีการก าจัด / บ าบัด แตกต่างกัน) (15) การให้การบริการเก็บขน
ขยะแก่ อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ และ (16) การให้การบริการก าจัดขยะแก่ อปท. และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทม.อรัญญิก ได้ด าเนินการในกิจกรรมที่ (1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (10.) และ (14.) โดย
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่จะไม่ด าเนินการในขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เน้นการจัดการขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการจัดการบริการ เช่น ไม่จัดบริการเจ้าหน้าที่กวาดเก็บขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 
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การให้บริการแก่การจัดการขยะแก่ อปท. อ่ืน ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ไม่จัดการบริการ ก็ไม่มี
ผลกระทบต่อการบริหารการจัดการภาพรวมของเทศบาล เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาการจัดการบริการกับระบบแผนงานและงบประมาณ จะพบว่า ทม.
อรัญญิก ได้จัดงบประมาณประจ าปีแยกเฉพาะหมวด ในกิจกรรมที่ (6) (10) และ (14) ภายใต้การ
บริหารจัดการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดงบประมาณไว้ในแผนเคหะชุมชน 
แผนงานการก าจัดขยะมูลฝอย (รหัส 0244) ส่วนกิจกรรมที่ (1.) (2.) (3.) (4.) และ (5.) เป็นกิจกรรม
บริหารการจัดการภาพรวมของเทศบาลจึงเป็นงบประมาณประจ าที่แฝงไว้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่
ละหน่วยงานภายใน เช่น แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด แผนงานการบริหารการคลัง กองคลัง 
แผนงานบริหารทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ดังนั้น การพิจารณาค่าใช้จ่ายการจัดการขยะ เพ่ือประมาณการเป็นต้นทุนรวมของการ
จัดการ จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ หนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่ปรากฎไว้ในแผนงานการก าจัดขยะตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ สอง การประมาณการจากค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในแผนงานต่าง ๆ และสาม การ
ประมาณการค่าเสื่อมการลงทุน ที่ทาง อบต. ได้มีการลงทุนไว้ 

การประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดากรขยะ ทม.อรัญญิก (ตารางที่ 6.13) 
พบว่า 

(1) ต้นทุนรวมของการจัดบริการการจัดการขยะประมาณปีละ 4.503 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

 1) กิจกรรมการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารการจัดการขยะ 0.040 ล้านบาท  
 2) กิจกรรมการบริหารการจัดการและการติดตามการด าเนินงาน 0.149 ล้านบาท 
 3) กิจกรรมการบริหารจัดการรายได้จากการให้การบริการ 0.679 ล้านบาท 
 4) กิจกรรมการก ากับติดตามผลกระทบต่อชุมชน 0.035 ล้านบาท 
 5) กิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 0.006 ล้านบาท  
 6) กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 0.056 ล้านบาท 
 7) กิจกรรมการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ 8.137 ล้านบาท 
 8) กิจกรรมการก าจัด 1.794 ล้านบาท 
(2) กิจกรรมที่ใช้งบประมาณรายจ่ายสูง คือ (10) การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไป

สถานที่ก าจัดขยะ และ (14) การก าจัดขยะ ในส่วนนี้ อบต.สมอแข เป็นค่าใช้จ่ายการทิ้งฝังกลบขยะใน
พ้ืนที่เอกชน ต้นทุนรวมทั้ง 2 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 91.2 ของต้นทุนรวมการจัดการขยะ 
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(3) ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 
  3.1) ต้นทุนต่อหัวประชากรต่อปี 364.86 บาท หรือ 30.41 บาทต่อเดือน 
  3.2) ต้นทุนต่อหลังคาเรือนต่อปี 807.47 บาท หรือ 67..29 บาทต่อเดือน 
  3.3) ต้นทุนต่อปริมาณขยะ 1 ตัน 1,785.18 บาท 
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ตารางที ่6.13 
 
ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ ทม.อรัญญิก ปีงบประมาณ 2560 

โครงสร้างการบริหารการจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (บาทต่อปี) 

ประมาณการค่าใชจา่ย (บาทต่อปี) รวมทั้งหมด 
(บาทต่อปี) ด าเนินการ ลงทุน 

1. นโยบายและแผน - 39,524.88 - 39,524.88 

2. การบริหารการจัดการและการ
ติดตามการด าเนินงาน 

- 149,020.20 - 149,020.20 

3. การบริหารจัดการรายได้จากการให้
การบริการ 

- 678,634.44 - 678,634.44 

4. การก ากับติดตามผลกระทบต่อ
ชุมชน 

- 34,528.44 - 34,528.44 

5. การรณรงค์และประชาสัมพันธ ์ - 6,000.00 - 6,000.00 

6. การพัฒนากจิกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชนสร้างการเรียนรู้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

30,000 25,576.44 - 55,576.44 

10. การขนส่งจากแหล่ง ก าเนิดขยะไป
สถานที่ก าจัดขยะ 

7,430,657.45 - 706,500.00 8,137,157.45 

14. การก าจัดขยะ (ด้วยเทคโนโลยีการ
ก าจัด / บ าบัด แตกตา่งกัน) 

1,794,000.00 - - 1,794,000.00 

รวมค่าใช้จา่ย 9,254,657.45 933,284.40 706,500.00 10,894,441.85 

ต้นทุนเฉลี่ย ต่อปี ต่อเดือน 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวประชากร (บาทต่อหัวต่อเดือน) 364.86 30.41 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหลังคาเรือน (บาทต่อหลงัคาเรือนต่อเดือน 807.47 67.29 

ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันขยะ (บาทตอ่ตัน) 1,785.18  

หมายเหตุ ข้อสมมติการปันส่วนการประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วย ประกอบด้วย (1) ข้าราชการการเมือง 
ได้แก่ นายก และสมาชิกสภา อบต. ปันส่วนร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน (2) ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร ได้แก่ ปลัด ผู้ออ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ปันส่วนร้อยละ 
3.0 5.0 และ 20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน ตามล าดับ (3) เจ้าหน้าท่ีการเงิน กองคลัง เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ปันส่วนร้อยละ 20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน (4) พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนังานจ้างเหมา เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ปันส่วนร้อยละ 80.0 และ 100.0 ของ
เงินเดือนและค่าตอบแทน (5) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการขยะ ปันส่วนร้อยละ 
20.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน และ (6) พนักงานภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา เกี่ยวช้อง
กับการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะ ปันส่วนร้อยละ 100.0 ของเงินเดือนและค่าตอบแทน 
ที่มา การประมาณการโดยผู้ศึกษา 
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6.8 มาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 

 
ทม.อรัญญิก ไม่มีสถานที่บ าบัดและก าจัดขยะเป็นของตนเอง ตั้งแต่แรกเริ่มเป็น อบต. 

จนถึงยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ทม.อรัญญิก ต้องจัดหาที่ทิ้งขยะมาโดยตลอด ทั้งนี้ 
ในปัจจุบัน คณะผู้บริหารเทศบาลยังไม่มีแผนการจัดเตรียมสถานที่และงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา
ระบบก าจัดขยะของเทศบาลเอง จุดเน้นเชิงนโยบายของคณะผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบการก าจัด
ขยะ คือ การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มการจัดการขยะรวมกันของ อปท. ในกลุ่มพ้ืนที่ เพ่ือ
ด าเนินการจัดการขยะร่วมกัน และการสนับสนุนเลือกเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ขยะ (waste-to-energy: WtE) โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ขยะในพ้ืนที่ อปท. ในกลุ่มเครือข่าย และผลักดันการมีโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากขยะ 

ในปัจจุบัน การก าจัดขยะของ ทม.อรัญญิก ได้ใช้สถานที่ทิ้งขยะของภาคเอกชน ในพ้ืนที่
หมู่ 11 อบต.ท่าโพธิ์ (ต าบลท่าโพธิ์) อ าเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งพ้ืนที่ทิ้งขยะอยู่ห่างจากพ้ืนที่เทศบาล
ประมาณ 35 กิโลเมตร การด าเนินการบ าบัดและก าจัดขยะของ ทม.อรัญญิก จะน าขยะที่เก็บรวบรวม
ได้ น าส่งบ่อทิ้งขยะ โดยทาง ทม.อรัญญิก ได้จัดท าสัญญาการทิ้งขยะกับภาคเอกชน ลักษณะสัญญา
การทิ้งขยะรายปี การทิ้งขยะมีเงื่อนไขว่า การทิ้งขยะไม่จ ากัดจ านวนเที่ยวรถและไม่จ ากัดปริมาณการ
ทิ้ง4 ทม.อรัญญิก มีค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะประมาณ 1,794,000.00 บาท เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายการ
ก าจัดขยะต่อหน่วยตันขยะจะประมาณ 293.97 บาท5 

ทั้งนี้  ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด าเนินการก าจัดขยะในปัจจุบันกับสถานการณ์ที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีความเป็นไปได้ใน 2 กรณี ผลการประมาณการ จะพบว่า 

(1) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ 2562) ภาคเอกชนจะจัดท า
ข้อตกลงใหม่ เพ่ิมค่าทิ้งขยะ โดยจะถูกค านวณเป็นต่อตันขยะ คือ 400 บาท ดังนั้น ทม.อรัญญิก จะมี
ค่าใช้จ่ายการทิ้งขยะเพ่ิมขึ้นอีกตันละ 106.03 บาท นั่นหมายความว่า ทม.อรัญญิก จะต้องจัดเตรียม

                                                   
4 การท าสัญญาการทิ้งขยะรายปี ภาคเอกชนจะด าเนินการประเมินจ านวนเที่ยวรถและ

ปริมาณขยะของแต่ละ อปท. โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเดือนละ 120,000-160,000 บาทต่อเดือน 
5 ข้อสมมติ (1) ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะงบประมาณปี 2560 (ค่าทิ้งขยะ) ปีละ 1,794,000.00 

บาท (2) ปริมาณขยะที่ขนส่งไปทิ้งปีละ 6,102.72 ตัน (ประมาณการจากปริมาณขยะต่อวันเฉลี่ย 
19.56 ตัน ปฏิบัติงานเก็บขนขยะจ านวน 26 วันต่อเดือน) และ (3) ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าขนส่งขยะ
น าไปท้ิง 
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งบประมาณเพ่ิมขึ้น (บนฐานข้อสมมติที่ปริมาณขยะมีจ านวนเท่ากับในปัจจุบัน) ประมาณปีละ 
647,088.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 36.70 จากค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 

และ (2) ถ้าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการก าจัดขยะที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มด าเนินการการก าจัดขยะร่วมกัน
ของ อปท. (clustering) ซึ่งทาง สถ. ได้มีการประมาณการค่าด าเนินการก าจัดขยะในแต่ละทางเลือก
เทคโนโลยีการก าจัดขยะ พบว่า  

 - วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 314 
บาทต่อตัน 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 
500 บาทต่อตัน 

 - วิธีการเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 1,027 บาทต่อตัน 

 - วิธีการเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าเฉลี่ยค่าก าจัดขยะ 430 บาทต่อตัน 

นั่นหมายความว่า ทม.อรัญญิก จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมขึ้น (บนฐานข้อสมมติที่
ปริมาณขยะมีจ านวนเท่ากับในปัจจุบัน และข้ึนอยู่กับการลงทุนร่วมกันของกลุ่ม อปท. ในพ้ืนที่) ในทุก
กรณีวิธีการ ประมาณปีละ 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 0.122 ล้าน
บาทต่อปี 

 - วิธีการก าจัดขยะแบบผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1.257 
ล้านบาทต่อปี 

 - วิธีการเผาในเตาเผาขนาดใหญ่ (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 4.474 ล้านบาทต่อปี  

 - วิธีการเผาแบบแก๊สซิฟิเคชั่น (ความสามารถรองรับขยะ 200-500 ตันต่อวัน) 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 0.830 ล้านบาทต่อปี  

ข้อสรุปของการด าเนินการของ ทม.อรัญญิก ตามมาตรการนี้ ทม.อรัญญิก จ าต้อง
จัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการก าจัดขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนเงื่อนไขที่ว่า ถ้า
ปริมาณขยะในพื้นที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ ถ้าในอนาคต ประชากรของ ทม.อรัญญิก ไม่
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือน ทางเทศบาลต้องรับภาระงบประมาณการ
จัดการขยะเพ่ิมข้ึน 
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6.9 มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 

 
การลดปริมาณขยะจากต้นทางเป็นมาตรการที่ดีต่อการจัดการขยะกลางทาง (ขั้นตอน

การเก็บรวบรวมและขนส่ง) และปลายทาง (ขั้นตอนการก าจัด) ที่ผ่านมา ทม.อรัญญิก ได้ด าเนินการ
ต่อการลดปริมาณขยะต้นทาง เน้นการประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางถนน แหล่งรวบรวมขยะขนาดใหญ่ 
และในชุมชนเป็นหลัก ส่วนการด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ระดับชุมชนได้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และ
ด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินกิจกรรมการลดปริมาณขยะจากต้นทางปีละ 30,000 บาท (ปงีบประมาณ 2558-2560)  

การด าเนินการของ ทม.อรัญญิก ที่ผ่านมาจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
ที่มุ่งเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” รูปแบบการด าเนินกิจกรรมจะปฏิบัติการ 2 
ส่วน คือ หนึ่ง การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ เน้นขยะรีไซเคิลเป็นหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้น าท้องที-่ท้องถิ่น และแกนน าชุมชน และสอง การจัดตั้งธนาคารขยะ ที่ใช้ขยะรีไซเคิลเป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติการทางสังคม ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้น าขยะรีไซเคิลแลกเปลี่ยนเป็นเงินและออมทรัพย์เงินที่
ขายขยะได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มประชากรดั่งเดิมของพ้ืนที่ 
(ประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีมานานและมีรกรากพ้ืนเพเดิมคนอรัญญิก) ส่วนประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่
ใหม่และประชากรแฝงจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ไม่มาก นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์และการ
รณรงค์ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางถนนในชุมชนยังคงเป็นแนวทางหลักที่ทางเทศบาลใช้
เป็นเครื่องมือการสื่อสารกับประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ 

ข้อสังเกตทั่วไปต่อการด าเนินการมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทาง ดังนี้ 
(1) ทม.อรัญญิก ไม่ได้มีการประมาณการปริมาณขยะที่ผลิตโดยประชากรในพ้ืนที่มี

จ านวนเท่าไร การด าเนินการไม่ได้มีการรวบรวมหรือประมาณการข้อมูลของแต่ละชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะคาดการณ์ว่า จ านวน
ประชากรแฝงในพื้นท่ีมีจ านวนประมาณร้อยละ 30-50 ของจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์6 

(2) ทม.อรัญญิก ขาดความเข้าใจต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ การลด
ปริมาณขยะท่ีต้นทาง ชุดข้อมูลที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริโภคและการก่อเกิด
ขยะ การด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดปริมาณขยะต้นทางจ าเป็นต้องมีข้อมูลดังกล่าว ประกอบการออกแบบ
กิจกรรมและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

                                                   
6 การสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

29,859 คน คาดการณ์ว่ามีประชากรแฝงทั้งแบบถาวรและชั่วคราวประมาณ 10,000-15,000 คน 
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ข้อสังเกตเฉพาะพ้ืนที่ต่อการด าเนินการมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทาง ดังนี้ 
(1) ปริมาณขยะจ านวนหนึ่งที่ทาง ทม.อรัญญิก รวบรวมได้ในแต่ละวัน เป็นขยะจรที่มา

จากประชากรพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง ที่จ านวนหนึ่งมาจาก อปท. ที่มีและไม่มีระบบการเก็บรวบรวมและ
ก าจัดขยะ การที่พ้ืนที่ ทม.อรัญญิก เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก และเป็นทางผ่านการ
เดินทางเข้าเมืองพิษณุโลก ท าให้ประชากรของพ้ืนที่อ่ืน ๆ รวบรวมขยะเข้ามาทิ้งในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก 
พร้อมการเข้ามาใช้บริการพื้นท่ีและการเดนิทางผ่านพ้ืนที่ 

(2) ความเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นมากขึ้น ลักษณะการใช้พ้ืนที่นอกจากเป็นเขต
เศรษฐกิจแล้ว การเป็นเขตย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นและค่าใช้จ่ายต่ ากว่าในเมืองพิษณุโลก สถานที่พัก
ราคาถูกจึงเป็นแหล่งรองรับจ านวนประชากรแฝงที่เข้ามาท างานและศึกษาในพ้ืนที่ 

(3) ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมือง
พิษณุโลก การเคลื่อนย้ายของผู้เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่และประชากรแฝงในพ้ืนที่เป็นตัวแปรและ
ปัจจัยก าหนดที่ส่งผลให้ปริมาณขยะมีจ านวนมากขึ้นหรือลดลง ประกอบกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจนี้เป็น
พ้ืนที่ต่อเนื่องจากเมืองพิษณุโลก ท าให้มีปริมาณขยะจ านวนหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายตามการใช้บริการ
ของประชากรจากภายนอก 

ลักษณะทางสังคมของพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก ที่มีประชากรจ านวนมาก หลากหลายกลุ่ม 
และการใช้พ้ืนที่เมืองมุ่งเน้นทางเศรษฐกิจเป็นหลัก การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่
จะน าสู่การก าจัดอาจจะมีความยากล าบากกว่าพ้ืนที่เทศบาลต าบลหัวรอ และ อบต.สมอแข ที่เป็น
พ้ืนที่ชุมชนชานเมือง และชุมชนเกษตรกรรม สมมติฐานเชื่อว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของ
ครัวเรือนในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก แตกต่างจากพ้ืนที่ ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข โดยเฉพาะวิธีการ
ปฏิบัติต่อการจัดการขยะแต่ละประเภท อีกทั้ง การแบ่งลักษณะชุมชนในพ้ืนที่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง มีสมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนทั้ง 3 
ลักษณะ จะมีพฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ถ้าปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว 
นั่นหมายความว่า พฤติกรรมของครัวเรือนต่อการจัดการขยะในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีความไม่แตกต่างกัน การ
ด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัดอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการที่
แตกต่างกันตามลักษณะชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 

จากการส ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 167 ตัวอย่าง การส ารวจได้แบ่งพ้ืนที่การส ารวจออกเป็น 3 ลักษณะชุมชน คือ ชุมชน
เกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง และขยะที่ผลิตออกจากครัวเรือนแบ่งออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เศษอาหาร และเศษต้นไม่) ขยะรีไซเคิล 
ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะ WEEE) ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ 
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6.9.1 พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง 

(1) ขยะเศษอาหาร (ตารางที่ 6.14) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการ
ด้วยวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ รองลงมา คือ วิธีการใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง “นอกบ้าน” น าไปทิ้ง
ถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน ให้ฟรี คนอ่ืนน าไปเลี้ยงสัตว์ และทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอก
บ้าน” เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ลักษณะชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และ
ชุมชนเมือง เน้นวิธีการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติร้อยละการปฏิบัติการแต่ละ
วิธีการมีค่าความถี่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีครัวเรือนประมาณ 1 ใน 6 
จัดการขยะเศษอาหารด้วยวิธีการน าไปท้ิงถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 

(2) ขยะเศษต้นไม้ (ตารางที่ 6.15) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการ
ด้วยวิธีทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ 
และการเผากลางแจ้ง เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ลักษณะชุมชนเกษตรกรรม ชุมชน
ชานเมือง และชุมชนเมือง เน้นวิธีการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติร้อยละการ
ปฏิบัติการแต่ละวิธีการมีค่าความถี่ใกล้เคียงกัน 

มีข้อสังเกตว่า การจัดการขยะเศษต้นไม้ของครัวเรือนทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีการ
ปฏิบัติการด้วยวิธีการเผากลางแจ้ง ซึ่งอาจจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและความเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนในชุมชน 

(3) ขยะรีไซเคิล (ตารางที่ 6.16) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีแยกเก็บไว้ขาย ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ ให้คนเก็บขยะ (คนหิ้วถุง ซาเล้ง / คนเก็บขยะ) ใส่ถุง
ขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เก็บไว้บริจาค / ท าบุญ และน าไปท้ิงถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน  

เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีแบบแผนการ
จัดการขยะคล้ายกัน เน้นวิธีการจัดการขยะแยกเก็บไว้ขาย และให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ และมี
ข้อสัเกตว่า ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน เน้นวิธีการหาผลประโยชน์จากการขายขยะรีไซเคิล และการให้ผู้อ่ืน
จัดหาผลประโยชน์ต่อจากการคัดแยกขยะ 

 (4) ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะ WEEE) (ตารางที่ 
6.17) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วยวิธีการแยกเก็บไว้ขาย เก็บไว้เฉย ๆ และใส่ถุง
ขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน พบว่า ชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการแยก
เก็บไว้ขาย ส่วนชุมชนชานเมืองและชุมชนเมืองเน้นวิธีการแยกเก็บไว้ขาย เก็บไว้เฉย ๆ และใส่ถุงขยะ
รวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 

(5) ขยะอันตราย (ตารางที่ 6.18) โดยภาพรวม ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วย
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ การแยกให้ อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด และวิธีการแยกไว้
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ขายให้ร้านขายของเก่า ซาเล้ง เมื่อพิจารณาตามลักษณะชุมชน จะพบว่า ชุมชนชานเมืองและชุมชน
เมืองเน้นวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นหลัก ขณะที่ชุมชนเกษตรกรรมเน้นวิธีการแยกให้ 
อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด และวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ข้อสังเกต คือ แบบ
แผนการจัดการขยะอันตรายของชุมชนแบ่งด้วยขอบเขตความเป็นชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท ชุมชนที่
มีความเป็นเมืองมากขึ้นการทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะอ่ืน ๆ เพ่ือให้ อปท. จัดเก็บ เป็นวิธีการที่
สะดวกและเข้าถึงง่าย ส่วนชุมชนชนบท การเก็บไว้เพ่ือส่งต่อให้ อปท. น าไปส่งก าจัดเป็นวิธีการที่
ได้รับการตอบรับพอ ๆ กับการทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะอ่ืน ๆ เพื่อให้ อปท. จัดเก็บ 

(6) ขยะติดเชื้อ (ตารางที่ 6.19) ไม่ว่าจะพิจารณาโดยภาพรวมและการพิจารณา
แยกตามลักษณะชุมชน ครัวเรือนเน้นการปฏิบัติการด้วยวิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ซึ่ง
แบบแผนการจัดการขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า การรณรงค์ที่ต้องการ 

ข้อสรุปการปฏิบัติการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก 
ทั้ง 3 ลักษณะชุมชน มีแบบแผนการจัดการด้วยวิธีการปฏิบัติการการจัดการขยะทุกประเภทที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ พฤติกรรมการจัดากรขยะของครัวเรือนมี 2 แบบแผน คือ ขยะที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกจิให้แก่ครัวเรือนได้จะได้รับการคัดแยกไว้ขายและแสวงหารายได้ ส่วนขยะประเภท
ที่มีความเป็นอันตราย คือ ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะ
ติดเชื้อ จะถูกทิ้งสู่ขยะรวมทุกประเภทให้ อปท. เก็บรวบรวมน าสู่การก าจัด 

ทัง้นี้ ถ้าเปรียบเทียบพฤตกิรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก กับ
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาโดยรวม ที่มีสมมติฐานเชื่อว่า ครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่มีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะที่แตกต่างกัน กรณี ทม.อรัญญิก เป็น อปท. ที่มีรูปแบบและแนวทางการบริหารแบบเมือง 
(อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงฐานการปฏิบัติการต่าง ๆ ยังอยู่ในการปรับตัวจากรูปแบบ อบต. ไปสู่
เทศบาลเมือง) พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนย่อมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากพ้ืนที่โดยรวม 
ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว (ตารางท่ี 6.20) พบว่า 

(1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะเศษอาหาร ขยะเศษต้นไม้ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ มีความแตกต่างจากพฤติกรรมโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 0.05 0.05 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ และมีความแตกต่างในเชิงลบ นั่นหมายความว่า 
พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดี ด้วย
การลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่น้อยกว่าการปฏิบัติการของ ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข 

(2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะต้นไม้และต่อขยะรีไซเคิล มีความ
แตกต่างจากพฤติกรรมภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขยะเศษอาหารมีความ
แตกต่างในเชิงบวก นั่นหมายความว่า พฤติกรรมการจัดการขยะเศษอาหารของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ 
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ทม.อรัญญิก เน้นการปฏิบัติการจัดการขยะท่ีไม่ดีมากกว่าโดยรวม ส่วนขยะรีไซเคิล มีความแตกต่างใน
เชิงลบ นั่นหมายความว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก เน้นการ
ปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีน้อยกว่าภาพรวม สื่อให้เห็นว่า พ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีการคัดแยกขยะรี
ไซเคิลมากกว่าพื้นท่ี ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข 

นอกจากนี้ ถ้าเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างภายใน
พ้ืนที่ที่มีลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน ภายใน ทม.อรัญญิก ที่มีสมมติฐานเชื่อว่าลักษณะชุมชนที่
แตกต่างกัน นั่นคือ ครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง ย่อมมี
พฤติกรรมการจัดการขยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว (ตารางที่ 
6.21) พบว่า 

(1) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีต่อขยะทุกประเภท พฤติกรรมการจัดการขยะ
ของครัวเรือนทั้ง 3 ลักษณะชุมชน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ นั่นหมายความว่า ครัวเรือน
ในพ้ืนที่ลักษณะชุมชนที่แตกต่างกันมีแบบแผนการจัดการขยะที่เหมือนกัน แนวทางการปฏิบัติการ
ของแต่ละครัวเรือนจึงมีวิธีการที่คล้ายกัน เช่น ขยะประเภทที่แยกเพ่ือขายได้จะถูกคัดแยกไว้ขาย  
เป็นต้น 

(2) การปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีต่อขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ นั่นสื่อให้เห็นว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของ
ครัวเรือนในลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน การปฏิบัติการที่ไม่ดีมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ชุมชน
ชานเมืองและชุมชนเมืองจะเน้นวิธีการจัดการขยะทุกประเภทโดยใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ ส่วน
ชุมชนเกษตรกรรมใช้วิธีการจัดการขยะบางประเภทด้วยวิธีการน าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและ
ในชุมชน และขยะบางประเภทด้วยวิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อปท. เก็บ เป็นต้น 

6.9.2 การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรณรงค์ 
พฤติกรรมการจัดการขยะอีกด้านหนึ่ง คือ การรับรู้ถึงการรณรณ์และกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ทั้งการสื่อสารโดยภาพรวมและการสื่อสารภายในพ้ืนที่ ซึ่งจาก
การส ารวจกลุ่มตัวอย่าง โดยยกตัวอย่าง 13 กิจกรรมที่น่าสนใจ และก าลังมีการรณรงค์ในปัจจุบัน 
(ตารางที่ 6.22) พบว่ 

(1) โดยภาพรวม ครัวเรือน ทม.อรัญญิก มีการรรับรู้กิจกรรมการรณรงค์โดยรวม
ร้อยละ 48.9 และน าการรับรู้สู่การปฏิบัติร้อยละ 17.3 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่รับรู้การรณรงค์
และน าสู่การปฏิบัติมีเพียง 1 ใน 6 ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวม 
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(2) การรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าร้อยละ 50 มี 7 กิจกรรม 

ได้แก่  การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและ
สถานที่ก าหนด การปฏิเสธถุงพลาสติก การไม่ใช้กล่องโฟม การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ย
หมัก / ปุ๋ยพืชสด และการใช้กล่องวัสดุย่อยสลายได้แทนกล่องโฟม เช่น กล่องชานอ้อย กล่องพลาสติก
ใส่อาหาร เป็นต้น 

(3) กิจกรรมการน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนดเป็นกิจกรรมเดียวที่
กลุ่มตัวอย่างมีการน าสู่การปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 50 ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ มีการน าสู่การ
ปฏิบัติต่ ากว่าร้อยละ 30 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการส ารวจจะพบว่า การรับรู้การรณรงค์ที่ดีของประชากรในพ้ืนที่เขต
เมือง คือ การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด จะเป็น
กิจกรรมที่จะได้รับการตอบรับที่ดีและสร้างการรับรู้ได้ง่ายกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ 

6.9.3 ข้อสรุปของมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 
มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยให้ อปท. ลด

ภาระการจัดการขยะโดยรวม ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนโดย
ภาพรวมและตามลักษณะชุมชน (ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง) พบว่า แบบ
แผนการจัดการขยะของแต่ละครัวเรือนในแต่ละลักษณะชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยแบ่ง
ลักษณะพฤติกรรมได้ใน 2 ลักษณะตามลักษณะชุมชน คือ 

(1) ชุมชนเกษตรกรรม จะเน้นวิธีการจัดการขยะใน 3 วิธีการ คือ วิธีการใส่ถุง
ขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ และวิธีการน าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน ส าหรับขยะที่
ต้องทิ้งและถูกก าจัด และวิธีการแยกเก็บไว้ขาย ส าหรับขยะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถขายได้
และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

(2) ชุมชนชานเมืองและชุมชนเมือง จะเน้นวีการจัดการขยะใน 2 วิธีการ คือ 
วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ส าหรับขยะที่ต้องทิ้งและถูกก าจัด และวิธีการแยกเก็บไว้ขาย 
ส าหรับขยะท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถขายได้และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

พ้ืนที่เขตเมืองอย่าง ทม.อรัญญิก มีพ้ืนที่ว่างเปล่าที่จะน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
จัดการขยะไม่มาก ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมูลค่าที่ดินทางเศรษฐกิจสูง เป็น
ปัจจัยที่ท าให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการจัดการขยะมีค่าเสียโอกาสสูง ซึ่งกรณีพฤติกรรมครัวเรือน
ในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมที่มีสมมติฐานเชื่อว่าจะมีวิถีการจัดการขยะที่เอ้ือต่อการลดปริมาณขยะกลับ
ไม่แตกต่างจากพ้ืนที่ชุมชนชานเมืองและชุมชนเมือง และมีแบบแผนพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับพ้ืนที่
ดังกล่าว 
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สถานการณ์ในปัจจุบันของการจัดการขยะจากการศึกษา พบว่า ความร่วมมือ

จากครัวเรือนในพ้ืนที่ที่จะลดปริมาณขยะที่ถูกน าทิ้งสู่การจัดากรของเทศบาลยังมีน้อย ทม.อรัญญิก 
จ าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพลักษณะทางสังคมและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมที่มีการรรับรู้การรณรงค์และน าสู่การปฏิบัติตามการรณรงค์  คือ กิจกรรม
การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการบริการเก็บ ขน 
และก าจัด ของทาง ทม.อรัญญิก 

ดังนั้น การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัดของ 
ทม.อรัญญิก อาจจะไม่ใช่มาตรการหลักของการจัดการขยะ การจัดบริการการเก็บ ขน และก าจัด ที่
เน้นการก าหนดเวลาและสถานที่เก็บและขนขยะอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การลดปริมาณขยะต้นทาง
จากครัวเรือนมีความเป็นไปได้สูงกว่าการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว 

 
ตารางที่ 6.14 
 
การจัดการขยะเศษอาหารของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ อบต. เก็บ 41.03 55.36 52.78 50.90 

ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “นอกบ้าน” สุนัข 35.90 41.07 33.33 36.53 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 17.95 16.07 19.44 17.96 

ให้ฟรี คนอื่นน าไปเลี้ยงสัตว ์ 17.95 17.86 13.89 16.17 

ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 10.26 12.50 12.50 11.98 

 
ตารางที่ 6.15 
 
การจัดการขยะอนทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน” 41.03 30.36 44.44 38.92 

ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน” 38.46 28.57 37.50 34.73 

ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้เทศบาล /  อบต. เกบ็ 15.38 32.14 31.94 28.14 

เผากลางแจ้ง 15.38 23.21 18.06 19.16 

ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน 0.00 3.57 8.33 4.79 
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ตารางที่ 6.16 
 
การจัดการขยะรีไซเคิลของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

แยกเก็บไว้ขาย 56.41 50.00 72.22 61.08 

ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ 17.95 25.00 34.72 27.54 

ให้คนเก็บขยะ (คนหิว้ถุง ซาเล้ง / คนเกบ็ขยะ) 2.56 21.43 25.00 18.56 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 15.38 16.07 15.28 15.57 

เก็บไว้บริจาค / ท าบุญ 7.69 17.86 13.89 13.77 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 15.38 12.50 11.11 12.57 

 
ตารางที่ 6.17 
 
การจัดการขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) 
หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

เก็บไว้เฉย ๆ 30.77 41.07 48.61 41.92 

แยกเก็บไว้ขาย 51.28 32.14 41.67 40.72 

น าไปบริจาค 5.13 7.14 9.72 7.78 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อบต. 0.00 5.36 12.50 7.19 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 5.13 1.79 6.94 4.79 

 
ตารางที่ 6.18 
 
การจัดการขยะอันตรายของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ 38.46 53.57 69.44 56.89 

แยกไว้ขายให้รา้นขายของเก่า ซาเล้ง 7.69 3.57 2.78 4.19 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 2.56 0.00 6.94 3.59 

แยกให ้อปท. น าไปเก็บรวบรวมส่งก าจดั 0.00 3.57 0.00 1.20 

น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางที่ 6.19 
 
การจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) หน่วย: ร้อยละ 

การปฏิบัต ิ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง ชุมชนเมือง รวม 

ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อบต. เก็บ 41.03 62.50 63.89 58.08 

น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน 7.69 3.57 9.72 7.19 

แยกไว้น าไปให้ อบต. 0.00 5.36 6.94 4.79 

แยกน าไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 
โรงพยาบาล / ศูนยอ์นามยั / ศูนย์สุขภาพ 

0.00 3.57 2.78 2.40 

น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
ตารางที่ 6.20 
 
การทดสอบการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก (n=167) กับการ
ปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างรวม (N=484) 

การปฏิบัตกิารจัดการขยะ กลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด  
(N=484) 

กลุ่มตัวอยา่งพื้นที ่
 ทม.อรัญญิก (n=167) 

การทดสอบความ
แตกต่างของการ

ปฏิบัติการจัดการขยะ 
(ค่า t-test) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 12.59 4.15 11.88 3.69 -2.47*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 7.44 1.95 7.78 1.82 2.43** 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 5.52 3.20 6.13 3.86 2.04** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 7.15 1.99 7.00 1.83 -1.03 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 9.54 3.72 8.82 4.34 -2.15** 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 5.83 1.51 5.96 1.51 1.11 

ที่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

8.41 2.11 8.34 2.51 -0.35 

ที่ไม่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

6.80 1.65 6.66 1.50 -1.14 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 2.75 1.55 2.23 0.84 -7.97*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 7.69 1.72 7.66 1.66 -0.26 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.51 1.45 2.29 1.36 -2.08** 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 7.84 1.69 7.80 1.66 -0.28 

หมายเหตุ *** ระดับนัยส าคัญ 0.01 ** ระดับนัยส าคัญ 0.05 * ระดับนัยส าคัญ 0.10 
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ตารางที ่6.21 
 
การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและท่ีไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก 
(n=167) แยกตามลักษณะชุมชน 

การปฏิบัตกิารจัดการ
ขยะ 

พื้นที่เกษตรกรรม  
(n=29) 

พื้นที่ชุมชนชานเมือง  
(n=32) 

พื้นที่ชุมชนเมือง  
(n=93) 

การทดสอบ
ความแตกต่าง 
(ค่า F-test) ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 10.95 2.08 12.38 4.02 12.00 4.04 1.54 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 7.56 1.59 7.73 2.17 7.94 1.64 1.42 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 6.18 3.88 5.54 3.66 6.56 3.99 1.66 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 6.21 1.47 7.36 1.99 7.15 1.77 1.41 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 7.44 3.04 8.57 4.93 9.76 4.28 1.50 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 6.05 1.54 5.93 1.39 5.93 1.61 1.22 

ที่ดีต่อขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
บ้าน (WEEE) 

8.18 2.42 7.96 2.47 8.72 2.58 1.29 

ที่ไม่ดีต่อขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
บ้าน (WEEE) 

6.31 0.57 6.52 1.32 6.97 1.89 2.27** 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 2.23 0.78 2.38 1.05 2.11 0.66 2.08* 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 6.97 1.75 7.39 1.67 8.24 1.40 6.06*** 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.00 0.00 2.36 1.58 2.39 1.52 1.32 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 7.33 1.63 7.71 1.83 8.13 1.49 2.28** 

หมายเหต ุ *** ระดับนัยส าคญั 0.01  ** ระดับนัยส าคัญ 0.05 * ระดับนัยส าคัญ 0.10 
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ตารางที ่6.22 
 
การรับรู้การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรับรู้การรณรงค์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ทม.อรัญญิก (n=167) หน่วย: ร้อยละ 

ประเด็นการรณรงค์ การรับรู้ การปฏิบัติตาม 

การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 92.81 46.71 

การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก 79.64 29.34 

การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด 73.65 50.30 

การปฏิเสธถุงพลาสติก 68.26 8.98 

การไม่ใช้กล่องโฟม 63.47 5.39 

การใช้ประโยชนจ์ากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยพืชสด 54.49 12.57 

การใช้กล่องวัสดุยอ่ยสลายได้แทนกล่องโฟม เช่น กลอ่งชานอ้อย กล่องพลาสติกใส่อาหาร 
เป็นต้น 

50.30 6.59 

การจัดการขยะดว้ยวิธกีาร 3Rs คิดก่อนใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาผลิตใช้ใหม่ 39.52 17.96 

การไม่รับถุงพลาสติกใส่สินค้า ได้แต้มสะสม 32.93 10.78 

การซ้ือของใช้แบบเติม (refill) 27.54 8.38 

รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนคัดแยก “ของเสียอันตราย” ไม่ทิ้งไปกับขยะมูล
ฝอยทั่วไป 

26.95 10.18 

รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ ไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ผู้ซ้ือทุก
วันพุธ และวันที่ 15 ของเดือน 

13.17 7.78 

รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ไม่ให้ถุงพลาสติกแกผู่้ซ้ือทุก
วันจันทร์ พธุ ศุกร ์

12.57 10.18 

 
6.10 มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

 
มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน เป็นมาตรการที่ต้องการ

ทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะท าให้การด าเนินการของท้องถิ่นลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดบริการการ
จัดการขยะ โดยคาดหวังว่า ผู้ใช้บริการการจัดการขยะในพ้ืนที่จะมีส่วนร่วมในการ (1) ช่วยรับภาระ
ค่าใช้จ่ายการจัดการบริการของท้องถิ่น ในฐานะผู้ใช้บริการ (2) กระตุ้นให้ผู้ก่อให้เกิดขยะ ได้เกิดความ
ตระหนักและรับรู้ถึงภาวะปัญหาของการจัดการบริการที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภาระการคลังต่อการ
จัดการบริการ และ (3) ท้องถิ่นมีรายได้จ านวนหนึ่งเข้ามาช่วยเสริมและสนับสนุนงบประมาณของ
ท้องถิ่นในการจัดการบริการ 

กรอบนโยบายการจัดการขบะของประเทศและภาพรวมมีสมมติฐานที่เชื่อว่า การเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจากกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการ จะช่วยให้ 
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(1) ปัญหาปริมาณขยะลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลจากการที่เชื่อว่าประชาชนจะลดการทิ้งขยะออกมาให้ 
อปท. รับผิดชอบ และ (2) มุ่งหวังการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ผู้จัดการบริการให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
กระทรวงหมาดไทยจึงได้แก้ไข พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ผฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (เพ่ือใช้ทดแทนอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดโดย พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535) ที่ก าหนดให้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ โดยจัดเก็บจากครัวเรือน สถานประกอบการ และผู้ที่ก่อให้เกิดขยะใน
พ้ืนที่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง กรอบนโยบายการจัดการขบะของประเทศและภาพรวมดังกล่าว ได้ก าหนด
แนวทางให้ทุก อปท. ด าเนินการเหมือนกัน ไม่ได้แยกหรือก าหนดให้ อปท. รูปแบบเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแตกต่างกันอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม การจัดบริการการจัดการขยะในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก ผู้บริหารมีแนว
ทางการจัดการบริการที่สอดคล้องตามกรอบนโยบายส่วนกลางส่วนหนึ่ง คือ การสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อจัดหาที่ดิน เทคโนโลยีการก าจัด และการจัดการขยะร่วมกันของกลุ่ม อปท. อีกส่วนหนึ่ง 
เป้าประสงค์ที่คณะผู้บริหารเทศบาลเน้นย้ า คือ (1) การจัดการบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่และทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในพ้ืนที่ (2) การจัดบริการให้ทั่วถึงกับความต้องการของประชากรใน
พ้ืนที่ และ (3) การไม่มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น 

มาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุนมีสมมติฐานที่เชื่อว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ทม.อรัญญิก จะตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น ทั้งจ านวนประชากรที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจะยินดีร่วมจ่าย และกลุ่มประชากรที่จ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ในปัจุบัน จะปรับความ
ยินดีที่จะจ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มตัวอย่างจ่ายอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมจะอ้างอิงจาก 3 ฐาน คือ 

  หนึ่ง ฐานจากการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะในปัจจุบัน ที่
ก าหนดว่า ครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ ทม.อรัญญิก ครัวเรือนละ 30 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ในการ
สอบถามจะสอบถามถึงความยินดีที่จะจ่ายสูงสุดที่จะยินดีจ่ายจากฐาน ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบสูง
กว่าหรือต่ ากว่าฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมเดิม 

  สอง ฐานต้นทุนรวมของการจัดบริการการจัดการขยะ ซึ่งในกรณีของ ทม.
อรัญญิก ได้ประมาณการต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะไว้ที่ 80 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (ดู
รายละเอียดในหัวข้อ 6.7 ตารางที่ 6.13) 

  และสาม ฐานอัตราค่าธรรมเนียมตามร่างกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม
ข้อบัญญัติ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ก าหนด
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ไว้ขั้นต่ าสุดที่ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (อ้างอิงร่างกฎกระทรวงมหาดไทยก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อเดือน 60-102 บาท และค่าธรรมเนียม
การก าจัดต่อเดือน 40-70 บาท รวมค่าธรรมเนียมค่าเก็บและขน และค่าธรรมเนียมการก าจัด ต่อมูล
ฝอยไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อเดือน เดือนละ 100-172 บาท) 

6.10.1 ผลการส ารวจความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง ทม.อรัญญิก จ านวน 167 ตัวอย่าง พบว่า 
(1) จ านวนตัวอย่างที่ตอบว่าได้รับการบริการและจ่ายค่าธรรมเนียม 119 

ตัวอย่าง (ร้อยละ 71.3 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง) และจ านวน 48 ตัวอย่างที่ไม่ได้รับการบริการและ
ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม 

(2) ปรากฎการณ์ที่เชื่อว่า ครัวเรือนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะให้แก่เทศบาลก็ต่อเมื่อครัวเรือนได้รับบริการถังขยะจากเทศบาล จากการส ารวจ พบว่า ในจ านวน 
119 ตัวอย่าง ที่ได้รับการบริการและจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล มีจ านวน 55 ตัวอย่าง ที่ได้รับถัง
ขยะจากเทศบาล (หรือร้อยละ 46.2) อีกจ านวน 64 ตัวอย่างไม่ได้รับถังขยะจากเทศบาล อีกทั้ง เมื่อ
ถามผู้ที่ได้รับถังขยะจ านวน 55 ตัวอย่าง ทราบหรือไม่ว่าราคาถังขยะที่ได้รับจากเทศบาลมีมูลค่าสูง
กว่าค่าธรรมเนียมที่ทางเทศบาลจัดเก็บ พบว่า จ านวน 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 12.7 ของจ านวนผู้
ได้รับถังขยะจากเทศบาลที่ทราบว่าราคาถังขยะมีมูลค่าสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่เทศบาลจัดเก็บ 

จากผลการส ารวจดังกล่าว ส าหรับในพ้ืนที่เขตชุมชนเมือง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
อาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อที่เกิดขึ้น ถังขยะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงความยินดีที่จะจ่ายหรือไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียม ชุมชนเมืองอาจจะมีทัศนคติต่อการจัดบริการการจัดการขยะของ อปท. ว่า เป็นการ
บริการ (ความจ าเป็น) ขั้นพื้นฐาน และการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเมือง 
รวมถึงการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษจากขยะจ านวนมากที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชากรในพ้ืนที่เมืองได้ ดังนั้น ท าอย่างไรประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเมืองจึงจะจ่ายค่าธรรมเนียม
เพ่ิมขึ้น โดยที่ไม่มีประชากรบางกลุ่มที่จะหลบหนีออกจากการไม่จ่ายค่าธรรมเนียม เพ่ือกลายเป็น
ประชากรที่ใช้บริการฟรี (free rider)  

(3) สมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนจะยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับรู้ถึง
ต้นทุนการจัดบริการของทางเทศบาล ผลการส ารวจ พบว่า 

  (3.1) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมมีจ านวน 132 
ตัวอย่าง เพ่ิมขึ้นจากการรับรู้ต้นทุนการจัดบริการ 13 ตัวอย่าง หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 ของจ านวน
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลมาก่อน 
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 (3.2) ในจ านวน 132 ตัวอย่าง ที่ยินจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.1) จ านวน 8 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายลดลงจากค่าธรรมเนียมที่

เคยจ่าย 30 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 6.1 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.2) จ านวน 71 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่าเดิม ที่ 30 บาทต่อ

เดือน หรือร้อยละ 53.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 
  (3.2.3) จ านวน 29 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายมากกว่าที่จ่าย 30 บาทต่อ

เดือน ในปัจจุบัน แต่จ่ายน้อยกว่าต้นทุนการจัดบริการที่ 80 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 22.0 ของ
จ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

  (3.2.4) จ านวน 19 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่ากับต้นทุนการจัด 
บริการ ที่ 80 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 24.4 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

  (3.2.5) จ านวน 5 ตัวอย่าง ที่ยินดีจ่ายเท่าที่กฎหมายก าหนด ที่ 
100 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 3.8 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

 จ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่จ่ายในปัจจุบันที่ 30 บาทต่อ
เดือน มีจ านวน 53 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 40.2 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม แต่ทั้งนี้มี
จ านวน 8 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 6.1 ของจ านวนตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมลดลงจากอัตรา
ปัจจุบัน 

(4) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมจ านวน 132 ตัวอย่าง ความ
ยินดีที่จะจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 43.18 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้น 13.18 บาทต่อเดือน จากอัตรา
ปัจจุบันที่ 30 บาทต่อเดือน 

6.10.2 การประมาณการมูลค่าค่าธรรมเนียมที่จะได้รับเพิ่มขึ้น 
การประมาณการมูลค่าค่าธรรมเนียมที่คาดว่าจะได้เพ่ิมขึ้น ภายใต้กรอบการ

ส ารวจความยินดีที่จะจ่ายของครัวเรือน โดยมีข้อสมมติว่า ทม.อรัญญิก สามารถด าเนินการเก็บได้
ครอบคลุมหลังคาเรือนทั้งหมด ดังนี้ 

(1) จากการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายเฉลี่ย คือ 43.18 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
(2) ในปีงบประมาณ 2560 ในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 

13,490 หลังคาเรือน ทม.อรัญญิก สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากหลังคาเรือนในพ้ืนที่ได้จ านวน 
2,353 หลังคาเรือน หรือร้อยละ 17.6 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด (ดูรายละเอียดตารางที่ 6.11) 
ซึ่งจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีจ านวนครัวเรือนที่ยินดีจะจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัด
ขยะร้อยละ 71.3 ทั้งนี้ ถ้าจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 13,490 หลังคาเรือน ยินดีจ่ายร้อยละ 71.3 จะ
เท่ากับครัวเรือนที่ยินดีจ่ายทั้งหมด 10,663 หลังคาเรือน โดยคาดว่า จ านวนหลังคาเรือนที่ยินดีจ่าย
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ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น 8,310 หลังคาเรือน (จ านวน 10,663 หลังคาเรือน ที่ยินดีจ่าย ลบด้วยจ านวน 
2,353 หลังคาเรือน ที่จ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน) 

(3) จ านวนหลังคาเรือนที่จ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน จ านวน 2,353 หลังคา
เรือน ๆ ละ 30 บาทต่อเดือน ทม.อรัญญิก สามารถจัดเก็บจากครัวเรือนดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ 
2560 จ านวน 2,203,520  บาท ซึ่งในการเก็บตามค่าเฉลี่ยความยินดีที่จะจ่าย ครัวเรือนดังกล่าว แต่
ละหลังคาเรือนจะจ่ายเพิ่มข้ึน 13.18 บาทต่อเดือน มูลค่ารวมที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น 31,013 บาทต่อเดือน 
หรือ 372,150 บาทต่อปี รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมด 2,575,670 บาท 

(4) จ านวนหลังคาเรือนที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม ที่จะสามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น 8,310 หลังคาเรือน จ่ายครัวเรือนละ 43.18 บาท มูลค่ารวมที่จะ
ได้รับเพิ่มขึ้น 358,826 บาทต่อเดือน หรือ 4,305,910 บาทต่อปี 

(5) ประมาณการได้ว่ามูลค่าค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่จะได้รับ 
เท่ากับ รายได้ที่จะได้รับจากครัวเรือนที่ถูกจัดเก็บในปัจจุบัน 2,575,670 บาท (จากข้อ (3)) และ
รายได้ที่จะได้รับจากครัวเรือนที่ยินดีจะจ่าย 4,305,910 บาทต่อปี (จากข้อ (4)) อบต.สมอแข จะมี
รายได้จากค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะรวม 6,881,580 บาทต่อปี 

(6) ทั้งนี้ ถ้าน าค่าใช้จ่ายการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมของการจัดการขยะที่แฝงอยู่ในการด าเนินการของกองคลัง ในปีงบประมาณ 2560 
ประมาณการว่ามีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะประมาณ 
678,634.44 บาทต่อปี ถ้าจะเก็บค่าธรรมเนียมให้ได้ 6,881,580 บาทต่อปี ทม.อรัญญิก จะต้องมี
ค่าใช้จ่าย 1,440,769 บาทต่อปี 

ดังนั้น รายได้ที่ อบต.สมอแข จะได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน
และก าจัดขยะจากการครอบคลุมหลังคาเรือนในพ้ืนที่ได้ประมาณ 5,440,811 บาทต่อปี 

โดยสรุป จากการประมาณการรายได้ที่จัดเก็บได้จากการใช้มาตรการนี้ 
5,440,811  บาทต่อปี แต่ทาง ทม.อรัญญิก มีต้นทุนการจัดการขยะในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 
10,894,441.85 บาทต่อปี ดังนั้น การด าเนินการตามมาตรการนี้ ทาง ทม.อรัญญิก ยังไม่สามารถ
จัดเก็บรายได้ให้ได้เท่าต้นทุนการจัดการขยะได้ 

6.10.3 ข้อสรุปของมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 
สมมติฐานของมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุนเชื่อ

ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร ทม.อรัญญิก จะตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่าย
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะเพ่ิมขึ้น ทั้งจ านวนประชากรที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อ
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจะยินดีร่วมจ่าย และกลุ่มประชากรที่จ่ายค่าธรรมเนียมอยู่ในปัจุบัน จะปรับความ

Ref. code: 25605524300125IBU



231 

 
ยินดีที่จะจ่ายในอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มตัวอย่างจ่ายอยู่ในปัจจุบัน 

ผลการส ารวจสรุปได้ว่า 
(1) ความเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองของ ทม.อรัญญิก จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบสนอง

ต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมในปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 71.3 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อให้
ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม  จะมีกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่เคยจ่าย
ค่าธรรมเนียม พร้อมจะตอบสนองต่อความยินที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.8 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบสนองต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมจะครอบคลุมเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
79.1 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ขณะเดียวกัน การให้ข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่างใดที่จะ
ปฏิเสธการจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 

(2) การให้ข้อมูลข่าวสารต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ ทม.อรัญญิก ที่
อัตรา 80 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน กับอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนดขึ้นใหม่ ที่อัตรา 100 
บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ข้อสรุปที่ได้ คือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.2 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม ตอบสนองต่อความยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน 
โดยในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.8 ตอบสนองต่ออัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ใหม่ที่ 100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.4 ตอบสนองต่ออัตรา
ค่าธรรมเนียมตามต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ แต่ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.0 พร้อม
ตอบสนองต่อความยินดีที่จะจ่ายเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน แต่ต่ ากว่า
ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะ คือ อัตราค่าธรรมเนียม 30-80 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน นั่น
หมายความว่า ในสภาพความเป็นจริง สังคมพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
อัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ดังกล่าวจะไม่ได้เพ่ิมอัตราขึ้นมากกว่าสภาพการ
ยอมรับได้ ในกรณีของ ทม.อรัญญิก อัตราใหม่ท่ีมีความเป็นไปได้ประมาณ 60 บาทต่อหลังคาเรือนต่อ
เดือน (ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะจ่ายเพ่ิมขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบัน ซึ่งจากการ
ประมาณการเฉลี่ย 61.7 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน) 

(3) ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ 
 (3.1) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.8 พร้อมจะตอบสนองต่อการคงอัตรา

ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันไว้ที่ 30 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
 (3.2) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.1 ขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บใน

ปัจจุบัน ลงมาเหลืออัตรา 10-20 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน 
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ในสภาพความเป็นจริงทางสังคม การเปิดเผยความยินดีที่จะจ่าย อาจจะมีกลุ่ม

ประชากรประมาณร้อยละ 60 หรือมากกว่า ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม
ใหมจ่ากอัตราที่เก็บในปัจจุบัน ซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มประชากรในพ้ืนที่ อปท. เป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะต้องสร้างการรับรู้ถึงสภาพปัญหาของรายได้และต้นทุนการจัดบริการของทาง อปท. ให้แก่กลุ่ม
ประชากรของท้องถิ่นได้รับรู้ การใช้มาตรการที่จะเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่เพ่ิมขึ้น โดยปราศจาก
การพัฒนากระบวนการรับรู้ของประชากรในพ้ืนที่ อปท. อาจจะส่งผลต่อกลุ่มประชากรจ านวนหนึ่งที่
จะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม และผลักให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวกลายเป็นผู้ใช้บริการสาธารณะ
ฟรีไปพร้อมกัน ซึ่งในปัจจุบันประชากรกลุ่มใช้บริการสาธารณะฟรีมีอยู่แล้วจ านวนหนึ่ง จากข้อมูลการ
ส ารวจคาดการณ์ว่าประมาณร้อยละ 20-25 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
6.11 สรุปภาพรวม 

 
ทม.อรัญญิก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกก าหนดกรอบแนวทางการบริหาร

พ้ืนที่แบบชุมชนเมือง เป็น อปท. ขนาดกลาง มีเขตการปกครองติดต่อกับเทศบาลนครพิษณุโลก พ้ืนที่
ของ ทม.อรัญญิก ครึ่งหนึ่งเป็นพ้ืนที่ค่ายทหารและสนามบินพาณิชย์ และพ้ืนที่อีกครึ่งหนึ่งเป็นเขต
เศรษฐกิจ ที่เชื่อมต่อมาจากเขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก มีพ้ืนที่ที่ยังเป็นเขตเกษตรกรรมบริเวณ
ด้านทิศเหนือของเทศบาล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอแข อย่างไรก็ตาม โดยสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 
ทม.อรัญญิก การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองและธุรกิจพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่  การขยายตัว
ของการใช้ที่ดินเริ่มมีความจ ากัด เนื่องจากมีการพัฒนาพ้ืนที่จนเกิดความหนาแน่นและแออัดมากขึ้น 
การขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจและเมืองจะขยายไปสู่ อปท. ด้านข้างมากข้ึน 

บทบาทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ทม.อรัญญิก มี 2 บทบาท คือ หนึ่ง การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจของเมืองที่ขยายตัวต่อเนื่องมาจากเมืองพิษณุโลก และสอง การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดย
เฉพาะที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ราคาถูก เช่น บ้านเช่า หอพัก ห้องเช่า เป็นต้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นการ
พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรราคาแพง มีจ านวนโครงการพัฒนาในพ้ืนที่มากเป็นอันดับ 3 ในระดับ
จังหวัด รองจาก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข เท่านั้น 

การจัดการขยะในพื้นที่ ทม.อรัญญิก ปริมาณขยะส่วนใหญ่มาจากภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
รวมถึงการเข้ามาใช้บริการพ้ืนที่ของประชากรโดยรอบ เช่น ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่งสินค้าขนาด
ใหญ่ เป็นต้น ปริมาณขยะในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีประมาณ 19.56 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณขยะที่ชั่ง
น้ าหนักได้ ทม.อรัญญิก ไม่มีการรวบรวมสถิติปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และไม่ได้มีการรวบรวม
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แหล่งที่มาของขยะอย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดบ้าง อีกทั้ง คาดการณ์ว่าในพ้ืนที่มีจ านวนประชากร
แฝง ในรูปแบบการอาศัยแบบถาวรและแบบชั่วคราว 

การด าเนินนโยบายการจัดากรขยะของ ทม.อรัญญิก คณะผู้บริหารของ ทม.อรัญญิก มี
ความชัดเจนในการก าหนดกรอบการจัดการขยะ โดยเน้นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล เช่น การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม อปท. ในพ้ืนที่ เพ่ือการจัดการขยะร่วมกัน การ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ เป็นต้น อีกทั้ง การจัดบริการการ
จัดการขยะให้แก่ประชากรในพ้ืนที่เน้นการด าเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ และลดข้อร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ี 

การด าเนินมาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะ 
ทม.อรัญญิก ไม่มีที่ดินก าจัดขยะเป็นของตนเอง การด าเนินการต้องส่งขยะไปก าจัดที่บ่อ

ขยะของเอกชน มีค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2560 ประมาณ 1.794 ล้านบาท ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่
ภาคเอกชนเพิ่มค่าก าจัดขยะเป็น 400 บาทต่อตัน ทม.อรัญญิก จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นปีละ 0.648 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 36.7 จากค่าใช้จ่ายก าจัดขยะในปัจจุบัน ที่จะต้องจัดเตรียมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ถ้าการรวมกลุ่มด าเนินการการก าจัดขยะร่วมกันของ อปท. (clustering) ตาม
นโยบายของรัฐบาล ทม.อรัญญิก จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ิมขึ้น 0.122-1.257 ล้านบาทต่อปี 
ขึ้นอยู่กับการเลือกเทคโนโลยีการก าจัดขยะ 

พ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีพ้ืนที่ว่างเปล่าที่จะน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการจัดการขยะน้อย 
ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมูลค่าที่ดินทางเศรษฐกิจสูง เป็นปัจจัยที่ท าให้การใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการจัดการขยะมีค่าเสียโอกาสสูง และไม่มีความเป็นไปได้ที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการจัดการขยะจะได้รับมติประชาคมให้ด าเนินการได้ในเขตพ้ืนที่ 

มาตรการบ าบัดและก าจัดขยะของ ทม.อรัญญิก จึงมีทางเลือกในการจัดการได้น้อย การ
จัดหาที่ก าจัดขยะร่วมกับ อปท. ต่าง ๆ จึงเป็นทางออกท่ีเหมาะสมกับการด าเนินมาตรการนี้ 

การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด 
การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะจากต้นทางของ ทม.อรัญญิก เริ่มต้นด าเนินการ

เมื่อปีงบประมาณ 2559 ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นการอบรมให้
ความรู้และการส่งเสริมให้แยกขยะรีไซเคิล เพ่ือน ามาใช้เป็นกิจกรรมธนาคารขยะระดับชุมชน อย่างไร
ก็ตาม การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายประชากรดั่งเดิมของเมือง 
ไม่ได้มีการขยายไปสู่กลุ่มประชากรในพ้ืนที่เมืองหนาแน่นทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ ด้วยความเป็นพ้ืนที่เมืองหนาแน่นและเป็นเขตเศรษฐกิจ การศึกษาการ
จัดการขยะของครัวเรือนจึงสันนิษฐานได้ว่า คนในพ้ืนที่เมืองจะมีส่วนร่วมน้อยในการลดปริมาณขยะ 
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จากผลการส ารวจ พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนโดยภาพรวม และแบ่งตามลักษณะชุมชน 
(ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชานเมือง และชุมชนเมือง) พบว่า แบบแผนการจัดการขยะของแต่ละ
ครัวเรือนในแต่ละลักษณะชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยแบ่งลักษณะพฤติกรรมได้ใน 2 ลักษณะ
ตามลักษณะชุมชน คือ 

(1) ชุมชนเกษตรกรรม จะเน้นวิธีการจัดการขยะใน 3 วิธีการ คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวม 
ทิ้งให้ อปท. เก็บ และวิธีการน าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน ส าหรับขยะที่ต้องทิ้งและ
ถูกก าจัด และวิธีการแยกเก็บไว้ขาย ส าหรับขยะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถขายได้และสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

(2) ชุมชนชานเมืองและชุมชนเมือง จะเน้นวีธีการจัดการขยะใน 2 วิธีการ คือ วิธีการใส่
ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ส าหรับขยะที่ต้องทิ้งและถูกก าจัด และวิธีการแยกเก็บไว้ขาย ส าหรับ
ขยะที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่สามารถขายได้และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

จากแบบแผนพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนดังกล่าว มีข้อสั งเกตว่า กลุ่ม
ครัวเรือนในพื้นท่ี ทม.อรัญญิก จะมีวิธีการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน วิธีการปฏิบัติการจัดการขยะหลัก 
คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้ อปท. เก็บ ส าหรับขยะที่ต้องทิ้งและถูกก าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลและ
ขยะที่ยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ครัวเรือนจะแยกเพ่ือขายหารายได้ทางการเงิน ดังนั้น การพัฒนา
มาตรการการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ทม.อรัญญิก จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ ในการ
ส่งเสริมให้ประชากรเมืองมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะได้หลากหลายวิธีการมากข้ึน 

ทั้งนี้ ทม.อรัญญิก จ าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สภาพลักษณะทางสังคมและกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมที่มีการรรับรู้การรณรงค์และน าสู่การปฏิบัติ
ตามการรณรงค์ คือ กิจกรรมการน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด เป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับการจัดการบริการเก็บ ขน และก าจัด ของทาง ทม.อรัญญิก ซึ่งการวางแผนการจัดการอย่างเป็น
ระบบจะช่วยให้ประชากรของเมืองต้องปรับวิธีการจัดการขยะในครัวเรือนไปพร้อม ๆ กัน 

ดังนั้น การด าเนินมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัดของ ทม.
อรัญญิก อาจจะไม่ใช่มาตรการหลักของการจัดการขยะ การจัดบริการการเก็บ ขน และก าจัด ที่เน้น
การก าหนดเวลาและสถานที่เก็บและขนขยะอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การลดปริมาณขยะต้นทางจาก
ครัวเรือนมีความเป็นไปได้สูงกว่าการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว 

การด าเนินมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 
ปัญหาของการพัฒนารายได้และการคืนทุน คือ (1) การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ไม่ครอบคลุมหลังคาเรือนทั้งหมด (2) การลงทุนส่วนเพ่ิมต่อการจัดเก็บค่าธรรเนียม เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ครอบคลุมหลังคาเรือนเพ่ิมข้ึน (3) การขาดกลไกการด าเนินงานร่วมกันหลายฝ่ายภายใน
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องค์กร ที่จะด าเนินการร่วมกันในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะกองคลังและกองสาธารณสุข 
และ (4) ความชัดเจนของนโยบายคณะผู้บริหารต่อการจัดหารายได้จากค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ในกรณี
ของ ทม.อรัญญิก ปัญหาความชัดเจนของนโยบายคณะผู้บริหารต่อการจัดหารายได้เป็นประเด็นหลัก
ต่อการด าเนินมาตรการนี้ 

อีกทั้ง ถ้าพิจารณาสถิติการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ใน
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า อัตราการครอบคลุมพ้ืนที่เก็บค่าธรรมเนียมมีเพียงร้อยละ 17.6 ของ
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ซึ่งมีอัตราการครอบคลุมที่ต่ า ทั้งที่สภาพการใช้อาคารสถานที่ในเขตเมือง
มีความหนาแน่นมาก 

จากผลการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า 
(1) การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมให้สูงขึ้นจากที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันที่ 30 บาทต่อหลังคา

เรือนต่อเดือน เป็นอัตราค่าธรรมเนียมใหม่มีความเป็นไปได้ที่ค่าเฉลี่ย 43.18 บาทต่อหลังคาเรือนต่อ
เดือน และอัตราค่าธรรมเนียมอีกค่าหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ คือ 60 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ซึ่ง
เป็นอัตราสูงสุดที่ประชากรของเมืองยอมรับได้ ทั้งนี้ หากจะใช้ค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก าหนดที่ 
100 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน จะมีครัวเรือนที่ตอบสนองต่ออัตราดังกล่าวร้อยละ 3.8 ของจ านวน
ตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 

อีกทั้ง ในสภาพความเป็นจริงทางสังคม การเปิดเผยความยินดีที่จะจ่ายของประชากร
กลุ่มต่าง ๆ อาจจะมีกลุ่มประชากรประมาณร้อยละ 60 หรือมากกว่า ที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับ
เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จากอัตราที่เก็บในปัจจุบัน  

(2) การจะเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมการให้การบริการ การให้ข้อมุลข่าวสารแก่
กลุ่มเป้าหมายเป็นการด าเนินการที่ไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีกระบวนการสร้างการรับรู้และคววาม
เข้าใจต่อการพัฒนาการบริหารการจัดการขยะของเทศบาลให้แก่ประชากรของเมืองได้รับรู้ถึง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ และการรับรู้ที่ส าคัญ คือ กิจกรรมการน าขยะมาทิ้งตามเวลาและ
สถานที่ก าหนด ซึ่งจะเป็นการสร้างและสื่อสารไปพร้อมกัน 

(3) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งในอัตราปัจจุบันและ / หรือในอัตราใหม่ตามข้อเสนอที่ 
43.18 บาทต่อคลังคาเรือนต่อเดือน มีแนวโน้ม (โอกาส) ว่าจะไม่สามารถช่วยให้การจัดบริการคืนทุน
ได้มากไปกว่าที่ทางเทศบาลด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า จากการประมาณการ ว่า ถ้า ทม.
อรัญญิก จัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ตามอัตราที่ก าหนดและสามารถครอบคลุมหลังคาเรือนได้ทั้งหมด
ตามข้อสมมติ จ านวนเงินรายได้ที่จะได้รับ จะเท่ากับ 4.762 ล้านบาท คือเพ่ิมเป็น 2.2 เท่าของรายได้
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้ในปัจจุบัน แต่รายได้ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายตาม
งบประมาณประจ าปี 2560 ประมาณ 9.255 ล้านบาท รายได้ที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.5 ของ
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ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ในสภาพความเป็นจริง ทม.อรัญญิก มีอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้
ครอบคลุมเพียงร้อยละ 17.6 ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่จะมีรายได้
เพ่ิมข้ึนและครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 51.5 จึงเป็นไปได้น้อยมาก 

ทม.อรัญญิก จ าเป็นต้องพัฒนามาตรการและกระบวนการการด าเนินงานการเก็บ ขน 
และก าจัดขยะ ให้มีประสิทธิผลมากข้ึน ซึ่งจะช่วยให้การคืนทุนมีความเป็นไปได้ในระยะยาว 
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บทที่ 7 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
“ขยะ” กับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นคู่กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2440 ซึ่งเป็น 1 ใน 

4 พันธกิจ ที่มาพร้อมกับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนากระบวนการการจัดการท้องถิ่น การด าเนินการ
ต่อการจัดการขยะของ อปท. ในปัจจุบัน ได้ด าเนินการมาด้วยแนวคิดที่ไม่แตกต่างไปจากจุดเริ่มต้น 
และการด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบแนวคิดการรวมศูนย์การสั่งการ (vertical assingment) 
การท าหน้าที่ของ อปท. ในการจัดบริการสาธารณะ (public services) ในสภาพที่เป็นจริง ขยะมา
พร้อมกับการผลิตและการบริโภคของแต่ละคนและเคลื่อนย้ายไปตามพ้ืนที่และชุมชนต่างๆ 

ปริมาณขยะมีมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดและกระบวนการพัฒนาของแต่ละชุมชนและ
ความเป็นเมือง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อปริมาณขยะจ านวนมากที่เกิดขึ้นจากการผลิตของประชากรในพ้ืนที่  รวมถึง 
การเคลื่อนย้ายขยะจากต่างพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่ชุมชน  

กรณีเมืองพิษณุโลกและโดยรอบ เป็นพ้ืนที่ชุมชนที่ก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
การเคลื่อนย้ายและไหลเวียนของประชากรในพ้ืนที่ที่มีจ านวนมากและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการขยะ ขณะที่บางแห่งไม่มี อีกทั้งบางแห่งมีขีดจ ากัดและ
เงื่อนไขการจัดการ แต่บางแห่งมีความสามารถในการจัดการ 

การศึกษานี้ตั้งข้อสงสัยที่ว่า ในอนาคต การบริหารการจัดการขยะในพ้ืนที่ของแต่ละ 
อปท. ควรมีแนวทางการจัดการขยะอย่างไร โดยอธิบายผ่านปรากฎการณ์ผ่านการบริหารการจัดการ
ขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับการจัดการขยะของครัวเรือนที่เป็นผู้ก่อขยะ 

โจทย์การศึกษา คือ ที่ผ่านมา อปท. แต่ละแห่งมีการจัดการขยะตามกรอบและแนวทาง
ที่กฎหมายและหน่วยงานราชการส่วนกลางที่เก่ียวข้องก าหนด การด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ จึง
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โดยที่ อปท. แต่ละแห่ง ขาดการพิจารณาการด าเนินการภายใต้สภาพ
บริบทชุมชนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อปท. ทั้งนี้ ในอนาคต แต่ละ อปท. ควรมีแนวทาง  
การจัดการขยะอย่างไร ภายใต้การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการขยะของ อปท. ที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทชุมชนและสถานการณ์ที่เกิดข้ึน  

การด าเนินการการจัดการขยะของการศึกษานี้เน้นใน 3 มาตรการ คือ การบ าบัดและ
ก าจัดขยะ (waste disposal) การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด (waster reduction) 
และการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน (revenue covering all cost of waste 
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management หรือ cost recovery) ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าว เป็นฐานการบริหารการจัดการขยะที่ 
อปท. สามารถด าเนินการได้ภายใต้แนวทางการบริหารการจัดการของตนเอง 

 

7.1 ข้อสรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์

สถานการณ์และขีดความสามารถการจัดการขยะชุมชนของ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา 
ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญญิก (ทม.อรัญญิก) เทศบาลต าบลหัวรอ (ทต.หัวรอ) และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอแข (อบต.สมอแข) และ (2) เพ่ือเสนอมาตรการจัดการขยะชุมชนที่มีความเหมาะสมต่อการ
บริหารการจัดการขยะในอนาคตของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการศึกษามีสมมติฐาน 3 ข้อ คือ (1) รูปแบบของ อปท. แต่ละแห่งที่มีคุณลักษณะ
แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการจัดการขยะแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อขีด
ความสามารถ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และวิธีการบริหารการจัดการขยะ  ภายใต้บริบทและ
สถานการณ์ของ อปท. (2)  การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะภายใต้บทบาทการมีส่วน
ร่วมของครัวเรือนที่แตกต่างกัน ในแต่ละพ้ืนที่ อปท. ย่อมส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการบริหาร  
การจัดการขยะของแต่ละ อปท. โดยเฉพาะ (ก) ครัวเรือนมีพฤติกรรมการคัดแยกและลดการทิ้งขยะ
ย่อมส่งผลต่อการก าหนดมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด (ข) ครัวเรือนมีส่วน
ร่วมต่อความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการบริหารการจัดการขยะของท้องถิ่น ผ่านความยินดีที่จะ
จ่าย (willingness to pay: WTP) ต่อค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ (collection and 
disposal fee or service charge) ย่อมส่งผลต่อการก าหนดมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหา
รายได้และการคืนทุน และ (3)  ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา มีแนวทางและมาตรการการจัดการขยะที่
แตกต่างกัน บนพื้นฐานของบริบทชุมชน ขีดความสามารถของ อปท. และการมีส่วนร่วมของครัวเรือน
ต่อการบริหารการจัดการขยะ 

กรอบวิธีวิทยาการศึกษาใช้ 3 วิธีการ คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (situation 
analysis) การศึกษาเชิงปฏิฐานนิยม (positivism) และการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เชิงประเด็น (content analysis) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร (document 
review) การสัมภาษณ์และการถกเถียงกลุ่มย่อยกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน อปท. (interview and group 
discussion) และการส ารวจครัวเรือนด้วยแบบสอบถาม (household questionnaire) 

การศึกษามีข้อสรุปและอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 
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7.1.1 สถานการณ์การเติบโตของ อปท. 3 พื้นที่กรณีศึกษา กับความเป็นชุมชนเมือง 

อปท. ทั้ง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา มีบริบทความเป็นชุมชนเมืองแตกต่างกัน (ตารางที่ 
7.1) โดยพิจารณาจาก 

หนึ่ง ความเข้มข้นของการใช้ที่ดินของแต่ละพ้ืนที่มีขนาดไม่เท่ากัน  
  (1.1) ตัวชี้วัดจากความหนาแน่นของจ านวนประชากรและจ านวน

หลังคาเรือนต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลกเมตร พบว่า ทม.อรัญญิก มีความหนาแน่นของจ านวนประชากร
และจ านวนหลังคาเรือนต่อพ้ืนที่ มากกว่า ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ประมาณ 3 เท่า และ 5 เท่า 
ตามล าดับ 

  (1.2) การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพ้ืนที่
เกษตรกรรมไปสู่การใช้ที่ดินทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย และชุมชนเมือง โดยชี้วัดจากอัตราการเติบโต
ของจ านวนประชากรและจ านวนหลังคาเรือน พบว่า อบต.สมอแข มีอัตราการเติบโตของจ านวน
ประชากรและจ านวนหลังคาเรือนสูงกว่า ทต.หัวรอ และ ทม.อรัญญิก ตามล าดับ กล่าวคือ อัตราการ
เติบโตของจ านวนประชากรร้อยละ 2.84 2.42 และ 0.74 ตามล าดับ และอัตราการเติบโตของจ านวน
หลังคาเรือนร้อยละ 6.35 4.80 และ 2.62 ตามล าดับ ทั้งนี้ มีข้อสันนิษฐานว่าการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในพ้ืนที่ อบต.สมอแข และ ทต.หัวรอ จ านวนมากมาจากการย้านถิ่นฐานจากพ้ืนที่เมือง
พิษณุโลก ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ -1.2 ต่อปี) และเป็นที่
น่าสังเกตว่า จ านวนประชากรต่อหลังคาเรือนของ อบต.สมอแข ต่ ากว่าหลังคาเรือนละ 2 คน เป็นไป
ได้ที่จ านวนหลังคาเรือนใน อบต.สมอแข ถูกพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือธุรกิจการพาณิชย์มากกว่า
ที่จะใช้เพื่อการอยู่อาศัยมากขึ้น 

  (1.3) ตัวชี้วัดความเข้มข้นของการใช้ที่ดิน โดยแบ่งพ้ืนที่ภายใน 
ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ออกเป็น พ้ืนที่ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชน
เกษตรกรรม พบว่า ทม.อรัญญิก และ อบต.สมอแข มีขนาดพ้ืนที่ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมืองร้อย
ละ 83.8 และ 65.9 ตามล าดับ พ้ืนที่ดังกล่าวมีแนวโน้มจะถูกพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองหนาแน่นมาก
ขึ้นในอนาคต ขณะที่ ทต.หัวรอ มีขนาดพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม ร้อยละ 55.0 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ 
อบต.สมอแข จะมีพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมร้อยละ 34.1 แต่ความเป็นชุมชนเกษตรกรรมยังมีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาพื้นท่ีสูงกว่าความเป็นชุมชนเมือง 
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ตารางที่ 7.1 
 
จ านวนประชากร จ านวนหลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของหลัวคาเรือน 
และสัดส่วนการใช้ที่ดิน ใน 3 พ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา พ.ศ. 2560 

อปท. การใช้พื้นที ่ ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

ขนาดพื้นที่ อปท. 
(ตร.กม.) 

ชุมชนเมือง 4.04 13.90 9.45 

ชุมชนชานเมือง 10.28 4.20 17.05 

ชุมชนเกษตรกรรม 2.77 22.10 13.69 

รวมทั้ง อปท. 17.10 40.20 40.19 

จ านวนประชากร 
(คน) 

ชุมชนเมือง 9,979 14,935 7,343 

ชุมชนชานเมือง 15,714 5,618 3,761 

ชุมชนเกษตรกรรม 4,111 3,418 4,710 

รวมทั้ง อปท. 29,804 23,971 15,814 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ) 0.74 2.42 2.84 

จ านวนหลังคาเรือน 
(หลัง) 

ชุมชนเมือง 4,607 7,355 4,403 

ชุมชนชานเมือง 7,018 2,967 1,769 

ชุมชนเกษตรกรรม 1,865 1,562 2,040 

รวมทั้ง อปท. 13,490 11,884 8,212 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ) 2.60 4.90 6.35 

ความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพื้นที ่
(คน / ตร.กม.) 

ชุมชนเมือง 2,469.44 1,074.46 777.04 

ชุมชนชานเมือง 1,528.00 1,337.62 220.59 

ชุมชนเกษตรกรรม 1,484.12 154.66 344.05 

รวมทั้ง อปท. 1,743.43 596.29 393.48 

ความหนาแน่นของ
จ านวนหลังคาเรือน
ต่อพื้นที่ (หลัง / ตร.
กม.) 

ชุมชนเมือง 1,140 529 466 

ชุมชนชานเมือง 682 706 104 

ชุมชนเกษตรกรรม 673 71 149 

รวมทั้ง อปท. 789 296 204 

จ านวนประชากรต่อ
หลังคาเรือน (คน / 
หลัง) 

ชุมชนเมือง 2.17 2.03 1.67 

ชุมชนชานเมือง 2.24 1.89 2.13 

ชุมชนเกษตรกรรม 2.20 2.19 2.31 

รวมทั้ง อปท. 2.21 2.02 1.93 

สัดส่วนขนาดเขตการ
ใช้ที่ดินแต่ละ
ประเภท (ร้อยละ) 

ชุมชนเมือง 23.64 34.58 23.51 

ชุมชนชานเมือง 60.16 10.45 42.42 

ชุมชนเกษตรกรรม 16.20 54.98 34.06 

หมายเหต ุ พื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิกมีขนาด 30.78 ตร.กม. การศึกษาได้หักพื้นที่สนามบิน ค่ายทหารบก 
และกองบินทหารอากาศ ออก 13.68 ตร.กม. 
ที่มา จากการวิเคราะห์ของผูศ้ึกษา 
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7.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากร การเติบโตของเมือง กับปริมาณขยะ 

ปริมาณขยะในพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข มีตัวเลข 2 ชุด
ข้อมูล ที่มีความแตกต่างกัน (ตารางท่ี 7.2) ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางและการตัดสินใจ กล่าวคือ 

(1) ปริมาณขยะที่ประมาณการโดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาคที่ 3 (สสภ.3) 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะ (waste generate coefficient) ของกรมควมคุมมลพิษเป็นตัวคูณ
ค่าประมาณการ กรมควบคุมมลพิษได้ท าการศึกษาอัตราการเกิดขยะต่อประชากรทั่วประเทศ ได้
ข้อสรุปว่า ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะต่อคนต่อวันส าหรับประชากรในพ้ืนที่เทศบาลนครเท่ากับ 1.89 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในเขตเทศบาลเมือง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในเขตเทศบาลต าบล 1.02 
กิโลกรมัต่อคนต่อวัน และในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ดังนั้น ปริมาณ
ขยะใน ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข มีปริมาณขยะ 34.34 32.50 และ 14.39 ตันต่อวัน 
รวมเป็น 81.23 ตันต่อวัน 

(2) ปริมาณขยะจากการด าเนินการในพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานของ อปท. ทั้ง 3 พ้ืนที่ มีการชั่งน้ าหนักและ
ประมาณการตามผลการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พบว่า ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.
สมอแข มีปริมาณขยะ 19.56 25.00 และ 12.00 รวม 56.65 ตันต่อวัน 

(3) ข้อมูลของ สสภ.3 และของ อปท. ทั้ง 3 พ้ืนที่ มีความแตกต่างกันร้อยละ 
42.8 23.1 และ 16.6 โดยข้อมูลของ สสภ.3 มีค่าประมาณการที่สูงกว่าของ อปท. ทั้ง 3 แห่ง 

ความแตกต่างของตัวเลขทั้ง 2 ชุดข้อมูล มีข้อสังเกต 6 ประการ ได้แก่ (ก)  
ข้อมูล สสภ.3 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาพรวมทั่วประเทศ เป็นค่าเฉลี่ยทั้งประเทศของแต่ละ
พ้ืนที่ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และบริบทชุมชน ส่วนข้อมูลของ 
อปท. ทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้จากการศึกษาในพ้ืนที่ของตนเอง (ข)  นิยามการแจงนับปริมาณขยะ ที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือ ในการแจงนับปริมาณขยะของ สสภ.3 แจงนับปริมาณขยะ ณ จุดหลังการบริโภค ที่ยัง
ไม่มีการคัดแยกขยะ ส่วนของทั้ง 3 อปท. แจงนับปริมาณขยะ ณ จุดสถานีก าจัดขยะ1 (ค) การ

                                                   
1 การแจงนับปริมาณขยะสามารถแบ่งจุดแจงนับได้ 5 จุด คือ (1) ณ จุดภายหลังการบริโภค (at 

source / at post-consumption) คือ จุดที่เกิดขยะรวมทั้งหมด ที่ยังไม่ได้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท (2) ณ 
จุดการเก็บรวบรวม (at collection site) คือ จุดที่เก็บรวบรวมต่อจาก ณ จุดภายหลังการบริโภค ณ จุดนี้ จะมีขยะ
จ านวนหนึ่งที่ถูกคัดแยกออกไป (3) ณ จุดการเก็บขน (at transportation site) หรือตามถังขยะริมทางเท้า หรือถึง
ขยะที่ครัวเรือนน ามาวางไว้ ซึ่งเป็นจุดที่รอการเก็บขนจากทาง อปท. ณ จุดนี้จะมีขยะจ านวนหนึ่งถูกคัดแยกออกไป 
(4) ณ จุดสถานีพักขยะ (at transfer station) ถ้า อปท. ใดมีสถานีพักขยะ ณ จุดนี้จะมีการคัดแยกขยะไดอ้ีกจ านวน
หนึ่ง (5) ณ จุดสถานีก าจัดขยะ (at disposal site) จะถูกคัดแยกโดยคนคุ้ยขยะ 
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จัดบริการการจัดการขยะแต่ละ อปท. มีความแตกต่างกัน สสภ.3 ใช้สถิติค่าเฉลี่ยบนข้อสมมติชุดหนึ่ง 
ขณะที่ การจัดการบริการของ อปท. 3 พ้ืนที่ กรณีศึกษา มีข้อสมมติอีกชุดหนึ่ง เช่น อบต.สมอแข มี
รถเก็บขนขยะ 3 คัน ให้การบริการ 4 เที่ยวต่อวัน ทม.อรัญญิก มีรถเก็บขนขยะ 9 คัน ท าสัญญาเช่า
กับเอกชน 5 คัน ไม่จ ากัดการเก็บขนขยะในแต่ละวัน เป็นต้น (ง)  ข้อมูลของ สสภ.3 ถูกน าใช้เพ่ือการ
ก าหนดนโยบายและการวางแผนภาพรวม ขณะที่ข้อมูลของ อปท. 3 พ้ืนที่ กรณีศึกษา ใช้เพ่ือการ
ประมาณการงบประมาณการจัดการขยะ และการก าหนดราคากลางเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมการ
เปิดประมูลจากภาคเอกชนเข้ามารับบริการงานจ้าง) (จ) จ านวนประชากรที่ใช้ในการประมาณการ
ปริมาณขยะ สสภ.3 ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรทะเบียนราษฏร์ ส่วน อปท. 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา ไม่ได้ใช้
ข้อมูลประชากรในการประมาณการ ใช้การชั่งน้ าหนักจริง และ (ฉ) น้ าหนักขยะขึ้นอยู่กับชนิด / 
ประเภท ช่วงฤดูกาลของสินค้า และการบริโภค ข้อมูลของ สสภ.3 เป็นค่าเฉลี่ยรวมขยะทุกชนิด / ทุก
ประเภท ไม่ได้จ าแนกว่าเป็นขยะอะไร สัดส่วนเท่าไร แต่ะค่าน้ าหนักขยะนั้นอยู่ในช่วงฤดูกาลอะไร ซึ่ง
ชนิด / ประเภทของขยะจะมีน้ าหนักแตกต่างกัน จากความชื้นในวัสดุ และการปนเปื้อนน้ า อีกทั้ง 
ฤดูกาลของสินค้า เช่น ฤดูผลไม้จะมีขยะอินทรีย์มากกว่าขยะประเภทอ่ืนๆ น้ าหนักจะมากในช่วงฤดู
นั้น ๆ เป็นต้น 

ดังนั้น ข้อมูลปริมาณขยะจึงมีข้อถกเถียงได้ว่า การใช้ข้อมูลแต่ละชุดจะมีผลต่อ
การตัดสินใจในการก าหนดมาตรการที่แตกต่างกัน และอาจจะสร้างผลกระทบต่อการก าหนดทิศ
ทางการจัดการ เช่น การใช้ข้อมูลของ สสภ.3 มีผลต่อการก าหนดงบประมาณที่อาจจะสูงเกินความ
จ าเป็น แต่สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ ากว่าความเป็นจริง ขณะที่การใช้ข้อมูลของ อปท. กรณีศึกษา 
ให้ภาพข้อมูลจริงต่อการใช้งบประมาณและสถานการณ์จริง แต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนต่อการ
ก าหนดแนวทางและมาตรการที่จะท างานตั้งแต่ต้นทาง (ณ จุดภายหลังการบริโภค) เป็นต้น 

นอกจากนี้ การพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะต่อคนต่อวัน ประชากร
ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 1.15 1.02 และ 0.91 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน (ตารางที่ 7.2) พบว่า การใช้ข้อมูลของ อปท. กรณีศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะต่อ
คนต่อวันของ สสภ.3 มีค่าสูงกว่าของ ทม.อรัญญิก และ อบต.สมอแข แต่มีค่ามีค่าสัมประสิทธิ์ที่ต่ า
กว่า ทต.หัวรอ 
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ตารางที่ 7.2 
 
ปริมาณขยะในพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 

อปท. ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข รวม 

ปริมาณขยะตามการประมาณการของกรม
ควบคุมมลพิษ1/ 

34.34 32.50 14.39 81.23 

ปริมาณขยะที่ทาง อปท. ชั่งจริงเพื่อจัดตั้ง
งบประมาณก าจัด 2/ 

19.653/ 25.004/ 12.005/ 56.65 

ความแตกต่าง (รอ้ยละ) 42.78 23.08 16.61 30.26 

ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดขยะต่อคนต่อวัน 1.15 1.02 0.91 - 

ปริมาณขยะเฉลี่ยตอ่คนต่อวันตามการประมาณ
การของกรมควบคุมมลพิษ (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

1.15 1.36 0.91 1.17 

ปริมาณขยะเฉลี่ยตอ่คนต่อวันตามการประมาณ
การของ อปท. (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) 

0.66 1.04 0.76 0.81 

หมายเหต ุ1/ รายงานสถานการณ์ปรมิาณขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ป ีพ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2/ รายงานการชั่งน้ าหนักขยะจริงของกองสาธารณสุข และรายงานผลการศึกษาที่เจ้าหนา้ที่ของกองสาธารณสุข เคย
จัดท าการศึกษาไว้ โดยของ ทม.อรัญญิก ช่ังจริง เดือนพฤษภาคม 2561 ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ประมาณการ
จากรายงานผลการศึกษาที่เคยช่ังจริงและปรับตามสภาพการณ์ปัจจบุัน 
3/ ทม.อรัญญิก ประมาณการปริมาณขยะเพื่อการตั้งงบประมาณ 18.50 - 20.00 ตันต่อวัน 
4/ ทต.หัวรอ ประมาณการปริมาณขยะเพื่อการตั้งงบประมาณ 22.50 - 27.00 ตันต่อวัน 
5/ อบต.สมอแข ประมาณการปรมิาณขยะเพื่อการตั้งงบประมาณ 10.00 - 14.00 ตันต่อวัน 
ที่มา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข 

 
7.1.3 ปัญหาขยะในพื้นที่ อปท. กรณีศึกษา 

ข้อสมมติของการก าหนดนโยบายภาพรวมของประเทศในการจัดการขยะ คือ 
การใช้กรอบนโยบายเดียวใช้ได้กับทุกพ้ืนที่ทั้งประเทศ แต่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงในพ้ืนที่ 
ปรากฎการณ์ปัญหาการก่อเกิดของขยะมีสาเหตุและความรุนแรงที่แตกต่างกัน ส่วนบนพ้ืนฐานของ
บริบททางเศรษฐกิจและสังคม ใน อปท. กรณีศึกษา มีเหตุปัจจัยก าหนดปัญหาขยะในพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กันส่วนหนึ่ง และที่เหมือนกันอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งบางปัจจัยไม่ได้มีการพิจารณาในการก าหนดกรอบ
นโยบายหรือการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ทั้งนี้พบว่า อปท. กรณีศึกษา มีบทบาทการพัฒนาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  
ทม.อรัญญิก เป็นชุมชนเมืองที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ

เมืองพิษณุโลก การเข้ามาใช้พื้นที่ของประชากรจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีจ านวนมากในแต่ละวัน ประกอบกับ
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เป็นเขตเศรษฐกิจย่านการค้าที่ขยายตัวออกมาจากศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมือง จึงท าให้พ้ืนที่ ทม.
อรัญญิก เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจใหม่ของเมืองพิษณุโลก มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สถานที่พักทั้ง
รายวันและรายเดือน มีจ านวนมาก (หอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า) จ านวนประชากรที่เข้ามาใช้พ้ืนที่นี้มี
จ านวนมากในแต่ละวัน (เช่น เข้ามาซื้อสินค้า เข้ามาท่องเที่ยว เป็นต้น) และกลุ่มประชากรแฝงที่เข้า
มาพักอาศัยในพ้ืนที่มีจ านวนมากด้วย (ชี้วัดจากจ านวนหอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า โรงแรม) 

ข้อสังเกตและเป็นข้อสันนิษฐานจากสถิติปริมาณขยะของ ทม.อรัญญิก คือ 
อาจจะเป็นไปได้ว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จ านวนหนึ่งมาจากประชากรพ้ืนที่โดยรอบที่เข้ามาใช้
บริการพื้นท่ี อีกส่วนหนึ่ง คือ ปริมาณขยะที่มาจากค่ายทหาร กองบิน สนามบินพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ที่
ไม่สามารถควบคุมการเกิดขยะได้ ขณะเดียวกัน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน ทม.อรัญญิกจ านวนหนึ่งมี
การไหลเข้าไปสู่เขตพ้ืนที่เมืองพิษณุโลก 

ทต.หัวรอ เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
เมืองพิษณุโลก เช่นเดียวกับ ทม.อรัญญิก แต่กรณีของ ทต.หัวรอ จะต่างจากพ้ืนที่ ทม.อรัญญิก พ้ืนที่นี้
มีการพัฒนาเป็นเขตที่อยู่อาศัยมากกว่าการเติบโตของย่านการค้าใหม่ ในพ้ืนที่ ทต.หัวรอ มีจ านวน
โครงการการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่จ านวนมาก ท าให้จ านวนประชากรที่ย้ายทะเบียนบ้าน
และที่เป็นประชากรแฝงมีจ านวนมากเช่นกัน (จ านวนหอพัก ห้องเช่า บ้านเช่า มีจ านวนมากเช่นกัน) 
อีกท้ัง พื้นที่ ทต.หัวรอ การขยายตัวของสถานที่ราชการระดับภูมิภาคและสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับ
จังหวัด (โรงเรียนระดับประถมศึกษาและม ยมศึกษา) ขยายเข้ามาในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ ปริมาณขยะจ านวนมากอีกส่วนหนึ่งมาจากประชากรของ อปท. พ้ืนที่
รอบข้าง เนื่องจาก ขอบเขตของ ทต.หัวรอ ติดต่อกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีก 3 พ้ืนที่ คือ 
อบต.ปากโทก อบต.มะขามสูง อบต.ดอนทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก และเชื่อมต่อตามเส้นทางอีก 2 
พ้ืนที่ ได้แก่ อบต.ท้อแท้ และ อบต.วัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ โดยทั้ง 5 พ้ืนที่ดังกล่าว ไม่มีระบบการ
จัดเก็บ ขน และก าจัดขยะ ท าให้ขยะจ านวนหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาตามเส้นทางการเดินทางเข้าสู่
พ้ืนที่เมืองพิษณุโลก ซึ่งผู้บริหาร ทต.หัวรอ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมีความเห็น
ตรงกันว่า ปริมาณขยะท่ีไหลเข้ามาน่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปริมาณขยะของประชากรหัวรอ 

อบต.สมอแข เป็นเขตชุมชนเมืองเกิดใหม่ ที่เชื่อมต่อกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ของ ทม.อรัญญิก ผ่านแนวเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองพิษณุโลกไปสู่
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ปริมาณขยะในพ้ืนที่ อบต.สมอแข ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนที่ 
และอีกส่วนหนึ่งมาจากประชากรจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจของ 
อบต.สมอแข (การเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้า) ซึ่งรวมถึงประชากรแรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ 
(จ านวนหอพัก ห้องเช่า และบ้านเช่า จ านวนมาก) 
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การขยายตัวของพ้ืนที่ อบต.สมอแข ไม่ได้แตกต่างจาก ทม.อรัญญิก และ  

ทต.หัวรอ การพัฒนาพ้ืนที่ อบต.สมอแข มีการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยของเมือง การพัฒนา
โครงการหมู่บ้านจัดสรรมีจ านวนมาก (รองจาก ทต.หัวรอ ที่เป็นอันดับที่ 1 ของพ้ืนที่อ าเภอเมือง) 
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมืองพิษณุโลก (ห้างสรรพสินค้าค้าส่ง-ค้าปลีกขนาดใหญ่ในพ้ืนที่) 
และพ้ืนที่ อบต.สมอแข เป็นจุดเชื่อมต่อของการคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง การสัญจรผ่านของ
ประชากรจ านวนมากในแต่ละวัน ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะจ านวนมากที่มาจากการบริโภคของ
ประชากรสัญจรผ่าน และการสัญจรของขยะจากพ้ืนที่ อปท. รอบข้าง ที่ไม่มีระบบการเก็บรวบรวม 
เก็บขน และก าจัด 

ข้อสรุปข้อค้นพบปัญหาขยะของแต่ละพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา ได้ 3 ประการ 
ได้แก่  (1) ปริมาณขยะในพื้นที่ที่มีจ านวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากประชากรตามทะเบียนราษฏร์ อีกส่วน
หนึ่งมาจากประชากรแฝง และประชากรสัญจรในพ้ืนที่ (2) การเติบโตของพ้ืนที่จากพ้ืนที่เกษตรกรรม
ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ มีผลต่อปริมาณขยะจ านวนหนึ่ง ที่มีการเคลื่อนย้ายจากพ้ืนที่ 
อปท. อ่ืน ๆ ด้านข้าง ซึ่งประชากรของแต่ละพ้ืนที่เข้ามาใช้เขตบริการเชิงพาณิชย์ของ อปท. 3 พ้ืนที่ 
กรณีศึกษา (3) การที่ อปท. พ้ืนที่ด้านข้าง ไม่มีระบบการเก็บรวบรวม เก็บขน และน าส่งการก าจัด
ขยะ ประชากรของ อปท. แต่ละแห่ง จะน าขยะเข้ามาท้ิงพ้ืนที่ทางผ่านของการเดินทางและพ้ืนที่เมือง 

ดังนั้น การก าหนดกรอบแนวทางการจัดการขยะจึงอาจจะไม่ใช่การก าหนดการ
จัดการเฉพาะพ้ืนที่เขต อปท. อย่างเดียว อาจจะจ าเป็นต้องบริหารจัดการพ้ืนที่ อปท. ด้านข้าง ที่ไม่มี
ระบบการจัดการขยะด้วย ปัจจัยดังกล่าว จะท าให้ อปท. ต้องรับภาระขยะของคนอ่ืน ๆ ที่ไหลเวียน
เข้ามาในพื้นที่ อปท. และเป็นภาระทางการเงินการคลังในการจัดการต่อเนื่อง 

 
7.1.4 กรอบนโยบายการจัดการขยะของ อปท. กรณีศึกษา 

แนวนโยบายของผู้บริหาร อปท. กรณีศึกษา ต่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ มีการ
ก าหนดกรอบและแนวทางที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทม.อรัญญิก คณะผู้บริหารเน้นการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาพ้ืนที่เมือง การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ าในพ้ืนที่ และการจัดการงานร่วมกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการพ้ืนที่เมือง โดยเฉพาะเทศบาลนครพิษณุโลก  

ทต.หัวรอ คณะผู้บริหารเน้นการจัดการบริการและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ให้ทันกับการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเมือง อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ ทต.หัวรอ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมรอบเมืองที่ยังไม่ได้มีการพัฒนา ท าให้คณะผู้บริหารเน้นไปสู่พ้ืนที่
ดังกล่าว และ อบต.สมอแข คณะผู้บริหารเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวคิด “ต าบลสุขภาวะ” ใช้
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ประเด็นสุขภาพเป็นแกนกลางของการก าหนดทิศทางการพัฒนา การจัดากรขยะเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวคิดดังกล่าว 

ในส่วนของการก าหนดแนวนโยบายการจัดการขยะของ อปท. แต่ละพ้ืนที่ คณะ
ผู้บริหารของแต่ละ อปท. ให้มุมมองต่อการก าหนดนโยบายที่ตรงกัน 4 ประการ ได้แก่ (1)  การ
จัดการขยะเป็นการบริการพ้ืนฐานที่ทางเทศบาล / อบต. ต้องจัดเตรียมและให้การด าเนินการแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง ทั้งนี้ ทั้ง 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา มีการเพ่ิมจ านวนรถเก็บขนขยะแห่งละ 1-2 คัน ใน
ระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมา (2)  การจัดการขยะเป็นกิจประจ าวัน ที่ต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพในการเก็บ
รวบรวม เก็บขน ตัวชี้วัดส าคัญ 2 ตัว คือ หนึ่ง จ านวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ต่อการจัดการขยะ
ควรมีให้น้อย หรือไม่มีเลย และสอง ในพ้ืนที่ไม่ควรมีขยะตกค้างในแต่ละวัน ควรได้รับการจัดเก็บให้
หมด (3) แนวทางการก าจัดขยะ เน้นการหาพ้ืนที่ก าจัดขยะ และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต่อการจัดการขยะ และ (4)  การลดปริมาณขยะต้นทางเป็นภาระงานที่พยายาม
ด าเนินการ แต่ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากรและงบประมาณที่ต้องลงปฏิบัติงานมาก ท าให้การ
ขับเคลื่อนงานดังกล่าว ท าได้ไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งเงื่อนไขการพัฒนาพื้นที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
สังคมเร็วกว่าการปรับตัวของโครงสร้างองค์กร อปท. 

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารของแต่ละ อปท. ก็มีมุมมองต่อการก าหนดนโยบายที่
ต่างกัน คือ (1) คณะผู้บริหาร ทต.หัวรอ ใช้วิกฤตการปิดสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครพิษณุโลกในปี 
2556 เป็นโอกาสต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่ ถึงปัญหาการไม่มีที่ทิ้งขยะใน
ปัจจุบันและระยะยาว (2) อบต.สมอแข เร่งด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ก าจัดขยะเป็นของตนเอง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว และ (3) ทม.อรัญญิก มุ่งเน้นแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง การสร้าง
ความร่วมมือกับ อปท. ต่าง ๆ ในการรวมกลุ่ม อปท. เพ่ือการพัฒนาการลงทุนร่วมกัน 

 
7.1.5 แนวทางการจัดการขยะ 

แนวทางการจัดบริการการจัดการขยะของ อปท. ทั้ง 3 กรณีศึกษา มีแนวทาง
การจัดบริการการจัดการขยะที่มีรูปแบบเดียวกัน เน้นการเก็บขนจากจุดรวบรวมขยะ (ขยะจาก
ครัวเรือน ขยะจากแหล่งรวบรวมริมถนน ตลาด ส านักงานขนาดใหญ่  และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น) 
และน าสู่แหล่งก าจัดขยะ ซึ่งแหล่งก าจัดขยะเป็นของภาคเอกชนที่รับจ้างเป็นสถานที่ทิ้งขยะ (ฝังกลบ) 
ต้ังอยู่ที่หมู่ 11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก ระยะทางอยู่ห่างจากแต่ละพ้ินที่ อปท. ประมาณ 30-40 
กิโลเมตร 
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7.1.6 ขีดความสามารถของบุคลากรต่อการจัดบริการการจัดการขยะ 

การจัดบริการการจัดการขยะมีการจัดการอัตราบุคลากร2 และเมื่อเปรียบเทียบ
ความมีประสิทธิภาพของการท างาน  การศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประการ ดังนี้ 

1. ส่วนการจัดการบริการเก็บ ขน และก าจัดขยะ ท าหน้าที่ในการรวบรวมขยะ
จากครัวเรือน ตามเส้นทางถนน และแหล่งก าเนิดขยะขนาดใหญ่ งานส่วนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อปท. กรณีศึกษา ไม่มีส่วนงานการเก็บรวบรวมและส่วนงาน
ก าจัดขยะ จึงท าให้มีแต่พนักงานการเก็บขนเท่านั้น และ การด าเนินงานของ ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา 
มีการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบการให้การบริการการจัดการขยะ
ในพ้ืนที่ อปท. และการครอบคลุมพ้ืนที่การให้การบริการ 

สมมติฐานที่เชื่อว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการจัดการบริการจัดการ
ขยะ คือ การใช้บุคลากรรองรับประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมที่อัตราก าลังบุคลากร 1 คน 
ต่อประชากร 1,000 คน จัดได้ว่าการท างานมีประสิทธิภาพ และการจัดเก็บขยะทุก 1 ตัน ใช้
อัตราก าลังบุคลากรยิ่งน้อยยิ่งมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน จากการวิเคราะห์ พบว่า  (1)  
ทม.อรัญญิก ใช้อัตราก าลังบุคลากร 1.48 คนต่อประชากร 1,000 คน และใช้อัตราก าลังบุคลากร 
2.25 คนต่อขยะ 1 ตัน (2) ทต.หัวรอ ใช้อัตราก าลังบุคลากร 1.09 คนต่อประชากร 1,000 คน และใช้
อัตราก าลังบุคลากร 1.05 คนต่อขยะ 1 ตัน และ (3) อบต.สมอแข ใช้อัตราก าลังบุคลากร 1.02 คนต่อ
ประชากร 1,000 คน และใช้อัตราก าลังบุคลากร 1.35 คนต่อขยะ 1 ตัน (ตารางที่ 7.3) ผลการศึกษา
อาจกล่าวได้ว่า ทต.หัวรอ มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการจัดการบริการสูงกว่า อีก 2 อปท. 
รองลงมาเป็น อบต.สมอแข และ ทม.อรัญญิก 

2. ส่วนงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดขยะ เป็นส่วนงานที่
ก่อให้เกิดรายได้แก่ อปท. การด าเนินากรในส่วนนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองคลัง การ
ด าเนินงานของ ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา มีการก าหนดอัตราก าลังบุคลากรที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การออกแบบการจัดเก็บรายได้ของกองคลังแต่ละ อปท. วิธีการท างานจัดเก็บรายได้ และการ
ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บรายได้ 

                                                   
2 ทั้งนี้ บุคลากรในส่วนงานการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยต่าง ๆ ภายใน อปท. เช่น กอง

การศึกษา การจัดท าความรู้และเผยแพร่ความรู้ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด อปท. กองพัฒนาชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการจัดการวัสถุที่
สามารถน ากลับมาใชใหม่ได้ เป็นต้น ท้ังนี้ โดยส่วนใหญ่ ส่วนงานนี้เป็นการสนับสนุนทางอ้อมในการด าเนินการของ
ทาง อปท. การศึกษาไม่ได้น าอัตราการใช้บุคลากรเข้ามาประมาณการด้วย 
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สมมติฐานที่เชื่อว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ใช้

อัตราก าลังบุคลากรน้อยกว่า 1 คน ต่อ การครอบคลุมจ านวนหลังคาเรือน 1,000 หลังคาเรือน อปท. 
นั้น ๆ จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐาน จากการวิเคราะห์ พบว่า  ทม.อรัญญิก ใช้อัตราก าลัง
บุคลากร 2.21 คนต่อ 1,000 หลังคาเรือน ส่วน ทต.หัวรอ ใช้อัตราก าลังบุคลากร 0.84 คนต่อ 1,000 
หลังคาเรือน และ อบต.สมอแข ใช้อัตราก าลังบุคลากร 1.20 คนต่อ 1,000 หลังคาเรือน (ตารางที่ 
7.3) ผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่า ทต.หัวรอ มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้สูงกว่า อีก 
2 อปท. รองลงมาเป็น อบต.สมอแข และ ทม.อรัญญิก 

 
ตารางที่ 7.3 
 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวช้องกับการจัดบริการการจัดการ
ขยะของพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 

 ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

(1) จ านวนประชากร (คน) 29,859 23,971 15,814 

(2) จ านวนหลังคาเรือน (หลังคา) 13,493 11,884 8,212 

(3) ปริมาณขยะที่เกบ็ขนได้ (ตัน) 19.56 25.00 12.00 

(4) จ านวนเจา้หน้าที่สว่นการจัดการบรกิารเก็บ ขน และก าจัดขยะ 
(คน) 

44.20 26.20 16.20 

(5) จ านวนเจา้หน้าที่สว่นงานการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน 
และก าจัดขยะ (คน) 

5.25 3.25 2.00 

(6) ความสามารถในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดขยะ 
ครอบคลุมหลังคาเรือน (ร้อยละ) 

17.62 32.63 20.27 

(7) จ านวนหลังคาเรือนที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดขยะ 
ตามความสามารถในการครอบคลุมการจัดเก็บ {(6) = (2) * (5)} 

2,377 3,878 1,665 

ประสิทธิภาพการใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 

(8) ประสิทธิภาพการใช้อัตรากังลังเจ้าหน้าที่จัดบริการจัดเกบ็ ขน 
และก าจัดขยะ ต่อประชากร 1,000 คน {(8) = (4) * 1000/(1)} 

1.48 1.09 1.02 

(10) ประสิทธิภาพการใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ต่อปริมาณขยะ 1 ตัน 
{(9) = (4) / (3)} 

2.25 1.05 1.35 

(10) ประสิทธิภาพการใช้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บ ขน และก าจัดขยะ ต่อ 1,000 หลังคาเรือน 
{(10) = (5) * 1000/(7)} 

2.21 0.84 1.20 

ที่มา การวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 
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7.1.7 ขีดความสามารถทางการคลังต่อการจัดการขยะ 

การจัดบริการการจัดการขยะตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดบริการด้วยงบประมาณของท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นมีหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการ
เก็บ ขน และก าจัดขยะจากสถานที่อาคาร หรือเคหสถานต่าง ๆ ที่ได้รับการบริการจากทางท้องถิ่นใน
การเก็บ ขน และก าจัดขยะ นอกจากรายได้ดังกล่าว ยังมีรายได้อ่ืน ๆ ที่น ามาใช้ในการจัดบริการ
จัดการขยะ เช่น เงินสะสมของท้องถถิ่น เงินกู้ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ในเอกสาร
งบประมาณของ อปท. ไม่มีการแจงแหล่งที่มาของรายได้ ว่ามาจากหมวดใด ที่น ามาใช้จัดบริการการ
จัดการขยะ 

ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา มีงบปะมาณรายได้ปีละประมาณ 100-140 ล้านบาทต่อ
ปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินจัดสรรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มากกว่าร้อยละ 80.0 ของ
งบประมาณรายได้ ในส่วนค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดขยะ แต่ละ อปท. สามารถจัดเก็บได้
ประมาณ 1.5 -2.0 ล้านบาทต่อปี 

ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ อปท. กรณีศึกษา พบว่า การจัดบริการ
การจัดการขยะของแต่ละ อปท. มีต้นทุนโดยรวมแตกต่างกัน โดย อปท. ขนาดใหญ่และมีความเป็น
เมืองมีแนวโน้มต้นทุนการจัดการขยะโดยรวมจะมากกว่า อปท. ที่มีการจัดการบริการไม่เต็มรูปแบบ 
และยังมีความเป็นชุมชนเมืองน้อย เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนแต่ละขั้นตอนในกระบวนการการ
จัดการขยะ พบว่า ทุก อปท. มีสัดส่วนต้นทุนการเก็บขนประมาณร้อยละ 70 ของต้นทุนรวมทั้งหมด 
รองลงมาเป็นต้นทุนการก าจัดขยะประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนรวม ทั้งนี้ ต้นทุนการบริหารจัดการ
องค์กรและระบบการจัดการบริการรวมประมาณร้อยละ 10 ของต้นทุนรวมทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย (ตารางที่ 7.4) พบว่า (1)  ทม.อรัญญิก มีต้นทุนต่อ
หน่วยสูงกว่าอีก 2 พ้ืนที่ ทั้งนี้ ทม.อรัญญิก มีหน่วยการบริการที่มีขนาดใหญ่กว่า ทต.หัวรอ และ อบต.
สมอแข ต้นทุนต่อหน่วยขยะ 1 ตัน ทม.อรัญญิก มีต้นทุน 1,785/18 บาท สูงเป็น 2.0 เท่าของ 
 ทต.หัวรอ และร้อยละ 30 ของ อบต.สมอแข และ (2)  เมื่อพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยหลังคาเรือนต่อ
เดือน แต่ละพ้ืนที่ เรียงจาก ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข จะเท่ากับ 67.3 50.4 และ 
45.7 บาท ซึ่งต้นทุนของทุกพ้ืนที่สูงกว่าค่าธรรมเนียมที่แต่ละพ้ืนที่เรียกเก็บจากครัวเรือนในพื้นที่ 

ตัวชี้วัดทางการคลังกับการจัดบริการการจัดการขยะของ อปท. กรณีศึกษา 
พบว่า การจัดการขยะที่ผ่านมาขาดการศึกษาการชี้วัดเปรียบเทียบทางการคลังของ อปท. การศึกษา
โดยรวมจึงพิจารณาเฉพาะต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งเป็นฐานการตัดสินใจเบื้องต้น แต่เมื่อพิจารณาฐานการ
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จัดสรรทรัพยากรและสถานะทางการคลังของ อปท. พบว่า รายได้กับรายจ่ายเพ่ือการจัดการบริการ
การจัดการขยะมีผลต่อความมีเสถียรภาพทางการคลังของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรายได้ที่
ได้รับจากการจัดการบริการมีมูลค่าต่ ากว่ารายจ่าย (ต้นทุน) การจัดบริการด้านขยะชุมชน 

ในกรณี อปท. กรณีศึกษา (ตารางท่ี 7.5) ประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) สัดส่วนต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของทุก อปท. มีแนวโน้มสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดขยะ โดย ทม.อรัญญิก มีอัตราส่วนสูงประมาณ 5 เท่า หมายความว่า 
เก็บเงินค่าธรรมเนียมได้ 1 บาท จ่ายเป็นค่าการจัดบริการ 5.0 บาท ขณะที่ ทต.หัวรอ และ อบต.สมอ
แข เท่ากับ 3.5 และ 3.0 บาท ตามล าดับ 

(2) สัดส่วนต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะต่อรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเงิน 
ตัวชี้วัดนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า ถ้าท้องถิ่นไม่มีเงินที่ได้รับการจัดสรรและอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ต้นทุน
การจัดบริการจะคิดเป็นเท่าไรของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุก ๆ การเก็บ
รายได้ได้ 100 บาท ทต.หัวรอ ต้องจ่ายเป็นค่าจัดบริการการจัดการขยะ 70.5 บาท ทต.หัวรอ จะ
เหลือรายได้ประมาณ 30.0 บาท ส าหรับการผลิตกิจการบริการสาธารณะอ่ืนๆ ส่วน ทม.อรัญญิก และ 
อบต.สมอแข ต้องจ่าย 41.0 และ 23.1 บาท ทุก ๆ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 100 บาท 

(3) สัดส่วนต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะต่อรายจ่ายที่ไม่รวมงบกลางและ
เงินอุดหนุน (ร้อยละ) ตัวชี้วัดนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า รายจ่ายที่ท้องถิ่นจ่ายไปทุก ๆ  1 บาท เป็นการ
จ่ายเพ่ือการจัดบริการการจัดการขยะกี่บาท ซึ่งรายจ่ายในที่นี้ไม่คิดรวมเงินงบกลางและเงินอุดหนุน 
เพราะเงินงบกลางเป็นงบประมาณที่ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าที่ต้องจ่ายเพ่ือการจัดการของท้องถิ่น และ
เงินอุดหนุนเป็นงบประมาณที่โอนผ่านบัญชีของทาง อปท. เท่านั้น ไม่ใช่เป็นเงินที่ท้องถิ่นใช้จ่ายเอง 
ดังนั้น ในตัวชี้วัดนี้จึงพิจารณารายจ่ายเฉพาะที่เป็นรายจ่ายประจ า รายจ่ายด าเนินการ และรายจ่าย
ลงทุน ที่ทาง อปท. เป็นผู้จัดสรร ผลการวิเคราะห์พบว่า รายจ่ายของ ทต.หัวรอ และ ทม.อรัญญิก  
ทุก ๆ 100 บาท จ่ายเป็นค่าจัดบริการการจัดการขยะ 11.2 และ 10.9 บาท ส่วนของ อบต.สมอแข 
จ่าย 5.7 บาท ทุก ๆ รายจ่าย 100 บาท 

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการคลังดังกล่าว ได้ข้อสังเกต 5 ประการ ได้แก่  
(1) ทุก อปท. มีต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะสูงกว่ารายได้ที่ได้รับ 

(ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดขยะ) ถึงแม้ว่า จะมีข้อถกเถียงและโต้แย้งว่า การจัดบริการการ
จัดการขยะเป็นการบริการสาธารณะตามกฎหมาย แต่ในการจัดการบริการระยะยาว มีความเป็นไปได้
ที่ อปท. จะไม่มีความสามารถในการแบกรับภาระต้นทุนการจัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
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(2) บทบาทหน้าที่ของ อปท. ต่อการจัดการบริการสาธารณะมี อีกหลากหลาย

การบริการที่ อปท. ต้องจัดบริการ การจัดบริการการจัดการขยะได้ใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่น
จ านวนมากเกินจากความจ าเป็นหรือไม่ 

(3) ในกรณีที่ไม่มีงบประมาณรายได้จากส่วนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะงบประมาณจาก
การจัดสรรของรัฐบาลส่วนกลาง ความสามารถในการบริหารการคลังท้องถิ่นจะลดลงระดับหนึ่ง 

(4) เงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ อปท. ส่วนใหญ่เป็นเงินภาษีที่รัฐ
จัดเก็บได้ ซึ่งเงินภาษีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถ้าปีงบประมาณใด รัฐบาลจัดเก็บ
ภาษีได้ลดลง การจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นจะมีแนวโน้มลดลงด้วย จะส่งผลต่อการจัดการ
ขององค์กรท้องถิ่น 

และ (5) ปัจจัยก าหนดต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะที่ส าคัญมี 4 ปัจจัย 
คือ หนึ่ง ต้นทุนบุคลากร (พนักงานจ้าง) สอง ค่าใช้จ่ายน้ ามันที่ใช้ในรถเก็บขนขยะ และสาม ค่าลงทุน
รถเก็บขนขยะ ทั้ง 3 ปัจจัย เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการจัดบริการ ส่วนปัจจัยที่ 4 คือ ค่าก าจัดขยะ 
เนื่องจาก 3 พ้ืนที่กรณีศึกษา ไม่มีระบบการก าจัดขยะเป็นของตนเอง ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 4 จึงไม่สูง
มากโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมทั้งหมด 

 
ตารางที่ 7.4 
 
ต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะของ อปท. กรณีศึกษา ปีงบประมาณ 2560 

ต้นทุนการจัดบริการ ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

(1) ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (บาท
ต่อปี) 

9,254,657.45 5,376,705.30 3,332,560.00 

(2) ประมาณการค่าใช้จา่ย (บาทต่อปี)    

     - ด าเนินการ 933,284.40 611,080.40 484,046.00 

     - ลงทุน 706,500.00 1,198,645 686,400.00 

ต้นทุนรวมทั้งหมด (บาทต่อปี) {(1) + (2)| 10,894,441.85 7,186,160.70 4,503,006.00 

ต้นทุนต่อหัวประชากร (บาทต่อคนต่อป)ี 364.86 299.79 284.75 

ต้นทุนต่อหัวประชากร (บาทต่อคนต่อเดือน) 30.41 24.98 23.73 

ต้นทุนต่อหลังคาเรือน (บาทต่อหลังคาเรือนต่อปี) 807.47 604.69 548.34 

ต้นทุนต่อหลังคาเรือน (บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน) 67.29 50.39 45.70 

ต้นทุนต่อปริมาณขยะ 1 ตัน (บาทต่อตนั) 1,785.18 921.30 1,202.73 

ที่มา การวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 
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ตารางที ่7.5 
 
ตัวชี้วัดทางการคลังต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะต่อรายได้-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัด ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

สัดส่วนต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะต่อค่าธรรมเนียมเก็บ
และขนมูลฝอย (เท่า) 

4.94 3.50 2.99 

สัดส่วนต้นทุนการจัดบริการการจัดการขยะต่อหมวดรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (ร้อยละ) 

41.03 70.53 23.12 

สัดส่วนต้นทนุการจัดบริการการจัดการขยะต่อรายจา่ยที่ไม่รวม
งบกลางและเงินอุดหนุน (ร้อยละ) 

10.92 11.22 5.74 

ที่มา การวิเคราะห์โดยผู้ศึกษา 

 
7.1.8 การจัดการขยะของครัวเรือนกับมาตรการลดปริมาณขยะต้นทาง 

สมมติฐานประการหนึ่งเชื่อว่า การที่จะแก้ไขปัญหาปริมาณขยะจ านวนมากของ
ชุมชน และการด าเนินการของ อปท. ที่ไม่ทันต่อการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะ คือ การเร่งมาตรการลด
ปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการส่งเสริม สร้างกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นด้วย
กระบวนการและกิจกรรมต่าง เป็นต้น 

ที่ผ่านมา แต่ละ อปท. ด าเนินการการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยไม่รู้
พฤติกรรมการจัดการขยะของประชากรในพ้ืนที่เป็นอย่างไร ขยะแต่ละประเภทมีการจัดการอย่างไร 
รวมถึงประชากรในแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ด าเนินการในรูปแบบเดียวกัน และมีแบบแผนการจัดการที่ไม่แตกต่างกัน เช่น การจัด
อบรมให้ความรู้ การพาดูงานชุมชนต่าง ๆ การติดแผ่นป้ายรณรงค์ เป็นต้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว 
อาจจะไม่ตรงกับพฤติกรรมพ้ืนฐานของแต่ละชุมชนในการจัดการขยะ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในเขต อปท. กรณีศึกษา พบว่า 
(1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษามีการคัดแยกขยะด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน ที่

เหมือนกัน หรือมีการจัดการขยะคล้ายกัน คือ ขยะอะไรมีประโยชน์และสร้างมูลค่าแปลงเป็นรายได้
ให้กับครัวเรือนได้ กับขยะอะไรไม่มีประโยชน์และไม่สร้างมูลค่าแปลงเป็นรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้  
โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย 
แตม่ีความแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ในรายละเอียดวิธีปฏิบัติที่ไม่ดี 

(2) วิธีปฏิบัติที่มีการตอบรับกับขยะทุกประเภท คือ วิธีการใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้ 
อปท. โดยเฉพาะขยะที่ไม่มีประโยชน์ เป็นอันตราย และครัวเรือนไม่สามารถก าจัดได้ ขยะเหล่านี้จะ
ถูกใส่ลงถุงรวมขยะทุกประเภทส่งให้ อปท. เก็บไปจัดการต่อ 
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(3) วิธีปฏิบัติการที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ การเผากลางแจ้ง พบว่า 

ในพ้ืนที่ชุมชนของ ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข มีการเผากลางแจ้ง ซึ่งนั่นอาจจะมีผลกระทบต่อคนใน
ชุมชน ขณะที่คนในเขตเมืองอย่าง ทม.อรัญญิก ไม่มีการปฏิบัติการด้วยวิธีดังกล่าว 

ทั้งนี้ เมื่อทดสอบสมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ อปท. จะ
มีความแตกต่างกันในการจัดการขยะ และมีผลต่อการจัดการขยะโดยภาพรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งจาก
ข้อมูลการส ารวจครัวเรือน 484 ตัวอย่าง ใน 3 พ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา ได้แก่ ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ 
และ อบต.สมอแข แต่ละพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา มีบริบทแตกต่างกัน มีวิธีปฏิบัติการจัดการขยะที่ดี
แตกต่างกันหรือไม่ และวิธีปฏิบัติการจัดการขยะที่ไม่ดีแตกต่างกันหรือไม่ (เป็นการเปรียบเทียบ
ภายใน อปท. เดียวกัน มิได้เปรียบเทียบระหว่าง อปท. กรณีศึกษา เนื่องจากบริบททางสังคมและที่ตั้ง
ของพ้ืนที่แตกต่างกัน) ผลการทดสอบ (ตารางที่ 7.6) พบว่า 

(1.) พ้ืนที่ ทม.อรัญญิก มีวิธีปฏิบัติที่ดี มีความแตกต่างจากภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางบวก ต่อขยะเศษอาหาร และขยะเศษต้นไม้ หมายความว่า มีการจัดการที่ดีต่อขยะเศษ
อาหารและขยะเศษต้นไม้ ในทางกลับกัน กลับมีความแตกต่างจากภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางลบ 
ต่อขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ หมายความว่า ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติด
เชื้อ ได้รับการจัดการที่ดีแตกต่างไปจากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมเชิงลบ อาจจะมีการคัแยกขยะและใช้
ประโยชน์ที่น้อยกว่าภาพรวม 

(2.) พ้ืนที่ ทต.หัวรอ ครัวเรือนมีวิธีปฏิบัติที่ดี มีความแตกต่างจากภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางลบ ต่อขยะเศษอาหาร และขยะเศษต้นไม้ หมายความว่า มีการจัดการที่ดีต่อขยะเศษ
อาหารและขยะเศษต้นไม้แตกต่างจากภาพรวม อีกทั้ง วิธีปฏิบัติที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้และขยะ 
รีไซเคิล มีความแตกต่างจากภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางลบ เป็นไปได้ที่พ้ืนที่นี้อาจจะมีการคัแยก
ขยะและใช้ประโยชน์ที่น้อยกว่าภาพรวม 

(3.) พ้ืนที่ อบต.สมอแข มีวิธีปฏิบัติที่ดี มีความแตกต่างจากภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางบวก ต่อขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย หมายความว่า มีการจัดการที่ดีต่อ
ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย อีกทั้ง วิธีปฏิบัติที่ไม่ดี ต่อขยะเศษต้นไม้ ขยะรีไซเคิล 
และขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน มีความแตกต่างจากภาพรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางบวก หมายความว่า ขยะเหล่านั้น ได้รับการจัดการที่ไม่ดีแตกต่างไปจากกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวม 

อีกท้ัง เมื่อทดสอบสมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนในแต่ละบริบทภายในพ้ืนที่ อปท. 
เดียวกัน จะมีความแตกต่างกันในการจัดการขยะ โดยในแต่ละ อปท. ได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ลักษณะ
ชุมชน คือ ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชนเกษตรกรรม แต่ละลักษณะชุมชนในพ้ืนที่ อปท. 
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กรณีศึกษา เดียวกัน มีวิธีปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีแตกต่างกันหรือไม่ และวิธีปฏิบัติการจัดการขยะที่
ไม่ดีแตกต่างกันหรือไม่ ผลการทดสอบ (ตารางท่ี 7.7) พบว่า 

(1.) พ้ืนที่ ทม.อรัญญิก ลักษณะชุมชนแตกต่างกันมีผลต่อวิธีปฏิบัติที่ดีต่อการ
จัดการขยะอันตราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และวิธีปฏิบัติที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนขยะประเภทอ่ืน ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญต่อการจัดการด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ต่างกัน 

(2.) พ้ืนที่ ทต.หัวรอ ลักษณะชุมชนแตกต่างกันมีผลต่อวิธีปฏิบัติที่ดีต่อการ
จัดการขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน 
และขยะอันตราย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และวิธีปฏิบัติที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะเศษอาหาร ขยะ
เศษต้นไม้ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

(3.) พ้ืนที่ อบต.สมอแข ลักษณะชุมชนแตกต่างกันมีผลต่อวิธีปฏิบัติที่ดีต่อการ
จัดการขยะเศษอาหาร และขยะรีไซเคิล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และวิธีปฏิบัติที่ไม่ดีต่อการ
จัดการขยะเศษอาหาร ขยะเศษต้นไม้ ขยะรีไซเคิล ขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 
กับภาพรวม และความแตกต่างของลักษณะชุมชนภายใน อปท. พ้ืนที่กรณีศึกษา วิธีปฏิบัติที่ดีและวิธี
ปฏิบัติที่ไม่ดีต่อการจัดการขยะแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ หมายความว่า การ
ที่ อปท. แต่ละแห่งจะพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคครัวเรือนในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีกิจกรรมที่
จะด าเนินการกับลักษณะชุมชนที่แตกต่างกัน 

และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า พฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชน
เมืองกับพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ขณะเดียวกัน ลักษณะชุมชน
ภายในพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ขณะที่ลักษณะชุมชนภายในพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรมมีพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ 

ที่ผ่านมา การด าเนินการของ อปท. กรณีศึกษา มีแนวทางการด าเนินการที่เน้น
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก และมีรูปแบบการด าเนินการที่ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานสะท้อนให้เห็นได้ว่า การด าเนินการดังกล่าวอาจจะไม่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้ง การรับรู้การรณรงค์กับการปฏิบัติตามการรับรู้การรณรงค์ของ
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม มีประเด็นการรับรู้ที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่การ
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น าสู่การปฏิบัติตามการรับรู้ ที่พ้ืนที่เมืองเน้นกิจกรรมการน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด 
ส่วนพื้นที่ชานเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรมเน้นกิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

 
 

ตารางที ่7.6 
 
การทดสอบการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและที่ไม่ดีของกลุ่มตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ อปท. กรณีศึกษา 

การปฏิบัตกิารจัดการขยะ ทม.อรัญญิก (n=167) ทต.หัวรอ (n=154) อบต.สมอแข (n=163) 

ค่าเฉลี่ย ค่า t-test ค่าเฉลี่ย ค่า t-test ค่าเฉลี่ย ค่า t-test 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 11.88 -2.47*** 11.97 -2.08** 13.89 3.53*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 7.78 2.43** 7.32 -0.79 7.21 -1.47 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 6.13 2.04** 4.86 -3.54*** 5.52 -0.01 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 7.00 -1.03 6.85 -1.84* 7.58 2.63*** 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 8.82 -2.15** 9.87 1.19 9.98 1.73* 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 5.96 1.11 5.32 -5.74*** 6.17 2.55*** 

ที่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

8.34 -0.35 8.43 0.12 8.46 0.37 

ที่ไม่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

6.66 -1.14 6.66 -1.07 7.07 1.95** 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 2.23 -7.97*** 2.81 0.50 3.21 3.21*** 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 7.66 -0.26 7.61 -0.56 7.80 0.80 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.29 -2.08** 2.58 0.61 2.66 1.31 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 7.80 -0.28 7.75 -0.65 7.96 0.95 

หมายเหต ุ *** ระดับนัยส าคญั 0.01 ** ระดับนัยส าคัญ 0.05  * ระดับนัยส าคัญ 0.10 
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ตารางที ่7.7 
 
การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติการจัดการขยะที่ดีและท่ีไม่ดีของกลุ่มตัวอย่าง แยกตาม
ลักษณะชุมชน (ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชนเกษตรกรรม) 

การปฏิบัตกิารจัดการขยะ ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

ที่ดีต่อขยะเศษอาหาร 1.54 2.13*** 1.71** 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษอาหาร 1.42 2.26** 5.85*** 

ที่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 1.66 1.25 0.80 

ที่ไม่ดีต่อขยะเศษต้นไม้ 1.41 2.31** 3.95*** 

ที่ดีต่อขยะรีไซเคิล 1.50 2.45*** 2.10** 

ที่ไม่ดีต่อขยะรีไซเคิล 1.22 0.70 5.57*** 

ที่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

1.29 1.76* 1.51 

ที่ไม่ดีต่อขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่อง
ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน (WEEE) 

2.27** 1.15 2.95** 

ที่ดีต่อขยะอันตราย 2.08* 3.77*** 1.82 

ที่ไม่ดีต่อขยะอันตราย 6.06*** 3.60*** 3.68*** 

ที่ดีต่อขยะติดเชื้อ 1.32 0.84 1.03 

ที่ไม่ดีต่อขยะติดเชื้อ 2.28** 4.36*** 9.54*** 

หมายเหต ุ *** ระดับนัยส าคญั 0.01  ** ระดับนัยส าคัญ 0.05 * ระดับนัยส าคัญ 0.10 

 
7.1.9 การร่วมรับผิดชอบของครัวเรือนผ่านความยินดีที่จะจ่าย 

การจัดการขยะเป็นประเด็นที่ อปท. ต้องใช้งบประมาณเพ่ือการจัดการขยะที่
เกิดขึ้น จากการทิ้งของครัวเรือน และไม่สามารถจัดหารายได้มาใช้ให้ได้อย่างเพียงพอต่อการบริหาร
การจัดการ อีกทั้ง ในบางสถานการณ์ อปท. จ าเป็นต้องเพ่ิมรายจ่ายมากขึ้นต่อการแก้ไขปัญหา ในแต่
ละปี ค่าใช้จ่ายการจัดการขยะมีจ านวนเพ่ืมมากขึ้น ขณะที่ อปท. ไม่สามารถเพ่ิมรายได้จากการ
จัดบริการการจัดการขยะที่เรียกเก็บจากครัวเรือนผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดเก็บจาก
สถานประกอบการธุรกิจในพ้ืนที่ด้วย แม้ว่า กฎหมายจะมีก าหนดไว้ให้ อปท. ด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะจากครัวเรือนได้ แต่มี 4 ประการ ที่เป็นเงื่อนไขท าให้การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที ่

1. ผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ ไม่ถูกลงโทษจากการ
หลบเลี่ยงดังกล่าว ถึงแม้ว่า กฎหมายจะก าหนดไว้ถึงบทลงโทษการปรับไม่จ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
ต่อการกระท าผิดการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติ การด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด
ไม่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
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2. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่ได้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของการ

จัดการ หรือค่าใช้จ่ายการด าเนินการ (waste management espense or cost) ที่ผ่านมา การ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะใช้อัตราตามกฎหมายก าหนด และการก าหนด
อัตราเดียวกันของ อปท. ใกล้เคียง ซึ่งในสถานการณ์สภาพเศรษฐฐานะของครัวเรือนในแต่ละพ้ืนที่
แตกต่างกัน การใช้ฐานอัตราเดียวกันทุกพ้ืนที่เป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมกับความแตกต่างของการ
พัฒนา ในทางกลับกัน ถึงแม้กฎหมายจะได้มีการก าหนดไว้ให้ อปท. แต่ละแห่ง สามารถที่จะลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะให้กับแต่ละครัวเรือนได้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นการใช้
ดุลยพินิจกับปัจเจกบุคคลแต่ละราย ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างครัวเรือนในพ้ืนที่
เดียวกัน 

3. อปท. ขาดการสื่อสารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะกับภาค
สังคม การใช้การสื่อสารเสนอต่อภาคสังคมว่า การเก็บค่าธรรมเนียมเป็นการเก็บตามกฎหมายก าหนด 
และในอีกด้านหนึ่ง การสื่อสารที่ว่า การจัดการขยะเป็นการบริการสาธารณะ ทั้งสองการสื่อสาร สร้าง
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคสังคม ที่อาจจะตีความว่า การจัดบริการการจัดการขยะเป็นบริการ
สาธารณะแล้วท าไมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ในทางกลับกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะเป็นหน้าที่ หรือความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม เพ่ือให้การจัดบริการมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อ
การใช้ทรัพยากรของกิจการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นกว่า 

4. ความสัมพันธ์และกระบวนการทางการเมืองท้องถิ่นกับการลดทอนการ
ปฏิบัติการและการเลือกปฏิบัติ การอุปัมภ์ระหว่างฝ่ายการเมืองท้องถิ่นกับผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
กลายเป็นเงื่อนไขท่ีท าให้ฝ่ายการเมืองท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะบังคับหรือปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดได้
เต็มประสิทธิภาพ และอีกส่วนหนึ่งมีการเลือกที่จะปฏิบัติต่อกันระหว่างฐานคะแนนเสียงกับคู่แข่งขัน
ทางการเมือง 

จากผลการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมของครัวเรือนในพ้ืนที่ อปท. 3 
พ้ืนที่กรณีศึกษา (ตารางที่ 7.8) พบประเด็นส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

(1) กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่พร้อมจะขอต่อรองการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมลดลงจากอัตราค่าธรรมเนียมในปัจุจบัน มี
กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายใกล้เคียงกัน โดย ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ร้อยละ 3.8 ร้อย
ละ 7.4 และร้อยละ 18.1 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่าย ตามอัตรากฎหมายก าหนด (30 บาท/
เดือน) ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างพร้อมจะขอต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมลดลงจากอัตราค่าธรรมเนียม
ในปัจุจบัน ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต. สมอแข ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 12.8 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่าย 
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(2) กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมเท่าเดิม ใน ทม.อรัญญิก  

ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ร้อยละ 53.8 ร้อยละ 56.1 และร้อยละ 45.0 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ยินดีจ่าย 

(3) ถ้าพิจารณาการกระจายอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละกลุ่ม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของ ทม.อรัญญิก มีการกระจายตัวของความยินดีที่จะจ่ายสมมาตรทุกกลุ่ม ขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่าง ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข มีการกระจายตัวของความยินดีที่จะจ่ายเกาะกลุ่มอัตราเท่าเดิม
ในปัจจุบัน กับกลุ่มที่ขอต่อรองอัตราลดลง 

ทั้งนี้  มีข้อสังเกตจากผลการศึกษา 4 ประการ คือ (1) การปรับเพ่ิมอัตรา
ค่าธรรมเนียมอย่างก้าวกระโดด กรณีตามกฎหมาย (จาก 30 เป็น 100 บาท/เดือน/หลังคาเรือน) ท า
ให้สังคมเกิดการตั้งค าถาม มีประชากรจ านวนหนึ่งพร้อมที่จะหลบหลีกการจ่ายค่าธรรมเนียม 
ขณะเดียวกันก็จะมีประชากรจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะยินดีจ่าย แต่มีเงื่อนไขการปรับปรุงการบริการ 
และการไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ เช่น กรณีกลุ่มตัวอย่างของ อบต.สมอแข (2) การเพ่ิม
ค่าธรรมเนียมขึ้นตามความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ อปท. จะเป็นตัวบ่งชี้และสะท้อนสภาพของการ
จัดการการบริการที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่สามารถจะติดตามการ
ด าเนินการของ อปท. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ (3) อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ที่มีความ
เป็นไปได้จึงไม่ควรใช้อัตราค่าธรรมเนียมที่ก้าวกระโดด แต่เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่มาจากฐานวิธีการ
ที่ง่ายและสื่อสารได้ง่ายกับประชาชนในพ้ืนที่ (ไม่ใช่กรอบกฎหมายดังที่กระทรวงมหาดไทยมี
สมมติฐาน) และ (4) อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ควรสะท้อนรายได้และพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ที่
ประชาชนในพ้ืนที่จับต้องและอธิบายได้ โดยเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและ
เศรษฐฐานะของประชากรในพ้ืนที่ 

ความยินดีที่จะจ่ายของประชาชนในพ้ืนที่ จะมีฐานอัตราค่าธรรมเนียมชุดหนึ่งที่
ประชาชนไม่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ในการศึกษาได้ทดสอบสมมติฐานจากอัตราฐานปัจจุบัน 
เปรียบเทียบจากสภาพสะท้อนผ่านต้นทุนการจัดบริการ กับอัตราค่าธรรมเนียมที่กฎหมายก าหนด 
และจากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท าให้เห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 
คือ 30 บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน เป็นจุดอ้างอิงต่อรองที่จะเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ในทาง
กลับกัน มีตัวอย่างจ านวนหนึ่งที่พร้อมจะใช้จุดอ้างอิงดังกล่าวในการต่อรองลดอัตราค่าธรรมเนียมลง 
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ตารางที่ 7.8 
 
สัดส่วนการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดบริการการจัดการขยะ (หน่วย: ร้อยละ) 

อัตราค่าธรรมเนยีม ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ อบต.สมอแข 

จ านวนตัวอย่าง 167 154 163 
จ านวนตัวอย่างยินดีที่จะจ่าย 132 148 149 
ขอจ่ายในอัตราทีล่ดลง 6.1 8.8 12.8 

ขอจ่ายในอัตราเท่าเดิม 53.8 56.1 45.0 
ขอจ่ายในอัตราระหว่างเท่าเดิมหรอืน้อยกว่า
ต้นทุนค่าด าเนินการ 

22.0 2.0 1.3 

จ่ายเท่ากับต้นทุนค่าด าเนินการ 14.4 25.7 22.8 

จ่ายในอัตราระหว่างมากกว่าต้นทุนค่า
ด าเนินการหรือน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด 

- - - 

จ่ายเท่ากับท่ีกฎหมายก าหนด 3.8 7.4 18.1 
รวมทั้งหมด 100.00 100.00 100.00 

จ านวนตัวอย่างที่ไมไ่ด้รบัการบริการและไมจ่่าย
ค่าธรรมเนียม 

35 6 14 

 

7.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรการการจัดการขยะของ อปท. กรณีศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการศึกษา คือ เพ่ือเสนอมาตรการจัดการขยะชุมชนที่มี

ความเหมาะสมต่อการบริหารการจัดการขยะในอนาคตของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
การศึกษาได้เสนอแนวทางไว้เบื้องต้น 3 มาตรการ คือ (1) การบ าบัดและก าจัดขยะ (2) การลด
ปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด และ (3) การพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 
ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าว เป็นฐานการบริหารการจัดการขยะท่ี อปท. สามารถด าเนินการได้ภายใต้แนว
ทางการบริหารการจัดการของตนเอง 

สมมติฐานประการแรกเชื่อว่า ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ย่อม
ส่งผลต่อขีดความสามารถของแต่ละองค์กรแตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ในสภาพความเป็นจริง 
ทั้ง 3 อปท. กรณีศึกษา ก าลังอยู่ในช่วงการปรับตัวและเติบโตจากฐานที่เคยเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทม.อรัญญิก และ ทต.หัวรอ ยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล เมื่อปี 
พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 ส่วน อบต.สมอแข ก าลังยื่นข้อเสนอขอปรับฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง 
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ขณะเดียวกัน ทต.หัวรอ ก าลังวางแผนพัฒนาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยการ
เติบโตของระดับองค์กร แต่ขนาดและการปฏิบัติงานยังต้องการพัฒนาและปรับปรุงอีกมาก ท าให้
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อาจจะยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่า การที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับที่
แตกต่างกัน มีผลต่อขีดความสามารถแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ แต่จากข้อมูลสะท้อนให้เห็น
ว่า ณ ปัจจุบัน ทั้ง 3 องค์กร ยังอยู่บนฐานการพัฒนาเดียวกัน 

สมมติฐานข้อทีส่องเชื่อว่า การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการขยะภายใต้บทบาท
การมีส่วนร่วมของครัวเรือนที่แตกต่างกัน ในแต่ละพ้ืนที่ อปท. ย่อมส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการ
บริหารการจัดการขยะของแต่ละ อปท. โดยเฉพาะ ได้แก่ (ก)  ครัวเรือนมีพฤติกรรมการคัดแยกและ
ลดการทิ้งขยะย่อมส่งผลต่อการก าหนดมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด  (ข)  
ครัวเรือนมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของการบริหารการจัดการขยะของท้องถิ่น ผ่าน
ความยินดีที่จะจ่าย (willingness to pay: WTP) ต่อค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ 
(collection and disposal fee or service charge) ย่อมส่งผลต่อการก าหนดมาตรการการพัฒนา
แนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน 

จากการศึกษา พบว่า ณ สถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมการคัดแยกขยะและลดการทิ้ง
ยังมีการปฏิบัติการน้อย วิธีปฏิบัติการที่ครัวเรือนตอบสนองต่อการจัดการขยะครัวเรือน คือ การทิ้ง
ขยะใส่ในถุงรวมเดียวกันและส่งให้ อปท. เก็บรวบรวมน าสู่การก าจัด แต่ทั้งนี้ แนวโน้มที่น่าสนใจ ของ
ฐานแนวคิดของการจัดการที่มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ครัวเรือนจะแยกขยะที่มีประโยชน์ในการใช้
ต่อเนื่องและที่มีมูลค่าสามารถแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ตัวเงินได้ ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะเศษอาหาร
เพ่ือเป็นปุ๋ยสดและอาหารสัตว์ ส่วนขยะรีไซเคิล ขยะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในบ้าน 
และขยะอันตราย ที่ขายได้ จะถูกคัดแยกไว้เพ่ือขาย อย่างไรก็ตาม ขยะที่ขายไม่ได้และมีความเป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครัวเรือนยังไม่มีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ยังคงทิ้งรวมกับขยะต่าง ๆ 
รวมกัน 

อีกประจักษ์พยานหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจ คือ บริบทของพ้ืนที่ อปท. ที่มีความแตกต่าง
กัน ในการศึกษานี้มีข้อสมมติว่า ทม.อรัญญิก ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข เป็นตัวแทนพ้ืนที่เมือง 
พ้ืนที่ชานเมือง และพ้ืนที่เกษตรกรรม ความแตกต่างของพ้ืนที่มีผลต่อวิธีปฏิบัติการจัดการขยะที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ขณะเดียวกัน ภายในพ้ืนที่ อปท. 
เดียวกัน ที่แบ่งตามลักษณะชุมชนออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง และชุมชน
เกษตรกรรม ความแตกต่างของความเป็นชุมชน ส่งผลต่อความแตกต่างต่อวิธีปฏิบัติการการจัดการ
ขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ด้วยเช่นกัน การมีนัยส าคัญทางสถิติดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนากระบวนการและกิจกรรมในแต่ละมาตรการเพ่ือการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมครัวเรือน ในแต่ละพ้ืนที่ ควรมีความแตกต่างกัน ผลของมาตรการจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
หากการใช้มาตรการเดียวกันในทุกพ้ืนที่  ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จน้อยของการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

ในส่วนของสมมติฐานที่เชื่อว่า ครัวเรือนมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของ
การบริหารการจัดการขยะของท้องถิ่น ผ่านความยินดีที่จะจ่ายต่อค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัด
ขยะ ย่อมส่งผลต่อการก าหนดมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน ประจักษ์
พยานหลักฐานที่ชัดเจนมี 2 ประการ คือ หนึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายใหม่ได้รับการ
ตอบสนองจากครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความยินดีจ่าย ซึ่งอาจ
คาดการณ์ต่อได้วา ถ้า อปท. ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายก าหนด มีความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดปรากฎการณ์การเป็นผู้ใช้เสรี (free rider) ที่จะหลบเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม ในอีกด้านหนึ่ง 
การตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างต่อการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราตามต้นทุนการด าเนินการ ที่
การศึกษาประมาณการว่า ของ อบต.สมอแข ทต.หัวรอ และ ทม.อรัญญิก ประมาณ 45 55 และ 80 
บาทต่อหลังคาเรือนต่อเดือน ตามล าดับ มีครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบสนองต่ออัตราค่าธรรมเนียมนี้
ประมาณร้อยละ 20 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม แต่ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก าหนดตามต้นทุนอาจจะมีผลต่อการหลบเลี่ยงการจ่ายน้อยกว่าอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความยินดีจ่าย เปิดเผยการต่อรองที่จะ
จ่าย ณ อัตราค่าธรรมเนียมเดิม คือ 30 บาทต่อหลังต่อเดือน และถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการต่อรองขอ
ลดอตัราค่าธรรมเนียมลงจากอัตราปัจจุบัน 

สมมติฐานข้อที่สาม ที่เชื่อว่า ทั้ง 3 อปท. การณีศึกษา มีแนวทางและมาตรการการ
จัดการขยะที่แตกต่างกัน บนพื้นฐานของบริบทชุมชน ขีดความสามารถของ อปท. และการมีส่วนร่วม
ของครัวเรือนต่อการบริหารการจัดการขยะ จากสมมติข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง เป็นข้อสนับสนุนให้เห็น
ว่า แต่ละ อปท. ที่มีความแตกต่างกันในเชิงพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและสังคม ย่อมต้องการมาตรการที่จะ
ด าเนินการการจัดากรขยะที่แตกต่างกัน ข้อเสนอของการศึกษาที่ใช้ 3 มาตรการเป็นฐานการศึกษา 
คือ (1) การบ าบัดและก าจัดขยะ (2) การลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด และ (3) การ
พัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าว เป็นฐานการบริหารการ
จัดการขยะที่ อปท. สามารถด าเนินการได้ภายใต้แนวทางการบริหารการจัดการของตนเอง พบว่า 

(1) ทม.อรัญญิก ควรพัฒนามาตรการการบ าบัดและก าจัดขยะให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
โดยพัฒนาร่วมกับเครือข่าย อปท. ในพ้ืนที่ โดยมีมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และ
การคืนทุนเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการสื่อสารกับประชากรของเมือง ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
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จัดการขยะ ในส่วนของมาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะน าสู่การก าจัด มีความเป็นไปได้น้อย
ที่ ทม.อรัญญิก จะประสบความส าเร็จในการด าเนินการ 

(2) ทต.หัวรอ และ อบต.สมอแข ควรพัฒนามาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะ
น าสู่การก าจัด และมาตรการการพัฒนาแนวทางการจัดหารายได้และการคืนทุน ทั้ง 2 อปท. ยังมี
พ้ืนฐานพฤติกรรมของครัวเรือนเป็นแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ยังไม่ได้มีความเป็นชุมชนเมืองอย่างชัดเจน 
การรณรงค์การลดขยะต้นทางและการเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนยังมีเงื่อนไข
การต่อรองไม่มาก ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้มาตรการนี้ขับเคลื่อนไปได้ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ประชากรในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์ 

(3) ทั้ง 3 อปท. ควรมีมาตรการร่วมกัน คือ มาตรการการลดปริมาณขยะต้นทางที่จะ
น าสู่การก าจัด มาตรการนี้จ าเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรการพร้อมกัน การที่ อปท. ใด อปท. หนึ่ง 
ด าเนินการ ขณะที่อีก อปท. หนึ่ง ไม่ด าเนินการ ขยะจะเคลื่อนย้ายจาก อปท. ที่ด าเนินการไปสู่ อปท. 
ที่ไม่ด าเนินการ อีกทั้ง การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มี
ต้นทุนสูงในระยะสั้น แต่มีประสิทธิผลในระยะยาว การด าเนินการตามมาตรการนี้จึงมีความจ าเป็นที่
ต้องร่วมมือกันระหว่าง อปท. ในพ้ืนที่เดียวกัน 

ข้อเสนอต่อการร่วมมือในมาตรการนี้ คือ การพัฒนากลไกการจัดการพ้ืนที่เมืองร่วมกัน
ของทั้ง 3 อปท. ซึ่งพ้ืนที่เมืองเป็นต้นเหตุของปัญหาปริมาณขยะจ านวนมาก การเริ่มต้นในพ้ืนที่ต้องใช้
ทรัพยากรมากและกระบวนการที่ซับซ้อน ทั้ง 3 อปท. มีขนาดพ้ืนที่เมืองรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 60.5 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนั้น การขับเคลื่อนมาตรการนี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือพร้อมกัน 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรการการบริหารการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมี 3 ประการ คือ  

หนึ่ง การปรับปรุงกระบวนการการบริหารการจัดการจากการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการระยะสั้นให้กลายเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการระยะยาว เงื่อนไขส าคัญและจ าเป็น คือ 
การเรียกร้องให้ภาคสังคมเข้ามาร่วมรับผิดชอบแทนการเป็นผู้ร้องเรียนฝ่ายเดียว โดยเน้นการให้ภาค
สังคมเข้ามาเป็นผู้ร่วมจัดการบริการการจัดการขยะ ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับการบริการจาก อปท. อย่างเดียว  

สอง อปท. จ าเป็นต้องพัฒนากลไกและเครื่องมือการบริหารการจัดการใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่
การปฏิบัติการการจัดการขยะเป็นกิจการประจ า จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการด าเนินการให้มีความ
หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ชุมชน เช่น พ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม อปท. ต้องจัด
ให้มีการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นหน่วยด าเนินการแทนท้องถิ่น พ้ืนที่ชุมชนเมือง อปท. จัดกระบวนการ
ก าหนดการเก็บรวบรวมตามเส้นทาง ตามเวลา ตามชนิดประเภทขยะ และการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมขยะ เป็นต้น  
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สาม การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ควรจะมีเพ่ิมเติม เพ่ือการตัดสินใจ เช่น 

(1) ข้อมูลข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่กับปริมาณขยะที่
เกิดข้ึน (2) การบริหารการจัดการพ้ืนที่ชุมชนที่ส่งผลต่อการสร้างกระบวนการทางสังคมให้ช่วยกันลด
ปริมาณขยะ เช่น การก าหนดสถานที่ส าหรับทิ้งขยะอันตราย (3) การสื่อสารข้อมูลข่าวสารค่าใช้จ่าย
และต้นทุนการจัดการบริการกิจการสาธารณะแต่ละประเภทเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้สังคมตัดสินใจต่อ
ทางเลือกการจัดการกิจการสาธารณะ เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะประจ าปี หรือท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ถึงความส าเร็จในการจัดการขยะ เป็นต้น (4) การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานการ
จัดการขยะในกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ชี้วัดเฉพาะการเก็บรวบรวม เก็บขน และการก าจัดขยะ เช่น 
ตัวชี้วัดความสามารถทางการคลังในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะ ตัวชี้วัดการ
ครอบคลุมพ้ืนที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น  

 

7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 

 
การศึกษาชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องการขยายความเข้าใจมาตรการการจัดการขยะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ขีดความสามารถและข้อจ ากัดของ อปท. แต่ละแห่ง ที่มีความ
แตกต่างกันในเชิงบริบทและขีดความสามารถทางงบประมาณและงบประมาณ โดยน าการมีส่วนร่วม
ของครัวเรือน ผ่านพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนกับความยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนและก าจัดขยะมาเป็นเครื่องมือที่จะก าหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการขยายความคิดต่อ เพ่ือความเข้าใจต่อการ
ก าหนดมาตรการการจัดการต่าง ๆ มากขึ้น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคกับการจัดการขยะของครัวเรือน ที่สัมพันธ์กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ครัวเรือน แต่ละ อปท. และแต่ละบริบทพ้ืนที่ ที่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้ที่ได้รับดังกล่าวจะน ามาช่วย
สนับสนุนในการจัดวางมาตรการต่าง ๆ ทั้งในเชิงสนับสนุน อุดหนุน ส่งเสริม และการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
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ภาคผนวก ก 

กรอบค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการของ อปท. 
 
กลุ่มสภานิติบัญญัติ อปท. ฝ่ายการเมือง 
1. สภา อปท. มีการปรึกษาหารือ / การถกเถียง / ข้อเสนอแนะ / การศึกษาและการ

พัฒนา และการศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการขยะหรือไม่-อย่างไร 
2. แนวคิดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารการจัดการขยะของ อปท. เป็น

อย่างไร มีแนวทางการปรับเปลี่ยน / ปรับปรุง / การพัฒนา นโยบายการบริหารการจัดการขยะของ 
อปท. หรือไม-่อย่างไร 

3. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการปรับเปลี่ยน / ปรับปรุง / การพัฒนา นโยบายการบริหาร
การจัดการขยะของ อปท. หรือไม่-อย่างไร โดยเน้นในเชิงการจัดสรรทรัพยากรของ อปท. การบังคับ
ใช้กฎหมาย การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ และการปฏิบัติการทางสังคมกับครัวเรือนในชุมชน 

 
กลุ่มผู้บริหาร อปท. ฝ่ายการเมือง (นายกเทศมนตรี / นายก อบต.) 
1. แนวคิดและนโยบายของ อปท. ต่อการบริหารการจัดการขยะเป็นอย่างไร 
2. แนวทางการด าเนินการในการบริหารการจัดการขยะของ อปท. จากอดีตถึงปัจจุบัน 

และการก าหนดแนวทางต่อเนื่องในอนาคตเป็นอย่างไร 
3. อปท. ก าหนดต าแหน่งเชิงนโยบายและการให้ความส าคัญต่อกิจการการบริการการ

บริหารการจัดการขยะของ อปท. ไว้อย่างไร โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนากิจการบริการสาธารณะ
อ่ืน ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของ อปท. การจัดสรรทรัพยากรของ อปท. บริบททางสังคม / ชุมชน และ
แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 

4. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการขยะ
สอดคล้อง สอดรับ และสามารถน าสู่การปฏิบัติการเชิงนโยบายและการปฏิบัติการทางสังคมของ 
อปท. ได้มากน้อยเพียงใด ประเด็นใดที่กลายเป็นปัญหา ประเด็นใดที่กลายเป็นเงื่อนไขและข้อจ ากัด
ของการด าเนินงาน และประเด็นใดกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของ อปท. 

5. อปท. มีการปรึกษาหารือ / การถกเถียง / ข้อเสนอแนะ / การศึกษาและการพัฒนา 
และการศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการขยะหรือไม่-อย่างไร โดยเฉพาะกับกลุ่มสภานิติบัญญัติ 
อปท. และเครือข่ายยชุมชนในพ้ืนที่ อปท. 
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6. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการปรับเปลี่ยน / ปรับปรุง / การพัฒนา นโยบายการบริหาร

การจัดการขยะของ อปท. หรือไม่-อย่างไร โดยเน้นในเชิงการจัดสรรทรัพยากรของ อปท. การบังคับ
ใช้กฎหมาย การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ และการปฏิบัติการทางสังคมกับครัวเรือนในชุมชน 

 
กลุ่มผู้บริหาร อปท. ฝ่ายประจ า (ปลัดเทศบาล / อบต.) 
1. แนวคิดและนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท. กับการบริหารการ

จัดการขยะเป็นอย่างไร น าไปสู่การปฏิบัติการได้มากน้อยเพียงใด สอดคล้อง สอดรับ และสามารถ
น าสู่การปฏิบัติการเชิงนโยบายและการปฏิบัติการทางสังคมของ อปท. ได้มากน้อยเพียงใด ประเด็นใด
ที่กลายเป็นปัญหา ประเด็นใดที่กลายเป็นเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการด าเนินงาน และประเด็นใด
กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของ อปท. 

2. แนวทางการด าเนินการในการบริหารการจัดการขยะของ อปท. จากอดีตถึงปัจจุบัน 
และการก าหนดแนวทางต่อเนื่องในอนาคตเป็นอย่างไร 

3. อปท. ก าหนดต าแหน่งเชิงนโยบายและการให้ความส าคัญต่อกิจการการบริการการ
จัดการขยะของ อปท. ไว้อย่างไร โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนากิจการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ตาม
บทบาทหน้าที่ของ อปท. การจัดสรรทรัพยากรของ อปท. บริบททางสังคม / ชุมชน และแนวโน้ม
สถานการณ์ในอนาคต 

4. การด าเนินการของ อปท. มีการปรึกษาหารือ / การถกเถียง / ข้อเสนอแนะ / 
การศึกษาและการพัฒนา และการศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการขยะหรือไม่-อย่างไร โดยเฉพาะ
กับกลุ่มสภานิติบัญญัติ อปท. ฝ่ายการเมือง กลุ่มผู้บริหาร อปท. ฝ่ายการเมือง และเครือข่ายยชุมชน
ในพ้ืนที่ อปท. 

5. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการปรับเปลี่ยน / ปรับปรุง / การพัฒนา นโยบายการบริหาร
การจัดการขยะของ อปท. หรือไม่-อย่างไร โดยเน้นในเชิงการจัดสรรทรัพยากรของ อปท. การบังคับ
ใช้กฎหมาย การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ และการปฏิบัติการทางสังคมกับครัวเรือนในชุมชน 

 
กลุ่มผู้บริหาร อปท. ฝ่ายประจ า (ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ) 
1. แนวคิดและนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท. กับการบริหารการ

จัดการขยะเป็นอย่างไร น าไปสู่การปฏิบัติการได้มากน้อยเพียงใด สอดคล้อง สอดรับ และสามารถ
น าสู่การปฏิบัติการเชิงนโยบายและการปฏิบัติการทางสังคมของ อปท. ได้มากน้อยเพียงใด ประเด็นใด
ที่กลายเป็นปัญหา ประเด็นใดที่กลายเป็นเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการด าเนินงาน และประเด็นใด
กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของ อปท. 
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2. แนวทางการด าเนินการในการบริหารการจัดการขยะของ อปท. จากอดีตถึงปัจจุบัน 

และการก าหนดแนวทางต่อเนื่องในอนาคตเป็นอย่างไร ต้องพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการในเรื่อง
ใดบ้าง และต้องด าเนินการอะไร-อย่างไร 

3. ในการปฏิบัติการการจัดการบริการการจัดากรขยะ ทางผู้ปฏิบัติการมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริการการจัดการขยะอย่างไร เคย (หรือมีการ) เสนอข้อเสนอแนะการพัฒนาและการ
ปรับปรุงต่อกลุ่มบริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ของ อปท. หรือไม่ และการน าเสนอต่อกลุ่มสภา
นิติบัญญัติ อปท. ฝ่ายการเมือง หรือไม่-อย่างไร 

4. การด าเนินการของ อปท. มีการปรึกษาหารือ / การถกเถียง / ข้อเสนอแนะ / 
การศึกษาและการพัฒนา และการศึกษาดูงาน การบริหารการจัดการขยะหรือไม่-อย่างไร โดยเฉพาะ
กับกลุ่มสภานิติบัญญัติ อปท. ฝ่ายการเมือง กลุ่มผู้บริหาร อปท. ฝ่ายการเมือง และเครือข่ายยชุมชน
ในพ้ืนที่ อปท. 

5. ทาง อปท. มีการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับการบริการต่อการจัดการบริการการ
จัดการขยะอย่างไร มีแนวทางและกระบวนการด าเนินการอย่างไร และในอนาคต ทาง อปท. ควรมี
แนวทางการด าเนินการอย่างไร 

6. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการปรับเปลี่ยน / ปรับปรุง / การพัฒนา นโยบายการบริหาร
การจัดการขยะของ อปท. หรือไม่-อย่างไร โดยเน้นในเชิงการจัดสรรทรัพยากรของ อปท. การบังคับ
ใช้กฎหมาย การด าเนินการตามนโยบายของรัฐ และการปฏิบัติการทางสังคมกับครัวเรือนในชุมชน 
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ภาคผนวก ข 

กรอบค าถามสัมภาษณ์ผู้บริหารปกครองท้องที่ (ก านันและผู้ใหญ่บ้าน) 
 
1. สถานการณ์ปัญหาขยะในพ้ืนที่ชุมชนเป็นอย่างไร 
2. บทบาทของผู้น้ าท้องที่กับการด าเนินการการจัดการขยะของชุมชนเป็นอย่างไร 
3. ผู้น าท้องที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนงานการจัดการขยะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
4. นโยบายการจัดการขยะที่ภาครัฐและกระทรวงก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการ ทาง

ผู้ปกครองท้องที่เข้าไปมีส่วนขับเคลื่อนอย่างไร 
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ภาคผนวก ค 

กรอบค าถามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อปท. 
 
ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 
1. ปริมาณขยะรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้และน าส่งแหล่งรับซื้อต่อ 
2. ขนาดมูลค่าของตลาดและโครงสร้างตลาดขยะรีไซเคิลภายในพ้ืนที่เป็นอย่างไร มี

จ านวนผู้ค้ามากน้อยเพียงใด และมีการแข่งขันกันมากน้อยเพียงใด-เป็นอย่างไร 
3. รับทราบนโยบายการบริหารการจัดการขยะของรัฐบาลและ อปท. หรือไม่ -อย่างไร 

และได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลและ อปท. หรือไม่-อย่างไร 
4. ทางเลือกในการบริหารการจัดการขยะรีไซเคิลในพ้ืนที่ อปท. ควรเป็นอย่างไร และ 

อปท. ควรมีการปรับกระบวนการในการด าเนินการทางนโยบายการบริหารการจัดการขยะรีไซเคิล
อย่างไร เรื่องใดบ้าง และกับกลุ่มผู้ประกอบการขยะรีไซเคิลควรเป็นอย่างไร 

 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ 
1. นโยบายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะของทางห้างสรรพสินค้า และการให้บรรจุ

ภัณฑ์แก่ลูกค้าท่ีซื้อสินค้าจากทางห้างสรรพสินค้า 
2. พฤติกรรมของผู้มาซื้อสินค้ากับการใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุสินค้า 
3. แนวทางการลดการใช้บรรจุภัณฑ์และก่อให้เกิดขยะของทางห้างสรรพสินค้า 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 
พื้นที่ส ารวจเทศบาลเมืองอรัญญิก ชุดที่........................... 

สัมภาษณ์วนัที่ .............. เดือน ............... พ.ศ. 2561 เวลาที่สัมภาษณ์ .................................. 
แบบสอบถามการศึกษาทางเลอืกการจัดการขยะของครัวเรือน 

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ค าอธิบายการของสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาทางเลือกการ
จัดการขยะของครัวเรือนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาการจัดการขยะของครัวเรือนและ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิจัยนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จาก 3 อปท. เป็นพื้นที่กรณีศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญญิก เทศบาลต าบลหัวรอ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 
แบบสอบถามนี้มีจ านวน 13 หน้า แบง่ออกเป็น 9 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 
ส่วนที่ 2 แบบแผนการจัดการขยะและการทิ้งขยะของครัวเรือน 
ส่วนที่ 3 การรับรู้นโยบายของรัฐบาล และเทศบาล / อบต. ต่อการจัดการขยะ 
ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การจัดการขยะ 
ส่วนที่ 5 ทัศนคติของครัวเรือนต่อการจัดการขยะของคนในชุมชนและเทศบาล / อบต. 
ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมในการจา่ยค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะของครัวเรือน 
ส่วนที่ 7 ปัจจุบนัครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนยีมให้แก่เทศบาล / อบต. 
ส่วนที่ 8 ครัวเรือนไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล / อบต. 
ส่วนที่ 9 ทางเลือกการจัดการขยะของครัวเรือน 

รายละเอียดบ้านและต าแหน่ง 

ผู้ให้สัมภาษณ์อายุ .................... ป ี
เพศ  (.....) 1 หญิง  (.....) 2 ชาย  (.....) 3 เพศสภาวะ 
ระดับการศึกษาสูงสุด (.....) 1 ต่ ากว่าและประถมศึกษาปทีี่ 6 (.....) 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ม.1-3) 
 (.....) 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 (ม.4-6) (.....) 4 ปวช. / ปวส. (.....) 5 ปริญญาตร ี
 (.....) 6 ปริญญาโท / ปริญญาเอก (.....) 7 อื่น ๆ ..................................... 
บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่ ............................ ชุมชน ................................. 
เบอร์โทรติดต่อ ................................................. (หากตกหล่นบางค าถามจะขอสอบถามเพิ่มเติม) 
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางเศรษฐกจิสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 
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1.1 จ านวนสมาชิกตามทะเบยีนบ้าน    ............ คน 
1.2 จ านวนสมาชิกที่อยู่จริงในปัจจุบัน    ............ คน 
1.3 จ านวนสมาชิกที่อยู่จริงและไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  ............ คน 
1.4 จ านวนสมาชิกกลุม่เฉพาะ 
 1.4.1 จ านวนเด็กท่ีใช้ผ้าอ้อมส าเร็จรูป   ........... คน 
 1.4.2 จ านวนผู้สูงอายุท่ีใช้ผ้าอ้อมส าเร็จรูป   ........... คน  
 1.4.3 จ านวนผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องท าแผล / ใช้เข็มฉีดยา ท่ีบ้าน ........... คน  
 1.4.4 จ านวนสุภาพสตรีที่ยังมีประจ าเดอืน   ........... คน  
1.5 ลักษณะอาคารที่อยู่อาศัย 
 (.....) 1 อาคารพาณิชย์ / ตึกแถว  (.....) 2 เรือนแถว  (.....) 3 บ้านจัดสรร 
 (.....) 4 บ้านเดี่ยวมีที่ดินรอบ  (.....) 5 บ้านสวน 
1.6 อาชีพ / การท างาน ของครัวเรือน (พิจารณาจาก : ครัวเรือนได้รายได้จากอาชีพใดมากท่ีสุด) 
  (.....) 1 เกษตรกร / เลี้ยงสตัว์ (.....) 2 ลูกจ้างภาคการเกษตร 
 (.....) 3 อุตสาหกรรมในครัวเรือน  (.....) 4 ลูกจ้างในอุตสาหกรรม 
 (.....) 5 ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของบรษิัท / ผู้ประกอบการ 
 (.....) 6 ธุรกิจร้านค้า / ค้าขาย  (.....) 7 พนักงานธุรกิจเอกชน 
 (.....) 8 รับจ้างท่ัวไป   (.....) 9 รับจ้างไม่ประจ า 
 (.....) 10 ข้าราชการ / พนักงานรัฐ (.....) 11 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (.....) 12 แม่บ้าน / พ่อบ้าน  (.....) 13 เกษียณอาย ุ
1.7 ระดับรายได้ของครัวเรือน รวมสมาชิกทุกคนในครัวเรือน (บาทต่อเดอืน) (ท่ีได้รบัจริง ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ไม่ใช่รายไดสุ้ทธิ) 
 (.....) 1   ต่ ากว่า 5,000 บาท  (.....) 2    5,001 – 10,000 บาท 
 (.....) 3   10,001 – 15,000 บาท  (.....) 4   15,001 - 20,000 บาท 
 (.....) 5   20,001 - 25,000 บาท  (.....) 6   25,001 - 30,000 บาท 
 (.....) 7   30,001 – 35,000 บาท  (.....) 8   35,001 – 40,000 บาท 
 (.....) 9   40,001 – 45,000 บาท  (.....) 10 45,001 – 50,000 บาท 
 (.....) 11 50,001 – 55,000 บาท  (.....) 12 มากกว่า 55,000 บาท 
1.8 จ านวนปีการอยู่อาศยัของครัวเรือนในพื้นที่ ................. ปี 
1.9 การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสดุ ท่านได้ไปเลือกตั้งหรือไม ่
 (.....) 0 ไม่ไดไ้ป    (.....) 1 ไปเลือกตั้ง 
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ส่วนที่ 2 แบบแผนการจัดการขยะและการทิ้งขยะของครัวเรือน 

2.1 ครัวเรือนของท่านมีการคดัแยกขยะหรือไม ่
 (.....) 1 ไม่มีการคดัแยก ใส่ทุกอย่างในถุงเดียว  (.....) 1 มีการคัดแยก 
 
2.2 เศษอาหารและขยะอินทรีย ์

 dรายการ ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

A1 ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน      

A2 ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน”      

A3 ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน”      

A4 ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “ในบ้าน”  ไก่ ปลา หมู      

A5 ใช้เลี้ยงสัตว์ขายได้ “นอกบ้าน” ไก่ ปลา หม ู      

A6 ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “ในบ้าน” สุนัข      

A7 ใช้เลี้ยงสัตว์เล้ียง “นอกบ้าน” สุนัข      

A8 ให้ฟรี คนอื่นน าไปเลี้ยงสัตว ์      

A9 ขายให้คนอื่นน าไปเลี้ยงสัตว์      

A10 ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้เทศบาลเก็บ      

A11 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน      

A12 น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น      

A13 น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า      

A14 เผากลางแจ้ง      

 
2.3 เศษใบไม้ หญา้ ต้นไม้ (ถ้ามี) 

 dรายการ ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

B1 ท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน      

B2 ทิ้งใต้ต้นไม้ในบริเวณ “บ้าน”      

B3 ทิ้งใต้ต้นไม้บริเวณ “นอกบ้าน”      

B4 ใส่ถุงขยะรวมทิ้งให้เทศบาลเก็บ      

B5 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน      

B6 น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น      

B7 น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า      

B8 เผากลางแจ้ง      
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2.4 ขยะรีไซเคลิ 

 รายการ ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

C1 แยกเก็บไว้ขาย      

C2 ให้คนเก็บขยะ (คนหิว้ถุง ซาเล้ง / คนเกบ็ขยะ)      

C3 ให้คนเก็บขยะ รถเก็บขยะ      

C4 เก็บไว้บริจาค / ท าบุญ      

C5 ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้เทศบาลเก็บ      

C6 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน      

C7 น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น      

C8 น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า      

C9 เผากลางแจ้ง      

 
2.5 ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ใช้ในบ้าน (ขยะ WEEE) 

 รายการ ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

E1 แยกเก็บไว้ขาย      

E2 น าไปแลกเปลี่ยนเครื่องใหม่      

E3 น าไปทิ้งตามตู้รับที่ห้างสรรพสินค้า      

E4 เก็บไว้เฉย ๆ      

E5 น าไปบริจาค      

E6 แยกให้เทศบาลน าไปเก็บรวบรวมและสง่ก าจัด      

E7 ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้เทศบาล      

E8 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน      

E9 น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น      

E10 น าไปทิ้งที่ตลาดซ้ือสินค้า      

E11 เผากลางแจ้ง      

 
2.6 ขยะอันตราย 

 รายการ ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

F1 แยกให้เทศบาลน าไปเก็บรวบรวมส่งก าจัด      

F2 แยกไว้ขายให้รา้นขายของเก่า ซาเล้ง      

F2 ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้เทศบาล      

F3 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน      

F5 น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น      

F6 ฝังกลบเอง      

F7 เผากลางแจ้ง      
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2.7 ขยะติดเชื้อ 

 รายการ ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

G1 แยกน าไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / 
โรงพยาบาล / ศูนยอ์นามยั / ศูนย์สุขภาพ 

     

G2 แยกไว้น าไปให้เทศบาล      

G3 ใส่ถุงขยะรวม ทิ้งให้เทศบาลเก็บ      

G4 น าไปทิ้งถังขยะตามเส้นทางถนนและในชุมชน      

G5 น าไปทิ้งที่โล่ง / ที่ดินคนอื่น      

G6 ฝังกลบเอง      

G7 เผากลางแจ้ง      

 
2.8 การขายขยะรีไซเคิล 
2.8.1 ขายขยะให้กับใคร 
 (.....) 1 ซาเล้ง  (.....) 2 ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล  (.....) 3 รถกระบะรบัซื้อ 
2.8.2 ในรอบ 1 ปี ขายประมาณกี่ครั้ง 
 (.....) 1 น้อยกว่า 3 ครั้ง   (.....) 2 4-6 ครั้ง 
 (.....) 3 7 - 9 ครั้ง   (.....) 4 มากกว่า 10 ครั้ง 
2.8.3 ขายได้ครั้งประมาณกี่บาท 
 (.....) 1 น้อยกว่า 100 บาท (.....) 2 101–200 บาท    (.....) 3 201-300 บาท 
 (.....) 4 301 – 400 บาท  (.....) 5 400 – 500 บาท    (.....) 6 มากกว่า 500 บาท 
2.8.4 เงินท่ีได้จากการขายขยะน าไปท าอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (.....) 1 ซื้อขนมให้ลูก / หลาน  (.....) 2 ค่าขนมลูก / หลาน ไปโรงเรียน 
 (.....) 3 เงินออมให้ลูก / หลาน  (.....) 4 เก็บเป็นเงินค่าเลา่เรยีนลูก / หลาน 
 (.....) 5 ซื้ออาหารให้สมาชิกในครัวเรือน (.....) 6 เงินออมส่วนตัว 
 (.....) 7 อื่น ๆ ............................................................................ 
2.8.5 การขายขยะแต่ละครั้ง คิดว่าคุม้หรือไม ่  (.....) 0 ไม่คุ้ม  (.....) 1 คุ้ม 
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2.9 การไปซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของใช้แต่ละครั้ง ไดม้ีการใช้บรรจุภณัฑ์อย่างไร 

  ทุกครั้ง ประจ า บ่อยครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่ท า 

H1 น าภาชนะบรรจุภัณฑ์ (เช่น ปิ่นโต กลอ่ง
พลาสติก) ใส่อาหาร ไปใส่อาหาร 

     

H2 น าแกว้น้ า / กระปอ๋ง / กระติกน้ า ใส่เครื่องดื่ม 
ไปเติม 

     

H3 น าถุงพลาสติกใช้ซ้ าไปใส่สิ่งของ      

H4 น าถุงผ้าไปใส่สิ่งของ      

H5 ขอรับถุงพลาสติกใส่สิ่งของ      

H6 ขอถุงพลาสติกใส่สิ่งของเพิ่ม      

H7 ปฏิเสธถุงพลาสติก      

H8 น าตะกร้าไปจา่ยตลาด      

 

ส่วนที่ 3 การรับรู้นโยบายของรัฐบาล และเทศบาล / อบต. ต่อการจัดการขยะ 

3.1 รู้หรือไม่ว่า รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการจดัากรขยะอะไรบ้าง 
 ประเด็น รู ้ ไม่รู้ 

I1 รัฐบาลประกาศให้ “การจดัการขยะ” เป็น “วาระแหง่ชาติ”   

I2 รัฐบาลได้จัดท าและประกาศใช้ “แนวทางการจัดการขยะ (Roadmap)”   

I3 รัฐบาลได้จัดท าและประกาศใช้ “แผนแม่บทการจดัการขยะประเทศ”   

I4 รัฐบาลได้แก้ไขกฎหมาย “พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
พ.ศ.2560” เพื่อการจัดการขยะที่ดีขึ้น 

  

I5 รัฐบาลได้แก้กฎหมายให้มกีารจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ” ใหม่ และเพิ่มเติม
กฎหมายให้มกีารจัดเก็บ “ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ” เพิ่มเติม โดยก าหนดให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมจากครัวเรือนได้สูงสดุ 350 บาทต่อเดือนต่อหลัง (ค่าเก็บขน 200 บาทต่อเดือน และ
ค่าก าจัดขยะ 150 บาทต่อเดือน) และต่ าสุดครัวเรือน 100 บาทต่อเดือนต่อหลงั (ค่าเก็บขน 60 
บาทต่อเดือน และค่าก าจัดขยะ 42 บาทต่อเดือน) 

  

I6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ “ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมากขึ้น”   

I7 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ “ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการการจัดการขยะร่วมกับ เทศบาล / 
อบต.” 

  

I8 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ “ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าจากขยะ”   
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3.2 รู้หรือไม่ว่า 

 ประเด็น รู ้ ไม่รู้ 

J1 เทศบาลมีเงินงบประมาณ (รายได้-รายจา่ย) เท่าไร   

J2 เทศบาลมีค่าใช้จ่ายการเก็บรวบรวม เกบ็ขน และก าจัดขยะเท่าไร   

J3 เทศบาลมีค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัดการขยะเพิ่มขึ้นทกุปี   

J4 ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง -ไม่ลดลง   

J5 เทศบาลน าขยะที่เกบ็ขนได้ ไปก าจัดที่ใด   

J6 ในอนาคต....พื้นที่ทิ้งขยะจะมีความจ ากดัมากขึ้น ถกูชาวบ้านในพื้นที่ตอ่ต้านมากขึ้น การทิ้งขยะ
นอกพื้นที่ท าได้ยากมากขึ้น 

  

J7 แต่ละครัวเรือนเป็นต้นทางของปัญหาขยะล้นชุมชน   

J8 ปัญหาขยะล้นชุมชน....แก้ไขปัญหาได้ จากความรว่มมือของทุกคน   

J9 “การท างานของเทศบาลเป็นปลายทาง” ในการจัดการขยะล้นชุมชน   

 

ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์การจัดการขยะ 

4.1 ท่านเคยเห็นการรณรงค์การจัดการขยะเหล่านี้หรือไม่ และปฏิบัติตามหรือไม ่
 ประเด็นการรณรงค์ เคยเห็น ปฏิบัต ิ

K1 การปฏิเสธถุงพลาสติก   

K2 การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทนถุงพลาสติก   

K3 การไม่ใช้กล่องโฟม   

K4 การใช้กล่องวัสดุยอ่ยสลายได้แทนกล่องโฟม เช่น กลอ่งชานอ้อย กล่องพลาสติกใส่อาหาร เป็นต้น   

K5 การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง   

K6 การใช้ประโยชนจ์ากขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยพืชสด   

K7 การน าขยะมาทิ้งตามเวลาและสถานที่ก าหนด   

K8 การไม่รับถุงพลาสติกใส่สินค้า ได้แต้มสะสม   

K9 การซ้ือของใช้แบบเติม (refill)   

K10 รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนคัดแยก “ของเสยีอันตราย” ไม่ทิ้งไปกบัขยะมูลฝอย
ทั่วไป 

  

K11 การจัดการขยะดว้ยวิธกีาร 3Rs คิดก่อนใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาผลิตใช้ใหม่   

K12 รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ไม่ให้ถุงพลาสติกแกผู่้ซ้ือทุกวันพุธ 
และวันที่ 15 ของเดือน 

  

K13 รัฐบาล ร่วมกับห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือ รณรงค์ไม่ให้ถุงพลาสติกแกผู่้ซ้ือทุกวันจันทร์ 
พุธ ศุกร ์
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4.2 ท่านเคยเห็นการรณรงค์การจัดการขยะของ “เทศบาล” หรือไม ่

 ประเด็นการรณรงค์ เคยเห็น 

L1 การรณรงค์ / การประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ  

L2 การรณรงค์ธนาคารขยะ  

L3 การรณรงค์รับซ้ือขยะรีไซเคิล  

L4 การประชาคมการจัดการขยะ  

L5 การส่งเสริมการหมักเศษอาหารและขยะอินทรีย์ท าปุย๋หมกั  

 

ส่วนที่ 5 ทัศนคติของครัวเรือนต่อการจัดการขยะของคนในชุมชนและเทศบาล 

5.1 ท่านคิดว่า “ขยะ” ในเขตเทศบาลเป็นปัญหามากน้อยเพียงใด 
 (.....) 5 มากที่สุด  (.....) 4 มาก   (.....) 3 น้อย 
 (.....) 2 น้อยมาก  (.....) 1 ไม่เป็นปัญหา  (.....) 0 ไม่ไดส้นใจ 
 
5.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคนในชุมชนของท่านในการจัดการขยะ 

 ประเด็น (เลือกได้หลายขอ้) ใช ่

M1 คนในชุมชนไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาขยะที่ตนเองเป็นผู้ก่อ  

M2 คนในชุมชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะภายในครัวเรือนก่อนทิ้ง  

M3 คนในชุมชนไม่แยกขยะของครัวเรือน  

M4 คนในชุมชนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  

M5 คนในชุมชนทิ้งขยะไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดเก็บขน  

M6 คนในสังคมไม่เข้าใจ “อะไรคือขยะ อะไรไม่ใช่ขยะ”  

M7 คนในสังคมเห็นว่าจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมให้เทศบาลแล้ว 
“เทศบาลต้องรบัภาระจัดการบริการให้” 

 

M8 คนในชุมชนไม่สนใจการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การลดขยะ การใช้ซ้ า และการน ากลับมาผลิตใช้ใหม่  

M9 คนในชุมชนไม่สนใจปฏิบัติตามที่ทางเทศบาลได้ก าหนดไว ้  

 
5.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดการขยะของเทศบาล 

 ประเด็น (เลือกได้หลายขอ้) ใช ่

N1 การจัดการขยะของเทศบาลเป็นภารกจิส าคัญเทียบเท่าการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสวัสดิการ
ชุมชน 

 

N2 การจัดการขยะของเทศบาล ควรเป็นการบริการ “ฟร”ี  

N3 เทศบาลมีเงินงบประมาณไม่พอ  

N4 เทศบาลมีคนท างานไม่พอ  

N5 เทศบาลไม่มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี  

N6 เทศบาลมีการรณรงค์ / ประชาสัมพันธ ์น้อยเกินไป  

N7 เทศบาลไม่มีประสบการณ์ในการจัดการขยะ  

N8 เทศบาลไม่มีการแจ้งรายละเอยีดการจัดการขยะให้ชุมชนรับรู้  
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5.4 ท่านได้รับการบริการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะจากทางเทศบาลหรือไม่ 
 (.....) ได้รับ (ถามข้อ 5.5)  (.....) ไม่ได้รับ (ข้ามไปถามส่วนท่ี 9) 
 
5.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการการจัดการขยะของเทศบาล เพียงใด 

 ประเด็น ดี พอใช้ ปรับปรุง 

O1 การเก็บรวบรวมตรงต่อเวลา / รวดเร็ว    

O2 เก็บรวบรวมสะอาดเรียบร้อย / ไม่มีตกหล่นตามเส้นทางถนน    

O3 เก็บรวบรวมไม่มีตกค้าง    

O4 พนักงานเก็บกวาดถนนมอีัธยาศัยดี    

O5 คนงานเก็บขยะ / ประจ ารถเก็บขยะ มอีัธยาศัยดี ท างานดี    

O6 เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมีอธัยาศัยดี    

O7 การก าจัดขยะไม่มีปัญหา    

O8 ภาพรวมการบริการโดยรวม    
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ส่วนที่ 6 การมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะของครัวเรือน 

6.1 ครัวเรือนของท่านไดจ้่ายภาษีและค่าธรรมเนียมใดบา้ง 
 รายการ จ่าย บาทต่อป ี หมายเหต ุ

P1 ภาษีโรงเรือน    

P2 ภาษีบ ารุงท้องที่    

P3 ภาษีปา้ย    

P4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย   ถ้า “จ่าย” ตอบส่วนที ่7 
ถ้า “ไม่จ่าย” ตอบส่วนที ่8 P5 ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย   

P6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิง่ปฏิกูล   

P7 อื่น ๆ ระบ ุ................    

 
6.2 ครัวเรือนของท่าน ได้ขอถังขยะจากเทศบาลหรือไม่ 
 (.....) ไม่ขอ  (.....) ขอ 
 
6.3 ท่านรู้หรือไม่ว่า ราคาถังขยะมีราคาสูงกว่าค่าธรรมเนียมเก็บขยะที่ไดจ้ากแต่ละครัวเรือน 
 (.....) รู้   (.....) ไม่รู ้
 
6.4 ท่านเคยร้องเรยีนปัญหาขยะในชุมชนต่อเทศบาลหรือไม่ 
 (.....) 0 ไม่เคย    (.....) 1 เคย 
     ร้องเรียนเรื่องอะไร ................................................................ 
     ผลการร้องเรยีนเป็นอย่างไร .................................................. 
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ส่วนที่ 7 ปัจจุบนัครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล 

7.1 ถ้า “ครัวเรือนจ่ายค่าธรรมเนียม” การเก็บขนขยะอยู่แล้ว ทางเทศบาล / อบต. จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนและก าจดัขยะตามกฎหมายใหม่ที่ก าหนด คือ 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ  60 บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ  40 บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 รวมค่าธรรมเนยีม  100 บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 (1) ท่านยินดีที่จะจ่ายตามกฎหมายก าหนดหรือไม ่
 (.....) “ยินดีจ่าย” ตามกฎหมาย  (.....) “ไม่ยินดีจ่าย” ตามกฎหมาย 
 
 (2) ถ้าเทศบาลจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
  ตามต้นทุนการจัดการบริการ เท่ากับ ……80……. บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 (.....) “ยินดีจ่าย” ตามต้นทุน   (.....) “ไม่ยินดีจ่าย” ตามต้นทุน 
 
 (3) ถ้าท่าน “ไม่ยินดีจ่าย” ตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด 
  และ “ไม่ยินดีจ่าย” ตามต้นทุนการจัดการบริการ ท่าน 
  “ท่านยินดีที่จะจ่ายสูงสุด” เท่าไร  ...................... บาทต่อเดือนต่อหลงั 
 
  

Ref. code: 25605524300125IBU



305 

 
ส่วนที่ 8 ครัวเรือนไม่เคยจ่าย หรือนาน ๆ จ่าย ค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาล 

8.1 เหตุผลที่ครัวเรือนท่านไม่เคยจ่ายค่าธรรมเนียม (เลือก 1 ข้อ เท่าน้ัน) 
 (.....) 1 จ่ายภาษีให้เทศบาล แล้ว     (ถามข้อ 8.2) 
 (.....) 2 เทศบาลเก็บขยะเป็น “หน้าที่ท่ีต้องด าเนินการ”  (ถามข้อ 8.2) 
 (.....) 3 เทศบาลเก็บขยะเป็น “บริการสาธารณะ”   (ถามข้อ 8.2) 
 (.....) 4 เทศบาลเก็บขยะเป็น “บริการฟรี”    (ถามข้อ 8.2) 
 (.....) 5 ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน / อาศัย    (ถามข้อ 8.3) 
 (.....) 6 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลมาเก็บ    (ถามข้อ 8.3) 
 (.....) 7 ไม่รู้ว่า เทศบาลเก็บค่าขยะไปท าอะไร จึงไม่จ่าย  (ถามข้อ 8.4 
 
8.2 ถ้าทางเทศบาล ขอให้ท่านไดช่้วยจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจดัขยะ 
 ท่านยินดีจะช่วยจ่ายหรือไม ่
 (.....) 0 ไม่ยินดีช่วยจ่าย      (ข้ามไปถามส่วนท่ี 9) 
 (.....) 1 ยินดีช่วยจ่าย      (ข้ามไปถามข้อ 8.5) 
 
8.3 ถ้าทางเทศบาลจะอ านวยความสะดวกให้ท่านในการจ่ายคา่ธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
 ท่านยินดีจะจ่ายผ่านช่องทางใด 
 (.....) 1 ฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยจ่าย  (.....) 2 จ่ายผ่านธนาคาร 
 (.....) 3 จ่ายผ่านแอฟพิเคชั่น (application) (.....) 4 จ่ายผ่าน QR code 
 (.....) 5 จ่ายผ่านบัตรเครดิต / เดบติ  (.....) 6 เคาเตอร์เซอร์วิส (counter service) 
 (.....) 7 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................ 
 ข้ามไปถามข้อ 8.5 ต่อ 
 
8.4 ท่านต้องการข้อมูลข่าวสารใด เพื่อการตัดสินใจจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
 (.....) 1 รายรับ-รายจ่าย และงบประมาณของเทศบาล 
 (.....) 2 รายจ่ายค่าเกบ็ขนและก าจดัขยะของเทศบาล 
 (.....) 3 แนวทางและวิธีการด าเนินงานการจัดการขยะของเทศบาล 
 (.....) 4 ต้นทุนการจัดการขยะทั้งหมด 
 (.....) 5 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................ 
 ถามต่อข้อ 8.5 
 
8.5 ท่านรู้หรือไม่ว่า เทศบาลเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ เท่าไร 
 (.....) 0 ไม่รู ้  (.....) 1 รู้ ............................. บาทต่อหลังต่อเดือน 
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8.6 ทางรัฐบาลได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจดัขยะใหม่ ก าหนด คือ 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ  60 บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะ  40 บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 รวมค่าธรรมเนยีม  100 บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 (1) ท่านยินดีที่จะจ่ายตามกฎหมายก าหนดหรือไม ่
 (.....) “ยินดีจ่าย” ตามกฎหมาย  (.....) “ไม่ยินดีจ่าย” ตามกฎหมาย 
 
 (2) ถ้าเทศบาลจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ 
  ตามต้นทุนการจัดการบริการ เท่ากับ ……80……. บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 (.....) “ยินดีจ่าย” ตามต้นทุน   (.....) “ไม่ยินดีจ่าย” ตามต้นทุน 
 
 (3) ถ้าท่าน “ไม่ยินดีจ่าย” ตามที่กฎหมายใหม่ก าหนด 
  และ “ไม่ยินดีจ่าย” ตามต้นทุนการจัดการบริการ ท่าน 
  “ท่านยินดีที่จะจ่ายสูงสุด” เท่าไร  ...................... บาทต่อเดือนต่อหลงั 
 

ส่วนที่ 9 ครัวเรือนไม่ได้รับการบริการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะจากเทศบาล / อบต. 

9.1 ท่านต้องการไดร้ับการบริการเก็บรวบรวมและเก็บขนขยะจากทางเทศบาลหรือไม่ 
 (.....) ต้องการ    (.....) ไม่ต้องการ (ข้ามไปถามส่วนที่ 10) 
 
9.2 ถ้าท่านต้องการ ท่านยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจดัขยะหรือไม่ 
 (.....) ยินดีที่จะจ่าย   (.....) ไม่ยินดีที่จะจ่าย (ถามข้อ 9.6) 
 
9.3 ท่านรู้หรือไม่ว่าเทศบาลเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะ เท่าไร 
 (.....) 0 ไม่รู้ (ตอบข้อ 9.4)  (.....) 1 รู้ ............ บาทต่อหลังต่อเดือน 
       ถ้าตอบน้อยกว่า 30 บาท (ตอบข้อ 9.4) 
       ถ้าตอบ 30 บาท  (ตอบข้อ 9.5) 
 
9.4 ปัจจุบันเทศบาล เก็บค่าธรรมเนยีมเก็บขนและก าจัดขยะ 30 บาทต่อเดือนต่อหลัง ท่านยินดจี่ายหรือไม่ 
 (.....) “ไม่ยินดีจ่าย”   (.....) “ยินดีจ่าย” (ตอบข้อ 9.5) 
 ถ้า “ไม่ยินดีจ่าย” “ท่านยินดีจ่ายสูงสุด” เท่าไร   ...................... บาทต่อเดือนต่อหลงั 
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9.5 เนื่องจากเทศบาลมีต้นทุนการจดัการขยะ 80 บาทต่อเดือนต่อหลัง  
 ถ้าเทศบาลจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนและก าจัดขยะที่  ……80……. บาทต่อเดือนต่อหลัง 
 (.....) “ไม่ยินดีจ่าย” ตามต้นทุน   (.....) “ยินดีจ่าย” ตามต้นทุน 
 ถ้าไม่ยินดีจ่าย “ท่านยนิดีจ่ายสูงสุด” เท่าไร   ...................... บาทต่อเดือนต่อหลงั 
 
9.6 เหตุผลที่ครัวเรือนท่านไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนยีม (เลือก 1 ข้อ เท่านั้น) 
 (.....) 1 จ่ายภาษีให้เทศบาลแล้ว 
 (.....) 2 เทศบาลเก็บขยะเป็น “หน้าที่ท่ีต้องด าเนินการ” 
 (.....) 3 เทศบาลเก็บขยะเป็น “บริการสาธารณะ”  
 (.....) 4 เทศบาลเก็บขยะเป็น “บริการฟรี”  
 (.....) 5 ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน / อาศัย 
 (.....) 6 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลมาเก็บ 
 (.....) 7 ไม่รู้ว่า เทศบาลเก็บค่าขยะไปท าอะไร จึงไม่จ่าย 
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ส่วนที่ 10 ทางเลือกการจัดการขยะของครัวเรือน 

10.1 ทางเลือกใดท่ีท่านสนับสนุนให้เทศบาลด าเนินการ (เลือก 5 ข้อ) 
 การด าเนินการ ใช ่

Q1 รณรงค์ / ส่งเสริม “ครัวเรือนปรับเปลีย่นพฤติกรรมและวิถีการบริโภค”  

Q2 รณรงค์ / ส่งเสริม “ครัวเรือนลดการผลิตขยะ”  

Q3 รณรงค์ / ส่งเสริม “ครัวเรือนคัดแยกขยะมากขึ้น”  

Q4 รณรงค์ / ส่งเสริม “พ่อค้าแม่ค้าลดการให้และใช้ถงุพลาสติกฟุ่มเฟือย”  

Q5 รณรงค์ / ส่งเสริม “ครัวเรือนแยกขยะน ามาใชท้ าบญุกับผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง”  “ครัวเรือนแยกขยะน ามาใช้
ท าบญุกับผู้ยากไร ้/ คนจน”  “ครัวเรอืนแยกขยะน ามาใชท้ าบญุสนับสนุนการเรียนของเด็ก” 

 

Q6 สนับสนุนชุมชนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ท าปุ๋ยหมกั ขยะอินทรีย์น าไปเลี้ยงสัตว์  

Q7 สนับสนุนชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น ผลิตแก๊สจากขยะอินทรีย์  

Q8 สนับสนุนชุมชนให้เกิดตลาดซื้อขายขยะรีไซเคิล  

Q9 สนับสนุนให้ “ภาคชุมชน” เข้ามารว่มกบัเทศบาลจัดการขยะ โดยเทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละ
ชุมชนช่วยด าเนินการ 

 

Q10 เทศบาลก าหนด “เวลานัดหมายและสถานที่” ให้ครัวเรือนน าขยะมาทิ้ง  

Q11 เทศบาล “เก็บค่าธรรมเนยีมการจดัการขยะ” ตามกฎหมายก าหนด  

Q12 ครัวเรือน “ซื้อถุงใส่ขยะจากเทศบาล” ตามชนิด ประเภท และขนาดน้ าหนัก  

Q13 “ครัวเรือนใดทิ้งขยะไม่ใส่ถุงขยะให้เรยีบร้อย” เทศบาลไม่เก็บไปก าจัด  

Q14 เทศบาลก าหนด “เก็บเงินค่าใชบ้รรจุภณัฑ์” โดยเฉพาะถุงพลาสติก  

Q15 “การจับปรบั” คนทิ้งขยะที่ไม่ถูกที่ถกูทาง ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง  

Q16 ปรับเปลี่ยนให้ “ภาคเอกชน” เข้ามาด าเนินการเก็บรวบรวม เก็บขน และก าจัดขยะ แทนเทศบาลทั้งหมด  
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    ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นายสมบัติ เหสกุล 
วันเดือนปีเกิด 26 พฤศจิกายน 2511 
วุฒิการศึกษา 2533 วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2538 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
2560 ดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่ง แรงงานอิสระ 
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