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สาลี อินทร์เจริ ญ : การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. (DEVELOPMENT OF MUNICIPAL WASTE
MANAGEMENT INSPECTION SYSTEM AT THE SOURCE IN EASTERN ECONOMIC
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การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การจัดการ การ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 2) พัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 3) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบ มี 3 ระยะ คือ ระยะ
การศึกษาสถานการณ์ เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และ
การศึกษาสถานการณ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีกลุ่มตัวอย่าง คือ รายงานการวิจยั ที่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วง พ.ศ. 2553 - 2562 และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จาก 8 เทศบาล จานวน 75 คน ระยะ
การพัฒนาระบบ เป็ นการยกร่ าง ยืนยันระบบ กาหนดกลยุทธ์โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ และพัฒนา
เป็ นแอปพลิเคชันระบบ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มเดียวกับการศึกษาสถานการณ์ และ
ระยะการศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน และผูใ้ ช้งาน (ผู ้
ตรวจสอบ) จานวน 30 ท่าน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ประกอบด้วย แบบคัดเลือกรายงานวิจยั แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั แบบสังเคราะห์งานวิจยั แบบ
ตรวจรายการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินประสิ ทธิภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีอภิมาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า การสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบ จากงานวิจยั จานวน 16
เรื่ อง พบว่า งานวิจยั ของไทย จานวน 7 เรื่ อง เป็ นการศึกษาสถานการณ์ การพัฒนารู ปแบบที่
เหมาะสม และปัจจัยแห่งความสาเร็ จ ต่างจากงานวิจยั ของต่างประเทศ จานวน 9 เรื่ อง เป็ นการนา
นโยบายและข้อกฎหมายลงไปสู่การปฏิบตั ิ และการสร้างจิตสานึก การวิเคราะห์อภิมาน จาก
งานวิจยั จานวน 16 ฉบับ พบค่าขนาดอิทธิพล ดังนี้ พนักงานเก็บขยะ มีอตั ราการเกิดอาการระบบ
ทางเดินหายใจ ร้อยละ 26.2 และคนงานขยะมูลฝอยชุมชน มีอตั ราการเกิดอาการปวดหลัง ร้อยละ

จ
67.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001) และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก มีจานวน 21 ข้อ ผลการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า คือ บริ บท
ชุมชนและเทศบาล จานวน 10 ปัจจัย ได้แก่ จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ จานวนชุมชน จานวน
ประชากรแฝง ปริ มาณขยะ ประเภทขยะที่มากที่สุด ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน ความพร้อมด้าน 4M สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก และสภาพปัญหาการจัดการ
ขยะเขตรอยต่อ กระบวนการ คือ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ประกอบด้วย องค์ประกอบที่
1 การลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 5 ข้อ องค์ประกอบที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
จานวน 9 ข้อ และองค์ประกอบที่ 3 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 7 ข้อ และผลลัพธ์
คือ ข้อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ตน้ ทาง ประกอบด้วย 1) สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการ
ต่อ 2) สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิม่ และ 3) สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือก การ
พัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน ใช้กระบวนการ PDCA คือ Plan: การเตรี ยมข้อมูล Do: การทดสอบอัล
กอรึ ทึมและการสร้างตัวแบบ Check: ตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งาน และ Act:
ปรับแก้ไขตามคาแนะนา ได้แอปพลิเคชัน “WEECA” และผลการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
ระบบได้กลยุทธ์ จานวน 13 กลยุทธ์ ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งาน (ผู ้
ตรวจสอบ) พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด (มากกว่าร้อยละค่าเฉลี่ย 80) ทั้งสองส่ วน ดังนั้นควรมีการ
นาข้อค้นพบที่ได้ระบบการตรวจสอบ ไปใช้ในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสาหรับ
เทศบาล
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This research and development aimed to 1) study the waste management situation
and waste management inspection at the source in Thailand, foreign countries and
Eastern Economic Corridor (EEC), 2) develop of municipal waste management inspection
system at the source in EEC and 3) study the efficiency of the system. There were three phases:
Situation study phase involved systematic review, meta-analysis and situation analysis in EEC.
There were two sample groups: 1) Research reports that were published in 2010 - 2019 and 2)
Key informants of 8 municipalities, totaling 75 people. System development phase involved
drafting of the system, confirming the system, defining strategies and developing into a system
application. The samples were the key informants in the situational studies. In the study of the
efficiency of the system, the sample group comprised of 6 specialists and 30 users (inspectors).
The tools were used to collect data through quality testing consisted of research report selection
form, research quality assessment form, research synthetic form, checklist, questionnaires and
efficiency evaluation form. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation, meta-analysis and content analysis.
The results found that seven researches conducted in Thailand were to study the
waste situation, model development and key success factors. In contrast, nine researches
conducted in foreign countries were subjected to turn law and policy into practice and create
awareness. A meta-analysis based on 16 research reports showed that the respiratory disease
incidence was found among garbage collectors at the significant level of 26.2 percentage, back
pain incidence was found among municipal waste worker at the significant level of 67.2
percentage (p <0.001), and there were 21 items in the EEC waste management. The inspection

ช
system of municipal waste management at the source in the EEC includes the input that were 10
factors of community and municipality context: population, area size, number of communities,
number of latent populations, quantity of waste, type of waste, community variation, 4M
readiness, population movement problems and waste management problems at the border. The
process was the management of municipal waste at the source, consisted of three components, the
reduction of the amount of municipal waste in the amount of 5 items, the separation of the
municipal waste in the amount of 9 items, and the collection of the municipal waste in the number
of 7 items. The output were: municipal waste management options at the source, including 1) to
continue, 2) to more than, and 3) municipalities to do better than alternative proposals.
Development of a web application using PDCA processes were, Plan: preparation of data, Do:
algorithm testing and modeling, Check: validation by experts and users, Act: modify, and finally,
follow the instructions and develop the application "WEECA". As a result of the system
development strategy, 13 strategies were obtained. The efficiency of the system by experts and
users (inspectors) was found to be at the highest level (more than 80% of the average) to be used
in municipal waste management planning for the municipality.

ซ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี โดยความกรุ ณ าจากรองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ธ ร
ตัณวัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ที่
ให้ความเมตตา ช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาในการจัดทาดุษฎีนิพนธ์โดยตลอดทุกขั้นตอน และเป็ นครู ให้
ข้าพเจ้าได้เรี ย นรู้ ท้ ังวิช าการ ประสบการณ์ อย่างเต็ม ที่ เต็ม ก าลัง ซึ่ งท่ านมี ส่ ว นส าคัญ อย่างยิ่งต่ อ
ความสาเร็ จของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ประธานคณะกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์
อาจารย์ ดร.วัลลภ ใจดี และรองศาตราจารย์ ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ และ
ขอขอบพระคุ ณ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ให้ค วามอนุ เคราะห์ ต รวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ และ
ความถูกต้องของข้อมูล
ขอขอบคุณ วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดตรัง ที่ สนับสนุ นทุนในการศึกษาต่อ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ไพบูลย์ ชาวสวนศรี เจริ ญ ผูเ้ ป็ นครู และผูบ้ งั คับบัญ ชา ที่ ให้การสนับสนุ น
แนวคิดและสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน และขอขอบคุณทีมงานวิทยาลัยการ
สาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดตรัง ที่เป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั และผูช้ ่วยเหลือ ทาให้ขา้ พเจ้าดาเนิ นการได้สาเร็ จ
ลุล่วงทุกขั้นตอน
ขอขอบคุ ณ นายกเทศมนตรี ผูบ้ ริ ห ารของเทศบาลที่ เป็ นพื้ น ที่ ศึ ก ษาทุ ก ท่ าน ที่ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการดาเนิ นการวิจยั ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทุกท่าน ในการให้ขอ้ มูลซึ่ ง
เป็ นส่ วนสาคัญในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งสาหรับมารดา บิดา ผูส้ รรสร้างความเป็ นคนและส่ งเสริ มให้
ข้าพเจ้าใฝ่ เรี ยนตลอดมา ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคน ที่คอยเป็ นแรงกาย แรงใจ ตลอดจนส่ งเสริ มในทุก ๆ ด้าน
ท้ายสุ ดนี้ หากผลการวิจยั ของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ สามารถนาไปเป็ นข้อมูลหรื อแนวทางอัน
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ขอให้คุณความดีจงอยูก่ บั ท่านและครอบครัวตลอดไป
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยเป็ นปัญหาสาคัญและเรื้ อรังมายาวนาน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560) และปัญหาขยะได้ถูกยกมาเป็ นวาระแห่งชาติ ในปี 2557 (ราชกิจจานุเบกษา, 2557) แต่
ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนยังคงเพิม่ ขึ้น จากปี 2557 - 2560 มีปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน 26.19, 26.85,
27.06 และ 27.40 ล้านตัน ตามลาดับ โดยปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งปัญหาขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นส่ งผลต่อความปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็ นประชาชนหรื อผูป้ ระกอบอาชีพที่สมั ผัสกับขยะมูล
ฝอยชุมชน ส่ งผลต่อโรค อันตราย การติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และความเครี ยด
รวมทั้งปัญหาสิ่ งแวดล้อมเหตุราคาญ (จรู ญ ชิดนายี, 2550; ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 2553; ศิริพรรณ ศิรสกุล,
2554; ปิ ยะชาติ ศิลปะสุ วรรณ, 2557; กรมควบคุมมลพิษ, 2560; Maria, L., Tokico, M., Manildo, F.,
Marco, A. & Margarita, A., 1997) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ผา่ นมามีหลักการจัดการที่
แหล่งกาเนิดหรื อการทิ้ง การเก็บรวบรวม การขนส่ ง และการกาจัด (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2553) แต่ปริ มาณขยะยังคงเพิม่ ขึ้น หากมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ซึ่ง
หมายถึงการลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน และการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ 2559; เจษฎา เสี ยงลือชา 2561; ราชกิจจานุเบกษา, 2560; อาณัต
ต๊ะปิ นตา, 2553) เป็ นการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด และสามารถแก้ปัญหากลางทางและ
ปลายทางได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางในปัจจุบนั ยังคงมีสภาพปัญหา ดังนี้ 1) การลดปริ มาณ
ขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ขาดความต่อเนื่องในการสร้างจิตสานึก และประชากรแฝงไม่ให้ความ
ร่ วมมือ (สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555) โดยในประเทศไทยยังไม่มีการจัดการตามหลัก 5Rs
การออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
เกี่ยวกับ Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า) Recycling (รี ไซเคิล) 2) การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ไม่มี
การคัดแยกขยะ (ธเรศ ศรี สถิตย์, 2559) ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ (ปนัดดา ภู่เจริ ญ
ศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี อายุวฒั น์, 2555) ประชาชนขาดวินยั ไม่ตระหนักเรื่ องการ
คัดแยกขยะ โดยในประเทศไทยยังไม่มีการจัดการในด้านผูผ้ ลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีก ที่
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ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนการคัดแยกขยะมูลฝอย และ 3) การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ประชาชนบางส่ วนไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม (สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน, 2558) โดยในประเทศไทยยังไม่มีการจัดการ คือ ครัวเรื อนได้รับถังขยะรี ไซเคิล
ในประเทศไทยมีกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมาย
อื่น ๆ ที่คาบเกี่ยวการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอีกหลายฉบับ ทาให้เกิดปัญหาที่สาคัญ คือ ขาดกลไก
การตรวจสอบ และขาดการบังคับใช้ที่มีประสิ ทธิภาพ มีความซ้ าซ้อน หน่วยงานที่บงั คับใช้ต่างกัน จึงมี
แนวทางในการปฏิบตั ิที่ต่างกัน ไม่เอื้อต่อการจัดการทั้งระบบ (สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555;
ศุภกรณ์ ฮัน่ ตระกูล, 2557; นันทิยา หินนนท์ บวรทิพย์ เปรื่ องวงศ์ และสุ วิทย์ นิ่มน้อย, 2558; วิชยั โถ
สุ วรรณจินดา, 2558) และกฎหมายที่มีอยูเ่ กี่ยวข้องไม่ครอบคลุมต้นทาง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ
ยังไม่ชดั เจน ต่างกันกับต่างประเทศ โดยในโซนเอเซีย ประเทศสิ งค์โปร์ มาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น
มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (Latifah, A.M., Mohd, A.A., Samah, Nur, I.,
& Mohd, Z., 2009; Cohristopher, L., 2010; Dennis, V. P., 2013; Ministry of the Environment, 2014)
ส่ วนในโซนยุโรป ประเทศอเมริ กา และเยอรมัน พบว่า มีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่ งครัด (Waste
Avoidance, Recovery and Disposal Act, 1994; RCRA,1976)
จากการทบทวนวรรณกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของประเทศไทย พบว่า
เป็ นการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
และศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็ จ (ศุภริ นทร์ อนุตธโต มานะชัย รอดชื่น และ ธนียา เจติยานุกรกุล, 2558;
วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, 2560; นงกต สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์ ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และสื บชาติ
อันทะไชย, 2557; พีรยา วัชโรทัย, 2556) ซึ่งเป็ นการศึกษาตามบริ บทของชุมชนและเทศบาล แต่ยงั
ไม่มีการศึกษาที่มีการบูรณาการระหว่างปัจจัยนาเข้ากับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่มี
ความเหมาะสมกับเทศบาล เพื่อเป็ นทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ ว ซึ่งก็คือระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสาหรับเทศบาล
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หมวด 3 ได้
กาหนดให้การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นใดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งรู ปแบบการบริ หารมี 2 แบบ คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) และ
เทศบาล ซึ่งมีความแตกต่างในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กล่าวคือ อบต. มีนายอาเภอเป็ นผูก้ ากับ
ดูแล ส่ วนเทศบาลมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูก้ ากับดูแล โดยมีนายอาเภอเป็ นผูช้ ่วย และเงินอุดหนุน
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ทัว่ ไปเทศบาลจะได้รับมากกว่า อบต. รวมทั้งเทศบาลสามารถกาหนดกรอบอัตรากาลังได้ครอบคลุม
ทุกภารกิจที่เป็ นอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทาให้มีโครงสร้างอัตรากาลังที่ชดั เจนในการรองรับภารกิจ
(สุ นทรชัย ชอบยศ, 2556) ดังนั้นบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลสามารถ
ดาเนินการได้เต็มศักยภาพและครอบคลุมพื้นที่
การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่ งแวดล้อม นับเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาในเขต
พื้นที่พฒั นาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัด คือ
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งเดิมได้กาหนดเป็ นจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ใน
ปัจจุบนั ได้กาหนดพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา,
2561) จึงใช้ชื่อเรี ยกว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ภาษาอังกฤษว่า Eastern Economic
Corridor (EEC) เช่นเดิม เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร และแรงงานที่เพิม่ ขึ้น คาดการณ์
ว่า 20 ปี ข้างหน้า ปริ มาณขยะจะเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า (สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก, 2559)
จะเห็นได้วา่ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางยังคงมีสภาพปัญหาซึ่งจะส่ งผลต่อ
ปริ มาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กลางทางและปลายทางต่อไป ซึ่งหาก
ปริ มาณขยะยังคงเพิ่มขึ้นจะยิง่ ส่ งผลต่อปัญหาสุ ขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึงแม้
การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ตาม แต่ระบบการตรวจสอบยังไม่ชดั เจน และไม่เป็ นรู ปธรรม รวมทั้งช่องว่างของกฎหมายที่
ไม่ครอบคลุมต้นทาง และการศึกษาที่ผา่ นมาเป็ นการพัฒนารู ปแบบ ศึกษาสถานการณ์และสภาพ
ปัญหาแบบแยกส่ วน ยังขาดการบูรณาการปัจจัยด้านบริ บทชุมชนและเทศบาลกับการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการศึกษา
ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อสร้างองค์ความรู้และนามาใช้ในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนสาหรับเทศบาล
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของ
ไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

คาถามการวิจัย
1. สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย
ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็ นอย่างไร
2. ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็ นอย่างไร
3. ประสิ ทธิภาพของระบบระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อยูใ่ นระดับใด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
R1
1. การสั งเคราะห์ งานวิจัยอย่างเป็ นระบบ
สถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบ และ
ผลกระทบทางสุ ขภาพอันเนื่องมาจากการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทางของไทยและ
ต่ างประเทศ
2. สถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม
- ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน
- ประเภทขยะมูลฝอยชุมชน
- การคุย้ เขี่ยขยะ
2.2 สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางของเทศบาล
2.3 สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล
2.4 สภาพปัญหา/อุปสรรคด้านการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
2.5 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
2.6 บริ บทชุมชนและเทศบาล
- จานวนประชากร
- ขนาดของพื้นที่
- ความหนาแน่นของประชากร
- จานวนชุมชน
- จานวนประชากรแฝง
- ลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนชุมชน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

D1
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทางสาหรับเทศบาล
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ร่ างระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

R2
การยืนยันระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทางสาหรับเทศบาล
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- กลยุทธ์การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล

D2
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ
- Plan : การเตรี ยมข้อมูล
- Do: การทดสอบอัลกอรึ ทึมและการสร้างตัวแบบ
- Check: ตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ
ผูใ้ ช้งาน
- Act: ปรับแก้ไขตามคาแนะนาแล้วพัฒนาแอปพลิเคชัน

R3
ประสิทธิภาพของระบบ
- ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผู้
ตรวจสอบ)
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เกิดองค์ความรู้ดา้ นระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เพื่อความ
ปลอดภัยทางด้านสุ ขภาพของประชาชน และนามาใช้ในการแก้ปัญหาตามบริ บทของพื้นที่ได้
2. เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการออกกฎหมายหรื อเทศบัญญัติดา้ นความปลอดภัยจากการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3. ลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ทาให้ลดค่าใช้จ่ายจากการจัดการขยะมูลฝอยและ
ค่าใช้จ่ายปัญหาสุ ขภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R & D) โดยทาการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสร้าง
ระบบในรู ปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยมีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ านประชากร ประกอบด้วย
1.1 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทาง เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ประกอบด้วย
1.1.1 หน่วยงานเทศบาล อย่างน้อย จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1)
นายกเทศมนตรี หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และ 2) เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.1.2 ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ ในพื้นที่ของเทศบาลที่ศึกษา อย่างน้อย
จานวน 3 คน
1.1.3 ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล ในพื้นที่ของเทศบาลที่ศึกษา อย่าง
น้อย จานวน 3 คน
1.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Experts) ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่
1.2.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบผลลัพธ์ จานวน
5 ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมจากสถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ท่าน 2) ด้าน
การใช้ซอฟต์แวร์ WEGA จานวน 2 ท่าน และ 3) ด้านการปกครองท้องถิ่น จานวน 2 ท่าน
1.2.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญในการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ จานวน 6 ท่าน
ได้แก่ 1) ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมจากสถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ท่าน 2) ด้านการพัฒนานโยบาย
การแพทย์และการสาธารณสุข จานวน 1 ท่าน 3) ด้านการปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 1 ท่าน 4) ด้าน
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วิชาการสาธารณสุ ขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมหรื อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จานวน
1 ท่าน และ 5) ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรื อการสร้างแอปพลิเคชัน จานวน 2 ท่าน
1.3 ผูใ้ ช้งาน (User) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.3.1 ผูใ้ ช้งาน ในการตรวจสอบความถูกต้องของปัจจัยนาเข้า การจัดการ
และการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key
informants) จากหน่วยงานเทศบาลในการศึกษาสถานการณ์
1.3.2 ผูใ้ ช้งาน ในการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ โดยการทดลองใช้
แอปพลิเคชันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จานวน 30 ท่าน ได้แก่
นายกเทศมนตรี หรื อตัวแทน ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข และนักวิชาการสุ ขาภิบาลหรื อนักวิชาการ
สาธารณสุ ขที่รับผิดชอบงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ที่ไม่ใช่พ้นื ที่ในการศึกษาสถานการณ์และการพัฒนาระบบ
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
2.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2.2 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผูใ้ ช้งาน
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการศึกษา ทบทวนสถานการณ์และปรากฏการณ์การพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และพัฒนาระบบ ในช่วงเดือน มกราคม 2562 - ตุลาคม 2563
4. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor; EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

ข้ อจากัดของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้เฉพาะในเขตเทศบาล ซึ่งมีลกั ษณะความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนตามขอบเขตด้านพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผลการศึกษาใช้
กาหนดนโยบายของท้องถิ่นได้ ไม่สามารถกาหนดในระดับประเทศ และเนื่องจากในงานวิจยั ครั้งนี้
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มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ทาให้จานวนกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ในการศึกษามีค่อนข้างน้อย การ
จัดการเหมืองข้อมูล (Data Mining) ด้วยการทดสอบอัลกอริ ทึม C 4.5 (J48) อาจทาให้ผลลัพธ์จาก
การใช้แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) มีโหนดที่เกี่ยวข้องน้อย

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การพัฒนาระบบ หมายถึง กระบวนการยกระดับการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย การยกร่ าง การ
ยืนยัน และการสร้างปรับปรุ งระบบ
1.1 การยกร่ าง หมายถึง การกาหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการศึกษาสถานการณ์
การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
1.2 การยืนยัน หมายถึง การดาเนินการให้เกิดความเชื่อมัน่ ในระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อยืนยันระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1.3 การสร้างปรับปรุ งระบบ หมายถึง การปรับแก้ไขตามผลการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus group discussion) เพื่อให้ได้ระบบที่เกิดการยอมรับของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง การจัดการปัจจัยนาเข้า
ได้แก่ สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก กระบวนการ ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็ นข้อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทาง เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึ้น
3. ต้ นทาง หมายถึง แหล่งกาเนิดของขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการโดยเทศบาลหรื อชุมชน
ของเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ การลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน การคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชน และการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน
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4. เทศบาล หมายถึง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตาบล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง พื้นที่ซ่ ึงครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี
ระยอง และฉะเชิงเทรา
6. ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากครัวเรื อน ร้านค้า ตลาด โรงเรี ยน และ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย ขยะทัว่ ไป จาพวก เศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ ขยะ
อินทรี ย ์ จาพวกเศษอาหารต่าง ๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ ขยะรี ไซเคิล จาพวก แก้ว กระดาษ โลหะ
พลาสติก อลูมิเนียม ยาง ฯลฯ และขยะอันตรายชุมชน จาพวก กระป๋ องสเปรย์ นายาล้างห้องน้ า ไม่
รวมถึงขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
7. การสั งเคราะห์ งานวิจัยอย่างเป็ นระบบสถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบ และ
ผลกระทบทางสุ ขภาพอันเนื่องมาจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางของไทยและต่ างประเทศ
หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ และการวิเคราะห์อภิมานการ
ตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและ
ประชาชน
8. สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หมายถึง การศึกษา 1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม ได้แก่
ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน ประเภทขยะมูลฝอยชุมชน และการคุย้ เขี่ยขยะ 2) สถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล 3) สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางของเทศบาล 4) สภาพปัญหา/อุปสรรคด้านการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทาง 5) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง และ
6) บริ บทชุมชนและเทศบาล ได้แก่ จานวนประชากร ขนาดของพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร
จานวนชุมชน จานวนประชากรแฝง และลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนชุมชน
9. กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับ
เทศบาล หมายถึง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และกาหนด
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
10. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ หมายถึง กระบวนการสร้างเครื่ องมือในการใช้งานระบบ
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดยการวางแผน (Plan: การเตรี ยมข้อมูล) ลงมือปฏิบตั ิตามแผน (Do: การทดสอบอัลกอรึ ทึมและ
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การสร้างตัวแบบ) การตรวจสอบ (Check: ตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งาน) และ
การบันทึกปรับปรุ งแก้ไข (Act: ปรับแก้ไขตามคาแนะนาแล้วพัฒนาแอปพลิเคชัน)
11. ประสิ ทธิภาพของระบบ หมายถึง การตรวจสอบผลการใช้ระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณค่าการ
นาไปใช้ 2) ด้านความเป็ นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ 4) ด้านความถูกต้องครอบคลุม
น่าเชื่อถือ
11.1 ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ หมายถึง การตรวจสอบผล
การใช้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน
11.2 ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) หมายถึง การ
ตรวจสอบผลการใช้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผูใ้ ช้งาน จานวน 30 ท่าน
12. ตัวแทนหน่ วยงานเทศบาล หมายถึง นายกเทศมนตรี หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตาบล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
13. ผู้นาภาคีเครือข่ ายด้านสุ ขภาพ หมายถึง ผูน้ า แกนนา ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทาง โดยการผลักดันและประสานงานระหว่างเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล
14. ตัวแทนประชาชน หมายถึง ตัวแทนครัวเรื อน ตัวแทนชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจาก
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล
15. ผู้ใช้ งาน (ผู้ตรวจสอบ) หมายถึง นายกเทศมนตรี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม นักสุ ขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุ ข ที่มีสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มี
หน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสุ ขภาพของประชาชน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อความ
ปลอดภัย
2. สถานการณ์ปัญหาการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อความปลอดภัย
3. สถานการณ์ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อความปลอดภัยใน
ประเทศและต่างประเทศ
4. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจและเทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ
5. แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
6. พื้นที่ศึกษา
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพือ่
ความปลอดภัย
1. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
หลักการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่เก็บรวบรวม การขนส่ ง และ
การกาจัด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553; พีรพงษ์ จันทราเทพ และสุ นิษา ชายเกลี้ยง,
2554) ส่ วนระบบของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดาเนินการที่แหล่งกาเนิดหรื อการทิ้ง การเก็บ
รวบรวม การขนส่ ง และการกาจัด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553) อาจกล่าวได้วา่ เป็ น
การจัดการตั้งแต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง โดยแหล่งกาเนิดหรื อการทิ้งเป็ นการจัดการต้นทาง
การเก็บรวบรวมและการขนส่ งเป็ นการจัดการกลางทาง และการกาจัดเป็ นการจัดการปลายทาง หาก
มีการจัดการที่ไม่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนอาจทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 แหล่งกาเนิดหรื อการทิ้ง
แหล่งกาเนิดหรื อการทิ้งเป็ นการจัดการต้นทาง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ ประชาชน
บ้านเรื อน สถานประกอบการ โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูน้ า
ชุมชนการจัดการที่แหล่งกาเนิดหรื อการทิ้ง มีการใช้หลักของการคัดแยกขยะ 3Rs และ 7Rs
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1.2 การเก็บรวบรวมและการขนส่ ง
การเก็บรวบรวมและการขนส่ งเป็ นจัดการที่กลางทาง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่
พนักงานเก็บขยะ พนักงานขับรถขนขยะ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แกนนาชุมชน และผูน้ าชุมชน การจัดการที่ทางผ่าน มีการจัดการโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แต่ละพื้นที่ บางพื้นที่มีการดาเนินการด้วยตนเอง บางพื้นที่มีการจ้างบริ ษทั เอกชนในการจัดการ
1.3 การกาจัด
การกาจัดเป็ นจัดการที่ปลายทาง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ พนักงานจัดการขยะ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น แกนนาชุมชน ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน และ
ประชาชนที่อยูร่ อบสถานที่กาจัดขยะ ผูป้ ระกอบอาชีพนอกระบบ ได้แก่ ซาเล้ง คนคุย้ เขี่ยขยะ ร้าน
รับซื้อของเก่า การจัดการที่ทางผ่าน มีการจัดการโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ บาง
พื้นที่มีการดาเนินการด้วยตนเอง บางพื้นที่มีการจ้างบริ ษทั เอกชนในการจัดการ
2. แนวคิด ทฤษฎีระบบ (Systematic Theory)
2.1 แนวคิดและความเป็ นมาของทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีระบบ (Systematic Theory) มีการกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1920 โดย
Ludwig Von Bertalanffy นักชีววิทยา (Putt, A. M., 1978) ต่อมาแนวคิดนี้เริ่ มแพร่ หลาย ในปี ค.ศ.
1940 และพัฒนาไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ เช่น ฟิ สิ กส์ Cybernetic กลศาสตร์การควบคมกลไก โดย
พัฒนาเป็ นทฤษฎีความซับซ้อน (Complexity theory) ที่มีการผุดบังเกิด (Emergence) เป็ นลักษณะ
สาคัญ หมายถึง คุณสมบัติของระบบรวมที่แตกต่างไปจากผลรวมทั้งหมด บางส่ วนก็พฒั นาเป็ น
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos theory) จุดสาคัญของทฤษฎีระบบ คือ การมองแบบไม่แยกส่ วนหรื อมี
มุมมองว่าทุกสิ่ งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ส่ วนย่อยสัมพันธ์กบั ส่ วนใหญ่ คือ การคิดอย่าง
กระบวนการระบบ (Systematic thinking) (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2548) โดยทฤษฎีระบบมีความคิดอยูบ่ น
พื้นฐานของระบบที่มีความสลับซับซ้อน (Complex system) คือ ถ้าสามารถเป็ นอย่างนี้ ก็สามารถเป็ น
อย่างนั้น หรื อเป็ นอย่างอื่นได้หลายอย่าง ไม่ตายตัว หัวใจของทฤษฎีระบบ จึงไม่ได้อยูท่ ี่การ
วิเคราะห์ วิจยั ส่ วนนั้น ๆ เท่านั้น แต่เป็ นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหลายว่ามี
ความสัมพันธ์กนั (ปัญญา ยงยิง่ , 2561)
2.2 ความหมายของระบบ (System)
กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของระบบ (System) ว่าหมายถึง
การรวบรวมสิ่ งต่าง ๆ ทั้งหลาย ที่มนุษย์ได้ลอกแบบและสร้างสรรค์ข้ ึนมา เพื่อสามารถนาสิ่ ง
เหล่านั้นมาจัดการ ดาเนินงานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งสิ่ งเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั ด้วยการกาหนดวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อให้เป็ นเอกภาพหรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ ระบบเป็ น
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เหมือนชุดของสิ่ งที่มีปฏิสมั พันธ์ หรื อการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสิ่ งที่มีการดารงอยูท่ ี่แตกต่างและ
เป็ นอิสระต่อกัน ที่ได้ถูกควบรวม ในรู ปแบบบูรณาการของส่ วนรวมทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย
ส่ วนย่อยหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กนั อาจจะเกิดโดยธรรมชาติ เช่น ร่ างกายมนุษย์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบการหายใจ ระบบย่อยอาหาร เป็ นต้น โดยระบบต่างทางานในระบบนั้น ๆ แล้ว
มามีปฏิสมั พันธ์กนั เพื่อให้ร่างกายสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้ หรื อเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ออกแบบและ
สร้างสรรค์ข้ ึน อย่างมีระเบียบแล้วนาสิ่ งเหล่านั้นมารวมกัน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุได้
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
ปัญญา ยงยิง่ (2561) ได้อธิบายว่า ระบบ เป็ นรู ปแบบแนวคิดการจัดการที่มอง
ภาพเป็ นองค์รวม โดยมีระบบย่อย ๆ ประกอบอยูใ่ นระบบใหญ่ มีความสัมพันธ์กนั และทางานร่ วมกัน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน ขั้นตอนของการปฏิบตั ิน้ นั ต้องชัดเจน
ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้ อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2.3 ประเภทของระบบ
ระบบสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ (วนิดา ฉัตรวิราคม, 2553)
2.3.1 ระบบปิ ด (Closed System) คือ ระบบที่มีความสมบูรณ์
ภายในตัว อย่างไม่พยายามผูกพันกับระบบอื่นใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ใน
สังคมระบบปิ ดและระบบเปิ ด ในองค์กรแบบปิ ด (Closed System) ระบบนี้จะไม่เกี่ยวข้อง และ
ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม ส่ วนในองค์การแบบเปิ ด (Open System) จะได้รับอิทธิพลอย่าง
มากจากสิ่ งแวดล้อม
2.3.2 ระบบเปิ ด (Open System) คือ ระบบที่ตอ้ งอาศัยการติดต่อ
สัมพันธ์กบั บุคคล องค์กร หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ในลักษณะเป็ นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ ึงกัน
และกัน และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความสมดุล รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลหรื อ
อิทธิพลต่อการทางานขององค์กรเช่นกัน
2.4 ส่ วนประกอบของระบบ
วิธีการเชิงระบบจัดเป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการจัดการสิ่ งต่างให้เป็ นระเบียบ
เพื่อนาไปสู่การทางานให้ตรงกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการ โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สาคัญของ
สิ่ งนั้นอย่างละเอียด และจัดการองค์ประกอบเหล่านั้นให้สมั พันธ์กนั ซึ่งส่ วนประกอบสาคัญของ
ระบบประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 5 ส่ วน (ทิศนา แขมมณี , 2545) ดังนี้
2.4.1 ตัวป้ อน คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนั้น หรื ออีกนัย
หนึ่งก็คือ สิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้น องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบใดระบบหนึ่งจะมี
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จานวนหนึ่ง จะมีจานวนและความสาคัญมากน้อยเพียงใด มักขึ้นอยูก่ บั ความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ของผูจ้ ดั ระบบ
2.4.2 ประมวลผล คือ การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบ ให้มีลกั ษณะที่เอื้ออานวยต่อการบรรลุเป้ าหมาย ระบบใดระบบหนึ่งอาจมีองค์ประกอบ
เหมือนกัน แต่อาจมีลกั ษณะของการจัดความสัมพันธ์แตกต่างกันได้ แล้วแต่ความคิด ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูจ้ ดั ระบบ
2.4.3 ผลผลิต คือ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดาเนินงาน หากผลที่
เกิดขึ้นเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ แสดงว่า ระบบนั้นมีประสิ ทธิภาพ หากผลที่เกิดขึ้นไม่เป็ นไป
ตามที่คาดหวัง แสดงว่าระบบนั้นยังมีจุดบกพร่ อง ควรที่จะพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการหรื อ
ตัวป้ อนซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดผลนั้น
2.4.4 กลไกลควบคุม คือ กลไกหรื อวิธีการที่ใช้ในการควบคุมหรื อ
ตรวจสอบ กระบวนการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4.5 ข้อมูลป้ อนกลับ คือ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างผลผลิตกับจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะเป็ นข้อมูล ป้ อนกลับไปสู่การปรับปรุ งกระบวนการและตัวป้ อน
ซึ่งสัมพันธ์กบั ผลผลิตและตัวป้ อน ซึ่งสัมพันธ์กบั ผลผลิตและเป้ าหมายนั้น มีลกั ษณะดังภาพที่ 2

กลไกควบคุม

ตัวป้ อน

กระบวนการ
ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อการปรับรุ งแก้ไข

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของระบบที่สมบูรณ์
ที่มา: ทิศนา แขมมณี (2545)

ผลผลิต
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3. ทฤษฎีวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle) (สานักงานมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2554)
Deming Cycle หรื อบางคนเรี ยกว่า Deming Prize หรื อวงจร PDCA คือ วงจรการบริ หารที่ใช้
ในการบริ หารการวางแผน (P : Plan) และปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (D : Do)
เพราะทาให้ทุกคนรู้จกั วางแผนงานก่อนจะนาไปปฏิบตั ิ และเมื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วก็รู้จกั ตรวจสอบ
หาจุดบกพร่ อง (C : Check) เพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนกว่าเดิม (A : Act) วงจร PDCA จึงถูก
นาไปใช้เป็ นเครื่ องมือและเทคนิคในเรื่ องการบริ หารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA Methodology) หรื อเรี ยกว่าวงจร PDCA หรื อวงจรชิวฮาร์ท
(Shewhart Cycle) ตามชื่อของ Walter A. Shewhart นาเสนอในหนังสื อ Statistical Method from the
Viewpoint of Quality Control และบางครั้งก็เรี ยกว่าวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เพราะ Dr. W.
Edwards Deming ได้นาเสนอแนวคิดนี้ในประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงเรี ยกวงจรนี้วา่ Deming Cycle
PDCA เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนวงจร PDCA ได้รับการพัฒนามาจากวงจรเดมิ่ง
ที่แสดงถึงความสาคัญของการออกแบบการผลิต การจาหน่าย และการวิจยั เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ให้ดีข้ ึนกว่าเดิม PDCA สามารถทาให้งานสาเร็ จสมบูรณ์ ถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ เชื่อถือ และ
ไว้วางใจได้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ที่เรี ยกว่าวงจร PDCA เป็ นวงจรหรื อวงล้อที่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุ ดคือ Plan-Do-Check-Act ดังภาพที่ 3
1
Design
4
Research

1
Plan
2
Produce

4
Act

3
Sales
วงจรเดมมิ่ง
ภาพที่ 3 วงจรเดมมิ่งและวงจร PDCA
ที่มา: สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554)

2
Do
3
Check
วงจร PDCA
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3.1 ขั้นตอนการจัดการ PDCA
3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 เขียนแผนงาน (P: Plan) เป็ นขั้นตอนการวางแผน ซึ่งต้อง
พิจารณาในประเด็นที่สาคัญ คือ
3.1.1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และพันธกิจ
(Mission) ให้ชดั เจนและกาหนด
3.1.1.2 คุณลักษณะที่ใช้ควบคุมไปด้วยตลอดจนการพิจารณาถึง
ตัวแปรที่เกิดขึ้นให้ชดั เจน
3.1.1.3 กาหนดเป้ าหมายที่สามารถบรรลุได้
3.1.1.4 กาหนดวิธีการที่จะปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนด
3.1.1.5 กาหนดวิธีการตรวจสอบติดตามผล/ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตามแผน
3.1.1.6 ระบุขอ้ จากัดของทรัพยากรที่มีผลต่อแผน เช่น ทรัพยากร
มนุษย์ เงินทุน ระยะเวลา เครื่ องมือ เป็ นต้น
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้ (D: Do) ซึ่งแบ่งออกเป็ น
3.1.2.1 ศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและวิธีการตามแผนงานที่
กาหนด ตลอดจนฝึ กอบรมให้บุคลากรเข้าใจวิธีการทางานก่อนลงมือปฏิบตั ิ
3.1.2.2 ลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
3.1.2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ เพื่อใช้ใน
การตัดสิ นใจ
3.1.3 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสิ่ งที่ได้ทาไปแล้ว (C: Check) เป็ นการตรวจสอบ
ผลความก้าวหน้าของงานและการประเมินผล เพื่อดูวา่ เป็ นไปตามแผนหรื อไม่มีปัญหาอุปสรรค
อะไรในการปฏิบตั ิ
3.1.3.1 ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ว่างานที่ได้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดหรื อไม่ หรื อเป็ นไปตามขั้นตอนที่กาหนดไว้หรื อไม่
3.1.3.2 ตรวจสอบผลเชิงปริ มาณโดยการวัดความผิดพลาดความ
แปรปรวนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงาน
3.1.3.3 ตรวจสอบผลคุณลักษณะด้านคุณภาพเปรี ยบเทียบกับ
เป้ าหมายที่จดั ตั้งไว้
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3.1.4 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง (A: Act) เมื่อตรวจสอบสิ่ งที่ได้
ทาตามแผน พบว่า มีส่วนบกพร่ องเพราะแผนไม่ดีหรื อไม่ได้ทาตามแผน เราต้องแก้ไขส่ วนที่
บกพร่ องโดย
3.1.4.1 แก้ไขที่ตน้ เหตุ
3.1.4.2 ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที
3.1.4.3 เมื่อแก้ไขปัญหาบรรลุผลสาเร็ จแล้ว ให้จดั ทาเป็ น
มาตรฐานการทางาน เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดความบกพร่ องขึ้นมาอีก
3.1.4.4 ค้นหาวิธีการพัฒนา/ปรับปรุ งระบบ และวิธีการทางาน
นั้น ๆ ซึ่งก็คือ “การพัฒนา” (Improvement: I) เป็ นการทา PDCA ซ้ าเพื่อยกระดับเป้ าหมายให้สูงขึ้น

แก้ไข
(Act)

P

วางแผน
(Plan)

D

A
ตรวจสอบ
(Check)

ทา
(Do)

C

ภาพที่ 4 วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) หรื อวงล้อ PDCA
ที่มา: สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554)
P = Plan

กาหนดเพิ่มนโยบายวัตถุประสงค์และตั้งเป้ าหมายให้ชดั เจนและกาหนด
พันธกิจ (Mission) การวางแผนกลยุทธ์วา่ จะทาอะไรที่ไหนโดยใคร และ
ด้วยวิธีใด
D = Do
ทาความเข้าใจและลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางไว้
C= Check ตรวจสอบและยืนยันความก้าวหน้าหรื อผลการปฏิบตั ิโดยเปรี ยบเทียบกับแผน
ที่ได้วางไว้ทบทวนกลยุทธ์ที่วางไว้
A = Act หาทางปรับปรุ งโดยการปรับเปลี่ยนยกเลิกหรื อจัดทามาตรฐานในส่วนที่การ
ปฏิบตั ิได้ผลดีและแนวทางในการปรับปรุ งรวมถึงการวางมาตรฐาน
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3.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนาวงจร PDCA ไปใช้
3.2.1 ลดความสูญเสี ยในการผลิตสิ นค้า
3.2.2 ลดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์
3.2.3 ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสิ นค้าและการบริ การ
3.2.4 ทาให้ขายสิ นค้าได้ตามเป้ าหมาย
3.2.5 บริ ษทั มีชื่อเสี ยงภาพพจน์ดีข้ ึน
3.2.6 พนักงานมีขวัญและกาลังใจดีทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ
3.2.7 สามารถแก้ปัญหาในการผลิตได้อย่างทันท่วงที
3.3 การปรับปรุ งคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วย PDCA
เป้ าหมายหลักของ PDCA คือ การปรับปรุ งคุณภาพ QCDSM อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
Quality
= คุณภาพ
Cost =
ต้นทุนการผลิต
Delivery = การส่ งมอบ
Safety =
ความปลอดภัย
Morale
= ขวัญและกาลังใจพนักงาน
เนื่องการผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ (Quality) จะทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจใน
สิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า คุม้ ประโยชน์ และลดการ
สูญเสี ยจะทาให้ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุน (Cost) ต่า และสามารถจาหน่ายได้ในราคาไม่สูงนัก อีกทั้งการ
ส่ งมอบ (Delivery) ที่ตรงเวลา สถานที่ และจานวน จะทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในคุณภาพของ
สิ นค้าและบริ การตลอดไป นอกจากนี้ในเรื่ องของความปลอดภัย (Safety) ก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการ
ทางานอย่างหนึ่ง ที่จะลืมเสี ยไม่ได้ เพราะอุบตั ิเหตุจะนามาซึ่งการสูญเสี ยในทรัพย์สิน ร่ างกาย ชีวิต
และความมัน่ คงในการทางานส่ วนขวัญและกาลังใจ (Morale) เป็ นภาวะจิตของบุคคลที่องค์กรต้อง
ดูแลให้ความเอาใจใส่ ต่อความรู้สึกและสนองความต้องการอย่างเป็ นธรรม ตามโอกาสที่เหมาะสม
เพราะคน คือ หัวใจสาคัญของการทางาน และเป็ นตัวแปรที่ช้ ีขาดความสามารถในการแข่งขันการ
เพิม่ ผลผลิตที่จะทาให้ยงั่ ยืนนานตลอดไป ควรเป็ นการเพิม่ ผลผลิตเพื่อลูกค้า พนักงาน และสังคม
ดังนั้น PDCA สามารถนามาใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าและบริ การได้ ดังนี้
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P = Plan
วางแผน
D = Do
ลงมือปฏิบตั ิตามแผน
C = Check
การตรวจสอบ
A = Act
บันทึกการปรับปรุ ง
แก้ไข

ออกแบบกาหนดสิ่ งที่จะต้องทาผลิตต้นแบบและทดสอบ
(หลังจากที่ได้รับทราบความต้องการของลูกค้า)
ผลิตตามแบบที่วางไว้
ตรวจสอบดูวา่ สิ นค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามที่ตอ้ งการ
หรื อข้อกาหนดของลูกค้าหรื อไม่
ถ้ามีขอ้ บกพร่ องก็ทาการแก้ไขปรับปรุ ง
ถ้าเป็ นที่พอใจก็จดั ทาเป็ นมาตรฐานวิธีการทางาน

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการดาเนินการ PDCA
ที่มา: สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2554)
4. การตรวจความปลอดภัย (จันทร์จารี เกตุมาโร, 2554)
เป็ นการค้นหาสาเหตุของอันตราย เพื่อเป็ นแนวทางการกาหนดมาตรการในการป้ องกัน ซึ่ง
อาจเป็ นวิธีการที่เป็ นทางการหรื อโดยบุคลากรในองค์กรที่มีประสบการณ์ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของความปลอดภัย ที่จะร่ วมมือกันในการสังเกต ตรวจตรา เอาใจใส่ ถึงสิ่ งผิดปกติความบกพร่ องที่
อาจเกิดมีข้ นึ ในการทางานก็ได้
4.1 ประเด็นในการตรวจความปลอดภัย
โดยทัว่ ไปจะมีแบบสารวจเพือ่ การตรวจสอบ และแจ้งผลไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง หัวหน้างาน
ผูจ้ ดั การ หรื อคณะกรรมการความปลอดภัยของหน่วยงาน เพื่อการแก้ไข โดยมีประเด็นในการตรวจ
ความปลอดภัย ดังหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
4.1.1 เรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความสะดวกของสถานที่
4.1.2 การจัดสุขาภิบาลโดยทัว่ ไป
4.1.3 เครื่ องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ า
4.1.4 เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ลมความดันสูง
4.1.5 เครนหรื อปั้นจัน่ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายหรื อยกสิ่ งของหนัก
4.1.6 อุปกรณ์ในการยกหรื อขนถ่ายวัสดุ
4.1.7 สัญญาณเตือนภัย เครื่ องดับเพลิง ทางหนีไฟและประตูหนีภยั
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4.1.8 สภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น ความร้อน แสง เสี ยง การระบาย
อากาศ
4.1.9 ความชื้น
4.1.10 เครื่ องจักรขนาดใหญ่
4.1.11 เครื่ องมือช่าง
4.1.12 ทางเดิน บันได ทางออก
4.1.13 สัญลักษณ์ดา้ นความปลอดภัย
4.1.14 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
4.1.15 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
4.2 วัตถุประสงค์ในการตรวจความปลอดภัย
4.2.1 เพื่อค้นหา Unsafe Act การกระทาที่ไม่ปลอดภัย
4.2.2 เพื่อค้นหา Unsafe Condition สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
4.2.3 เพื่อค้นหา Loss
4.3 หลักการตรวจความปลอดภัย
4.3.1 รู้อนั ตราย สิ่ งที่พบเห็นเป็ นการกระทาที่ไม่ปลอดภัย หรื อ สภาพการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย
4.3.2 ประเมินได้ ต้องประเมินว่าสิ่ งที่เห็นเป็ นอันตรายจริ งหรื อไม่ ต้อง
แก้ไขหรื อไม่
4.3.3 ควบคุมเป็ น เป็ นการให้คาแนะนา แก้ไข บันทึก แจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง
4.4 การจัดลาดับความสาคัญของสิ่ งที่จะทาการตรวจ
4.4.1 โอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุอนั ตราย
4.4.2 ระยะเวลาที่พนักงานสัมผัสต่อสิ่ งที่อาจเกิดอุบตั ิเหตุ
4.4.3 ความร้ายแรงหรื อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
4.4.4 ความยากง่ายในการตรวจหาสาเหตุ
4.4.5 เวลาและค่าใช้จ่าย
4.4.6 ความผิดพลาดของบุคคล
4.4.7 การเห็นคุณค่าหรื อประโยชน์
4.5 ประเภทของการตรวจ
4.5.1 การตรวจเป็ นระยะ (Periodic Inspection) เช่น เครน ลิฟท์ ไฟฟ้ า ถัง
ดับเพลิง
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4.5.2 การตรวจที่มิได้กาหนดเวลาแน่นอน (Intermittent Inspection)
4.5.3 การตรวจอย่างต่อเนื่อง (Regular Inspection)
4.5.4 การตรวจพิเศษ (Special Inspection)
4.6 วิธีการตรวจ
4.6.1 การสารวจ ทาตามแบบตรวจหรื ออาจใช้เครื่ องมือบางอย่าง
4.6.2 การสุ่ มตัวอย่าง การเลือกสารวจจุดที่สงสัย เช่น การฟุ้ งกระจายของ
สารเคมีหรื อหาประสิ ทธิภาพเครื่ องป้ องกัน
4.6.3 การวิเคราะห์วิจยั การวิจยั เชิงลึก เช่น เสี ยงดัง
4.6.4 การตรวจเยีย่ ม (Safety tour) การตรวจแบบเยีย่ มเยียนหน่วยงานต่าง ๆ
กระตุน้ ความร่ วมมือและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง
4.7 การเสนอแนะ
4.7.1 หากมีขอ้ เสนอแนะควรจัดลาดับไว้ เช่น เร่ งด่วน สาคัญมาก
4.7.2 ข้อเสนอแนะเมื่อได้รับการอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หารเก็บบรรจุไว้ใน
โครงการปรับปรุ งโรงงาน
4.7.3 พนักงานตรวจควรเฝ้ าติดตามการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะด้วย
4.7.4 ควรรายงานข้อเสนอแนะที่ปฏิบตั ิแล้วให้คณะกรรมการความ
ปลอดภัยได้ทราบเป็ นระยะ
5. แนวคิดเกีย่ วกับยุทธศาสตร์
5.1 ความหมายของยุทธศาสตร์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายว่า ยุทธศาสตร์
หมายถึง วิชาที่วา่ ด้วยการพัฒนาและการใช้อานาจทาง การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบ
ทางทหารตามความจาเป็ นทั้งในยามสงบ และสงคราม
สถาบันพระปกเกล้า (2545) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการอันชาญฉลาด
สาหรับ กระทาอันหนึ่งอันใดให้บรรลุเป้ าหมาย ความชาญฉลาดของยุทธศาสตร์ปรากฏในลักษณะ
ดังนี้ 1) มีหลักวิชาการรองรับและเป็ นหลักวิชาการที่ถูกต้องเป็ นวิทยาศาสตร์ 2) ใช้ขอ้ มูล สภาพจริ ง
ของท้องถิ่นหรื อสถานที่น้ นั มาช่วยในการกาหนดยุทธศาสตร์ 3) เป็ นแผนการที่คนทัว่ ไป (หรื อฝ่ าย
ตรงข้าม) ไม่คุน้ เคยมาก่อน และ 4) เมื่อดาเนินการตามแผนนี้จะได้ผลตามคุม้ ค่าหรื อคุม้ ทุน
เมตต์ เมตต์การุ ณ์จิต (2556) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ หมายถึง การวางแนวทางใช้
ทรัพยากรที่เหนือคู่แข่ง ปรับเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็ นจุดแข็ง สร้างวิกฤตให้เป็ นโอกาสเพื่อให้องค์
บรรลุเป้ าหมาย
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ธนาชัย สุ ขวณิช และพรชัย อรัณยกานนท์ (2557) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์
คือ วิถีทางที่องค์การจะดาเนินตาม เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การภายใต้อุปสรรคและโอกาส
สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ทรัพยากร และความสามารถภายในองค์การ กลยุทธ์
จะให้ความเข้าใจพื้นฐานว่าองค์การจะแข่งขันอย่างไร ตัวกาหนดกลยุทธ์ขององค์การมีอยู่ 3 อย่าง
คือ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และวัตถุประสงค์ขององค์การ
กล่าวโดยสรุ ป ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนการอันชาญฉลาดที่องค์กรจะดาเนินการ
ไปในระยะยาวอย่างมีเป้ าประสงค์ที่ชดั เจน ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของหลักวิชาการ ทฤษฎี แนวคิด และ
ข้อมูลสภาพจริ ง เหมาะสมกับเรื่ องที่จะทา เพื่อทาให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย สามารถดาเนินกิจการ
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.2 ความสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
จากการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ วทุกด้านในปัจจุบนั ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้งที่เป็ นโอกาสและภัยคุกคามต่อองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์เป็ น
การวางแผนที่มีความสาคัญ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสาหรับอนาคตในระยะยาวที่ตอ้ งการและ
เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงการตัดสิ นใจในเป้ าหมายระยะยาว การวางแผนยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์
ครอบคลุมในเรื่ องของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร มีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในอนาคต ความ
อยูร่ อด ค่านิยมและการเจริ ญเติบโตขององค์กร (ธนาชัย สุ ขวณิ ช และพรชัย อรัณยกานนท์, 2557)
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญของผูบ้ ริ หารในการปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถอยูร่ อดและเจริ ญเติบโตต่อไป โดยเฉพาะ
ในยุค โลกาภิวตั น์ที่สภาพการดาเนินงานและการแข่งขันมีความรุ นแรงมากขึ้น ผูร้ ับบริ การมีความ
ต้องการและคาดหวังสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้จะพบได้ทวั่ ไปทั้งในโลกธุรกิจและภาคราชการ นอกจากนี้ 1) ช่วยให้
ผูบ้ ริ หารทราบถึงปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเตรี ยมหาวิธีการลด
ความเสี่ ยง 2) ช่วยทาให้การใช้ทรัพยากรขององค์การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) ช่วยค้นหา วิธีการแก้ปัญหา และช่วยให้การปรับเปลี่ยนทิศทางภารกิจขององค์กรให้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และ 4) เมื่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนหาวิธี
การที่ดีที่สุดสาหรับองค์กรและทุกฝ่ าย ที่เกี่ยวข้อง เกิดการประสานงานและบูรณาการทางด้านความ
คิดและนามาสู่การนา แผนไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จ ร่ วมกัน (จิณณวัตร ปะโคทัง, 2558)
สรุ ปได้วา่ การวางแผนยุทธศาสตร์มีประโยชน์โดยรวม คือ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
ของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนในองค์การที่จะร่ วมปรับปรุ งพัฒนาองค์การให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม เพื่อให้งาน บรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนดไว้
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5.3 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
Certo & Peter (1991) กล่าวว่า กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (Strategy
Process) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คือ การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน
ภายในองค์การ และปัจจัยภายนอกที่เป็ นโอกาส และอุปสรรคต่อองค์กร ซึ่งเป็ นเงื่อนไขต่อ
ความสาเร็ จขององค์กร 2) การกาหนดทิศทางขององค์การ คือ การนาพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรมาพิจารณาโดยเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ 3) การกาหนดยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณา
ออกแบบและเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วทาให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
4) การปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ คือ การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ โดยคานึงถึงโครงสร้างองค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จ และ 5) การควบคุมยุทธศาสตร์ คือ การติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน และประเมินผลกระบวนการดาเนินการ
ธนาชัย สุ ขวณิช และพรชัย อรัณยกานนท์ (2557) กล่าวถึง กระบวนการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า องค์กรจะดาเนินตามยุทธศาสตร์น้ นั เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์แก่เป้ าหมายในระยะยาวที่ตอ้ งการ ยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ที่เหมาะสมและดีที่สุด จะ
ใช้ได้กบั องค์กรในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเวลานั้น ซึ่งกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญสรุ ปได้ ดังนี้ 1) การกาหนดทิศทางขององค์กร (Establishment of an
organizational direction) 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Environment analysis)
3) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) 4) การนายุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy
implement) 5) การควบคุมยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ (Strategic control) กระบวนการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ สรุ ปได้ดงั ภาพที่ 6 ต่อไปนี้
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2. การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน
(จุดแข็งและจุดอ่อน)
1. การกาหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และเป้ าหมาย
ขององค์กร

3.การกาหนด
กลยุทธ์
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

4. การ
นา
กลยุทธ์
ไป
ปฏิบตั ิ

5. การ
ควบคุม
กลยุทธ์

ภายนอก (โอกาส
และ อุปสรรค)

ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน
ที่มา : ธนาชัย สุ ขวณิ ช และพรชัย อรัณยกานนท์ (2557)
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดทิศทางขององค์กร (Establishing organizational direction)
ประกอบด้วยการกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) การกาหนดภารกิจ (Mission) การกาหนดเป้ าประสงค์
ขององค์กร (Corporate Goal) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การกาหนดดัชนีช้ ีวดั ผลงาน
ระดับองค์การ (Organization’s Key Performance Indicators: KPIs) และการกาหนดยุทธศาสตร์
(Strategy)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Environmental analysis)
เป็ นการให้ความสนใจในสภาพแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะทาให้องค์กรได้รับ
ผลสาเร็ จในการกาหนดยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็ นการศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของ
องค์กร ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่ งที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจ
โครงสร้างของสภาพแวดล้อมที่แบ่งออกเป็ น 3 ระดับที่มีความสาคัญเท่า ๆ กัน และมีผลกระทบต่อ
การ ดาเนินงานในองค์กร คือ 1) สภาพแวดล้อมทัว่ ไป (General environment) ประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการรักษาสิ่ งแวดล้อม 2)
สภาพแวดล้อมในการดาเนินการ (General environment) ประกอบไปด้วย ลูกค้า คูแ่ ข่งขัน ผูจ้ าหน่าย
ปัจจัยการผลิต กาลังการผลิต สภาวการณ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ และ 3) สภาพแวดล้อมภายใน
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(Internal environment) เป็ นทรัพยากรทางการบริ หาร ประกอบด้วย บุคลากร เงินลงทุน เครื่ องมือ
เครื่ องจักร อุปกรณ์ทางาน กาลังการผลิต ความสามารถในการผลิตและจาหน่าย กลุ่มฐานหลักลูกค้า
และความสามารถหลัก (Core competency)
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ทาให้ยทุ ธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมีความเป็ น
รู ปธรรมปฏิบตั ิได้จริ ง บรรลุวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้ าประสงค์ขององค์กร โดยดาเนินการสรุ ปได้ดงั นี้
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามขององค์กรหรื อการทา
SWOT Analysis ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์กร
2) การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
4) การกาหนดดัชนีช้ ีวดั ผลงานระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s
KPIs)
5) กาหนดยุทธวิธี (Tactics) หรื อแผนงานในการปฏิบตั ิ
6) การกาหนดเป้ าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับดัชนีช้ ี
วัดผลงานระดับแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan’s KPIs)
ขั้นตอนที่ 4 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ (Strategy implementation) ในการนาเอา
ยุทธศาสตร์ ไปปฏิบตั ิจะต้องอาศัยทักษะด้านต่าง ๆ ที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1) ทักษะในด้านการนาไปปฏิบตั ิ (Interacting Skill) โดยที่ผบู ้ ริ หารจะต้องสร้าง
ความเข้าใจให้แก่พนักงานในระดับปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ โดยค้นหาวิธีการให้พนักงานทราบวิธีที่ดี
ที่สุดในการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิให้บรรลุผลสาเร็ จ
2) ทักษะทางด้านการจัดสรรทรัพยากร (Allocating Skill) ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะด้าน
การกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
3) ทักษะทางด้านการตรวจสอบและดูแลผลการทางาน (Monitoring Skill)
ผูบ้ ริ หารสามารถพิจารณาว่าผลการทางานเป็ นอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามกล
ยุทธ์น้ นั หรื อไม่ เพื่อหาทางแก้ไข
4) ทักษะทางด้านการจัดองค์การ (Organizing Skill) ผูบ้ ริ หารจัดโครงสร้างการ
ทางานจัดแบ่งหน้าที่การทางานอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับผิดชอบงานต่าง ๆ
ให้มีการประสานงานที่ดี
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ขั้นตอนที่ 5 การควบคุมยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์ เป็ นการตรวจสอบดูแลและ
ประเมินผลของกลยุทธ์ให้มีกระบวนการในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม จะเน้นที่ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทิศทางองค์กร การกาหนดกลยุทธ์และการนากลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิ และการควบคุมกลยุทธ์ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
5.4 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์โดยวิธี SWOT
Weihrich (1982) กล่าวว่า SWOT Analysis เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจัยแวดล้อม ภายนอก และปัจจัยแวดล้อมภายใน ซึ่งช่วยให้ผบู ้ ริ หารทราบถึง จุดแข็ง
จุดอ่อน (จากสิ่ งแวดล้อม ภายใน) โอกาสและอุปสรรค (จากสิ่ งแวดล้อมภายนอก) โดยที่ได้เสนอ
ขั้นตอนการกาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็งหลัก (Key
internal strength) ใช้อกั ษรย่อ S 2) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดอ่อนหลัก (Key
internal weakness) ใช้ อักษรย่อ W 3) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นโอกาสหลัก (Key
external opportunities) ใช้อกั ษรย่อ O 4) เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นอุปสรรคหลัก
(Key external threats) ใช้อกั ษรย่อ T
เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า กระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
สาหรับองค์กร วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรที่รู้จกั และใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย คือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอก และภายในองค์กร เพื่อนาผลที่ได้ในรู ปแบบของจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
มากกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กร ดังนี้
SWOT ย่อมาจากคาว่า Strengths Weaknesses Opportunities and Threats ซึ่งมี
ความหมายดังนี้
Strengths (จุดแข็ง) คือ ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็ นบวกที่
เป็ นข้อได้เปรี ยบหรื อจุดเด่นขององค์กรที่สามารถนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการทางาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อทาได้ดี
Weaknesses (จุดอ่อน) คือ สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็ นลบ ที่เป็ นจุดด้อยหรื อ
ข้อเสี ยเปรี ยบขององค์กรที่ไม่สามารถนา มาใช้เป็ นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
Opportunities (โอกาส) คือ ปัจจัย และสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออานวยให้การทา
งานขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการขององค์กร
Threats (อุปสรรค) คือ ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขดั ขวางการทางานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป็ นปัญหาต่อองค์กร
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กล่าวโดยสรุ ปแล้วการวิเคราะห์ SWOT เป็ นวิธีการที่จะช่วยให้องค์การสามารถ
กาหนดกลยุทธ์ในการทางาน โดยพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อน องค์กรมีอะไรบ้างที่เป็ นจุดแข็งที่
ควรคงไว้ และอะไรเป็ นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุ ง ส่ วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร โดย
พิจารณาจากโอกาสและภัยคุกคาม เพื่อปรับปรุ งองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก
5.5 การกาหนดยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix
TOWS Matrix เป็ นเทคนิคที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ เพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์
หลังจากที่มีการวิเคราะห์ SWOT ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว จากนั้นจะนา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรู ปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริ กซ์ ซึ่งเป็ นการจับคู่หวั ข้อของ SWOT
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์โดยใช้ตารางที่เรี ยกว่า TOWS Matrix ซึ่งมีทางเลือกได้ 4 ประการ ดังภาพที่ 7
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส

จุดแข็ง
Strengths
ยุทธศาสตร์ SO

จุดอ่อน
Weaknesses
ยุทธศาสตร์ WO

Opportunity

นาจุดแข็ง ไปเพิ่มโอกาส

นาโอกาสไปลดจุดอ่อน

ภัยคุกคาม

ยุทธศาสตร์ ST

ยุทธศาสตร์ WT

Threats

นาจุดแข็งไปลดอุปสรรค

ปิ ดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค

ภาพที่ 7 การกาหนดยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix
ที่มา : ธนาชัย สุ ขวณิ ช และพรชัย อรัณยกานนท์ (2557)
การดาเนินการจัดทา TOWS Matrix มี 2 ขั้นตอน สรุ ปได้ดงั นี้
5.5.1 การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (Weihrich, 1982)
5.5.1.1 จับคู่จุดแข็งหลัก –โอกาสหลัก (SO) โดยการใช้จุดแข็ง
เพื่อให้ได้รับโอกาสมากที่สุด หมายถึง องค์กรมีสภาพแวดล้อมภายในที่มีจุดแข็ง หรื อปัจจัยส่ งเสริ ม
การดาเนินการตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างดี และมีโอกาสที่จะดาเนินงานนั้น ได้เนื่องจากมี
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดาเนินงาน สภาพเช่นนี้เป็ นสภาพที่ดีที่สุดเพราะมีปัจจัย
ส่ งเสริ มทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.5.1.2 จับคู่จุดแข็งหลัก – อุปสรรคหลัก (ST) โดยการใช้จุดแข็ง
เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค หมายถึง องค์กรที่มีจุดแข็งหรื อสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งเสริ มการดาเนินงาน
ตามเป้ าหมาย แต่มีขอ้ จากัดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน สภาพ
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เช่นนี้ ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถปรับเปลี่ยนข้อจากัดหรื ออุปสรรคนั้นให้เป็ นโอกาสได้ ก็จะสามารถ
ดาเนินงานไปสู่เป้ าหมายที่กาหนดได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากองค์กรมีความพร้อมอยู่ แล้ว
5.5.1.3 จับคู่จุดอ่อนหลัก - โอกาสหลัก (WO) โดยการลดจุดอ่อน
เพื่อเพิม่ โอกาส หมายถึง องค์กรที่มีจุดอ่อนหรื อสิ่ งแวดล้อมภายในที่ไม่เอื้อให้ ดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ แต่มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปิ ดโอกาสให้สามารถดาเนินงานได้ดี สภาพ
เช่นนี้ ผูบ้ ริ หารจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรที่จะส่ งผลดีต่อการดาเนินงาน เพราะ
โอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอกเปิ ดให้
5.5.1.4 จับคู่จุดอ่อนหลัก – อุปสรรคหลัก (WT) โดยการลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค หมายถึง องค์กรที่มีท้งั จุดอ่อนภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็ นข้อจากัดต่อการดาเนินงานตามเป้ าหมาย สภาพเช่นนี้ ผูบ้ ริ หารจะต้อง ตัดสิ นใจที่จะยุบหรื อ
ยกเลิกองค์กร หรื ออาจหายุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภารกิจขององค์กรใหม่
5.5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับ
ข้อจากัดหรื ออุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค (ธนาชัย สุ ขวณิ ช และพรชัย
อรัณยกานนท์, 2557)
ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ ทาให้เกิดยุทธ์
ศาสตร์ แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
5.5.2.1 ยุทธศาสตร์เชิงรุ ก (SO Strategy) เป็ นยุทธศาสตร์ที่ใช้จุด
แข็งภายในเพื่อนาโอกาสที่ดีจากภายนอกมาใช้
5.5.2.2 ยุทธศาสตร์เชิงป้ องกัน (ST Strategy) เป็ นยุทธศาสตร์ที่
ใช้จุดแข็งภายใน เพื่อลดทอนหรื อหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งองค์กรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกัน
องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่เป็ นข้อจากัดจากภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่องค์กรสามารถใช้จุด
แข็งที่มีอยูใ่ นการป้ องกันข้อจากัดที่มาจากภายนอกได้
5.5.2.3 ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็ นยุทธศาสตร์ที่ใช้
จุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสที่ดีจากภายนอก เป็ นกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented
Strategy) เพื่อกาจัดหรื อแก้ไขจุดอ่อนภายใน ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิ ดให้นามา
กาหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์ในเชิงแก้ไข โดยที่องค์กรมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรื อวิธีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยูไ่ ด้
5.5.2.4 ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ใช้ลด
จุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากภายนอก เนื่องด้วยองค์กรเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและ
อุปสรรคจากภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดขององค์กร คือ กลยุทธ์
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การตั้งรับหรื อป้ องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรื อหลีกเลี่ยงภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความสูญเสี ยน้อยที่สุด
เมื่อองค์กรวิเคราะห์แล้วองค์กรจะได้รายการหัวข้อ SWOT ออกมาให้จดั
ประเภทดูวา่ เป็ น SO, ST, WO และ WT อย่างละกี่รายการ และจัดลาดับความสาคัญว่าควรปรับปรุ ง
และแก้ไขรายการใดก่อน (SWOT Analysis and TOWS Matrix)
6. มาตรการเพือ่ ส่ งเสริมให้ บุคคลมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ที่ดี (โรงเรี ยนสระบุรีพิทยาคม,
2559)
จะเป็ นส่วนที่เอื้ออานวย ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้กระบวนการดาเนินงานและการประสาน
สัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล ครอบครัว ชุมชน กลุ่มภาครัฐและเอกชน เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการดาเนินงานมุ่งไปสู่เป้ าหมายร่ วมกัน ซึ่งมาตรการที่สาคัญ มีดงั นี้
6.1 มาตรการทางการศึกษา จะช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุน ทาให้บุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ด้านสุ ขภาพ และการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการพัฒนาแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ
6.2 มาตรการทางการบริ หารจัดการ จะเป็ นการกาหนดนโยบาย เป้ าหมาย ทิศทาง
กระบวนการจัดการดาเนินการ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้ทุกคนได้มีแนวทางการ
พัฒนาและการมีส่วนรวมในการบริ หารจัดการร่ วมกัน
6.3 มาตรการทางสังคม จะเป็ นตัวกาหนดหรื อควบคุมพฤติกรรม ค่านิยม การรับรู้
ความเชื่อ แบบแผนการดาเนินชีวิตของคนในสังคมให้เป็ นไปในวิถีทางที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยคน
ในสังคมนั้นจะควบคุมกันเองด้วยระบบและกลไกทางสังคม เช่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็ นต้น ของสังคมนั้น ๆ
6.4 มาตรการทางกฎหมาย ในเรื่ องกฎระเบียบข้อบังคับที่จะนามาใช้บงั คับในกรณี
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึงและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

สถานการณ์ ปัญหาการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพือ่ ความปลอดภัย
1. การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพือ่ ความปลอดภัย
1.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง หรื อการจัดการที่แหล่งกาเนิด หรื อการทิ้ง
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ประชาชน ครัวเรื อน ร้านค้า โรงเรี ยน สถานประกอบการ
เป็ นต้น ต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง ซึ่งสภาพปัญหาที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย ได้แก่
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1.1.1 ไม่มีการคัดแยกขยะ (ธเรศ ศรี สถิตย์, 2559)
1.1.2 ประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ (ปนัดดา ภู่เจริ ญศิลป์ เยาว
ลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี อายุวฒั น์, 2555)
1.1.3 ประชาชนขาดวินยั ไม่ตระหนักเรื่ องการคัดแยกขยะ และประชาชน
บางส่ วนไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2558)
1.1.4 ขาดความต่อเนื่องในการสร้างจิตสานึก และประชากรแฝงไม่ให้
ความร่ วมมือ (สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555)
1.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กลางทาง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่กลางทาง หรื อการจัดการที่การเก็บรวบรวมและ
การขนส่ ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบอาชีพ คือ พนักงานเก็บขนขยะ พนักงานขับรถขนขยะ มีการ
จัดการโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และผูน้ าชุมชน
การเก็บรวบรวมมีสภาพปัญหาที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย ได้แก่
1.2.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีระบบการเก็บรวบรวมที่
ไม่ดี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553)
1.2.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ได้จดั หาที่รองรับไว้อย่างเพียงพอ
(สุ พรรษา พาหาสิ งค์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์, 2561) บางพื้นที่ใช้นโยบายปลอดถังขยะ แต่ประชาชน
ยังไม่ให้ความร่ วมมือ (วิจยั อัมราลิขิต, 2561)
1.2.3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่มีประสิ ทธิภาพ (สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, 2558)
1.2.4 การขนส่ งมีสภาพปัญหาที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย ได้แก่ การ
เก็บขนขยะไม่มีประสิ ทธิภาพ และการเก็บขนขยะไม่ดาเนินการทุกวัน (สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน, 2558)
1.2.5 ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่มีนโยบายชัดเจน ขาด
ความต่อเนื่อง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553; สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555)
1.2.6 แรงงานเก็บขยะมีการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม (ดิษฐพล ใจซื่อ และ
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2559)
1.2.7 ข้อจากัดของรถที่ชารุ ด มีราคาแพงในการจัดซื้อใหม่ (ปนัดดา ภู่เจริ ญ
ศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี อายุวฒั น์, 2555; สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555)
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1.2.8 บุคลากรมีอายุการทางานหลายปี และการสรรหาบุคลากรใหม่ทาได้ยาก
(ปนัดดา ภู่เจริ ญศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี อายุวฒั น์, 2555; สานักงานคณะกรรมการวิจยั ,
2555)
1.3 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ปลายทาง
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ปลายทางหรื อการกาจัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบ
อาชีพ คือ พนักงานกาจัดขยะโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผูน้ าชุมชน รวมทั้งบริ ษทั เอกชนที่รับจัดการขยะ การกาจัดมีสภาพปัญหาที่ทาให้เกิดความ
ไม่ปลอดภัย ได้แก่
1.3.1 มีวิธีการกาจัดไม่ถกู วิธี ส่ วนใหญ่เป็ นวิธีการเทกองที่ไม่ถูกหลัก
สุ ขาภิบาล (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2558; กรมควบคุมมลพิษ, 2560; สานักจัดการกากและ
ของเสี ยและสารอันตราย, 2557; ธเรศ ศรี สถิตย์, 2559)
1.3.2 บริ บทของชุมชนไม่เหมาะสมในการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะ เช่น
ชุมชนเมืองมีประชาชนหนาแน่น ทาให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีสถานที่กาจัดขยะ
เป็ นของตนเอง (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2558)
1.3.3 ยังมีขยะเหลือจานวนมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง (กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553)
1.3.4 พื้นที่กาจัดขยะมีจากัดหายาก เนื่องจากเป็ นพื้นที่ออ่ นไหวประชาชน
ไม่ยอมรับและต่อต้าน (สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555; ธเรศ ศรี สถิตย์, 2559)
1.3.5 เทคโนโลยีกาจัดขยะยังล้าหลัง เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคา
แพง (สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555)
2. ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับขยะมูลฝอยชุมชน
2.1 ความหมาย
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของคาว่า “ขยะมูลฝอย”
หรื อ “มูลฝอย” ไว้วา่ หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่ อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น
กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยว่า ขยะหรื อมูลฝอย
(Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชนหรื อครัวเรื อน ยกเว้นวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลกั ษณะและคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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ขยะมูลฝอย (Solid Waste) มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า มูลฝอย ที่บญั ญัติไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หมายความถึง “เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสิ นค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่
เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ น
พิษ หรื ออันตรายจากชุมชน”
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นการใช้บงั คับในเขตองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น ได้ให้
ความหมายว่า “มูลฝอย หมายถึง เศษอาหาร เศษผ้า เศษสิ นค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่ อาหาร เถ้า
มูลสัตว์หรื อกากสัตว์ รวมตลอดสิ่ งอื่นใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรื อที่อื่น ๆ”
คาว่า มูลฝอย เป็ นไปตามศัพท์ทางกฎหมาย แต่ที่นิยมใช้กนั เป็ นที่เข้าใจกันทัว่ ไป
มักเรี ยกว่า ขยะมูลฝอย ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ขยะ หรื อมูลฝอย หรื อขยะมูลฝอย เป็ นคาที่มีความหมาย
เดียวกัน โดยหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรื อสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อที่อื่น รวมถึง
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษ หรื ออันตรายจากชุมชนหรื อครัวเรื อน ยกเว้นมูลฝอยที่มีลกั ษณะ
และคุณสมบัติที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริ การ
ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ ขยะอินทรี ยจ์ าพวกเศษอาหารต่าง ๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ
ขยะรี ไซเคิลจากพวก แก้ว กระดาษ โลหะพลาสติก อลูมิเนียม ยาง ฯลฯ และขยะทัว่ ไปจาพวก เศษ
ผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ เป็ นต้น โดยไม่รวมถึงของเสี ยอันตรายจากชุมชน
ของเสี ยอันตรายจากชุมชน (Community Generated Hazardous Waste) หมายถึง
ขยะมูลฝอยหรื อของเสี ยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายที่มาจากครัวเรื อนและแหล่งธุรกิจ เช่น โรงแรม
สนามบิน ปั๊มน้ ามัน ร้านถ่ายรู ป และร้านซักแห้ง ของเสี ยเหล่านี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ รถยนต์ มือถือ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกต่าง ๆ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เป็ นต้น
มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีแหล่งกาเนิดมาจาก
สถานีอนามัย โรงพยาบาล และสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยขยะมูลฝอยเหล่านี้จะมีเชื้อโรค
ปะปนอยูใ่ นปริ มาณหรื อความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรื อใกล้ชิดแล้วสามารถทาให้เกิดโรคได้
เช่น มูลฝอยที่มีการปนเปื้ อนจากสิ่ งขับถ่ายหรื อเลือดของมนุษย์และสัตว์ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคอันตราย
ปะปนอยู่ เข็มฉีดยาใช้แล้ว และเครื่ องมือแพทย์ใช้แล้ว เป็ นต้น
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Local Government) หมายถึง องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด เทศบาลองค์การบริ หารส่ วนตาบล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย (Public Participation in
Waste Management) หมายถึง การส่ งเสริ ม ชักนา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามาร่ วมมือจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เพื่อบรรลุในวัตถุประสงค์และนโยบายการ
จัดการขยะมูลฝอย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste)
หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า
แหล่งธุรกิจ ร้านค้า สถานบริ การ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆได้แก่ ขยะอินทรี ยจ์ าพวกเศษอาหารต่าง ๆ
เศษใบไม้ เศษหญ้า ฯลฯ ขยะรี ไซเคิลจากพวก แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม ยาง ฯลฯ
และขยะทัว่ ไปจาพวก เศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ เป็ นต้น และขยะอันตราย
2.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
สานักจัดการกากของเสี ยและสารอันตราย (2555) ได้จดั แบ่งประเภทของขยะมูล
ฝอยชุมชนออกตามลักษณะทางกายภาพ ได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
2.2.1 ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรื อขยะอินทรี ย ์ คือ ขยะที่เน่า
เสี ยและย่อยสลายได้เร็ ว สามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษ
เนื้อสัตว์เป็ นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรื อเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรื อสัตว์ที่เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบตั ิการโดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็ นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64 % ของปริ มาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
2.2.2 ขยะรี ไซเคิล (Recyclable waste) หรื อ มูลฝอยที่ยงั ใช้ได้ คือ ของเสี ย
บรรจุภณ
ั ฑ์หรื อวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษ
พลาสติก กล่องเครื่ องดื่มแบบ UHT กระป๋ องเครื่ องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็ นต้น
สาหรับขยะรี ไซเคิลนี้ เป็ นขยะที่พบมากเป็ นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30 %
ของปริ มาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
2.2.3 ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรื อมูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มี
องค์ประกอบหรื อปนเปื้ อนวัตถุอนั ตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
วัตถุกดั กร่ อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่วา่ จะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งอื่นใดที่อาจ
ทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชทรัพย์สินหรื อสิ่ งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูลออเรสเซนต์
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แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกาจัดศัตรู พืช กระป๋ องสเปรย์บรรจุสีหรื อสารเคมี เป็ น
ต้น ขยะอันตรายนี้เป็ นขยะที่มกั จะพบได้นอ้ ยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริ มาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
2.2.4 ขยะทัว่ ไป (General waste) หรื อมูลฝอยทัว่ ไป คือ ขยะประเภทอื่น
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย มีลกั ษณะที่ยอ่ ยสลายยากและไม่คุม้ ค่า
สาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟมเปื้ อนอาหาร ฟอล์ย
เปื้ อนอาหาร เป็ นต้น สาหรับขยะทัว่ ไปนี้เป็ นขยะที่มีปริ มาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะ
พบประมาณร้อยละ 3 ของปริ มาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
จากการแบ่งประเภทตามลักษณะกายภาพดังกล่าว ในการศึกษาขยะมูลฝอยชุมชน
จึงมีขยะย่อยสลาย ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัว่ ไป
นอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษ (2559) กล่าวว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถแบ่ง
ตามลักษณะทางกายภาพได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1) ขยะอินทรี ย ์ (Compostable waste) เป็ นขยะที่เน่าเสี ยและย่อยสลายได้เร็ ว
สามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็ นต้น แต่ไม่
รวมถึงซาก หรื อเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรื อสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
โดยขยะอินทรี ยจ์ ะทิ้งในถังขยะสี เขียว เป็ นขยะมูลฝอยที่มีปริ มาณมากที่สุด คือ พบมากถึง 64%
ของปริ มาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในกองขยะ
2) ขยะรี ไซเคิล (Recyclable waste) เป็ นขยะที่สามารถนาไปแปรรู ปเพือ่ ใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ กระป๋ องเครื่ องดื่มอะลูมิเนียม เศษพลาสติก
เศษโลหะ กล่องเครื่ องดื่มแบบยูเอชที เป็ นต้น โดยขยะรี ไซเคิลจะทิ้งในถังขยะสี เหลือง เป็ นขยะมูล
ฝอยที่มีปริ มาณมากเป็ นอันดับที่ 2 ในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ ร้อยละ 30 ของปริ มาณขยะมูล
ฝอยทั้งหมดในกองขยะ
3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) เป็ นขยะที่มีความเป็ นอันตรายหรื อมีส่วนประกอบ
เป็ นสารที่มีอนั ตราย เช่น หลอดฟูลออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรื อแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋ อง
สเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น้ ายาล้างห้องน้ า เป็ นต้น ขยะประเภทนี้ตอ้ งมีการแยกทิ้งจาก
ขยะประเภทอื่น ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนา ไปกาจัดหรื อบาบัดด้วยวิธีเฉพาะเพื่อป้ องกันความ
เป็ นพิษปนเปื้ อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยขยะอันตรายจะทิ้งในถังขยะสี ส้ม เป็ นขยะมูลฝอยที่มีปริ มาณน้อย
ที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง ร้อยละ 3 ของปริ มาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
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4) ขยะทัว่ ไป (General waste) เป็ นขยะอื่นนอกเหนือจากขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล
และขยะอันตราย มีลกั ษณะที่ยอ่ ยสลายยาก และไม่คุม้ ค่าสาหรับการนากลับมา ใช้ประโยชน์ใหม่
เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว ซองบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป กระดาษห่ออาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม หลอดกาแฟ
ซองกาแฟ ซองครี มเทียม และซองน้ าตาล เป็ นต้น ซึ่งเป็ นขยะที่ตอ้ งนาไปกาจัดอย่างถูกต้อง อาทิ
การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุ ขาภิบาล การเผาในเตา โดยขยะทัว่ ไปจะทิ้งในถังขยะสี น้ าเงิน เป็ นขยะมูล
ฝอยที่มีปริ มาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ ร้อยละ 3 ของปริ มาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมดในกองขยะ
2.3 หลักการในการจัดการขยะมูลชุมชน
เจษฎา เสี ยงลือชา (2561) ได้กล่าวว่าการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ได้มีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอย 3 ประการ คือ
2.3.1 มาตรการต้นทาง
ลดปริ มาณขยะต้นทางตั้งแต่แหล่งกาเนิดด้วยหลัก 3 ช คือ 1) ช ใช้นอ้ ย
(Reduce) คือการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็ น เช่น ลดถุงลดใช้พลาสติก ลดใช้โฟม 2) ช ใช้ซ้ า
(Reuse) คือการใช้ซ้ าจนกว่าจะหมดสภาพการใช้งาน เช่น ใช้กระดาษ 2 หน้า ใช้ถุงผ้า 3) ช นา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) คือการนาขยะมูลฝอยไปแปรสภาพก่อน เช่น นาไปประดิษฐ์ และสิ นค้า
ในชุมชน
คัดแยกขยะต้นทางตั้งแต่แหล่งกาเนิด ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล ขยะ
เปี ยก ขยะอันตราย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วม สร้างการมีส่วนร่ วมในชุมชน
ในการจัดการขยะ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่ หลาย โดยขยะครัวเรื อนเปลี่ยนจากถังสู่ถุงใส
ถุงดาติดสติ๊กเกอร์แยกประเภท กลายเป็ นถุงใสแยกประเภท และขยะพื้นที่สาธารณะจัดวางถัง 2
ประเภท คือขยะเปี ยก และขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล
2.3.2 มาตรการกลางทาง คือ จัดหาภาชนะรองรับเพียงพอและมีการแยก
ประเภทถูกต้อง 4 สี ใน 3 ปี จัดหายานพาหนะในการเก็บขนที่เพียงพอ โดยจัดระบบการเก็บขนตามวัน
เวลาสถานที่
2.3.3 มาตรการปลายทาง คือ กาจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ การฝังกลบ
อย่างถูกหลักตามหลักวิชาการ การทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ การแปรรู ปเป็ นเชื้อเพลิง เช่น โรงไฟฟ้ าขยะ
การแปรรู ปเป็ นสิ นค้า การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน
กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้กล่าวว่า เน้นรู ปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอย
อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด สามารถลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่ งเข้าไปทาลายด้วยระบบต่าง ๆ
ให้นอ้ ยที่สุด สามารถนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ท้งั ในส่ วนของการใช้ซ้ า และแปรรู ปเพื่อใช้
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ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกาจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ ยหมัก หรื อพลังงาน โดยสรุ ป
วิธีการดาเนินการตามแนวทางมีดงั นี้ คือ
1. การลดปริ มาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการลดการ
ผลิตมูลฝอยในแต่ละวัน
1.1 ลดการทิ้งบรรจุภณ
ั ฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก
น้ ายาล้างจาน น้ ายาทาความสะอาดและถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็ นต้น
1.1.1 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภณ
ั ฑ์นอ้ ย อายุการใช้
งานยาวนาน และตัวสิ นค้าไม่เป็ นมลพิษ
1.1.2 ลดการใช้วสั ดุกาจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก
1.2 จัดระบบการรี ไซเคิล หรื อการรวบรวมเพือ่ นาไปสู่การแปรรู ปเพื่อใช้ใหม่
1.2.1 รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสี ยนากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นาไปใช้ซ้ า หรื อนาไปขาย/รี ไซเคิล ขยะเศษอาหารนามา
หมักทาปุ๋ ย ในรู ปปุ๋ ยน้ า หรื อปุ๋ ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน
1.2.2 จัดระบบที่เอื้อต่อการทาขยะรี ไซเคิล 1) จัดภาชนะ (ถุง/ถัง)
แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐาน 2) จัดระบบบริ การเก็บโดย องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยกเป็ นถุง 4 ถุง ขยะย่อยสลายได้
ขยะรี ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัว่ ไป ให้จดั เก็บขยะย่อยสลายและขยะทัว่ ไปทุกวัน ส่ วนขยะรี
ไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรื อตามความเหมาะสม หรื อจัดกลุ่มประชาชน
ที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วยเก็บขยะรี ไซเคิลในรู ปของการรับซื้อ โดยการแบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บ
และกาหนดเวลาให้เหมาะสม หรื อประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าที่มีอยูใ่ นพื้นที่หรื อพื้นที่
ใกล้เคียงในการรับซื้อขยะรี ไซเคิล และจัดระบบตามแหล่งการเกิดขยะขนาดใหญ่ เช่น ตลาด
โรงเรี ยน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
1.2.3 จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล หากพื้นที่ที่ปริ มาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นใน
แต่ละวันเป็ นปริ มาณมาก ๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คดั แยกขยะมูลฝอยซึ่งสามารถจะรองรับจากชุมชน
ใกล้เคียงหรื อรับซื้อจากประชาชนโดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรื ออาจให้สมั ปทานเอกชนก็ได้
2. การขนส่ ง
2.1 ระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่ งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดโดยตรง
2.2 ระยะทางไกลและมีปริ มาณขยะมูลฝอยมากอาจจะต้องสร้างสถานีขน
ถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่
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3. ระบบกาจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกาจัด
ทาลายให้นอ้ ยที่สุด ควรเลือกระบบกาจัดแบบผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควร
พิจารณาปรับปรุ งพื้นที่กาจัดมูลฝอยที่มีอยูเ่ ดิม และพัฒนาให้เป็ นศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
3.1 จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
3.2 ระบบกาจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทา
ปุ๋ ย ฝังกลบ และวิธีอื่น ๆ
4. ภาชนะที่ใช้จดั เก็บของเสี ยต้องมีลกั ษณะ ดังนี้
4.1 มีลกั ษณะแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของสานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรื อมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
4.2 ได้รับการออกแบบให้สามารถป้ องกันน้ าฝน แมลงวัน หนู แมว สุนขั
และสัตว์อื่นมีให้สัมผัสหรื อคุย้ เขี่ยขยะมูลฝอยได้
4.3 ชิ้นส่ วนต่าง ๆ สามารถถอดประกอบได้ง่ายเพื่อความสะดวกในการ
ถ่ายเทขยะมูลฝอยและล้างทาความสะอาด
4.4 ทาจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่ อนและไม่เป็ นสนิม
4.5 มีน้ าหนักเบาและมีขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกต่อการ
เคลื่อนย้ายและถ่ายเทขยะมูลฝอย
4.6 มีขนาดความจุเพียงพอสาหรับขยะมูลฝอยบริ เวณนั้น ๆ
4.7 หากเป็ นถังหรื อถุงพลาสติกควรผลิตจากพลาสติกใช้แล้วไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก
4.8 ไม่มีสารพิษเป็ นส่ วนประกอบและกรณี ใช้สารเติมแต่งให้มีปริ มาณใน
ระดับที่ไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
4.9 รู ปแบบของถุงบรรจุขยะมูลฝอยควรจะมี 4 หรื อสัญลักษณ์ตาม
ประเภทของขยะมูลฝอยที่จะนามาบรรจุ ดังต่อไปนี้
4.9.1 ถุงสี เขียวหรื อถุงสี อื่น ไม่รวมถึงสี น้ าเงิน สี เหลือง และสี ส้ม
กรณีที่ใช้ถุงสี อื่นต้องคาดแถบสี เขียว ขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรื อลอกออกง่าย และสามารถมองเห็น
ได้ชดั เจนไว้กลางถุง และหรื อผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรื อวัสดุสีเขียว สาหรับใช้รวบรวมขยะ
ย่อยสลายหรื อขยะที่เน่าเสี ยได้ง่าย สามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
4.9.2 ถุงสี เหลืองหรื อถุงสี อื่น ไม่รวมถึงสี น้ าเงิน สี เขียว และสี ส้ม
กรณี ที่ใช้ถุงสี อื่นต้องคาดแถบสี เหลือง ขณะที่เหมาะสมไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายและสามารถ
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มองเห็นได้ชดั เจนไว้กลางถุง และหรื อผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรื อวัสดุสีเหลือง สาหรับใช้
รวบรวมขยะรี ไซเคิลหรื อขยะที่สามารถนามาขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม
4.9.3 ถุงสี ส้มหรื อถุงสี อื่น ไม่รวมถึงสี น้ าเงิน สี เขียว และสี เหลือง
กรณี ที่ใช้ถุงสี อื่นต้องคาดแถบสี ส้ม ขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายและสามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนไว้กลางถุง และหรื อผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรื อวัสดุสีส้ม สาหรับใช้
รวบรวมขยะอันตรายหรื อมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดฟูลออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋ อง
สี สเปรย์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ
4.9.4 ถุงสี น้ าเงินหรื อถุงสี อื่น ไม่รวมถุงสี เขียว สี เหลือง และสี ส้ม
กรณี ที่ใช้ถุงสี อื่นต้องคาดแถบสี น้ าเงิน ขณะที่เหมาะสมไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายและสามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนไว้กลางถุง และหรื อผูกรัดปากถุงให้แน่นด้วยเชือกหรื อวัสดุสีน้ าเงินสาหรับใช้
รวบรวมขยะทัว่ ไปหรื อขยะที่ยอ่ ยสลายยาก ไม่มีพิษและไม่คุม้ ค่าสาหรับการรี ไซเคิล เช่น พลาสติก
ห่อลูกอม ซองบะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟมเปื้ อนอาหาร ฟอยล์เปื้ อนอาหาร
4.10 รู ปแบบของถังรองขยะมูลฝอยควรจะมีสี หรื อสัญลักษณ์ที่ชดั เจน
เกี่ยวกับประเภทของขยะมูลฝอยที่จะนามาบรรจุดงั ต่อไปนี้
4.10.1 ถังสี เขียวหรื อถังสี อื่น ไม่รวมถึงสี น้ าเงิน สี เหลือง และสี
ส้ม กรณี ใช้ถงั สี อื่น ให้ทาสี หรื อคาดแถบสี เขียวขนาดที่เหมาะสม ไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายไว้บน
ถังในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนระยะไม่เกิน 15 เมตร สาหรับรองรับขยะย่อยสลายหรื อขยะที่
เน่าเสี ยได้เร็ ว ซึ่งสามารถนามาหมักทาปุ๋ ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
4.10.2 ถังสี เหลือง หรื อถังสี อื่น ไม่รวมถึงสี ส้ม สี น้ าเงิน และสี
เขียว กรณี ใช้ถงั สี อื่น ให้ทาสี หรื อคาดแถบสี เหลืองขณะที่เหมาะสมไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายไว้
บนถังในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร สาหรับรองรับขยะรี ไซเคิลหรื อ
ขยะที่สามารถนามาขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ และอลูมิเนียม
4.10.3 ถังสี ส้ม หรื อถังสี อื่น ไม่รวมถึงสี น้ าเงิน สี เขียว และสี
เหลือง กรณีใช้ถงั สี อื่น ให้ทาสี หรื อคาดแถบสี ส้มขนาดที่เหมาะสม ไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายไว้
บนถังในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร สาหรับรองรับขยะอันตรายหรื อ
มูลฝอยมีพิษ เช่น ขวดยา กระป๋ องสี สเปรย์ ถ่านไฟฉาย หลอดฟูลออเรสเซนต์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง
4.10.4 ถังสี น้ าเงินหรื อถังสี อื่น ไม่รวมถึงสี เขียว สี เหลือง และสี
ส้ม กรณี ใช้ถงั สี อื่น ให้ทาสี หรื อคาดแถบสี น้ าเงินขนาดที่เหมาะสมไม่หลุดหรื อลอกออกได้ง่ายไว้
บนถัง ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร สาหรับรองรับขยะ ทัว่ ไปหรื อ
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ขยะที่ยอ่ ยสลายได้ยากไม่เป็ นพิษและไม่คมุ ้ ค่าสาหรับการรี ไซเคิล เช่น พลาสติก ซองบะหมี่
สาเร็ จรู ป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษอาหาร โฟมเปื้ อนอาหาร ฟอล์ยเปื้ อนอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 8

ถังขยะทัว่ ไป

ถังขยะอินทรี ย ์

ถังขยะรี ไซเคิล

ถังขยะอันตราย

ภาพที่ 8 ที่รองรับขยะมูลฝอย
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2552)
(11) รู ปแบบหรื อลักษณะอื่น ๆ ของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เป็ นไป
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ หรื อหลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะของถุงพลาสติกใส่
มูลฝอยและที่รองรับมูลฝอยแบบพลาสติกที่ใช้ในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
2.4 วิธีการในการดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการดาเนิน
ชีวิตประจาวันนั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการจัดการอย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะที่
แหล่งกาเนิดไปจนถึงการนาไปกาจัดหรื อทาลายยังสถานที่ฝังกลบ ทั้งนี้รายละเอียดขั้นตอนวิธีการ
กาจัดขยะมูลฝอยชุมชน มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (อาณัต ต๊ะปิ นตา, 2553)
2.4.1 การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด
การดาเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ อันได้แก่
บ้านเรื อน อาคารสานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทัว่ ไป เพื่อรอการเก็บ
ขน การรวบรวม และการนาไปกาจัดทาลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในการดาเนินการกับขยะ
มูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ ี่เป็ นเจ้าของบ้านเรื อน หรื ออาคารสถานที่
ต่าง ๆ โดยมีหลักการ ในการจัดการแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน คือ การลดขยะที่แหล่งกาเนิด
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(Source reduction) เพื่อให้มีปริ มาณขยะที่จะต้องนาไปกาจัดหรื อทาลายให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้
และการคัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่งถือเป็ นมาตรการสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การ
จัดการขยะในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็ นไป อย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.4.2 การเก็บรวบรวม
การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะ ซึ่งวางไว้ตาม
สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ที่พกั อาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด เป็ นต้น นามารวบรวมไว้ยงั จุดพักขยะ
ก่อน แล้วจึงทาการขนถ่ายใส่ รถเก็บขยะ รอขนส่ งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบ สาหรับขยะที่ไม่สามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ได้ แต่หากเป็ นขยะรี ไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ ขยะเหล่านี้กจ็ ะถูกรวบรวม
และส่ งไปแปรรู ป เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวมขยะเป็ นหน้าที่ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ดังนั้น
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อมิให้มีขยะตกค้างอยูต่ ามสถานที่ต่าง ๆ ในปริ มาณมากและนานเกินไป
2.4.3 การเก็บกัก
ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยูต่ ามแหล่งกาเนิด
ต่าง ๆ แล้ว ก็จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะ เพื่อนาไปกาจัดทาลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็ วที่สุด
เพื่อป้ องกันการเน่าเหม็นของขยะ รวมทั้งเพื่อให้มีขยะตกค้างอยูต่ ามสถานที่ต่าง ๆ ให้นอ้ ยที่สุดด้วย
ดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่านี้ จึงไม่จาเป็ นต้องมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนนาไปกาจัดหรื อทาลาย
ยกเว้นในส่ วนของขยะอันตรายหรื อของเสี ยอันตรายต่าง ๆ เท่านั้น จะต้องทาการเก็บกักให้มีจานวน
มากพอ ก่อนส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
2.4.4 การขนส่ ง
การนาขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกาเนิดต่าง ๆ ภายในชุมชนถ่าย
ไปยังสถานที่ฝังกลบ ซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชน หรื ออาจเป็ นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการ
แปรสภาพ เพือ่ นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่ งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้น จะ
เกิดขึ้นภายหลังการดาเนินการรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยระยะเวลาที่ใช้จะมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ระยะทางระหว่างชุมชนไปยังที่ต้งั ของสถานที่ฝังกลบ ซึ่งมีผลต่อจานวนเที่ยว
ของการขนส่ งขยะในแต่ละวันด้วย
2.4.5 การแปรสภาพ
วิธีการที่จะทาให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชน อยูใ่ นสภาพที่เกิด
ความสะดวกต่อการเก็บขนไปกาจัดทาลายหรื อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การแปรสภาพขยะจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการดังนี้ คือ 1) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของการจัดการขยะ
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โดยการอัดขยะให้เป็ นฟ่ อนหรื อเป็ นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะ และลดค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ งไปยังสถานที่ฝังกลบให้นอ้ ยลง 2) เพื่อนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก 3)
เพื่อนาผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพ มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
2.4.6 การกาจัดหรื อทาลาย
การกาจัดหรื อทาลาย (disposal) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อมีการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาเป็ นลาดับแล้ว ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่มา: อาณัต ต๊ะปิ นตา (2553)
ในปัจจุบนั ได้มีการดาเนินการกาจัดหรื อการทาลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ (ปิ ยชาติ ศิลปะสุ วรรณ, 2557) ดังต่อไปนี้
2.4.6.1 การเทกองบนพื้น (Open dumping) การเทกองบนพื้นเป็ น
วิธีการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างง่ายที่สุด และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด กล่าวคือ ขยะที่เก็บรวบรวมจาก
ชุมชนจะถูกขนส่ งไปยังสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งอาจมีสภาพเป็ นที่ราบทัว่ ไปหรื ออาจเป็ นพื้นที่ที่เป็ นหลุม
บ่อก็ได้ ขยะที่ขนส่ งมานั้นจะถูกเทลงมากองบนพื้นดิน โดยมิได้ดาเนินการใด ๆ ทั้งสิ้ น ซึ่งเมื่อมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็ นภูเขาขยะ ที่สร้างปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
พาหะนาโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงวัน ฯลฯ และทาให้เกิดน้ าเสี ยจากกองขยะ ซึ่งอาจปนเปื้ อนลง
แหล่งน้ าใกล้เคียงหรื อน้ าใต้ดินได้ วิธีน้ ีจึงไม่ถือว่าเป็ นการกาจัดขยะที่ถูกสุ ขลักษณะ และควรต้อง
หลีกเลี่ยงจะดาเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นการทาลายทัศนียภาพของพื้นที่ และที่สาคัญคือ ทาให้เกิด
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ความเดือดร้อนราคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณโดยรอบพื้นที่ทิ้งขยะดังกล่าวได้ อย่างไรก็
ตาม พบว่า ในปัจจุบนั นี้ทอ้ งถิ่นหลายแห่งทัว่ ประเทศ ยังมีการกาจัดขยะด้วยวิธีเทกองบนพื้นอยู่
เนื่องจากท้องถิ่นเหล่านั้นไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็ นของตนเอง รวมทั้งยังขาดงบประมาณที่จะใช้
ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้
2.4.6.2 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล (Sanitary landfill)
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล เป็ นการนาวิธีการทางวิศวกรรมมาใช้ในการกาจัดขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล กล่าวคือ ขยะที่นามาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูกเกลี่ยให้กระจายและบดทับ
ให้แน่น จากนั้นทาการกลบทับด้วยดิน และบดทับให้แน่นอีกรอบหนึ่ง เมื่อมีการนาขยะมาทิ้งเพิ่ม
อีกก็จะเกลี่ยให้กระจายและบดทับด้วยดินเป็ นชั้น ๆ ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าสถานที่ฝังกลบนั้นจะเต็ม
และไม่สามารถใช้กาจัดขยะต่อไปได้ ก็จะทาการปิ ดหลุมฝังกลบแห่งนั้นอย่างถาวร ด้วยการถมดิน
บดอัดให้แน่น และมีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้ องกันการถูกกัดเซาะหรื อการไหลบ่า (runoff) ของ
น้ าฝน หลุมฝังกลบขยะด้วยวิธีน้ ีในบางครั้งจะมีการใช้วสั ดุปูรองก้นหลุมเอาไว้ดว้ ยอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการป้ องกันการไหลซึมของน้ าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในหลุมลงไปปนเปื้ อนกับน้ าใต้ดิน
ด้านล่าง ซึ่งเป็ นการช่วยทาให้เกิดความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมมากยิง่ ขึ้น แต่ในกรณี ดงั กล่าวนี้ก็
จาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิม่ ขึ้นไปด้วย และจากการสารวจสถานที่ฝังกลบขยะด้วย
วิธีการนี้ในท้องถิ่นทัว่ ประเทศ พบว่า ยังมีอยูไ่ ม่มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงจาเป็ นจะต้องจัดสรร
งบประมาณให้สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
สาหรับขั้นตอนการฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
1. การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (Secure landfill) การกาจัดขยะโดยวิธี
พิเศษนี้ อาจเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)” ซึ่งจะแตกต่างจาก
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล คือ เป็ นการฝังกลบเฉพาะขยะที่เป็ นอันตราย (Hazardous waste)
เท่านั้น โดยขยะอันตรายดังกล่าวอาจมีแหล่งกาเนิดมาจากชุมชนส่ วนหนึ่ง และจากของเสี ยที่เกิดใน
ภาคอุตสาหกรรมอีกส่ วนหนึ่ง การดาเนินงานโดยวิธีน้ ีจึงต้องมีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิง่ ขึ้น
เนื่องจากขยะอันตรายที่นามาฝังกลบนั้นหากมีการรั่วไหลออกสู่ภายนอก ย่อมก่อให้เกิดความ
เสี ยหายรุ นแรงต่อสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยของประชาชนได้ โดยทัว่ ไปการฝังกลบประเภทนี้
มักจะต้องทาการปูรองก้นหลุมด้วยวัสดุพิเศษที่มีอายุทนทานและไม่ฉีกขาดได้ง่ายเมื่อใช้งาน
เวลานาน ๆ ทั้งนี้ เพื่อสามารถป้ องกันการรั่วไหลของสารอันตรายนัน่ เอง นอกจากนี้ขยะอันตรายที่
นามาฝังกลบก็จะต้องบรรจุไว้ในภาชนะที่หนาแน่นและปิ ดสนิท และมีการจัดวางในหลุมอย่างเป็ น
ระบบ ป้ องกันมิให้มีการกระแทกในระหว่างการฝังกลบ ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหลได้
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สาหรับสถานที่ฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ยังมีจานวนไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบนั ได้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญมาดาเนินการ
2. การเผาในเตาเผา (Incineration) เป็ นการนาขยะมูลฝอยมาเผา
ในเตาเผาที่มีอณ
ุ หภูมิสูง เพื่อให้เกิดขบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งลักษณะของเตาเผาอาจจะ
แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน กล่าวคือ ถ้าชุมชนใดมีขยะชนิดที่
เผาไหม้ได้ง่ายและมีความชื้นต่า เตาเผาที่ใช้กไ็ ม่จาเป็ นต้องมีอุณหภูมิสูงมากนักก็เพียงพอต่อการเผา
ไหม้ขยะดังกล่าว แต่ถา้ ชุมชนใดมีองค์ประกอบของขยะที่เผาไหม้ได้ยาก รวมทั้งมีร้อยละความชื้น
สูง เตาเผาที่ใช้ตอ้ งออกแบบให้มีเชื้อเพลิงชนิดที่ให้ความร้อนสูงมาก ๆ นอกจากนี้เตาเผาขยะไม่วา่
จะเป็ นรู ปแบบใดก็ตาม จาเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเผาไหม้ อุณหภูมิ ควัน ไอ
เสี ย ตลอดจนเศษผงหรื อฝุ่ นละอองที่ปนออกไปกับควันเสี ยด้วย และในส่ วนของขี้เถ้าซึ่งเกิดจาก
ขบวนการเผาไหม้ขยะที่อยูด่ า้ นล่างของเตาเผาก็จะต้องมีการนาเอาไปกาจัดหรื อทาลายยังสถานที่ฝัง
กลบอีกต่อหนึ่งด้วย ทั้งนี้ภายหลังจากการดาเนินการลดและการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิด การเก็บ
รวบรวม การขนส่ ง การเก็บกักแล้ว ในขั้นตอนการแปรสภาพ การนาไปใช้ประโยชน์ และการกาจัด
หรื อทาลายนั้น สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพแยกตามประเภทของขยะได้ ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามประเภทของขยะ
ที่มา: สานักสิ่ งแวดล้อม กรุ งเทพมหานคร (2556)
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2.5 การจัดการมูลฝอย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)
2.5.1 หมวด 1 บททัว่ ไป
ข้อ 4 การจัดการมูลฝอยตามประกาศนี้ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ
ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกาจัดมูลฝอยที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ได้
ข้อ 5 ราชการส่ วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และ
จิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการลดปริ มาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
2.5.2 หมวด 2 การเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอย
ข้อ 6 การเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยให้ดาเนินการตามความในหมวดนี้
และในกรณี ที่มีกฎหมาย กฎ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อมาตรฐานไว้เป็ นการเฉพาะ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นมีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อมาตรฐานนั้นด้วย
ข้อ 7 ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในที่
สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริ มาณมูลฝอย และกิจกรรม
ในสถานที่น้ นั โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทัว่ ไปและมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตราย
จากชุมชน ราชการส่ วนท้องถิ่นต้องจัดให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่เอกชนที่เปิ ดให้
ประชาชนเข้าไปได้จดั ให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ข้อ 8 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลกั ษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน
โดยมีสีเฉพาะสาหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรื ออาจกาหนดข้อความหรื อสัญลักษณ์อื่นซึ่ง
แสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัดแจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้
(1) สี น้ าเงิน สาหรับมูลฝอยทัว่ ไป
(2) สี เขียว สาหรับมูลฝอยอินทรี ย ์
(3) สี เหลือง สาหรับมูลฝอยนากลับมาใช้ใหม่
(4) สี ส้ม สาหรับมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มี
ลักษณะโปร่ งใสก็ได้
ข้อ 9 ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ และ
เส้นทางการเก็บและขนมูลฝอยให้ผกู ้ ่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาพอสมควร
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ในกรณี มีเหตุผลความจาเป็ นทาให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตาม
ประกาศในวรรคหนึ่งได้ ให้แจ้งผูก้ ่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดภายในเวลาอัน
สมควร
ข้อ 10 การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรื อยานพาหนะซึ่ง
กันน้ าและปิ ดอย่างมิดชิด รวมทั้งจัดการป้ องกันไม่ให้มูลฝอย น้ า หรื อสิ่ งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตก
หล่นรั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรื อยานพาหนะนั้น และต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว โดยระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุ ขภาพ อนามัย หรื อคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5.3 การกาจัดมูลฝอย
ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการกาจัดมูลฝอย ให้คดั แยกมูลฝอยที่จดั เก็บได้
ออกเป็ นมูลฝอยที่ยอ่ ยสลายง่าย มูลฝอยที่ยอ่ ยสลายยาก และมูลฝอยที่ไม่ยอ่ ยสลาย ก่อนนาไปกาจัด
ทั้งนี้ การกาจัด ให้ทาตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรื อ
สอดคล้องกับสภาพภูมิสงั คม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่ วมและสามารถเพิ่งพาตนเองในการกาจัดมูลฝอย ณ
แหล่งกาเนิด
ข้อ 12 การกาจัดมูลฝอย ให้ดาเนินการตามวิธีการหนึ่งหรื อหลายวิธี ดังนี้
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล
(2) การหมักทาปุ๋ ยหรื อก๊าซชีวภาพ
(3) การกาจัดด้วยพลังงานความร้อน
(4) การแปรสภาพเป็ นเชื้อเพลิงหรื อพลังงาน
(5) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด หรื อคณะกรรมการจังหวัดให้
คาแนะนา
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้คาแนะนา
ราชการส่ วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร
2.5.4 หมวด 3 การมอบหมายให้เก็บ ขน หรื อกาจัดมูลฝอย
ข้อ 13 ในกรณีที่ราชการส่ วนท้องถิ่นร่ วมดาเนินการกับหน่วยงานของรัฐ
หรื อราชการ ส่ วนท้องถิ่นอื่นจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่ วน
ท้องถิ่นจะดาเนินการเอง ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจร่ วมกับหน่วยงานของรัฐ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่นอื่น ในการดาเนินการเก็บขน หรื อกาจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบตั ิตามแนวทางในประกาศ
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คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นว่าด้วยการทาความตกลง
ร่ วมมือกันจัดทาบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรณี ราชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่นอื่นจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่ วนท้องถิ่นจะ
ดาเนินการเอง ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรื อราชการส่ วนท้องถิ่นอื่น
ในการดาเนินการเก็บ ขน หรื อกาจัดมูลฝอย โดยให้ปฏิบตั ิตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ว่าด้วยการทาความตกลงร่ วมมือกันจัดทา
บริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยอนุโลม
ข้อ 14 เพื่อให้มีระบบจัดการและกาจัดมูลฝอยที่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ได้ ในการดาเนินการของราชการ
ท้องถิ่นตามข้อ 13 ให้คณะกรรมการจังหวัด หรื อคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แนะนา
และกากับราชการส่ วนท้องถิ่น ในการรวมกลุ่มของราชการส่ วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ทั้งนี้ ตาม
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กรณี ราชการส่วนท้องถิ่นไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ หรื อกรณี มี
ดาเนินการข้ามเขตจังหวัดให้ราชการส่ วนท้องถิ่น โดยคาแนะนาของคณะกรรมการจังหวัด หรื อ
คณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ขอทาความตกลงกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ี่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย มอบหมายก่อนดาเนินการ
2.5.4 ส่ วนที่ 2 การมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรื อกาจัดมูลฝอย
ข้อ 15 ราชการส่ วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรื อร่ วม
ดาเนินการเก็บ ขน หรื อกาจัดมูลฝอย หากจะเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่
ราชการส่ วนท้องถิ่นจะดาเนินการเอง โดยคานึงถึง
(1) ประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่าในการดาเนินกิจการและการใช้
ทรัพยากรของราชการส่ วนท้องถิ่น
(2) การยึดถือวินยั การเงินการคลัง
(3) ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการดาเนินการ
(4) ความโปร่ งใสในกระบวนการตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้อง
(5) การจัดสรรความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับการดาเนินการระหว่างราชการ
ส่ วนท้องถิ่นกับเอกชน
(6) สิ ทธิและประโยชน์ของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
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(7) การส่ งเสริ มการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมระหว่างเอกชนที่ประสงค์จะ
ร่ วมกับราชการส่ วนท้องถิ่น
ข้อ 16 การมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรื อร่ วมดาเนินการเก็บหรื อขน
มูลฝอยให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 17 ในการมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรื อร่ วมดาเนินการกาจัดมูล
ฝอย ให้คณะกรรมการจังหวัด หรื อคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ให้คาแนะนาราชการส่ วน
ท้องถิ่นในนการจัดทาข้อเสนอเพื่อให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ี่รัฐมนตรี
มอบหมายให้ความเห็นชอบ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อเสนอในเรื่ อง ดังนี้
(1) เหตุผล ความจาเป็ น และประโยชน์ของข้อเสนอ
(2) ต้นทุนการดาเนินการในภาพรวมและมูลค่าของการดาเนินการ รวมทั้ง
สัดส่ วนการลงทุนของราชการส่ วนท้องถิ่นและเอกชนต่อมูลค่าของการดาเนินการ
(3) รู ปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรื อร่ วม
ดาเนินการ
(4) ประมาณการผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงให้เห็น
อัตราผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ และลักษณะการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน
ของการดาเนินการ
(5) ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการ
ดาเนินการ ตลอดจนวิธีการป้ องกัน ลด หรื อแก้ไขเยียวยาผลกระทบดังกล่าว
(6) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของการ
ดาเนินการ
(7) ความพร้อมของราชการส่ วนท้องถิ่นผูจ้ ดั ทาข้อเสนอ ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงการศึกษาการดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของราชการส่ วนท้องถิ่นผูจ้ ดั ทาข้อเสนอการจัดทาข้อเสนอตามวรรค
หนึ่ง มิให้ใช้บงั คับกับการกาจัดมูลฝอยตามข้อ 12 (1)
ข้อ 18 เมื่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบตามข้อ
17 แล้ว ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นผูจ้ ดั ทาข้อเสนอคัดเลือกเอกชนโดยนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
และให้ใช้วิธีการประมูลก่อนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ราชการส่ วนท้องถิ่นและประชาชนจะ
ได้รับอย่างเป็ นธรรม ในกรณี ที่ไม่อาจดาเนินการด้วยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง ราชการส่ วน
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ท้องถิ่นผูจ้ ดั ทา ข้อเสนออาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้โดยให้ขอคาแนะนา
จากคณะกรรมการจังหวัด หรื อคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หรื อผูท้ ี่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการ เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งมอบหมายให้เอกชนดาเนินการหรื อร่ วม
ดาเนินการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วธิ ีประมูลอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสี ยหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
(2) เป็ นข้อเสนอที่โดยลักษณะและขนาดของการดาเนินการแล้ว หากใช้
วิธีการประมูล จะไม่คุม้ ค่าสาหรับการดาเนินการ
(3) เป็ นข้อเสนอที่ตอ้ งให้เอกชนซึ่งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็ นการเฉพาะ
และเอกชนลักษณะดังกล่าวนั้นมีเพียงรายเดียว
ข้อ 19 เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนแล้ว ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นผูจ้ ดั ทา
ข้อเสนอลงนามในสัญญาที่ผา่ นการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุ ด
ข้อ 20 ในระหว่างดาเนินการ หากมีการแก้ไขสัญญาตามข้อ 19 ซึ่งเป็ น
การแก้ไขสัญญาในส่ วนที่มิใช่สาระสาหรับ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นคู่สญ
ั ญาพิจารณาแล้วดาเนินการ
ต่อไป ในกรณีที่เป็ นการแก้ไขในสาระสาคัญ ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นคู่สญ
ั ญาเสนอประเด็นที่ขอ
แก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่ างสัญญาฉบับ
แก้ไขที่ผา่ นการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุ ดแล้ว ไปยังรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ี่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
ข้อ 21 การแก้ไขสัญญาในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญตามข้อ 20 มีลกั ษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดาเนินการ การเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของเนื้องาน การเปลี่ยนแปลงการให้บริ การ หรื อการเปลี่ยนแปลงการดาเนินการ โดยการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อนี้จะต้องทาให้ผลลัพธ์ในเชิงการให้บริ การ
สาธารณะตามเป้ าประสงค์ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรื อเป็ นการเพิม่ ผลประโยชน์ให้แก่คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายเอกชน
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐไม่วา่ ในรู ปแบบใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปตัวเงิน หรื อส่ วนแบ่งรายได้ การ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
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(3) การเปลี่ยนตัวคู่สญ
ั ญา หรื อการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร อันมีผลทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
(4) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา
(5) การเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
(6) การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ หรื อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
ให้บริ การ
2.5.5 หมวด 4 การดาเนินการ ใช้ และหาประโยชน์
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจังหวัด หรื อคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ให้
คาแนะนาแก่ราชการส่ วนท้องถิ่นในการนามูลฝอยที่จดั เก็บได้ไปดาเนินการ ใช้ หรื อหาประโยชน์
โดยวิธีการจาหน่าย จ่าย โอน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุม้ ค่า และประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสาคัญ
ข้อ 23 ราชการส่ วนท้องถิ่นร่ วมกับผูไ้ ด้รับมอบหมายอาจนามูลฝอยที่
จัดเก็บได้ไปดาเนินการใช้ หรื อหาประโยชน์โดยวิธีการจาหน่าย จ่าย โอน ตามข้อ 2 และข้อตกลง
ในหมวด 3 บทเฉพาะกาล
ข้อ 24 การจัดการมูลฝอยที่ได้ดาเนินการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
และยังดาเนินกระบวนการไม่แล้วเสร็ จ ให้ดาเนินการต่อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ประกาศ มติ และคาสัง่ ที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็ จ ในกรณี การ
ดาเนินการยังไม่แล้วเสร็ จตามวรรคหนึ่ง หากราชการส่ วนท้องถิ่นเห็นว่าการดาเนินการตามประกาศ
นี้เหมาะสมและเป็ นประโยชน์มากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการจังหวัด หรื อคณะกรรมการกลาง
แล้วแต่กรณี พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของรัฐ และให้คาแนะนาราชการส่ วน
ท้องถิ่นเพื่อดาเนินการตามประกาศนี้ได้ ทั้งนี้ ให้การดาเนินการที่ทาไปแล้วตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดของท้องถิ่น ประกาศ มติ และคาสัง่ ให้ถือเป็ นการดาเนินการตาม
ประกาศนี้และให้ดาเนินการต่อไปเฉพาะในส่ วนที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการตามประกาศนี้
2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณขยะมูลฝอย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553)
ปริ มาณขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ไม่วา่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล หรื อเทศบาล จะมีปริ มาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
2.6.1 จานวนประชากร ขยะมูลฝอยมีปริ มาณความผันแปรไปตามจานวน
ประชากร โดยจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ปริ มาณขยะก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นองค์ประกอบที่มีความ
จาเป็ นในการนามาประกอบการคาดการณ์ปริ มาณขยะมูลฝอย มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจานวน
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ประชากร ซึ่งรวมทั้งจานวนประชากรแฝง ประชากรจรด้วย นอกจากนั้นยังต้องคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการครองชีพ การขยายตัวของที่พกั อาศัย
2.6.2 สภาพเศรษฐกิจของประชาชน ถ้าประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี
มีอานาจในการซื้อสิ่ งของบริ โภคอุปโภคมาก ขยะมูลฝอยก็จะมีปริ มาณเพิม่ มากขึ้น ตรงกันข้ามหาก
ในช่วงที่ประชาชนมีเศรษฐกิจตกต่า ปริ มาณขยะมูลฝอยก็มีนอ้ ยลงไปด้วย
2.6.3 ลักษณะที่ต้งั ทางภูมิศาสตร์ มีอิทธิพลต่อปริ มาณและชนิดของขยะ
เช่น ชายฝั่งทะเลภาคใต้จะมีปริ มาณขยะจาพวก ซากหรื อเศษปลา เปลือกหอย มากกว่าที่ห่างไกลจาก
ชายฝั่งทะเล สถานที่ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวก็มกั จะมีปริ มาณขยะมูลฝอยมากกว่าที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว
2.6.4 อุปนิสยั และมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องประชาชน มักจะเป็ นปัจจัย
ส่ งผลต่อความเอาใจใส่ ในการเก็บรวบรวม และกาจัดขยะมูลฝอยอยูเ่ สมอ ผูท้ ี่มีฐานะดี และมี
อุปนิสัยรักความสะอาด จะเก็บรวบรวมหรื อกาจัดขยะมูลฝอย เปรี ยบเทียบกับคนที่มกั ง่ายไม่ใส่ ใจ
ต่อความสะอาดและความเป็ นระเบียบแล้ว ก็มีผลต่อปริ มาณขยะมูลฝอยได้เช่นกัน
2.6.5 ความหนาแน่นและลักษณะสภาพชุมชน ชุมชนหนาแน่น การ
คมนาคมสัญจรไม่สะดวก การเก็บรวบรวม และขนถ่ายขยะมูลฝอย จะกระทาได้ไม่สะดวกและ
ทัว่ ถึง ทาให้ปริ มาณขยะตกค้างทับถมกันมากขึ้น ถ้าลักษณะสภาพชุมชนเป็ นย่านธุรกิจการค้า ก็ยงิ่
ทาให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยมากขึ้น
2.6.6 ฤดูกาลและสภาพดินฟ้ าอากาศ ช่วงฤดูฝนปริ มาณขยะมูลฝอยมักจะ
มีความชื้นสูงมาก ฤดูร้อนก็ทาให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เป็ นใบไม้ผลัดใบ นอกจากนี้ยงั มีผลผลิต
เช่น ผลไม้มาก ทาให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยที่เป็ นเปลือกผลไม้ชนิดต่าง ๆ มากตามไปด้วย
2.6.7 กฎระเบียบข้อบังคับและความร่ วมมือของประชาชน หากชุมชน
หรื อหน่วยงานใดมีกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนประชาชนให้ความร่ วมมือที่ดี ก็ส่งผลถึงการ
จัดการเกี่ยวกับปริ มาณขยะมูลฝอยได้ดีดว้ ย
จะเห็นได้วา่ ปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณขยะมูลฝอย ก็จะถูกนามาใช้ในการ
จัดการขยะมูลฝอยให้มีปริ มาณลดลง ซึ่งมีแนวทางหรื อมาตรการที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชุมชน
3. สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็ นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและนับวันจะทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น
ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทัว่ ประเทศในปี 2560 ประมาณ 27.40 ล้านตัน หรื อ 75,046 ตันต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง
พฤติกรรมการบริ โภคของประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยว ซึ่งมีนกั ท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน ในปี
2560 ในขณะที่อตั ราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคนลดลงจาก 1.14 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2559 เป็ น 1.13
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กิโลกรัม/คน/วัน ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็ นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร
ประมาณ 4.88 ล้านตัน (ร้อยละ 18) และในพื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 22.52 ล้านตัน (ร้อยละ 82)
ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 ปริ มาณขยะมูลฝอยแยกตามพื้นที่
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560)
การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ปริ มาณขยะมูลฝอยที่ถูกนาไป
กาจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จาก 9.57 ล้านตัน เป็ น 11.7 ล้านตัน หรื อ 32,069 ตันต่อวัน คิด
เป็ นร้อยละ 42.7 ของปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ขยะมูลฝอยอีกส่ วนถูกนากลับมาใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47 จาก 5.8 ล้านตัน เป็ น8.52 ล้านตัน หรื อ 23,320 ตันต่อวัน คิดเป็ น ร้อยละ 31 ของ
ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด โดยการคัดแยก ณ ต้นทางและนากลับไปใช้ประโยชน์ผา่ น
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การคัดแยกเพื่อขายให้กบั ร้านรับซื้อของเก่าหรื อซาเล้ง ธนาคารขยะ กิจกรรม
ขยะแลกไข่ และตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชน ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทาให้ปริ มาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกนาไปกาจัดอย่างไม่ถูกต้อง ลดลง ร้อยละ 39 จาก 11.69 ล้านตัน เป็ น 7.18 ล้านตัน หรื อ
19,657 ตันต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 26 ของปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด อาทิ การกาจัดแบบเท
กองหรื อเผากลางแจ้ง ในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยการกองทิ้งเอาไว้หรื อลักลอบทิ้งในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ หรื อลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ า ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 สัดส่ วนปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2551 – 2560
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560)
แนวโน้มการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีข้ ึนในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา เป็ นผลมาจากนโยบายรัฐบาล
หลังจากการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็ นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2557 และการรณรงค์สร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนหันมาร่ วมจัดการลดและคัดแยกขยะต้นทาง
จากการสารวจปริ มาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินไม่
ถูกต้อง พบว่า มีขยะมูลฝอยที่ตกค้างเพื่อรอกาจัดหรื อบาบัดอย่างถูกต้องประมาณ 5.34 ล้านตัน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ หลายพื้นที่ยงั ไม่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่อส่ งไปกาจัดอย่างถูกต้องขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในกรุ งเทพมหานคร 4.86 ล้านตัน (ร้อยละ 18) มีการคัดแยกนากลับมาใช้ประโยชน์ 0.99
ล้านตัน ที่เหลือ 3.87 ล้านตัน นาไปกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สาหรับใน 76 จังหวัด ทัว่
ประเทศ ซึ่งมีปริ มาณขยะมูลฝอย 22.51 ล้านตัน (ร้อยละ 82) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 5,169
แห่ง (ร้อยละ 66) มีระบบการเก็บรวบรวมและขนส่ งขยะมูลฝอยไปกาจัดยังสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอีก 2,607 แห่ง (ร้อยละ 44) ยังไม่มีระบบการเก็บรวบรวมขยะมูล
ฝอยไปกาจัด ประชาชนต้องกาจัดขยะเองในพื้นที่ของตน
การดาเนินงานสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชน ยังต้องเร่ งปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภาพและ
ดาเนินการอย่างถูกต้อง นโยบายการส่ งเสริ มขยะเป็ นพลังงานไฟฟ้ า และให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วม
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เป็ นหนึ่งทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยชุมชนทัว่ ประเทศ
จานวน 3,101 แห่ง เปิ ดดาเนินการ 2,867 แห่ง ปิ ดดาเนินการไป 234 แห่ง โดยเฉพาะสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยขนาดเล็ก ในระดับหมู่บา้ นหรื อชุมชน และสถานที่รองรับขยะซึ่งใกล้เต็มพื้นที่ สถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่เปิ ดดาเนินการมีระบบกาจัดขยะมูลฝอย ทั้งหมด 2,914 ระบบ (บางแห่ง
มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยมากกว่า 1 ระบบ) เป็ นระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
เพียง 677 ระบบ อีก 2,237 ระบบยังดาเนินการไม่ถูกต้อง ดังภาพที่ 13 ซึ่งต้องเร่ งทาการแก้ไข
ปรับปรุ ง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและป้ องกันความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อยูโ่ ดยรอบ
เนื่องจากอาจนาไปสู่การต่อต้านการก่อสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในอนาคต

ภาพที่ 13 การกาจัดขยะมูลฝอย ปี 2560
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2560); สานักจัดการกากและของเสี ยและสารอันตราย
4. ปัญหาและสาเหตุการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553)
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยสรุ ปปัญหาและสาเหตุการ
จัดการ ดังนี้
4.1 การขาดแคลนที่ดินสาหรับใช้เป็ นสถานที่กาจัด
4.2 การดาเนินการและดูแลรักษาระบบกาจัดไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
4.3 ขาดบุคลากรระดับปฏิบตั ิที่มีความรู้ความชานาญ
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4.4 ข้อจากัดด้านงบประมาณ
4.5 แผนการจัดการขยะมูลฝอยในระดับท้องถิ่น ยังไม่มีการพิจารณาดาเนินการใน
ลักษณะศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
4.6 ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ยังไม่เคยมีการ
กาหนดขึ้นอย่างชัดเจน
4.7 ยังมีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์นอ้ ย
4.8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออานวยต่อการจัดการ เช่น ระเบียบให้ทอ้ งถิ่นลงทุน
และดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่ วมกัน
4.9 ประชาชนในท้องถิ่นขาดจิตสานึกความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย
4.10 ประชาชนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอย
4.11 ยังไม่เคยมีการประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
จริ งจัง
5. ผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553)
ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดปัญหาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมมากมาย ดังนี้
5.1 เกิดมลพิษสิ่ งแวดล้อมทั้งทางดินน้ าอากาศหากการจัดการไม่ถูกสุ ขลักษณะ
5.2 เป็ นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคและแหล่งนาโรค ขยะมูลฝอยจะถูกย่อยสลายโดย
จุลินทรี ยห์ ลายชนิดทั้งที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ก่อให้เกิดโรค สถานที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยก็มกั เป็ นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรคที่สามารถแพร่ กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ สัตว์และแมลงนาโรคก็อาศัยกองขยะเป็ น
แหล่งที่อยูอ่ าศัยแหล่งอาหารและเพาะพันธุเ์ ป็ นพาหะนาโรคไปสู่มนุษย์ได้
5.3 เกิดเหตุราคาญ ขยะมูลฝอยมักก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น ความไม่สะอาด ไม่เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย เป็ นเหตุให้เกิดความราคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงได้
5.4 ทาให้เกิดสภาพสุ นทรี ภาพเสี ยไป ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งกระจายอยูต่ ามที่ต่าง ๆ
พื้นดินผิวน้ า จะทาให้บริ เวณนั้นขาดความสวยงามได้
5.5 อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยได้ เช่น การ
ทะเลาะขัดแย้งกันเรื่ องการย้ายถังขยะมูลฝอยออกจากบริ เวณใกล้ที่ตนเอง การขับไล่ไม่ให้มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยหรื อสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ไปอยูท่ ี่อื่น ทาให้เกิดความขัดแย้งในประชาชนที่มี
อาชีพเก็บขยะขายด้วยกันหรื อและกับพนักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการแย่งกันเอา
ขยะมูลฝอยที่สามารถขายเป็ นเงินได้ เป็ นต้น
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สถานการณ์ ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพือ่ ความปลอดภัยใน
ประเทศและต่ างประเทศ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2553 หมวด 3 การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
มาตราที่ 18 การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอยในเขตราชการส่ วนท้องถิ่นใด ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของ
ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น ในส่ วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีหลายฉบับทาให้เกิดความซ้ าซ้อน และมี
ช่องว่างของกฎหมายในเรื่ องของการตรวจสอบ ที่ไม่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชดั เจน ในที่นี่จะ
นาเสนอตามองค์ประกอบของระบบ ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้ า (Input) หรื อ 4M (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553; ปรี ชา เปรมปรี ,
2553; สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555; พิมาน ธีระรัตนสุ นทร วิยดา กวานเหียน และอมรเทพ
เยาวยอด, 2560)
ปัจจัยนาเข้า (Input) หรื อ 4M ได้แก่ Man (คน) Management (การจัดการ) Money (เงิน)
Material (วัสดุ อุปกรณ์) มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 Man (คน) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการตรวจสอบความปลอดภัยขยะมูลฝอย
ชุมชน ได้แก่
1.1.1 ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น คือ นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล นายกเทศมนตรี หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.1.2 เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข/เจ้าพนักงานสุ ขาภิบาล) พนักงานเก็บขยะพนักงานขับรถ และ
พนักงานกาจัดขยะ ซึ่งอาจจะเป็ นทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
1.1.3 ประชาชน เป็ นทั้งผูก้ ่อขยะ และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากขยะมูลฝอย
ชุมชน คือ ผูท้ ี่อาศัยรอบสถานที่กาจัด
1.1.4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรี ยน สถานศึกษา เป็ นผูก้ ่อขยะ และผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการจัดการขยะมูลฝอย
1.1.5 ภาคเอกชน/กิจการส่วนตัว ได้แก่ ซาเล้ง โรงรับซื้อขยะ บริ ษทั เอกชน
กาจัดขยะ คนคุย้ เขี่ยขยะ (เก็บขยะ) เป็ นผูส้ มั ผัสขยะ และรับผลประโยชน์จากการขายขยะ
1.2 Management (การจัดการ) การจัดการตรวจสอบความปลอดภัยขยะมูลฝอย
ชุมชน ได้แก่
1.2.1 ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1.2.1.1 แหล่งกาเนิดขยะ/การทิ้ง ขยะมูลฝอยมีการจัดการโดย
ท้องถิ่น และประชาชน ได้แก่ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ มีผนู ้ าชุมชนและเจ้าหน้าที่
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นตัวกลางในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ,
2560) การให้ความรู้ในหลักการ 3Rs การมีส่วนร่ วมของชุมชน และการปรับตามบริ บทชุมชน (นงกต
สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์ ประจญ กิ่งมิ่งโฮ และสื บชาติ อันทะไชย, 2557)
1.2.1.2 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ในแต่ละเทศบาลมีการคัด
แยกขยะ และส่ งเสริ มบุคลากรในเรื่ องการคัดแยกขยะ (ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์, 2553)
1.2.1.3 การขนส่ งขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน นา
กลับมาใช้เทคโนโลยีการคัดแยก มีศนู ย์คดั แยกขยะ แปรสภาพ โดยเทศบาลเองและภาคเอกชน
(ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์, 2553)
1.2.1.4 การกาจัดขยะมูลฝอย มีการปรับปรุ งแก้ไขสถานที่กาจัด
ขยะ (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2558)
1.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะ
มูลฝอยชุมชน (วิชยั โถสุ วรรณจินดา, 2558; นันทิยา หินนนท์ บวรทิพย์ เปรื่ องวงศ์ และสุ วิทย์ นิ่ม
น้อย, 2558; วีระ โรจายะ, 2556; กรมควบคุมมลพิษ, 2549; ศุภกรณ์ ฮัน่ ตระกูล, 2557) ที่สาคัญ ได้แก่
1.2.2.1 พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.
2535
1.2.2.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
1.2.2.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
1.2.2.4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.2.3 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในประเทศไทย พบว่า ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน มีท้งั แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ซึ่งพบว่า แรงงานในระบบ ได้แก่
พนักงานเก็บขยะเทศบาล มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร้อยละ 58.0 โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ
20.0 โรคผิวหนัง ร้อยละ 13.5 ถูกของมีคมบาด ร้อยละ 55.8 ถูกแมลงสัตว์กดั ต่อย ร้อยละ 28.0 และ
ถูกสารเคมีฤทธิ์กดั กร่ อนหกราดรด ร้อยละ 3.6 (ศิริพรรณ ศิรสกุล, 2554) โดยได้รับอุบตั ิเหตุข้นั
รุ นแรงจนต้องหยุดงานในรอบ 3 เดือนที่ผา่ นมา ร้อยละ 60.5 (นพรัตน์ เที่ยงคาดี ฉันทนา จันทวงศ์
และพรนภา หอมสิ นธุ์, 2558) และบุคลากรปฏิบตั ิงานด้านการจัดการมูลฝอย พบอาการปวดเมื่อย
ตามตัว ร้อยละ 79.33, 75.0 คัดจมูกหรื อจามบ่อย ๆ ร้อยละ 50.0, 75.0 มีอาการหวัด น้ ามูกไหลบ่อย ๆ
ร้อยละ 46.0 มีผนื่ คัน ตุ่มคันตามผิวหนัง ร้อยละ 22.0 ท้องเสี ยบ่อย ๆ ร้อยละ 7.33 เกิดอุบตั ิเหตุหรื อ
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บาดเจ็บจากการทางาน ร้อยละ 15.33, 50.00 วัตถุกระเด็นเข้าตา, สารเคมีกระเด็นใส่ หรื อหกรด และ
ถูกกระแทกจากของแข็ง เท่ากันร้อยละ 25.0 (จรู ญ ชิดนายี, 2550; อรัญ ขวัญปาน และชนิกานต์
พงศาสนองกุล, 2555) และพบว่า พนักงานเก็บขนขยะ อาการ MSDs ในรอบ 7 วันที่ผา่ นมาและใน
รอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา ร้อยละ 73.8 (95% CI = 66.21 - 80.38) และร้อยละ 90.00 (95% CI = 84.26 94.17) เมื่อพิจารณาตาแหน่งของร่ างกาย ความชุกของอาการ MSDs สูงสุ ดที่ตาแหน่งของหลัง
ส่ วนล่างคือ ร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ แขนท่อนบน ร้อยละ 58.8 และไหล่ ร้อยละ 56.9 (พีรพงษ์
จันทราเทพ และสุ นิษา ชายเกลี้ยง, 2554; สุ นิษา ชายเกลี้ยง และคณะ, 2555) และยังพบว่าแรงงาน
เก็บขยะมีการดูแลที่ไม่เหมาะสม (ดิษฐพล ใจซื่อ และเกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2559) ส่ วนใน
ต่างประเทศ พบว่า ในประเทศเดนมาร์ค พนักงานเก็บขยะมีความเสี่ ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บจน
กระดูกหักเป็ น 3.1 เท่าปวดกล้ามเนื้อ 8.1 เท่า เกิดบาดแผลฉีกขาด 3.8 เท่า และการบาดเจ็บเนื้อเยือ่
ต่าง ๆ 7.6 เท่า เมื่อเทียบกับประชากรอาชีพอื่น ๆ (Schriftenreihe & Boden, 1999) ในประเทศ
เกาหลีพบอุบตั ิเหตุ ร้อยละ 51.4 เกิดจากการไฟฟ้ า รองลงมาเป็ นอุบตั ิเหตุจากการลื่นล้ม (Byung, Y.
J., Sangbok, L. & Jae, D. L., 2016) และในประเทศบราซิล เกิดอุบตั ิเหตุ จานวน 103 ครั้ง ในรอบ
12 เดือน อุบตั ิเหตุที่เกิดสูงสุ ดในส่วนขา ร้อยละ 65 การวินิจฉัยสูงสุ ด คือ บาดแผลตัด ฉีกขาด ร้อยละ
29.1 (Maria L., Tokico M., Manildo F., Marco A. & Margarita A., 1997)
ส่ วนแรงงานนอกระบบ จะมีคนคุย้ เขี่ยขยะ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาการปวด
ศีรษะ ไข้หวัด ผืน่ คัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ได้รับอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บ จากของมีคมบาด กระแทก
ชน แมลงกัดต่อย ส่วนใหญ่ มีความรู้ ทัศนคติ คุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรม อยู่
ในระดับสูง (พิมาน ธีระรัตนสุ นทร วิยดา กวานเหียน และอมรเทพ เยาวยอด, 2560)
1.3 Money (เงิน) งบประมาณและการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีสภาพ
ปัญหา ดังนี้
1.3.1 มีสดั ส่ วนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยสูง แต่การเก็บขนขยะ
ไม่มีประสิ ทธิภาพ (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2558)
1.3.2 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่มีประสิ ทธิภาพ (Polluter Pays
Principle: PPP) (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2558)
1.3.3 การขาดแคลนด้านการเงิน งบประมาณมีไม่เพียงพอสาหรับการ
พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ดี (ธเรศ ศรี สถิตย์, 2559)
1.3.4 มีงบประมาณจาก สสส. และจาก สปสช. (วิจยั อัมราลิขิต, 2561) แต่
บางองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ให้ความสาคัญ
1.4 Material (วัสดุ อุปกรณ์) แบ่งตามหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้
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1.4.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ได้แก่ ถังขยะถุงพลาสติก และจุด
รวบรวมขยะมูลฝอย
1.4.2 การขนส่ งขยะมูลฝอย ได้แก่ รถเก็บขยะ และการแบ่งเขต
1.4.3 การกาจัดขยะมูลฝอย แบบถูกสุ ขาภิบาล ได้แก่ ระบบหมักทาปุ๋ ย
ระบบฝังกลบถูกหลักสุ ขาภิบาล และระบบการเผาในเตาเผาขยะ
2. กระบวนการ (Process)
กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ แหล่งกาเนิด/การทิ้ง การเก็บรวบรวม
การขนส่ ง และการกาจัด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2553) ดังนี้
2.1 แหล่งกาเนิด/การทิ้ง ต้นทางของขยะมูลฝอยชุมชน หรื อผูก้ ่อขยะ ซึ่งเป็ น
ประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หลักการสาคัญควรมีการคัดแยกขยะ
2.2 การเก็บรวบรวม กลางทางของขยะมูลฝอยชุมชน เป็ นบทบาทขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
2.3 การขนส่ ง กลางทางของขยะมูลฝอยชุมชน เป็ นบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
2.4 การกาจัด กลางทางของขยะมูลฝอยชุมชน เป็ นบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น มีท้งั เป็ นของหน่วยงานเองและเอกชนดาเนินการ
3. ผลผลิต (Output)
ผลผลิต (Output) คือ ความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชน แบ่งเป็ นความปลอดภัยด้าน
สุ ขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่ งแวดล้อม (กิตติ ชยางคกุล, 2553)
3.1 ความปลอดภัยด้านสุ ขภาพ ได้แก่ สุ ขภาพทางกาย สุ ขภาพทางจิต สุ ขภาพทาง
สังคม และสุ ขภาพทางจิตวิญญาณ
3.2 ความปลอดภัยด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่ งแวดล้อม
ทางชีวภาพ สิ่ งแวดล้อมทางเคมี และทัศนียภาพรอบ ๆ ที่กาจัดขยะ
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แนวคิดเกีย่ วกับระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจและเทคนิคต้ นไม้ ตัดสิ นใจ
1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ คือ ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดเตรี ยมข้อมูล
จัดรู ปแบบหรื อนาแบบจาลองในการแก้ปัญหา และข้อมูลที่มีความจาเป็ นมาช่วยในการตัดสิ นใจ
(รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554)
1.1 ประเภทของปัญหา
ปัญหาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, 2553)
1.1.1 ปัญหาแบบมีโครงสร้าง (Structured Problem) เป็ นปัญหาที่มีวิธีการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนแน่นอน หรื อสามารถจาลองปัญหาได้ดว้ ยสูตรทางคณิตศาสตร์
(แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์) และแทนค่าในสูตรจนสามารถคานวณหาคาตอบได้อย่างชัดเจน หรื อ
ปัญหาที่ผตู ้ ดั สิ นใจมีขอ้ มูลและสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจอย่างครบถ้วนและสามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาได้โดยการเขียนโปรแกรม
1.1.2 ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Problem) เป็ นปัญหาที่ไม่
สามารถหาวิธีในการแก้ไขได้อย่างชัดเจน และแน่นอน ไม่สามารถจาลองได้ดว้ ยสูตรทาง
คณิ ตศาสตร์หรื อปัญหาที่ผตู ้ ดั สิ นใจที่มีขอ้ มูล และสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา จึง
ต้องอาศัยประสบการณ์ของผูต้ ดั สิ นใจในการแก้ไขปัญหา
1.1.3 ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Problem) เป็ นปัญหา
แบบที่มีลกั ษณะเฉพาะ ส่ วนมากจะไม่เกิดซ้ า และไม่มีกระบวนการดาเนินการมาตรฐาน หรื อเป็ น
ปัญหาทีมวิธีในการแก้ไขเพียงบางส่ วนเท่านั้น ส่ วนที่เหลือจะต้องอาศัยประสบการณ์ หรื อความ
ชานาญในการตัดสิ นใจแก้ไขปัญหา ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้แค่การสนับสนุนเท่านั้น
1.2 กระบวนการตัดสิ นใจและการแก้ไขปัญหา
การตัดสิ นใจจัดว่าเป็ นระยะ (Phase) หนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem
Solving Process) ของมนุษย์กล่าวคือ เมื่อพบว่ามีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นจะต้องมีการตัดสิ นใจเลือก
แนวทางที่ดีที่สุด เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป (สาวิตรี บุญมี, 2559) ดังนี้
1.2.1 กระบวนการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจ (Decision Making Process) คือ การกาหนด
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วนการกาหนด
ขั้นตอนตั้งแต่ข้นั แรกจนถึงขั้นสุ ดท้ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ รู ปแบบของกระบวนการ
ตัดสิ นใจอาจแตกต่างกันไป กล่าวคือ อาจมีจานวนขั้นตอนแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมหรื อ
เห็นสมควรของผูเ้ ชี่ยวชาญ หลัก ๆ ควรแบ่งกระบวนการตัดสิ นใจออกเป็ นขั้นตอน ดังนี้ 1) ระบุ
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ปัญหา (Intelligence Phase) 2) สร้างแบบจาลอง ออกแบบทางเลือก (Design Phase) 3) เลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Choice Phase) และ 4) นาทางเลือกไปใช้ (Implementation Phase)
1.2.2 กระบวนการแก้ไขปัญหา
การตัดสิ นใจจัดว่าเป็ นหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาของมนุษย์เมื่อ
พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดแล้ว การแก้ปัญหาจะผ่านขั้นตอนการตัดสิ นใจเพื่อ
แก้ปัญหาต่อไป ส่ วนกระบวนการตัดสิ นใจ (Decision Making Process) คือ การกาหนดขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วยการกาหนดขั้นตอนต่าง ๆ โดย
ผูท้ ี่กาหนดขั้นตอน คือ George Huber ได้นามารวมเข้ากับกระบวนการแก้ปัญหา จึงทาให้
กระบวนการตัดสิ นใจมีท้งั หมด 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การใช้ความคิด (Intelligence Phase) การ
ออกแบบ (Design Phase) การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Choice Phase) (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, 2553)
โดยในส่วนของการใช้ความคิดนั้นจะเป็ นการระบุถึงปัญหาที่พบ รวมทั้ง
จาแนกปัญหาออกมาเป็ นส่ วนย่อย ๆ และคิดวิธีที่แก้ปัญหานั้น ๆ โดยผลลัพธ์ในขั้นตอนนี้จะ
เรี ยกว่า “Decision Statement” ขั้นตอนต่อไปเป็ นการออกแบบเพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจ โดย ขั้นตอนนี้อาจมีการสร้างแบบจาลองขึ้นมา เพื่อดูทางเลือกต่าง ๆ เช่น การสร้าง
แผนภาพการตัดสิ นใจด้วยต้นไม้ (Decision Tree) หรื อตารางการตัดสิ นใจ (Decision Table) และใน
ขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจ เป็ นการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อนากระบวนการนั้นไปใช้
ในการแก้ปัญหาจริ ง กระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Process) จะเป็ นการดาเนินงานต่อ
จากกระบวนการตัดสิ นใจ โดยเพิ่มการนาไปใช้ (Implementation Phase) และการติดตามผล
(Monitoring Phase) ในส่วนของการนาไปใช้น้ นั เป็ นการลงมือปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาจริ งโดยอาจจะ
ประสบความสาเร็ จ หรื อไม่ประสบความสาเร็ จก็ได้ โดยขั้นตอนที่จะบอกสิ่ งนี้ได้คือขั้นตอน การ
ติดตามผล (รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554)
2. การตัดสิ นใจแบบโครงสร้ างต้นไม้ (Decision Tree)
เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) เป็ นเทคนิคหนึ่งของ Classification ซึ่งเป็ นวิธีการ
แบ่งประเภทหรื อแยกหมวดหมู่ขอ้ มูล โดย Classification นั้นเป็ นเทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูล
(Data Mining) (รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554)
2.1 เหมืองข้อมูล (Data Mining)
เหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อแยกประเภท จาแนก
รู ปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรื อคลังข้อมูล โดยมีเทคนิคต่าง ๆ
หลายวิธี ซึ่งรู ปแบบการทาเหมืองข้อมูลนั้น ได้รวมความรู้จากหลายแขนงเข้าไว้ดว้ ยกันที่
ประกอบด้วย ระบบการเรี ยนรู้ของเครื่ องจักร (Machine Learning) รวมกับวิทยาศาสตร์สารสนเทศ
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(Information Science) สถิติ (Statistics) และระบบฐานข้อมูล (กิตติ ภักดีวฒั นะกุล, 2553) โดยมี
ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูล 5 ขั้นตอน (กิตติศกั ดิ์ สุ มามาลย์, 2555) ดังนี้
2.1.1 Data Cleaning เป็ นขั้นตอนสาหรับการคัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไป โดยทัว่ ไปข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอาจมีความผิดปกติต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลบางแอนทริ บิวต์ขาด
หายไป (Missing Value) ขาดแอนทริ บิวต์ที่น่าสนใจ หรื อขาดรายละเอียดของข้อมูล เป็ นต้น
2.1.2 Data Integration เป็ นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่มีหลายแหล่งให้
เป็ นข้อมูลชุดเดียวกัน เช่น มีขอ้ มูลในคลังข้อมูล (Data Warehouse) ในรู ปแบบของดาต้าคิวบ์ (Data
Cube) และมีขอ้ มูลในรู ปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) จาเป็ นต้องทาการรวม
ข้อมูลให้เป็ นข้อมูลชุดเดียวกัน
2.1.3 Data Selection เป็ นขั้นตอนระบุถึงแหล่งข้อมูลที่จะนามาทา mining
รวมถึงการนาข้อมูลที่ตอ้ งการออกจากฐานข้อมูล เพื่อสร้างกลุ่มข้อมูลสาหรับพิจารณาเบื้องต้น
2.1.4 Data Mining เป็ นขั้นตอนการค้นหารู ปแบบที่เป็ นประโยชน์จาก
ข้อมูลที่มีอยู่ โดยใช้เทคนิคและอัลกอริ ทึมที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่
2.1.5 Pattern Evaluation เป็ นขั้นตอนการประเมินผล Pattern และ
นาเสนอองค์ความรู้ ในขั้นตอนนี้จะเป็ นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ แปลความหมาย และประเมิน
ผลลัพธ์น้ นั เหมาะสมหรื อตรงวัตถุประสงค์หรื อไม่และนาเสนอ
2.2 เทคนิคในการทาเหมืองข้อมูล (ศุภชัย ประคองศิลป์ , 2551)
โดยทัว่ ไปแล้วเทคนิคที่นามาใช้ส่วนใหญ่มี 5 ประเภท ดังนี้
2.2.1 เทคนิค Classification เป็ นเทคนิคในการจาแนกกลุม่ ข้อมูลด้วย
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้มีการกาหนดไว้แล้ว เทคนิคประเภทนี้เหมาะกับการสร้างแบบจาลองเพื่อ
การพยากรณ์คา่ ข้อมูล (Predictive Modeling) ในอนาคตจากการที่ได้จาแนกกลุ่มข้อมูลตัวอย่างไว้
แล้ว ซึ่งในลักษณะดังกล่าวนี้เรี ยกว่า “Supervised Learning” เทคนิคการ Classification มี 2 รู ปแบบ
ได้แก่ Tree Induction และ Neural Induction และเป็ นกระบวนการสร้างแบบจาลองเพื่อจัดการ
ข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่มที่กาหนด เช่น การแบ่งประเภทลูกค้าว่า เชื่อถือได้หรื อไม่ซึงเป็ นการสร้าง
แบบจาลองโดยการเรี ยนรู้จากข้อมูลที่ได้กาหนดกลุ่มไว้เรี ยบร้อยแล้ว
2.2.2 เทคนิค Association Rule Discovery เป็ นเทคนิคที่ใช้ในการค้นหา
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาสิ่ งที่ซ่อนอยูใ่ น
ข้อมูลนั้น เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลการซื้อขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อวางแผนจัดการส่ งเสริ มการ
ขาย (Promotion) และเตรี ยมการวางแผนการเรี ยงชั้นวางสิ นค้า (Shelf) เช่น การวางน้ าอัดลมกับข้าว
โพดคัว่ ไว้ใกล้กนั
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2.2.3 เทคนิค Clustering เป็ นเทคนิคการลดขนาดของข้อมูลด้วยการ
รวมกลุ่มตัวแปรที่มีลกั ษณะเดียวกันไว้ดว้ ยกัน ทาให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกละเลยไปได้ เทคนิค
นี้มกั ถูกใช้เป็ นขั้นตอนเบื้องต้นในการทาเหมืองข้อมูล และเหมาะกับข้อมูลที่ยงั ไม่มีกลุ่มอย่าง
ชัดเจนจึงทาการ Cluster เพือ่ หากลุ่มต่าง ๆ ของข้อมูล โดยจานวนกลุม่ ของข้อมูลมักจะใช้ตวั k แทน
ซึ่งผูท้ ี่ใช้เทคนิคนี้จะเป็ นผูก้ าหนดจานวนกลุ่ม วิธีน้ ีอาจเรี ยกอีกอย่างว่า K-mean
2.2.4 เทคนิค Deviation Detection เป็ นเทคนิควิธีในการหาค่าที่แตกต่าง
ไปจากค่ามาตรฐาน หรื อค่าที่คาดคิดไว้วา่ ต่างไปมากน้อยเพียงใด โดยทัว่ ไปมักใช้วิธีการทางสถิติ
หรื อการแสดงให้เห็นภาพ สาหรับเทคนิคนี้ใช้ในการตรวจสอบลายเซ็นปลอม หรื อบัตรเครดิตปลอม
เป็ นต้น
2.2.5 เทคนิค Sequential Analysis เป็ นเทคนิคในการวิเคราะห์ลาดับเพือ่
ค้นพบรู ปแบบของการปรากฏของข้อมูล ซึ่งปรากฏในรายการที่แยกออกมา เช่น ถ้าผูซ้ ้ือซื้อสิ นค้า A
แล้วเขาจะซื้อสิ นค้า B ในภายหลัง เทคนิคนี้จะแตกต่างจากเทคนิค Association Rule Discovery
เพราะคานึงถึงลาดับการซื้อด้วย
2.3 การจาแนกประเภทข้อมูล (Data Classification)
การจาแนกประเภทข้อมูลเป็ นกระบวนการสร้างตัวแบบจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นกลุ่ม
กาาหนดมาให้ เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง class หรื อกลุ่มของข้อมูลได้ และเพื่อทานาย
ว่าข้อมูลนั้นควรจัดอยูใ่ นกลุ่มของข้อมูลใด ซึ่งตัวแบบที่ใช้จาแนกข้อมูลออกเป็ นกลุม่ ตามที่ได้
กาหนดไว้ จะขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์กลุ่มของข้อมูลสอนระบบ (Training data) โดยนาข้อมูลสอน
ระบบมาสอนให้ระบบเรี ยนรู้วา่ มีขอ้ มูลใดอยูใ่ นกลุ่มของข้อมูลเดียวกันบ้าง ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
เรี ยนรู้ คือ ตัวแบบจัดประเภทข้อมูล (Classifier model) ตัวแบบนี้สามารถแทนได้ในหลายรู ปแบบ
เช่น Classification (IF-THEN) rules ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) สูตรทางคณิ ตศาสตร์
(Mathematical formula) หรื อโครงข่ายประสาทเทียม (Neural networks) และจะนาข้อมูลส่ วนที่
เหลือจากข้อมูลสอนระบบเป็ นข้อมูลที่ใช้ทดสอบ (Testing data) โดยปรับปรุ งตัวแบบจนกว่าจะได้
ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ (ชลธิศา พลทองมาก และพุธษดี ศิริแสงตระกูล, 2554)
การจาแนกเป็ นเทคนิคของการทาเหมืองข้อมูล เทคนิคการจาแนกที่ใช้บ่อย ได้แก่
J48, NB Tree, IBK, RBF Network และ Naïve Bays (เบญจภัค จงหมื่นไวย์, 2558) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.3.1 J48 เป็ นอัลกอริ ทึมการจาแนกต้นไม้ การตัดสิ นใจวิธีน้ ี จะใช้ขอ้ มูล
ในการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ โดยที่แต่ละโหนด หมายถึง แอททริ บิวต์ แต่ละกิ่งของต้นไม้เป็ นผลใน
การทดสอบ และโหนดใบแสดงคลาส
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2.3.2 NB Tree เป็ นอัลกอริ ทึมในการจาแนกโดยใช้หลักการของต้นไม้
ตัดสิ นใจ และทฤษฎีเบย์ร่วมกัน
2.3.3 IBK เป็ นอัลกอริ ทึมการจาแนกแบบ K-Nearest Neighbor โดยที่ K
เป็ นตัวบอกจานวนกรณี ที่ตอ้ งการค้นหาในการทานาย กรณี ใหม่ เช่น 1-NN หมายถึง วิธีน้ ีจะหาค่า 1
กรณี ที่ใกล้เคียงกรณี ใหม่มากที่สุดและกาหนดเงื่อนไขใหม่ให้คลาสที่ใกล้เคียงมากที่สุด
2.3.4 RBF Network เป็ นโครงข่าวประสาทเทียม ประกอบด้วย 3 ชั้น คือ
ชั้นข้อมูลเข้า ชั้นซ่อน และชั้นผลลัพธ์ โดยใช้ฟังก์ชนั กระตุน้ แบบเรเดียล ปกติจะใช้ Gaussian
Function
2.3.5 Naive Bayes เป็ นอัลกอริ ทึมในการจาแนกโดยใช้หลักทฤษฎีเบย์
โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูลต้องเป็ นอิสระต่อกัน โดยทาการหาค่าความน่าจะเป็ นของ x เมื่อรู้คลาส จาก
ผลคูณของความน่าจะเป็ นของแอททริ บิวต์ทุกตัวของ x
2.4 เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) คือ แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อการ
หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการนาข้อมูลมาสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ในรู ปแบบของโครงสร้าง
ต้นไม้ ซึ่งมีการเรี ยนรู้ขอ้ มูลแบบมีผสู ้ อน (Supervised Learning) สามารถสร้างแบบจาลองการจัด
หมวดหมู่ (Clustering) ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลที่กาหนดไว้ลว่ งหน้า (Training set) ได้โดย
อัตโนมัติ และสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ยงั ไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้อีกด้วย โดยปกติ
มักประกอบด้วยกฎในรู ปแบบ “ถ้า เงื่อนไข แล้ว ผลลัพธ์” (รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554) เช่น
“If Income = High and Married = No THEN Risk = Poor”
“If Income = High and Married = Yes THEN Risk = Good”
โครงสร้างแผนภาพต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Tree) เป็ นที่นิยมกันมาก
เนื่องจากเป็ นลักษณะที่คนจานวนมากคุน้ เคย ทาให้เข้าใจได้ง่าย มีลกั ษณะเหมือนแผนภูมิองค์กร
โดยที่แต่ละโหนดแสดงลักษณะ (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงผลในการทดสอบและโหนดของใบ
(Leaf Node) แสดงคาตอบ (Class) ที่กาหนดไว้ (บุณยานุช ใหม่เง่า ปญญาวัฒน์ ขามก้อน และ
ขนิษฐา ศรี แก้ว, 2560)
2.4.1 ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ (บุญเสริ ม กิจศิริกลุ , 2546)
ประกอบด้วย
2.4.1.1 โหนดภายใน (Internal Node) คือ คุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ข้อมูล ใช้ในการตัดสิ นใจว่าข้อมูลจะไปอยูใ่ นกรณี ไหน โดยโหนดภายในที่เป็ นโหนดเริ่ มต้น
เรี ยกว่า โหนดราก
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2.4.1.2 กิ่ง (Branch, Link) เป็ นค่าคุณสมบัติหรื อเงื่อนไขของ
คุณสมบัติในโหนดที่ใช้ในการจาแนกข้อมูล ซึ่งโหนดภายในจะแตกกิ่งเป็ นจานวนเท่ากับจานวนค่า
คุณสมบัติของโหนดภายในนั้น
2.4.1.3 โหนดใบ (Leaf Node) คือคลาสต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ใน
การจาแนกข้อมูล
2.4.2 การสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ (อโณทัย ศิลเทพาเวทย์, 2554)
การสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจจะเป็ นการค้นหาจากบนลงล่างแบบตะกราม
(Top-Down Greedy Search) โดยเริ่ มจากเลือกคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการแยกคลาสมาเป็ นโหนดราก
เมื่อข้อมูลผ่านการแบ่งที่โหนดรากแล้ว ก็จะหาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของข้อมูลที่ถูกแบ่งออกแล้วมา
สร้างโหนดลูกของรากนั้นต่อไป และจะวนสร้างโหนดลูก และต้นไม้ยอ่ ยของแต่ละกิ่งไปเรื่ อย ๆ
จนกว่าข้อมูลที่ผา่ นการแบ่งแยกนั้น จะจัดอยูใ่ นคลาสเดียวกัน
ในการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจจะแบ่งข้อมูลจนกระทั้งได้ขอ้ มูลที่เป็ นคลาส
เดียวกันหมด แต่จะเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลที่ใช้ในกรเรี ยนรู้เท่านั้น หรื อเรี ยกว่า ภาวะเหมาะเกินไป
ยิง่ ต้นไม้ตดั สิ นใจที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน จะให้ขอ้ มูลความถูกต้องบนข้อมูลสอนมากขึ้น แต่เมื่อนาไปใช้
งานจริ งกลับทาให้ความถูกต้องลดลง ดังนั้นต้นไม้ควรทาการตัดเล็ม เพื่อให้ได้ตน้ ไม้ขนาดเล็กลง
และลดความเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลที่ใช้สอน ในอัลกอริ ทึม C4.5 จะตัดเล็มโดยใช้คา่ ความผิดพลาด
(Error-Based Pruning) คือ มีการรวมต้นไม้ยอ่ ยเข้าด้วยกันเป็ นโหนดเดียวกันก็ต่อเมื่อ หลังจากรวม
แล้วไม่ทาให้คา่ ความผิดพลาดเพิ่มขึ้น โดยค่าความผิดพลาดที่ใช้ทดสอบกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นจะใช้
ค่าจากัดบนของการกระจายแบบไบโนเมียล (Binomial Distribution) ที่ระดับความเป็ นอิสระ CF
(Confidence Level)
สาหรับข้อดีของแบบจาลองนี้ คือ เป็ นแบบจาลองที่เข้าใจง่าย นาไปสร้าง
กฎแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่าย มีลกั ษณะเหมือนแผนภูมิองค์กร สามารถแปลความจาก
แบบจาลองได้เลย แบบจาลองที่สร้างได้ อาจจะไม่ได้ใช้ทุกแอตทริ บิวต์ในชุดข้อมูลฝึ กสอน
(Training Data) และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนได้ ข้อด้อย คือ แบบจาลองที่ได้อาจมีขนาด
ใหญ่ซบั ซ้อน การประยุกต์ใช้งานจะเป็ นลักษณะของการเรี ยนรู้แบบมีผสู ้ อน (Supervise Learning)
คือ สามารถนิยามได้วา่ ผลลัพธ์จะเป็ นอย่างไร เช่น ผ่าน/ไม่ผา่ น ใช่/ไม่ใช่ มีประโยชน์ในการสร้าง
โมเดลแบบการพยากรณ์ (Forecasting) สามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น สถาบันการเงินนามาใช้ใน
การอนุมตั ิเครดิตว่าบุคคลคนนี้เครดิตผ่าน/ไม่ผา่ น หรื อการเก็บข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ย้อนหลังเพือ่
ดูวา่ ฝนจะตกหรื อไม่ เป็ นต้น (ธิดาภัทร อนุชาญ และนิติ เอี่ยมชื่น, 2561)
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2.4.3 การคานวณค่า Information Gain ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
(ขจรศักดิ์ ศรี ออ่ น, 2552) เป็ นโครงสร้างที่ใช้แสดงกฎที่ได้จากเทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล
โดยต้นไม้ตดั สิ นใจจะมีลกั ษณะคล้ายโครงสร้างต้นไม้ ที่แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ (Attribute)
ในการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ ปัญหาสาคัญที่ตอ้ งพิจารณา คือ ควรจะตัดสิ นใจเลือกแอททริ บิวต์ใดมา
ทาหน้าที่เป็ นโหนดราก ในแต่ละขั้นตอนของการสร้างต้นไม้และต้นไม้ยอ่ ย (Subtree) ของต้นไม้
ตัดสิ นใจ เกณฑ์ที่ใช้ช่วยประกอบการเลือก แอททริ บิวต์ คือ การคานวณค่ามาตรฐานเกน (Gain
Criterion) ซึ่งเป็ นค่าที่บ่งบอกว่าแอททริ บิวต์น้ นั สามารถจาแนกกลุ่มของข้อมูลได้ดีเพียงใด โดย
ทดลองเลือก แต่ละแอททริ บิวต์ที่เป็ นไปได้จากชุดข้อมูลมาทาหน้าที่เป็ นโหนดราก ถ้าแอททริ บิวต์
ใดให้ค่าเกนสูงที่สุด แสดงว่าแอททริ บิวต์น้ นั สามารถจาแนกกลุ่มของข้อมูลได้ดีที่สุด การใช้ค่า
Information Gain จะช่วยลดจานวนครั้งของการทดสอบ ในการแยกแยะข้อมูลอีกทั้งยังรับประกัน
ว่าต้นไม้ตดั สิ นใจที่ได้ไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไป
2.4.4 อัลกอริ ทึม ID3 (ID3 Algorithm) (รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554) ID3’
(Iterative’ Dichotomiser’ 3) เป็ นอัลกอริ ทึมพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างการตัดสิ นใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้ที่ใช้หลักการของการใช้ทฤษฎีข่าวสาร (Information Theory) และค่าที่วดั ได้จะนามาใช้ตดั สิ นใจ
ว่าจะใช้ตวั แปรใดใช้ในการทานาย หรื อแบ่งประเภทของข้อมูล โดยที่ชุดตัวอย่าง (Sample) คือ ชุดของ
ข้อมูลที่ใช้ในการเรี ยนรู้ (Training Sample) ตัวแปรเป้ าหมาย (Target Attribute)คือ ตัวแปรที่นาค่าไป
ใช้ในการทานายผลในโครงสร้างต้นไม้และแอททริ บิว (Attributes) คือ ตัวแปรอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้าง
โหนดในต้นไม้ และไม่ใช่ตวั แปรเป้ าหมาย (Target Attribute)
2.4.5 อัลกอริ ธึม C4.5 (J48) (รุ จิรา ธรรมสมบัติ, 2554) เป็ นอัลกอริ ทึมการ
สร้างกฎจากต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) มีพ้นื ฐานเดียวกับอัลกอริ ทึม ID3 ถูกออกแบบโดย
Quinlan (1992) ซึ่งได้พฒั นาเพิ่มเติมจาก ID3 ดังนี้
2.4.5.1 สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างโครงสร้างต้นไม้ที่ใหญ่เกินไป
เนื่องจากมีขอ้ มูลจานวนมาก อย่างไรก็ตามขึ้นอยูก่ บั การกาหนดความลึก เมื่อมีการเจริ ญเติบของ
Decision Tree
2.4.5.2 ความผิดพลาดลดลง เพราะมีการตัดทอนความผิดพลาด
ออกไป (Pruning node)
2.4.5.3 มีการสร้างกฎหลังการตัดทอนข้อมูลที่ผิดพลาดออก
2.4.5.4 สามารถใช้กบั ข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง (Continuous
Attributes) ที่เป็ นตัวเลขได้ เช่น ค่าอุณหภูมิ จานวนเงิน เป็ นต้น
2.4.5.5 การเลือก Attribute ที่วดั การเลือกให้เหมาะสม
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2.4.5.6 สามารถใช้กบั ชุดข้อมูล (Training Data) ที่มีค่าผิดพลาด
(Missing Attribute)
2.4.5.7 สามารถใช้สาหรับ Attribute กับ Costs ที่แตกต่างกันได้มี
การยอมรับประสิ ทธิภาพกระบวนการคานวณที่ปรับปรุ ง
ดังนั้นการทดสอบอัลกอริ ทึม C 4.5 (J48) และการสร้างตัวแบบ โดยการใช้
แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) จะสามารถสร้างแบบจาลองการจัดหมวดหมู่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ลว่ งหน้า (Training set) ได้อตั โนมัติ และพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ไม่เคย
นามาจัดหมวดหมู่ได้ ด้วยรู ปแบบ Tree (กิตติศกั ดิ์ สุ มามาลย์, 2555) และเนื่องจากอัลกอริ ทึมของ
Decision Tree สามารถจัดการได้ท้งั ค่าต่อเนื่องและค่าไม่ต่อเนื่องรวมทั้งความสามารถในการตัดเล็ม
ต้นไม้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหาความเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลที่ใช้ในการเรี ยนรู้เท่านั้น (Over Fitting)
(อโณทัย ศิลเทพาเวทย์, 2554) ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล (Data Classification)
ด้วยการสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
3. โปรแกรมเวก้า (WEGA) (ขจรศักดิ์ ศรี ออ่ น, 2552)
Weka ย่อมาจาก Waikato Environment for Knowledge Analysis ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ป
ประเภทซอฟแวร์ให้เปล่า (Free Ware) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของ GPL License ซึ่งโปรแกรม Weka ได้ถกู พัฒนามาจากภาษาจาวาทั้งหมด ซึ่งเขียนมาโดยเน้นกับ
งานทางด้านการเรี ยนรู้ดว้ ยเครื่ อง (Machine Learning) และการทาเหมืองข้อมูล โปรแกรมประกอบ
ไปด้วยโมดูลย่อย ๆ สาหรับใช้ในการจัดการข้อมูล และเป็ นโปรแกรมที่สามารถใช้ Graphic User
Interface (GUI) และใช้คาสัง่ ในการให้ซอฟต์แวร์ประมวลผล
3.1 โปรแกรมหลักของซอฟต์แวร์ Weka
3.1.1 Simple CLI (Command Line Interface) เป็ นโปรแกรมรับคาสัง่ การ
ทางานผ่านการพิมพ์
3.1.2 Explorer เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบในลักษณะ GUI
3.1.3 Experimenter เป็ นโปรแกรมที่ออกแบบการทดลองและการทดสอบผล
3.1.4 Knowledge Flow เป็ นโปรแกรมออกแบบผังการไหลของความรู้
3.1.5 Arff Viewer เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาหรับแก้ไขแฟ้ มประเภท Arff
3.1.6 Log เป็ นโปรแกรมที่ใช้อ่านข้อความบันทึกเก็บระหว่างการทางาน
3.2 เมนูหลักของ Explorer
3.2.1 Preprocess การเตรี ยมข้อมูล
3.2.2 Classify รวมโมดูลการทาเหมืองข้อมูลแบบจัดจาแนกประเภท
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3.2.3 Cluster รวมโมดูลการทาเหมืองข้อมูลแบบการเกาะกลุ่ม
3.2.4 Associate รวมโมดูลการทาเหมืองข้อมูลแบบกฎเชื่อมโยง
3.2.5 Select attributes รวมโมดูลสาหรับการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันของ
ลักษณะประจา
3.2.6 Visualize นาเสนอข้อมูลด้วยภาพนามธรรมสองมิติ
3.3 ประเภทของแฟ้ มข้อมูลที่รับได้
3.3.1 แฟ้ มข้อมูลที่รับต้องอยูใ่ นรู ปแบบ ASCII อาจเป็ น arff, csv, C45
3.3.2 ในกรณีแฟ้ มข้อมูลอยูใ่ นเครื อข่ายผูใ้ ช้สามารถเรี ยกใช้โดยอาศัย URL
3.3.3 หรื ออาจใช้ขอ้ มูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่าน JDBC
โปรแกรม Weka เป็ นโปรแกรมที่รวบรวมอัลกอริ ทึมของการเรี ยนรู้ดว้ ยเครื่ องในการทา
เหมืองข้อมูล ประกันการใช้ซอฟต์แวร์อย่างเสรี ภาพ มีเครื่ องมือที่สนับสนุนการทาเหมืองข้อมูล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การเตรี ยมข้อมูล (Data Pre-processing), การจาแนกประเภท (Classification), การ
ถดถอย (Regression), การจัดกลุ่ม (Clustering), กฎความสัมพันธ์ (Association Rules) และการ
สร้างภาพ (Visualization) (อโณทัย ศิลเทพาเวทย์, 2554) ซึ่งหมาะสมที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วย
พัฒนาผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในครั้งนี้

แนวคิดเกีย่ วกับแอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน (ยศรัณย์ ฟั่นเฟื อย และอนุสิทธิ์ จักรมา, 2559) ปั จจุบนั นี้ผคู ้ น้ มากมายต่าง
กาลังให้ความสนใจและใช้งานสิ่ งที่เรี ยกว่า “แอปพลิเคชัน ” หรื อ “แอป” กันอย่างแพร่ หลาย เรา
อาจจะไม่เข้าใจความหมายของมันว่ามันคืออะไรกันแน่ “แอปพลิเคชัน” คือ ซอฟต์แวร์ประเภท
หนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระทา การบางอย่างได้ตามความต้องการของเรา แอปพลิเคชันสาหรับใช้
งานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะและโนตบุ๊คนั้น เรี ยกว่า “เดสก์ทอป แอปพลิเคชัน (Desktop
Applications)” ส่ วนแอปพลิเคชันที่ทางานบนเครื่ องอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย เรี ยกว่า “โมบายล์แอป
พลิเคชัน (Mobile Applications)” เมื่อเรารันแอปพลิเคชัน มันจะทางานอยูภ่ ายใต้ระบบปฏิบตั ิการ
ตลอดเวลา จนกว่าเราจะทาการปิ ดมันไป ภายในเวลาเดียวกัน อาจมีหลายแอปพลิเคชันที่กาลัง
ทางานพร้อมกัน ในระบบปฏิบตั ิการเราเรี ยกกระบวนการนี้วา่ “มัลติแทสกิ้ง (Multitasking)” ดัง
ภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 แอปพลิเคชัน
ที่มา: ยศรัณย์ ฟั่นเฟื อย และอนุสิทธิ์ จักรมา (2559)
“แอป หรื อ App” เป็ นคาสั้น ๆ ที่ใช้แทนคาว่า “แอปพลิเคชัน” โดยเฉพาะแอปพลิเคชันเล็ก ๆ
ที่เราสามารถโหลดมาใช้งานได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย แอปพลิเคชัน
จานวนหนึ่งถูกออกแบบมาสาหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพาและแม้กระทัง่ ทีวีบางรุ่ น ประเภทของ
แอปพลิเคชัน บน PCs
ปัจจุบนั นี้มีแอปพลิเคชันอยูม่ ากมายเกินกว่าจะนับได้และแอปพลิเคชัน มากมายนั้นก็
แยกออกเป็ นประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย บางแอปพลิเคชันเป็ นแบบเต็มประสิ ทธิภาพ อย่าง
Microsoft Word ที่มีความสามารถในการจัดการด้านเอกสารครบครับ ในขณะที่บาง แอปพลิเคชัน
อาจมีความสามารถเพียงหนึ่งหรื อสองอย่างเท่านั้น เช่น Gadgets ต่าง ๆ ด้านล่างนี้ คือ แอปพลิเคชัน
บางประเภทที่เราอาจกาลังใช้อยู่ โปรแกรมประมวลผลคา เป็ นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราเขียน
ตัวอักษรขึ้นมา และจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ มันเป็ นแอปพลิเคชันที่สามารถพบได้ทวั่ ไปใน
สานักงาน โปรแกรมประมวลผลคาที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุด คือ Microsoft Word ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 โปรแกรม Notepad อีกหนึ่งโปรแกรมประมวลผลคา
ที่มา: ยศรัณย์ ฟั่นเฟื อย และอนุสิทธิ์ จักรมา (2559)
บัญชีส่วนตัว โปรแกรมจัดการด้านบัญชี เช่น Quicken ช่วยให้เราสามารถติดตามรายรับ
รายจ่าย ภายในบัญชีธนาคารของเราได้ โปรแกรมจัดการด้านบัญชีส่วนตัว โดยทัว่ ไปแล้วจะ
เชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางธนาคารตลอดเวลา ทาให้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของบัญชีธนาคารได้ตลอดเวลา
เว็บบราวเซอร์ โปแกรมท่องเน็ต เป็ นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราติดต่อกับข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ตได้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์น้ ีติดตั้งไว้อยูก่ ่อนแล้ว แต่
เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมท่องเน็ตตัวที่เราต้องการมาใช้งานได้ ตัวอย่างโปรแกรมท่องเน็ต
ได้แก่ Internet Explorer, Firefox และ Chrome
ั นส่ วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน มันมีมากมาย หลายรู ปแบบ
เกมส์ เกมส์มากมายน้นเป็
ตั้งแต่เกมส์การ์ดเล็ก ๆ อย่าง Solitaire ไปจนถึงเกมขนาดใหญ่ที่ใช้สเปคเครื่ องคอมพิวเตอร์สูง ๆ
เช่น Crysis 2, Call of Duty ฯลฯ ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 เกมส์ที่รันอยูบ่ นคอมพิวเตอร์
ที่มา: ยศรัณย์ ฟั่นเฟื อย และอนุสิทธิ์ จักรมา (2559)
มีเดียเพลเยอร์ โปรแกรมสาหรับใช้เล่นมัลติมีเดีย ดูหนัง ฟังเพลง แอปพลิเคชันที่มีให้
เห็นในชีวิตประจาวันมากมาย มีท้งั Windows Media Player, Win amp, iTunes ฯลฯ
Gadgets บางครั้งอาจเรี ยกว่า “Widgets” มันเป็ นเพียงแอปพลิเคชันเรี ยบง่าย ธรรมดาที่คน
ส่ วนใหญ่นิยมนามาวางไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์มนั มีหลายหลายรู ปแบบให้ผคู ้ นได้เลือกใช้ต่าง
ออกไป เช่น ปฏิทิน แผนที่ เครื่ องคิดเลข พยากรณ์อากาศ ฯลฯ

พืน้ ที่ศึกษา
1. ความเป็ นมาของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2561)
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
เป็ นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสาเร็จมาจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรื อ Eastern Seaboard ซึ่งดาเนินมาตลอดกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา โดย
มีเป้ าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่งจะเป็ นการยกระดับอุตสาหกรรม
ของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดย
ในระยะแรกจะเป็ นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็ นพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
ผ่านกลไกการบริ หารจัดการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ของประชาชน
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ให้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ในขณะเดียวกันก็พบว่า มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึงเป็ นฐาน
ในการผลิตและการบริ โภคที่ขาดการคานึงถึงความสมดุลและศักยภาพในการรองรับของระบบ
นิเวศธรรมชาติ รวมถึงมีการปล่อยมลพิษสะสมจากกระบวนการผลิตและการบริ โภคออกสู่สิ่งแวดล้อม
จานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่มาบตาพุด ประกอบกับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมยังเป็ นไปในลักษณะของการแก้ไขปัญหามากกว่าการป้ องกันและไม่บรู ณาการกัน จึง
ทาให้สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีความวิกฤติและเสื่ อมโทรมลงทั้งด้าน
ปริ มาณและคุณภาพอย่างรวดเร็ ว และทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อย ๆ
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จัดทาแผน
สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจเรื่ องสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(The Eastern Economic Corridor : EEC) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (พลเอกสุ รศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็ นที่
ปรึ กษาคณะกรรมการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นประธานกรรมการ
และมีหวั หน้าส่ วนราชการหรื อผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่ วมเป็ นกรรมการ ได้แก่ กรม
ทรัพยากรน้ า กรมป่ าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ชลประทาน กรมการท่องเที่ยวหรื อผูแ้ ทน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีผอู ้ านวยการสานักสิ่ งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะและเจ้าหน้าที่สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ น
กรรมการและฝ่ ายเลขานุการ
โดยในการจัดทาแผนสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้มีการ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ในที่ดินใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของ
พื้นที่ที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนามาวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการพัฒนา
ในพื้นที่ เพือ่ กาหนดยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยแผนสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เป็ นแผนแม่บทหรื อกรอบแนวทางการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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ในพื้นที่ EEC โดยมุ่งหวังให้แผนสิ่ งแวดล้อมฯ เป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ทนั สมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
เกิดความสมดุล และมุ่งสู่เป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
2. สถานะปัจจุบันของพืน้ ที่ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2559)
2.1 ด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและบริ การมีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของพื้นที่ EEC โดยในปี 2557 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 65
(มูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท คิดเป็ นเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ) สาขาบริ การ ร้อยละ 32 และสาขา
เกษตรกรรม ร้อยละ 3 การลงทุนสะสมภาคอุตสาหกรรมมูลค่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
27.89 ของประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 624,185 บาทต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่
สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสี ยงหลายแห่ง รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยวครบครัน มีโรงแรมและร้านอาหารที่ได้มาตรฐานจานวนมาก มีจานวน
นักท่องเที่ยวเฉลี่ย 10 ล้านคนต่อปี (ปี 2554-2558)
2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับ
สูงสุ ดของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ ง (ถนน รถไฟ ท่าเรื อ และสนามบิน) สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีพ้นื ที่นิคมอุตสาหกรรมพร้อมรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอีกประมาณ 30,000 ไร่
2.3 ด้านสิ่ งแวดล้อม ยังมีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะตามที่สาธารณะ น้ าเสี ย และ
มลพิษทางอากาศ ส่ งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและบริ เวณใกล้เคียง
จาเป็ นต้องมีการกากับดูแลให้เป็ นไปตามกฎหมาย
3. แนวทางการพัฒนา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2561)
เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดสู่การเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเซีย ประกอบด้วย
5 แนวทาง ดังนี้
3.1 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่ใช้เทคโนโลยีข้นั สูง เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พร้อมกับเร่ งรัดการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ โดยส่ งเสริ มให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่ วมกับการวิจยั และพัฒนา
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพ
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายและเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยขยายขีดความสามารถของ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งทุกรู ปแบบให้มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
3.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและ
บริ การทางสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุล
ของการพัฒนา และกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชน
3.4 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสาคัญของจังหวัดให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล เมืองสาคัญในพื้นที่ EEC อาทิ
ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็ นเมืองที่อยูอ่ าศัยชั้นดีที่ทนั สมัยรองรับการขยายตัวของ
กรุ งเทพฯ และ EEC
พัทยา : พัฒนาเป็ นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุ ขภาพและนันทนาการศูนย์ประชุม
และศูนย์แสดงสิ นค้านานาชาติช้ นั นาของอาเซียน และศูนย์การให้บริ การด้านการแพทย์ระดับนา
นานาชาติ (Medical Tourism)
อู่ตะเภา : พัฒนาเป็ นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน
ระยอง : พัฒนาเป็ นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มี
ธุรกิจทันสมัย
3.5 ให้สิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ทั้งในด้านภาษี การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย การอานวยความสะดวกในการอนุมตั ิ อนุญาต และการจัดตั้งเขตการค้าเสรี เป็ นต้น

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ศุภริ นทร์ อนุตธโต มานะชัย รอดชื่น และธนียา เจติยานุกรกุล (2553) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบที่
เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณของ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ ผูน้ าชุมชน จานวน 12 คน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 380 คน ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยังมี
จานวนมาก เสี ยค่าใช้จ่ายสูง การรับรู้สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
การมีส่วนร่ วมของชุมชนอยูใ่ นระดับมาก และรู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม
ประกอบด้วย 1) อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการร่ วมกัน 2) จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการจัดการขยะ
มูลฝอย 3) ควบคุมดูแลหอพัก ห้องเช่า 3) รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 4) จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ 5) การกาหนดบทลงโทษ
กรมควบคุมมลพิษ (2556) ได้มีการถอดบทเรี ยนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
ตาบลอุโมงค์ จังหวัดลาพูน พบว่า องค์ประกอบของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย 5
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ส่ วน ดังนี้ 1) เทศบาล เป็ นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 2) ชุมชน
เน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องในพื้นที่ทุกระดับ 3) กิจกรรมการจัดการขยะ จากปริ มาณ
ขยะที่มาก การมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะ และพฤติกรรมการคัดแยกของชุมชน จึงทาให้มีการจัด
กิจกรรมการจัดการขยะ ดังนี้ การใช้หลัก 3Rs การจัดการขยะทุกประเภท ขยะอินทรี ย ์ ขยะทัว่ ไป
ขยะอันตราย และขยะรี ไซเคิล มีการเก็บข้อมูล และสร้างความต่อเนื่อง 4) ความพอเพียง คือ ใช้
ความเหมาะสม เพิ่งตนเอง สร้างงานและสวัสดิการ และชุมชนเข้มแข็ง 5) ความยัง่ ยืน คือ มี
เครื อข่าย ใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสิ่ งแวดล้อมอื่น
เทศบาลเมืองพิษณุโลก (2559) ได้มีการถอดบทเรี ยนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
เทศบาลเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community
Based solid waste Management: CBM) ของเทศบาลเมืองพิษณุโลก เป็ นกระบวนการจัดการขยะ
โดยชุมชน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดการของขายได้ กิจกรรมอย่างปรกและง่ายที่สุด
ในการแนะนาเข้าสู่ชุมชน ได้แก่ การจัดการของขายได้ การให้ความรู้แก่ประชาชน 2) การทาปุ๋ ย
หมักจากขยะอินทรี ย ์ กิจกรรมที่สองที่จะแนะนาสู่ชุมชน เป็ นการแยกขยะอินทรี ยเ์ พื่อนาไปทาปุ๋ ย
หมัก 3) การจัดการถังขยะของตนเอง เมื่อมีการแนะนา
วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตาบลดง
มะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากรในการศึกษาประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตาบลดงมะดะ ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น
ประธานผูส้ ูงอายุ และปราชญ์ทอ้ งถิ่น ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบลในชุมชน
เทศบาลดงมะดะ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น (อสม.) จาก 15 หมู่บา้ น รวม 70 คน ผล
การศึกษา พบว่า ปัญหาที่สาคัญของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ คือ สภาพชุมชนแบบกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริ ญทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชน ทาให้ปริ มาณขยะเพิม่ มากขึ้น และ
ทางเทศบาลยังไม่มีรูปแบบการบริ หารจัดการขยะในชุมชนที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้เพราะ
ปัญหาด้านงบประมาณ และการบริ หารงานของทางเทศบาลที่ขาดการประสานงานที่ชดั เจนกับผูน้ า
ชุมชน ทาให้ขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการบริ หารจัดการขยะ ส่ งผลให้เกิดปัญหา
ขยะในชุมชน เช่น บางครัวเรื อนไม่คดั แยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ทาให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
ของทางเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ ว การทิ้งขยะเกลื่อนกลาด การเผาขยะ และการลักลอบทิง้ ขยะจาก
บุคคลนอกพื้นที่ซ่ ึงส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ รู ปแบบการบริ หาร
จัดการขยะ ผูน้ าชุมชนของท้องถิ่นควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแผนงาน หรื อโครงการที่มี
จุดประสงค์เพีอ่ ลดปริ มาณขยะ เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการขยะมูล
ฝอย ทั้งร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมรับประโยชน์และร่ วมประเมินผล ยึด

75
หลักการเพิง่ ตนเองโดยมุ่งใช้ทรัพยากรที่มีแต่ละชุมชนเป็ นต้นทุนสาหรับกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น
การตั้งกลุ่มคัดแยกประเภทขยะ ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ ยหมัก และกลุม่ ปุ๋ ยชีวภาพ โดยเทศบาลควร
มีการส่ งเสริ มขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็ นชุมชนปลอดขยะ ซึ่งจะทาให้ชุมชน
สะอาด น่าอยู่ สร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็ นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
ปนัดดา ภู่เจริ ญศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี อายุวฒั น์ (2555) ได้ศึกษาการ
จัดการความเสี่ ยงทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมของชุมชนชายแดนไทย-ลาว เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
ของ ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็ นความเสี่ ยงทางด้านสิ่ งแวดล้อม ที่เกิดจากแหล่ง
ธุรกิจที่ประกอบกิจกรรมทางการค้า รวมทั้งประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ ส่ วน
ข้อจากัดด้านทรัพยากร พบว่า รถเก็บขยะของเทศบาล มีขอ้ จากัดของจานวนรถและบุคลากรทาให้
ไม่สามารถเข้ามาได้ทุกวัน
นงกต สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์ ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และสื บชาติ อันทะไชย (2557) ได้
ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็ นการวิจยั
และพัฒนา กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ 1) ประชาชน จานวน 306 คน 2) ผูเ้ กี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ตัวแทนชุมชนที่ประสบปัญหา จานวน 15 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 19 คน และผูท้ รงคุณวุฒิที่เคย
ปฏิบตั ิงาน จานวน 5 คน ผลการศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้การจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ (15 ตัวแปร) ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจ (Know) 2) หลักการ 3Rs 3) การมีส่วนร่ วม
(PAR) และ 4) บริ บทชุมชน (Context) รู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและบริ บทเบื้องต้น
ประกอบด้วย 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ 2) เทศบัญญัติ กฎหมาย นโยบาย ทุก
ระดับ ผลการใช้รูปแบบ พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
สมัชญา หนูทอง (2556) ได้ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผูน้ า
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็ น
การศึกษาเชิงปริ มาณของ เก็บข้อมูลจากผูน้ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 156 คน พบว่า
พบว่า ผูน้ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง แต่กลับมีพฤติกรรม คือ
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
เทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการขยะ ประกอบด้วย เริ่ ม
จากการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้การจัดการขยะ เทศบาลมีการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ ม
บุคลากร วางเป้ าหมาย ใช้มาตรฐาน ISO 14001 ผูน้ าชุมชนและเจ้าหน้าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เป็ นตัวกลาง โดยปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความสาเร็จ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล คิดเป็ น
ระบบ ปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์ บุคลากรกระตือรื อร้น ชานาญแต่ขาดแคลนปฏิบตั ิการแบ่งหน้าที่ชดั เจน
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การนาระบบ ISO 14001 มาใช้ มีนโยบาย แผนงาน โครงการ ที่ยดึ หลักหารมีส่วนร่ วมของ ประชาชน
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง และมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ส่ วนปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ผูน้ า ประชาชนในพื้นที่ มีความกระตือรื อร้น แต่
ประชากรแฝง ไม่ให้ความร่ วมมือ รวมทั้งมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
สุ พรรษา พาหาสิ งห์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561) ได้ศึกษาการบริ หารจัดการด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ขององค์กรปกครองส่ วนตาบลหนองแหน อาเภอพนมมหาสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณของ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนตาบลหนองแหน อาเภอพนม
มหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 384 คน ผลการศึกษา พบว่า ในมุมมองของประชาชน เห็นว่า
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้จดั หาภาชนะ
รองรับอย่างเพียงพอ และเห็นว่าแนวทางแก้ไข ควรจัดหาภาชนะรองรับให้เพียงพอ โดยปัจจัยภายในที่
ก่อให้เกิดความสาเร็ จ ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการวางแผนการจัดการที่ดี เจ้าหน้าที่
จัดเก็บขยะมีความตั้งใจ รับผิดชอบมีจิตสานึกที่ดี ส่ วนปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน คือ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้ความร่ วมมือในการทิ้งขยะให้เป็ นที่และมี
การคัดแยก
ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม สาหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็ นการวิจยั เอกสาร
(Documentary Research) ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนารู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การคัดแยกขยะมูลฝอย 2) การนาขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 3) เทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย 4) ศูนย์คดั แยกและแปร
สภาพขยะมูลฝอย 5) เทศบาล และ 6) ภาคเอกชน
ยุวลั ดา ชูรักษ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรื อน
ของเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง อาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพของ ผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก คือ นายกเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง รองนายกเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ผูใ้ หญ่บา้ นที่อยูใ่ นเขตพื้นที่เทศบาล จานวน 8 คน และผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทน
ชาวบ้าน ผูแ้ ทนกลุ่มจัดการขยะของชุมชน จานวน 60 คน ผลการศึกษา พบว่า รู ปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรื อนของเทศบาลตาบลเขาหัวช้าง จะแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ครัวเรื อน/หมู่บา้ น และ
เทศบาล ฝ่ ายครัวเรื อนจะจัดให้มีถงั รองรับขยะหรื อถุงดาทุกครัวเรื อน เพื่อแยกขยะที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ และขยะที่ตอ้ งการทิ้ง ฝ่ ายเทศบาลจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสม และถังรองรับ
ขยะที่เป็ นประโยชน์ประจาทุกหมู่บา้ น และสนับสนุน รณรงค์ ส่ งเสริ ม ให้ความรู้แก่ชุมชนในการ
บริ หารจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน
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Cohristopher, L. (2010) ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศสิ งค์โปร์ (Solid Waste
Management in Singapore) ผลการศึกษา พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศสิ งค์โปร์ ใช้ 3 วิธี คือ
การจัดการขยะในประเทศสิ งคโปร์ โดยใช้ 3 วิธี 1) การลดขยะมูลฝอย (Waste Minimisation)
ประกอบด้วย (1) โดยการออกแบบหรื อใช้บรรจุภณั ฑ์ให้นอ้ ยลงหรื อการรี ไซเคิล โครงการ The
Singapore Packaging Agreement jointly developed by Government, Industry & NGOs; w.e.f. 1
Jul 07 และ (2) การลดการใช้ถุงพลาสติก โครงการ NTUC Fair Price’s Green Rebate Scheme การ
ให้เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมาเอง 10 cent 2) การรี ไซเคิล (Recycling) โดยความร่ วมของ 3 ภาคส่ วน คือ 1)
ความร่ วมมือของสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยมีผอู ้ ยูอ่ าศัย บริ ษทั โรงเรี ยน องค์กรระดับราก
หญ้า หน่วยงานของรัฐและเอกชน 2) ความร่ วมมือของครัวเรื อน มีโครงการรี ไซเคิลแห่งชาติ โดย
ทุกครัวเรื อนได้รับถังขยะรี ไซเคิล มีร้อยละ 63 ของครัวเรื อนเข้าร่ วมโครงการ และ 3) ความร่ วมมือ
ของโรงงานอุตสาหกรรม 3) การเผาขยะ (Incineration) การกาจัดขยะที่คุม้ ค่าในพื้นที่จากัด ดังนี้ (1)
ปริ มาณขยะสามารถลดโดยการเผา ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ถูกนามาฝังกลบ (2) พลังงานสามารถ
นามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และ (3) เศษโลหะต่าง ๆ สามารถนากลับมาใช้ใหม่
Ying, Y. L. (2015) ได้ศึกษาการจัดการขยะในครัวเรื อนและการรี ไซเคิลทรัพยากรใน
ไต้หวัน (Household Waste Management and Resource Recycling in Taiwan) ผลการศึกษา พบว่า
มีการใช้ EPR & Four-in-One Recycling Program ดังนี้ 1) Extended producer’s Responsibilities
(EPR) คือ ผูผ้ ลิตมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั EPA เพื่อใช้ในการ
รวบรวมและรี ไซเคิล 2) Four-in-One Recycling Program ประกอบด้วย (1) Community Residents
คือ ผูพ้ กั อาศัยในชุมชน (2) Recycling Industries คือ อุตสาหกรรมรี ไซเคิล (3) Local Government
คือ รัฐบาลท้องถิ่น และ (4) Recycling Fund กองทุนรี ไซเคิล 3) 5R Related Programs ประกอบด้วย
1) Source Reduction 2) Reuse 3) Recycling System 4) Further Reduction 5) Energy Recovery
Ministry of the Environment (2014) ได้ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการและรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ของญี่ปุ่นสู่สงั คมที่ยงั่ ยืน (Solid Waste Management and Recycling Technology of Japan –Toward a
Sustainable Society) พบว่า การจัดการขยะและเทคโนโลยีรีไซเคิลของประเทศญี่ปุ่นเพือ่ สังคมที่ยงั่ ยืน
“Mottainai” กระตุน้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ reuse, recycling และ heat recovery (การนาความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้) ประเทศญี่ปุ่นมีพ้นื ที่ในการฝังกลบขยะจากัด จึงมีการพัฒนาระบบการเก็บ การ
ขนส่ งขยะ และการเผาขยะที่ถูกสุ ขลักษณะเพื่อป้ องกันมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีประชาชน
หนาแน่น โดยมีการสร้าง a material-recycle society ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะและ 3Rs
โดยมีวิสยั ทัศน์ a sound material-cycle society มีการจัดลาดับความสาคัญ 5 ลาดับ ดังนี้ 1) ควบคุมให้
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มีการลดปริ มาณขยะ 2) การนากลับมาใช้ช้ า 3) การรี ไซเคิล 4) การนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ และ
5) การกาจัดขยะที่เหมาะสมโดยการฝังกลบ
Ministry of the Environment (2010) ได้ศึกษาอดีตและปัจจุบนั ของการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศญี่ปุ่น (History and Current State of Waste Management in Japan) พบว่า ระบบกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการขยะและ 3Rs โดยมีวิสยั ทัศน์ a sound material-cycle society มีการจัดลาดับ
ความสาคัญ 5 ลาดับ ดังนี้ 1) ควบคุมให้มีการลดปริ มาณขยะ 2) การนากลับมาใช้ซ้ า 3) การรี ไซเคิล
4) การนาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ และ 5) การกาจัดขยะที่เหมาะสมโดยการฝังกลบ
Latifah, A. M., Mohd, A. A., Samah, Nur, I. & Mohd Z. (2009) ได้ศึกษาแนวปฏิบตั ิและ
ความท้าทายในการการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในมาเลเซีย (Municipal solid waste
management in Malaysia: Practices and challenges) พบว่า กระบวนการจัดการขยะ ประกอบด้วย
1) การจัดการขยะมูลฝอยโดยกระทรวง 2) การจัดการขยะมูลฝอยโดยรัฐบาลท้องถิ่น 3) การจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน 4) การกาหนดกฎหมาย ให้มีกรอบการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบองค์รวม มีการบูรณาการ และคุม้ ค่า และให้ความสาคัญกับการป้ องกันสิ่ งแวดล้อม และ
การสาธารณสุ ข และ 5) การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3Rs (Intermediate treatment final
disposal) เพื่อลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย
Dennis, V. P. (2013) ได้ศึกษารู ปแบบการบูรณาการนโยบายการประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิง
ยุทธศาสตร์สาหรับการจัดการขยะมูลฝอยในมาเลเซีย (Strategic environmental assessment policy
integration model for solid waste management in Malaysia) พบว่า การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกล
ยุทธ์ (SEA policy model; SEA) และระบบการขับเคลื่อนนโยบายสาหรับการจัดการขยะมูลฝอย
(SWM) และการวางแผนและโปรแกรมในมาเลเซีย (PPP) ใน 5 ประเด็น 1) นโยบายด้านความรู้ 2)
ทัศนคติดา้ นสิ่ งแวดล้อม 3) การรับรู้ประโยชน์ 4) การรับรู้อุปสรรค 5) การรับรู้ความสามารถ
Ying, C. M. & Latifah, A. M. (2016) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะมูลฝอยและ
ความท้าทายในอนาคตของการแยกแหล่งที่มาและการรี ไซเคิลในมาเลเซีย (Solid waste management
transformation and future challenges of source separation and recycling practice in Malaysia) พบว่า
การจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 1) การจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรู ป 2) กาหนดนโยบายการ
จัดการขยะ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนระบบการจัดการขยะมูลฝอย 3) ควบคุมการดาเนินงานการ
แยกขยะอย่างเข้มงวดด้วยวิธี Act 672 คือ การจัดการขยะมูลฝอย และการดูแลความสะอาดในมาเลเซีย
โดยส่ งเสริ มการแยกขยะ และการนากลับมาใช้ใหม่ จุดสาคัญของ Act 672 คือ การทิง้ ขยะที่ไม่ถกู ต้อง
จะมีขอ้ ห้ามและบทลงโทษ เป็ นค่าปรับ และจาคุก และ 4) การใช้กลยุทธ์ A two-pronged strategy ของ
ภาครัฐและรู ปแบบส่ วนตัว โดยดาเนินงานใน 8 ขั้นตอน โดยรัฐบาลสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
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และมีการกาหนดแผน SW Corp Strategic Plan 2014-2020 ซึ่งจะให้ความสาคัญใน 8 ประเด็น คือ (1)
ความคิด (2) พฤติกรรม และวัฒนธรรม (3) ความร่ วมมือและการทางานร่ วมกัน (4) นโยบายและ
กฎเกณฑ์ (5) สมรรถนะขององค์กร (6) เทคโนโลยีและสิ่ งอานวยความสะดวก (7) การบังคับใช้
กฎหมาย (8) ระบบการจัดส่ ง จุดสาคัญของ A two-pronged strategy คือ การจัดการขยะมูลฝอยจาก
หน่วยงานท้องถิ่น
Mei, C., Xin, Q. & Longjiang, Z. (2014) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในประเทศจีน: สถานะที่เป็ นอยูแ่ ละนวัตกรรม (Public Participation in Environmental
Management in China: Status Quo and Mode Innovation) พบว่า กลุ่มที่ปรึ กษาชุมชน (ECCG)
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็ นวิธีการใหม่ในการมีส่วนร่ วมกับชุมชน มีการศึกษานาร่ องของ ECCG หมู่บา้ น Yapu
เมืองฉางโจวในมณฑลเจียงซู สิ่ งที่จะส่ งเสริ มความตระหนักด้านสิ่ งแวดล้อมของประชาชน คือ
ปรับปรุ งพฤติกรรมในการดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมสาธารณะ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม แต่เหมาะกับกลุม่ ท้องถิ่นขนาดเล็กที่อาจทางานได้ไม่ดีเกี่ยวกับปัญหาที่ซบั ซ้อนมากขึ้นซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก และมีขอ้ จากัดในการกาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม
Zhiyong, H., et al (2019) ได้ศึกษาลักษณะและรู ปแบบการจัดการขยะในประเทศในพื้นที่
ชนบทของประเทศกาลังพัฒนา: กรณี ศึกษาประเทศจีน (Characteristics and management modes of
domestic waste in rural areas of developing countries: a case study of China) พบว่า ขยะส่ วนใหญ่
เป็ นขยะอินทรี ยน์ ามาใช้ในการเกษตร มีการบูรณาการในการจัดการขยะ การแยกการจัดการขยะจะ
ทาให้ไม่มีประสิ ทธิภาพ
Xinbei, W. & Yong, G. (2011) ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในต้าเหลียน:
แนวทางปฏิบตั ิและความท้าทาย (Municipal solid waste management in Dalian: practices and
challenges) พบว่า การจัดการของเสี ย (MSW) มีวิธีการแบบบูรณาการในการจัดการกับความท้าทาย
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศโดยรวมของการจัดการขยะมูลฝอย ทาให้เกิดการปรับตัวดี
ขึ้น เพื่อการตรวจสอบที่ดีกว่าว่า คุณลักษณะของการรวมเข้าด้วยกัน การจัดการขยะ มีการนาไปใช้
ฝึ กฝนและสารวจการเปลี่ยนแปลงที่ควรทา และปรับปรุ ง การประยุกต์ใช้การจัดการขยะแบบบูรณา
การ ใช้กรณี ศึกษาเพื่อให้บทเรี ยนได้เรี ยนรู้ สามารถใช้ริเริ่ มในเมืองอื่น และเสนอกลยุทธ์ที่เป็ นไป
ได้ ในการแก้ปัญหา เมืองแห่งการศึกษา คือ ต้าเหลียน ซึ่งเป็ นเมืองท่า มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทาง
เศรษฐกิจ ผลลัพธ์ของกรณี ศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่มีการจัดการแยกส่ วนนั้นไม่มี
ประสิ ทธิภาพ และการบังคับใช้กฎระเบียบที่ไม่มีประสิ ทธิภาพในอดีต เทคโนโลยีที่ถูกกาหนด
ทรัพยากรทางการเงินที่จากัด และการขาดการมีส่วนร่ วม เป็ นอุปสรรคสาคัญในการจัดการขยะแบบ
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บูรณาการ การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ ต้องการบูรณาการกรอบการจัดการด้านการจัดการขยะ การ
เพิ่มประสิ ทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยรวมของการจัดการขยะ
Chao, Z., Dongjie, N. & Youcai, Z. (2015) ได้ศึกษาภาพรวมที่ครอบคลุมของการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชนบทในประเทศจีน (A comprehensive overview of rural solid waste management
in China) พบว่า การจัดการขยะในชนบท (RWS) ในประเทศจีนในปัจจุบนั พัฒนาการจัดการ RSW
การเพิ่มทรัพยากรทางการเงิน การจัดตั้งหน่วยงาน การจัดลาดับการรวบรวม และเครื อข่ายการ
ขนส่ ง พบว่า การส่ งเสริ มการคัดแยก การรวบรวม การรี ไซเคิล และการปรับปรุ งเทคโนโลยี เป็ น
ทางออกที่เป็ นไปได้
Grace L. L., (1935) ได้ศึกษาการวิเคราะห์งานของตาแหน่งผูต้ รวจการสุ ขาภิบาลใน
แคลิฟอร์เนียตอนใต้ (A Job Analysis of the Position of Sanitary Inspector in Southern California)
เป็ นการศึกษาเชิงสารวจของ ในสมรรถนะของนักสุ ขาภิบาลขยะมูลฝอย พบว่า สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิธีการกาจัดขยะส่ วนตัว ได้แก่ (1) การกาหนดบทบัญญัติ ประเภทและ
จานวนของภาชนะสาหรับขยะส่ วนตัวในการปฏิบตั ิตามกฎท้องถิ่น (2) กาหนดวิธีการที่เหมาะสม
ในการกาจัดขยะส่ วนตัว (3) ความรู้ ได้แก่ เรื่ องแมลงและสัตว์นาโรคที่เกิดจากการกาจัดขยะที่ไม่
ถูกต้อง ระบาดวิทยา มาตรฐานด้านสุ ขาภิบาล การป้ องกันการปนเปื้ อน การป้ องกันโรค ประเภทการ
จัดการขยะมูลฝอย อุปกรณ์ในการจัดการขยะ และความร่ วมมือขององค์กรของรัฐ (4) ความสามารถ
ได้แก่ รับรู้และลดอันตรายต่อสุ ขภาพ ทาให้ประชาชนใช้วิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางในประเทศไทย
และต่างประเทศ มีการจัดการที่หลากหลาย ได้แก่ 1) การลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน 2) การคัด
แยกขยะมูลฝอยชุมชน และ 3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน โดยสามารถสรุ ปและพัฒนาเป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้ ดังแสดงในตารางที่ 1

1

2

การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุ มชน
1. มีการดาเนินการ 5Rs ที่สมั พันธ์กนั คือ 1) Source
Reduction 2) Reuse 3) Recycling System 4) Further
Reduction 5) Energy Recovery (ไต้หวัน)
2. ออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลดปริ มาณขยะที่
แหล่งกาเนิด (ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
✓
3. รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เช่น การให้เงินคืน
ลูกค้าที่นาถุงมาเอง เพื่อลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด
(ไทย, ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
4. พัฒนาเทคโนโลยี เกี่ยวกับ Reuse Recycling (ญี่ปุ่น)
✓
5. ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่
Reuse Reduce Recycle (มาเลเซีย, ไทย)
6. ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในครัวเรื อน
(ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
7. ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนใน
สถาบันการศึกษา (ไต้หวัน, สิ งคโปร์)

การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทาง
3

4

5

✓

6

7

8

9

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ตารางที่ 1 ผลการทบทวนวรรณกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางในไทยและต่างประเทศ
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8. ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนใน
อุตสาหกรรม (ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
9. ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในร้านรับ
ซื้อของเก่า (ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
10. ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาล/
อบต. (ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
การคัดแยกขยะมูลฝอยชุ มชน
1. ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
ชุมชน จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนการคัดแยกขยะมูล
ฝอย (ไต้หวัน)
2. ร้านค้าปลีก ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่าย
ค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนการคัดแยกขยะมูลฝอย
(ไต้หวัน)
3. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการคัดแยกขยะ มีการจัดตั้ง
กองทุน ธนาคารขยะ (ไทย, ไต้หวัน)
4. มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ (ไต้หวัน,
สิ งคโปร์)

การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทาง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

1

2

3

✓

4

5

6

7

8

9

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
✓ ✓ ✓

82

1

2
✓

3

5. เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
ส่ งเสริ มในบุคลากร (ไทย)
6. ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มใน
บุคลากร (ไทย)
✓ ✓
7. ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน (ไทย, จีน)
8. ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั
ปัญหา และความต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/
นโยบายทุกระดับ (ไทย)
✓
9. จัดตั้งเป็ นพื้นที่ตน้ แบบ (ไทย)
✓
10. การทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชีวภาพ (ไทย, จีน)
✓ ✓
11. มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ไทย)
12. มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดแยกและแปร
สภาพขยะมูลฝอย (ไทย, จีน)
✓ ✓
13. พัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์
การรับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน (มาเลเซีย, ไทย)

การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทาง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

8
✓

9

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

7

✓
✓
✓ ✓ ✓

6

✓

5

✓ ✓ ✓
✓

4

✓

✓
✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓
✓
✓

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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1

2

✓

3

4

5

6

7

✓

8

✓
✓

✓

9

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 ศุภริ นทร์ อนุตธโต มานะชัย รอดชื่น และธนียา เจติยานุกรกุล (2553)
2 กรมควบคุมมลพิษ (2556)
3 เทศบาลเมืองพิษณุโลก (2559)
4 วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2560)
5 ปนัดดา ภู่เจริ ญศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี อายุวฒั น์ (2555)
6 นงกต สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์ ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และสื บชาติ อันทะไชย (2557)
7 สมัชญา หนูทอง (2556)
8 พีรยา วัชโรทัย (2556)

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุ มชน
1. ครัวเรื อนได้รับถังขยะรี ไซเคิล (ไต้หวัน, สิ งคโปร์)
2. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น การทิ้งไม่ถูกที่ ✓
(ไทย, มาเลเซีย)
3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์นโยบายและหลักเกณฑ์ ระบบ
การจัดเก็บ (มาเลเซีย, ไทย)
4. จัดหาที่ถงั ขยะให้เพียงพอ ระบบการเก็บรวบรวม
(ไทย, จีน)
5. การทิ้งขยะให้เป็ นที่ (ไทย)
6. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ (ไทย)
✓
7. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (ไทย)
✓
8. ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า (ไทย)

การจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทาง

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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9 สุ พรรษา พาหาสิ งห์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561)
12 Cohristopher, L. (2010)
15 Ministry of the Environment (2010)
18 Ying, C. M. & Latifah, A. M. (2016)
21 Xinbei, W. & Yong, G. (2011)

10 ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ (2553)
11 ยุวลั ดา ชูรักษ์ และคณะ (2560)
13 Ying, Y. L. (2015)
14 Ministry of the Environment (2014)
16 Latifah, A. M., Mohd, A. A., Samah, Nur, I. & Mohd Z. (2009) 17 Dennis, V. P. (2013)
19 Mei, C., Xin, Q. & Longjiang, Z. (2014)
20 Zhiyong, H., et al (2019)
22 Chao, Z., Dongjie, N. & Youcai, Z. (2015)
23 Grace L. L., (1935)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R & D) มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางของไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2) เพื่อพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และ 3) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สาหรับวิธีดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยใช้กระบวนการ R & D ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษา
สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย ต่างประเทศ
และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (R1) ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (D1 R2 D2) และระยะที่ 3
การศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (R3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ น
ทางของไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (R1) เป็ นการศึกษาสถานการณ์จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาสถานการณ์จริ งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 การสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบ และ
ผลกระทบทางสุ ขภาพอันเนื่องมาจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ
แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบ
ความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ (Systematic reviews)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์อภิมานการตรวจสอบจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ (Systematic reviews) และวิเคราะห์อภิมาน โดยใช้ Meta-analysis เป็ นการศึกษา ค้นคว้า
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ข้อมูลด้านการตรวจสอบจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางกับผลกระทบด้านสุ ขภาพ
ของคนงานและประชาชน จากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยั ซึ่งเป็ นเอกสารที่มีคุณภาพทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาในระยะนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบการศึกษา
1.2 สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็ นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จานวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนต้นทาง ใช้แบบสอบถาม เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการ และใช้แบบตรวจรายการ
เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม บริ บทชุมชนและเทศบาล
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็ นกระบวนการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยกร่ างระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการศึกษาในระยะที่ 1 (D1)
ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันระบบ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (R2)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้กระบวนการ Plan : การเตรี ยม
ข้อมูล Do: การทดสอบอัลกอรึ ทึมและการสร้างตัวแบบ Check: ตรวจสอบความถูกต้องโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งาน Act: ปรับแก้ไขตามคาแนะนาแล้วพัฒนาแอปพลิเคชัน (D2)
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (R3) เป็ นการตรวจสอบผลการใช้ระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย
แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณค่าการนาไปใช้ 2) ด้านความเป็ นไปได้ 3)
ด้านความเหมาะสม และ 4) ด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี้
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3.1 การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ การตรวจสอบผลการใช้ระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน
3.2 การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) เป็ นการตรวจสอบผล
การใช้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยผูใ้ ช้งาน จานวน 30 ท่าน

วิธีดาเนินการวิจัยระยะที่ 1
ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ น
ทางของไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (R1)
แบ่งเป็ น 2 ประเด็น มีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.1 การสั งเคราะห์ งานวิจัยอย่างเป็ นระบบสถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบ และ
ผลกระทบทางสุ ขภาพอันเนื่องมาจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางของไทยและต่ างประเทศ
แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบ
ความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ
1. รูปแบบการวิจัย
เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic reviews) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบความปลอดภัยขยะมูล
ฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ โดยศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความ
วิชาการ และงานวิจยั ซึ่งเป็ นเอกสารที่มีคุณภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ รายงานการวิจยั เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบความปลอดภัย
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2553 2562โดยภาษาที่ตีพิมพ์ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.1 เกณฑ์ การคัดเลือกรายงานวิจัย (Inclusion criteria) 2 ข้อ คือ
2.1.1 เป็ นรายงานการวิจยั เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบ
ความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ
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2.1.2 เป็ นรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพและพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระยะเวลา พ.ศ. 2553 - 2562
2.2 ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic review)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุ ปประเด็นสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบความปลอดภัยขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีข้นั ตอนในการดาเนินการทั้งหมด 6 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษากาหนดคาสาคัญในการสื บค้น โดยใช้หลัก
PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) โดยกาหนดคาสาคัญในการสื บค้นร่ วมกัน
คือ ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste, Solid Waste, Garbage, Sweeping) การตรวจสอบ
การจัดการความปลอดภัย (Safety Management Inspection, Safety Investigation) การจัดการขยะ
Community Residence Management, Solid Waste Management) แหล่งกาเนิด (Source) การเก็บ
รวบรวมขนส่ง (Collection, Transfer, Transport) การกาจัด (Disposal, Incineration, Landfill,
Dumps) รู ปแบบการศึกษา คือ การวิจยั ภาคตัดขวาง การวิจยั เชิงสารวจ การวิจยั กึ่งทดลอง การวิจยั
และพัฒนา และการวิจยั เชิงคุณภาพ และใช้ขอ้ มูลงานวิจยั ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ.
2553 ถึง พ.ศ. 2562 โดยภาษาที่ตีพิมพ์คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2.2 กาหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสื บค้น แหล่งการสื บค้นข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา ฐานข้อมูลวิจยั มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย และ Thailis ฐานข้อมูลในต่างประเทศ ได้แก่ PubMed,
Medline, Science direct, ProQuest, Proquest Dissertation & Theses, Springer Link
2.2.3 ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษา จานวน 1 คน คัดเลือกบทความอย่างเป็ น
อิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากคาสาคัญที่กาหนดไว้ พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเข้า กรณี ที่ผลการคัด
งานวิจยั ของผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาไม่ตรงกัน ผูศ้ ึกษาได้พิจารณาร่ วมกันอีกครั้งโดยการประชุมเพื่อ
ตัดสิ นว่าบทความไม่ตรงกันดังกล่าวจะถูกนาเข้ามาพิจารณาหรื อไม่
2.2.4 ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษารวบรวมงานวิจยั ที่สืบค้นได้จากการกาหนด
คาสาคัญตามหลัก PICO และพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria)
2.2.5 ประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาแยกกันประเมิน
โดยใช้แบบฟอร์ม JBI Critical Appraisal Checklist for Descriptive/Case Series (The Joanna
Briggs Institute [JBI], 2014) โดยหากผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั ของนักวิจยั มีความเห็นไม่
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ตรงกัน จะทาการประชุมเพือ่ หาข้อสรุ ป ถ้าตรงกันสามารถนางานวิจยั ที่ผา่ นการประเมินไปสกัด
ข้อมูลต่อไป
2.2.6 การสกัดข้อมูลโดยผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาแยกกันสกัดข้อมูลหาก
ผลการสกัดข้อมูลของนักวิจยั มีความเห็นไม่ตรงกันจะทาการประชุมเพื่อหาข้อสรุ ป ถ้าตรงกัน
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ แบบคัดเลือกรายงานวิจยั แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั และแบบสังเคราะห์งานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบคัดเลือกรายงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) ประยุกต์จาก
The Joanna Briggs Institute [JBI] (2014) ประกอบด้วย ประเภทของงานที่ศึกษา ตัวแปร ผลลัพธ์
และรู ปแบบการศึกษา โดยรายงานวิจยั ต้องเข้าเกณฑ์ครบทุกประเด็น
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยใช้แบบฟอร์ม JBI Critical Appraisal Checklist
for Descriptive/Case Series (The Joanna Briggs Institute [JBI], 2014) ประกอบด้วย 9 คาถาม
ได้แก่ การศึกษามีการสุ่ มตัวอย่าง มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ชดั เจน มีวิธีการจัดการตัวแปรกวน มี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ถ้ามีกลุ่มเปรี ยบเทียบอธิบายชัดเจน ระยะเวลาศึกษาติดตาม
เหมาะสม มีการติดตามกลุ่มตัวอย่างที่หายไป มีวิธีการวัดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ สถิติที่ใช้มีความ
เหมาะสม โดยรายงานวิจยั ต้องผ่านการพิจารณาไม่ต่ากว่า 6 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสังเคราะห์งานวิจยั ประยุกต์จากรู ปแบบของ Claessens, Eerde, Rutte & Roe
(2007) (ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี , 2557) ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง วิธีการดาเนินการวิจยั กลุ่มตัวอย่างและ
วิธีการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวิจยั ตัวแปรที่ใช้สาหรับการศึกษา และผลการศึกษา
4. สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะงานวิจยั โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่
จานวน และร้อยละ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการและผลลัพธ์การจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์อภิมานการตรวจสอบจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน
1. รูปแบบการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis research) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์อภิมาน: การตรวจสอบการ
จัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน โดย
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ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจยั ซึ่งเป็ นเอกสารที่มีคุณภาพทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาในระยะนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบการศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ รายงานการวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอย
ชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในช่วงตั้งแต่
พ.ศ. 2552 - 2561โดยภาษาที่ตีพิมพ์ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.1 เกณฑ์ การคัดเลือกรายงานวิจัย (Inclusion criteria) 2 ข้อ คือ
2.1.1 เป็ นรายงานการวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบจัดการความปลอดภัย
ขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน
2.1.2 เป็ นรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพและพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระยะเวลา พ.ศ. 2552 - 2561
2.2 ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic review)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพือ่ สรุ ปประเด็นการวิเคราะห์อภิมานการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัย
ขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยวิธีอภิมาน (Meta-analysis) ซึ่งมีข้นั ตอนในการดาเนินการทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.2.1 ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษากาหนดคาสาคัญในการสื บค้น โดยใช้หลัก
PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) โดยกาหนดคาสาคัญในการสื บค้นร่ วมกัน คือ
ผูป้ ระกอบอาชีพเกี่ยวกับขยะมูลฝอย (Solid Waste Worker, Municipal Solid Waste Worker, Garbage
Worker, Waste Picker, Waste collector, Incinerator, Landfill Worker) ประชาชน (Population,
Community) ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste, Solid Waste, Garbage, Sweeping) การ
ตรวจสอบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management Inspection, Safety Investigation) ผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ (Health Effect, Health Impact, MSDs, Injury) แหล่งกาเนิด (Source) การเก็บรวบรวมขนส่ ง
(Collection, Transfer, Transport) การกาจัด (Disposal, Incineration, Landfill, Dumps) รู ปแบบ
การศึกษา คือ การวิจยั ภาคตัดขวางและการวิจยั เชิงสารวจและใช้ขอ้ มูลงานวิจยั ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561โดยภาษาที่ตีพิมพ์คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2.2 กาหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสื บค้น แหล่งการสื บค้นข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยบูรพา ฐานข้อมูลวิจยั มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย และ Thailis ฐานข้อมูลในต่างประเทศ ได้แก่ PubMed,
Medline, Science direct, ProQuest, Proquest Dissertation & Theses, Springer Link
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2.2.3 ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษา จานวน 1 คน คัดเลือกบทความอย่างเป็ นอิสระ
ต่อกัน โดยพิจารณาจากคาสาคัญที่กาหนดไว้ และงานวิจยั ที่มีรายงานค่าความชุก (Prevalence)
พิจารณาจากเกณฑ์การคัดเข้า กรณี ที่ผลการคัดงานวิจยั ของผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาไม่ตรงกัน ผู ้
ศึกษาได้พิจารณาร่ วมกันอีกครั้งโดยการประชุมเพื่อตัดสิ นว่าบทความไม่ตรงกันดังกล่าวจะถูก
นาเข้ามาพิจารณาหรื อไม่
2.2.4 ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษารวบรวมงานวิจยั ที่สืบค้นได้จากการกาหนด
คาสาคัญตามหลัก PICO และพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria)
2.2.5 ประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาแยกกันประเมิน
โดยใช้แบบฟอร์ม JBI Critical Appraisal Checklist for Descriptive/Case Series (The Joanna Briggs
Institute [JBI], 2014) โดยหากผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั ของนักวิจยั มีความเห็นไม่ตรงกัน จะทา
การประชุมเพือ่ หาข้อสรุ ป ถ้าตรงกันสามารถนางานวิจยั ที่ผา่ นการประเมินไปสกัดข้อมูลต่อไป
2.2.6 การสกัดข้อมูลโดยผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาแยกกันสกัดข้อมูลหาก
ผลการสกัดข้อมูลของนักวิจยั มีความเห็นไม่ตรงกันจะทาการประชุมเพื่อหาข้อสรุ ป ถ้าตรงกัน
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
2.2.7 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีอภิมาน ในตัวแปรที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
การจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน
โดยใช้ค่าความชุก (Prevalence) ในการนาเสนอผลการศึกษา
3. เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ แบบคัดเลือกรายงานวิจยั แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจยั และแบบสังเคราะห์งานวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบคัดเลือกรายงานวิจยั ตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) ประยุกต์จาก
The Joanna Briggs Institute [JBI] (2014) ประกอบด้วย ประเภทของงานที่ศึกษา ตัวแปร ผลลัพธ์
และรู ปแบบการศึกษา โดยรายงานวิจยั ต้องเข้าเกณฑ์ครบทุกประเด็น
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยใช้แบบฟอร์ม JBI Critical Appraisal Checklist
for Descriptive/Case Series (The Joanna Briggs Institute [JBI], 2014) ประกอบด้วย 9 คาถาม
ได้แก่ การศึกษามีการสุ่ มตัวอย่าง มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ชดั เจน มีวิธีการจัดการตัวแปรกวน มี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ถ้ามีกลุ่มเปรี ยบเทียบอธิบายชัดเจน ระยะเวลาศึกษาติดตาม
เหมาะสม มีการติดตามกลุ่มตัวอย่างที่หายไป มีวิธีการวัดผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ สถิติที่ใช้มีความ
เหมาะสม โดยรายงานวิจยั ต้องผ่านการพิจารณาไม่ต่ากว่า 6 ข้อ
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ส่ วนที่ 3 แบบสังเคราะห์งานวิจยั ประยุกต์จากรู ปแบบของ Claessens, Eerde, Rutte & Roe
(2007) (ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี , 2557) ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง วิธีการดาเนินการวิจยั กลุ่มตัวอย่างและ
วิธีการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้สาหรับการวิจยั ตัวแปรที่ใช้สาหรับการศึกษา และผลการศึกษา
4. สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีอภิมานในตัวแปรที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัย
ขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน โดยใช้โปรแกรม
Comprehensive Meta-Analysis Version 2 ซึ่งก่อนการวิเคราะห์จะทาการทดสอบค่า Heterogeneity
โดยพิจารณาค่า Chi-square โดยถ้าค่า p value มีค่าต่ากว่าเกณฑ์นยั สาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้
แสดงว่า Heterogeneity ที่พบมีนยั สาคัญทางสถิติ และถ้าค่า p-value มีค่าสูงกว่าเกณฑ์นยั สาคัญทาง
สถิติที่กาหนดไว้ แสดงว่า Heterogeneity ที่พบไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และพิจารณาจากค่าสถิติ I2
อธิบายร้อยละของ Heterogeneity โดยค่า I2 จะมีค่า 0-100 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 4 ระดับ
(Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J. & Altman, D. G. 2003) ดังนี้
ค่า I2 = 0% หมายถึง ไม่มี Heterogeneity
ค่า I2 = 25% หมายถึง มีค่า Heterogeneity ระดับต่า
ค่า I2 = 50% หมายถึง มีค่า Heterogeneity ระดับปานกลาง
ค่า I2 = 75% หมายถึง มีค่า Heterogeneity ระดับสูง
กรณี ที่พบว่า มีค่า Heterogeneity ระดับต่า ใช้การวิเคราะห์แบบ Fixed effect model และในกรณี
ที่พบว่าค่า Heterogeneity ระดับปานกลาง จะใช้การวิเคราะห์แบบ Random effect model ถ้าในกรณี ค่า
Heterogeneity ระดับสูง ให้นาเสนอข้อมูลแต่ละรายงานวิจยั ในเชิงอรรถอธิบาย (Narrative summary)
1.2 การศึกษาสถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1.2.1 รูปแบบการวิจัย
เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) เพือ่ ศึกษาสถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และใช้การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
โดยใช้แบบตรวจรายการ (Checklist) แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ชุมชนโดยรวม สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง สภาพปัญหา/
อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และบริ บทชุมชนและเทศบาล
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1.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เพื่อศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหา และ
ข้อคิดเห็นต่อระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กรอบการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสร้าง
เครื่ องมือ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับนายกเทศมนตรี ผูร้ ับผิดชอบการจัดการความปลอดภัยขยะ
มูลฝอยชุมชน และผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ ตัวแทนประชาชน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามประเด็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบตรวจรายการ และแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น นาไปสู่การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาระบบการตรวจสอบในระยะที่ 3 ต่อไป
1.2.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) มี 3 ข้อ คือ
(1) อยูใ่ นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(2) อยูใ่ นเขตของเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตาบล
(3) มีความยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
1.2.2.2 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) มี 1 ข้อ คือ
1) ไม่ยนิ ดีเข้าร่ วมการวิจยั
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญและการคัดเลือก (Key informants and selection)
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเงื่อนไขการเลือกพื้นที่ศึกษา ในเขตพื้นที่พฒั นาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เลือกตามขนาดของเทศบาลที่มีใน
จังหวัด คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ขนาดละ 1 เทศบาล ใช้การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive selection) เลือกเทศบาลตามเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งในแต่ละขนาดของเทศบาล
แต่ละจังหวัดหากมีผา่ นตามเกณฑ์คดั เลือกมากกว่า 1 แหล่ง ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random
sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่คืนที่ โดยในจังหวัดชลบุรี และระยอง มีขนาดของเทศบาลทั้ง 3
ขนาด คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล เลือกมาจังหวัดละ 3 เทศบาล รวมเป็ น 6
เทศบาล ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีขนาดของเทศบาล 2 ขนาด คือ เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล
เลือกมา 2 เทศบาล รวมทั้งสิ้น 8 เทศบาล ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จานวนเทศบาลที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกในพื้นที่ศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือก

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล
นคร
เมือง
ตาบล
นคร
เมือง
ตาบล
เมือง
ตาบล
(N=2) (N=10) (N=35) (N=1) (N=2) (N=27) (N=1) (N=33)

1. ได้รับรางวัลการ
จัดการขยะในรอบ 3 ปี
- อปท. ดีเด่น ด้านการ
บริ หารจัดการสิ่ ง
ปฏิกลู และมูลฝอย
- จังหวัดสะอาด
2. มีการถอดบทเรี ยน
ผ่านทั้ง 2 เกณฑ์
เทศบาลที่เลือก (n=8)

1

2

3

1

1

3

1

2

1
1
1

2
2
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
1

1
1
1

1
1
1

ต่อจากนั้นเมื่อได้เทศบาลเป้ าหมายแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้เลือกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(Key informants) ได้แก่ หน่วยงานเทศบาล อย่างน้อย จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1) นายกเทศมนตรี
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และ 2) เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าภาคี
เครื อข่ายด้านสุขภาพ ในพื้นที่ของเทศบาลที่ศึกษา อย่างน้อย จานวน 3 คน และตัวแทนประชาชนในเขต
เทศบาล ในพื้นที่ของเทศบาลที่ศึกษา อย่างน้อย จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้ นในแต่ละเทศบาล อย่างน้อย
เทศบาลละ 9 คน รวมทั้งสิ้ น 8 เทศบาล รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 75 คน
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ในการสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) และตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
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1. เทศบาลนครแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน 9 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
A1
2
A2
3
A3
4
A4
5
A5
6
A6
7
A7
8
A8
9
A9

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

อายุ (ปี )
49
38
35
64
59
65
54
50
67

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563

2. เทศบาลนครแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง จานวน 9 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
B1
2
B2
3
B3
4
B4
5
B5
6
B6
7
B7
8
B8
9
B9

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ปี )
63
48
29
25
48
54
63
61
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
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3. เทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน 9 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
C1
2
C2
3
C3
4
C4
5
C5
6
C6
7
C7
8
C8
9
C9

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ปี )
50
37
53
65
61
59
53
61
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563

4. เทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง จานวน 11 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
D1
2
D2
3
D3
4
D4
5
D5
6
D6
7
D7
8
D8
9
D9
10
D10
11
D11

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

อายุ (ปี )
51
53
48
44
39
47
58
55
58
46
73

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
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5. เทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 9 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
E1
2
E2
3
E3
4
E4
5
E5
6
E6
7
E7
8
E8
9
E9

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

อายุ (ปี )
53
45
37
64
85
61
64
72
82

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563

6. เทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
F1
2
F2
3
F3
4
F4
5
F5
6
F6
7
F7
8
F8
9
F9
10
F10

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

อายุ (ปี )
54
53
40
33
74
62
65
74
69
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
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7. เทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง จานวน 9 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
G1
2
G2
3
G3
4
G4
5
G5
6
G6
7
G7
8
G8
9
G9

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

อายุ (ปี )
68
54
36
63
65
54
62
49
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563

8. เทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 9 คน ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
H1
2
H2
3
H3
4
H4
5
H5
6
H6
7
H7
8
H8
9
H9

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ปี )
53
52
57
46
62
65
57
46
56

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่สัมภาษณ์
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
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1.2.3 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาระยะนี้ มี 4 ชิ้น ได้แก่ 1) แบบตรวจรายการ (Checklist)
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง 2) แบบสัมภาษณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทาง 3) แบบสอบถามสภาพปัญหาและข้อคิดเห็นในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทาง และ 4) แบบบันทึกข้อมูลบริ บทของชุมชนและเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.2.3.1 แบบตรวจรายการ (Checklist) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทาง จานวน 9 ข้อ เป็ นข้อคาถามปัจจัยนาเข้า (Input) ตัวเลือกประกอบด้วย รายการตรวจสอบ ผล
การตรวจสอบ ระบุสดั ส่ วน และประเภท ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวม ได้แก่
(1) ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง จานวนของขยะมูลฝอย
ชุมชนของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แยกตามปริ มาณขยะทั้งหมดและตามประเภท
ขยะ ต่อวันและต่อปี
(2) ประเภทขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ชนิดของขยะมูลฝอย
ชุมชนของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยระบุเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
(3) จุดรวบรวมขยะ การเก็บขนขยะ การคุย้ เขี่ยขยะ
(4) ประชากรแฝง พื้นที่เขตรอยต่อ
2) ลักษณะวิถีชีวิตของชุมชน
ลักษณะวิถีชีวติ ของชุมชน หมายถึง ลักษณะความเป็ นอยูข่ อง
ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนค้าขาย ชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนเกษตร และชุมชนการคมนาคม ของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และความถี่
1.2.3.2 แบบสัมภาษณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
จานวน 8 ข้อ เป็ นข้อคาถามปัจจัยนาเข้า (Input) ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนต้นทาง การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่อระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
1.2.3.3 แบบสอบถามสภาพปัญหาและข้อคิดเห็นในการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อำยุ อำเภอ ขนำดของเทศบำล ลักษณะ
ของชุมชน พื้นที่ควำมรับผิดชอบของเทศบำลในปัจจุบนั จำนวนประชำกรและครัวเรื อน และกำรมี
เครื อข่ำยของเทศบำล จำนวน 8 ข้อ
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ส่ วนที่ 2 สภำพปัญหำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง จำนวน 9 ข้อ
มีขอ้ คิดเห็น จำนวน 5 ตัวเลือก โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
5 = ทุกครั้ง
4 = บ่อยครั้ง
3 = บำงครั้ง
2 = นำน ๆ ครั้ง
1 = ไม่เคยเลย

หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรทุกครั้ง (ร้อยละ 76 – 100)
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรบ่อยครั้ง (ร้อยละ 51 – 75)
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรบำงครั้ง (ร้อยละ 26 – 50)
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรนำน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 1 – 25)
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนไม่เคยดำเนินกำรเลย (ร้อยละ 0)
ส่ วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทำง จำนวน 27 ข้อ มีขอ้ คำถำม 2 ประเด็น ได้แก่ ปั จจุบนั ดำเนินกำรอยูห่ รื อไม่ มี 2 ตัวเลือก คือ ทำ
และไม่ทำ และมีควำมคิดเห็น มี 3 ตัวเลือก คือ ควรทำ ไม่ควรทำ/ไม่จำเป็ น และอื่น ๆ ระบุ
ส่ วนที่ 4 กำรดำเนินงำนจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนในเขตรับผิดชอบของ
ท่ำนในประเด็นอื่น ๆ มีประเด็น 2 เรื่ อง คือ การดาเนินการ และเหตุผล
1.2.3.4 แบบบันทึกข้อมูลบริ บทของชุมชนและเทศบาล
เป็ นแบบบันทึกข้อมูลบริ บทของชุมชนในเขตเทศบาลและเทศบาล เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ประกอบด้วย จังหวัด ขนาด
เทศบาล จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร จานวนชุมชน จานวน
ประชากรแฝง และลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
1.2.4 สถิติและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะด้านประชากร สภาพปัญหา สถานการณ์ และ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive
Statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
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วิธีดาเนินการวิจัยระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การยกร่ างระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการศึกษาในระยะที่ 1 (D1)
ผูว้ ิจยั ดาเนินการยกร่ างระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากการศึกษาในระยะที่ 1 ได้ร่างระบบ ประกอบด้วย
1. ปัจจัยนาเข้า (Input)
ปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ ปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาล ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และแบบตรวจรายการ
2. กระบวนการ (Process)
กระบวนการ (Process) ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย 1) การลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน 2) การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน และ
3) การเก็บรวบรวบขยะมูลฝอยชุมชน
3. ผลลัพธ์ (Output)
ผลลัพธ์ (Output) คือ ผลการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็ นข้อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ให้กบั เทศบาล ในการสะท้อนกลับ (Feedback) การจัดการที่ดาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั
ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันระบบ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อกาหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (R2)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญและการคัดเลือก (Key informants and selection)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ได้แก่ หน่วยงานเทศบาล อย่างน้อย จานวน 3 คน
ประกอบด้วย 1) นายกเทศมนตรี หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และ 2) เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างน้อย จานวน 3 คน ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ ในพื้นที่ของเทศบาลที่
ศึกษา อย่างน้อย จานวน 3 คน และตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล ในพื้นที่ของเทศบาลที่ศึกษา
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อย่างน้อย จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้ นในแต่ละเทศบาล อย่างน้อย เทศบาลละ 9 คน รวมทั้งสิ้ น 8
เทศบาล รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 75 คน
โดยมีเกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.1 เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) มี 3 ข้อ คือ
1.1.1 อยูใ่ นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1.1.2 อยูใ่ นเขตของเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตาบล
1.1.3 มีความยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
1.2 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) มี 1 ข้อ คือ
1.2.1 ไม่ยนิ ดีเข้าร่ วมการวิจยั
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key information) ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลนครแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน 9 คน เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
A1
2
A2
3
A3
4
A4
5
A5
6
A6
7
A7
8
A8
9
A9

เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

อายุ (ปี )
49
38
35
64
59
65
54
50
67

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
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2. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลนครแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง จานวน 9 คน เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
B1
2
B2
3
B3
4
B4
5
B5
6
B6
7
B7
8
B8
9
B9

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ปี )
63
48
29
25
48
54
63
61
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

3. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน 9 คน ดังนี้ เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
C1
2
C2
3
C3
4
C4
5
C5
6
C6
7
C7
8
C8
9
C9

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ปี )
50
37
53
65
61
59
53
61
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

105
4. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง จานวน 11 คน เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
D1
2
D2
3
D3
4
D4
5
D5
6
D6
7
D7
8
D8
9
D9
10
D10
11
D11

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

อายุ (ปี )
51
53
48
44
39
47
58
55
58
46
73

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

5. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 9 คน เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
E1
2
E2
3
E3
4
E4
5
E5
6
E6
7
E7
8
E8
9
E9

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย

อายุ (ปี )
53
45
37
64
85
61
64
72
82

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
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6. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน 10 คน เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
F1
2
F2
3
F3
4
F4
5
F5
6
F6
7
F7
8
F8
9
F9
10
F10

เพศ
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย

อายุ (ปี )
54
53
40
33
74
62
65
74
69
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

7. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง จานวน 9 คน เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
G1
2
G2
3
G3
4
G4
5
G5
6
G6
7
G7
8
G8
9
G9

เพศ
ชาย
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย

อายุ (ปี )
68
54
36
63
65
54
62
49
57

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
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8. การสนทนากลุ่มเฉพาะเทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 9 คน เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดังนี้
ลาดับที่ นามสมมุติ
1
H1
2
H2
3
H3
4
H4
5
H5
6
H6
7
H7
8
H8
9
H9

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

อายุ (ปี )
53
52
57
46
62
65
57
46
56

บทบาท
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ตัวแทนของหน่วยงานเทศบาล
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล
ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล

2. เครื่องมือการวิจัย
เป็ นแนวคาถามการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ประกอบด้วย 1)
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามมาตรการ 4 มาตรการ คือ มาตรการทางการศึกษา มาตรการ
ทางการบริ หารจัดการ มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย 3) ผูต้ รวจสอบ การ
ขับเคลื่อน ผลการตรวจสอบใช้มาตรการ 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการทางการศึกษา มาตรการ
ทางการบริ หารจัดการ มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ
3. การรวบรวมข้ อมูล
3.1 ช่วงแรก เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาของผูว้ ิจยั ได้แก่ สถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางของเทศบาล สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง และนาเสนอหลักการ
ทฤษฎี วิธีการในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3.2 ช่วงที่สอง เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมของกลุ่มร่ วมสนทนากลุ่ม โดยให้กลุ่ม
ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มระดมสมอง ร่ วมคิด วิเคราะห์ หาระบบในรู ปแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมใน
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล
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3.3 ช่วงที่สาม เป็ นการเก็บรายละเอียด เพื่อนามาสังเคราะห์ ให้ได้ระบบใน
รู ปแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล
เมื่อจบการประชุมผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณผูร้ ่ วมประชุมทุกคน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการโดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ยืนยันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้ Plan:
การเตรี ยมข้อมูล Do: การทดสอบอัลกอรึ ทึมและการสร้างตัวแบบ Check: ตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้งาน Act: ปรับแก้ไขตามคาแนะนาแล้วพัฒนาแอปพลิเคชัน (D2) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
Plan: การเตรียมข้ อมูล
การเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน
ได้แก่ ปัจจัยนาเข้า และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ง
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาระยะที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประกอบด้วย จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ จานวนชุมชน จานวนประชากรแฝง ปริ มาณขยะ ประเภท
ขยะที่มากที่สุด ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความพร้อมด้าน 4M
สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก สภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ และปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกอื่น ๆ
2. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 1)
ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 2) ร้านค้าปลีก ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 3) สร้างมูลค่าเพิ่มจากการคัดแยกขยะ มีการจัดตั้งกองทุน 4) ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูล
ฝอยชุมชนในครัวเรื อน 5) ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในสถาบันการศึกษา 6) ทาให้เกิด
การรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในอุตสาหกรรม 7) ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในร้านรับ
ซื้อของเก่า 8) ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาล 9) มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยก
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ขยะ 10) มีการดาเนินการ 5Rs ที่สมั พันธ์กนั คือ (1) Source Reduction (ลดตั้งแต่แหล่งที่มา) (2)
Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า) (3) Recycling System (ระบบรี ไซเคิล) (4) Further Reduction (ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง) และ (5) Energy Recovery (นามาใช้เป็ นพลังงาน) 11) ออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อ
ลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด 12) รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เช่น การให้เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมา
เอง เพื่อลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด 13) ครัวเรื อนได้นาขยะรี ไซเคิลมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด 14)
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า) Recycling (รี ไซเคิล) 15) ลด
แหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce Recycle 16) พัฒนาคนในด้าน
ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 17) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น การทิ้งไม่ถูกที่ 18) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
นโยบายและหลักเกณฑ์ ระบบการจัดเก็บ 19) เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
ส่ งเสริ มในบุคลากร 20) ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร 21) จัดหาที่ถงั ขยะ
ให้เพียงพอ 22) ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน 23) ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ (1)
สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ และ (2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ 24) จัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด 25) ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า
26) จัดตั้งเป็ นพื้นที่ตน้ แบบ 27) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ และการจัดการอื่น ๆ
Do: การทดสอบอัลกอรึทึมและการสร้ างตัวแบบ
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล พัฒนาขึ้นโดยต้องการ
นาโมเดลที่ได้ไปพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชันการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางแบบ
อัตโนมัติ ซึ่ง Decision Tree สามารถสร้างแบบจาลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
ไว้ล่วงหน้า (Training set) ได้อตั โนมัติ และพยากรณ์กลุ่มของรายการที่ไม่เคยนามาจัดหมวดหมู่ได้
ด้วยรู ปแบบ Tree (กิตติศกั ดิ์ สุ มามาลย์, 2555) และเนื่องจากอัลกอริ ทึมของ Decision Tree สามารถ
จัดการได้ท้งั ค่าต่อเนื่องและค่าไม่ต่อเนื่องรวมทั้งความสามารถในการตัดเล็มต้นไม้ตดั สิ นใจ แก้ปัญหา
ความเฉพาะเจาะจงกับข้อมูลที่ใช้ในการเรี ยนรู้เท่านั้น (Over Fitting) (อโณทัย ศิลเทพาเวทย์, 2554)
ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้เทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) ด้วยการสร้างต้นไม้
ตัดสิ นใจ (Decision Tree) โดยใช้โปรแกรมเวก้า (WEKA)
Check: ตรวจสอบความถูกต้ องโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ งาน
1. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมจาก
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ท่าน 2) ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ WEGA จานวน 2 ท่าน และ 3) ด้านการ
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ปกครองท้องถิ่น จานวน 2 ท่าน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทางานใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปี หรื อเป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์ใน
การทางานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ซึ่งมีรายชื่อ หน่วยงานที่สงั กัด และความเชี่ยวชาญ ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) ตรวจสอบความถูกต้องข้อเสนอทางเลือกของการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจากตัวแบบด้วยแบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
รายชื่อ/หน่วยงานที่สงั กัด
1. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. ผศ.ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ
สาขาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

3. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา

4. คุณเสรี เพ็งสารท
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

วุฒิการศึกษา/ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา: ส.ด., วศ. (วิศวกรรมไฟฟ้ า; วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
ความเชี่ยวชาญ: Biostatistics, Medical image
processing, Genetic programming, GIS
วุฒิการศึกษา: วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ),
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ),
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ, เหมืองข้อมูล
วุฒิการศึกษา: วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ความเชี่ยวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบ
สนับสนุนการตัดสิ นใจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ, เหมืองข้อมูล
วุฒิการศึกษา: ส.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์),
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
ความเชี่ยวชาญ: การสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม,
การจัดการขยะมูลฝอย
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายชื่อ/หน่วยงานที่สงั กัด
5. คุณภัสสรา ศรี จนั ทร์ฉาย
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบางพระ

วุฒิการศึกษา/ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา: พย.บ., รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ความเชี่ยวชาญ: การสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม,
การจัดการขยะมูลฝอย

1.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
แบบประเมินความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ในประเด็นข้อเสนอทางเลือกของการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับเทศบาล จานวน 21 ข้อ ประเด็นในการให้ขอ้ เสนอแนะ
ได้แก่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และข้อคิดเห็น
1.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้
1.3.1 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากมหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อหน่วยงานหรื อตัว
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ และประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
1.3.2 ผูว้ ิจยั เดินทางไปพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเองหรื อส่ งเอกสารให้กบั
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางไปรษณียห์ รื อ E-mail พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พร้อมนัดวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน
1.3.3 ผูว้ จิ ยั ปรับปรุ งแก้ไขระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และ
นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความครบถ้วน
1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการโดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย
และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ใช้ งาน (User)
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ช้งาน (User) เป็ นเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 3
คน เป็ นตัวแทน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และครอบคลุมเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
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และเทศบาลตาบล ประกอบด้วย เทศบาลนครในจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา
และเทศบาลตาบลในจังหวัดชลบุรี
2.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
แบบประเมินความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า
และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสถานการณ์จริ ง 2) ข้อเสนอทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เหมาะสมกับเทศบาล และ 3) ข้อคิดเห็นต่อการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
สถานการณ์จริ งกับข้อเสนอทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับเทศบาล
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้
2.3.1 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากมหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อหน่วยงานหรื อตัว
ของผูใ้ ช้งาน และประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่ในการเข้าไปเก็บข้อมูล
2.3.2 ผูว้ ิจยั เดินทางไปพบผูใ้ ช้งานด้วยตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.3.3 ผูใ้ ช้งานประเมินความถูกต้อง
2.3.4 ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งแก้ไขระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามคาแนะนาของผูใ้ ช้งาน (User)
และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความครบถ้วน
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
Act: ปรับแก้ไขตามคาแนะนาแล้วพัฒนาแอปพลิเคชัน
เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และตรวจสอบความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งานแล้ว
ผูว้ ิจยั ปรับแก้ไขตามคาแนะนา แล้วปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
แล้วพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการใช้งานระบบได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น
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วิธีดำเนินกำรวิจัยระยะที่ 3
ระยะที่ 3 การศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (R3)
แบ่งเป็ น 2 ประเด็น มีรายละเอียดการดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
3.1.1 รูปแบบการวิจัย
เป็ นการวิ จ ัย เชิ งปริ ม าณ เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของนวัต กรรมระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมจาก
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ท่าน 2) ด้านการพัฒนานโยบายการแพทย์และการสาธารณสุ ข จานวน
1 ท่าน 3) ด้านการปกครองท้องถิ่น จานวน 1 ท่าน 4) ด้านวิชาการสาธารณสุ ขของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมหรื อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 1 ท่าน และ 5) ด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรื อการสร้างแอปพลิเคชัน จานวน 2 ท่าน
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ คือ เป็ น
ผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 8 ปี หรื อเป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก และมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ซึ่งมีรายชื่อ หน่วยงานที่สงั กัด และความเชี่ยวชาญ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
รายชื่อ/หน่วยงานที่สงั กัด
1. ผศ.ดร.ปนัดดา พิบูลย์
สานักวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วุฒิการศึกษา/ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ความเชี่ยวชาญ: Municipal solid waste management,
Bio-gas from waste
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายชื่อ/หน่วยงานที่สงั กัด
2. นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์

วุฒิการศึกษา/ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา: พ.บ., เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์
ป้ องกัน แขนงระบาดวิทยา
ความเชี่ยวชาญ: การบริ หาร นโยบายด้านสาธารณสุ ข
การควบคุมโรค ระบาดวิทยา การจัดการขยะ
รางวัล: ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจาปี
พุทธศักราช 2561 ด้านบริ หาร
3. คุณอาวีระ ภัคมาตร์
วุฒิการศึกษา: วท.ม. (สิ่ งแวดล้อม),
ผูอ้ านวยการสานักงานสิ่ งแวดล้อม ภาคที่ 13 วท.บ (สาธารณสุ ขศาสตร์)
(ชลบุรี)
ความเชี่ยวชาญ: การจัดการสิ่ งแวดล้อม
สานักงานสิ่ งแวดล้อม ภาคที่ 13 (ชลบุรี)
4. คุณภัสสรา ศรี จนั ทร์ฉาย
วุฒิการศึกษา: พย.บ., รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและ
ความเชี่ยวชาญ: การสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม,
สิ่ งแวดล้อม
การจัดการขยะมูลฝอย, การบริ หารจัดการท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบางพระ
รางวัล: การบริ หารและจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้
อย่างถูกต้อง ได้รับโล่เกียรติคุณปี 2562 และประกาศ
เกียรติคุณ ปี 2563
5. รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ
วุฒิการศึกษา: วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า),
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ ความเชี่ยวชาญ: Digital Design, Automation System,
นครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
นวัตกรรม, เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
6. ผศ.ดร.นัฎฐพันธ์ นาคพงษ์
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (นวัตกรรมการเรี ยนรู้และ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยี), M.Eng. (Electrical and Computer
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Engineering), วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ ความเชี่ยวชาญ: Internet of Things, Robot Arm,
นครเหนือ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
Multimedia Game for Deaf, MATLAB, โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบประเมินประสิ ทธิภาพนวัตกรรมระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ประยุกต์จาก
แนวคิด The Joint Committee on Standard for Educational Evaluation (Yarbrough, D.B., Shulha,
L.M., Hopson, R.K., Caruthers, F.A., 2010) ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท จานวน 20 ข้อ มีประเด็นคาถาม 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านคุณค่าการนาไปใช้
จานวน 5 ข้อ
2) ด้านความเป็ นไปได้
จานวน 5 ข้อ
3) ด้านความเหมาะสม
จานวน 5 ข้อ
4) ด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ จานวน 5 ข้อ
มีค่าคะแนนของระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (4 คะแนน) มาก (3
คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) น้อย (1 คะแนน) น้อยที่สุด (0 คะแนน) โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด
ในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80
3.1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้
3.1.4.1 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากมหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อหน่วยงานหรื อ
ตัวของผูเ้ ชี่ยวชาญ และประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งนัดหมายวัน
เวลา และสถานที่ในการเข้าไปเก็บข้อมูล
3.1.4.2 ผูว้ ิจยั เดินทางไปพบผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการพัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3.1.4.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3.1.4.4 ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งแก้ไขนวัตกรรมระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความครบถ้วน
3.1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการโดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3.2 การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ งาน (ผู้ตรวจสอบ)
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเงื่อนไขการเลือกพื้นที่ศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ โดยการนาไปทดสอบในพื้นที่จริ ง ใช้
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 8 เทศบาล ที่ไม่ใช่เป็ นอาเภอที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 2 - 3 ได้แก่
เทศบาลในจังหวัดชลบุรี จานวน 3 แห่ง เทศบาลในจังหวัดระยอง จานวน 3 แห่ง และเทศบาลใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 2 แห่ง
หลังจากได้พ้นื ที่ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง เทศบาลละ 3-5 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี หรื อตัวแทน ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข
และนักวิชาการสุ ขาภิบาลหรื อนักวิชาการสาธารณสุ ขที่รับผิดชอบงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ได้กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 8 เทศบาล ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 พื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน
จังหวัด

ผูใ้ ช้งาน (คน)

รวม (คน)

นายกเทศมนตรี ผูอ้ านวยการ นักวิชาการสุ ขาภิบาล
หรื อตัวแทน กองสาธารณสุ ข
หรื อนักวิชาการ
สาธารณสุ ข

ชลบุรี
เทศบาลนคร (1 แห่ง)
เทศบาลเมือง (1 แห่ง)
เทศบาลตาบล (1 แห่ง)
ระยอง
เทศบาลเมือง (1 แห่ง)
เทศบาลตาบล (2 แห่ง)
ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตาบล (2 แห่ง)
รวม

1
1
1

1
1
1

1
3
2

3
5
4

1
1

1
2

2
3

4
6

2
7

2
8

4
15

8
30
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3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทาง ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท จานวน 12 ข้อ
มีค่าคะแนนของระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด (4 คะแนน) มาก (3
คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) น้อย (1 คะแนน) น้อยที่สุด (0 คะแนน) โดยมีความคิดเห็นมากที่สุด
ในภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80
3.3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการ ดังนี้
3.3.3.1 ผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากมหาวิทยาลัยบูรพา เสนอต่อหน่วยงานและ
ประสานงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการ
เข้าไปเก็บข้อมูล
3.3.3.2 ผูว้ ิจยั เดินทางไปพบพื้นที่ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการพัฒนานวัตกรรมระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล วิธีการใช้นวัตกรรม ให้กลุม่ ตัวอย่างทดลองใช้งาน และประเมินความ
พึงพอใจ
3.3.3.3 ผูว้ ิจยั ปรับปรุ งแก้ไขนวัตกรรมระบบการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ตามการประเมินความพึงพอใจ และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
ดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความครบถ้วน
3.3.4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการโดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ข้ อมูลพิจารณาด้ านจริยธรรม (Ethical consideration)
การพิทักษ์ สิทธิ์ผู้ให้ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผา่ นการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมงานวิจยั ของ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 017/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ประกอบด้วย การสนทนากลุม่ เฉพาะ การตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จึงต้อง
พิทกั ษ์สิทธิ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล จนกระทัง่ นาเสนอข้อมูล โดย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั ขั้นตอนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั
ครั้งนี้ และการนาเสนอข้อมูลจะกระทาในภาพรวมเฉพาะการนาเสนอในเชิงวิชาการเท่านั้น ไม่
นาไปเผยแพร่ และรักษาความลับข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างจะถอนตัวจากการวิจยั ก็
สามารถถอนตัวได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผวู ้ ิจยั ทราบล่วงหน้า และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งหลังจากทาการวิจยั เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะทาลายข้อมูลทันที
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางของ
ไทย ต่ างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 3 ข้อ ได้แก่
1. การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ: การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
2. การตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของ
คนงานและประชาชน: การวิเคราะห์อภิมาน
3. สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ส่ วนที่ 2 ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 2 ข้อ ได้แก่
1. ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
2. กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 2 ข้อ ดังนี้
1. ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ)
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ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางของ
ไทย ต่ างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่ างประเทศ: การ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
การสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบสถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ (Systematic review) จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้นั ตอนในการดาเนินการทั้งหมด 6 ขั้นตอน คือ
1) ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษากาหนดคาสาคัญในการสื บค้น โดยใช้หลัก PICO (Population, Intervention,
Comparison, Outcome) (Craig & Smith, 2002) 2) กาหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสื บค้นแหล่งการ
สื บค้นข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลในประเทศไทย ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ในระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา ฐานข้อมูลวิจยั มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และ Thailis ฐานข้อมูลในต่างประเทศ ได้แก่ PubMed, MEDLINE, Science direct, ProQuest, Proquest
Dissertation & Theses, Springer Link 3) ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาคัดเลือกบทความอย่างเป็ นอิสระต่อกัน
4) ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษารวบรวมงานวิจยั ที่สืบค้นได้จากการกาหนดคาสาคัญตามหลัก PICO และ
พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) 5) ประเมินคุณภาพงานวิจยั 6) การสกัดข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของงานวิจัย
จากประชากร คือ งานวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางของไทยและต่างประเทศ ศึกษาจากเอกสารทั้งหมด 1,611 ฉบับ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพือ่
ใช้ในการวิเคราะห์ จานวน 16 เรื่ อง พบว่า มีขอ้ มูลทัว่ ไปของงานวิจยั ดังนี้ เป็ นงานวิจยั ของไทย จานวน
7 เรื่ อง ประกอบด้วย ภาคเหนือ จานวน 2 เรื่ อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2 เรื่ อง ภาคกลาง
จานวน 2 เรื่ อง และภาคใต้ จานวน 1 เรื่ อง เมื่อพิจารณาตามพื้นที่การปกครองโดยท้องถิ่น พบว่า เป็ น
เทศบาลนคร จานวน 2 เรื่ อง เทศบาลเมือง จานวน 2 เรื่ อง เทศบาลตาบล จานวน 1 เรื่ อง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จานวน 1 เรื่ อง และชุมชน จานวน 1 เรื่ อง โดยกลุ่มตัวอย่างหรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ ผูน้ าชุมชน และประชาชน จานวน 4 เรื่ อง คณะกรรมการชุมชน และผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 1 เรื่ อง ประชาชน จานวน 1 เรื่ อง และเป็ นงานวิจยั การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)
จานวน 1 เรื่ อง ส่ วนเป็ นงานวิจยั ต่างประเทศ จานวน 9 เรื่ อง ประกอบด้วย ประเทศสิ งคโปร์ จานวน 1
เรื่ อง ประเทศไต้หวัน จานวน 2 เรื่ อง ประเทศญี่ปุ่น จานวน 1 เรื่ อง ประเทศมาเลเซีย จานวน 3 เรื่ อง
และประเทศจีน จานวน 2 เรื่ อง เมื่อพิจารณาตามพื้นที่การปกครอง พบว่า เป็ นการจัดการระดับประเทศ
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จานวน 7 เรื่ อง และเป็ นการจัดการในระดับท้องถิ่น จานวน 2 เรื่ อง โดยมีผลการดาเนินงานตาม
กระบวนการวิจยั ตามภาพที่ 17
งานวิจยั ที่ได้จากการสื บค้น
จากฐานข้อมูลทั้งหมด (n = 1,611)

วิเคราะห์ชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ
(n = 1,064)

คัดออกในกรณี ที่ซ้ าซ้อนในแต่ละ
ฐานข้อมูล หรื อไม่ใช่งานวิจยั
(n = 547)

คัดออกจากชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ
(n = 1,030)
ประเมินรายละเอียดตามเกณฑ์
การคัดเข้า (n = 34)
คัดออกในกรณี ที่ไม่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคัดเข้า (n = 18)
ประเมินจากคุณภาพงานวิจยั
(n = 16)

การศึกษาที่นาสู่การทบทวนวรรณกรรม
(n = 16)
ภาพที่ 17 ผลการดาเนินงานตามกระบวนการวิจยั (การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ)
1.2 ผลการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่ างประเทศ
ผลการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ ระหว่างปี 2553 – 2562 ดังนี้
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1.2.1 ผลการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย รายละเอียดดังตารางที่ 6

ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
1. ศุภริ นทร์ อนุตธโต
มานะชัย รอดชื่น และ
ธนียา เจติยานุกรกุล
(2558)
ไทย: เทศบาลตาบล
หนองควาย
อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาล ระดับการรับรู้สภาพปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาล และ
เสนอแนะรู ปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมและ
เป็ นไปได้กบั บริ บทของชุมชน
เทศบาล

กลุ่มตัวอย่าง
1. ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
ผูน้ าชุมชน จานวน 12 คน
2. ประชาชน จานวน 380
คน

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย (n=7)
ผลการศึกษา
ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ยังมีจานวนมาก เสี ย
ค่าใช้จ่ายสูง
ระดับการรับรู้ 1) การรับรู้สภาพปัญหาในระดับปานกลาง
และ 2) การมีส่วนร่ วมในระดับมาก
รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ กบั บริบทของ
ชุมชน คือ
1. อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการร่ วมกัน
2. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการจัดการขยะ
3. ควบคุมดูแลหอพัก ห้องเช่า
4. รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
5. จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
6. กาหนดบทลงโทษ
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ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
2. วชิรวิชญ์
วรชิษณุพงศ์ (2560)
ไทย: เทศบาลตาบล
ดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

ตารางที่ 6 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะ
ชุมชนในเขตเทศบาล และหา
รู ปแบบการบริ หารจัดการขยะโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วม

กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
พนักงานเทศบาล
ผูใ้ หญ่บา้ น อสม.
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ
และปราชญ์ทอ้ งถิ่น ครู
ในพื้นที่ 15 หมู่บา้ น
รวม 70 คน

ผลการศึกษา
สถานการณ์ ปัญหาขยะในชุมชน คือ 1) สภาพชุมชนแบบ
กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทาให้
ปริ มาณขยะเพิม่ มากขึ้น 2) เทศบาลไม่มีรูปแบบการ
บริ หารจัดการขยะในชุมชนที่ชดั เจน 3) การลักลอบทิ้งขยะ
จากบุคคลนอกพื้นที่
รูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน คือ 1) ผูน้ า
ชุมชนของท้องถิ่นควรส่ งเสริ ม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
แผนงาน หรื อโครงการที่มีเพี่อลดปริ มาณขยะ 2) เน้น
กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน 3) ยึดหลักการเพิง่
ตนเอง และ 4) เทศบาลควรมีการส่ งเสริ มขยายผลให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็ นชุมชนปลอดขยะ

124

ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
3. นงกต สวัสดิชิตงั
กฤตติกา แสนโภชน์
ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และ
สื บชาติ อันทะไชย.
(2557)
ไทย: เทศบาลนคร
อุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี

ตารางที่ 6 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่อสารวจความคิดเห็นเพื่อยืนยัน
ตัวบ่งชี้การจัดการขยะมูลฝอย, เพื่อ
สร้างรู ปแบบ ทดลองใช้ และ
ประเมินผล

กลุ่มตัวอย่าง
1) ประชาชน
จานวน 306 คน
2) ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัด
การขยะมูลฝอย ได้แก่
ชุมชนที่ประสบปัญหา
จานวน 15 คน ผูท้ ี่มีความรู้
ประสบการณ์ จานวน 19
คน และผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน

ผลการศึกษา
ตัวบ่ งชี้การจัดการขยะมูลฝอย มี 4 องค์ประกอบ (15 ตัว
แปร) ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจ (Know) 2) หลักการ 3Rs
3) การมีส่วนร่ วม (PAR) และ 4) บริ บทชุมชน (Context)
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและบริบท
เบือ้ งต้ น มีลกั ษณะเป็ นเชิงระบบ ดังนี้ 1) การจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน และ 2) บริ บทเบื้องต้น ดังนี้ (1) สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา ความต้องการของชุมชน (2) เทศบัญญัติ/
กฎหมาย นโยบายด้านจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ (3)
รายงานปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการใช้ รูปแบบ ผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ และดี
ขึ้นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
4. ปนัดดา ภู่เจริ ญศิลป์
เยาวลักษณ์ อภิชาต
วัลลภ และดุษฎี
อายุวฒั น์ (2555)
ไทย: ชุมชนชายแดน
ไทย-ลาว

ตารางที่ 6 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาภาวะความเสี่ ยงทางสังคม
และสิ่ งแวดล้อม และการจัดการ
ความเสี่ ยงของชุมชนชายแดนไทยลาว

กลุ่มตัวอย่าง
1. คณะกรรมการชุมชน
จานวน 5 คน
2. ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงได้รับ
การยอมรับจากคนใน
ชุมชน จานวน 4 คน
3. ผูอ้ าวุโส จานวน 4 คน

ผลการศึกษา
สภาพปัญหา ปัญหาขยะมูลฝอยเป็ นความเสี่ ยงทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม ที่เกิดจากแหล่งธุรกิจที่ประกอบกิจกรรมทางการ
ค้า รวมทั้งประชาชนไม่มีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ
ข้ อจากัดด้ านทรัพยากร พบว่า รถเก็บขยะของเทศบาล มี
ข้อจากัดของจานวนรถและบุคลากรทาให้ไม่สามารถเข้า
มาได้ทุกวัน
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ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
5. พีรยา วัชโรทัย
(2556)
ไทย: เทศบาลตาบล
เมืองแกลง จังหวัด
ระยอง

ตารางที่ 6 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบริ หารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลและวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสาเร็ จในการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล

กลุ่มตัวอย่าง
1. ภาคการเมือง ได้แก่
นักการเมืองท้องถิ่น ทั้ง
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภา
เทศบาล จานวน 7 คน
2. ภาคราชการ ได้แก่
ปลัดเทศบาล ผูอ้ านวยการ
กองสาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อม และ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม
จานวน 3 คน
3. ภาคประชาชน ได้แก่
ผูน้ าชุมชน ตัวแทน
ประชาชน จานวน 20 คน

ผลการศึกษา
กระบวนการจัดการขยะ เริ่ มจาก 1) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ทาให้ประชาชนเกิดความรู้ 2) เทศบาลมี
การคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มบุคลากรให้มีการคัดแยกขยะ 3) มี
การวางเป้ าหมาย 4) ใช้มาตรฐาน ISO 14001 5) มีผนู ้ า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็ นตัวกลาง
ปัจจัยภายใน 1) ผูบ้ ริ หารมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล คิดเป็ น
ระบบ ปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์ 2) บุคลากรมีความ
กระตือรื อร้น มีความชานาญ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน 2) นาระบบ ISO 14001 มาใช้ 3) มีนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน
4) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง 5) มีวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ปัจจัยภายนอก 1) ผูน้ า ประชาชนมีความกระตือรื อร้น แต่
ประชากรแฝงไม่ให้ความร่ วมมือ 2) มีองค์กรภายนอกเข้า
มาช่วย
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ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
6. สุ พรรษา พาหาสิ งค์
และสัมพันธ์ พลภักดิ์
(2561)
ไทย: องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองแหน
อาเภอพนมหาสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. ดิเรกฤทธิ์ ทวะ
กาญจน์ (2553)
ไทย: เทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

ตารางที่ 6 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชน
จานวน 384 คน

-

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการ
พัฒนา และปัจจัยแห่งความสาเร็ จ
จากการบริ หารจัดการด้านการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลในปัจจุบนั พัฒนาองค์
ความรู้ รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อหา
รู ปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย

ผลการศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา อบต. ไม่ได้จดั หา
ภาชนะรองรับอย่างเพียงพอ
ปัจจัยภายใน 1) อบต. มีการวางแผนการจัดการที่ดี 2)
เจ้าหน้าที่จดั เก็บขยะมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และมี
จิตสานึกที่ดี
ปัจจัยภายนอก 2) ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความ
ร่ วมมือ (ทิ้งขยะเป็ นที่และมีคดั แยก)
รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การคัดแยกขยะมูลฝอย
2) การนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่
3) เทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย
4) ศูนย์คดั แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย
5) เทศบาล
6) ภาคเอกชน
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จากตารางที่ 5 สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของ
ไทย พบว่า มีงานวิจยั จานวน 7 เรื่ อง โดยงานวิจยั ของไทยเป็ นการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน (n=4) การพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น (n=5) และศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จ (n=
3) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยมีการรณรงค์ เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก
3Rs การคัดแยกขยะ การสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน และการดาเนินการตามบริ บทชุมชน
1.2.2 ผลการศึ ก ษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของต่างประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 7

ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
1. Cohristopher
(2010)
ประเทศสิ งคโปร์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการลดปริ มาณขยะใน
ประเทศสิ งคโปร์ โดยใช้ 3 วิธี คือ
1) การออกแบบหรื อใช้บรรจุภณั ฑ์
ให้เกิดขยะน้อยลงหรื อทาให้
รี ไซเคิลได้ 2) การลดการใช้
ถุงพลาสติก 3) การรี ไซเคิล

กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนประชาชนใน
ประเทศสิ งคโปร์

ตารางที่ 7 ผลการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของต่างประเทศ (n=9)
ผลการศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอย ใช้ 3 วิธี คือ
1. การลดขยะมูลฝอย (Waste Minimisation) โดย 1)
ออกแบบหรื อใช้บรรจุภณั ฑ์ให้นอ้ ยลงหรื อรี ไซเคิล 2) การ
ลดการใช้ถุงพลาสติก
2. การรี ไซเคิล (Recycling) โดย 1) ความร่ วมมือของ 3
ภาคส่ วน คือ สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 2) ความร่ วมมือของครัวเรื อน มีโครงการรี ไซเคิล
แห่งชาติ และ 3) ความร่ วมมือของโรงงานอุตสาหกรรม
3. การเผาขยะ กาจัดขยะในพื้นที่จากัด โดยการเผา ร้อยละ
90 และฝังกลบ ร้อยละ 10
4. ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
5. เศษโลหะต่าง ๆ นากลับมาใช้ใหม่
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ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
2. Ying (2015)
ประเทศไต้หวัน

ตารางที่ 7 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการขยะ โดยใช้
EPR & Four-in-One Recycling
Program ในไต้หวัน

กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนประชาชน และ
หน่วยงาน

ผลการศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอย มีการใช้ EPR & Four-in-One
Recycling Program ดังนี้
1. Extended producer’s Responsibilities (EPR) คือ ผูผ้ ลิต
รับผิดชอบ จ่ายค่าธรรมเนียมให้กบั EPA เพื่อใช้ในการ
รวบรวมและรี ไซเคิล
2. Four-in-One Recycling Program ประกอบด้วย (1)
Community Residents (ผูพ้ กั อาศัยในชุมชน) (2)
Recycling Industries (อุตสาหกรรมรี ไซเคิล) (3) Local
Government (รัฐบาลท้องถิ่น) และ (4) Recycling Fund
(กองทุนรี ไซเคิล)
3. 5R Related Programs ประกอบด้วย 1) Source
Reduction 2) Reuse 3) Recycling System 4) Further
Reduction 5) Energy Recovery
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการขยะและ
รี ไซเคิลขยะก่อสร้างในไต้หวัน

เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเพื่อลดปริ มาณขยะ

ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
3. Ying, Li-Hsu,
Po-Hsun & YuhMing (2016)
ประเทศไต้หวัน

4. Ministry of the
Environment, 2014
ประเทศญี่ปุ่น

ตารางที่ 7 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
ตัวแทนประชาชน
การจัดการขยะมูลฝอย 1) สามารถใช้ทรัพยากรหมุนเวียน
ที่รับประกอบการก่อสร้าง ได้ในสถานที่ก่อสร้าง ลดการขนส่ งไปยังสถานที่จากัด 2)
สานักงานคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมไต้หวัน (TEPA) ได้เริ่ ม
ระบบออนไลน์ในปี 1997 เพื่อติดตามขยะมูลฝอย 3) การ
ขนส่ งขยะไปกาจัด ต้องมีรายงานตรวจสอบปริ มาณขยะที่
เกิดขึ้นจริ ง ตั้งแต่ปี 2005
ตัวแทนของเทศบาล
การจัดการขยะและเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อสังคมที่ยงั่ ยืน
“Mottainai” กระตุน้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ Reuse,
Recycling และ Heat Recovery เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบขยะ
จากัด จึงมีการพัฒนาระบบการเก็บ การขนส่ ง และการเผา
ที่ถูกสุ ขลักษณะ เพื่อป้ องกันมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อม มี
การสร้าง a Material-Recycle Society ระบบกฎหมายการ
จัดการขยะ และ 3Rs โดยมีวิสยั ทัศน์ a Sound MaterialCycle Society มีการจัดลาดับความสาคัญ 5 ลาดับ ดังนี้ 1)
ลดปริ มาณขยะ 2) นากลับมาใช้ช้ า 3) รี ไซเคิล 4) นาความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ และ 5) กาจัดขยะโดยการฝังกลบ
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการ
ขยะในประเทศญี่ปุ่น

เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยใน
มาเลเซีย: การปฏิบตั ิและ
ความท้าทาย

ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
5. Latifah, Mohd,
Samah & Mohd
(2009)
ประเทศมาเลเซีย

6. Dennis (2013)
ประเทศมาเลเซีย

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ผูก้ าหนดนโยบาย หรื อ
ผูด้ าเนินการ

กลุ่มตัวอย่าง
-

ผลการศึกษา
กระบวนการจัดการขยะ 1) การจัดการขยะมูลฝอยโดย
กระทรวง 2) การจัดการขยะมูลฝอยโดยรัฐบาลท้องถิ่น 3)
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชน
4) การกาหนดกฎหมาย ให้มีกรอบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบองค์รวม มีการบูรณาการ และคุม้ ค่า และให้
ความสาคัญกับการป้ องกันสิ่ งแวดล้อม และการ
สาธารณสุ ข 5) การจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs
(Intermediate Treatment Final Disposal) เพื่อลดแหล่ง
ขยะมูลฝอย
การประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA Policy Model)
ใน 5 ประเด็น 1) นโยบายด้านความรู้ 2) ทัศนคติดา้ น
สิ่ งแวดล้อม 3) การรับรู้ประโยชน์ 4) การรับรู้อุปสรรค 5)
การรับรู้ความสามารถ
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ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
7. Yiing & Latifah
(2016)
ประเทศมาเลเซีย

ตารางที่ 7 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแบบจาลองนโยบายการ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
(SEA) สาหรับการจัดการขยะใน
มาเลเซีย โดยการตรวจสอบ
พฤติกรรม และระบุตวั ขับเคลื่อน
นโยบายที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์

กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแทนประชาชนในรัฐ
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย

ผลการศึกษา
การจัดการขยะมูลฝอย 1) การจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
แปรรู ป 2) กาหนดนโยบายการจัดการขยะ และวางแผนกล
ยุทธ์เพื่อเปลี่ยนระบบการจัดการขยะมูลฝอย 3) ควบคุม
การดาเนินงานการแยกขยะอย่างเข้มงวดด้วย Act 672 คือ
การจัดการขยะมูลฝอยและการดูแลความสะอาด โดย
ส่ งเสริ มการแยกขยะ และการนากลับมาใช้ใหม่ จุดสาคัญ
คือ การทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง จะมีขอ้ ห้ามและมีบทลงโทษ
เป็ นค่าปรับ และจาคุก 4) การใช้กลยุทธ์ A two-pronged
strategy จุดสาคัญ คือ การจัดการขยะมูลฝอยจาก
หน่วยงานท้องถิ่น โดยดาเนินงาน 8 ประเด็น คือ (1)
ความคิด (2) พฤติกรรม และวัฒนธรรม (3) ความร่ วมมือ
และการทางานร่ วมกัน (4) นโยบายและกฎเกณฑ์ (5)
สมรรถนะขององค์กร (6) ระบบเทคโนโลยีและสิ่ งอานวย
ความสะดวก (7) การบังคับใช้กฎหมาย (8) ระบบการ
จัดส่ ง
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วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนแนวคิดใหม่ ๆ ที่
สามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

เพื่อดาเนินการทบทวนลักษณะการ
จัดการและกฎหมายที่ครอบคลุม
การจัดการขยะในชนบท (RSW)

ผู้วจิ ัย/ปี /พืน้ ที่
8. Mei, Xin &
Longjiang (2014)
ประเทศจีน

9. Chao, Dongjie &
Youcai (2015)
ประเทศจีน

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ผูก้ าหนดนโยบาย หรื อ
ผูด้ าเนินการ

กลุ่มตัวอย่าง
ผูก้ าหนดนโยบาย หรื อ
ผูด้ าเนินการ

ผลการศึกษา
การจัดการสิ่ งแวดล้อม โดย 1) มีกลุ่มที่ปรึ กษาชุมชน
ECCG 2) สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน (แต่จะเหมาะกับ
ชุมชนขนาดเล็ก) 3) กาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
4) เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมให้มากที่สุด
การจัดการขยะในชนบท พบว่า 1) ปริ มาณขยะจะมากหรื อ
น้อยในหมู่บา้ นชนบทแตกต่างกัน 2) การสร้าง RSW เพิ่ม
มากขึ้น จากปี 2014 RSW โดยส่ วนใหญ่ เศษอาหารและ
เถ้าถ่านหิน/เถ้าถ่าน/ฝุ่ น (ร้อยละ 70) 3) แหล่งกาเนิด RSW
กระจายทัว่ ประเทศ 4) ระบบกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์
โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ดี 5) การเพิ่มทรัพยากรทางการเงิน
การจัดตั้งหน่วยงาน การจัดลาดับการรวบรวม และ
เครื อข่ายการขนส่ ง 6) การส่ งเสริ มการคัดแยก การ
รวบรวม และการรี ไซเคิล การปรับปรุ งเทคโนโลยี เป็ น
ทางออกที่เป็ นไปได้
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จากตาราง 7 ผลการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของต่างประเทศ พบว่า มีการ
นานโยบายและข้อกฎหมายลงไปสู่การปฏิบตั ิและการสร้างจิตสานึกไม่เฉพาะในประชาชนทัว่ ไป
ยังรวมถึงสถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในต่างประเทศมีการ
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และการนาเทคโนโลยีไปใช้ในการตรวจสอบ การรณรงค์เพื่อลด
ปริ มาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน และการ
ดาเนินการตามบริ บทชุมชน
2. การตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุ มชนกับผลกระทบด้ านสุ ขภาพ
ของคนงานและประชาชน: การวิเคราะห์ อภิมาน
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic review) จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
การวิเคราะห์อภิมานการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้าน
สุ ขภาพของคนงานและประชาชน จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีอภิมาน (Meta-analysis) ซึ่งมี
ขั้นตอนในการดาเนินการทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 1) ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษากาหนดคาสาคัญในการ
สื บค้น โดยใช้หลัก PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) (Craig & Smith,
2002) 2) กาหนดแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสื บค้น แหล่งการสื บค้นข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลในประเทศไทย ได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบของมหาวิทยาลัย
บูรพา ฐานข้อมูลวิจยั มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย และ Thailis
ฐานข้อมูลในต่างประเทศ ได้แก่ PubMed, MEDLINE, Science direct, ProQuest, Proquest
Dissertation & Theses, Springer Link 3) ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษาคัดเลือกบทความอย่างเป็ นอิสระ
ต่อกัน 4) ผูศ้ ึกษาและผูร้ ่ วมศึกษารวบรวมงานวิจยั ที่สืบค้นได้จากการกาหนดคาสาคัญตามหลัก
PICO และพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria) 5) ประเมินคุณภาพงานวิจยั 6) การ
สกัดข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 7) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีอภิมาน ในตัวแปรที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและ
ประชาชน โดยใช้ค่าความชุก (Prevalence) ในการนาเสนอผลการศึกษา ได้ผลการศึกษา ดังนี้
2.1 ข้ อมูลทั่วไปของงานวิจัย
จากประชากร คือ งานวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุ ขภาพจากการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ศึกษาจากเอกสารทั้งหมด 1,307 ฉบับ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ จานวน 16 เรื่ อง พบว่า เป็ นบทความวิจยั ที่มีรูปแบบการวิจยั แบบภาคตัดขวาง
จานวน 14 ฉบับ (Eskezia, Aderaw, Ahmed & Tadese, 2016; Chokhandre, Singh & Kashyap,
2017; Decharat, 2016; Singh, & Chokhandre, 2015; Decharat, 2012; Garrido, Bittner, Harth &
Preisser, 2015; Ziaei, Choobineh, Abdoli-eramaki & Ghaem, 2018; Liu, et al., 2015; Morsi, et al.,

137
2017; Abou-ElWafa, El-Bestar, El-Gilany, & Sayed Awad, 2012; Bogale, Kumie & Tefera, 2014;
Rachiotis, et al., 2012; พีรพงษ์ จันทราเทพ และสุ นิษา ชายเกลี้ยง, 2553; สุ นิษา ชายเกลี้ยง พีรพงษ์
จันทราเทพ พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และรุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
จัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน ผล
การศึกษาวิจยั ทั้งหมดถูกตีพมิ พ์เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2561 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
พบว่า ผูป้ ระกอบอาชีพส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานในระบบ คือ คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บ
ขยะ คนงานหลุมฝังกลบ แรงงานนอกระบบ คือ คนคุย้ เขี่ยขยะ ส่ วนประชาชน คือ มีวยั ทางานที่อยู่
ใกล้ที่ฝังกลบขยะมูลฝอย จานวนตัวอย่าง อยูร่ ะหว่าง 60 - 876 คน ในแง่ของผลกระทบด้านสุ ขภาพ
พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชนและพนักงานเก็บขยะ ได้รับอันตรายจากอุบตั ิเหตุ (Eskezia,
Aderaw, Ahmed & Tadese, 2016; Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017; Bogale, Kumie &
Tefera, 2014) อาการระบบทางเดินหายใจ (Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017; Garrido, Bittner,
Harth & Preisser, 2015) ตาติดเชื้อ (Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017), อาการระบบทางเดิน
อาหาร (Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017; Garrido, Bittner, Harth & Preisser, 2015), อาการ
ปวดหลัง (Abou-ElWafa, El-Bestar, El-Gilany & Sayed Awad, 2012; Garrido, Bittner, Harth &
Preisser, 2015; สุ นิษา ชายเกลี้ยง พีรพงษ์ จันทราเทพ พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และรุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล,
2555), โรคหืดหรื อถุงลมโป่ งพอง, ปัญหาการมองเห็น, อาการแพ้, ปัญหาการได้ยนิ , อาการระบบ
ย่อยอาหาร, อาการผิวหนัง (Garrido, Bittner, Harth & Preisser, 2015) ความเสี่ ยงสารปรอท
(Decharat, 2012) คนงานหลุมฝังกลบ มีความเสี่ ยงโลหะหนัก (Decharat, 2016), โรคประสาทหู
เสื่ อม (Ziaei, Choobineh, Abdoli-eramaki & Ghaem, 2018) คนคุย้ เขี่ยขยะ มีอาการทางระบบโครง
ร่ างและกล้ามเนื้อ (Singh, & Chokhandre, 2015) ส่ วนประชาชนในวัยทางานที่อาศัยใกล้ มีอาการ
เมื่อยล้า, ปวดศีรษะ, นอนไม่หลับ, คลื่นไส้, อุจจาระร่ วง, เวียนศีรษะ, ไอแห้ง ๆ, มีเสมหะ และ
ภูมิแพ้ โดยมีผลการดาเนินงานตามกระบวนการวิจยั ตามภาพที่ 18
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งานวิจยั ที่ได้จากการสื บค้น
จากฐานข้อมูลทั้งหมด (n = 1,307)

วิเคราะห์ชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ
(n = 945)

ประเมินรายละเอียดตามเกณฑ์
การคัดเข้า (n = 22)

ประเมินจากคุณภาพงานวิจยั โดยใช้
เกณฑ์ JBI
(n = 16)

คัดออกในกรณี ที่ซ้ าซ้อนในแต่ละ
ฐานข้อมูล หรื อไม่ใช่งานวิจยั
(n = 362)
คัดออกจากชื่อเรื่ องและบทคัดย่อ
(n = 923)
เหตุผล
- ประชากร (n = 350)
- ผลลัพธ์ (n = 345)
- รู ปแบบการศึกษา (228)
คัดออกในกรณี ที่ไม่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์การคัดเข้า (n = 6)
เหตุผล
- ประชากร (n = 4)
- ผลลัพธ์ (n = 2)

การศึกษาที่นาสู่การทบทวนวรรณกรรม
(n = 16)
ภาพที่ 18 ผลการดาเนินงานตามกระบวนการวิจยั (การวิเคราะห์อภิมาน)
2.2 ผลการศึกษาการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับ
ผลกระทบด้ านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน
ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชน
กับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชนโดยแบ่งตามการจัดการความปลอดภัยขยะมูล
ฝอยชุมชน ประกอบด้วย ต้นทาง คือ แหล่งกาเนิด/การทิ้ง กลางทาง คือ การเก็บรวบรวม/การขนส่ ง
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และปลายทาง คือ การกาจัด โดยวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) การศึกษาบางส่ วนมีขอ้ มูลไม่
เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ ซึ่งจะนาเสนอในรู ปแบบการบรรยายสรุ ป (Narrative summary) ดังนี้
2.2.1 ต้นทาง (แหล่งกาเนิด/การทิ้ง)
จากการศึกษาไม่พบงานวิจยั ที่กล่าวถึงการจัดการความปลอดภัยขยะมูล
ฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชนต้นทาง (แหล่งกาเนิด/การทิ้ง)
2.2.2 กลางทาง คือ การเก็บรวบรวม/การขนส่ ง
2.2.2.1 คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะ
จากการศึกษา พบว่า มีการศึกษาการตรวจสอบการจัดการความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชนที่กลางทาง คือ การ
เก็บรวบรวม/การขนส่ ง ได้แก่ คนงานขยะมูลฝอยชุมชนและพนักงานเก็บขยะ (Eskezia, Aderaw,
Ahmed & Tadese, 2016; Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017; Bogale, Kumie & Tefera, 2014;
Garrido, Bittner, Harth & Preisser, 2015; Abou-ElWafa, El-Bestar, El-Gilany & Sayed Awad,
2012; Decharat, 2012) ได้รับผลกระทบด้านสุ ขภาพ ดังนี้
1) อุบตั ิเหตุ
ผลการศึกษา พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับความชุกของอุบตั ิเหตุ
จานวน 3 ฉบับ (Eskezia, Aderaw, Ahmed & Tadese, 2016; Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017;
Bogale, Kumie & Tefera, 2014) จากผลการวิเคราะห์การศึกษาทั้ง 3 ฉบับ มีความแตกต่างกัน
ระดับสูง (I2 = 95.23) จึงนาเสนอข้อมูลแต่ละรายงานวิจยั เชิงอรรถบรรยาย พบว่า เป็ นการศึกษาใน
ประเทศเอธิโอเปี ย จานวน 2 ฉบับ (n = 379, 876) พบความชุกของอุบตั ิเหตุจากการประกอบอาชีพ
ร้อยละ 34.4 (n = 130) (95%CI = 29.53-39.10) และร้อยละ 43.7 (n = 383) (95%CI = 40.70-47.01)
ส่ วนในประเทศอินเดีย จานวน 1 ฉบับ (n = 200) พบความชุกของอุบตั ิเหตุจากการประกอบอาชีพ
ร้อยละ 75.0 (n = 150)
2) อาการระบบทางเดินหายใจ
ผลการศึกษา พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับอาการระบบทางเดินหายใจ
จานวน 2 ฉบับ (Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017; Garrido, Bittner, Harth & Preisser, 2015) จาก
ผลการวิเคราะห์การศึกษาทั้ง 2 ฉบับ มีความแตกต่างกันระดับต่า (I2 = 38.04%) จึงวิเคราะห์โดยใช้
Fixed effect model พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะมีอตั ราการเกิดอาการระบบ
ทางเดินหายใจ 0.262 เท่าของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรื อร้อยละ 26.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (95%
CI 0.21 – 0.32; p < .001) ดังรายละเอียดในภาพที่ 19
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Meta Analysis
Study name

Statistics for each study

Event rate and 95% CI

Event Lower Upper
rate limit limit Z-Value p-Value

Chokhandra, et al (2017) India

0.280

0.222

0.346

-5.997

0.000

Garrido, et al (2015) German

0.200

0.120

0.315

-4.471

0.000

0.262

0.212

0.319

-7.371

0.000

Heterogeneity: Chi2 = 1.614, df = 1 (P = 0.204); I2 = 38.040
Test for overall effect: Z = -7.371 (p<0.001)
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ภาพที่ 19 อัตราการเกิดอาการระบบทางเดินหายใจของคนงานขยะมูลฝอยชุมชน
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3) อาการระบบทางเดิ
u
l
ผลการศึ
Eva กษา พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับอาการระบบทางเดินอาหาร

จานวน 2 ฉบับ (Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017; Garrido, Bittner, Harth & Preisser, 2015) จาก
ผลการวิเคราะห์การศึกษาทั้ง 2 ฉบับ มีความแตกต่างกันระดับสูง (I2 = 81.16) จึงนาเสนอข้อมูลแต่
ละรายงานวิจยั เชิงอรรถบรรยาย พบว่า เป็ นการศึกษาในประเทศอินเดีย จานวน 1 ฉบับ (n = 200)
พบความชุกของอาการระบบทางเดินอาหารจากการประกอบอาชีพ ร้อยละ 32.0 (n = 64) และใน
ประเทศเยอรมัน จานวน 1 ฉบับ (n=65) พบความชุกของอาการระบบทางเดินอาหารจากการ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 16.9 (n = 11)
4) อาการปวดหลัง
ผลการศึกษา พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับอาการปวดหลัง จานวน 4
ฉบับ (Abou-ElWafa, El-Bestar, El-Gilany & Sayed Awad, 2012; Garrido, Bittner, Harth &
Preisser, 2015; Ziaei, Choobineh, Abdoli-eramaki & Ghaem, 2018; สุ นิษา ชายเกลี้ยง พีรพงษ์
จันทราเทพ พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และรุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, 2555) จากผลการวิเคราะห์การศึกษาทั้ง
4 ฉบับ มีความแตกต่างกันระดับปานกลาง (I2 = 73.42%) จึงวิเคราะห์โดยใช้ Random effect model
พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะมีความอัตราการเกิดอาการปวดหลัง 0.672 เท่า
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด หรื อร้อยละ 67.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (95%CI = 0.59 – 0.75; p < .001)
ดังรายละเอียดในภาพที่ 20
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Study name

Statistics for each study

Ev ent rate and 95% CI

Ev ent Lower Upper
rate limit limit Z-Value p-Value

Gemido, et al (2015) German

0.608

0.518

0.691

2.354

0.019

Abou-Elwa, et al (2012) Egypt

0.662

0.539

0.766

2.557

0.011

Zaiei, et al (2018) Iran

0.630

0.561

0.694

3.634

0.000

Chaiklieng, S. et al (2012) Thailand

0.775

0.704

0.833

6.533

0.000

0.672

0.587

0.746

3.868

0.000

Heterogeneity: Chi2 = 11.288, df = 3 (P = 0.010); I2 = 73.422
Test for overall effect: Z = 3.868 (p<0.001)
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2.2.2.2 คนคุย้ เขี่ยขยะ
จากการศึกษา พบว่า มีการศึกษาการตรวจสอบการจัดการความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชนที่กลางทาง นอกจาก
แรงงานในระบบแล้ว ยังมีแรงงานนอกระบบ คือ คนคุย้ เขี่ยขยะ จานวน 1 ฉบับ (Singh & Chokhandre,
2015) ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบกับกลุ่มประชาชนทัว่ ไป พบว่า คนคุย้ เขี่ยขยะมีความเสี่ ยงต่อความ
ผิดปกติทางระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อซึ่งมีความเสี่ ยงสูง คือ ไหล่ ข้อเท้า มือ และหลังส่ วนบน
(OR = 3.52, 2.99, 2.10 และ 1.95 ตามลาดับ)
2.2.3 ปลายทาง คือ การกาจัด
2.2.3.1 คนงานหลุมฝังกลบ
จากการศึกษา พบว่า มีการศึกษาการตรวจสอบการจัดการความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชนที่ปลายทาง คือ
คนงานหลุมฝังกลบ จานวน 1 ฉบับ (Liu, et al., 2015) ในประเทศจีน พบว่า มีความชุกของโรค
ประสาทหูเสื่ อม ร้อยละ 23.5 โดยพบว่า คนงานหลุมฝังกลบ คนงานหลุมฝังกลบมีความเสี่ ยง 3.39 เท่า
ของกลุ่มควบคุม (95%CI = 1.28-8.96)
2.2.3.2 ประชาชนที่อยูร่ อบหลุมฝังกลบและที่เผาขยะ
จากการศึกษา พบว่า มีการศึกษาการตรวจสอบการจัดการความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชนที่ปลายทาง คือ
ประชาชนที่อยูร่ อบหลุมฝังกลบและที่เผาขยะ จานวน 1 ฉบับ (Morsi, et al., 2017) ในประเทศ
เลบานอน พบว่า ประชาชนที่อยูร่ อบหลุมฝังกลบมีความความเสี่ ยงต่ออาการเมื่อยล้า (OR = 22.48,
95%CI = 9.34-54.09) ปวดศีรษะ (OR = 16.88, 95%CI = 7.85-36.31) นอนไม่หลับ (OR = 10.64,
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95%CI = 13.09-36.67) อุจจาระร่ วง (OR = 4.38, 95%CI = 1.65-11.18) ไอแห้งๆ (OR = 9.57, 95%CI =
4.03-22.70) และมีเสมหะ (OR = 8.97, 95%CI = 3.23-23.94)
3. สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากการศึกษาสถานการณ์ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด จานวน 8 เทศบาล พบประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1. สถานการณ์ขยะมูลฝอยโดยรวมของเทศบาลและบริบทชุมชนของเทศบาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ในพืน้ ที่ศึกษาวิจัย 8 เทศบาล
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่เป็ นพื้นที่ศึกษา จานวน 8 เทศบาล โดยแบ่งตามขนาดของ
เทศบาล 3 ขนาด ได้แก่ เทศบาลนคร จานวน 2 แห่ง เทศบาลเมือง จานวน 3 แห่ง และเทศบาลตาบล
จานวน 3 แห่ง ที่ต้งั ของเทศบาลนครเป็ นศูนย์กลางบริ หารราชการของจังหวัด ลักษณะชุมชนเป็ น
ชุมชนเมืองที่มีความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจทางการค้าขายและอุตสาหกรรม สังคม การคมนาคม
การท่องเที่ยว ทาให้มีประชากรแฝง ได้แก่ แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยว จานวน
มาก เทศบาลเมืองเป็ นทั้งศูนย์กลางบริ หารราชการของจังหวัด และศูนย์กลางบริ หารราชการของ
อาเภอ ลักษณะเป็ นชุมชนเมือง มีความเจริ ญด้านเศรษฐกิจทางการค้าและอุตสาหกรรม สังคม การ
คมนาคม การท่องเที่ยว ทาให้มีประชากรแฝง ได้แก่ แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว เทศบาลตาบล
เป็ นศูนย์กลางบริ หารราชการของอาเภอ ลักษณะชุมชนเป็ นทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท มีความ
เจริ ญด้านเศรษฐกิจทางการค้าขาย การคมนาคม โดยข้อจากัดของเทศบาลทั้ง 3 ขนาด คือ จะไม่มี
พื้นที่หรื อมีพ้นื ที่จากัดในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ
บันทึกข้อมูลของบริ บทของเทศบาล และแบบบันทึกข้อมูลบริ บทชุมชน พบว่า สถานการณ์ขยะมูล
ฝอยโดยรวมของเทศบาลและบริ บทชุมชนของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่
ศึกษาวิจยั 8 เทศบาล ดังแสดงในตาราง 8

สถานการณ์

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
จานวนประชากร
จานวนประชากรกลางปี 2562 (คน)
242,335 63,594
พื้นที่ความรับผิดชอบ พื้นที่เขตเทศบาล (ตารางกิโลเมตร)
276.92 16.95
จานวนชุมชน
จานวนชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชน)
46
29
ประชากรแฝง
แรงงาน/นักท่องเที่ยว (คน)
1,318,316 50,000
ปริ มาณของขยะ
ปริ มาณขยะ ปี 2563 (ตัน/วัน)
140.00 107.87
ประเภทของขยะ
ขยะทัว่ ไป (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
98.70 87.718
(70.50) (81.31)
ขยะอินทรี ย ์ (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
35.00 16.547
(25.00) (15.77)
ขยะรี ไซเคิล (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
5.60
3.602
(4.00)
(3.33)
ขยะอันตราย (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
0.7
0.003
(0.5) (0.0027)

ประเด็น
ชลบุรี
26,937
4.57
20
15,000
50.00
27.63
(55.26)
22.11
(44.22)
0.26
(0.52)
0.003
(0.006)

เทศบาลเมือง
ระยอง ฉะเชิงเทรา
30,983
38,645
24.00
12.76
26
22
30,000
20,000
13.24
75.00
4.634
19.50
(35.00)
(26.00)
4.634
31.50
(35.00)
(42.00)
3.31
22.50
(25.00)
(30.00)
0.662
1.50
(5.00)
(2.00)
ชลบุรี
13,290
7.50
10
5,000
13.76
11.01
(80.00)
0.41
(3.00)
2.34
(17.00)

ตารางที่ 8 สรุ ปภาพรวมของสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวมและบริ บทชุมชนของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เทศบาลตาบล
ระยอง ฉะเชิงเทรา
18,379
3,620
14.50
2.50
13
4
5,000
4,000
25.00
4.00
10.00
1.92
(40.00) (48.00)
8.00
1.84
(32.00) (46.00)
6.25
0.16
(25.00)
(4.00)
0.75
0.08
(3.00)
(2.00)

143

สถานการณ์

เขตอุตสาหกรรม
ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนเมืองเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
ชุมชนท่องเที่ยว
ชุมชนศูนย์การค้า
ศูนย์กลางขนส่ ง
ความพร้อมด้าน 4M ความพร้อมด้าน 4M ของเทศบาล
สภาพปัญหาด้านการ สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก
จัดการขยะมูลฝอย
สภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ
ชุมชน
สภาพปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ

ลักษณะชุมชน

ประเด็น

ตารางที่ 8 (ต่อ)
เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

-

-

ชลบุรี

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

144

145
2. สภาพปัญหาและข้ อคิดเห็นในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบตรวจรายการ ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป
สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของหน่วยงานท่านในปัจจุบนั การจัดการความ
ปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่ทาในปัจจุบนั และข้อคิดเห็น และการดาเนินงานจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนในเขตรับผิดชอบอื่น ๆ เก็บข้อมูลผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 8 เทศบาล ประกอบด้วย
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้งสิ้ น จานวน 75 คน ผลการ
วิเคราะห์ สามารถสรุ ปตามตารางที่ 9 10 11 และ 12 ดังนี้

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ( / Max / Min) (ปี )
ขนาดเทศบาล
เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร
ลักษณะของชุ มชน
ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนศูนย์การค้า
ศูนย์กลางขนส่ ง
เขตอุตสาหกรรม
ชุมชนเมืองเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ทาการประมง

ข้ อมูล

4(44.44)
5(55.56)
49.78 / 63 / 25
0(0.00)
0(0.00)
9(100.00)
0(0.00)
6(50.00)
3(25.00)
0(0.00)
6(50.00)
3(25.00)

5(55.56)
4(44.44)
53.44 / 67 / 35

0(0.00)
0(0.00)
9 (100.00)

0(0.00)
9(56.25)
7(43.75)
0(0.00)
9(56.25)
0(0.00)

เทศบาลนคร
ชลบุรี (n=9)
ระยอง (n=9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

ตารางที่ 9 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

0(0.00)
6(66.67)
3(33.33)
0(0.00)
6(66.67)
0(0.00)

0(0.00)
9(100.00)
0(0.00)

5(55.56)
4(44.44)
53.89 / 65 / 37

ชลบุรี (n=9)
จานวน(ร้ อยละ)

2(28.58)
1(14.28)
1(14.28)
3(42.86)
1(14.28)
0(0.00)

0(0.00)
11(100.00)
0(0.00)

4(36.36)
7(63.64)
52.00 / 73 / 39

เทศบาลเมือง
ระยอง (n=11)
จานวน(ร้ อยละ)

1(7.69)
7(53.85)
4(30.77)
1(7.69)
7(53.85)
0(0.00)

0(0.00)
9(100.00)
0(0.00)

6(66.67)
3(33.33)
63.33 / 85 / 37

ฉะเชิงเทรา (n=9)
จานวน(ร้ อยละ)

2(22.22)
2(22.22)
1(11.11)
1(11.11)
2(22.22)
3(33.34)

10(100.00)
0(0.00)
0(0.00)

4(40.00)
6(60.00)
74 / 33 / 59.00

ชลบุรี(n=10)
จานวน(ร้ อยละ)

4(36.36)
7(63.64)
0(0.00)
0(0.00)
7(63.64)
0(0.00)

9(100.0)
0(0.00)
0(0.00)

6(66.67)
3(33.33)
68 / 36 / 56.44

5(23.81)
9(42.86)
4(19.05)
3(14.28)
9(42.86)
0(0.00)

9(100.00)
0(0.00)
0(0.00)

5(55.56)
4(44.44)
65 / 46 / 54.89

เทศบาลตาบล
ระยอง (n=9) ฉะเชิงเทรา (n=9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)
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เทศบาลนคร
ข้ อมูล
ชลบุรี (n=9)
ระยอง (n=9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)
การมีเครือข่ ายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
ไม่มี
9(100.00)
6(66.67)
มี (ระบุ)
0(0.00)
3(33.33)
- อบจ.

ตารางที่ 9 (ต่อ)

9(100.00)
0(0.00)

ชลบุรี (n=9)
จานวน(ร้ อยละ)

ฉะเชิงเทรา (n=9)
จานวน(ร้ อยละ)

6(54.55)
3(33.33)
5(45.45)
6(66.67)
- ชุมชน
- ทีมสิ่ งแวดล้อม
- โรงเรี ยน
- ทีมซาเล้ง
- โรงงาน
อุตสาหกรรม
- ร้านค้า ร้านอาหาร

เทศบาลเมือง
ระยอง (n=11)
จานวน(ร้ อยละ)
6(60.00)
4(40.00)
- ชุมชน
- ลูกจ้างทาความ
สะอาด
- ผูน้ าชุมชน

ชลบุรี(n=10)
จานวน(ร้ อยละ)

7(77.78)
2(22.22)
- ชุมชน

9(100.00)
0(0.00)

เทศบาลตาบล
ระยอง (n=9) ฉะเชิงเทรา (n=9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)
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1. หน่วยงานของท่านมีการแยกขยะจากต้นทาง
2. ประชาชนมีส่วนร่ วมคัดแยกขยะ
3. ประชาชนมีวินยั และตระหนักเรื่ องการคัดแยกขยะ
4. สถานศึกษาในพื้นที่ เช่น โรงเรี ยน มีความต่อเนื่ องในการ
สร้างจิตสานึก
5. ร้านค้า ตลาดในพื้นที่ มีความต่อเนื่องในการสร้างจิตสานึก
6. สถานประกอบการในพื้น ที่ มี ความต่อเนื่ องในการสร้ าง
จิตสานึก
7. ประชาชนให้ความร่ วมมือจ่ายค่าธรรมเนียม
8. คนในพื้นที่ให้ความร่ วมมือในการคัดแยกขยะ การทิ้งในจุด
ที่เทศบาลกาหนด
9. ประชากรแฝงให้ความร่ วมมือในการคัดแยกขยะ การทิ้ง
ค่าเฉลีย่ รวม

ข้ อมูล
2.33
2.67
2.56
3.11
3.11
3.22
3.33
3.22
3.00
2.95

3.11
3.22
3.22
3.33
2.11
3.12

ระยอง
(n=9)

3.44
3.11
3.22
3.33

ชลบุรี
(n=9)

เทศบาลนคร

3.00
3.56

4.00
3.00

3.50
3.50

4.50
3.50
3.00
4.00

ชลบุรี
(n=9)

3.56
3.78
2.44
3.51

3.80

2.70

3.54

3.80

3.67

3.56
3.44

4.13
3.22
3.22
4.22

ฉะเชิงเทรา
(n=9)

3.22

4.13

3.00

3.20

ระยอง
(n=11)
4.33

เทศบาลเมือง

ตารางที่ 10 ส่ วนที่ 2 สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของหน่วยงานท่านในปัจจุบนั

2.60
3.32

3.50
3.60

3.20
3.20

3.50
3.50
3.20
3.60

ชลบุรี
(n=10)

3.00
4.06

4.50
4.00

4.00
4.50

4.50
4.00
3.50
4.50

ระยอง
(n=9)

1.78
2.65

3.78
3.00

2.56
3.22

2.00
1.89
2.44
3.22

ฉะเชิงเทรา
(n=9)

เทศบาลตาบล

2.58
3.34

3.71
3.47

3.28
3.50

3.59
3.14
3.02
3.76

ภาพรวม
( )
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เทศบาลตาบล

8(88.89)
1(11.11)
5(55.56)
4(44.44)
8(88.89)
1(11.11)
5(55.56)
4(44.44)
8(88.89)
1(11.11)
4(44.44)
5(55.56)

2(20.00)
8(80.00)
6(60.00)
4(40.00)
2(20.00)
8(80.00)
6(60.00)
4(40.00)
4(40.00)
6(60.00)
9(90.00)
1(10.00)

0(0.00)

9(100.00)
9(100.00)

0(0.00)

0(0.00)

9(100.00)
9(100.00)

0(0.00)

0(0.00)

9(100.00)
9(100.00)

0(0.00)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลเมือง

1. ผู้ผลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ทีก่ ่อให้ เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่ ายค่าธรรมเนียมเข้ ากองทุนการคัดแยกขยะมูลฝอย
0(0.00)
5(55.56)
4(44.44)
3(27.27)
1(11.11)
ทา
ปัจจุบัน
9(100.00)
4(44.44)
5(55.56)
8(72.73)
8(88.89)
ไม่ทา
9(100.00)
7(77.78)
8(88.89)
7(63.64)
7(77.78)
ควรทา
ความคิดเห็น
0(0.00)
2(22.22)
1(11.11)
4(36.36)
2(22.22)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น
2. ร้ านค้าปลีกที่ก่อให้ เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่ ายค่าธรรมเนียมเข้ ากองทุนการคัดแยกขยะมูลฝอย
1(11.11)
3(33.33)
3(33.33)
2(18.18)
2(22.22)
ทา
ปัจจุบัน
8(88.89)
6(66.67)
6(66.67)
9(81.82)
7(77.78)
ไม่ทา
8(88.89)
6(66.67)
6(66.67)
6(54.55)
7(77.78)
ควรทา
ความคิดเห็น
3(33.33)
3(33.33)
5(45.45)
2(22.22)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 1(11.11)
3. สร้ างมูลค่าเพิม่ จากการคัดแยกขยะ มีการจัดตั้งกองทุน
4(44.44)
2(22.22)
4(44.44)
10(90.91)
7(77.78)
ทา
ปัจจุบัน
5(55.56)
7(77.78)
5(55.56)
1(9.09)
2(22.22)
ไม่ทา
6(66.67)
7(77.78)
6(66.67)
5(45.45)
6(66.67)
ควรทา
ความคิดเห็น
2(22.22)
3(33.33)
6(54.55)
3(33.33)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 3(33.33)

ข้ อมูล

เทศบาลนคร

ตารางที่ 11 ส่ วนที่ 3 การจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่ทาในปัจจุบนั และข้อคิดเห็น

23(30.67)

36(48.00)
52(69.33)

39(52.00)

22(29.33)

54(72.00)
53(70.67)

21(28.00)

17(22.67)

52(69.33)
58(77.33)

23(30.67)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)
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เทศบาลเมือง

เทศบาลตาบล

11(100.00)
0(00.00)
5(45.45)
6(54.55)
8(72.73)
3(27.27)
6(54.55)
5(45.45)
10(90.91)
1(9.09)
5(45.45)
6(54.55)

8(88.89)
1(11.11)
4(44.44)
5(55.56)
7(77.78)
2(22.22)
4(44.44)
5(55.56)
4(44.44)
5(55.56)
4(44.44)
5(55.56)

2(22.22)

1(11.11)
7(77.78)

8(88.89)

3(33.33)

1(11.11)
6(66.67)

8(88.89)

3(33.33)

1(11.11)
6(66.67)

8(88.89)

1(10.00)

8(80.00)
9(90.00)

2(20.00)

2(20.00)

3(30.00)
8(80.00)

7(70.00)

2(20.00)

2(20.00)
8(80.00)

8(80.00)

7(77.78)

1(11.11)
2(22.22)

8(88.89)

6(66.67)

0(00.00)
3(33.33)

9(100.00)

5(55.56)

0(00.00)
4(44.44)

9(100.00)

1(11.11)

8(88.89)
8(88.89)

1(11.11)

3(33.33)

6(66.67)
6(66.67)

3(33.33)

1(11.11)

9(100.00)
8(88.89)

0(00.00)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

4. ทาให้ เกิดการรีไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในครัวเรือน
8(88.89)
6(66.67)
ทา
ปัจจุบัน
1(11.11)
3(33.33)
ไม่ทา
4(44.44)
5(55.56)
ควรทา
ความคิดเห็น
4(44.44)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
5. ทาให้ เกิดการรีไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในสถาบันการศึกษา
8(88.89)
6(66.67)
ทา
ปัจจุบัน
1(11.11)
3(33.33)
ไม่ทา
3(33.33)
5(55.56)
ควรทา
ความคิดเห็น
4(44.44)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 6(66.67)
6. ทาให้ เกิดการรีไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในอุตสาหกรรม
7(77.78)
2(22.22)
ทา
ปัจจุบัน
2(22.22)
7(77.78)
ไม่ทา
4(44.44)
4(44.44)
ควรทา
ความคิดเห็น
5(55.56)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)

32(42.67)

33(44.00)
43(57.33)

42(56.00)

34(45.33)

19(25.33)
41(54.67)

56(74.67)

31(41.33)

17(22.67)
44(57.91)

58(77.33)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)
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เทศบาลเมือง

เทศบาลตาบล

8(72.73)
3(27.27)
5(45.45)
6(54.55)
11(100.00)
0(0.00)
5(45.45)
6(54.55)
9(81.82)
2(18.18)
4(36.36)
7(63.64)

9(100.00)
0(00.00)
4(44.44)
5(55.56)
8(88.89)
1(11.11)
4(44.44)
5(55.56)
8(88.89)
1(11.11)
4(44.44)
5(55.56)

2(22.22)

1(11.11)
7(77.78)

8(88.89)

4(44.44)

2(22.22)
5(55.56)

7(77.78)

3(33.33)

1(11.11)
6(66.67)

8(88.89)

3(30.00)

5(50.00)
7(70.00)

5(50.00)

4(40.00)

5(50.00)
6(60.00)

5(50.00)

2(20.00)

6(60.00)
8(80.00)

4(40.00)

8(88.89)

1(11.11)
1(11.11)

8(88.89)

6(66.67)

0(0.00)
3(33.33)

9(100.00)

6(66.67)

1(11.11)
3(33.33)

8(88.89)

2(22.22)

7(77.78)
7(77.78)

2(22.22)

0(0.00)

6(66.67)
9(100.00)

3(33.33)

1(11.11)

9(100.00)
8(88.89)

0(00.00)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

7. ทาให้ เกิดการรีไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในร้ านรับซื้อของเก่า
7(77.78)
7(77.78)
ทา
ปัจจุบัน
2(22.22)
2(22.22)
ไม่ทา
6(66.67)
4(44.44)
ควรทา
ความคิดเห็น
5(55.56)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 3(33.33)
8. ทาให้ เกิดการรีไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาล/อบต.
9(100.00)
7(77.78)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
2(22.22)
ไม่ทา
4(44.44)
4(44.44)
ควรทา
ความคิดเห็น
5(55.56)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
9. มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
9(100.00)
4(44.44)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
5(55.56)
ไม่ทา
3(33.33)
4(44.44)
ควรทา
ความคิดเห็น
5(55.56)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 6(66.67)

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)

38(50.67)

22(29.33)
37(49.33)

53(70.67)

35(46.67)

16(21.33)
40(53.33)

59(78.67)

31(41.33)

24(32.00)
44(58.67)

51(68.00)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)
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20(26.67)
55(73.33)
25(33.33)
50(66.67)
35(46.67)
40(53.33)
56(74.67)
19(25.33)
56(74.63)
19(25.33)
47(62.67)
28(37.33)

7(77.78)
6(66.67)
3(33.33)
3(33.33)
6(66.67)
7(77.78)
2(22.22)
2(22.22)
5(55.56)
5(55.56)
4(44.44)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)

2(22.22)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

10. มีการดาเนินการ 5Rs ที่สัมพันธ์ กนั คือ 1) Source Reduction 2) Reuse 3) Recycling System 4) Further Reduction 5) Energy Recovery
0(0.00)
2(22.22)
0(0.00)
4(36.36)
4(44.44)
4(40.00)
4(44.44)
ทา
ปัจจุบัน
9(100.00)
7(77.78)
9(100.00)
7(63.64)
5(55.56)
6(60.00)
5(55.56)
ไม่ทา
3(3.33)
5(55.56)
1(11.11)
4(36.36)
1(11.11)
3(30.00)
2(22.22)
ควรทา
ความคิดเห็น
4(44.44)
8(88.89)
7(63.64)
8(88.89)
7(70.00)
7(77.78)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 6(66.67)
11. ออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพือ่ ลดปริมาณขยะที่แหล่งกาเนิด
6(66.67)
5(55.56)
2(22.22)
10(90.91)
4(44.44)
5(50.00)
0(0.00)
ทา
ปัจจุบัน
3(3.33)
4(44.44)
7(77.78)
1(9.09)
5(55.56)
5(50.00)
9(100.00)
ไม่ทา
6(66.67)
6(66.67)
8(88.89)
5(45.45)
8(88.89)
8(80.00)
8(88.89)
ควรทา
ความคิดเห็น
3(33.33)
1(11.11)
6(54.55)
1(11.11)
2(20.00)
1(11.11)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 3(33.33)
12. รณรงค์การลดใช้ ถุงพลาสติก เช่ น การให้ เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมาเอง เพือ่ ลดปริมาณขยะที่แหล่งกาเนิด
6(66.67)
7(77.78)
6(66.67) 11(100.00)
7(77.78)
8(80.00)
9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
3(33.33)
2(22.22)
3(33.33)
0(0.00)
0(0.00)
2(20.00)
0(0.00)
ไม่ทา
6(66.67)
6(66.67)
6(66.67)
5(45.45)
8(88.89)
6(60.00)
5(55.56)
ควรทา
ความคิดเห็น
3(33.33)
3(33.33)
6(54.55)
1(11.11)
4(40.00)
4(44.44)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 3(33.33)

ข้ อมูล
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7(70.00)
3(30.00)
8(80.00)
2(20.00)
1(10.00)
9(90.00)
9(90.00)
1(10.00)
8(80.00)
2(20.00)
7(70.00)
3(30.00)

8(88.89)
1(11.11)
7(77.78)
2(22.22)
0(0.00)
3(33.33)
9(100.00)
0(0.00)
7(77.78)
2(22.22)
6(66.67)
3(33.33)

8(88.89)

0(0.00)
1(11.11)

9(100.00)

7(77.78)

0(0.00)
2(22.22)

9(100.00)

6(66.67)

0(0.00)
3(33.33)

9(100.00)

4(44.44)

5(55.56)
5(55.56)

4(44.44)

3(33.33)

7(77.78)
6(66.67)

2(22.22)

4(44.44)

5(55.56)
5(55.56)

4(44.44)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

13. ครัวเรือนได้ นาขยะรีไซเคิลมาทิง้ ตรงจุดที่กาหนด
6(66.67)
9(100.00)
5(55.56)
10(90.91)
ทา
ปัจจุบัน
3(33.33)
0(0.00)
4(44.44)
1(9.09)
ไม่ทา
6(66.67)
3(33.33)
6(66.67)
5(45.45)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
3(33.33)
6(54.55)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 3(33.33)
14. พัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เกีย่ วกับ Reuse (นากลับมาใช้ ซ้า) Recycling (รีไซเคิล)
9(100.00)
4(44.44)
5(55.56)
8(72.73)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
5(55.56)
4(44.44)
3(27.27)
ไม่ทา
5(55.56)
6(66.67)
5(55.56)
5(45.45)
ควรทา
ความคิดเห็น
3(33.33)
4(44.44)
6(54.55)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 4(44.44)
15. ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้ หลัก 3Rs ได้ แก่ Reuse Reduce Recycle
9(100.00)
7(77.78)
6(66.67)
8(72.73)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
2(22.22)
3(33.33)
3(27.27)
ไม่ทา
4(44.44)
5(55.56)
4(44.44)
5(45.45)
ควรทา
ความคิดเห็น
4(44.44)
5(55.56)
6(54.55)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)

38(50.67)

17(22.67)
37(49.33)

58(77.33)

28(37.33)

34(45.33)
47(62.67)

41(54.67)

32(42.67)

17(22.67)
43(57.33)

58(73.33)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)
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61(81.33)
14(18.67)
40(53.33)
35(46.67)
39(52.00)
36(48.00)
51(68.00)
24(32.00)
63(84.00)
12(16.00)
40(53.33)
35(46.67)

3(33.33)
5(55.56)
4(44.44)
1(11.11)
8(88.89)
7(77.78)
2(22.22)
6(66.67)
3(33.33)
7(77.78)
2(22.22)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)

6(66.67)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

16. พัฒนาคนในด้ านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่ งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
9(100.00)
7(77.78)
8(88.89)
8(72.73)
7(77.78)
8(80.00)
8(88.89)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
2(22.22)
1(11.11) 3(27.27)
2(22.22)
2(20.00)
1(11.11)
ไม่ทา
4(44.44)
5(55.56)
4(44.44)
5(45.45)
7(77.78)
7(70.00)
3(33.33)
ควรทา
ความคิดเห็น
4(44.44)
5(55.56)
6(54.55)
2(22.22)
3(30.00)
6(66.67)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
17. บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวด เช่ น การทิง้ ไม่ ถูกที่
9(100.00)
3(33.33)
8(88.89)
5(45.45)
2(22.22)
9(90.00)
2(22.22)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
6(66.67)
1(11.11)
6(54.55)
7(77.78)
1(10.00)
7(77.78)
ไม่ทา
4(44.44)
8(88.89)
4(44.44)
5(45.45)
9(100.00)
8(80.00)
6(66.67)
ควรทา
ความคิดเห็น
1(11.11)
5(55.56)
6(54.55)
0(0.00)
2(20.00)
3(33.33)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
18. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบายและหลักเกณฑ์ ระบบการจัดเก็บ
8(88.89)
9(100.00) 9(100.00)
7(63.64)
7(77.78)
8(80.00)
9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
1(11.11)
0(0.00)
0(0.00)
4(36.36)
2(22.22)
2(20.00)
0(0.00)
ไม่ทา
5(55.56)
3(33.33)
4(44.44)
5(45.45)
5(55.56)
7(70.00)
4(44.44)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
5(55.56)
6(54.55)
3(33.33)
2(20.00)
0(0.00)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 4(44.44)

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)

154

เทศบาลเมือง

เทศบาลตาบล

9(81.82)
2(18.18)
5(45.45)
6(54.55)
9(81.82)
2(18.18)
5(45.45)
6(54.55)
10(90.01)
1(9.09)
5(45.45)
6(54.55)

9(100.00)
0(0.00)
4(44.44)
5(55.56)
8(88.89)
1(11.11)
4(44.44)
5(55.56)
9(100.00)
0(0.00)
4(44.44)
5(55.56)

1(11.11)

1(11.11)
8(88.89)

8(88.89)

4(44.44)

1(11.11)
5(55.56)

8(88.89)

3(33.33)

1(11.11)
6(66.67)

8(88.89)

3(30.00)

0(0.00)
7(70.00)

10(100.00)

3(30.00)

0(0.00)
7(70.00)

10(100.00)

2(20.00)

1(10.00)
8(80.00)

9(90.00)

9(100.00)

0(0.00)
0(0.00)

9(100.00)

0(0.00)

0(0.00)
9(100.00)

9(100.00)

0(0.00)

0(0.00)
9(100.00)

9(100.00)

4(44.44)

1(11.11)
5(55.56)

8(88.89)

2(22.22)

3(33.34)
7(77.78)

6(66.67)

2(22.22)

4(44.44)
7(77.78)

5(55.56)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

19. เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริมในบุคลากร
9(100.00) 9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
0(0.00)
ไม่ทา
4(44.44)
3(33.33)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
20. ผู้นาเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริมในบุคลากร
9(100.00) 9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
0(0.00)
ไม่ทา
4(44.44)
3(33.33)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
21. จัดหาที่ถังขยะให้ เพียงพอ
9(100.00) 9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
0(0.00)
ไม่ทา
4(44.44)
3(33.33)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)

39(52.00)

3(4.00)
36(48.00)

72(96.00)

31(41.33)

7(9.33)
44(58.67)

68(90.67)

29(38.67)

8(10.67)
46(61.33)

67(89.33)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)
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70(93.33)
50(6.67)
43(57.33)
32(42.67)
64(85.33)
11(14.67)
45(60.00)
30(40.00)
35(46.67)
40(53.33)
50(66.67)
25(33.33)

1(11.11)
5(55.56)
4(44.44)
6(66.67)
3(33.33)
6(66.67)
3(33.33)
2(22.22)
7(77.78)
7(77.78)
2(22.22)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)

8(88.89)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

22. ใช้ หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
9(100.00) 9(100.00) 9(100.00)
8(72.73)
8(88.89)
10(100.00) 9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
3(27.27)
1(11.11)
0(0.00)
0(0.00)
ไม่ทา
5(55.56)
3(33.33)
4(44.44)
5(45.45)
5(55.56)
7(70.00)
9(100.00)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
5(55.56)
6(54.55)
4(44.44)
3(30.00)
0(0.00)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 4(44.44)
23. ดาเนินการตามบริบทชุมชน ได้ แก่ 1) สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้ องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ
9(100.00) 9(100.00) 9(100.00)
7(63.64)
6(66.67)
9(90.00)
9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
0(0.00)
0(0.00)
4(36.36)
3(33.33)
1(10.00)
0(0.00)
ไม่ทา
4(44.44)
3(33.33)
4(44.44)
6(54.55)
6(66.67)
7(70.00)
9(100.00)
ควรทา
ความคิดเห็น
6(66.67)
5(55.56)
5(45.45)
3(33.33)
3(30.00)
0(0.00)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 5(55.56)
24. จัดระเบียบแรงงานต่ างด้ าวในการทิง้ ขยะมูลฝอยทิง้ ตรงจุดที่กาหนด
3(33.33)
4(44.44)
5(55.56) 11(100.00)
4(44.44)
3(30.00)
3(33.33)
ทา
ปัจจุบัน
6(66.67)
5(55.56)
4(44.44)
0(0.00)
5(55.56)
7(70.00)
6(66.67)
ไม่ทา
9(100.00)
1(11.11)
5(55.56)
5(45.45)
8(88.89)
9(90.00)
6(66.67)
ควรทา
ความคิดเห็น
0(0.00)
8(88.89)
4(44.44)
6(54.55)
1(11.11)
1(10.00)
3(33.33)
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)
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เทศบาลเมือง

เทศบาลตาบล

6(66.67)
3(33.33)
6(66.67)
3(33.33)
7(77.78)
2(22.22)
5(55.56)
4(44.44)
8(88.89)
1(11.11)
3(33.33)
6(66.67)

6(66.67)
3(33.33)
7(77.78)
2(22.22)
7(77.78)
2(22.22)
6(66.67)
3(33.33)
9(100.00)
0(0.00)
2(22.22)
7(77.78)

6(54.55)

1(9.09)
5(45.45)

10(90.91)

6(54.55)

0(0.00)
5(45.45)

11(100.00)

6(54.55)

2(18.18)
5(45.45)

9(81.82)

4(44.44)

0(0.00)
5(55.56)

9(100.00)

3(33.33)

0(0.00)
6(66.67)

9(100.00)

3(33.33)

1(11.11)
6(66.67)

8(88.89)

2(20.00)

1(10.00)
8(80.00)

9(90.00)

2(20.00)

2(20.00)
8(80.00)

8(80.00)

3(30.00)

2(20.00)
7(70.00)

8(80.00)

0(0.00)

0(0.00)
9(100.00)

9(100.00)

7(77.78)

0(0.00)
2(22.22)

9(100.00)

6(66.67)

1(11.11)
3(33.33)

8(88.89)

4(0.00)

3(33.33)
5(55.56)

6(66.67)

2(22.22)

7(77.78)
7(77.78)

2(22.22)

4(44.44)

4(44.44)
5(55.56)

5(55.56)

ชลบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n = 9)
(n =9 )
(n = 9)
(n =11 )
(n = 9)
(n =10)
(n =9)
(n =9)
จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ) จานวน(ร้ อยละ)

เทศบาลนคร

25. ควบคุมดูแลหอพัก บ้ านเช่ า
5(55.56)
ทา
ปัจจุบัน
4(44.44)
ไม่ทา
8(88.89)
ควรทา
ความคิดเห็น
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 1(11.11)
26. จัดตั้งเป็ นพืน้ ที่ต้นแบบ
9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
ไม่ทา
2(22.22)
ควรทา
ความคิดเห็น
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 7(77.78)
27. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ มีประสิ ทธิภาพ
9(100.00)
ทา
ปัจจุบัน
0(0.00)
ไม่ทา
2(22.22)
ควรทา
ความคิดเห็น
ไม่ควรทา/ไม่จาเป็ น 7(77.78)

ข้ อมูล

ตารางที่ 11 (ต่อ)

36(48.00)

6(8.00)
39(52.00)

69(92.00)

34(45.33)

13(17.33)
41(54.67)

62(82.67)

28(37.33)

20(26.67)
47(62.67)

55(73.33)

ภาพรวม
(n = 75)
จานวน(ร้ อยละ)
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1. มีการจัดตั้ง/ดาเนินการธนาคารขยะ
2. จ้างเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดเก็บขยะ
3. โครงการสาธารณสุ ขพบประชาชน ให้ความรู้ประชาชน
4. มีที่ปรึ กษาวิชาการ (มหาวิทยาลัย)
5. มีการจัดเก็บขยะอินทรี ยท์ ุกวัน สม่าเสมอ
6. มีเครื่ องย่อยกิ่งไม้ ทาขยะให้เล็กลงนาไปทาปุ๋ ยอินทรี ย ์
7. นาขยะมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์นากลับมาใช้ประโยชน์
8. การจัดการขยะอินทรี ยม์ าทาปุ๋ ยปลูกพืช
9. จ้างเหมคนในชุมชนกวาดขยะ ทาความสะอาดในแต่ละชุมชน
10. Big cleaning ในเทศกาลสาคัญ

ข้อมูล

✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
(n = 9)
(n =9 )
✓
✓

ชลบุรี
(n = 9)
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

เทศบาลตาบล
ชลบุรี
ระยอง ฉะเชิงเทรา
(n =10)
(n =9)
(n =9)
✓

✓

✓

เทศบาลเมือง
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
(n =11 )
(n = 9)

ตารางที่ 12 ส่ วนที่ 4 การดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตรับผิดชอบอื่น ๆ (นอกเหนือส่ วนที่ 3)
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3. สรุปภาพรวมของสถานการณ์ ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง
ของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับสถานการณ์ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วย บริ บทของเทศบาล บริ บทของชุมชน การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง และสภาพ
ปัญหาและข้อคิดเห็นในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ผูว้ ิจยั นามาสังเคราะห์
แล้วสรุ ปภาพรวมของสถานการณ์ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของ
เทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังตารางที่ 13 ดังนี้

ประเด็น

การจัดกิจกรรม/
โครงการ

การจัดการขยะ ปัจจัยนาเข้า
มูลฝอยชุมชน
ต้นทาง

เรื่อง
ความพร้อมด้าน 4M
บุคลากรแก้ปัญหา/ทางานในพื้นที่
ชุมชนได้ดี
ถังขยะแยกครบทุกประเภทในแหล่ง
ชุมชนสาคัญ
ครอบคลุมในชุมชน วัด โรงเรี ยน
ร้านอาหาร
ถนนปลอดถัง/หน้าบ้านน่ามอง
โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขยะทัว่ ไปส่ งกาจัดบ่อฝังกลบ
ขยะรี ไซเคิลรวบรวมส่ งร้านรับซื้อ
ขยะอินทรี ยท์ าปุ๋ ยหมัก/อาหารสัตว์
ขยะอันตรายรวบรวมส่ ง อบจ.

สถานการณ์

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

ระยอง

✓

✓

✓

ชลบุรี

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมือง

✓

ระยอง

ชลบุรี

เทศบาลนคร

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

ชลบุรี

ตารางที่ 13 สรุ ปภาพรวมของสถานการณ์ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

ระยอง

✓
✓
✓
✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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ประเด็น

การประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่ วม

การเป็ นต้นแบบ

การจัดการขยะ การจัดกิจกรรม/
มูลฝอยชุมชน โครงการ (ต่อ)
ต้นทาง (ต่อ) การสร้างความรู้/
ความตระหนัก

เรื่อง

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ดาเนินการนโยบายปลอดถังแบบค่อย
เป็ นค่อยไป
อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ ทาง
ส่ งเสริ มสร้างจิตสานึกในการคัดแยก
ขยะตั้งแต่โรงเรี ยน
เทศบาลเป็ นต้นแบบ/ศูนย์การเรี ยนรู้/
ศูนย์กลาง
ชุมชนต้นแบบ/ได้รับรางวัลในการ
จัดการขยะ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ระดมความคิดเห็นจากประชาชนใน
การกาหนดจุดทิ้งขยะ

สถานการณ์

✓
✓

ชลบุรี

✓
✓

ระยอง

เทศบาลนคร

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

ฉะเชิงเทรา

✓

✓

ระยอง

✓

✓
✓

ชลบุรี

เทศบาลเมือง

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ชลบุรี

✓
✓

✓

✓

✓

ระยอง

✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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ประเด็น

การมีพ้นื ที่ทิ้งขยะ

การเก็บขน

การจัดการขยะ ภาคีเครื อข่าย
มูลฝอยชุมชน
ต้นทาง (ต่อ)

เรื่อง

ตารางที่ 13 (ต่อ)

สถานศึกษา
สถานประกอบการ
ผูน้ าชุมชนเป็ นแกนนา
อสม. เป็ นแกนนา
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็ นแกนนา
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วมขับเคลื่อน
มีกลุ่มซาเล้งที่เข้มแข็ง
จ้างเอกชนในการเก็บขน (มี TOR)
เก็บขนเองโดยเทศบาล
ตลาดขนาดใหญ่มีการจัดการขยะเอง
เส้นทางการเก็บขนที่ชดั เจน
เก็บขนเป็ นช่วงเวลา
เป็ นของเทศบาลเอง
จ่ายค่าทิ้งขยะ

สถานการณ์

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

ระยอง

ชลบุรี

เทศบาลนคร

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

ชลบุรี

✓

✓

✓
✓
✓

ระยอง

✓
✓

✓

✓
✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมือง

✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

ชลบุรี

✓

✓

✓
✓
✓

ระยอง

✓

✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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ประเด็น

ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบ
การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
ต้นทาง

การจัดการขยะ การพัฒนาองค์
มูลฝอยชุมชน ความรู้และ
ต้นทาง (ต่อ) นวัตกรรม
ข้อตกลงชุมชน

เรื่อง

ตารางที่ 13 (ต่อ)

พัฒนานวัตกรรมจากขยะ
มีแอปพลิเคชันเพื่อหาจุดทิ้งขยะ
มีที่ปรึ กษาด้านวิชาการ (มหาวิทยาลัย)
หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
ร้านค้าเข้าร่ วมเทศกาลต้องคัดแยกขยะ
สถานพยาบาลต้องมีการจัดการขยะ
ติดเชื้อจึงจะได้รับอนุญาต
จัดเก็บได้มากกว่า ร้อยละ 80
มีเทศกิจดาเนินการเฉพาะ
พนักงานกวาด (ประชาชนในชุมชน
ทา MOU กับเทศบาล)
หัวหน้างานและพนักงาน อปพร. กูภ้ ยั
ตัวแทนชุมชน /กรรมการชุมชน
ประชาชนแจ้งเทศบาล

สถานการณ์

✓

✓

ชลบุรี

✓
✓
✓

✓

ระยอง

เทศบาลนคร

✓

✓

✓

✓

ชลบุรี

✓

ระยอง

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมือง

✓

✓

✓

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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ประเด็น

การตรวจสอบ ช่องทางการแจ้งการ
การจัดการขยะ ตรวจสอบ
มูลฝอยชุมชน
ต้นทาง (ต่อ) สภาพปัญหาที่
ตรวจสอบ
(ข้อบกพร่ อง)

เรื่อง

ตารางที่ 13 (ต่อ)

โทรศัพท์
กลุ่มไลน์
กลุ่ม Facebook
การปะปนของขยะทัว่ ไปกับขยะจาก
โรงงานอุตสาหกรรม
การลักลอบทิ้งขยะ (เขตรอยต่อ)
การลักลอบทิ้งขยะ (ทางผ่านการ
คมนาคม)
การลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่ขา้ งทาง
ทิ้งขยะไม่เป็ นเวลา
ทิ้งขยะไม่ตรงจุดทิ้ง
ประชาชนไม่มีการคัดแยก
การไม่แยกขยะประเภทขยะอินทรี ย ์
มีรถเฉพาะกิจกรณี ลกั ลอบทิ้งขยะ

สถานการณ์

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

ระยอง

ชลบุรี

เทศบาลนคร

✓

✓

✓
✓

ชลบุรี

✓
✓

✓
✓
✓

ระยอง

✓

✓

✓
✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมือง

✓

ชลบุรี

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

ระยอง

✓

✓
✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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ประเด็น

สภาพปัญหา ปัจจัยภายใน
และข้อคิดเห็น
การตรวจสอบ
การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
ต้นทาง

การตรวจสอบ การจัดการเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ การตรวจสอบ
มูลฝอยชุมชน
ต้นทาง (ต่อ)

เรื่อง

ตารางที่ 13 (ต่อ)

ป้ ายเตือนการลักลอบทิ้งขยะ
ประสานพื้นที่รอยต่อในการจัดการขยะ
เน้นการใช้มาตรการทางสังคม
บริ หารจัดการโดยเอกชนตาม MOU
มีการจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
นาถังขยะบริ เวณเขตรอยต่อออก
มีประชากรแฝงมาก
ไม่มีการตรวจสอบการจัดการขยะ
การย้ายเข้า ย้ายออกของประชากร
ประชาชนบางส่ วนไม่ให้ความร่ วมมือ
ยังไม่มีมาตรการกรณี ลกั ลอบทิ้งขยะ
ประชาชนไม่ได้สนใจหากมีการ
ลักลอบทิ้งขยะ
ทัศนคติของประชาชนในการคัดแยก

สถานการณ์

✓

✓

ชลบุรี

✓
✓

✓

✓
✓
✓

ระยอง

เทศบาลนคร

✓

✓

✓
✓
✓

ชลบุรี

✓

✓

✓
✓

✓

ระยอง

✓

✓
✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมือง

✓

ชลบุรี

✓

✓

ระยอง

✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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ประเด็น

สภาพปัญหา ปัจจัยภายนอก
และข้อคิดเห็น
การตรวจสอบ
การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
ต้นทางการ
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนต้น
ทาง (ต่อ)

เรื่อง

ตารางที่ 13 (ต่อ)

การบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างยาก
การจัดการขยะพื้นที่รอยต่อแตกต่างกัน

สถานการณ์
ชลบุรี

✓

ระยอง

เทศบาลนคร
✓

ชลบุรี

ระยอง

✓

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลเมือง

✓

ชลบุรี

✓

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตาบล
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4. สรุปภาพรวมของสถานการณ์ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้แบบตรวจรายการ และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสถานการณ์
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 14

รายละเอียด
- ขยะทัว่ ไปส่ งกาจัดบ่อฝังกลบ
- ขยะอินทรี ยท์ าปุ๋ ยหมัก/อาหารสัตว์
- ขยะรี ไซเคิลรวบรวมส่ งร้านรับซื้อ
- ขยะอันตรายรวบรวมส่ ง อบจ.
- โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
- รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เช่น
การให้เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมาเอง เพื่อ
ลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด
- ออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลด
ปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

1. การจัดการขยะมูลฝอยตาม
ประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป
ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล และ
ขยะอันตราย
2. ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย
โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse
Reduce Recycle
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓

ตารางที่ 14 สรุ ปสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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รายละเอียด

- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในร้านรับซื้อของเก่า
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในสถาบันการศึกษา
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในครัวเรื อน
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในเทศบาล
4. ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุก - การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
ภาคส่ วน
- สร้างความร่ วมมือให้ประชาชนคัด
แยกขยะ
- สถาบันการศึกษาให้ความร่ วมมือ
- สถานประกอบการให้ความร่ วมมือ

3. ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูล
ฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓
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รายละเอียด

- จัดโครงการทั้งในชุมชน โรงเรี ยน
วัด และร้านอาหาร เช่น ถังหมัก
ชีวภาพ โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการ
ขยะสร้างค่า ประกวดชุมชนน่าอยูน่ ่า
มอง
- โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ
6. ดาเนิ นการจัดการขยะมูลฝอย - ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และครบทั้ง 3 ประเภทขยะ
เช่น การคัดแยกขยะ ตลาดนัดรี
ไซเคิล ธนาคารขยะประกันชีวิต
- เทศบาลรับนโยบายจากรัฐบาลมา
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแผนงาน โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง

5. การจัดการขยะมูลฝอย
ครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน
ร้านอาหาร

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

-

✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
-
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9. พัฒนาคนในด้านความรู้
ทัศนคติ การรับรู้ และ
ความสามารถแห่งตนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
10. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบ
การจัดเก็บ

7. มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยก
ขยะ
8. ดาเนินการนโยบายปลอดถัง
ขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

- จัดตั้งกองทุนที่เกิดจากการคัด
แยกขยะ
- ดาเนินการถนนปลอดถัง/หน้า
บ้านหน้ามอง
- ดาเนินการนโยบายปลอดถัง
แบบค่อยเป็ นค่อยไป
- อบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะ
- ส่ งเสริ มสร้างจิตสานึกในการ
คัดแยกขยะตั้งแต่โรงเรี ยน
- รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง
- มีการประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง

รายละเอียด

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

-

-

✓

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
-

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
-
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- เทศบาลเป็ นต้นแบบ/ศูนย์การ
เรี ยนรู้/ศูนย์กลาง

รายละเอียด

- ชุมชนต้นแบบ/ได้รับรางวัล
ในการจัดการขยะ
- เทศบาลเป็ นต้นแบบ
13. ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุด - ครัวเรื อนนาขยะรี ไซเคิลมาทิ้ง
ที่กาหนด
ตรงจุดที่กาหนด
- ระดมความเห็นจากประชาชน
ในการกาหนดจุดทิ้งขยะ
14. ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัด - นายกเทศมนตรี ผูบ้ ริ หารเป็ น
แยกขยะ
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ
- ประธานชุมชนมีศกั ยภาพและ
เป็ นแกนนาในการจัดการขยะ

11. เทศบาล บุคลากร เป็ น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ
ส่ งเสริ มในบุคลากร
12. จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

-

-

✓
-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
-

✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
-
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รายละเอียด

- ผูน้ าชุมชนเป็ นแกนนา
- อสม. เป็ นแกนนา
- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็ น
แกนนา
- คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วม
ขับเคลื่อน
- มีกลุ่มซาเล้งที่เข้มแข็ง
16. พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ - พัฒนานวัตกรรมจากขยะ
เกี่ยวกับ Reuse (นากลับมาใช้
- พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อหาจุด
ซ้ า) Reduce (ลดการใช้)
ทิ้งขยะ
Recycling (รี ไซเคิล)
- หาที่ปรึ กษาด้านวิชาการ
(มหาวิทยาลัย)

15. สร้างภาคีเครื อข่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

-

-

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
-

✓

-

✓

✓

-

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
-
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18. ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า
หมู่บา้ นจัดสรร
19. จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุด
ที่กาหนด

17. ดาเนินการตามบริ บทชุมชน
ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการ และ 2) เทศ
บัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุก
ระดับ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

- ประสานงานกับหัวหน้า
คนงาน
- ประสานงานกับสถาน
ประกอบการ

- ร้านค้าที่เข้าร่ วมในงาน
เทศกาลต้องคัดแยกขยะ
- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
- ตลาดขนาดใหญ่มีการจัดการ
ขยะเอง
- คลินิก สถานพยาบาลต้องมี
การจัดการขยะติดเชื้อจึงจะ
ได้รับอนุญาต
- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ

รายละเอียด

-

-

-

✓

-

-

-

✓

-

✓

✓

✓

-

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
-

-

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
-
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รายละเอียด

- เส้นทางการเก็บขนที่ชดั เจน
- เก็บขนเป็ นช่วงเวลา
21. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี - เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
ประสิ ทธิภาพ
ลงไปให้บริ การในชุมชน
- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมา
รับบริ การที่เทศบาล

20. จ้างเอกชนในการเก็บขน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 14 (ต่อ)

-

-

-

✓

-

✓

✓
-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
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ส่ วนที่ 2 ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผลจากการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เพื่อยืนยัน
ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพือ่ กาหนดกล
ยุทธ์ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็ น 2 ข้อ ดังนี้
1. ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ และตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อ
ยืนยันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ บริ บทชุมชนและเทศบาล จานวน 10 ปัจจัย ได้แก่
จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ จานวนชุมชน จานวนประชากรแฝง ปริ มาณขยะ ประเภทขยะที่มาก
ที่สุด ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความพร้อมด้าน 4M สภาพ
ปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก และสภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ
1.2 กระบวนการ (Process) คือ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย
1.2.1 การลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 5 ข้อ ได้แก่ WM2 ลด
แหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce Recycle WM3 ทาให้เกิดการรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน WM5 การจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด
โรงเรี ยน ร้านอาหาร WM15 สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน WM16 พัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse Reduce Recycling
1.2.2 การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 9 ข้อ ได้แก่ WM1 การจัดการ
ขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย WM4 ใช้
หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน WM6 ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง WM7
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มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ WM9 พัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน WM11 เทศบาล บุคลากร
เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร WM12 จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ WM14 ผูน้ าเป็ น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ WM17 ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ความต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ
1.2.3 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 7 ข้อ ได้แก่ WM8
ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ WM10 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบ
การจัดเก็บ WM13 ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด WM18 ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า
หมู่บา้ นจัดสรร WM19 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด WM20
จ้างเอกชนในการจัดการกรณี ทิ้งไม่ตรงจุดกาหนด WM21 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภาพ
1.3 ผลลัพธ์ (Output) คือ ข้อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ประกอบด้วย 1) สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ 2) สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิ่ม และ 3) สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการ
ได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการที่กาหนดไว้ พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
โดยมีระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังแสดงในภาพที่ 21

ข้ อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนต้ นทาง
1. สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ 2. สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิ่ม
3. สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการที่กาหนดไว้ พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจและสังคม

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง
การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุ มชน: WM2 ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce Recycle
WM3 ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน
WM5 การจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน ร้านอาหาร
WM15 สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM16 พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse Reduce Recycling
การคัดแยกขยะมูลฝอยชุ มชน: WM1 การจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย
WM4 ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
WM6 ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
WM7 มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
WM9 พัฒนาคนในด้านความรู ้ ทัศนคติ การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM11 เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร WM12 จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ WM14 ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
WM17 ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุ มชน: WM8 ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ
WM10 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบการจัดเก็บ WM13 ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด
WM18 ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า หมู่บา้ นจัดสรร
WM20 จ้างเอกชนในการจัดการกรณี ทิ้งไม่ตรงจุดกาหนด
WM19 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด WM21 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ

กระบวนการ (Process)

ภาพที่ 21 ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กระบวนการ (Process)

บริบทชุ มชนและเทศบาล
1. จานวนประชากร
2. ขนาดพื้นที่
3. จานวนชุมชน
4. จานวนประชากรแฝง
5. ปริ มาณขยะ
6. ประเภทขยะที่มากที่สุด
7. ความหลากหลายของลักษณะ
ชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน
8. ความพร้อมด้าน 4M
9. สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก
10. สภาพปัญหาการจัดการขยะเขต
รอยต่อ

ปัจจัยนาเข้ า (Input)
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เมื่อได้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้กระบวนการ PDCA ดัง
แสดงในภาพที่ 22

Plan: การเตรียม
ข้ อมูล

Act: ปรับแก้ไขตาม
คาแนะนาแล้วพัฒนา
แอปพลิเคชัน

Do: การทดสอบ
อัลกอรึทมึ และการ
สร้ างตัวแบบ
Check: ตรวจสอบ
ความถูกต้ องโดย
ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ใช้ งาน

ภาพที่ 22 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบ
ได้ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้
Plan: การเตรียมข้ อมูล
การเตรี ยมข้อมูล (Data Pre-processing) ประกอบด้วย การเตรี ยมฐานข้อมูล 2 ส่ วน คือ ส่ วน
ที่ 1 ฐานข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
และส่ วนที่ 2 ฐานข้อมูลผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ฐานข้ อมูลนาเข้ าปัจจัยบริบทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์ การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
ฐานข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เป็ นแอทริ บิวต์ (Attribute) ในการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree)
ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูลบริ บทของเทศบาล และแบบ
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บันทึกข้อมูลบริ บทชุมชน จานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาล และ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการลดจานวนข้อมูล คือ ปัจจัย
ด้านความหนาแน่นของประชากร เนื่องจากมีตวั แปรด้านพื้นที่และจานวนประชากรแล้วจึงตัดตัวแปร
ดังกล่าวออก แปลงข้อมูล คือ ปัจจัยด้านประเภทขยะที่มากที่สุด และปัจจัยด้านความหลากหลายของ
ลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้เป็ นค่าไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยนาเข้ามีจานวนมากและ
เป็ นข้อจากัดของการศึกษานี้ที่มีกลุ่มตัวอย่างจานวนน้อย (n=8) ปัจจัยนาเข้าจึงอาจถูกดึงมาใช้ไม่ครบ
ทุกปัจจัย
เมื่อทาการเตรี ยมข้อมูลเสร็ จสิ้ นได้ฐานข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตาม
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 10 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยบริบทชุมชนและเทศบาล ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่
1) จานวนประชากร เป็ นค่าต่อเนื่อง มีค่าอยูร่ ะหว่าง 3,620 - 242,335 คน
2) ขนาดพื้นที่ เป็ นค่าต่อเนื่อง มีค่าอยูร่ ะหว่าง 2.5 - 276.92 ตารางกิโลเมตร
3) จานวนชุมชน เป็ นค่าต่อเนื่อง มีค่าอยูร่ ะหว่าง 4 - 46 ชุมชน
4) จานวนประชากรแฝง เป็ นค่าต่อเนื่อง มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 4,000 - 1,318,316 คน
5) ปริ มาณขยะต่อวัน เป็ นค่าต่อเนื่อง มีค่าอยูร่ ะหว่าง 4.0 – 140.0 ตันต่อวัน
6) ประเภทขยะที่มากที่สุด เป็ นค่าไม่ต่อเนื่อง มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เลือกประเภทขยะ
ตามสัดส่ วนของปริ มาณขยะทั้งหมด ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ และขยะ
ทัว่ ไปและขยะอินทรี ย ์
7) ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็ นค่าไม่ต่อเนื่อง มีเกณฑ์
ในการพิจารณา คือ ลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่มี 3 ลักษณะ ขึ้นไป ดังนี้ เขต
อุตสาหกรรม ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนเมืองเพื่อที่อยูอ่ าศัย ชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนศูนย์การค้า และ
ศูนย์กลางขนส่ ง ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Yes และ No
2. สถานการณ์ ที่เกีย่ วข้ องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่
1) ความพร้อมด้าน 4M เป็ นค่าไม่ต่อเนื่อง มีเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ความพร้อมด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการ ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Yes และ No
2) สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) สภาพปัญหาการ
ย้ายเข้าย้ายออก ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Yes และ No และ (2) สภาพปัญหาการจัดการขยะเขต
รอยต่อ ค่าที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ Yes และ No
โดยมีรายละเอียดการแบ่งเกณฑ์ปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ประเภทต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 15 – 16

สถานการณ์

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
จานวนประชากร
จานวนประชากรกลางปี 2562 (คน)
242,335 63,594
พื้นที่ความรับผิดชอบ พื้นที่เขตเทศบาล (ตารางกิโลเมตร)
276.92 16.95
จานวนชุมชน
จานวนชุมชนในเขตเทศบาล (ชุมชน)
46
29
ประชากรแฝง
แรงงาน/นักท่องเที่ยว (คน)
1,318,316 50,000
ปริ มาณของขยะ
ปริ มาณขยะ ปี 2563 (ตัน/วัน)
140.00 107.87
ประเภทของขยะ
ขยะทัว่ ไป (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
98.70 87.718
(70.50) (81.31)
ขยะอินทรี ย ์ (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
35.00 16.547
(25.00) (15.77)
ขยะรี ไซเคิล (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
5.60
3.602
(4.00)
(3.33)
ขยะอันตราย (ตัน/วัน) (ร้อยละ)
0.7
0.003
(0.5) (0.0027)

ประเด็น

ตารางที่ 15 สถานการณ์บริ บทชุมชนและเทศบาล
ชลบุรี
26,937
4.57
20
15,000
50.00
27.63
(55.26)
22.11
(44.22)
0.26
(0.52)
0.003
(0.006)

เทศบาลเมือง
ระยอง ฉะเชิงเทรา
30,983
38,645
24.00
12.76
26
22
30,000
20,000
13.24
75.00
4.634
19.50
(35.00)
(26.00)
4.634
31.50
(35.00)
(42.00)
3.31
22.50
(25.00)
(30.00)
0.662
1.50
(5.00)
(2.00)
ชลบุรี
13,290
7.50
10
5,000
13.76
11.01
(80.00)
0.41
(3.00)
2.34
(17.00)

เทศบาลตาบล
ระยอง ฉะเชิงเทรา
18,379
3,620
14.50
2.50
13
4
5,000
4,000
25.00
4.00
10.00
1.92
(40.00) (48.00)
8.00
1.84
(32.00) (46.00)
6.25
0.16
(25.00)
(4.00)
0.75
0.08
(3.00)
(2.00)
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เขตอุตสาหกรรม
ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนเมืองเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
ชุมชนท่องเที่ยว
ชุมชนศูนย์การค้า
ศูนย์กลางขนส่ ง

ลักษณะชุมชน

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

สถานการณ์

ความพร้อมด้าน 4M ความพร้อมด้าน 4M ของเทศบาล
สภาพปัญหาด้านการ สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก
จัดการขยะมูลฝอย
สภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ
ชุมชน

ประเด็น

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓
✓
-

ตารางที่ 16 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

สถานการณ์

ประเด็น

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ชลบุรี
✓
-

✓
✓
-

-

-

ชลบุรี

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
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ดังนั้นฐานข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ได้ปัจจัยนาเข้าทั้งสิ้ น 10 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ชื่อข้ อมูล
1. Population
2. Area
3. Number of com.
4. Latent
5. Amount of waste
6. Proportion of waste

ข้ อมูลนาเข้ า
จานวนประชากร
ขนาดพื้นที่
จานวนชุมชน
จานวนประชากรแฝง
ปริ มาณขยะ
ประเภทขยะที่มากที่สุด

รายละเอียก
3,620 - 242,335 คน
2.5 - 276.92 ตารางกิโลเมตร
4 - 46 ชุมชน
4,000 - 1,318,316 คน
4.0 – 140.0 ตันต่อวัน
1: General waste (ขยะทัว่ ไป)
2: Organic waste (ขยะอินทรี ย)์
3: Mixed waste (ขยะทัว่ ไปและขยะอินทรี ย)์
Yes/No

7. Diversity of
community
8. 4M
9. Population change
10. Junction area

ความหลากหลายของลักษณะ
ชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ความพร้อมด้าน 4M
Yes/No
สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก Yes/No
สภาพปัญหาการจัดการขยะเขต Yes/No
รอยต่อ

ส่ วนที่ 2 ฐานข้ อมูลผลลัพธ์ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง
ฐานข้อมูลผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบตรวจรายการ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ จานวน 8 แห่ง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ทาการลดข้อมูล
จานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อการเก็บขนเองและเก็บขนโดยการจ้างเอกชน รวบเป็ นข้อเดียวกัน และ
ข้อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น การทิ้งไม่ถูกที่ การลักสอบทิ้งขยะ ไม่มีการดาเนินการทุก
เทศบาลจึงตัดออก ส่ วนข้อที่มีการดาเนินการทุกเทศบาล จานวน 4 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่ตอ้ งดาเนินการทุกเทศบาล (Must)
เมื่อทาการเตรี ยมข้อมูลเสร็ จสิ้ นได้ฐานข้อมูลผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
จานวน 23 ข้อ ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่ตอ้ งดาเนินการทุกเทศบาล
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(Must) จานวน 4 ข้อ คือ WM1-WM4 และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่เหมาะสมกับ
เทศบาล (Decision Tree) จานวน 17 ข้อ คือ WM5-WM21 โดยมีรายละเอียดการแบ่งเกณฑ์ผลลัพธ์
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ดังแสดงในตารางที่ 18 - 19

รายละเอียด
- ขยะทัว่ ไปส่ งกาจัดบ่อฝังกลบ
- ขยะอินทรี ยท์ าปุ๋ ยหมัก/อาหารสัตว์
- ขยะรี ไซเคิลรวบรวมส่ งร้านรับซื้อ
- ขยะอันตรายรวบรวมส่ ง อบจ.
- โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
- รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เช่น
การให้เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมาเอง เพื่อ
ลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด
- ออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลด
ปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

WM1 การจัดการขยะมูลฝอย
ตามประเภทขยะ ได้แก่ ขยะ
ทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล
และขยะอันตราย
WM2 ลดแหล่งที่มาของขยะมูล
ฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่
Reuse Reduce Recycle
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓

ตารางที่ 18 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่ตอ้ งดาเนินการทุกเทศบาล (Must) (WM1-WM4)
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รายละเอียด

WM3 ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะ - ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
มูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน
ชุมชนในร้านรับซื้อของเก่า
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในสถาบันการศึกษา
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในครัวเรื อน
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอย
ชุมชนในเทศบาล
WM4 ใช้หลักการมีส่วนร่ วม
- การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
จากทุกภาคส่ วน
- สร้างความร่ วมมือให้ประชาชนคัด
แยกขยะ
- สถาบันการศึกษาให้ความร่ วมมือ
- สถานประกอบการให้ความร่ วมมือ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 18 (ต่อ)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี ระยอง
✓
✓
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รายละเอียด

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
✓
✓
WM5 การจัดการขยะมูลฝอย
- จัดโครงการทั้งในชุมชน โรงเรี ยน
ครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน วัด และร้านอาหาร เช่น ถังหมัก
ร้านอาหาร
ชีวภาพ โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการ
ขยะสร้างค่า ประกวดชุมชนน่าอยูน่ ่า
มอง
- โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ
✓
WM6 ดาเนิ น การจัดการขยะมู ล - ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และครบทั้ง 3 ประเภทขยะ
เช่น การคัดแยกขยะ ตลาดนัดรี
ไซเคิล ธนาคารขยะประกันชีวิต
- เทศบาลรับนโยบายจากรัฐบาลมา
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแผนงาน โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

✓

✓

✓

✓

✓

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
-

ตารางที่ 19 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่เหมาะสมกับเทศบาล (Decision Tree) (WM5-WM21)

185

- จัดตั้งกองทุนที่เกิดจากการคัด
แยกขยะ
- ดาเนินการถนนปลอดถัง/หน้า
บ้านหน้ามอง
- ดาเนินการนโยบายปลอดถัง
แบบค่อยเป็ นค่อยไป
- อบรมให้ความรู้การคัดแยก
ขยะ
- ส่ งเสริ มสร้างจิตสานึกในการ
คัดแยกขยะตั้งแต่โรงเรี ยน
- รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง
- มีการประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง

WM7 มีกองทุนที่เกิดจากการคัด
แยกขยะ
WM8 ดาเนินการนโยบายปลอด
ถังขยะ

WM9 พัฒนาคนในด้านความรู้
ทัศนคติ การรับรู้ และ
ความสามารถแห่งตนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM10 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบ
การจัดเก็บ

รายละเอียด

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 19 (ต่อ)

-

✓

✓

-

✓

✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

-

-

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
-
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WM14 ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ

WM13 ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้ง
ตรงจุดที่กาหนด

- เทศบาลเป็ นต้นแบบ/ศูนย์การ
เรี ยนรู้/ศูนย์กลาง

WM11 เทศบาล บุคลากร เป็ น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ
ส่ งเสริ มในบุคลากร
WM12 จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
- ชุมชนต้นแบบ/ได้รับรางวัล
ในการจัดการขยะ
- เทศบาลเป็ นต้นแบบ
- ครัวเรื อนนาขยะรี ไซเคิลมาทิ้ง
ตรงจุดที่กาหนด
- ระดมความเห็นจากประชาชน
ในการกาหนดจุดทิ้งขยะ
- นายกเทศมนตรี ผูบ้ ริ หารเป็ น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ
- ประธานชุมชนมีศกั ยภาพและ
เป็ นแกนนาในการจัดการขยะ

รายละเอียด

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 19 (ต่อ)

-

-

-

-

✓

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

-

✓

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
-

✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
-
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รายละเอียด

WM15 สร้างภาคีเครื อข่ายในการ - ผูน้ าชุมชนเป็ นแกนนา
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- อสม. เป็ นแกนนา
- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็ น
แกนนา
- คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วม
ขับเคลื่อน
- มีกลุ่มซาเล้งที่เข้มแข็ง
WM16 พัฒนาเทคโนโลยีดา้ น - พัฒนานวัตกรรมจากขยะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse (นา
- พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อหาจุด
กลับมาใช้ซ้ า) Reduce (ลดการ ทิ้งขยะ
ใช้) Recycling (รี ไซเคิล)
- หาที่ปรึ กษาด้านวิชาการ
(มหาวิทยาลัย)

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 19 (ต่อ)

-

-

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
✓
-

✓

-

✓

✓

-

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
✓
✓
✓
-
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รายละเอียด

- ร้านค้าที่เข้าร่ วมในงาน
เทศกาลต้องคัดแยกขยะ
- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
- ตลาดขนาดใหญ่มีการจัดการ
ขยะเอง
- คลินิก สถานพยาบาลต้องมี
การจัดการขยะติดเชื้อจึงจะ
ได้รับอนุญาต
WM18 ควบคุมดูแลหอพัก บ้าน - หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
เช่า หมู่บา้ นจัดสรร
WM19 จัดระเบียบแรงงานต่าง - ประสานงานกับหัวหน้า
ด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรง คนงาน
จุดที่กาหนด
- ประสานงานกับสถาน
ประกอบการ

WM17 ดาเนินการตามบริ บท
ชุมชน ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั
ปัญหา และความต้องการ และ
2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบาย
ทุกระดับ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 19 (ต่อ)

-

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

✓

✓

-

-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓
✓
-

-

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
✓
-
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รายละเอียด
- เส้นทางการเก็บขนที่ชดั เจน
- เก็บขนเป็ นช่วงเวลา
- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
ลงไปให้บริ การในชุมชน
- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมา
รับบริ การที่เทศบาล

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

WM20 จ้างเอกชนในการจัดการ
ขยะกรณี ทิ้งไม่ตรงจุดกาหนด
WM21 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ให้มีประสิ ทธิภาพ

ตารางที่ 19 (ต่อ)

-

-

-

✓

-

✓

✓
-

เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
✓

เทศบาลนคร
ชลบุรี
ระยอง
✓
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191
ดังนั้นจึงได้ผลลัพธ์ในการสร้างโมเดลต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Tree) จานวน 17 ข้อ
(WM5-WM21) ดังแสดงในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ข้อมูลผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ชื่อข้ อมูล
WM5
WM6
WM7
WM8
WM9

WM10
WM11
WM12
WM13
WM14
WM15
WM16
WM17
WM18
WM19
WM20
WM21

การจัดการ
การจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน ร้านอาหาร
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ
พัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบการจัดเก็บ
เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มใน
บุคลากร
จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด
ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า)
Reduce (ลดการใช้) Recycling (รี ไซเคิล)
ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ความต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ
ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า หมู่บา้ นจัดสรร
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่
กาหนด
จ้างเอกชนในการเก็บขน (TOR)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ

รายละเอียก
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No

Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No
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Do: การทดสอบอัลกอรึทึมและการสร้ างตัวแบบ
การทดสอบอัลกอริ ทึม C 4.5 (J48) และการสร้างตัวแบบ โดยการใช้แบบจาลองต้นไม้
ตัดสิ นใจ (Decision Tree) จากปัจจัยนาเข้า 10 ปัจจัย สร้างเป็ นตัวแบบตามผลลัพธ์ คือ การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ทั้ง 17 ตัวแบบ (WM5-WM21) แสดงผลในรู ปแบบต้นไม้ตดั สิ นใจที่มี
โหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงผลในการทดสอบและโหนดของใบ
(Leaf Node) แสดงคาตอบ (Class) ที่กาหนดไว้ โดยแบ่งตามตัวแบบ ผลการทดสอบอัลกอริ ทึม C
4.5 (J48) พบว่า ปัจจัยนาเข้าที่แสดงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง (Attribute) จาก 10 ปัจจัย ถูกนามาใช้ใน
รู ปแบบโมเดลต้นไม้การตัดสิ นใจ (Decision Tree) จานวน 8 ปัจจัย โดยสร้างตัวแบบในแบบจาลอง
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) ดังแสดงในภาพที่ 23 – 39 และผลการวัดประสิ ทธิภาพของโมเดล
(Evaluation on training set) ดังแสดงในตารางที่ 21

ภาพที่ 23 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องการจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด
โรงเรี ยน ร้านอาหาร (WM5)
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ภาพที่ 24 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง (WM6)

ภาพที่ 25 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องมีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ (WM7)
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ภาพที่ 26 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ (WM8)

ภาพที่ 27 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องพัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(WM9)
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ภาพที่ 28 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์
และระบบการจัดเก็บ (WM10)

ภาพที่ 29 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องเทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยก
ขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร (WM11)
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ภาพที่ 30 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องจัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ (WM12)

ภาพที่ 31 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด (WM13)
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ภาพที่ 32 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ (WM14)

ภาพที่ 33 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องสร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน (WM15)
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ภาพที่ 34 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse
(นากลับมาใช้ซ้ า) Reduce (ลดการใช้) Recycling (รี ไซเคิล) (WM16)

ภาพที่ 35 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1) สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ (WM17)
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ภาพที่ 36 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า หมู่บา้ นจัดสรร
(WM18)

ภาพที่ 37 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอย
ทิ้งตรงจุดที่กาหนด (WM19)
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ภาพที่ 38 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องจ้างเอกชนในการเก็บขน (TOR) (WM20)

ภาพที่ 39 แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจตามผลลัพธ์เรื่ องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ
(WM21)

WM7

WM6

WM5

ตัวแบบ

คุณลักษณะที่เกีย่ วข้ อง (Attribute)

การจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน - Diversity of community (ความ
วัด โรงเรี ยน ร้านอาหาร
หลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน)
- Area (ขนาดพื้นที่)
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
- Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
ขยะเขตรอยต่อ)
- Diversity of community (ความ
หลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน)
มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
- Population change (สภาพปัญหาการ
ย้ายเข้าย้ายออก)
- Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
ขยะเขตรอยต่อ)

การจัดการ

ตารางที่ 21 ผลการสร้างโมเดลต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ

87.5%

100.0%

100.0%

Correctly Classified
Instances

12.5%

0%

0%

Incorrectly Classified
Instances

0.2887

0

0

Root Mean Squared
Error (RMSE)

ผลการวัดประสิ ทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set)
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WM12

WM11

WM10

WM9

WM8

ตัวแบบ

คุณลักษณะที่เกีย่ วข้ อง (Attribute)

- Population change (สภาพปัญหาการ
ย้ายเข้าย้ายออก)
พัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การ - Diversity of community (ความ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และ หลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะ ของคนในชุมชน)
มูลฝอยชุมชน
- Population (จานวนประชากร)
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย
- Diversity of community (ความ
หลักเกณฑ์ และระบบการจัดเก็บ
หลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน)
- Population (จานวนประชากร)
เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการ - Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
คัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร
ขยะเขตรอยต่อ)
จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
- Latent (จานวนประชากรแฝง)

การจัดการ

ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ

ตารางที่ 21 (ต่อ)

87.5%

87.5%

100.0%

100.0%

87.5%

Correctly Classified
Instances

12.5%

12.5%

0%

0%

12.5%

Incorrectly Classified
Instances

0.3162

0.3062

0

0

0.3227

Root Mean Squared
Error (RMSE)

ผลการวัดประสิ ทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set)
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ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ

WM14

WM16

WM15

ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด

WM13

- Area (ขนาดพื้นที่)

คุณลักษณะที่เกีย่ วข้ อง (Attribute)

- Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
ขยะเขตรอยต่อ)
สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูล - Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
ฝอยชุมชน
ขยะเขตรอยต่อ)
- Diversity of community (ความ
หลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน)
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ - Area (ขนาดพื้นที่)
Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า) Reduce (ลด
การใช้) Recycling (รี ไซเคิล)

การจัดการ

ตัวแบบ

ตารางที่ 21 (ต่อ)

87.5%

100.0%

87.5%

100%

Correctly Classified
Instances

12.5%

0%

12.5%

0%

Incorrectly Classified
Instances

0.3062

0

0.3062

0

Root Mean Squared
Error (RMSE)

ผลการวัดประสิ ทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set)
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ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1)
สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความ
ต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/
นโยบายทุกระดับ
ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า หมู่บา้ น
จัดสรร
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้ง
ขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด

จ้างเอกชนในการเก็บขน (TOR)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภาพ

WM17

WM20
WM21

WM19

WM18

การจัดการ

ตัวแบบ

ตารางที่ 21 (ต่อ)

- Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
ขยะเขตรอยต่อ)
- Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
ขยะเขตรอยต่อ)
- Area (ขนาดพื้นที่)
- Latent (จานวนประชากรแฝง)
- Amount of waste (ปริ มาณขยะ)
- Junction area (สภาพปัญหาการจัดการ
ขยะเขตรอยต่อ)

- Amount of waste (ปริ มาณขยะ)

คุณลักษณะที่เกีย่ วข้ อง (Attribute)

87.5%
87.5%

100%

87.5%

87.5%

Correctly Classified
Instances

12.5%
12.5%

0%

12.5%

12.5%

Incorrectly Classified
Instances

0.2877
0.2877

0

0.3062

0.3062

Root Mean Squared
Error (RMSE)

ผลการวัดประสิ ทธิภาพของโมเดล (Evaluation on training set)
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ดังนั้นผลจากการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ตอ้ งดาเนินการ (Must) จานวน 4 ข้อ (WM1-WM4) และ 2) การ
จัดการที่เหมาะสมกับเทศบาล (Decision Tree) จานวน 17 ข้อ (WM5-WM21) เป็ นข้อเสนอทางเลือกที่
เหมาะสมกับเทศบาล โดยแสดงผลดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 แผนผังการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
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Check: ตรวจสอบความถูกต้ องโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ งาน
การตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางสาหรับเทศบาลโดยใช้แบบจาลองต้นไม้ตดั สิ นใจ มีการตรวจสอบความถูกต้องและพัฒนา
ระบบ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตรวจสอบความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน (User) และ 2) การตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ใช้ งาน (User)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้งาน (User) ซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จานวน 3 คน เป็ นตัวแทน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และครอบคลุม
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ประกอบด้วย เทศบาลนครในจังหวัดระยอง เทศบาล
เมืองในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเทศบาลตาบลในจังหวัดชลบุรี ผลการแบบประเมินความถูกต้อง
โดยผูใ้ ช้งาน (User) ดังแสดงในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 ผลการแบบประเมินความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน (User) (n=3)
ผู้ใช้ งาน
(User)

การจัดการขยะมูลฝอย
ข้ อเสนอทางเลือกการ
ชุมชนในสถานการณ์ จริง จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เหมาะสมกับเทศบาล

เทศบาลนคร
ในจังหวัด
ระยอง

- การจัดการที่ตอ้ ง
ดาเนินการ (4 ข้อ)
(WM1-WM4)
- การจัดการที่เหมาะสม
กับเทศบาล
WM5, WM6, WM9,
WM10, WM14, WM15,
WM17, WM19, WM20
เทศบาลเมือง - การจัดการที่ตอ้ ง
ในจังหวัด
ดาเนินการ (4 ข้อ)
ฉะเชิงเทรา
(WM1-WM4)
- การจัดการที่เหมาะสม
กับเทศบาล
WM6, WM7, WM11,
WM12, WM15, WM16,
WM17, WM18
เทศบาลตาบล - การจัดการที่ตอ้ ง
ในจังหวัด
ดาเนินการ (4 ข้อ)
ชลบุรี
(WM1-WM4)
- การจัดการที่เหมาะสม
กับเทศบาล
WM5, WM6, WM7,
WM9, WM10, WM11,
WM12, WM13, WM14,
WM15

ภาพรวม (n=3)

ข้ อคิดเห็น
เห็น
ด้ วย

ข้ อเสนอแนะ

ไม่ ไม่ เห็น
แน่ ใจ ด้ วย

✓
- การจัดการที่ตอ้ ง
ดาเนินการ (4 ข้อ)
- การจัดการที่เหมาะสม
กับเทศบาล
WM5, WM6, WM9,
WM10, WM11, WM14,
WM15, WM17, WM18,
WM19, WM20
✓
- การจัดการที่ตอ้ ง
ดาเนินการ (4 ข้อ)
- การจัดการที่เหมาะสม
กับเทศบาล
WM6, WM7, WM11,
WM12, WM14, WM15,
WM16, WM18

เพิ่มรายละเอียด
การจัดการใน
ประเด็นแรงงาน
ต่างด้าว

✓
- การจัดการที่ตอ้ ง
ดาเนินการ (4 ข้อ)
- การจัดการที่เหมาะสม
กับเทศบาล
WM6, WM7, WM11,
WM12, WM13, WM14,
WM15

เทศบาล
ดาเนินการได้ดี/
มากกว่าข้อเสนอ
ทางเลือกการ
จัดการขยะที่
กาหนดไว้พร้อม
รับการขยาย
ความเจริ ญด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม
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จากตารางที่ 22 ผลการแบบประเมินความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน (User) พบว่า ผูใ้ ช้งาน (User)
ทุกแห่งเห็นด้วยกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล กับข้อเสนอในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทาง
2. การตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมจาก
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ท่าน 2) ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ WEGA จานวน 2 ท่าน และ 3) ด้านการ
ปกครองท้องถิ่น จานวน 2 ท่าน ผลการแบบประเมินความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) ดังแสดง
ในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ผลการแบบประเมินความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) (n=5)
ตัวแบบตาม
ผลลัพธ์
WM5
WM6
WM7
WM8
WM9
WM10

ข้ อคิดเห็น จานวน(ร้ อยละ)
ข้ อเสนอแนะ
เห็นด้ วย
ไม่ แน่ ใจ
ไม่ เห็นด้ วย
4(80.0)
1(20.0)
0(0.0)
5(100)
0(0.0)
0(0.0)
4(80.0)
1(20.0)
0(0.0)
4(80.0)
1(20.0)
0(0.0)
5(100)
0(0.0)
0(0.0)
5(100)
0(0.0)
0(0.0) ข้อคาถามควรมีเกี่ยวกับประชากร
ด้วย ควรพิจารณาปรับความ
หนาแน่นของประชากรเป็ นปัจจัย
นาเข้าเป็ นพื้นที่แยกกับจานวน
ประชากร

WM11
WM12
WM13
WM14
WM15
WM16
WM17
WM18

4(80.0)
4(80.0)
3(60.0)
3(60.0)
5(100)
3(60.0)
4(80.0)
4(80.0)

1(20.0)
1(20.0)
2(40.0)
2(40.0)
0(0.0)
2(40.0)
1(20.0)
1(20.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
ตัวแบบตาม
ข้ อคิดเห็น จานวน(ร้ อยละ)
ข้ อเสนอแนะ
ผลลัพธ์
เห็นด้ วย
ไม่ แน่ ใจ
ไม่ เห็นด้ วย
WM19
5(100)
0(0.0)
0(0.0)
WM20
3(60.0)
1(20.0)
1(20.0)
WM21
4(80.0)
1(20.0)
0(0.0)
ข้อเสนอแนะในภาพรวม: จานวนกลุ่มตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์มีปริ มาณค่อนข้างน้อย ควรจัดเก็บ
ตัวอย่างให้มากกว่านี้
จากตารางที่ 23 ผลการตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) พบว่า ตัวแบบตาม
ผลลัพธ์ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบเห็นด้วยทุกคน ร้อยละ 100 ได้แก่ WM6 WM9 WM10 WM15 และ
WM19 ส่ วนตัวแบบตามผลลัพธ์ที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบเห็นด้วยน้อยที่สุด ร้อยละ 60 ได้แก่ WM13
WM14 WM16 และ WM20
Act: ปรับแก้ไขตามคาแนะนาแล้วพัฒนาแอปพลิเคชัน
ผลการตรวจสอบความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน (User) ผูว้ ิจยั ได้ปรับแก้ไขตามคาแนะนา ดังนี้
เพิ่มรายละเอียดการจัดการขยะตามข้อเสนอแนะ และผลการตรวจสอบความถูกต้องโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert) ผูว้ ิจยั ได้ปรับแก้ไขตามคาแนะนา ดังนี้ ปรับปัจจัยนาเข้า คือ ความหนาแน่นของประชากร
แยกเป็ นปัจจัยนาเข้า 2 ปัจจัย ได้แก่ จานวนประชากร และพื้นที่ของเทศบาล ส่ วนข้อจากัดของ
การศึกษานี้ในเรื่ องจานวนกลุ่มตัวอย่างที่นามาวิเคราะห์มีปริ มาณค่อนข้างน้อย และเป็ น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปในการเก็บตัวอย่างให้มากกว่านี้
หลังจากผ่านกระบวนการ PDCA ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาแอปพลิเคชันระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล โดยมีกระบวนการในการดาเนินการ 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแปลผล ความหมาย และข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน และขั้นตอนที่ 3 ความหมาย คุณสมบัติ และคู่มือของ WEECA
ขั้นตอนที่ 1 ฐานข้ อมูลเกีย่ วกับการแปลผล ความหมาย และข้ อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแปลผล ความหมาย และข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ประกอบด้วย
การแปลผล ความหมาย การแสดงผล และข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
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1) การแปลผล ความหมาย
ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน กับข้อมูลผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ได้ขอ้ เสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับเทศบาลในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จะ
แสดงผลระดับ ความหมาย และคาแนะนา ดังนี้
ตารางที่ 25 การแปลผล ระดับ ความหมาย และคาแนะนาผลการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ผล
- การจัดการที่
ต้องดาเนินการ
(Must)
- การจัดการที่
เหมาะสมกับ
เทศบาล
(Decision Tree)

ระดับ
ความหมาย
สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ เทศบาลมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนตรง
กับข้อแนะนา
สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิ่ม เทศบาลยังไม่มีการ
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนตรงกับข้อแนะนา
สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการ เทศบาลมีการจัดการ
ได้ดี/มากกว่าข้อเสนอ ขยะมูลฝอยชุมชนได้ดี/
ทางเลือกการจัดการที่ มากกว่าข้อเสนอ
กาหนดไว้ พร้อมรับการ ทางเลือกการจัดการที่
ขยายความเจริ ญด้าน กาหนดไว้ พร้อมรับการ
เศรษฐกิจและสังคม ขยายความเจริ ญด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
(ความหลากหลายวิถี
ชุมชน การขยายเขตพื้นที่
รอยต่อ การเปลี่ยนแปลง
ประชากร ขนาดพื้นที่
และปริ มาณขยะ)

คาแนะนา
ต้องดาเนินการต่อเนื่อง

ควรดาเนินการเพิ่ม

เทศบาลมีความพร้อม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
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2) การแสดงผล
การแสดงผลการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จะนาเสนอเป็ นรู ปภาพผล
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง เป็ นข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับเทศบาล 3
ระดับ ได้แก่ สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิ่ม และสิ่ งที่เทศบาลดาเนินการได้ดี/
มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการที่กาหนดไว้ พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยจะมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 21 ข้อ (WM1-WM21) แสดงผลดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 ผลการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
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3) ข้ อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
ผลการศึกษา พบว่า ทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จานวน 21 ข้อ (WM1WM21) มีรายละเอียดการจัดการขยะแต่ละข้อซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 โดย
แสดงรายละเอียดเป็ น Pop Up ข้อเสนอทางเลือกที่เหมาะสม แสดงผลดังภาพที่ 42 และตารางที่ 25

ภาพที่ 42 ตัวอย่างรายละเอียดข้อเสนอทางเลือกการจัดการขยะที่เหมาะสม

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM1 การจัดการขยะมูลฝอยตาม
ประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะ
อินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล และขยะ
อันตราย

- ขยะทัว่ ไปส่ งกาจัดบ่อฝังกลบ
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิบาล (Sanitary landfill) คือ การนาขยะมาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูกเกลี่ยให้กระจายและบด
ทับให้แน่น จากนั้นทาการกลบทับด้วยดินและบดทับให้แน่นอีกรอบหนึ่ง เมื่อมีการนาขยะมาทิ้งเพิม่ อีกก็จะเกลี่ยให้
กระจายและบดทับด้วยดินเป็ นชั้น ๆ ไปเรื่ อย ๆ จนกว่าสถานที่ฝังกลบนั้นจะเต็มและไม่สามารถใช้กาจัดขยะต่อไปได้ ก็
จะทาการปิ ดหลุมฝังกลบแห่งนั้นอย่างถาวรด้วยการถมดิน บดอัดให้แน่น และมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้ องกันการถูกกัด
เซาะหรื อการไหลบ่า (runoff) ของน้ าฝน หลุมฝังกลบขยะด้วยวิธีน้ ีในบางครั้งจะมีการใช้วสั ดุปูรองก้นหลุมเอาไว้ดว้ ยอีก
ชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันการไหลซึมของน้ าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในหลุมลงไปปนเปื้ อนกับน้ าใต้ดินด้านล่าง
- ขยะอินทรี ยท์ าปุ๋ ยหมัก/อาหารสัตว์
มีการจัดทาถังหมักชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การนาเปลือกสับปะรดที่ทิ้งจากเกษตรกรในพื้นที่มาทาน้ าหมัก สาหรับเอาไว้ลา้ ง
พื้นล้างคราบไขมันต่าง ๆ และนาเปลือกทุเรี ยน และกิ่งไม้มาโม่ แล้วหมัก เมื่อย่อยสลายก็เอามาทาเป็ นปุ๋ ย ไม่นาไปทิ้งใน

- ขยะทัว่ ไปส่ งกาจัดบ่อฝังกลบ
- ขยะอินทรี ยท์ าปุ๋ ยหมัก/อาหารสัตว์
- ขยะรี ไซเคิลรวบรวมส่ งร้านรับซื้อ
- ขยะอันตรายรวบรวมส่ ง อบจ.

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง

ตารางที่ 26 รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลใน EEC
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การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)
รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ถังขยะ ปริ มาณขยะต้นทางก็จะลดลง มีการแจกถังขยะให้กบั ชุมชน ทั้งถังขยะที่เจาะก้นถัง สาหรับฝังในบ้านที่มีพ้นื ที่ฝัง
ลงไปในดิน และแบบต่อก๊อกกรณี ไม่มีพ้นื ที่ สาหรับการแยกขยะอินทรี ย ์
- ขยะรี ไซเคิลรวบรวมส่ งร้านรับซื้อ
มีโครงการตลาดนัดรี ไซเคิลจัดขึ้นทุกวันศุกร์สปั ดาห์แรก กับสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ทาร่ วมกับโครงการธนาคารประกัน
ชีวิต ใช้ขยะรี ไซเคิลมาประกันชีวิต คนที่ได้รับสิ ทธิ์จะได้รับเงินคนละ 40 บาทคูณด้วยจานวนสมาชิก จ่ายในกรณี เสี ยชีวิต
ส่ วนเงื่อนไขที่แตกต่างจากที่อื่นคือ ไม่ได้ฝากเป็ นเงินสด แต่จะนาขยะรี ไซเคิลมาฝากโดยใช้ตลาดนัดรี ไซเคิลเป็ นกลไก
หลัก ต้องเอาขยะมาฝากติดต่อกัน 6 เดือนถึงจะได้สิทธิ์ เว้นได้ไม่เกินเดือน โดยขยะรี ไซเคิลที่รับมาจะจัดส่ งให้กบั ร้านรับ
ซื้อของเก่าโดยตรง
- ขยะอันตรายรวบรวมส่ ง อบจ.
มีการลงเก็บขยะอันตรายในทุกชุมชนประมาณ 3 เดือน 1 ครั้ง แล้วก็ให้ อบจ. นาไปกาจัด โดยที่ทุกท้องถิ่นจะส่ งให้ อบจ.
กาจัด และ อบจ. จะมีจุดกาจัดขยะอันตรายอยู่ มีถงั ขยะอันตราย มีจุดวางอยูใ่ นชุมชนมีการวางหน้าร้านสะดวกซื้อ วาง
หน้าเทศบาล และกระจายอยูท่ วั่ เมืองซึ่งจะครอบคลุมทั้งชุมชนมีประมาณ 60 จุด ซึ่งจะเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อจุด แล้ว
นาไปรวบรวมไว้รอส่ งให้ อบจ. การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะอื่นและนาไปกาจัดอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการ
ปนเปื้ อนของสารพิษอันตรายในสิ่ งแวดล้อม ควรแยกทิ้งขยะอันตรายตามวันเวลาที่กาหนด ห้ามทิ้งขยะอันตรายหรื อขยะ
มีพิษไปกับขยะอื่น ๆ หรื อทิง้ ในภาชนะรองรับขยะอันตรายนะสถานที่ที่กาหนด เพื่อจะได้เก็บขนไปกาจัดอย่างถูกวิธี
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- โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
มีโครงการ 3Rs เดลิเวอรี่ เป็ นโครงการที่รับบริ จาคขยะชิ้นใหญ่ นาไปสะสมไว้ประมาณหนึ่งแล้วให้เทศบาลมารับ จะเก็บ
ทุกวันพุธช่วงบ่าย ซึ่งถ้าใครต้องการบริ จาคก็สามารถโทรมานัดคิวก็จะมีคนไปเก็บให้
- รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เช่น การให้เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมาเอง เพือ่ ลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเลือกใช้สินค้าชนิดเติม (refill) ซึ่งจะใช้บรรจุภณ
ั ฑ์นอ้ ยชิ้นและมีน้ าหนักเบากว่าทาให้
สามารถลดปริ มาณขยะบรรจุภณั ฑ์ได้ และให้ประชาชนสนใจบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงช้อปปิ้ ง

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ห้ามนาไปเผาฝังดินทิ้งลงท่อระบายน้ าหรื อแหล่งน้ าสาธารณะ ควรแยกขยะอันตรายที่เป็ นของเหลวและเก็บในภาชนะ
บรรจุเดิม ส่ วนของแข็งเก็บในภาชนะที่ไม่รั่วซึมและทาเครื่ องหมายให้ชดั เจน ห้ามเทขยะอันตรายที่เป็ นของเหลวหลาย
ชนิดรวมกัน และทิ้งซากแบตเตอรี่ มือถือในภาชนะรองรับที่ต้ งั อยูต่ ามร้านค้าตัวแทนจาหน่ายโทรศัพท์มือถือและสถานที่
รับชาระค่าบริ การโทรศัพท์มือถือทัว่ ประเทศ ห้ามแกะหรื อแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ มือถือแบตเตอรี่ รถยนต์และถ่านไฟฉาย
และเมื่อเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้นาสร้างมาใส่ ซองบรรจุหลอดใหม่หรื อขอหนังสื อพิมพ์วางรวมไว้ในบริ เวณที่
ปลอดภัย รอบคอบ ระมัดระวังอย่าทาให้หลอดแต่ก ห้ามทุบกระป๋ องหรื อหลอดไฟ
WM2 ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย - โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce - รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เช่น การให้เงินคืนลูกค้าที่นาถุงมาเอง เพือ่ ลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด
Recycle
- ออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)
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การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM3 ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูล
ฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในร้านรับซื้อของเก่า
มีการคัดแยกขยะรี ไซเคิลในครัวเรื อนแล้วนาไปขายกับร้านรับซื้อของเก่า
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในสถาบันการศึกษา
โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะต้นทาง โดยจะมีหลุมขยะอินทรี ยใ์ นทุกโรงเรี ยน ในส่ วนของขยะรี ไซเคิล นักเรี ยนจะนาถุงขยะมา
จากบ้านเพื่อมาขาย ทางเทศบาลจะมีทุนสนับสนุนกลับไปยังโรงเรี ยน 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1 บาท สมมุติวา่ ทั้งปี โรงเรี ยนขายขยะ
ให้กบั เทศบาลได้ท้งั หมด 1,500 กิโลกรัม ทางเทศบาลก็จะให้กิโลกรัมละ 1 บาท เทศบาลก็จะสมทบทุนให้เขา 1,500 บาท
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในครัวเรื อน
ครัวเรื อนคัดแยกขยะรี ไซเคิลออกมาไว้ที่บา้ น มาเข้าร่ วมธนาคารขยะแลกแต้มทุกเดือน มีการจัดโครงการชุมชนสะอาดซึ่ง
จะเป็ นการบูรณาการในเรื่ องของขยะระหว่างชุมชนกับทางเทศบาล เพื่อที่จะทาให้การจัดเก็บขยะสะดวกมากขึ้น และ
รวมถึงการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนเรารู้จกั การคัดแยกขยะจากครัวเรื อน รู้จกั ว่าขยะบางสิ่ งก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์
ได้ เช่น เอามาทาปุ๋ ย พลาสติกสามารถเอามาดัดแปลงทาเป็ นตะกร้า ทาเป็ นที่ปลูกต้นไม้ เทศบาลพยายามให้คนในชุมชน

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในร้านรับซื้อของเก่า
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในสถาบันการศึกษา
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในครัวเรื อน
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาล
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WM4 ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุก
ภาคส่ วน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
ประธานชุมชนให้ความร่ วมมือและเข้ามาร่ วมศึกษาแนวทางในเรื่ องของวิธีการจัดการขยะ และนากลับไปถ่ายทอดให้แก่
สมาชิกในชุมชน มีวฒั นธรรมรักสะอาด ทุก ๆ 3 เดือน และมีการทาจิตอาสาร่ วมกัน เพื่อสร้างจิตสานึกให้กบั คนในชุมชนมี
จิตอาสาในการดูแลชุมชนของตนเอง ประชาชนใช้ช่องทางผ่าน Facebook LINE ของเทศบาลเพื่อแจ้งเหตุเกี่ยวกับขยะ และ
ใช้การโทรศัพท์มาทางเจ้าหน้าที่ให้จดั เก็บขยะ กรณี ลน้ ถัง

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
งดใช้พลาสติก และโฟม และให้คนในชุมชนหาวัสดุที่มารี ไซเคิลได้ หรื อใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็ นการลดขยะ
และลดความสิ้นเปลืองที่ใช้พวกภาชนะต่าง ๆ
- ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาล
มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการประชุมของเทศบาล ทุกครั้งจะมีการจัดกิจกรรมผ้าป่ าขยะ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะหิ้วขวด
หรื อ ขยะรี ไซเคิลที่แปรรู ปเอามาให้กบั เทศบาล เพื่อที่จะนาไปขายแล้วนาเงินไปจัดซื้อของใช้ที่จาเป็ นให้แก่ผปู ้ ่ วยติดเตียง
ในชุมชน เช่น แพมเพิร์ส กลายเป็ นผ้าป่ าขยะเพื่อนช่วยเพื่อน
- การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
- สร้างความร่ วมมือให้ประชาชนคัดแยกขยะ
- สถาบันการศึกษาให้ความร่ วมมือ
- สถานประกอบการให้ความร่ วมมือ
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การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- สร้างความร่ วมมือให้ประชาชนคัดแยกขยะ
ประชาชนคัด แยกขยะ และเทศบาลเอาไปท าปุ๋ ย แล้วน ากลับ มาแจกให้กับ ประชาชน น าไปใช้ป ระโยชน์ ต่ อ ท าให้
ประชาชนในชุมชนเราเริ่ มเข้าใจการคัดแยก คือต้องเห็น ต้องรู้ และครัวเรื อนจะแยกเศษอาหาร มีวิธีจดั การ 2 วิธี คือ 1)
บ้านใดที่มีพ้นื ที่เป็ นดินจะใช้การขุดหลุม แล้วก็ใส่ เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ ลงในหลุม ส่ วนในเมืองที่ไม่มีพ้นื ดินเลยก็
จะมีแบบถังให้ มีการดาเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี คือ มีการจัดทาน้ าหมักแจกให้กบั ชุมชนเพื่อให้ชุมชน
ไปหมักเศษอาหารทาเป็ นปุ๋ ย โดยแจกชุมชนต้นแบบก่อน และมีการแจกถังในชุมชน กรณี บา้ นที่มีพ้ืนดินให้ใช้แบบถังรู
กลวง บ้านที่เป็ นปูนที่ไม่มีพ้นื ดิน ก็ใช้เป็ นแบบตัวไขก๊อก มีเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนปี ละ 10,000 บาท เพื่อให้ชุมชนได้คิด
เองทาเองในเรื่ องของการจัดโครงการที่ไม่ซ้ าซ้อนกับเทศบาล ซึ่ งชุมชนสามารถนาวิธีการบริ หารจัดการขยะโดยวิธีการ
คัดแยกไปใช้ได้
- สถาบันการศึกษาให้ความร่ วมมือ
มีการทาโครงการ connect กับโรงเรี ยน connect กับชุมชนใหม่ ๆ เพื่อให้เขารู้ว่าต้องทาอย่างไร เราก็หมดปั ญหาในเรื่ อง
ของขยะ โรงเรี ยนของเทศบาลเป็ นต้นแบบการจัดการขยะเนื่องจากปลอดขยะ 100% โดยใช้วิธีการจ้างเหมาทาอาหารเป็ นหม้อ
แล้วใช้ภาชนะของโรงเรี ยนที่เป็ นถาดอลูมิเนี ยม และโรงเรี ยนไม่ขายของ กรณี ขยะเปี ยก จะให้ครู นากลับไปให้สุนัขทุกวัน
ส่ วนกล่องนมก็ให้กบั ทางเทศบาล ดังนั้นถ้าจะเป็ นขยะก็จะเป็ นเศษที่เหลาดินสอ คุณครู จะนาไปทาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
- สถานประกอบการให้ความร่ วมมือ
ร้านอาหารในการดูแลของเทศบาลแยกเศษอาหาร โดยร้านจะแยกเศษอาหารใส่ กระป๋ องที่ทางเทศบาลเตรี ยมไว้ให้ แล้วก็
จะมีพนักงาน 2 คน ขี่รถปิ กอัพเก็บเศษอาหารที่แยกเอาไว้แล้ว
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การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM5 การจัดการขยะมูลฝอย
ครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน
ร้านอาหาร

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- จัดโครงการทั้งในชุมชน โรงเรี ยน วัด และร้านอาหาร เช่น ถังหมักชีวภาพ โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการขยะสร้างค่า
ประกวดชุมชนน่าอยูน่ ่ามอง
ชุมชนคัดแยกขยะต้นทาง ตั้งแต่ร้านอาหารในเขตเทศบาลทั้งหมด ให้แยกขยะอินทรี ยอ์ อกจากขยะครัวเรื อนทัว่ ไป และแต่
ละครัวเรื อนแยกขยะรี ไซเคิลที่ขายได้ออกมา
- โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ
ในส่ วนของโรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะต้นทาง โดยจะมีหลุมขยะอินทรี ยใ์ นทุกโรงเรี ยน ในส่ วนของขยะรี ไซเคิลนักเรี ยน
จะนาถุงขยะมาจากบ้านมาขาย แล้วเทศบาลจะมีทุนสนับสนุนกลับไปยังโรงเรี ยน 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1 บาท สมมุติวา่ ทั้งปี
โรงเรี ยนขายขยะให้กบั เทศบาลได้ท้งั หมด 1,500 กิโลกรัม ทางเทศบาลก็จะให้กิโลกรัมละ 1 บาท สมทบทุนให้โรงเรี ยน
1,500 บาท และวัดก็จะมีขยะอินทรี ยม์ ีหลุมขยะอินทรี ย ์ และแต่ละชุมชนก็จะมีหลุมขยะอินทรี ย ์

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- จัดโครงการทั้งในชุมชน โรงเรี ยน วัด และร้านอาหาร เช่น ถังหมักชีวภาพ โครงการผ้าป่ าขยะ โครงการขยะสร้างค่า
ประกวดชุมชนน่าอยูน่ ่ามอง
- โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ
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- ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และครบทุกประเภทขยะ เช่น การคัดแยกขยะ ตลาดนัดรี ไซเคิล ธนาคารขยะ
ประกันชีวิต
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต้องมีการดาเนินการให้ครบทุกประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล
และขยะอันตรายในชุมชน กิจกรรมอาจแตกต่างกันตามบริ บทชุมชน โดยควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- เทศบาลรับนโยบายจากรัฐบาลมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลมีการรับนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากรัฐบาลมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง
มีการดาเนินโครงการธนาคารขยะเดือนละหนึ่งชุมชน เมื่อทาได้ผล ก็ขยายสาขาออกเป็ นสาขาที่ 2 ในชุมชนอื่น

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
WM6 ด าเนิ น การจัด การขยะมู ล ฝอย - ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และครบทั้ง 3 ประเภทขยะ เช่น การคัดแยกขยะ ตลาดนัดรี ไซเคิล ธนาคาร
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ขยะประกันชีวิต
- เทศบาลรับนโยบายจากรัฐบาลมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแผนงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 25 (ต่อ)
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WM8 ดาเนินการนโยบายปลอดถัง
ขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM7 มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยก
ขยะ

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- ดาเนินการถนนปลอดถัง/หน้าบ้านหน้ามอง
มีโครงการถนนไร้ถงั ในถนนสายหลัก และจะค่อย ๆ ขยายไปตามแยกสาคัญ ซอยย่อย เพื่อที่จะไม่ให้เส้นทางหลัก มีถงั
ขยะ เพื่อให้ถนนดูสวยงาม โครงการประกวดชุมชนน่าอยูบ่ า้ นหน้ามอง โดยใช้วิธีการให้คนในชุมชนทุกคนช่วยกันดูแล
หน้าบ้านของตนเอง แล้วมีการจัดประกวด ซึ่งจะมีกรรมการของแต่ละชุมชนสลับกันตรวจความสะอาด และในชุมชน
ต้องมีศูนย์การคัดแยกขยะชุมชน เป็ นนวัตกรรมที่ชุมชนสร้างขึ้นจากความเข้มแข็งของชุมชนเอง ทาให้เทศบาลสามารถ

- จัดตั้งกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
มีธนาคารขยะแลกแต้ม โดยนาขยะรี ไซเคิล มาแลกแต้มได้ เช่น เมื่อชัง่ ราคาขยะได้ประมาณ 5 บาท ก็จะนามาคูณ 2 เป็ น
10 แต้มให้ เพือ่ ให้เกิดกาลังใจ อย่างเช่น คิดเป็ นเงินได้ 50 บาทเป็ นแต้มได้ 100 แต้ม บันทึกลงในสมุดธนาคาร ชาวบ้าน
จะรู้วา่ มีเงินอยู่ 50 บาทมีแต้ม 100 แต้มก็สะสมไปเรื่ อย ๆ เอามาแลกสิ นค้าในวันออกธนาคารเคลื่อนที่ ก็จะเป็ นของ
อุปโภคบริ โภคข้าวสาร น้ ามัน น้ าปลา น้ าตาลทราย น้ ายาล้างจาน สบู่ยาสี ฟัน พวกเครื่ องใช้ไฟฟ้ า พวกหมอนที่นอน ซึ่ง
จะคิดเป็ นราคาแต้ม
- ดาเนินการถนนปลอดถัง/หน้าบ้านหน้ามอง
- ดาเนินการนโยบายปลอดถังแบบค่อยเป็ นค่อยไป

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- จัดตั้งกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
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WM9 พัฒนาคนในด้านความรู้
ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค และความสามารถแห่งตน
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
มีการสอน การแนะนาการแยกขยะใส่ ถงั การคัดแยกขยะอันตราย หลอดไฟ แบตเตอรี่ ซึ่งชุมชนทุกชุมชนจะมีถงั แดง มี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และรณรงค์ ให้แก่โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรี ยน
- ส่ งเสริ มสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่โรงเรี ยน
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมของเทศบาล และโรงเรี ยนมีการทางานแบบบูรณาการมีการมาให้ความรู้ มีปราชญ์
ชาวบ้านสอนนักเรี ยนในเรื่ องของการทาน้ าหมัก ให้ทราบถึงประโยชน์ของการนาเศษอาหารที่เหลือมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และแจกน้ าหมักไปใช้ที่บา้ น เมื่อนักเรี ยนเห็นสิ่ งที่โรงเรี ยนทา ก็จะแนะนาให้ผปู ้ กครองทาตาม เป็ นการระดม
กาลัง ส่ วนเศษกระดาษที่โรงเรี ยนก็นาไปทาเพเพอร์มาเช่ในวิชาศิลปะ

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- ดาเนินการนโยบายปลอดถังแบบค่อยเป็ นค่อยไป
เก็บถังขยะกลับ และจะประชาสัมพันธ์กบั ประชาชน มีการเอาถังขยะบริ เวณเขตรอยต่อออกให้หมด แล้วใช้วิธีวางขยะไว้
หน้าบ้านแทน
- อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
- ส่ งเสริ มสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะตั้งแต่โรงเรี ยน
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WM11 เทศบาล บุคลากร เป็ น
ต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ ม
ในบุคลากร

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM10 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบการ
จัดเก็บ

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- เทศบาลเป็ นต้นแบบ/ศูนย์การเรี ยนรู้/ศูนย์กลาง
มีศูนย์การเรี ยนรู้ให้กบั ชุมชนและโรงเรี ยน ในเรื่ องของการจัดการขยะ มีระบบการคัดแยก มีสายพาน มีการเลี้ยงไส้เดือน
มีการเลี้ยงหมูป่า มีการทาแก๊ส มีโซล่าเซลล์ และเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ของภาคตะวันออก มีโครงการปลอดถุงพลาสติก ใน
สานักงาน และรณรงค์พกปิ่ นโต หากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุ ขพบว่าพนักงานนาโฟม ถุงพลาสติก เข้ามาใช้กจ็ ะตักเตือน

- รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ ทาง
มีกิจกรรมการรณรงค์ เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง จัดให้นกั เรี ยนหรื อประชาชนทัว่ ไป เดินรณรงค์คดั แยกขยะ เดินรณรงค์เคาะ
ประตูบา้ น สอนวิธีการแยกขยะ แจกธง ติดสติ๊กเกอร์
- มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ได้แก่ การทาสติ๊กเกอร์ แผ่นพับ เสี ยงตามสาย เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กับคนในชุมชน เป็ นการลดขยะต้นทาง
- เทศบาลเป็ นต้นแบบ/ศูนย์การเรี ยนรู้/ศูนย์กลาง

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ตน้ ทาง
- มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
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WM12 จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- ชุมชนต้นแบบ/ได้รับรางวัลในการจัดการขยะ
มีชุมชนต้นแบบซึ่งจะเป็ นเครื อข่ายของเทศบาล จะมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง คัดแยกขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล แล้วก็
ขยะอินทรี ยท์ ี่คดั แยกได้กจ็ ะนาไปทาน้ าจุลินทรี ย ์ และมีการเลี้ยงไส้เดือน
- เทศบาลเป็ นต้นแบบ
มีการจัดโครงการปลอดโฟมในเทศบาล ซึ่งสามารถทาในสานักงานได้ 100% และทาในส่ วนของโรงเรี ยน วัดหรื อในเขต
ของชุมชนและตลาดนัดชุมชน

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
แต่ถา้ ตักเตือนแล้ว ไม่สาเร็ จก็จะมีใบเตือนแจ้ง โดยใช้กฎของผูบ้ ริ หาร คือ ตัดแต้มโบนัส ทาให้ทุกคนให้ความร่ วมมือกัน
ดี มีการจัดทาโครงการขยะสร้างค่า สู่ ศูนย์เศรษฐกิจเรี ยนรู้พอเพียงของเทศบาล โดยนาขยะจากชุมชน มาสร้างนวัตกรรม
เกี่ยวกับขยะ มีโครงการแยกขยะ พวกขยะอินทรี ยโ์ ดยเฉพาะกองสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารในสานักงาน
หากมีเศษอาหารก็จะใส่ ในถังแยกไว้
- ชุมชนต้นแบบ/ได้รับรางวัลในการจัดการขยะ
- เทศบาลเป็ นต้นแบบ
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- ครัวเรื อนนาขยะรี ไซเคิลมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด
ชุมชนจะรวบรวมขยะรี ไซเคิลมาทิ้งตามจุดต่าง ๆ ที่เทศบาลกาหนดไว้
- ระดมความคิดเห็นจากประชาชนในการกาหนดจุดทิ้งขยะ
ประชาชนกาหนดจุดวางถังขยะของเขาเอง โดยแจ้งมาที่เทศบาลเพื่อที่จะจัดตั้งถังขยะ เป็ นข้อตกลงกับทางชุมชน
- นายกเทศมนตรี ผูบ้ ริ หารเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
- ประธานชุมชนมีศกั ยภาพและเป็ นแกนนาในการจัดการขยะ

WM14 ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัด
แยกขยะ

- นายกเทศมนตรี ผูบ้ ริ หารเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
นายกเทศมนตรี และผูบ้ ริ หารเทศบาล เป็ นต้นแบบในการจัดการขยะทั้งในเทศบาล บ้าน และในชุมชน ทาให้พนักงาน
และประชาชนเป็ นแบบอย่างในการจัดการขยะที่ดี
- ประธานชุมชนมีศกั ยภาพและเป็ นแกนนาในการจัดการขยะ
ประธานชุมชน สร้างศูนย์เรี ยนรู้ปลอดพลาสติก ปลอดโฟมและมีการคัดแยกขยะ การทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรี ย ์
และการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งมีการสร้างเป็ นนวัตกรรมกระเบื้องมุงหลังคาจากกล่องนม นอกจากนี้ยงั
เป็ นปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการทาปุ๋ ยหมักแก่นกั เรี ยน และคนในชุมชน

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- ครัวเรื อนนาขยะรี ไซเคิลมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด
- ระดมความคิดเห็นจากประชาชนในการกาหนดจุดทิ้งขยะ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM13 ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุด
ที่กาหนด

ตารางที่ 25 (ต่อ)
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การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
WM15 สร้างภาคีเครื อข่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- ผูน้ าชุมชนเป็ นแกนนา
ประธานชุมชนค่อยตรวจสอบการทิ้งขยะโดยมีกลุ่ม LINE มีกลุ่ม Facebook มีช่องทางให้ประชาชนทุกคนแจ้งเหตุ เมื่อมี
คนพบเจอการแอบทิ้งขยะ ทางชุมชนจะส่ งภาพมาแจ้ง
- อสม. เป็ นแกนนา
อสม. ร่ วมกันพัฒนาอุปกรณ์ออกกาลังกายจากขยะให้กบั ผูป้ ่ วยที่มีภาวะข้อติดในชุมชน อสม. แยกขยะย่อยสลายนาไปใส่
บ่อหมัก ขยะทัว่ ไปจะผูกถุงให้กบั เทศบาลที่มารับทุกวัน ขยะรี ไซเคิลแยกใส่ ถุงใหญ่ ๆ ถ้ามีเวลาก็จะแยกเป็ นกระดาษสี
ขาว กระดาษลัง ขวดน้ า จะลอกฉลากออกก็จะได้ราคา
- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็ นแกนนา
มีกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จะเป็ นกลุ่มที่สมัครเข้ามาร่ วมทางานเกี่ยวกับเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ส่ วนใหญ่จะเป็ น
นักเรี ยน และเป็ นสมาชิกในชุมชน

- ผูน้ าชุมชนเป็ นแกนนา
- อสม. เป็ นแกนนา
- อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็ นแกนนา
- คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วมขับเคลื่อน
- มีกลุ่มซาเล้งที่เข้มแข็ง

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
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WM16 พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
เกี่ยวกับ Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า)
Reduce (ลดการใช้) Recycling (รี
ไซเคิล)

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- พัฒนานวัตกรรมจากขยะ
มีการนากากปูจากการประกอบอาชีพประมงมาโม่แปรรู ปเป็ นอาหารสัตว์ และเอาไปผสมกับปูนซีเมนต์ ถ้าเป็ นกากที่มี
ขนาดใหญ่กจ็ ะนาไปผสมกับปูนทาเป็ นทางเดินเท้า อสม. ร่ วมกันพัฒนาอุปกรณ์ออกกาลังกายให้กบั ผูป้ ่ วยข้อติดในชุมชน
โดยสร้างมาจากทางมะพร้าว อสม. นาหลอดดูดน้ ามาทาเป็ นหมอนเพื่อสุ ขภาพ และทาเบาะรองให้กบั คนไข้ที่มีแผลกด
ทับ แทนการใช้ถุงน้ า และนาซองขนมพลาสติกมาอัดใส่ขวดทาเป็ นเก้าอี้นงั่

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วมขับเคลื่อน
มีการแสวงหาความรู้ภายนอก และเทคนิคการนาขยะมาใช้ประโยชน์ เพื่อนากลับมาพัฒนาการจัดการขยะ
- มีกลุ่มซาเล้งที่เข้มแข็ง
กรณี โครงการตลาดนัดรี ไซเคิลหากไม่มีคนนาขยะมาขายในวันที่กาหนด สามารถติดต่อซาเล้งมารับซื้อที่บา้ น หากเจ้าของ
บ้านไม่มีการแยกขยะ กลุ่มซาเล้งจะสอนวิธีการแยกขยะแต่ละอย่าง เพือ่ เพิม่ มูลค่าของขยะ
- พัฒนานวัตกรรมจากขยะ
- พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อหาจุดทิ้งขยะ
- หาที่ปรึ กษาด้านวิชาการ (มหาวิทยาลัย)
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WM17 ดาเนินการตามบริ บทชุมชน
ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
ความต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/
กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- ร้านค้าที่เข้าร่ วมในงานเทศกาลต้องคัดแยกขยะ
ร้านค้าต้องทาตามกฎกติกาที่เทศบาลกาหนด คือ ร้านค้าที่เข้าร่ วมในงานเทศกาลต้องคัดแยกขยะ
- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
การจัดการขยะถ้ามีที่พกั ขยะ ทาให้สะดวกในการเก็บอย่าง เช่น หมู่บา้ นจัดสรร ควรจะต้องมีถงั ขยะส่ วนกลางอานวย

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
- พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อหาจุดทิ้งขยะ
มีการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อค้นหาจุดทิ้งขยะ ซึ่งระบบแอปพลิเคชันก็จะลิงค์กบั แอปพลิเคชันเมืองปลอดภัย สามารถใช้
ค้นหาตาแหน่งที่จะเอาขยะไปทิ้งได้
- หาที่ปรึ กษาด้านวิชาการ (มหาวิทยาลัย)
ทา MOU ร่ วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่แก้ปัญหาขยะอินทรี ยจ์ ากอาชีพประมง ในการลดปริ มาณขยะลง โดยการเอากากปู
ไปแปรรู ปเป็ นอาหารสัตว์ เอาไปผสมเกี่ยวกับเรื่ องของซีเมนต์ เนื่องจากกากปูมนั เป็ นแคลเซียมที่มีแมกนีเซียมสูง ทาให้
เกิดนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ ๆ
- ร้านค้าที่เข้าร่ วมในงานเทศกาลต้องคัดแยกขยะ
- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
- ตลาดขนาดใหญ่มีการจัดการขยะเอง
- คลินิก สถานพยาบาลต้องมีการจัดการขยะติดเชื้อจึงจะได้รับอนุญาต
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WM18 ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า
หมู่บา้ นจัดสรร

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
การจัดการขยะถ้ามีที่พกั ขยะ ทาให้สะดวกในการเก็บอย่างเช่น หมู่บา้ นจัดสรร ควรจะต้องมีถงั ขยะส่ วนกลางอานวย
ความสะดวก เพราะมิฉะนั้นพนักงานจะเก็บขยะไม่ทนั

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ความสะดวก เพราะมิฉะนั้นพนักงานจะเก็บขยะไม่ทนั
- ตลาดขนาดใหญ่มีการจัดการขยะเอง
มีตลาดขนาดใหญ่ คือ ตลาดใหม่ มีการบริ หารจัดการขยะเอง โดยประเมิน พบว่า ตลาดมีคุณภาพเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากตลาดมีพ้นื ที่เยอะ ขยะส่ วนใหญ่เป็ นขยะเปี ยกพวกเศษผัก และมีรถขยะไว้ใช้เอง
- คลินิก สถานพยาบาลต้องมีการจัดการขยะติดเชื้อจึงจะได้รับอนุญาต
มีรถจัดเก็บขยะติดเชื้อในคลินิก สถานพยาบาลที่เข้าร่ วมโครงการ โดยเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์และวันเสาร์ ซึ่ง
สถานพยาบาล ต้องมีหนังสื อรับรองจากเทศบาลในพื้นที่ เป็ นข้อตกลงของจังหวัดระยอง ว่าจะต้องมี เอกสารรับรองการ
จัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง มีเทศบัญญัติอยูเ่ รื่ องขยะติดเชื้อไม่เกิน 2 กิโลต่อวัน เดือนละ 300 บาท ปี ละ 3,600 บาท ถ้า
เกิน 2 กิโลมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งมีอตั รากาหนด
- หมู่บา้ นจัดสรรต้องมีที่พกั ขยะ
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- เส้นทางการเก็บขนที่ชดั เจน
มีการจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะ ซึ่ งจะมีเงื่อนไขของ TOR ในเรื่ องของการจ้างเก็บขน มีคณะกรรมการที่ตรวจการจ้าง
และมี เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลร่ วมกับ ประธานชุ มชน ซึ่ งอาจจะเป็ นประชาชนหรื อคณะกรรมการ เงื่ อนไขใน TOR มี
ข้อกาหนด การเก็บขนเป็ นเวลาที่ชดั เจน หากไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ต้องเสี ยค่าปรับ ส่ วนการเก็บขนโดยเทศบาลเอง มี
การจัดเก็บขยะโดยแบ่งคนงานออกเป็ น 2 ส่ วน คือ เก็บกวาด และเก็บขน โดยพนักงานของเทศบาล การเก็บกวาดจะ
แบ่งเป็ นโซนสี ต่าง ๆ เช่น สี ม่วง สี เขียวอ่อน สี ฟ้า สี ส้ม เป็ นส่ วนที่เทศบาลดูแล ส่ วนโซนสี เหลือง เป็ นโซนจ้างเอกชนใน

- ประสานงานกับหัวหน้าคนงาน
ใช้วิธีการประสานงานกับหัวหน้าคนงานโดยตรง ให้ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว
- ประสานงานกับสถานประกอบการ
ใช้วิธีการประสานงานกับเจ้าของผูป้ ระกอบการโดยตรง ให้ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว
WM20 จ้างเอกชนในการจัดการขยะ - เส้นทางการเก็บขนที่ชดั เจน
ในกรณี ทิ้งขยะไม่ตรงจุดกาหนด
- เก็บขนเป็ นช่วงเวลา

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
WM19 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวใน - ประสานงานกับหัวหน้าคนงาน
การทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด - ประสานงานกับสถานประกอบการ

ตารางที่ 25 (ต่อ)
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WM21 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภาพ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ตารางที่ 25 (ต่อ)

- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากการลงไปให้บริ การในชุมชน
มี การจัด เก็บ ทั้งรายปี ราย 6 เดื อน และรายเดื อน โดยจะเก็บ ที่ บ้านหรื อในชุ มชนที่ เทศบาลลงให้บ ริ การในพื้ น ที่ ซึ่ ง
สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้มากกว่าการเก็บแบบรายเดือน
- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมารับบริ การที่เทศบาล
มีการจัดเก็บทั้งรายปี ราย 6 เดือน โดยจะเก็บที่เทศบาล ซึ่งสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้มากกว่าการเก็บแบบรายเดือน แต่
หากจะเก็บรายเดือนก็แล้วแต่ความสมัครใจ

รายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
การเก็บกวาดและเก็บขน เทศบาลแบ่งเป็ นเขตแต่ละเขตก็จะมีรถรับผิดชอบ มีคาสัง่ แบ่งหน้าที่ชดั เจนว่าคันนี้เก็บตรงไหน
- เก็บขนเป็ นช่วงเวลา
พนักงานเทศบาลเก็บขยะเป็ นช่วงเวลา มีการจัดการแยกกันไป
- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากการลงไปให้บริ การในชุมชน
- เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมารับบริ การที่เทศบาล
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ
ผลจากการศึกษาออกแบบการพัฒนาเครื่ องมือระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก “WEECA” เว็บแอปพลิเคชัน
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนของผูใ้ ช้ และส่ วนผูด้ ูแลระบบ
1. ส่ วนของผู้ใช้
แอปพลิเคชันในส่ วนของผูใ้ ช้สามารถใช้งานรายการหลัก ประกอบไปด้วย ลงทะเบียนเข้า
ใช้งาน บันทึกชื่อ สกุล อีเมลล์ รหัสผ่าน และเบอร์โทรศัพท์ เข้าสู่ ระบบการใช้งาน เมนูต่าง ๆ ดัง
ภาพที่ 43-44
1.1 USE CASE DIAGRAM ของผูใ้ ช้งาน คือ ผูใ้ ช้งานระบบสามารถ เข้าสู่ระบบ
และ “ลงทะเบียนเข้า” ผูใ้ ช้งานระบบสามารถบันทึกข้อมูลในรายการ 1) เมนูระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล 2) เมนูการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม สภาพ
ปัญหาจากการตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3) ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 4) เมนูแก้ไข Profile 5)
เมนูตรวจสอบประวัติการทารายการ และ 6) ออกจากระบบ
UC1. Login
UC2. ระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล

UC3. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามสภาพ
ปัญหาจากการตรวจสอบปัจจัยเกี่ยวข้อง

UC4. คู่มือการใช้งาน

ผูใ้ ช้

UC5. แก้ไข Profile

UC6. ตรวจสอบประวัติการทารายการ
UC7. ออกจากระบบ

ภาพที่ 43 ความเชื่อมโยงระบบเว็บแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้งาน USE CASE DIAGRAM
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1.2 ACTIVITY DIAGRAM ของผูใ้ ช้งาน คือ เมื่อผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ จะแสดง
หน้าจอหลักและสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในเมนูยอ่ ย ๆ ได้

Login เข้าสู่ระบบ

หน้าจอหลัก
(เสร็จสิ้นการทางาน)
(ดาเนินการต่อ)

ระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอย ฯ

การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนตามสภาพปัญหา ฯ

คู่มือการ
ใช้งาน

แก้ไข
Profile

ตรวจสอบประวัติ
การทารายการ

ออกจาก
ระบบ

(ดาเนินการต่อ)
(เสร็จสิ้นการทางาน)

ภาพที่ 44 ความเชื่อมโยงระบบเว็บแอปพลิเคชันของผูใ้ ช้งาน ACTIVITY DIAGRAM
2. ส่ วนผู้ดูแลระบบ
ผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าสู่ขอ้ มูลการสมัครสมาชิกของผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามเมนูที่ 1 (ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล)
ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเมนูที่ 2 (การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม สภาพ ปัญหาจากการ
ตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) ดังภาพ 45-46
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2.1 ACTIVITY DIAGRAM ของผูด้ ูแลระบบ ผูด้ ูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบ
หน้าจอหลักและสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในเมนูยอ่ ย ๆ ได้

Login เข้าสู่ระบบ

หน้าจอหลัก
(เสร็จสิ้นการทางาน)
(ดาเนินการต่อ)

ระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอย ฯ

การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนตามสภาพปัญหา ฯ

คู่มือการ
ใช้งาน

แก้ไข
Profile

ตรวจสอบประวัติ
การทารายการ

ออกจาก
ระบบ

(ดาเนินการต่อ)
(เสร็จสิ้นการทางาน)

ภาพที่ 45 ความเชื่อมโยงระบบเว็บแอปพลิเคชันของผูด้ ูแลระบบ ACTIVITY DIAGRAM
2.2 USE CASE DIAGRAM ของผูด้ ูแลระบบ คือ ผูด้ ูแลระบบสามารถดู แก้ไข
ส่ งออก และลบข้อมูลการสมัครสมาชิกของผูใ้ ช้งานระบบ ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเมนูที่ 1
(ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล) และข้อมูลการตอบ
แบบสอบถามเมนูที่ 2 (เมนูการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามสภาพปัญหาจากการตรวจสอบปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง)
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UC1 ข้อมูลการสมัครสมาชิกของ
ผูใ้ ช้งานระบบ

UC2. ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
เมนูที่ 1

ผูด้ ูแล
ระบบ

UC3. ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
เมนูที่ 2

ภาพที่ 46 ความเชื่อมโยงระบบเว็บแอปพลิเคชันของผูด้ ูแลระบบ USE CASE DIAGRAM
ขั้นตอนที่ 3 กาหนด ความหมาย คุณสมบัติ และคู่มือของ “WEECA” เว็บแอปพลิเคชัน
1. กาหนดความหมายของ “WEECA” เว็บแอปพลิเคชัน คือ
W = WASTE หมายถึง การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
E = EASTERN หมายถึง ภาคตะวันออก
E = ECONOMIC หมายถึง เขตพัฒนาพิเศษ
C = CORRIDOR หมายถึง เขต/ทางเดิน
A = APPLICATION หมายถึง เครื่ องมือ
ความหมายโดยรวม คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างขึ้นโดย อาจารย์สาลี อินทร์เจริ ญ
รศ.ดร.วสุ ธร ตันวัฒนกุล และรศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
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2. คุณสมบัติของ “WEECA” เว็บแอปพลิเคชัน
ส่ วนการพัฒนาระบบมีฟั งก์ชันในการทางาน 2 ฟั งก์ชัน ซึ่ งฟั งก์ชันที่ 1 มี คุณ ลักษณะ 3
ลักษณะ และฟังก์ชนั ที่ 2 มีคุณลักษณะ 1 ลักษณะ คือ
ฟังก์ชันที่ 1 ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับเทศบาล
ระบบจะประมวลผลจากการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางสาหรับเทศบาลที่เหมาะสมกับเทศบาลของท่าน ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) สิ่ งที่ทางเทศบาลต้องดาเนิ นการต่อ คือ เทศบาลมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตรงกับข้อแนะนาต้องดาเนินการต่อเนื่อง

ภาพที่ 47 แสดงตัวอย่างสิ่ งที่ทางเทศบาลต้องดาเนินการต่อ คาอธิบายและตัวอย่างการจัดการขยะ

238
2) สิ่ งที่ทางเทศบาลควรดาเนินการเพิม่ คือ เทศบาลไม่มีการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนตรงกับข้อแนะนาควรดาเนินการเพิม่

ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างสิ่ งที่ทางเทศบาลต้องดาเนินการเพิ่ม คาอธิบายและตัวอย่างการจัดการขยะ
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3) สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการขยะที่กาหนด
ไว้พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจและสังคม (ความหลากหลายวิถีชุมชน การขยายเขต
พื้นที่รอยต่อ การเปลี่ยนแปลงประชากร ขนาดพื้นที่ และปริ มาณขยะ)

ภาพที่ 49 แสดงตัวอย่างสิ่ งที่เทศบาลดาเนินการได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการขยะที่
กาหนดไว้พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจและสังคม คาอธิบายและตัวอย่าง
การจัดการขยะ
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ฟังก์ชันที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม สภาพ ปัญหาจากการตรวจสอบปัจจัยที่
เกีย่ วข้ อง
1) ระบบจะประมวลผลจากการบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม
สภาพปัญหาจากการตรวจสอบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ภาพที่ 50 แสดงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามสภาพปัญหาจากการตรวจสอบ และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และคาอธิบาย
3. คู่มือการใช้ งาน “WEECA” เว็บแอปพลิเคชัน ที่ผ่านการปรับปรุง ตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทดลองใช้
3.1 คู่มือผูใ้ ช้งานระบบ ประกอบด้วย คานา สารบัญ หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน
(ผูใ้ ช้งานระบบ) หน้าเข้าสู่ระบบ (ผูใ้ ช้งานระบบ) เมนูการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ต้นทางสาหรับเทศบาล เมนูการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามสภาพปัญหาจากการตรวจสอบปัจจัยที่
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เกี่ยวข้อง เมนูคู่มือการใช้งาน หน้าเข้าสู่เมนูแก้ไข Profile หน้าเข้าสู่เมนูตรวจสอบประวัติการทา
รายการ เมนูออกจากระบบ ดังแสดงในภาพที่ 51

ภาพที่ 51 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน WEECA ผูใ้ ช้งานระบบ
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)

249

ภาพที่ 51 (ต่อ)

250

ภาพที่ 51 (ต่อ)
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ภาพที่ 51 (ต่อ)
3.2 คู่มือผูด้ ูแลระบบ ประกอบด้วย คานา สารบัญ หน้าลงทะเบียนเข้าใช้งาน
(ผูใ้ ช้งานระบบ) หน้าเข้าสู่ระบบ (ผูด้ ูแลระบบ) หน้าจอแสดงหน้าจอการเก็บรวบรวมข้อมูล หน้า
ข้อมูลการสมัครสมาชิก หน้าข้อมูลการตอบแบบสอบถามเมนูที่ 1 หน้าข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
เมนูที่ 2 ดังแสดงในภาพที่ 52
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ภาพที่ 52 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน WEECA ผูด้ ูแลระบบ
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ภาพที่ 52 (ต่อ)
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ภาพที่ 52 (ต่อ)
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ภาพที่ 52 (ต่อ)
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ภาพที่ 52 (ต่อ)
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ภาพที่ 52 (ต่อ)
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2. กลยุทธ์ ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือ ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ และตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ได้กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ดังนี้
1. เทศบาลในจังหวัดชลบุรี
1.1 เทศบาลนครแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ 4M
ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในสถานประกอบการ
S2 ในครัวเรื อนมีการอบรมการคัดแยกขยะ ขยะอินทรี ย ์
S3 มีการประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ นจัดสรร
S4 ขยะส่ วนใหญ่เป็ นขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อน
S5 หน่วยงานในสานักงานดาเนินการเป็ นต้นแบบ
S6 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการคัดแยกขยะ
S7 หากมีการปนกันของขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมกับขยะทัว่ ไปเทศบาลจะไม่
จัดเก็บให้
S8 มีการตรวจสอบโดยอาศัยประชาชนโทรเข้ามา (เนื่องจากพื้นที่กว้าง)
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S9 มีรถเฉพาะกิจกรณี ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ
S10 มีป้ายปักเตือนการลักลอบทิ้งขยะ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“แต่ทางเราก็เน้นเรื่ องของการทิ้งขยะจากสถานประกอบการ ขยะที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันเราจะเน้นมาก” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 49 ปี , A1, 26
กุมภาพันธ์2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ในส่ วนของครัวเรื อนเราก็มีการจัดอบรมให้กบั ชุมชน อาจจะจัดในภาพรวม
หมายถึงว่า เอาตัวแทนของชุมชนแต่ละชุมชนมาอบรม อย่างเช่นเรื่ องการคัดแยกขยะอินทรี ย”์ (ผูน้ า
ภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 65 ปี , A6, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ในส่ วนของหมู่บา้ นจัดสรรก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์” (ผูน้ าภาคีเครื อข่าย
ด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 59 ปี , A5, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ในส่ วนของเทศบาลเราเองเนี้ย เราจะประชาสัมพันธ์เรื่ องขยะอินทรี ย ์ ในห้องน้ า
เราก็จะมีถงั ให้แม่บา้ นจัดการให้ แล้วก็เราจะทาธนาคารขยะเดือนละครั้งในสานักงาน ซึ่งดูใน
ภาพรวมแล้วขยะลดลงนะคะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 49 ปี , A1, 21 มกราคม
2563, สัมภาษณ์)
“จากศูนย์เด็กเล็กนะครับเวลาทานข้าวกลางวัน เขาก็จะเทใส่ ในถังอีกที ศูนย์เด็ก
เล็กของเราก็จะทาเป็ นที่จดั การขยะอินทรี ยใ์ ห้” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 59 ปี ,
A5, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ถ้าในกรณี ของโรงงานไหนที่มีทิ้งปน ทางเราจะไม่เก็บเพราะถือว่าคุณทาผิด
เพราะคุณเป็ นสถานประกอบการต้องมีการบริ หารจัดการของคุณ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศหญิง อายุ 49 ปี , A1, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ถ้าตามที่สาธารณะนะครับก็จะมีการปักป้ ายแจ้งเตือน” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 38 ปี , A2, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 ปั ญหาการลักลอบทิ้งขยะ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ลักลอบทุกอย่างปนกัน จากในครัวเรื อนด้วย จากอุตสาหกรรม จากก่อสร้าง”
(ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพศหญิง อายุ 54 ปี , A7, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
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“จากการก่อสร้าง ก็จะทิ้งไว้ขา้ งทาง” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 64
ปี , A4, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัยสาคัญ
ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบาย
ของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 พื้นที่ภาคเกษตรกรรม และหมู่บา้ นจัดสรรดาเนินการได้ดี
O2 ไม่มีปัญหาการจัดการในพื้นที่เขตรอยต่อ
O3 มีกลุ่มไลน์แจ้งเตือน เจ้าของพื้นที่กจ็ ะเข้าไปจัดการก่อน
O4 มีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ อสม.
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ในส่ วนเกษตรกรรมเราไม่ค่อยห่วง แล้วก็หมู่บา้ นจัดสรรค่อนข้างเยอะดาเนินการ
ได้ดี” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 49 ปี , A1, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราไม่มีปัญหาเรื่ องรอยต่อ ซึ่งจะต่อกับเทศบาล และ อบต. อื่น แล้วก็เราก็จะมี
ขอบเขตติดต่อกับส่ วนอื่นเยอะแต่กจ็ ะไม่มีปัญหา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 49 ปี ,
A1, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“กลุ่มไลน์ของชุมชนเขาก็จะ capture ส่ งมาแล้วก็คนที่เขารู้จกั ในไลน์ของเราส่ งมาให้
เราเขาก็จะส่ งต่อให้คนที่รับผิดชอบในพื้นที่ เข้าไปจัดการ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง
อายุ 49 ปี , A1, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ส่ วนใหญ่จะเป็ นทางโทรศัพท์และมีทางไลน์ อสม.” (ตัวแทนประชาชนในเขต
เทศบาล เพศชาย อายุ 50 ปี , A8, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 มีประชากรแฝงมาก
T2 พื้นที่เป็ นอุตสาหกรรม เป็ นโรงงานเยอะ
T3 พื้นที่กว้างมากมีท้งั ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
T4 แรงงานต่างด้าวมีความเข้าใจในการจัดการขยะน้อย

261
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“สังคมใหญ่จริ ง ๆ เป็ นคนที่มาจากข้างนอก ลาวเขมร มาทางานในพื้นที่” (ตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาล เพศชาย อายุ 67 ปี , A9, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ที่นี่ส่วนใหญ่มนั จะเป็ นภาคอุตสาหกรรม เพราะว่ามีโรงงานเยอะ” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 49 ปี , A1, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“พื้นที่ของเรามันกว้างนะคะ แล้วแบ่งเป็ นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 49 ปี , A1, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุ ปตามตารางที่ 26 ดังนี้
ตารางที่ 27 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (S)
S1 มีการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในสถาน
ประกอบการ
S2 ในครัวเรื อนมีการอบรมการคัดแยกขยะ ขยะอินทรี ย ์
S3 มีการประชาสัมพันธ์ในหมู่บา้ นจัดสรร
S4 ขยะส่ วนใหญ่เป็ นขยะอินทรี ยจ์ ากครัวเรื อน
S5 หน่วยงานในสานักงานดาเนินการเป็ นต้นแบบ
S6 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีการคัดแยกขยะ
S7 หากมีการปนกันของขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมกับ
ขยะทัว่ ไปเทศบาลจะไม่จดั เก็บให้
S8 มีการตรวจสอบโดยอาศัยประชาชนโทรเข้ามา
S9 มีรถเฉพาะกิจกรณี ที่มีการลักลอบทิ้งขยะ
S10 มีป้ายปักเตือนการลักลอบทิ้งขยะ
โอกาส (O)
O1 พื้นที่ภาคเกษตรกรรม และหมู่บา้ นจัดสรรดาเนินการได้ดี
O2 ไม่มีปัญหาการจัดการในพื้นที่เขตรอยต่อ
O3 มีกลุ่มไลน์แจ้งเตือน เจ้าของพื้นที่กจ็ ะเข้าไปจัดการก่อน
O4 มีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ อสม.

จุดอ่ อน (W)
W1 ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ

อุปสรรค (T)
T1 มีประชากรแฝงมาก
T2 พื้นที่เป็ นอุตสาหกรรม เป็ นโรงงานเยอะ
T3 พื้ น ที่ กว้างมากมี ท้ ังภาคอุ ตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม
T4 แรงงานต่างด้าวมีความเข้าใจในการจัดการ
ขยะน้อยขยะน้อย
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1.1.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
ตารางที่ 28 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (ชุมชนเมือง ชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนอุตสาหกรรม)
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, O1, O2)
2. สร้างความเข้มแข็งระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(S7, S9, S10, O2, O3, O4)
ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. สร้างแนวทาง มาตรการในการจัดการขยะมูล
ฝอยของแรงงานต่างด้าว
(S1, S2, S6, S13, T1, T2, T3, T4)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. สร้างแนวทาง มาตรการป้ องกันการลักลอบ
ทิ้งขยะ
(W3, O2, O3, O4)

WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. พัฒนาความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม โรงงานและการ
ก่อสร้าง)
(W1, T2, T3)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ
บริ บทชุมชน
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) ส่ งเสริ มการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และการก่อสร้าง
(2) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยโดยภาคเอกชน
3) มาตรการทางสังคม
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(1) เร่ งรัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมในเขตบ้านเช่า สถานประกอบการที่
มีแรงงานต่างด้าว
(2) สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูเ่ ขตรอยต่อใน
การทาความเข้าใจประชาชน สถานประกอบการที่มีการลักลอบทิ้งขยะ
4) มาตรการทางกฎหมาย
(1) เข้มงวดกับการดาเนินการตามกฎหมายในการจับปรับ ตักเตือนการลักลอบทิ้งขยะ
โดยทีมเทศกิจ
1.2 เทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาล ได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ 4M
ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 การรณรงค์ให้มีการคัดแยกตั้งแต่ตน้ ทาง มีโครงการหลากหลาย
S2 ถนนปลอดถังในสายหลัก (โครงการหน้าบ้านหน้ามองขยะลดลง)
S3 มีการเก็บขยะเป็ นช่วงเวลา (เก็บตกขยะช่วงสาย)
S4 มีถงั ขยะแยก 4 สี บางจุด
S5 ขยะอินทรี ยใ์ นตลาดมีคนมารับซื้อเป็ นอาหารสัตว์
S6 ชุมชนเป็ นคนกาหนดจุดวาง/จุดปลอดถังเอง
S7 มีชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ (ได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะมูลฝอย
หลายรางวัล)
S8 มีจุดที่เป็ นจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน
S9 หัวหน้างาน พนักงาน ประชาชน แจ้งเรื่ องบางจุดยังไม่มีการเก็บขน
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S10 เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนได้ ร้อยละ 90 ครัวเรื อนละ 10 บาท/เดือน
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ก็เหมือนกับเทศบาลหลายที่กต็ อ้ งทาการรณรงค์ให้มีการคัดแยกตั้งแต่ตน้ ทาง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“บางโซนเราจะไม่ให้มีเลย ประมาณนั้นโครงการด้วยแล้วเป็ นพื้นที่ของเราผังเมือง
น่ะ มันมีมานานแล้วเนาะ เราจะไม่ให้มีในเส้นนั้นเส้นสุ ขมุ วิท เส้นกลางสุ ขมุ วิทเนี้ย เป็ นบริ ษทั ห้าง
ร้านคุณจะต้องดาเนินการจัดหาเอง คือสังเกตว่าจะไม่มี เป็ นจุดปลอดถังขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“วิธีการเก็บถัง พอเก็บถังโดยเฉพาะฝั่งซ้ายของเทศบาล ขยะลดเลย” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เราจะให้ทิ้งขยะเป็ นเวลา โดยมาวางหน้าหน้าบ้านแล้วรถเราจะไล่เก็บ” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เดียวจะมีโครงการเปิ ดหน้าบ้านน่ามองคือโครงการนี้จะเป็ นโครงการที่วา่ ให้ทุก
หน่วยงานในเทศบาลลงไปพร้อมกัน 1 อาทิตย์กค็ ือวันศุกร์กเ็ หมือนใครมีหน้าที่ขอ้ มูลเป็ นเชิงรุ ก
ใครมีหน้าที่อะไรอย่างเช่น กองคลังไปเก็บค่าขยะ หรื อกองช่าง ก็ไปมัดรวบสายไฟไปตัดกิ่งไม้
ส่ วนเรากองสาธารณสุ ขที่เป็ นแม่งาน ก็จะมีเหมือนออกหน่วยแล้วก็มีตลาดนัดรี ไซเคิลก็จะเป็ นพวก
ขยะแลกไข่กค็ ือทั้งปี จะทาตลอด” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28
กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ถังแยกค่ะ คืออย่างน้อยที่ต้งั กระทรวงเราทาไว้ 4 ถังตามสี เลย” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“พวกเศษอาหารตามตลาดก็จะมีคนมารับซื้อซึ่งจากที่เราสารวจมาแล้วเขาจะรับซื้อ
ไปเลี้ยงสัตว์” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“โครงการหรื อกิจกรรมเกี่ยวกับการแยกขยะมีเยอะมาก” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
พอตอนหลังเราก็ตอ้ งจัดหาถังไปด้วย คืออย่างน้อยก็เหมือนว่าทางชุมชนต้องการ
ขยะจากชุมชน ว่าตั้งจุดนี้หรื ออะไรไหม ในความสะอาดหรื อบ้านใกล้คนแก่ หรื ออะไรอย่างเงี้ยที่
ป่ วยไหมหรื ออะไรถ้าดูภูมิทศั น์กเ็ หมือนมีขอ้ ตกลงกับทางชุมชน”(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
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“ชุมชนต้นแบบที่เรารายงานออกไปเป็ นบางชุมชน จะมีชุมชนต้นแบบ” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“โครงการที่เป็ นผลงานของเราเราได้รับรางวัลเกี่ยวกับพวกการประกวดเยอะ”
(ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 61 ปี , C5, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เราก็จะตั้งจุดที่เป็ นจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชนเรามี 20 ชุมชนเราก็ต้งั หมด
เลย แล้วก็มีสถานประกอบการใหญ่ ๆโรงเรี ยน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี ,
C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ตอนนี้เก็บถูกมากค่ะเก็บ 10 บาท ต่อเดือน ซึ่งจะได้ประมาณ 90% ขึ้น ใช้วิธีการ
ที่ให้นอ้ งจัดเก็บรายได้ลงไปเก็บตามบ้านเลย เขาก็จะวิ่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเก็บตามบ้าน” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 การบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างยาก
W2 การจัดทาถังขยะเปี ยกทายากเป็ นชุมชนเมืองไม่มีพ้นื ดิน
W3 ไม่มีพ้นื ที่ทิ้งขยะของตัวเอง
W4 ปัญหาทิ้งขยะไม่เป็ นเวลาทาให้มีขยะตกค้าง
W5 ประชาชนอยากได้ถงั ขยะเพิ่ม
W6 ประชาชนมีทศั นคติเป็ นผูร้ ับอย่างเดียว
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“เขียนป้ ายว่าห้ามทิ้งขยะเดี๋ยวจะจับปรับ สองหมื่น หมื่นนึงตามบทกฎหมายของ
พ.ร.บ.สาธารณสุ ข แต่เราก็เหมือนแค่ไปลูบแต่ในทางปฏิบตั ิ มันไม่ได้” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ปัญหาเมืองของเราเนี้ยเรื่ องการจัดทาถังขยะเปี ยกเนี้ยที่ตอ้ งใช้พ้นื ดินจะไม่ได้100%
เพราะว่ามันเป็ นพื้นที่เมืองมันไม่ค่อยมีพ้นื ดินขุดไปเจาะก็จะเจอท่อเจอนัน่ เจอนี่” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ของเราอาเภอเมืองมีปัญหาตรงที่วา่ cluster เนี้ย ไม่มีพ้นื ที่ทิ้งขยะของตัวเอง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
“ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของขยะตกค้าง แล้วกองไว้ เนื่องจากเอามาทิ้งไม่เป็ นเวลา”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
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“มีปัญหาเรื่ องขยะอะไรแบบนี้ ปัญหาเกิดขึ้นถังไม่พอ จุดจะเพิม่ ได้ไหมจะเอาไปทิ้ง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เอาน้ า EM ไป คือเราจะไม่แจกแบบ จะแจกประมาณขวดน้ าแล้วให้ไปต่อยอด เรา
ไปแจกเนี้ยความคิดของเขาคือ แบมืออย่างเดียว คือขอหลักจากหน่วยงาน แค่เขาขออย่างเดียวเขาก็ไม่
รู้จกั ลงมือทา เอาแต่ขอเรา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28 กุมภาพันธ์
2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัยสาคัญ
ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบาย
ของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 มีพ้นื ที่นอ้ ย
O2 มีการจัดการขยะเขตรอยต่อ ถ้าเจอก็เก็บ (จัดการโดยการติดป้ ายห้ามทิ้ง
ประสานพื้นที่รอยต่อ)
O3 ประชาชนให้ความร่ วมมือ
O4 ชุมชนเป็ นเบื้องต้นของการรับซื้อคืนขยะรี ไซเคิล
O5 โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ เด็กมีแรงผลักมากกว่าประชาชนทัว่ ไป
O6 ตลาดขนาดใหญ่จดั การขยะเอง
O7 มีโรงเรี ยน ชุมชน สถานประกอบการ เป็ นภาคีเครื อข่าย
O8 มีการแจ้งเรื่ องการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์ (พื้นที่เล็ก)
O9 มี application สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่
O10 นักท่องเที่ยวให้ความร่ วมมือในการทิ้ง คัดแยกขยะ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“พื้นที่เราไม่เยอะถึงเราเป็ นเมืองก็พ้นื ที่เรามีจากัด 4.57 ตารางกิโลเมตร แล้วมันจะ
ติดเป็ นพื้นน้ าซะอีก 1 ตารางกิโลเมตรก็จะเหลือแค่ 3 หน่อยๆ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศ
หญิง อายุ 50 ปี , C1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“มันเป็ นเรื่ องปกติค่ะถ้าเราเห็นเราก็เก็บให้ ถ้าเขาเห็นของเราเขาก็เก็บให้ เพราะว่า
ส่ วนมากก็จะรู้จกั กัน เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่ องนี้มีแค่คุยกันเองว่าให้บอกชาวบ้านหน่อยว่าจะ
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ทิ้งยังไง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่ม
เฉพาะ)
“ก็เป็ นหูเป็ นตา ก็เป็ นเหมือนตัวเชื่อมประสาน เหมือนคนในพื้นที่ หรื ออะไรอ่ะ
ใช้หวั หน้าชุมชนกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของเขาเขาช่วยเราด้วยไม่ง้ นั แก้ไขไม่ได้เราก็จะ
ประสานให้ช่วยดูบา้ นเลขที่นี่ให้หน่อย ให้เขาใช้มาตรการทางสังคมไปไม่ง้ นั ถ้าเราไปแจ้งตารวจ
หรื ออะไร ก็ไม่ดี” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 65 ปี , C4, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“ชุมชนจะเป็ นเบื้องต้นของการรับซื้อคืนขยะรี ไซเคิลหรื อเอามาฝากเป็ นธนาคาร”
(ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , C7, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“โรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรี ยน ก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์แล้วก็ตาม
แนวทางนโยบายจังหวัดสะอาดก็ทามาคือเด็กแรงผลักดีกว่ากว่าประชาชนทัว่ ไป ก็จะมีการทาปุ๋ ย
หมักจากขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“ของเรามีตลาดใหญ่ คือตลาดใหม่ เขาบริ หารจัดการเองเพราะว่าเราไปประเมิน
พบของเขานี้ตลาดเกินมาตรฐานด้วย เขาก็เลยจัดซื้อ คือเขามีพ้นื ที่ของเขาเอง ของเขาไม่น่าเป็ นห่วง
เพราะว่าของเขาเป็ นขยะเปี ยกเยอะพวกเศษผัก เขาซื้อรถเอง คือเขาบริ หารจัดการเองเราไม่ตอ้ งเขามี
คนของเขา เขาถือว่าลงทุนของเขาเอง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28
กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
“ประสานงานความร่ วมมือกับโรงเรี ยนในเรื่ องของนม UHT เราก็รวบรวมมา
ตลอดเรื่ องของธนาคารขยะตามชุมชน โรงเรี ยน” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 59 ปี ,
C6, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“มีโรงเรี ยนก็จะเป็ นภาคีของเราหลักๆ ผูน้ าชุมชนบางส่ วนที่เขามีการจัดทา
ธนาคารขยะผูป้ ระกอบการ แหล่งท่องเที่ยวอย่างกับตลาดประมงเป็ นตลาดปลอดโฟม” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“โทรมาแจ้งก็ได้มาเขียนคาร้องก็ได้ หรื อว่า ร้องผ่านศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนของ
เทศบาลก็จะมีหลายช่องทางในเรื่ องของขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี ,
C2, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“แอปพลิเคชันสาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่เนี้ยเขาจะมีการตั้งแอดมินกลุ่มว่าใครจะเป็ น
คนดูแลอย่างนี้ค่ะ ในพื้นที่ที่เขตเทศบาล” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 37 ปี , C2, 28
กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
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“แต่วา่ เขามีจิตสานึกเยอะครับ นักท่องเที่ยว เพราะว่าพวกนี้เขาจะมีรถมาเอง เขาก็
มีการศึกษา แต่พวกนี้เราก็ประกาศ แต่เราก็มีถงั ให้อะไรอย่างนี้แต่ในบางที่มีช่วงห่างๆ ที่ต้งั ไว้ให้
พวกนี้กไ็ ม่น่าเป็ นห่วง ไม่ค่อยมีปัญหา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28
กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 ประชาชนนอกเขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งในพื้นที่ (เรี ยกมาคุยในกรณีพบเจอ)
T2 ประชาชนค่อนข้างหนาแน่น
T3 ประชาชนแฝง (นักท่องเที่ยว/แรงงาน) เอาขยะมาทิ้งในพื้นที่
T4 เป็ นชุมชนเมืองและชนบทการจัดการแตกต่างกัน
T5 โรงเรี ยนยังมีการคัดแยกขยะเฉพาะที่ขายได้
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ละแวกที่เป็ นบ้านเช่า ก็จะมีแรงงาน การทิ้งขยะก็จะไม่เป็ นที่” (ตัวแทนประชาชน
ในเขตเทศบาล เพศชาย อายุ 61 ปี , C8, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ประชากรแฝงชอบทิ้งขยะลงใต้ถุน เราก็จะใช้วิธีการลงไปคุยกับเจ้าของบ้านเช่า
ว่าต้องบอกจัดการยังไง สอนวิธีการทิ้งขยะ แล้วก็ให้ช่วยกันเก็บเลยให้เขานัน่ แหละค่ะเป็ นคนช่วย
แต่กค็ นงานของเราเป็ นส่ วนหนึ่งด้วยแล้วเขาก็ตอ้ งช่วยเก็บด้วยก็ตอ้ งร่ วมมือกัน” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 50 ปี , C1, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ประชาชนเขาก็ยงั ขาดจิตสานึกขาดการให้ความร่ วมมือ นโยบายที่ตอ้ งมีต่อเนื่อง
ด้วย” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , C3, 28 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุ ปตามตารางที่ 28 ดังนี้
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ตารางที่ 29 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (S)
S1 การรณรงค์ให้มีการคัดแยกตั้งแต่ตน้ ทางหลากหลาย
S2 ถนนปลอดถังในสายหลัก (โครงการหน้าบ้านหน้ามอง)
S3 มีการเก็บขยะเป็ นช่วงเวลา (เก็บตกขยะช่วงสาย)
S4 มีถงั ขยะแยก 4 สี บางจุด
S5 ขยะอินทรี ยใ์ นตลาดมีคนมารับซื้อเป็ นอาหารสัตว์
S6 ชุมชนเป็ นคนกาหนดจุดวาง/จุดปลอดถังเอง
S7 มีชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
S8 มีจุดที่เป็ นจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน
S9 มีหวั หน้างาน พนักงาน ประชาชน ตรวจสอบ
S10 เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนได้ ร้อยละ 90
โอกาส (O)
O1 มีพ้นื ที่นอ้ ย
O2 มีการจัดการขยะเขตรอยต่อ ถ้าเจอก็เก็บ
O3 ประชาชนให้ความร่ วมมือ
O4 ชุมชนเป็ นเบื้องต้นของการรับซื้อคืนขยะรี ไซเคิล
O5 โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ เด็กมีแรงผลักที่ดี
O6 ตลาดขนาดใหญ่จดั การขยะเอง
O7 มีโรงเรี ยน ชุมชน สถานประกอบการ เป็ นภาคีเครื อข่าย
O8 มีการแจ้งเรื่ องการตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์
O9 มี application สาหรับผูท้ ี่อยูใ่ นพื้นที่
O10 นักท่องเที่ยวให้ความร่ วมมือในการทิ้ง คัดแยกขยะ

จุดอ่ อน (W)
W1 การบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างยาก
W2 การจัดทาถังขยะเปี ยกทายากเป็ นชุมชน
เมืองไม่มีพ้นื ดิน
W3 ไม่มีพ้ืนที่ทิ้งขยะของตัวเอง
W4 ปัญหาทิ้งขยะไม่เป็ นเวลาทาให้มีขยะ
ตกค้าง
W5 ประชาชนอยากได้ถงั ขยะเพิ่ม
W6 ประชาชนมีทศั นคติเป็ นผูร้ ับอย่างเดียว
อุปสรรค (T)
T1 ประชาชนนอกเขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งใน
พื้นที่ (เรี ยกมาคุยในกรณี พบเจอ)
T2 ประชาชนค่อนข้างหนาแน่น
T3 ประชาชนแฝง (นักท่องเที่ยว/แรงงาน) เอา
ขยะมาทิ้งในพื้นที่
T4 เป็ นชุมชนเมืองและชนบทการจัดการ
แตกต่างกัน
T5 โรงเรี ยนยังมีการคัดแยกขยะเฉพาะที่ขายได้

1.2.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 30 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. สร้างการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งต้นทาง
(S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, O1, O3, O4, O5,
O6, O7, O8, O11)
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตรอยต่อ
(S9, O2, O8, O9)
ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. สร้างความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
(S1, S3, S7, T1, T2, T3, T4)
2. สร้างแนวทาง มาตรการในการจัดการขยะมูล
ฝอยของแรงงาน
(S3, S4, T3)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. ส่ งเสริ มการจัดการขยะอินทรี ยต์ ามบริ บทของ
พื้นที่
(W2, W4, O3, O5, O6, O7)
2. สร้างวินยั ให้ประชาชนทิ้งขยะตามเวลาที่
กาหนด
(W1, W4, W5, O3, O5, O6, O7, O8, O9)
WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน
ด้านการจัดการขยะ
(W5, W6, T2, T3, T4, T5)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ
บริ บทชุมชน
(2) พัฒนาศักยภาพของภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(3) ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้เกิดความตระหนัก การรับผิดชอบร่ วมกันในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) พัฒนา เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การตรวจสอบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนในเขตรอยต่อ
(2) ส่ งเสริ มการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในกลุ่มแรงงาน
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3) มาตรการทางสังคม
(1) สร้างวินยั และจิตสานึกให้ประชาชนทิ้งขยะตามเวลาที่กาหนด และมีความรับผิดชอบ
ต่อการเป็ นผูก้ ่อขยะ
1.3 เทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
1.3.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ 4M
ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 ผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นตัวอย่างในการจัดการขยะ มีการติดตาม
ตรวจสอบการจัดการขยะด้วยตนเอง
S2 มีคณะกรรมการบริ หารจัดการขยะจากทุกภาคส่ วน
S3 มีโครงการทั้งในชุมชน วัด และโรงเรี ยน (ถังหมักชีวภาพ โครงการผ้าป่ าขยะ
โครงการขยะสร้างค่า ประกวดชุมชนน่าอยูน่ ่ามอง)
S4 มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง (เดินรณรงค์ การประชุม เสี ยงตามสาย)
S5 มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ (แปรรู ปกากปู ขยะอินทรี ยท์ า
น้ าหมัก กิ่งไม้เป็ นปุ๋ ยหมัก)
S6 มีกลุ่ม line ในการติดต่อ ตรวจสอบ
S7 เทศบาลเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชนเป็ นแหล่งศึกษาดูงาน
S8 มีการพัฒนานวัตกรรมจากขยะ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
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“เราก็ใช้ทฤษฎีคือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งนายกเราก็เดินกัน ที่นี่ดีอย่างคือท่าน
นายกไม่วา่ จะให้ทาอะไรท่านก็ทาหมด แกเดินฉันก็เดิน แกแหกปาก ฉันก็แหกปาก ฉันเต้นแกก็เต้น
นายกที่นี่ได้ใจคน นายกก็จะพูดทุกครั้งที่มีการประชุมจะต้องพูดเรื่ องขยะทุกครั้งว่าเราจะทายังไงเรา
ต้องสอนเขาไปเรื่ อย ๆ จนเขาเกิดความรู้สึกเองว่าต้องขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง
อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“นายกลงไปช่วยกับชาวบ้านเป็ นต้นแบบ ซึ่งอันนี้เป็ นขยะอินทรี ยจ์ ะมีรูอยูต่ รง
กลาง ขยะอินทรี ยม์ นั จะซึมไปเรื่ อย ๆ ท่านนายกก็เอาไปทาเพราะท่านนายกบอกว่าถ้าไม่ทาก่อนคน
อื่นก็จะไม่เชื่อบ้านนายกเขาจะเอาไปทา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21
มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราก็มีโครงการนึงคือ ในเรื่ องของถังหมักชีวภาพ เราก็อย่าลืมว่าศรี ราชา เป็ นดง
สับปะรด เราจะใช้เปลือกสับปะรดอย่างไรที่ทิ้งกันแล้วแถมไปทิ้งในถังขยะเป็ นกรดแล้วกัดรถขยะ
เราด้วย รถขยะเราผุง่ายพังง่าย แล้วเราจึงหันมาคิดว่าจะทายังไงให้กลุม่ พวกนี้หนั มาทาน้ าหมัก
ชีวภาพ สาหรับเอาไว้ลา้ งพื้นล้างนูน้ ล้างคราบไขมันต่าง ๆ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง
อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เราก็มีกิจกรรมในเรื่ องของประชารัฐสร้าง 5 ส มีวดั มีโรงเรี ยนมีชุมชน ก็คือต้อง
ให้มนั สะอาด แล้วของอันไหนที่เราเหลือจากใช้แล้ว แล้วก็เอามากองอันไหนที่เอามาทาให้เกิด
ประโยชน์ได้เอาไปสร้างค่าต่อ ส่ วนไหนที่ไม่ได้แล้วก็เอาไปโม่” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศ
หญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราก็ดาเนินการในเรื่ องของการให้ความรู้ในเรื่ องของการคัดแยกขยะ ในเรื่ อง
กิจกรรมเราก็จะมีการนาขยะรี ไซเคิลมาทาผ้าป่ าขยะ ก็คือให้แต่ละชุมชนเอาขยะที่รีไซเคิลได้ของแต่
ละชุมชนมาบริ จาคแล้วเราก็ไปขายเป็ นกองทุนสาหรับเอาไปช่วยเหลือผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส คนไข้
ติดเตียง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 33 ปี , F4, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่ม
เฉพาะ)
“เรามีวฒั นธรรมสะอาดในการสร้างจิตสานึกให้เขามีจิตอาสาในการดูแลชุมชน
ของเขา เราก็เลยเกิดกิจกรรม คือวัฒนธรรมรักสะอาดช่วยกันทุก ๆ 3 เดือนและเราก็ทาจิตอาสา
ร่ วมกัน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เทศบาลจะเป็ นจุดรวบรวมขยะต้นทางที่เป็ นขยะอันตราย เพื่อที่จะรอ อบจ. ไป
กาจัด” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“แต่ละชุมชนเขาก็จะมีจุดรวมขยะรี ไซเคิลของเขา แล้วเขาก็จะขายเป็ นเงินของ
ชุมชนเขาเอง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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“มีการคัดแยกขยะมีการมอบถังขยะในชุมชน ถังขยะแบบขยะเปี ยก เป็ นปุ๋ ยขยะ
อินทรี ย ์ (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 62 ปี , F6, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่ม
เฉพาะ)
“เรามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เยอะอยู่ ของเรามีประชาสัมพันธ์วา่ จะเป็ น
สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ เสี ยงตามสาย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็ นการลดต้นทาง เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กบั เขา เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์มีการออนแอร์ เราก็จะมีการพูดทุกวัน จนเขาจาได้
หมดแล้วว่าขยะมีกี่ประเภท ว่าตอนนี้ทางเรามีกี่สี สี แดงไม่มีแล้วนะ สี แดงจะไป อยูท่ ี่จุดของ
เทศบาลแล้ว” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ก็มีการรณรงค์หลายเรื่ อง นักเรี ยนเวลามีการประชุมทุกครั้ง เขาจะให้นกั เรี ยน
หรื อประชาชนทัว่ ไป จัดเวทีเดินรณรงค์คดั แยกขยะ” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ
62 ปี , F6, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“แล้วก็เศษอาหาร เศษปู รู้สึกเหมือนกับว่าเทศบาลจะเคยทาเอาพวกเปลือกหอย
เอามาทา ทาเป็ นปูทางเท้า ทาเป็ นอิฐบล็อก เทศบาลก็สนับสนุนให้เราทา” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้าน
สุ ขภาพ เพศชาย อายุ 74 ปี , F5, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ในไลน์กลุ่มบุคคลจะเข้าไปให้กาลังใจว่าวันนี้ตรงนี้สะอาดนะ ว่าเออเยีย่ ม เราจะ
เข้าไปอยูท่ ุกกลุ่มเลยแล้วก็จะเน้นให้ ผอ. เข้าไปดูบ่อยเช้า เมื่อตื่นขึ้นมาจะต้องเข้าไปดูใน LINE
แล้วว่าพอคุณเข้ามาดูไหมหัวหน้าฝ่ ายคนเข้ามาดูไหมเพราะฉะนั้นเนี้ย เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมนั เร็ วมาก
เราไม่จาเป็ นต้องเดินไปดู เราดูรายละเอียดในไลน์” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี ,
F1, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราก็พยายามที่จะสร้างให้เขาทาเองรักษาเองดูแลเองก็จะเกิดความยัง่ ยืนอันนี้
กาลังเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ให้กบั ชุมชนพอชุมชนแตกแยกกับเราไป ภรรยาผูว้ า่ มาดู ก็กลุ่มแม่บา้ น
มหาดไทยมา เพราะว่าเขาขยายจากเราไปให้กบั ประธานชุมชนที่บา้ นเขาเป็ นน้ าหมัก” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“อสม. ของเราทั้งหมดมีความคิดและมีความสามารถในเรื่ องของการสร้างอุปกรณ์
ให้กบั ชุมชนของเขา เขาก็จะเอาขยะมาทา เช่น มีผปู ้ ่ วยข้อติด เขาก็สร้างเป็ นเหมือนกับเครื่ องออก
กาลังกายให้กบั ชุมชนผูม้ ีภาวะข้อติดแล้วเขาก็นามาสร้างแล้วก็แจกให้กบั ชุมชน อันนี้เป็ นสิ่ งที่เรา
ทาจากทางมะพร้าว มะพร้าวของเราเยอะเขาก็มาดูวา่ การที่จะทาให้ผปู ้ ่ วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะใช้
ไอ้เนี้ยที่เป็ นต้นทางมาสร้างให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชนได้ยงั ไง เขาก็คิดเองทาเอง เขาก็จะดูเวลา
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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จุดอ่อน (Weakness)
W1 ขาดตลาดที่จะรับซื้อนวัตกรรมจากขยะ
W2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้นอ้ ยมาก (ครัวเรื อนละ 20 บาท/เดือน)
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“เรื่ องการจัดการขยะเนี้ยมีปัญหามาก ว่าด้วยเริ่ มต้นของการจัดเก็บเนี้ยวิธีการ
จัดเก็บเนี้ยเดือนละ 20 บาทต่อหลังต่อเดือน ขนาด 20 บาทเราเองยังเก็บยากเลย เพราะพวกพีน่ อ้ ง
ประชาชนไม่ค่อยจ่ายค่าขยะ แล้วก็อา้ งแต่วา่ ท้องถิ่นจะต้องจะต้องดาเนินการต้องดูแลเรื่ องความ
สะอาดต้องดูแลเรื่ องความเป็ นอยูอ่ ะไรให้เรี ยบร้อย แต่ในเรื่ องของค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพูดถึง
เพราะฉะนั้นเนี้ยเราเองก็ในเรื่ องของการจัดเก็บต่อเดือน เดือนนึง 20 บาท ปี นึง 240 บาท นี่ของเรา
เนี้ยหนึ่งปี มีประมาณ 7,000 กว่าครัวเรื อน 7 พันกว่าในขณะนี้เราเก็บค่าขยะได้ประมาณปี ที่แล้ว
1,290,000 บาท เพราะฉะนั้นรายได้จากการจัดเก็บของเราเนี้ยน้อยมาก” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , F1, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ชุมชนของเรามีการพัฒนานวัตกรรมจากขยะ อย่างเช่น เปลือกหอย เก้าอี้จากซอง
ขนม หรื อ อสม. ใช้ทางมะพร้าวทาเป็ นอุปกรณ์บริ หาร ให้กบั ผูป้ ่ วยที่มีภาวะข้อติด แต่เรามีปัญหา
ตรงที่ ไม่มีแหล่งจาหน่ายสิ นค้า ทาออกมาแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหน แล้วขายให้ใคร” (ผูน้ าภาคี
เครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 65 ปี , F7, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัยสาคัญ
ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบาย
ของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 ประชาชนร่ วมระดมความคิดเห็นในการวางจุดทิ้งขยะ
O2 ประชาชนมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน
O3 อสม. พัฒนาขยะมาเป็ นนวัตกรรมในการดูแลผูป้ ่ วย
O4 มีการจ้างเหมาคนในชุมชนเป็ นพนักงานกวาด โดยทา MOU กับเทศบาล
O5 ประธานชุมชนมีศกั ยภาพและเป็ นแกนนาในการจัดการขยะ
O6 ทา MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนาด้านวิชาการ (แปรรู ป
กากปูเป็ นอาหารสัตว์และปูนซีเมนต์)
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O7 มีนโยบายของรัฐบาลและเทศบาลรับบโยบายมาดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
O8 มีแอปพลิเคชันเพื่อหาที่ทิ้งขยะ โดย link กับแอปพลิเคชันเมืองปลอดภัย
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“กากปูวนั นึงไม่รู้กี่ถงั เราก็เลยมีการกาหนดก็คือผูท้ ี่ทาในเรื่ องของกิจการประมง
เกี่ยวกับเรื่ องของกลิ่นเหม็นกากปูเศษนูน้ เศษนั้นอะไรเนี้ย เราก็เลยมาระดมความคิดกันในชุมชน ก็
เลยสร้างวางจุดตาแหน่งของการทิ้งพวกนี้ไว้ให้เราจุดนึง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง
อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“แล้วแต่ละชุมชนเขาก็จะมีจุดรวมขยะขยะรี ไซเคิลของเขาแล้วเขาก็จะขายเป็ นเงิน
ของชุมชนเขาเอง เขาจะสร้างต่อยอดจากเราไปเรื่ อย ๆ อันนี้เป็ นสิ่ งที่จดั การเรื่ องขยะต้นทาง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“อสม. ของเราทั้งหมดมีความคิดและมีความสามารถในเรื่ องของการสร้างอุปกรณ์
ให้กบั ชุมชนของเขา เขาก็จะเอาขยะมาทา เช่น มีผปู ้ ่ วยข้อติด เขาก็สร้างเป็ นเหมือนกับเครื่ องออก
กาลังกายให้กบั ชุมชน ผูม้ ีภาวะข้อติดแล้วเขาก็นามาสร้างแล้วก็แจกให้กบั ชุมชน” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“สิ่ งที่สาคัญ คือขยะต้นทางของพี่จะไม่ได้ใช้การจ้างพนักงานของเทศบาล แต่พี่
จะใช้วิธีการทา MOU ของแต่ละชุมชน เอาชาวบ้านมาทาสัญญากับพี่ แล้วพี่ให้ค่าตอบแทน โดยที่พี่
ไม่ได้เอาคนของพี่นะ เอาคนในชุมชนของเขา ซึ่งเขาคัดมา ใครที่มีรายได้นอ้ ย แล้วอยูใ่ นชุมชนเป็ น
คนบางพระ มีจิตสานึกที่จะช่วยเป็ นหูเป็ นตาแทนพี่ ไม่อย่างนั้นพี่ไม่มีน้ ายาหรอกดูท้งั หมด 10 ชุมชน
แต่ละคนก็จะมีศกั ยภาพในการที่จะรายงานของชุมชนตัวเอง กูเพิ่งกวาดไปเมื่อตะกี้มึงมาทิ้งอีกแล้ว
เขาก็จะด่าให้เราเสร็ จ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เราได้ทา MOU ร่ วมกับมหาวิทยาลัย มทร. ก็คือเรื่ องกากปูมนั เป็ นแคลเซียมที่มี
แมกนีเซียมสูงแล้วก็ เราก็ร่วมกับ มทร. คิดค้นในเรื่ องของการทาเอาไปผสมกับอาหารสัตว์ เอาไป
ผสมเกี่ยวกับเรื่ องของซีเมนต์ ก็เลยทาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“อันนี้สิ่งที่สาคัญก็คือ นโยบายเรื่ องของขยะเนี้ย เป็ นนโยบายใหม่ต้งั แต่ปี 58 ที่วา่
มีเรื่ องของขยะที่เป็ นปัญหาระดับชาติ เทศบาลก็เลยมีการกาหนดในเรื่ องของการจัดการขยะต้นทาง
เรื่ องของขยะมันจะมีต้งั แต่ตน้ ทาง กลางทาง เรื่ องของการขนย้าย และการนากลับไปกาจัดขยะ”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 21 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)

276
“ก็จะมีจุดนึงที่เราเข้าไปลิงค์กบั เรื่ องของความทันสมัยแอปพลิเคชันเพื่อความ
สะดวกสบาย คุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณอยูต่ รงนี้คุณมาเทศบาลคุณ คุณจะเอาขยะไปทิ้งที่จุดไหน อันนี้มนั
จะลิงค์กบั แอปพลิเคชันเมืองปลอดภัยเราก็จะมีจุดตั้งถังขยะพอเข้าไปปุ๊ บก็เข้าไปลิงค์เลย ลิงค์ปุ๊บก็
จะรู้เลย ว่าเราอยูต่ าแหน่งนี้ตาแหน่งนี้จะเอาขยะไปทิ้งที่ไหนเรี ยกว่ามีความทันสมัยของแอปเข้ามา
ใช้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 มีประชากรแฝงเยอะและมีอพาทเมนท์ ห้องเช่า เป็ นจานวนมาก
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“เทศบาลเรามีประชากรอยูป่ ระมาณ 14,000 คนมีประชากรแฝงและเคลื่อนย้ายที่
เป็ นแรงงานที่ทางานอยูท่ ี่แหลมฉบังก็ประมาณ 10,000 คน ก็อยูท่ ี่ประมาณ 20,000 คน พบว่าเราจะมี
อพาร์ทเมนท์มีหอ้ งพักอะไรเยอะของพี่น้ ีมี 8-9 พันหลัง แล้วแฟลต อพาร์ทเมนท์ มีกี่หอ้ งฮะก็นึกดู”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 53 ปี , F2, 27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“จุดอ่อนประชากรแฝงเยอะ คนอยูท่ ี่อื่นนะ มาอยูบ่ า้ นเรา แล้วก็ไม่ร่วมมือมาอยู่
แค่อาศัยทางาน นักท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน” (แกนนาภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 65 ปี , F7,
27 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี สามารถสรุ ปตามตารางที่ 30 ดังนี้
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ตารางที่ 31 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง (S)
S1 ผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นตัวอย่างในการจัดการขยะ
มีการติดตาม ตรวจสอบการจัดการขยะด้วยตนเอง
S2 มีคณะกรรมการบริ หารจัดการขยะจากทุกภาคส่ วน
S3 มีโครงการทั้งในชุมชน วัด และโรงเรี ยน
S4 มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
S5 มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ (แปรรู ป
กากปู ขยะอินทรี ยท์ าน้ าหมัก กิ่งไม้เป็ นปุ๋ ยหมัก)
S6 มีกลุ่ม line ในการติดต่อ ตรวจสอบ
S7 เทศบาลเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนเป็ นแหล่งศึกษาดูงาน
S8 มีการพัฒนานวัตกรรมจากขยะ
โอกาส (O)
O1 ประชาชนร่ วมระดมความคิดเห็นในการวางจุดทิ้งขยะ
O2 ประชาชนมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน
O3 อสม. พัฒนาขยะมาเป็ นนวัตกรรมในการดูแลผูป้ ่ วย
O4 มีการจ้างเหมาคนในชุมชนเป็ นพนักงานกวาด โดยทา
MOU กับเทศบาล
O5 ประธานชุมชนมีศกั ยภาพและเป็ นแกนนาในการจัดการขยะ
O6 ทา MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนา
ด้านวิชาการ (แปรรู ปกากปูเป็ นอาหารสัตว์และปูนซีเมนต์)
O7 มีนโยบายของรัฐบาลและเทศบาลรับบโยบายมา
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
O8 มีแอปพลิเคชันเพื่อหาที่ทิ้งขยะ โดย link กับ
แอปพลิเคชันเมืองปลอดภัย

จุดอ่ อน (W)
W1 ขาดตลาดที่จะรับซื้อนวัตกรรมจากขยะ
W2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้นอ้ ยมาก (ครัวเรื อน
ละ 20 บาท/เดือน)

อุปสรรค (T)
T1 มีประชากรแฝงเยอะและมีอพาทเมนท์ ห้อง
เช่า เป็ นจานวนมาก

1.3.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 32 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ เป็ นต้นแบบ (Model)
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(S1, S2, S5, S7, S8, O2, O3, O5)
2. ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมจากขยะของคน
ในชุมชน
(S2, S3, S4, S5, S6, S8, O1, O2, O3, O6, O8)
3. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของคนในชุมชน
(S5, O2, O4, O8)
ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. สร้างแนวทาง มาตรการในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในบ้านเช่า
(S4, S9, S10, T1)
2. สร้างความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว
(S1, S2, S9, S10, T1)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. พัฒนาวิธีการ มาตราการในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
(W2, O2, O5,)

WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. สร้างและพัฒนาระบบการจาหน่ายนวัตกรรม
จากขยะมูลฝอยชุมชน
(W1, T1)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ตน้ แบบ (Model) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) นาเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(3) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยโดยภาคเอกชน
(4) จัดหาแหล่งรับซื้อ หรื อสร้างกลไกทางการตลาด เพื่อจาหน่ายนวัตกรรมที่ได้จากขยะ
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3) มาตรการทางสังคม
(1) เร่ งรัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมในเขตบ้านเช่า
(2) สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวในการให้ความร่ วมมือใน
การจัดการขยะมูลฝอย
(3) สร้างการรับรู้และการรับผิดชอบในการเป็ นผูก้ ่อขยะโดยชุมชนมีส่วนร่ วม
2. เทศบาลในจังหวัดระยอง
2.1 เทศบาลนครแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลนครระยอง เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ 4M ประกอบด้วยปัจจัย
สาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมการจัดการ
ขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการคัดแยกขยะ
S2 ส่ งเสริ มการคัดแยก เดินรณรงค์การจัดการยะในชุมชนและโรงเรี ยน
S3 ดาเนินการตามหลัก 3Rs โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
S4 นโยบายใช้ถงั จัดการง่ายกว่าไร้ถงั มีถนนปลอดถังในเส้นทางหลัก
S5 สร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะ
S6 ขยะอินทรี ยม์ ี 14 ชุมชน เข้าร่ วมโครงการ เก็บรวบรวมและรถเอกชนเข้าไปรับ
S7 การวางจุดทิ้งขยะวางตามความเหมาะสม
S8 ขยะอันตรายมีจุดรวบรวมในเขตชุมชน 60 จุด ส่ งบริ ษทั กาจัด
S9 สายตรวจของเทศบาล (คนงาน) ประธานชุมชน แจ้งปัญหามาเทศบาล
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
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“ในเรื่ องของการจัดการขยะต้นทางเนี้ย เราต้องเน้นในเรื่ องของการส่ งเสริ มการคัด
แยกที่เราทา คือความจริ งเนี้ยการส่ งเสริ มการคัดแยกที่ผมเรี ยนแต่ก่อนเนี้ยที่ปลายทางเราทาในเรื่ อง
ของการเอาขยะอินทรี ยม์ าทาปุ๋ ยหมัก หรื อในส่ วนของขยะพลาสติกเนี้ยเราก็มีโรงงานแปรรู ปขยะ
พลาสติกให้ไปเป็ นน้ ามัน นี้คือสิ่ งที่เราทาอยู”่ (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 63 ปี , B1,
13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ส่ งเสริ มเรื่ องการคัดแยกขยะอินทรี ย ์ หรื อส่ งเสริ มเรื่ องของการเก็บขยะพลาสติก”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 63 ปี , B7, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ลงไปให้ความรู้ กับนักเรี ยนอยูแ่ ล้วในทีมสิ่ งแวดล้อม ก็จะมีลงไปสอนที่โรงเรี ยน
เรื่ องการคัดแยก” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราจะไปรณรงค์กบั ชาวบ้านเรื่ องการคัดแยกตั้งแต่ครัวเรื อนแยกอินทรี ย ์ เพื่อฝาก
กับธนาคารขยะได้ เฮ้ยแยกอินทรี ยเ์ พื่อเอาไปทาปุ๋ ยได้คือแต่ก่อนเรามีการให้ทาถังข้าวหมู แล้วก็
ส่ วนรี ไซเคิลก็แยกฝากธนาคารขยะ เพราะเทศบาลมีธนาคารขยะรับฝากจากสมาชิก วันพฤหัส ทุก
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ส่ วนขยะอันตรายก็รณรงค์ให้ประชาชนไปทิ้งในจุดที่รวบรวม มาทาง
เทศบาลจะได้ส่งกาจัดกับทาง อบจ. ต่อไป” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 25 ปี , B4, 25
กุมภาพันธ์2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“อันนี้ผนู ้ าชุมชนเขาจะให้ทางฝ่ ายช่วยรณรงค์ให้กบั ชาวบ้าน พวกร้านค้าในโซน
นั้น มันจะเป็ นร้านอาหารค่อนข้างเยอะ แล้วเขาจะมีถุงพลาสติก แบบถุงแบบเหนียวๆ ถุงก๊อปแก๊ป
โซนนั้นจะค่อนข้างเยอะ ไปช่วยส่ งเสริ ม ให้มีการคัดแยกแล้วก็จดั เก็บ แล้วประธานชุมชน เขาก็จะ
เก็บรวบรวมมาแยกประเภทเอาไปขาย” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 29 ปี , B3, 25
กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่ เป็ นโครงการเหมือนรับบริ จาค รับบริ จาคขยะชิ้นใหญ่
พวกเนี้ยเราร่ วมกับสวนแก้ว ก็คือจะเอาไปสะสมไว้ประมาณหนึ่งแล้วก็ให้เขามารับอันนี้จะเก็บทุก
วันพุธช่วงบ่าย ซึ่งถ้าเกิดใครต้องการบริ จาคก็โทรมานัดคิวก็จะมีคนไปเก็บให้” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ขยะอินทรี ยต์ อนนี้กจ็ ะมีผแู ้ ทนชุมชนวิ่งเก็บบ้านที่เข้าร่ วมโครงการ 14 ชุมชน ที่
ยังมีกิจกรรมการแยกขยะประเภทนี้อยูต่ อนนี้ ก็จะวิง่ เก็บตามบ้านแล้วไปรวมไว้ที่จุดรวม จุดรวมเขา
จะอยูใ่ กล้ๆ บริ เวณของชุมชนที่เข้าร่ วมอย่างเป็ นทางการคนนึงก็เก็บชุมชนนึงก็ไปเท แล้วก็จะรถ
ของเอกชนไปเก็บที่จุดรวม” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 25
กุมภาพันธ์2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
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“วางเป็ นจุด ๆ ตามความเหมาะสมตามพื้นที่วา่ งที่สามารถวางได้จึงคิดว่าตรงนี้คน
นี้จะเอามาทิ้ง แต่ถา้ มีกรณี มาเขียนฟ้ องว่าอย่าวางใกล้บา้ นฉันฉันเหม็นก็จะออกมาก่อนยกออกมา
ก่อนจนกว่าจะมีใครมาร้องใหม่ คุณต้องบอกว่าคุณจะให้วางตรงไหนคุณต้องรับผิดชอบ” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ขยะอันตรายซึ่งจะมีจุดอยูต่ ามชุมชนเป็ นถังขยะคัดแยกขยะอันตรายมีหน้าเซเว่นวาง
อยูต่ ามชุมชนบ้างหน้าเทศบาลก็มีกระจายอยูท่ วั่ เมืองซึ่งจะครอบคลุมทั้งชุมชนมีประมาณ 60 จุดค่ะ อัน
นี้เก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อจุดก็จะเก็บแล้วเอาไปสต๊อกไว้แล้วก็พอได้ปริ มาณนึงก็จะเก็บส่ งให้ อบจ.”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“สายตรวจของเทศบาลเอง คือคนคุมงานนั้นแหละ แต่ก่อนจะมีสายตรวจของ
เอกชนซึ่งเรากาหนดว่าจะต้องมีสายตรวจนะตอนนี้กจ็ ะมีอยู่ 3 คนที่คอยวิ่งดูคอยเช็คว่ามีขยะตรงไหน
โดยมีประธานชุมชน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 25 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 นโยบายไร้ถงั ทาให้เกิดปัญหาการทิ้งไม่เลือกที่
W2 ปลายทางของขยะอินทรี ยย์ งั ไม่มี (โรงงานหยุด แต่กค็ วรแยกจากขยะทัว่ ไป)
W3 ลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่เอามาทิ้งไว้ขา้ งทาง
W4 ปัญหาขยะนอกเขตเอามาทิ้ง
W5 จุดวางถังไม่อยากให้วางถังหน้าบ้าน
W6 ขาดเทคโนโลยีนามาใช้ในการเก็บรวบรวม
W7 เทศบาลยังไม่มีมาตรการจัดการกับการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่
W8 เก็บค่าบริ การได้นอ้ ย ร้อยละ 30-40 (เก็บจากผูม้ าจ่ายภาษี)
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“อย่างล่าสุ ดเหมือนที่ผมบอกว่าพอไม่มีถงั เขาก็โยนทิ้งมันก็สะเปะสะปะ ยิง่ กว่ามี
ทางไปอีก แล้วยิง่ เป็ นพวกขยะอินทรี ยเ์ นี้ยยิง่ สะเปะสะปะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย
อายุ 63 ปี , B1, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ต้องบอกตามตรงว่าปลายทางมันยังไม่มี แต่เรายังคงการคัดแยกไว้อยู่ คือเรามี
โรงงานปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่เป็ นของเราเอง เมื่อก่อนมีคนเข้าร่ วมมากกว่านี้เยอะ โรงงานมันเสี ยมันพังใช้
งานไม่ได้เราก็เลยรักษาเฉพาะลูกค้าที่ยงั คัดแยกโอเค ประมาณ 14 ชุมชน คือตอนนี้กม็ ีรวมแล้วก็มีที่
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เป็ นเอกชนก็จะไปเก็บตามจุด แล้วก็เอาไปส่ งที่ อบจ.” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ
48 ปี , B2, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ขยะชิ้นใหญ่ที่เอามาทิ้งไว้ขา้ งทางบ้างทิ้งเอาไว้ตามที่สาธารณะบ้าง เอามาไว้
ตามที่วา่ งเปล่า ในพื้นที่เอกชน ที่ไม่มีคนอยู่ เป็ นพวกวัสดุก่อสร้าง การแอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่
เพราะว่าปัญหาเราไม่มีบ่อบ่อเราปิ ดไปแล้ว คือคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่มีที่” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“คนนี้อยูข่ า้ งนอกเขตเอาขยะมาทิ้ง เอาขยะมาหย่อน เราไม่เคยเจอจังๆ จนสามารถ
ใช้อานาจในการจัดการกับเขาได้ เคยเจอแค่ตอนที่ขยะเป็ นกองแล้วมีคนร้องเรี ยนให้ไปจัดการ
มากกว่าค่ะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 29 ปี , B3, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“แล้วก็วางตรงนี้ทาไมต้องมาวางหน้าบ้านฉัน ฉันก็จะไม่ให้คนอื่นมาทิ้งมันคือ
ปัญหาที่เจอ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“การจัดการกับการลักลอบทิ้งก็ยงั ไม่มี” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง
อายุ 48 ปี , B2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ไม่น่าถึง 30% เก็บได้นอ้ ยเมื่อก่อนจะเก็บได้นอ้ ยมากขั้นต่าคือ 10 บาทมันเพิง่ มา
ปรับเมื่อปี 58 ที่มาคิดขั้นต่า 40 บาทส่ วนใหญ่ที่เก็บได้กเ็ ก็บได้จากคนที่เสี ยภาษี” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , B2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลนครระยอง เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัยสาคัญ ดังนี้ สภาพพื้นที่
สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ
สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 ผูน้ าชุมชนเป็ นกล่องเสี ยงที่ดี
O2 โรงเรี ยนเป็ นเครื อข่ายการจัดการขยะ
O3 มีช่องทางไลน์ Facebook ให้ประชาชนแจ้งมา
O4 ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ Facebook เสี ยงตามสาย
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
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“ผูน้ าชุมชนของที่นี่ประชาชนค่อนข้างจะเป็ นกล่องเสี ยงที่ดี ให้ถา้ มีเรื่ องขยะเรื่ อง
อะไรเขาจะประสานกับทางเทศบาลให้จดั เก็บทาความสะอาดให้” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
เพศชาย อายุ 54 ปี , B6, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“การจัดการขยะของโรงเรี ยนจะค่อนข้างดี เพราะว่าด้วยความที่โรงเรี ยนเขามี ผอ.
แล้วพอสัง่ ได้หมดเลย ขั้นแรกๆ เลย คือ สัง่ ปลอดโฟมก่อนและมีการจัดการขยะก็จะมีการตอนนี้
โรงเรี ยนเขาไม่ให้เอาของที่หน้าโรงเรี ยนเข้าไปกินข้างใน แล้วขยะข้างในก็จะลดลงก็ถา้ ภาชนะต่าง ๆ
มีคนมาขายของข้างในให้ใช้เป็ นใบตองแล้วเด็กเขาก็จะมีการแยกขยะมีจุดคัดแยก” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 29 ปี , B3, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“กลุ่มไลน์กลุ่มเฟส มีช่องทางให้ประชาชนทุกคน พอเขาเจออะไร เขาก็จะส่ งภาพ
ส่ งอะไรมา คือไม่วา่ จะเป็ นเหตุเรื่ องขยะหรื อว่าร้องเรี ยนเรื่ องอะไรต่าง ๆ ทางชุมชนเขาจะแจ้ง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 29 ปี , B3, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
“มีสื่อประชาสัมพันธ์ทาง facebook แล้วก็มีเสี ยงตามสาย แล้วก็เดินตามบ้าน เราก็
จะมีให้ความรู้กบั นักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลให้ความรู้ในทุก ๆ ปี เลยค่ะเป็ นนักเรี ยน
ชั้นป.4 การคัดแยกขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 29 ปี , B3, 25 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 สังคมเมือง
T2 มีความหลากหลายทางด้านประชากร ประชากรแฝงมาก (แรงงานไทย แรงงาน
ต่างด้าว) ทาให้ปริ มาณขยะมากกว่าจานวนประชากรตามทะเบียน จัดการยาก
T3 พื้นที่เขตรอยต่อบางส่ วน ทางผ่านนาขยะมาทิ้งในพื้นที่
T4 ประชาชนไม่ได้สนใจหากมีการทิ้งขยะในพื้นที่
T5 หอพักไม่มีการคัดแยกขยะ
T6 การคัดแยกเพิม่ เฉพาะในกลุ่มที่คดั แยกอยูแ่ ล้ว
T7 มีซาเล้งแต่ไม่ได้ลงทะเบียน
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“มันมีความหลากหลายในเรื่ องของประชากร อย่างระยองเราจะมีคนต่างด้าว ส่ วน
หนึ่งเราจะมีคนจากที่อื่นมาทางานที่ระยอง ซึ่งก็คือมาอยูท่ ี่นี่แต่วา่ เราก็จะมีพวกพนักงานบริ ษทั แถว
นี้เยอะ ซึ่งก็แน่นอนถ้าเกิดเขามาอยูท่ ี่นี่กก็ ่อปัญหาเรื่ องขยะอันนั้นคือส่วนหนึ่ง สังคมเมืองมันก็มี
ปัญหาความซับซ้อนมากกว่าสังคมชนบท เพราะฉะนั้นเนี้ยการที่จะส่ งเสริ มหรื อสร้างจิตสานึก
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ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน มันจะไม่ง่ายเหมือนกับกรณี ของสังคมชนบทเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิต เรื่ อง
ขยะมันจะจัดการง่ายกว่า” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 63 ปี , 13 มกราคม 2563)
“ประชากรแฝงมีเยอะค่ะ ถ้าดูจากปริ มาณขยะก็จะมีอยูป่ ระมาณเกือบเท่านึงของ
จานวนทะเบียน คิดจากค่าเฉลี่ยของขยะต่อคนต่อวันที่กรมเขาประกาศ แต่ถา้ ดูจากปริ มาณขยะแล้ว
มันน่าจะมีคนมากกว่าทะเบียนราษฎร์อีกสักประมาณ 50,000 คน มีแรงงานต่างด้าวด้วย คนที่ทางาน
โรงงานไม่ได้ยา้ ยมา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , 13 มกราคม 2563)
“ส่ วนใหญ่มนั ก็มีถงั อะนะ ก็คนที่เข้ามาในเมืองหรื อว่าทางผ่านเขาก็จะเอามาโยน
มันทิ้ง มองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็ทิ้ง แล้วเทศบาลจัดการยังไงคะ มันขี่รถก็จะเห็น อย่างเช่นวิ่งมาก็
จะมีคนจอดทิ้ง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , 13 มกราคม 2563)
“เขาไม่ค่อยจะสนใจ ว่ามีชุมชนอื่นมาทิ้ง เขาจะทิ้งก็ทิ้งไป” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , 13 มกราคม 2563)
“ที่นี่จะเป็ นที่พกั หอพักค่อนข้างเยอะ แล้วเวลาคนเอาขยะมาทิ้งมาจากห้องพักก็จะ
รวมทุกอย่างเลย ใส่ แบบมัดถุงมา มันไม่เหมือนบ้าน ถ้าเป็ นบ้านเราสามารถเก็บขยะรี ไซเคิลด้วยขาย
ได้ เราแยกขยะอินทรี ย ์ ตั้งไว้หน้าบ้านได้ คือแยกได้ทุกประเภท แต่ประชากรแฝงที่เข้ามา อยูไ่ ลฟ์
สไตล์อีกแบบนึงเลย ชุมชนส่ วนมากก็จะเป็ นชุมชนที่เป็ นบ้านพักหอพัก” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้าน
สุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 25 ปี , 25 กุมภาพันธ์ 2563)
“เหมือนกับว่าคนที่เขาแยกเขาก็จะแยก คนที่ไม่แยกเขาก็ไม่แยก ก็คือการคัดแยก
มันก็เพิ่มขึ้นสาหรับคนที่เคยคัดแยกมาก่อน เขาก็จะคัดแยกเพิ่มขึ้น แต่คนที่ไม่แยกเลยก็คือไม่แยก
เลย” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุขภาพ เพศชาย อายุ 48 ปี , 25 กุมภาพันธ์ 2563)
“ซาเล้งที่เก็บขยะตามถังขยะ แล้วก็ไปเอาขยะมาขาย ไม่ได้ลงทะเบียน แต่กม็ ีไม่กี่
เจ้า ขยะรี ไซเคิลช่วงนี้ถูก” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 29 ปี , 25 กุมภาพันธ์ 2563)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลนครระยอง สามารถสรุ ปตามตารางที่ 32 ดังนี้
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ตารางที่ 33 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลนครระยอง
จุดแข็ง (S)
S1 ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการคัดแยกขยะ
S2 ส่ งเสริ มการคัดแยก เดินรณรงค์การจัดการยะในชุมชน
และโรงเรี ยน
S3 ดาเนินการตามหลัก 3Rs โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่
S4 นโยบายใช้ถงั จัดการง่ายกว่าไร้ถงั มีถนนปลอดถังใน
เส้นทางหลัก
S5 สร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะ
S6 ขยะอินทรี ยม์ ี 14 ชุมชน เข้าร่ วมโครงการ เก็บรวบรวม
และรถเอกชนเข้าไปรับ
S7 การวางจุดทิ้งขยะวางตามความเหมาะสม
S8 ขยะอันตรายมีจุดรวบรวมชุมชน 60 จุด ส่ งบริ ษทั กาจัด
S9 สายตรวจของเทศบาล (คนงาน) ประธานชุมชน แจ้ง
ปัญหามาเทศบาล
โอกาส (O)
O1 ผูน้ าชุมชนเป็ นกล่องเสี ยงที่ดี
O2 โรงเรี ยนเป็ นเครื อข่ายการจัดการขยะ
O3 มีช่องทางไลน์ Facebook ให้ประชาชนแจ้งมา
O4 ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ Facebook เสี ยงตามสาย

จุดอ่ อน (W)
W1 นโยบายไร้ถงั ทาให้เกิดปัญหาการทิ้งไม่
เลือกที่
W2 ปลายทางของขยะอินทรี ยย์ งั ไม่มี (โรงงาน
หยุด แต่กค็ วรแยกจากขยะทัว่ ไป)
W3 ลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่เอามาทิ้งไว้ขา้ งทาง
W4 ปัญหาขยะนอกเขตเอามาทิ้ง
W5 จุดวางถังไม่อยากให้วางให้วางถังหน้าบ้าน
W6 ขาดเทคโนโลยีนามาใช้ในการเก็บรวบรวม
W7 เทศบาลยังไม่มีมาตรการจัดการกับการ
ลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่
W8 เก็บค่าบริ การได้นอ้ ย ร้อยละ 30-40 (เก็บ
จากผูม้ าจ่ายภาษี)
อุปสรรค (T)
T1 สังคมเมือง
T2 มีความหลากหลายทางด้านประชากร
ประชากรแฝงมาก (แรงงานไทย แรงงานต่าง
ด้าว) ทาให้ปริ มาณขยะมากกว่าจานวน
ประชากรตามทะเบียน จัดการยาก
T3 พื้นที่เขตรอยต่อบางส่ วน ทางผ่านนาขยะมา
ทิ้งในพื้นที่
T4 ประชาชนไม่ได้สนใจหากมีการทิ้งขยะใน
พื้นที่
T5 หอพักไม่มีการคัดแยกขยะ
T6 การคัดแยกเพิ่มเฉพาะในกลุ่มที่คดั แยกอยูแ่ ล้ว
T7 มีซาเล้งแต่ไม่ได้ลงทะเบียน

2.1.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 34 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. สร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการขยะตาม
หลัก 3Rs ของคนในชุมชน โดยความร่ วมมือ
ของภาครัฐและเอกชน
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S11, O1, O6, O7)
2. พัฒนาชุมชนและโรงเรี ยนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, O3, O2)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. สร้างมาตรการในการจัดการการลักลอบทิ้ง
ขยะ
(W1, W3, W4, W8, O3, O6)
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบร่ วมกัน
ของจุดวางถังขยะและการทิ้งขยะตามจุด
(W1, W5, O3, O5, O6, O7)

ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. สร้างแนวทาง มาตรการในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงาน
(S1, S2, S3, S4, S5, S14, T1, T2, T3)
2. ส่ งเสริ มการคัดแยกขยะตามบริ บทของชุมชน
(S1, S2, S3, S6, T1, T2, T3, T4, T6, T7)

WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการด้าน
ขยะมูลฝอยชุมชน
(W3, W4, W5, W6, W8, T2, T3, T4, T5, T6,
T7)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) พัฒนาชุมชนและโรงเรี ยนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) พัฒนาความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(2) นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(3) ส่ งเสริ มประชาชนให้มีการคัดแยกขยะตามบริ บทของชุมชน
3) มาตรการทางสังคม
(1) เร่ งรัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมในในกลุ่มนักท่องเที่ยวและ
แรงงาน
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(2) สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูเ่ ขตรอยต่อใน
การทาความเข้าใจประชาชน สถานประกอบการที่มีการลักลอบทิ้งขยะ
(3) สร้างการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบร่ วมกันของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใน
เรื่ องจุดวางถังขยะและการทิ้งขยะตามจุด
4) มาตรการทางกฎหมาย
(1) เข้มงวดกับการดาเนินการตามกฎหมายในการจัดการการลักลอบทิ้งขยะ
2.2 เทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 11 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ 4M
ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีโครงการชุมชนสะอาด ถนนไร้ถงั
S2 มีการติดป้ ายจุดห้ามทิ้งขยะ
S3 มีช่องทางการติดต่อ (line, Facebook)
S4 มีระบบการตรวจสอบโดยให้เอกชนจัดการปัญหาเกี่ยวกับขยะ
S5 มีการส่ งเสริ มการคัดแยกขยะในครัวเรื อน
S6 มีโครงการในชุมชน โรงเรี ยน และร้านอาหาร
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“การดาเนินการหากมีการลักลอบทิ้งขยะ ก็ทาป้ ายไปติดนะตรงนั้นว่าห้ามทิ้งขยะ”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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“การจัดเก็บอะไรวันไหนมีตารางมีกลุ่มไลน์เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ การทาความ
สะอาดโดยตรง โดยในกลุ่มนี้จะมีบริ ษทั ที่รับจ้างและมีในส่ วนของสาธารณสุ ข ในส่ วนที่เขาจะต้อง
ดูแลในเรื่ องของความสะอาด และก็มีผม ในส่ วนของนายกเอง มีผอ. กอง มีชุมชน สมาชิกสภาอยู่
ในกลุ่มไลน์น้ ี” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เขาก็มีช่องทางทางเฟส ทางไลน์ ของเทศบาลเราเองที่เขาสามารถแจ้งได้
เหมือนกันครับ โทรมาทางเจ้าหน้าที่ให้จดั เก็บ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี ,
D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ก็คือในส่ วนของบริ ษทั เขาก็จะมีรถ survey คอยตรวจสอบในพื้นที่เหมือนกัน ว่า
ตรงไหนที่อาจจะต้องเก็บมากหน่อยตรงไหนที่ไม่เรี ยบร้อย” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย
อายุ 51 ปี , D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“การส่ งเสริ มให้คนในชุมชนเรารู้จกั การคัดแยกขยะจากครัวเรื อน” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เทศบาลก็มีนโยบายที่วา่ จะทาให้ชุมชนทุกชุมชน ได้ตระหนักถึงการลดปริ มาณ
ไม่วา่ จะเป็ นการคัดแยก หรื อว่าการจัดกิจกรรมใดเนี้ย ขณะนี้เราก็ทาสาเร็ จเนี้ย ก็ที่น่าจะเป็ นที่พอใจ
ก็คือชุมชนของพี่ปัญญานะครับ เป็ นต้นแบบ เขาจัดมาก็เป็ นเวลา 2 ปี เข้าปี ที่ 3 แล้ว แล้วก็เรา
พยายามที่จะให้ชุมชนอีก 25 ชุมชนได้เห็นการดาเนินการของชุมชนเนี้ย” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , D2, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“จัดโครงการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องขยะ เกี่ยวกับนักเรี ยนในพื้นที่ดว้ ยเราทา
โครงการ connect กับโรงเรี ยน connect กับชุมชนใหม่ๆ ก็มีประเด็นบ้าง แต่พอเขารู้แล้วว่าเขาต้อง
ทาอย่างไร เราก็หมดปัญหาในเรื่ องของขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1,14
มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราทาโครงการเป็ นโครงการโดยตรง ถึงชุมชนเลยแต่ละชุมชน แล้วก็ใช้วิธีการ
จ้างวิทยากรข้างนอกด้วยนะครับ เมื่อวานนี้เราก็เปิ ดโครงการหนึ่งที่ชุมชนหนึ่ง ก็มีถงั ที่เข้ามาร่ วม
กิจกรรมกับเราแล้วเราก็สอนวิธีการทาปุ๋ ยหมัก เอ่ยอะไรเอ่ย เริ่ มต้นจากการแยกปุ๋ ยก่อน เป็ นการ
ช่วยลดปริ มาณขยะ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , D2, 26 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“โครงการนึงนะ ที่ปลอดโฟม อันนี้เราทาในส่ วนของสานักงาน 100% แล้ว แล้วก็
ในส่ วนของโรงเรี ยน วัดหรื อในเขตของชุมชนเนี้ยเราพยายามแล้วก็มีตลาดนัดชุมชน” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , D2, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
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“ตอนนี้เรามาทาก็คือ เป็ นน้ าหมักแล้วก็ครู ที่เป็ นครู แกนนาพาเด็กทาพอครบอายุ
พวกนี้กน็ าไปใช้ในเรื่ องของห้องน้ า ห้องส้วม ของโรงเรี ยนแล้วก็แจกให้เด็กไปใช้ที่บา้ น” (ผูน้ าภาคี
เครื อข่ายด้านสุขภาพ เพศหญิง อายุ 47 ปี , D6, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงจุด
W2 มีการคัดแยกขยะแต่ยงั ไม่ครอบคลุม
ดังคาให้สมั ภาษณ์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ให้ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
“บางที่ที่ชาวบ้านเขาไปทิ้งขยะไม่ตรงจุด เราก็ตอ้ งไปเช็คดูวา่ ก็มีคนแจ้งเราก็ไป
เช็คดูวา่ ใครเอามาทิ้ง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1, 26 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เขาก็ทิ้งรวมเพราะว่าบางทีเราบางกลุ่มเขาก็ไม่ได้คดั แยกให้เราก็มีบา้ ง ก็อย่างพวก
เศษอาหารเราก็มีชุมชนที่คอยที่จะไปประสานงาน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี ,
D1, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ตอนนี้ผมอยากจะได้ในส่ วนของชุมชนที่ทาการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น ผมอยากให้
กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ เพราะว่าบางทีเรามีกลุ่มเดียวนี้ไม่สามารถที่จะทาได้เต็มที่” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัยสาคัญ
ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบาย
ของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 พื้นที่นอกเขตรอยต่อไม่เป็ นชุมชนแออัด มีการจัดการดี
O2 ประชาชนให้ความร่ วมมือในการจัดการขยะ
O3 โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ ทาให้การจัดเก็บลดลง
O4 บริ ษทั เอกชนมีการสารวจเพื่อการบริ หารจัดการเก็บขยะในพื้นที่
O5 เป็ นชุมชนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทาให้เทศบาลมีรายได้
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
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“อย่างเขตรอยต่อของเราเนี้ย เขาก็ไม่ได้เป็ นชุมชนแออัดเหมือนเรา แล้วก็การจัด
จัดการขยะของท้องถิ่นข้างเคียง ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรปัญหาไม่ค่อยมีครับ” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี , D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ชาวบ้านก็มีการคัดแยกขยะเอาของที่เหลือใช้นากลับมาใช้ใหม่เอามาใช้ได้
หลากหลายถือว่าประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่งชาวบ้านที่สาคัญที่สุดก็คือชุมชนเขาให้ความ
ร่ วมมือกับเราทาให้งานของเราไม่ติดขัดอะไรมาก” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 51 ปี ,
D1, 14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ขยะหรื อที่เป็ นขยะมูลฝอยถ้าเป็ นขยะเปี ยกเราก็ให้หิ้วกลับบ้านไปให้หมาทุกวัน
เราไม่มีเศษอาหารเปี ยกในโรงเรี ยน แล้วก็จะมีเป็ นกล่องนมก็ให้เทศบาลใช้ ดังนั้นถ้าจะเป็ นขยะก็จะ
เป็ นเศษที่เหลาดินสอ คุณครู เขาจะพาไปทาเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนของเราไม่มีขยะค้าง”
(ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 47 ปี , D6, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ผมเองเน้นว่าต้องมีสะอาดปลอดภัย เก็บขน คือเราพยายามไม่มีขยะตกค้างทุก
อย่างผมก็ตอ้ งไปดูในส่วนที่สมควรที่วา่ ต้องทาความสะอาดตรงไหนบ้าง เพราะถังขยะบางจุดมันก็
ถ้าเป็ นถังขยะเปี ยกมันก็จะมีกลิ่น ก็ตอ้ งพาไปทาความสะอาดล้างทาความสะอาด ส่ วนขยะรี ไซเคิลก็
แยก ก็จะเป็ นจุดรวมที่มีการแยกขยะรี ไซเคิลซึ่งแยกค่อนข้างจะละเอียด” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้าน
สุ ขภาพ เพศชาย อายุ 55 ปี , D8, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ก็คือเอาความเจริ ญมา เศรษฐกิจมันได้ความเจริ ญได้ เงินได้” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 48 ปี , D3, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 พื้นที่เป็ นชุมชนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มีประชากรแฝงมาก
(นักท่องเที่ยว/แรงงาน) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
T2 มีการย้ายเข้า ย้ายออกมาก
T3 ประชาชนส่ วนใหญ่ทางานโรงงาน จะอยูบ่ า้ นเฉพาะช่วงเย็นและค่า
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“จากนโยบาย EEC เรารู้วา่ ทุกวันนี้ที่ทาให้เรามาเจอหน้ากัน ทุกวันนี้กเ็ พราะ EEC
นี้แหละ เราจะเอาพันธนาการที่มีอยูเ่ นี้ย พยายามพัฒนารองรับกับนักท่องเที่ยว และประชากรแฝงที่
จะเกิดจากขาจรที่จะผ่านมาอีกเท่าไหร่ กไ็ ม่รู้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 44 ปี , D4,
14 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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“เนื่องจากเป็ นเขตอุตสาหกรรม มีประชากรแฝงซึ่งเป็ นแรงงานมาก จึงมีการย้าย
เข้า ย้ายออกบ่อยครั้ง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 39 ปี , D5, 26 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ทางโรงงานเขาก็จะเข้าถึงชุมชนเขาก็จะแก้ไขดูแลชุมชน ซึ่งตอนแรกๆ เวียนหัว
กันหมดเลย ก็จะต้องออกพื้นที่กลางคืนเลย ตามสนามกีฬา ตอนที่โรงงานเพิ่งเปิ ด” (ตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาล เพศหญิง อายุ 58 ปี , D9, 26 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง สามารถสรุ ปตามตารางที่ 34 ดังนี้
ตารางที่ 35 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
จุดแข็ง (S)
S1 มีโครงการชุมชนสะอาด ถนนไร้ถงั
S2 มีการติดป้ ายจุดห้ามทิ้งขยะ
S3 มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนา
S4 มีช่องทางการติดต่อ (line, facebook)
S5 มีการส่ งเสริ มการคัดแยกขยะในครัวเรื อน
S6 มีโครงการในชุมชน โรงเรี ยน และร้านอาหาร
โอกาส (O)
O1 พื้นที่นอกเขตรอยต่อไม่เป็ นชุมชนแออัด มีการจัดการดี
O2 ประชาชนให้ความร่ วมมือในการจัดการขยะ
O3 โรงเรี ยนมีการคัดแยกขยะ ทาให้การจัดเก็บลดลง
O4 บริ ษทั เอกชนมีการสารวจเพื่อการบริ หารจัดการเก็บขยะ
ในพื้นที่
O5 เป็ นชุมชนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทาให้เทศบาล
มีรายได้

จุดอ่ อน (W)
W1 ประชาชนทิ้งขยะไม่ตรงจุด
W2 มีการคัดแยกขยะแต่ยงั ไม่ครอบคลุม

อุปสรรค (T)
T1 พื้นที่เป็ นชุมชนอุตสาหกรรมและการ
ท่องเที่ยว มีประชากรแฝงมาก (นักท่องเที่ยว/
แรงงาน) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
T2 มีการย้ายเข้า ย้ายออกมาก
T3 ประชาชนส่ วนใหญ่ทางานโรงงาน จะอยู่
บ้านเฉพาะช่วงเย็นและค่า

2.2.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 36 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ นการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
(S1, O2, O3, O5)
2. พัฒนาชุมชน โรงเรี ยน และร้านอาหาร
ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(S1, S4, S5, O2, O3)
ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. สร้างแนวทาง มาตรการในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงาน
(S4, S5, S7, T1)
2. สร้างความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ของบ้านเช่า
(S4, S5, T3)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. ส่ งเสริ มการคัดแยกขยะชุมชน ตามบริ บทของ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(W2, O2, O3)
2. สร้างวินยั ให้ประชาชนทิ้งขยะตามจุดวาง
(W1, O2, O3, O4)
WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. สร้างจิตสานึกของประชาชนในการคัดแยก
ขยะ และทิ้งขยะให้ตรงจุด
(W1, W2, T1, T3)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย
(2) พัฒนาชุมชน โรงเรี ยน และร้านอาหารต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(3) สร้างความตระหนัก วินยั ให้ประชาชนทิ้งขยะตามจุดวาง
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) ส่ งเสริ มการคัดแยกขยะชุมชน ตามบริ บทของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
3) มาตรการทางสังคม
(1) สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงาน
(2) สร้างสร้างความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยของบ้านเช่า
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2.3 เทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
2.3.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลตาบลเมืองแกลง เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ 4M ประกอบด้วย
ปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/โครงการ งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมการ
จัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของภาคตะวันออก
S2 มีการจัดการครอบคลุมทุกประเภทของขยะ (การคัดแยกขยะ ขยะรี ไซเคิลแลก
แต้ม การจัดการขยะอินทรี ย)์
S3 ใช้นโยบายเลิกถังแบบค่อยเป็ นค่อยไป
S4 มีการตรวจสอบการนาขยะมาทิ้งโดยชุมชน (อปพร. ประชาชน ทีมกูภ้ ยั )
ดาเนินการตาม พรบ.สาธารณสุ ข
S5 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มาก (ประมาณร้อยละ 80 รายปี ๆ ละ 240 บาท)
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ทาธนาคารขยะที่เดือนนึงมีธนาคารขยะที่เทศบาล เราจะเพิ่มครั้งแรกที่เราทาเลย
คือที่นี่ พอที่นี่ได้ผลเราก็ขยายสาขาออกเป็ นสาขาที่ 2 สาขาที่ 3สาขาที่ 4 ต่อยอดมาได้เรื่ อย ๆ ตั้งแต่
ปี ธนาคารขยะเริ่ มครั้งแรกตั้งแต่ปี 53เนี้ย ต่อมาได้สี่ยอดแล้วคือให้แต่ละบ้านเก็บขยะ” (ตัวแทนจาก
ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 54 ปี , G6, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เรามีศูนย์การเรี ยนรู้ของเรา ในเรื่ องของการจัดการขยะอย่างที่บอกว่าเรามี
สายพาน มีระบบการคัดแยก มีเลี้ยงไส้เดือน มีหมูป่า มีทาแก๊ส มีโซล่าเซลล์ ซึ่งตรงนี้เป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้ให้กบั ชุมชนแล้วก็โรงเรี ยนเราเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ของภาคตะวันออก” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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“ทุกวันนี้เราแยกอะไรจากชุมชนหนึ่งได้เราแยกรี ไซเคิลออกมาแล้วเพราะเรามี
ธนาคารขยะแลกแต้มทุกเดือน แต่ละเดือนหมุนเวียนไปมันเป็ นที่ประสบความสาเร็ จมากเขาก็จะเอา
ขยะรี ไซเคิลที่แยกออกไปเก็บเอามาไว้ที่บา้ น มาเข้าร่ วมธนาคาร ขยะแลกแต้ม” (ตัวแทนประชาชน
ในเขตเทศบาล เพศหญิง อายุ 62 ปี , G7, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เขาจะมีคดั แยกขยะ คัดแยกขยะจากต้นทางแล้วก็จะมีที่คดั แยกออกก็จะเป็ นขยะ
อินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล ขยะอินทรี ยท์ ี่เขาคัดแยกได้กจ็ ะเอาไปน้ าจุลินทรี ย ์ แล้วตอนนี้ที่เพิ่มก็คือ
ไส้เดือน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 68 ปี , G1, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราจะยกเลิกถังขยะ แล้วเราก็ทาสาเร็ จประมาณ 90% จากนี้ทวั่ ทั้งเมืองจากที่
ขึ้นมาพันกว่าใบ ตอนนี้กล็ ดลงมาเหลือประมาณ สองสามร้อยใบ ซึ่งจะสวนทางกับที่อื่น” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เราก็คอยตรวจสอบกันเอง เราก็ใช้วิธีการทาความเข้าใจกับชุมชนว่านอกจากจะทาให้
เราเป็ นภาระ แล้วรอบ ๆ ที่มาทิ้งกับเราจะทาให้เป็ นภาระกับเรานะค่าใช้จ่ายก็จะเพิม่ ขึ้น เราใช้วิธีการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ชุมชนสามารถเป็ นกาแพงให้กบั เราได้ หากใครมาโยนก็ให้จดไว้เลข
ทะเบียนรถ แล้วเราก็ตาม ประกอบกับถังตอนหลังก็นอ้ ยลง พอเขาเข้ามาก็ไม่มีที่ทิ้ง พอเขาไปยืนข้าง
ทางไว้โดนถ่ายรู ปก็จะโดนจับโดนปรับ ที่นี่จะเน้นเรื่ องของการจับปรับแล้วเราก็จะมีทีมกูภ้ ยั อปพร.
ทีมงานของเราก็จะสื บเสาะไปหมดซึ่งหลักๆแล้วเกิดจากการที่เรามีแนวร่ วมช่วยกัน ชุมชนเราเข้มแข็ง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“อันนี้เก็บแค่ 20 บาท ซึ่งเราไม่สามารถจะเก็บตาม พ.ร.บ. ได้ ซึ่งรัฐบาลออกมาซะสู ง
แต่จริ ง ๆ แล้วทาไม่ได้ เก็บได้ประมาณ 80% ครับ ซึ่งถือว่าเก็บได้สูงครับและเก็บเป็ นรายปี ครับ ตก
ปี ละ 240 บาท” (ตัว แทนจากหน่ ว ยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 ข้อจากัดในเรื่ องสถานที่กาจัดขยะเต็ม
W2 ยังคงพบปัญหาการแยกขยะประเภทขยะอินทรี ย ์
W3 ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็ นเวลาตามจุดวาง
W4 จุดวางที่มีการทิ้งไม่เป็ นเวลา ทาให้มีปัญหาเรื่ องทัศนยภาพ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
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“เราก็จะประสบปัญหา หนึ่งคือพื้นที่ในการกาจัดพื้นที่ในการจัดการขยะของเรา
มันเริ่ มเต็ม พอเริ่ มเต็มเนี้ย เมื่อเราจะหาพื้นที่ใหม่มนั ยากมาก ยากถึงยากเลย” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 68 ปี , G1, 13 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“แต่อินทรี ยเ์ นี้ยที่ใดก็แล้วแต่ ถ้าเอาขยะอินทรี ยเ์ ศษผัก ผลไม้ เศษอาหารปนไปกับ
ที่นนั่ ก็จะเจอกับปัญหาขยะ” (ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพศชาย อายุ 49 ปี , G8, 25 กุมภาพันธ์
2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“จุดวางมี คือ ทิ้งไม่เป็ นเวลา เพราะว่าถึงแม้เราจะประชาสัมพันธ์กนั ” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 36 ปี , G3, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ซึ่งจุดที่เคยตั้งถังแรกๆ มันก็มีปัญหา มีหมามาคุย้ ” (ตัวแทนจากผูน้ าภาคีเครื อข่าย
เพศชาย อายุ 65 ปี , G5, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัยสาคัญ
ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบาย
ของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 นาถังขยะนอกเขตรอยต่อออกทั้งหมด เพื่อลดการทิ้งตามเขตรอยต่อ
O2 ประชาชนให้ความร่ วมมือในการคัดแยกขยะ
O3 เทศบาลดาเนินการเรื่ องการจัดการขยะมาก่อนมีนโยบายรัฐบาล
O4 มีโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“เราเก็บถังขยะกลับพอเราเก็บถังขยะกลับเนี้ยเราก็มี 2 พื้นที่ พื้นที่ที่เก็บถังขยะกลับ
เราก็จะประชาสัมพันธ์กบั ประชาชน ประกอบกับถังตอนหลังก็นอ้ ยลง พอเขาเข้ามาก็ไม่มีที่ทิ้ง”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ประชาชนเกิดการคัดแยก ทีน้ ีพอเราเข้าไปขอความร่ วมมือ ช่วยแยกให้เรานะ
ช่วยแยกให้เรานะเราจะเอาไปทาปุ๋ ยถ้าคุณแยกออกมาแล้วเนี้ยมันจะมาเกิดประโยชน์ตรงนี้ ทุกวันนี้
เราก็แจก ให้นาไปใช้ประโยชน์ โดยวัตถุดิบก็มาจากขยะของพวกคุณที่แยกไว้ให้เรา ตรงนี้เป็ น
ความสาเร็ จต่อเนื่องที่ทาให้ประชาชนในชุมชนเราเริ่ มเข้าใจการคัดแยก คือต้องเห็น ต้องรู้” (ตัวแทน
ประชาชนในเขตเทศบาล เพศชาย อายุ 57 ปี , G9, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
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“อีกอย่างเรามีโรงงาน แปรรู ปไม้ยาง ชี้แจงเป็ นแหล่งแปรรู ปไม้ยางที่ใหญ่ใน
ประเทศ เพราะฉะนั้นจะมีแรงงานเยอะแล้วก็มีหอ้ งแถว ซึ่งเยอะมาก” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 ประชาชนมีการย้ายเข้า ย้ายออกมาก
T2 มีบา้ นเช่ามาก ทาให้การจัดการทาได้ยาก
T3 พื้นที่เขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งในพื้นที่
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ปัญหาประชากรแฝงเยอะครับ มันเยอะแล้วก็มนั มีการโยกย้ายอยูต่ ลอด” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 36 ปี , G3, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“บ้านเช่าตรงนี้วา่ งพรุ่ งนี้มีคนเข้า ซึ่งที่บา้ นเช่าเยอะมากเพราะฉะนั้นจะมีแรงงาน
เยอะแล้วก็มีหอ้ งแถว ซึ่งเยอะมาก” (ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพศชาย อายุ 57 ปี , G9, 25
กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ปัญหาขยะรอยต่อในอดีตเกิดขึ้นมาก เพราะเรามีถงั เยอะเขาก็จะเข้ามาสร้าง
ปัญหาให้กบั เรา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“มันแอบทิ้งมันก็มีจุดของมัน คนที่แอบที่มนั ก็จะพยายามมองจุดที่เขาจะทิ้งเช่น
นาทีเป็ นช่วงรอยเชื่ อมต่อ หรื อว่าเขาว่าจะไปทาธุ ระตรงนั้น ยกตัวอย่างเช่น โรงเรี ยนอะไรอย่างนี้
อย่างเช่ น โรงเรี ยนมาส่ งลูก แล้ว ก็ทิ้งตรงนั้น เพราะว่าเป็ นทางเดี ยวกัน ” (ตัวแทนจากหน่ วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 54 ปี , G2, 25 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง สามารถสรุ ปตามตารางที่ 36 ดังนี้
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ตารางที่ 37 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
จุดแข็ง (S)
S1 เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของภาคตะวันออก
S2 มีการจัดการครอบคลุมทุกประเภทของขยะ (การคัดแยก
ขยะ ขยะรี ไซเคิลแลกแต้ม การจัดการขยะอินทรี ย)์
S3 ใช้นโยบายเลิกถังแบบค่อยเป็ นค่อยไป
S4 มีการตรวจสอบการนาขยะมาทิ้งโดยชุมชน (อปพร.
ประชาชน ทีมกูภ้ ยั ) ดาเนินการตาม พรบ.สาธารณสุ ข
S5 สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มาก 80%
(รายปี ๆ ละ 240 บาท)
โอกาส (O)
O1 นาถังขยะนอกเขตรอยต่อออกทั้งหมด เพื่อลดการทิ้งตาม
เขตรอยต่อ
O2 ประชาชนให้ความร่ วมมือในการคัดแยกขยะ
O3 เทศบาลดาเนินการเรื่ องการจัดการขยะมาก่อนมีนโยบาย
รัฐบาล
O4 มีโรงงานแปรรู ปไม้ยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

จุดอ่ อน (W)
W1 ข้อจากัดในเรื่ องสถานที่กาจัดขยะเต็ม
W2 ยังคงพบปัญหาการแยกขยะประเภทขยะ
อินทรี ย ์
W3 ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็ นเวลาตามจุดวาง
W4 จุดวางที่มีการทิ้งไม่เป็ นเวลา ทาให้มีปัญหา
เรื่ องทัศนียภาพ

อุปสรรค (T)
T1 ประชาชนมีการย้ายเข้า ย้ายออกมาก
T2 มีบา้ นเช่ามาก ทาให้การจัดการทาได้ยาก
T3 พื้นที่เขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งในพื้นที่

2.3.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 38 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ เป็ นต้นแบบ (Model)
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(S1, S2, O2, O3)

ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. สร้างแนวทาง มาตรการในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในบ้านเช่า
(S4, S9, T2)
2. สร้างความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างเขตรอยต่อ
(S1, S2, S9, T3)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. ส่ งเสริ มการจัดการขยะอินทรี ย ์ ตามบริ บท
ของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(W2, O2)
2. สร้างวินยั ให้ประชาชนทิ้งขยะตามจุดวาง
(W3, O2)
WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. สร้างจิตสานึกความรับผิดชอบให้ประชาชน
ทิ้งขยะตามเวลาและจุดที่กาหนดไว้
(W3, W4, T2, T3)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ เป็ นต้นแบบ (Model) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่
(2) ส่ งเสริ มการจัดการขยะอินทรี ยต์ ามบริ บทของพื้นที่โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
(3) สร้างความตระหนัก สร้างวินยั ให้ประชาชนทิ้งขยะตามจุดวาง
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) สร้างความร่ วมมือของภาครัฐและเอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเขต
รอยต่อ
3) มาตรการทางสังคม
(1) เร่ งรัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมในเขตบ้าน
(2) สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูเ่ ขตรอยต่อใน
การทาความเข้าใจประชาชน สถานประกอบการที่มีการลักลอบทิ้งขยะ
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4) มาตรการทางกฎหมาย
(1) เข้มงวดในการดาเนินการตามกฎหมายในการจับปรับ ตักเตือนการลักลอบทิ้งขยะ
3. เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.1 เทศบาลเมืองแห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ
4M ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/
โครงการ งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และครบทั้ง 3 ประเภทขยะ
(แยกขยะ ตลาดนัดรี ไซเคิล ธนาคารขยะประกันชีวิต)
S2 เทศบาลเป็ นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
S3 มีช่องทางการติดต่อ (Line, Facebook)
S4 มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งตามโซน มีเส้นทาง จุดวาง และช่วงเวลา
S5 มีเจ้าหน้าที่ แนวร่ วมของชุมชนในการตรวจสอบ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“เราจะทาโครงการนาร่ อง อันนี้ล่าสุ ดเราเตรี ยมการไว้แล้ว คือให้เขาแยกขยะเปี ยก
ขยะอินทรี ยเ์ นี้ย ให้ออกจากขยะทัว่ ไป ขยะรี ไซเคิล ที่เราทาเราก็อยากทาให้ครบทั้ง 3 อย่างคือ ขยะรี
ไซเคิลแยกก่อน ขยะอินทรี ย ์ ขยะทัว่ ไป” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20
มกราคม 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เรามีโครงการตลาดนัดรี ไซเคิลเราจะทาทุกวันศุกร์สปั ดาห์แรก กับสัปดาห์ที่ 3
ของเดือนตอนนี้นอ้ งก็ทาโครงการขึ้นอีกโครงการนึง คือโครงการธนาคารประกันชีวติ ใช้ขยะรี
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ไซเคิลมาประกันชีวิต” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563,
สัมภาษณ์)
“แล้วก็มามีส่วนร่ วมในการที่รณรงค์ในการ คัดแยกขยะรี ไซเคิลมาอยูใ่ นเรื่ องของ
ประกันชีวิต” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ 64 ปี , E4, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่ม
เฉพาะ)
“แยกไว้ทุกวันเราก็จะเอาไปใส่ บ่อ ที่เราจัดเก็บขยะย่อยสลายก็จะเอามาหมัก ๆ ส่ วน
ขยะทัว่ ไป เราก็จะผูกถุงให้กบั เทศบาลที่มารับทุกวันทุกเวลา ส่ วนขยะรี ไซเคิลที่เราแยกไว้ทางใหญ่ ถ้า
เรามีเวลาเราก็จะไปจัดเก็บแยกเป็ นกระดาษสี ขาว กระดาษลัง ขวดน้ า” (ตัวแทนประชาชนในเขต
เทศบาล เพศหญิง อายุ 64 ปี , E7, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“มีของหน่วยงานเทศบาลเราเอง มีนอ้ งเขาทาเป็ นโครงการแยกขยะพวกขยะ
อินทรี ยโ์ ดยเฉพาะกองของผมเองกองสาสุ ขพวกเราทานข้าวในสานักงานพอมีเศษอาหารแล้วก็ทิ้ง
แต่เราก็จะบอกต่อ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563,
สัมภาษณ์)
“เทศบาลจะมีถุงพลาสติกไปแจกให้มี 3 สี ดว้ ยกัน มีสีเขียว มีสีเงิน มีสีเหลือง โดย
ขยะแต่ละประเภท ก็แนะนาให้ชาวบ้านแยกขยะเอาไว้ ขยะรี ไซเคิล ขยะทัว่ ไป ขยะที่มนั มีสารพิษ”
(ตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล เพศหญิง อายุ 64 ปี , E7, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ช่องทางการติดต่อเราก็จะมี Line, Facebook” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศ
ชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“โซนทั้งหมดจะมีอยู่ 5 โซนซึ่งในส่ วนที่เป็ นย่านธุรกิจ เราจะมีการเก็บ 2 รอบ
โซนสี เหลือง กับโซนสี ม่วง ตัดครึ่ งเลยนะครับ โซนนั้นเราจะเก็บขยะกลางคืน 1 คัน รอบบ่ายอีก
หนึ่งเที่ยว เท่ากับว่าในเขตเทศบาลเนี้ย เราจัดเก็บ 2 รอบ รอบเช้ากับรอบบ่าย” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ชุมชนที่มีประสบการณ์ที่อยูก่ นั มาตั้งแต่ด้งั เดิม หัวใจสิ่ งแวดล้อม ก็ร่วมกันมา
ตลอด ออกรณรงค์เคาะประตูบา้ น แยกขยะ แจกธง ติดสติ๊กเกอร์ บ้านในการคัดแยกขยะผลสะท้อน
กลับมาก็คือดีข้ ึน คนเข้าใจมากขึ้น” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ 61 ปี , E6, 20 มกราคม
2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 ปัญหาจุดวางถังขยะ ประชาชนไม่อยากวางไว้หน้าบ้าน
W2 ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็ นเวลา ทาให้ทศั นียภาพไม่ดี มีการร้องเรี ยน/ประจาน
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W3 ทัศนคติในเรื่ องการคัดแยกขยะของประชาชน คือ แยกขยะแล้ว เทศบาลก็เอา
มารวมกัน
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“คราวนี้ปัญหาที่เราเจอเนี้ย ทุกวันนี้คือของเราเอง เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องการตั้ง
วางถังขยะ คือ ในพื้นที่บางโซนมันจะไม่ตอ้ งมีถงั แต่วา่ ที่ผา่ นมาที่เราเจอคือ พอถังขยะไปอยูห่ น้าบ้าน
ใครเขาก็ไม่เอา นี่คือปัญหาใหญ่ที่เราเจอเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เอาปุ๊ บเขาก็ตอ้ งเอาขยะวางไว้หน้าบ้าน
ตัวเอง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“แต่บางทีเราเก็บแล้วปุ๊ บเอามาวาง หลังจากที่เราเก็บอีก บางทีขยะมันก็จะถูกฟ้ อง
ถูกประจาน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราต้องการหาเสริ มว่าจะทายังไงให้เขาแยกขยะให้ได้ ปัญหาที่ตามมา คือ
ชาวบ้านหรื อคนส่ วนใหญ่มกั จะพูดกันว่า เก็บแล้วเทศบาลก็เอามาเก็บรวม เคยได้ยนิ ไหมครับ คือ
เขาแยกไว้แล้ว เทศบาลเก็บรวม ผมเลยถามกลับไปนิดนึง ขอให้แยกให้เราเหอะ” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“แต่พอแยกปุ๊ บเนี้ย มันก็ไปกองรวมกันอีกในรถ” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
เพศชาย อายุ 61 ปี , E6, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัย
สาคัญ ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก
นโยบายของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 นาถังขยะบริ เวณเขตรอยต่อออกทั้งหมด เพื่อลดการทิ้งตามเขตรอยต่อ
O2 ทาความเข้าใจกับประชาชนนอกเขตรอยต่อ
O3 ประชาชนให้ความร่ วมมือในโครงการของเทศบาล
O4 มีชุมชน zero waste (มีการคัดแยกขยะ จัดเก็บเป็ นเวลา)
O5 มีการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
O6 มีซาเล้งเข้มแข็งเป็ นแนวร่ วมในการจัดการขยะ
O7 มีเอกชนที่จา้ งเข้ามาช่วยจัดการในกรณีที่มีการทิ้งขยะไม่เป็ นเวลา
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O8 หมู่บา้ นจัดสรรต้องทาหนังสื อมาขออนุญาตให้เทศบาลเข้ามาเก็บ ต้องมีที่พกั
ขยะ เทศบาลเข้าไปเก็บขนได้ง่าย
O9 ร้านค้าที่เข้ามาขายในการจัดงานต่าง ๆ ต้องทาตามกติกาในการคัดแยกขยะ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ตอนนี้คือแนวทางของผมเอง ถ้าเป็ นนอกเขตรอยต่อผมจะเก็บถังให้หมด ยอม
เหนื่อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราให้เขาเอาขยะวางไว้หน้าบ้าน เพราะถ้าเกิดมีถงั ขยะแล้วเนี้ยมันจะ
ห้ามไม่ได้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราเชิญเข้ามา ถ้าเจอทะเบียนปุ๊ บก็จะสอบถามไปที่ขนส่ งทะเบียนใครแล้วเราก็
ติดต่อเขามา บางทีกล็ งไปบอกเอง ใช่เห็นปุ๊ บอย่างเช่น คุณมาเยอะอย่างนี้ รบกวนคุณโดยตรงไปเลย
พาไปที่กองขยะเลย แล้วเอาไปขายเรามีค่าธรรมเนียมเราจะเก็บค่าธรรมเนียมนะครับตันละประมาณ
600 บาท กิโลกรัมละประมาณ 60 สตางค์ ที่เรารับเราจะรับเฉพาะขยะทัว่ ไป ขยะอันตรายเราไม่รับ
ของเราเองเนี้ย ของเราไม่บงั คับใช้กฎหมายที่แบบว่าเป๊ ะๆ เลยส่ วนใหญ่จะเตือนทั้งหมดไม่เคยจับ
ปรับเลยตั้งแต่ผมรับราชการมา 32 ปี มากก็เตือน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี ,
E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เริ่ มโครงการจัดงานปุ๊ บเรามีการคัดแยกในงานเลย งานแรกงานวิ่ง งานที่สอง เป็ น
งานวิ่ง แต่เป็ นของคนอีกกลุ่มนึง เขาก็ให้ความร่ วมมือใช้ได้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย
อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“มีอยู่ 1 ชุมชน เป็ นหมู่บา้ น ซึ่งเขาได้ทาเป็ นโครงการชุมชนปลอดถังขยะ แต่จริ ง ๆ
แล้วเนี้ย zero waste มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีถงั ขยะแล้วจะเป็ น zero waste เขาต้องแยกให้เรา
อย่างที่บอก รี ไซเคิลอันไหนทัว่ ไปกาจัดให้เราทิ้ง แต่ที่เขาทามาปุ๊ บเนี้ยประสานให้เราจัดเก็บเป็ น
เวลา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุม่ เฉพาะ)
“เรามีทีมสิ่ งแวดล้อมมีภาคประชาชนตั้งมาประมาณเกือบ 20 ปี แล้วซึ่งภาค
ประชาชนนั้นจะมาจากหลายส่ วน “ตอนนี้เราขับเคลื่อนในรู ปของคณะกรรมการของทีม
สิ่ งแวดล้อมแต่เราก็จะมีพี่เลี้ยงแม้กระทัง่ สมุดเงินฝากทั้งหลายทาออกแบบมาปุ๊ บทาเองมีการคียใ์ ห้มี
ทีมเฉพาะกิจสิ่ งแวดล้อม ซึ่งจะดูแลเรื่ องขยะเรื่ องสิ่ งแวดล้อม” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศ
ชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“เรามีแนวร่ วมก็คือกลุ่มซาเล้งอันนี้เป็ นแนวร่ วมที่มาช่วยเรา คือเป็ นอาชีพเขาอยูแ่ ล้ว
แล้วพอเขาแยกปุ๊ บก็มาเนี้ยก็ช่วยเทศบาลผมเรี ยนเลยว่าซาเล้งของเราเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนถือว่าเป็ นจุดเด่น
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ของเทศบาลซาเล้งประมาณ 40-50 คนแต่คนที่เป็ นแกนนาก็จะอยูท่ ี่ประมาณ 20 เข้มแข็งครับ ซึ่งเขาจะ
ดูแลกันเอง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“คือว่า ของผมไม่มีอะไรมากมายนะครับคือว่าร่ วมกับเทศบาล กลุ่มซาเล้งก็คือว่า
การคัดแยกขยะตามถังทุกถัง ที่เป็ นขยะรี ไซเคิลขายได้” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศหญิง อายุ
64 ปี , E4, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ของเอกชนเนี้ยเราบังคับเลยนะ เขาต้องเก็บขนไปด้วยที่มากองนอกเวลา จุดที่เรา
พักเป็ นจุดพักให้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนา
กลุ่มเฉพาะ)
“เชื่อไหมว่าการจัดการขยะถ้ามีที่พกั ขยะเนี้ย เราสะดวกเหมือนกับหมู่บา้ นจัดสรร
เนี้ย ทุกวันนี้ตอ้ งบอกเขาเลยว่าเขาต้องทาหนังสื อมาให้เรายินยอมไปเก็บให้ พอมีหนังสื อเก็บเขาถึง
จะไปขออนุญาตได้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563,
สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ก่อนที่จดั งานแม่คา้ ก็จะมา เราจะให้เขามาซึ่งเราจะต้องคัดเลือก เพราะว่าเราจะรองรับ
ได้ไม่เกิน สองสามร้อยร้าน ซึ่งแม่คา้ ต้องทาตามกฎกติกาที่เรากาหนดร้านใครร้านมันคุณต้องดูแล เก็บ
มาใส่ ถุง มาแล้ววางไว้ให้เรา ซึ่งปี ที่ผา่ นมาเนี้ยได้รับการตอบรับเยอะ มันก็เลยขยายทุกครั้งที่มีงาน”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
อุปสรรค (Threats)
T1 ประชาชนนอกเขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งในพื้นที่ (เรี ยกมาคุยในกรณีพบเจอ)
T2 ปัญหาขยะเขตรอยต่อมีการจัดการไม่เหมือนกัน
T3 ประชาชนค่อนข้างหนาแน่น
T4 ประชาชนแฝง (นักท่องเที่ยว/แรงงาน) เอาขยะมาทิ้งในพื้นที่
T5 เป็ นชุมชนเมืองและชนบทการจัดการแตกต่างกัน
T6 โรงเรี ยนยังมีการคัดแยกขยะเฉพาะที่ขายได้
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“นอกเขตที่มาอาศัยถังและทิ้งเนี้ย ปัญหาทุกวันนี้ พอเข้ามาในเขตปุ๊ บ มาทาธุระ มา
ซื้อของเอาขยะมาด้วย เพราะในช่วงที่มีรถปิ กอัพก็ดี ก็จะชอบเอามาทิ้งกับเราประจาบางที่รับจ้าง คน
อื่นมาปุ๊ บ ฉลาดนะครับผมประเมินดูลูกน้องมาเล่าให้ฟังเอามาที 10 ถุง 20 ถุงมาวางไว้เรี ยงตามจุด
ถ้าเรี ยงไว้เยอะนะ ก็มนั เป็ นที่สงั เกต นี่คือปัญหาที่เราเจออยูค่ รับ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศ
ชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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“เราเชิญเข้ามา ถ้าเจอทะเบียนปุ๊ บก็จะสอบถามไปที่ขนส่ งทะเบียนใครแล้วเราก็
ติดต่อเขามา บางทีกล็ งไปบอกเอง ใช่เห็นปุ๊ บ อย่างเช่น คุณมาเยอะอย่างนี้ รบกวนคุณโดยตรงไป
เลย พาไปที่กองขยะเลย” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563,
สัมภาษณ์)
“ของเราเนี้ยเป็ นเมืองที่คนค่อนข้างจะอยูห่ นาแน่น ดูจากหลังคาเรื อนของเรา ดู
จากทะเบียนราษฎร์ประมาณ 2 หมื่นกว่าหลังคาเรื อน แล้วก็ประชากรในเขต 3 หมื่นแปดพันเศษ ๆ”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ถ้าดูจากปริ มาณขยะที่เกิดขึ้นเนี้ย 75 ตัน ประชากรมีแค่ 3 หมื่นแปด ซึ่งมันจะมี
ประชากรแฝงส่ วนหนึ่งที่เอามาทิ้ง ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเรา” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศ
ชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องขยะชุมชนเมืองเนี้ย พื้นที่ที่จะเป็ นเป็ นแบบดินก็จะน้อย
แบบบ้านผมเนี้ย มันมีพ้นื ที่ขดุ ดินได้ แล้วก็อาจจะเพิ่มเรื่ องของการจัดการขยะอินทรี ยน์ ิดนึงครับชน
เมืองมีขอ้ จากัดก็คือ มันจะมีหอ้ งแถวเป็ นปูนขุดวางไม่ได้ แต่ถา้ เป็ นชุมชนชนบทเนี้ยเขามีที่”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สัมภาษณ์)
“โรงเรี ยนเนี้ยเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ แต่เหมือนเขาไม่ได้ให้ความสาคัญที่จะ
ขับเคลื่อนเด็ก ๆ จริ ง ๆ ถังขยะในโรงเรี ยนยังเละอยู่ ตอนนี้เขาแยกส่ วนใหญ่ ที่จะแยกก็คือขวดน้ า
เพราะขายได้ ที่เหลือยังรวม” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , E1, 20 มกราคม 2563,
สัมภาษณ์)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุ ปตามตารางที่ 38 ดังนี้
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ตารางที่ 39 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จุดแข็ง (S)
S1 มีการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และครบ
ทั้ง 3 ประเภทขยะ
S2 เทศบาลเป็ นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
S3 มีช่องทางการติดต่อ (line, Facebook)
S4 มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งตามโซน มีเส้นทาง จุด
วาง และช่วงเวลา
S5 มีเจ้าหน้าที่ แนวร่ วมของชุมชนในการตรวจสอบ

จุดอ่ อน (W)
W1 ปัญหาจุดวางถังขยะ ประชาชนไม่อยากวาง
ไว้หน้าบ้าน
W2 ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็ นเวลา ทาให้
ทัศนียภาพไม่ดี มีการร้องเรี ยน/ประจาน
W3 ทัศนคติในเรื่ องการคัดแยกขยะของ
ประชาชน คือ แยกขยะแล้ว เทศบาลก็เอามา
รวมกัน

โอกาส (O)
O1 นาถังขยะบริ เวณเขตรอยต่อออกทั้งหมด เพื่อลดการทิ้ง
ตามเขตรอยต่อ
O2 ทาความเข้าใจกับประชาชนนอกเขตรอยต่อ
O3 ประชาชนให้ความร่ วมมือในโครงการของเทศบาล
O4 มีชุมชน zero waste (มีการคัดแยกขยะ จัดเก็บเป็ นเวลา)
O5 มีการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับ
ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง
O6 มีซาเล้งเข้มแข็งเป็ นแนวร่ วมในการจัดการขยะ
O7 มีเอกชนที่จา้ งเข้ามาจัดการ กรณี มีการทิ้งขยะไม่เป็ นเวลา
O8 หมู่บา้ นจัดสรรต้องทาหนังสื อมาขออนุญาตให้เทศบาล
เข้ามาเก็บ ต้องมีที่พกั ขยะ เทศบาลเข้าไปเก็บขนได้ง่าย
O9 ร้านค้าที่เข้ามาขายในการจัดงานต่าง ๆ ต้องทาตามกติกา
ในการคัดแยกขยะ

อุปสรรค (T)
T1 ประชาชนนอกเขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งใน
พื้นที่ (เรี ยกมาคุยในกรณี พบเจอ)
T2 ปัญหาขยะเขตรอยต่อมีการจัดการไม่
เหมือนกัน
T3 ประชาชนค่อนข้างหนาแน่น
T4 ประชาชนแฝง (นักท่องเที่ยว/แรงงาน) เอา
ขยะมาทิ้งในพื้นที่
T5 เป็ นชุมชนเมืองและชนบทการจัดการ
แตกต่างกัน
T6 โรงเรี ยนยังมีการคัดแยกขยะเฉพาะที่ขายได้

3.1.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 40 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
1. พัฒนาที่ทิ้งขยะรักษ์โลก
(S1, S2, S3, S4, O5, O6)
2. สร้างเครื อข่ายแนวร่ วมในการตรวจสอบการ
ทิ้งขยะของประชาชนในเขตรอยต่อ
(S5, O1, O2, O7)
ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
1. ส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนเมืองมีการ
จัดการขยะอินทรี ยใ์ ห้เหมาะสมกับพื้นที่
(S1, S2, T5)

WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนทิ้งขยะเป็ นเวลา
ตามจุดวาง
(W2, W3, W6, O2, O3)

WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. พัฒนาการทิ้งขยะให้เข้าถึงได้ง่าย
(W2, W6, T1, T4, T6)
2. ส่ งเสริ มให้ประชาชนนอกเขต/คนรับจ้าง ทิ้ง
ขยะให้ตรงจุด
(T1, T2, W3)

แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนเมืองมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรี ย ์
ให้เหมาะสมกับพื้นที่
(2) สร้างความตระหนัก จิตสานึกให้ประชาชนทิ้งขยะเป็ นเวลาตามจุดวาง
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) สร้างและพัฒนา ที่ทิ้งขยะรักษ์โลก เป็ นสถานที่ในการจัดการขยะครบวงจร เป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ในการจัดการขยะที่เหมาะสมและทันสมัย
(2) นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การ
ตรวจสอบขยะมูลฝอยชุมชน
3) มาตรการทางสังคม
(1) สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนนอกเขต/คนรับจ้าง ทิ้งขยะให้ตรงจุด
3.2 เทศบาลตาบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ภายหลังจากผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีอยูเ่ ดิม และบริ บทชุมชนของเทศบาลได้มีการสนทนากลุ่ม (Focus
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Group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT
Analysis) และวิเคราะห์กลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
1) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามหลักการ
4M ประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ ดังนี้ บุคลากร โครงสร้างและการบริ หารองค์กร นโยบาย/แผน/
โครงการ งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
และค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย สรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีการประชุมของชุมชนในเรื่ องจุดตั้งถังขยะ
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ซึ่งผมกาลังจะประชุมชุมชนเดือนนี้วา่ ผมจะกาหนดจุดตั้งถังขยะใหม่วา่ จะเอาถัง
ขยะไปตั้งในซอยแทน เพราะหนึ่งเรื่ องของภูมิทศั น์” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53
ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เราจะต้องกาหนดจุดวางถังใหม่ไหม เราอาจจะต้องเลื่อนถังขยะที่อยูต่ ามแนว
ถนนเก็บเข้าไปไว้ในซอย” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศหญิง อายุ 52 ปี , H2, 24 กุมภาพันธ์
2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะรวมกัน
W2 ไม่มีการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
W3 เก็บเงินค่าเก็บขยะจากครัวเรื อนได้นอ้ ย (ประมาณร้อยละ 10 ครัวเรื อนละ 20
บาท/เดือน)
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“การคัดแยกขยะต้นทางในทางปฏิบตั ิมนั ทาไม่ได้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ในชุมชน
การที่เขาจะคัดแยกขยะของเขาในชุมชนไม่วา่ จะเป็ นขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล หรื อว่าเป็ น 4
ประเภท ขยะอันตราย ทั้งหลายพวกนี้ ผมถามว่าถ้าเกิดคัดแยกแล้วเขาจะเอาขยะพวกนี้ไปไว้ส่วน
ไหนของบ้าน” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
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“แม้กระทัง่ ตั้งถังแยกไว้เขาก็ไม่ทิ้ง เพราะเขามองว่า ไอ้พวกขยะที่เป็ นพิษ ไอ้ขยะ
สด ถึงเวลาเขาก็เอามาทิ้งรวมหมดแหละเขาไม่แยกให้หรอก” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย
อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“เขาเข้าใจว่าหากแยกไป เทศบาลมาเก็บก็รวมกันอยูด่ ี” (ตัวแทนประชาชนในเขต
เทศบาล เพศชาย อายุ 46 ปี , H4, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ไม่มีใครรู้หรอก กลางค่ากลางคืนมาเวลาไหนมันก็ทิ้งมัว่ ไปหมดแหละ” (ตัวแทน
จากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ขนาดตอนนี้เนี้ยค่าขยะแค่เดือนละ 20 บาทเขายังไม่จ่ายเลย และก็เก็บได้แค่ 10
เปอร์เซ็นต์ได้ม้งั แต่วา่ ขยะตามครัวเรื อนเนี้ย 20 บาทเขาก็ยงั ไม่จ่าย” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
2) การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค โดยมีปัจจัย
สาคัญ ดังนี้ สภาพพื้นที่ สังคมและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก
นโยบายของรัฐ สื่ อมวลชน เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ สรุ ปได้ดงั นี้
โอกาส (Opportunities)
O1 ชุมชนมีขนาดเล็ก จานวน 5 ชุมชน เป็ นชุมชนตลาด มีพ้นื ที่ต้งั อยูร่ ะหว่าง 2 ฝั่ง
ถนน การจัดการเก็บขนทาได้ง่าย
O2 รัฐบาลมีการวางนโยบายในเรื่ องการจัดการขยะมูลฝอย
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“พื้นที่ผมส่ วนใหญ่จะเป็ นขยะทัว่ ไปเพราะว่ามีตลาดมันเป็ นชุมชนที่เป็ นตลาดทั้ง
สองฝั่ง” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“อย่างพื้นที่ผมเนี้ย อย่างแนวถนนข้างหน้าเนี้ย พื้นที่ผมมันขนานถนนกับระยะ 60
เมตร ยาว 60 เมตร” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ปัจจุบนั นี้ที่นโยบายของรัฐบาล ออกมาให้แยกให้ลด” (ตัวแทนจากหน่วยงาน
เทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
อุปสรรค (Threats)
T1 ชุมชนเป็ นชุมชนตลาด ขยะส่ วนใหญ่เป็ นขยะเปี ยก มีการคัดแยกได้ยาก
T2 ประชาชนนอกเขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งในพื้นที่
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T3 พื้นที่เป็ นทางผ่านมีการทิ้งขยะระหว่างการเดินทาง
T4 การมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะของประชาชนจากครัวเรื อนยังมีนอ้ ย
ดังคาให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลสาคัญจากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ
ดังต่อไปนี้
“ส่ วนฝั่งนี้กจ็ ะเป็ นตลาดโต้รุ่งอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็ นขยะพวกเศษอาหารเยอะ”
(ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“ประชากรแฝง พวกแม่คา้ ที่มาแล้วก็ทิ้งคือเฉพาะไอ้พวกขยะในท้องถิ่นมันไม่เท่าไร
แต่ขยะจากภายนอกเนี้ยมาทัว่ กาลังหาวิธีวา่ จะจัดการยังไง ในช่วงพวกคนนอกเขตเทศบาล ขยะแฝง
บางทีเขาเอาถุงดามัดแล้วเอามาหย่อนใส่ ถงั ซึ่งจะเป็ นคนนอกพื้นที่ พ่อค้าแม่คา้ จร แต่วา่ เรายังต้องมา
รับภาระ” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 57 ปี , H3, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่ม
เฉพาะ)
“ปัญหาว่า มันเป็ นทางผ่าน ถังขยะก็ไปตั้งอยูบ่ นถนนสายหลัก ไอ้คนที่อยูน่ อก
เขตมันก็จะเอาขยะมาทิ้งซึ่งเป็ นขยะนอกเขตเทศบาล” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53
ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ของเรามันเป็ นพื้นที่เหมือนติดต่ออยูก่ บั อาณาเขตเทศบาลบางสมัคร แล้วของ
เทศบาลมันจะเป็ นทางหลักที่ออกมาปั๊บ แล้วเราก็จะมีถงั ขยะ ก็เห็นทางผ่านเขาก็เลยทิ้ง เขาพอผ่าน
มาทางนี้เขาก็มาทิ้งที่นี่ อันนี้คือปัญหาที่เทศบาลต้องเจอ” (ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ เพศชาย อายุ
62 ปี , H5, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
“แต่ปัญหาเรื่ องการคัดแยกมันทายาก เพราะประชาชนเขาไม่ให้ความร่ วมมือ ทุก
วันนี้เนี้ยประชาชนเขาไม่ได้มองว่าการเก็บขยะหรื อการแยกขยะเป็ นหน้าที่ของเขา” (ตัวแทนจาก
หน่วยงานเทศบาล เพศชาย อายุ 53 ปี , H1, 20 มกราคม 2563, สัมภาษณ์)
“ชาวบ้านจริ ง ๆ ที่จะร่ วมกับเราก็นอ้ ยมากชาวบ้านส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพหอพัก
ถ้าจะให้เขาแยกขยะอินทรี ย ์ และขยะเปี ยก ขยะแห้ง เขาก็ยงั ทาไม่ได้” (ตัวแทนจากหน่วยงานเทศบาล
เพศหญิง อายุ 52 ปี , H2, 24 กุมภาพันธ์ 2563, สนทนากลุ่มเฉพาะ)
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของเทศบาลตาบลบางวัว สามารถสรุ ปตามตารางที่ 40 ดังนี้

310
ตารางที่ 41 สรุ ปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
จุดแข็ง (S)
S1 มีการประชุมของชุมชนในเรื่ องจุดตั้งถังขยะ

โอกาส (O)
O1 ชุมชนมีขนาดเล็ก จานวน 5 ชุมชน เป็ นชุมชน
ตลาด มีพ้ืนที่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง 2 ฝั่งถนน การจัดการเก็บ
ขนทาได้ง่าย
O2 รัฐบาลมีการวางนโยบายในเรื่ องการจัดการขยะมูล
ฝอย

จุดอ่ อน (W)
W1 ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะรวมกัน
W2 ไม่มีการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
W3 เก็บเงินค่าเก็บขยะจากครัวเรื อนได้นอ้ ย ประมาณ
10% (ครัวเรื อนละ 20 บาท/เดือน)
อุปสรรค (T)
T1 ชุมชนเป็ นชุมชนตลาด ขยะส่ วนใหญ่เป็ นขยะ
เปี ยก มีการคัดแยกได้ยาก
T2 ประชาชนนอกเขตรอยต่อนาขยะมาทิ้งในพื้นที่
T3 พื้นที่เป็ นทางผ่านมีการทิ้งขยะระหว่างการ
เดินทาง
T4 การมีส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะของประชาชน
จากครัวเรื อนยังมีนอ้ ย

3.2.2 ผลการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
หลังจากวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว
ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix ได้กลยุทธ์และแนวทาง
มาตรการ ดังนี้
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ตารางที่ 42 การกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) เทศบาลตาบลแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
SO (กลยุทธ์ เชิงรุก)
WO (กลยุทธ์ เชิงแก้ไข)
1. สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อการจัดการ 1. ส่ งเสริ มการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
ขยะมูลฝอยชุมชน
(W2, O1)
(S1, O1)
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
(W2, O1)
ST (กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน)
WT (กลยุทธ์ เชิงรับ)
1. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
1. ส่ งเสริ มการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนด้วย
จัดการขยะอินทรี ย ์
นวัตกรรม
(S1, T1)
(W2, W4, T1, T4)
2. สร้างความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างเขตรอยต่อ
(S1, T2, T3)
แนวทางมาตรการ
1) มาตรการทางการศึกษา
(1) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรี ย ์
2) มาตรการทางการบริ หารจัดการ
(1) สร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน
(2) ศึกษาวิจยั สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
3) มาตรการทางสังคม
(1) สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูเ่ ขตรอยต่อใน
การลักลอบทิ้งขยะ
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ส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผูว้ ิจยั ได้ประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็ น 2 ข้อ
ดังนี้ 1) ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน และ 2) ประสิ ทธิภาพของระบบโดย
ผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) จานวน 30 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
การประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบ (WEECA) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6
ท่าน ได้แก่ 1) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมจากสถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 ท่าน 2) ด้าน
การพัฒนานโยบายการแพทย์และการสาธารณสุ ข จานวน 1 ท่าน 3) ด้านการปกครองท้องถิ่น
จานวน 1 ท่าน 4) ด้านวิชาการสาธารณสุ ขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมหรื อการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 1 ท่าน และ 5) ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรื อการสร้างแอป
พลิเคชัน จานวน 2 ท่าน ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบ (WEECA) ดัง
แสดงในตารางที่ 42
ตารางที่ 43 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบ (WEECA) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แยกรายด้าน (n=6)
ประสิ ทธิภาพรายด้ าน
ด้านคุณค่าการนาไปใช้
ด้านความเป็ นไปได้
ด้านความเหมาะสม
ด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ
ภาพรวม

𝑥̅
4.30
4.37
4.27
4.40
4.33

S.D.
0.45
0.29
0.24
0.49
0.33

ร้ อยละค่าเฉลีย่
86.0
87.4
85.4
88.0
86.6

จากตารางที่ 42 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบ (WEECA)
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 86.6) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
(มากกว่าร้อยละ 80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ด้านความถูกต้อง
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ครอบคลุมน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 87.4) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 85.4)
ตารางที่ 44 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชัน (WEECA) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ แยกรายข้อ
(n=6)
รายการ
มากที่สุด
ด้ านคุณค่าการนาไปใช้
1. ผลการตรวจสอบระบบถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2. ระบบมี ความเร็ วในการประมวลผล
ข้อมูลถูกต้อง
3. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน
4. เหมาะสมสาหรับเทศบาล
5. สามารถใช้ได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ด้ านความเป็ นไปได้
6. เครื่ องมือที่สร้างขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล
7. มี ก ารแป ลผลที่ รอบ ค อบ และ
สอดคล้องทางวิชาการ
8. ประหยัดเวลาในการใช้
9. สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ ในการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลต้นทาง
10. มีโอกาสของความคลาดเคลื่อนน้อย
มากยอมรับได้
ด้ านความเหมาะสม
11. เครื่ องมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ นถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย

ความคิดเห็น จานวน(ร้ อยละ)
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1(16.7)

5(83.3)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

3(50.0)

3(50.0)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

1(16.7)
4(66.7)
3(50.0)

3(50.0)
2(33.3)
2(33.3)

2(33.3)
0(0.0)
1(16.7)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

2(33.3)

4(66.7)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

2(33.3)

4(66.7)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

3(50.0)
4(66.7)

3(50.0)
2(33.3)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)

1(16.7)

4(66.7)

1(16.7)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

6(100.0)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)
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ตารางที่ 43 (ต่อ)
รายการ
มากที่สุด
12. สอดคล้องกับหลักสิ ทธิมนุษยชน
2(33.3)
13. ผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ยสามารถเข้าถึ ง 3(50.0)
ระบบได้
14. มีระบบป้ องกันความลับของข้อมูล 1(16.7)
ที่เหมาะสม
15. ระบบช่ วยเหลื อหรื อคู่มือใช้งานมี 3(50.0)
ความเหมาะสม
ด้ านความถูกต้องครอบคลุมน่ าเชื่อถือ
16. เค รื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น มี ข้ อ มู ล 2(33.3)
สารสนเทศที่มีความตรง
17. เค รื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น มี ข้ อ มู ล 2(33.3)
สารสนเทศที่มีความเที่ยง
18. เค รื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น มี ข้ อ มู ล 3(50.0)
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูง
19. สามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลในการ 3(50.0)
วางระบบการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของเทศบาล
20. ข้อมู ลที่ บันทึ กสามารถน าไปเป็ น 3(50.0)
ฐานการวิเคราะห์ได้ดี

ความคิดเห็น จานวน(ร้ อยละ)
มาก
ปานกลาง น้อย
4(66.7)
0(0.0)
0(0.0)
2(33.3)
1(16.7)
0(0.0)

น้อยที่สุด
0(0.0)
0(0.0)

5(83.3)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

3(50.0)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

4(66.7)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

4(66.7)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

3(50.0)

0(0)

0(0)

0(0)

2(33.3)

1(16.7)

0(0)

0(0)

3(50.0)

0(0)

0(0)

0(0)

จากตารางที่ 43 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบ (WEECA) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แยกรายข้อ พบว่า ด้านคุณค่าการนาไปใช้ ข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มีร้อยละมาก
ที่สุด คือ เหมาะสมสาหรับเทศบาล ตอบมากที่สุด ร้อยละ 66.7 ส่ วนข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มี
ร้อยละน้อยที่สุด คือ ผลการตรวจสอบระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ และระบบมีความสะดวกในการ
ใช้งาน ตอบมากที่สุด ร้อยละ 16.7 ด้านความเป็ นไปได้ ข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มีร้อยละมากที่สุด
คือ สามารถใช้ได้กบั โทรศัพท์ ในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลต้นทาง ตอบ
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มากที่สุด ร้อยละ 66.7 ส่ วนข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มีร้อยละน้อยที่สุด คือ มีโอกาสของความ
คลาดเคลื่อนน้อยมากยอมรับได้ ตอบมากที่สุด ร้อยละ 16.7 ด้านความเหมาะสม ข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบ
มากที่สุด มีร้อยละมากที่สุด คือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึงระบบได้ และระบบช่วยเหลือหรื อ
คู่มือใช้งานมีความเหมาะสม ตอบมากที่สุด ร้อยละ 50.0 ส่ วนข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มีร้อยละ
น้อยที่สุด คือ เครื่ องมือที่สร้างขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย ตอบมากที่สุด ร้อยละ 0.0 และด้านความถูกต้อง
ครอบคลุมน่าเชื่อถือ ข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มีร้อยละมากที่สุด คือ เครื่ องมือที่สร้างขึ้นมีขอ้ มูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูง สามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลในการวางระบบการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนของเทศบาล และข้อมูลที่บนั ทึกสามารถนาไปเป็ นฐานการวิเคราะห์ได้ดี ตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ 50.0 ส่ วนข้อที่ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบมากที่สุด มีร้อยละน้อยที่สุด คือ เครื่ องมือที่สร้างขึ้นมี
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความตรง และเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมีขอ้ มูลสารสนเทศที่มีความเที่ยง ตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ 33.3
2. ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผู้ใช้ งาน (ผู้ตรวจสอบ)
การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) จานวน 30 ท่าน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานที่เป็ นผูต้ รวจสอบ ดังแสดงในตารางที่ 44
ตารางที่ 45 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) แยกรายด้าน
(n=30)
ประสิ ทธิภาพรายด้ าน
ด้านคุณค่าการนาไปใช้
ด้านความเป็ นไปได้
ด้านความเหมาะสม
ด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ
ภาพรวม

𝑥̅
4.21
4.22
4.24
4.23
4.23

S.D.
0.32
0.29
0.38
0.38
0.29

ร้ อยละค่าเฉลีย่
84.2
84.4
84.8
84.6
84.6

จากตารางที่ 44 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ)
พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 84.6) อยูใ่ นระดับมากที่สุด (มากกว่าร้อย
ละ 80) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 84.8) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านคุณค่าการนาไปใช้ มีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 84.2)
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ตารางที่ 46 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) แยกรายข้อ (n=30)
รายการ
มากที่สุด
ด้ านคุณค่าการนาไปใช้
1. ผลการตรวจสอบสามารถบอกแนว
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเหมาะสม
จากการจัดการในรู ปแบบเดิม
2. แอปพลิ เคชันนี้ ช่ วยเสนอทางเลื อก
ก ารจั ด ก ารข ยะมู ล ฝอยชุ ม ช น ที่
เหมาะสมกับพื้นที่
3. สามารถรู้ผลได้เร็ ว
ด้ านความเป็ นไปได้
4. สี ที่ใช้ในแอปลิเคชันมีความน่าสนใจ
5. กรอกข้อมูลง่าย
6. สะดวกในการใช้งาน
ด้ านความเหมาะสม
7. ตัวหนังสื อมีขนาดเหมาะสม
8. คู่มืออ่านเข้าใจง่าย
9. ข้อมูลที่ได้รับเป็ นประโยชน์
ด้ านความถูกต้องครอบคลุมน่ าเชื่อถือ
10. คู่มือมีประโยชน์ในการใช้งาน
11. ภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้
ชัดเจน
12. ข้อมูลที่ประเมินน่าเชื่อถือ

ความคิดเห็น จานวน(ร้ อยละ)
มาก
ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

5(16.7)

24(80.0)

1(3.3)

0(0.0)

0(0.0)

2(6.6)

23(76.7)

5(16.7)

0(0.0)

0(0.0)

18(60.0)

12(40.0)

0(0.0)

0(0.0)

0(0.0)

4(13.3)
4(13.3)
17(56.7)

22(77.4)
26(86.7)
12(40.0)

4(13.3)
0(0.0)
1(3.3)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

8(26.7)
8(26.7)
10(33.3)

22(73.3)
22(73.3)
16(53.4)

0(0.0)
0(0.0)
4(13.3)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)
0(0.0)

16(53.3)
3(10.0)

14(46.7)
26(86.7)

0(0.0)
1(3.3)

0(0.0)
0(0.0)

0(0.0)
0(0.0)

6(20.0)

21(70.0)

3(10.0)

0(0.0)

0(0.0)

จากตารางที่ 45 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) แยกรายข้อ
พบว่า ด้านคุณค่าการนาไปใช้ ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด มีร้อยละมากที่สุด คือ สามารถรู้ผลได้เร็ ว
ตอบมากที่สุด ร้อยละ 60.0 ส่ วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด มีร้อยละน้อยที่สุด คือ แอปพลิเคชันนี้
ช่วยเสนอทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตอบมากที่สุด ร้อยละ 6.6 ด้าน
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ความเป็ นไปได้ ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด มีร้อยละมากที่สุด คือ สะดวกในการใช้งาน ตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ 56.7 ส่ วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด มีร้อยละน้อยที่สุด คือ สี ที่ใช้ในแอปลิเคชันมี
ความน่าสนใจ และกรอกข้อมูลง่าย ตอบมากที่สุด ร้อยละ 16.7 ด้านความเหมาะสม ข้อที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบมากที่สุด มีร้อยละมากที่สุด คือ ข้อมูลที่ได้รับเป็ นประโยชน์ ตอบมากที่สุด ร้อยละ 33.3 ส่ วนข้อ
ที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สุด มีร้อยละน้อยที่สุด คือ ตัวหนังสื อมีขนาดเหมาะสม และคู่มืออ่านเข้าใจ
ง่าย ตอบมากที่สุด ร้อยละ 26.7 และด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบมาก
ที่สุด มีร้อยละมากที่สุด คือ คู่มือมีประโยชน์ในการใช้งาน ตอบมากที่สุด ร้อยละ 53.3 ส่ วนข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบมากที่สุด มีร้อยละน้อยที่สุด คือ ภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชดั เจน ตอบมาก
ที่สุด ร้อยละ 10.0

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการ
การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย ต่างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 2) เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 3) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ได้
สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
1. การศึกษาสถานการณ์ การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ของไทย ต่ างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ ผล
การศึกษา พบว่า งานวิจยั จานวน 16 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั ของไทยเพียง จานวน 7 เรื่ อง และเป็ น
งานวิจยั ต่างประเทศ จานวน 9 เรื่ อง โดยงานวิจยั ของไทยเป็ นการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน (n=4) การพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น (n=5) และศึกษาปัจจัยแห่ง
ความสาเร็ จ (n=3) ต่างจากงานวิจยั ของต่างประเทศที่มีการนานโยบาย และข้อกฎหมายลงไปสู่การ
ปฏิบตั ิ และการสร้างจิตสานึกไม่เฉพาะในประชาชน ส่ วนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของไทย
และต่างประเทศ มีการจัดการที่เหมือนกัน คือ การณรงค์เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs
การคัดแยกขยะ การสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน และการดาเนินการตามบริ บทชุมชน
ส่ วนการวิเคราะห์อภิมาน เพื่อวิเคราะห์การตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอย
ชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน พบว่า งานวิจยั 16 ฉบับ มีกลุ่มตัวอย่าง
ระหว่าง อยูร่ ะหว่าง 47 - 876 คน มีงานวิจยั ที่กลางทาง คือ การเก็บรวบรวม/การขนส่ง จานวน 14
ฉบับ และปลายทาง คือ การกาจัด จานวน 2 ฉบับ พบค่าขนาดอิทธิพล ของอาการระบบทางเดิน
หายใจ พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะ มีอตั ราการเกิดอาการระบบทางเดิน
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หายใจ ร้อยละ 26.2 หรื อมีอตั ราการเกิดระหว่าง ร้อยละ 2.12 - 3.19 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.001) อาการปวดหลัง พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน มีความอัตราการเกิดอาการปวดหลัง
ร้อยละ 67.2 หรื อมีอตั ราการเกิดระหว่างร้อยละ 58.7 - 74.6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001)
สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พบว่า มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จานวน 21 ข้อ (WM1-WM21)
ประกอบด้วย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่ตอ้ งดาเนินการทุกเทศบาล (Must) (WM1WM4) ได้แก่ WM1 การจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี
ไซเคิล และขยะอันตราย WM2 ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce
Recycle WM3 ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่วน WM4 ใช้หลักการมีส่วนร่ วม
จากทุกภาคส่ วน และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางที่เหมาะสมกับเทศบาล (Decision Tree)
(WM5-WM21) ได้แก่ WM5 การจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน ร้านอาหาร
WM6 ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง WM7 มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ
WM8 ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ WM9 พัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน WM10 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
นโยบาย หลักเกณฑ์ และระบบการจัดเก็บ WM11 เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ
ส่ งเสริ มในบุคลากร WM12 จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ WM13 ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด
WM14 ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ WM15 สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน WM16 พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse (นากลับมาใช้ซ้ า) Reduce (ลดการใช้)
Recycling (รี ไซเคิล) WM17 ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ 1) สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความ
ต้องการ และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ WM18 ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า
หมู่บา้ นจัดสรร WM19 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด WM20
จ้างเอกชนในการเก็บขน และ WM21 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ
2. ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ บริ บทชุมชนและเทศบาล จานวน 10 ปัจจัย
ได้แก่ จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ จานวนชุมชน จานวนประชากรแฝง ปริ มาณขยะ ประเภทขยะที่
มากที่สุด ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน ความพร้อมด้าน 4M สภาพ
ปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก และสภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ กระบวนการ (Process) คือ การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 1) การลดปริ มาณ
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ขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 5 ข้อ ได้แก่ WM2 ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่
Reuse Reduce Recycle WM3 ทาให้เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน WM5 การ
จัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน ร้านอาหาร WM15 สร้างภาคีเครื อข่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน WM16 พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse Reduce Recycle
2) การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 9 ข้อ ได้แก่ WM1 การจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ
ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์ ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย WM4 ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุก
ภาคส่ วน WM6 ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง WM7 มีกองทุนที่เกิดจากการคัด
แยกขยะ WM9 พัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และ
ความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน WM11 เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร WM12 จัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ WM14 ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัด
แยกขยะ WM17 ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความต้องการ และเทศ
บัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ 3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 7 ข้อ ได้แก่
WM8 ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ WM10 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
ระบบการจัดเก็บ WM13 ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด WM18 ควบคุมดูแลหอพัก บ้าน
เช่า หมู่บา้ นจัดสรร WM19 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด
WM20 จ้างเอกชนในการจัดการกรณี ทิ้งไม่ตรงจุดกาหนด WM21 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภาพ และผลลัพธ์ (Output) คือ ข้อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ประกอบด้วย 1) สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ 2) สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิม่ และ 3) สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการ
ได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการที่กาหนดไว้ พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เมื่อได้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็ น
เครื่ องมือในการใช้งานระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผลการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้จานวน 16 กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุ ก
จานวน 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชน โรงเรี ยน เป็ นต้นแบบ (Model) ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2) พัฒนาที่ทิ้งขยะรักษ์โลก 3) สร้างการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ตน้ ทาง 4) พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในเขตรอยต่อ 5) ส่ งเสริ มการพัฒนานวัตกรรมจากขยะของคนในชุมชน และ 6) สร้างเครื อข่าย
แนวร่ วมในการตรวจสอบการทิ้งขยะของประชาชนในเขตรอยต่อ กลยุทธ์เชิงป้ องกัน จานวน 4 กล
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ยุทธ์ ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง 2) สร้างแนวทาง
มาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยของแรงงานและนักท่องเที่ยว 3) สร้างแนวทางมาตรการในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในบ้านเช่า และ 4) สร้างความร่ วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเขต
รอยต่อ กลยุทธ์เชิงแก้ไข จานวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่ งเสริ มการจัดการขยะอินทรี ยต์ ามบริ บทของ
พื้นที่ 2) สร้างวินยั ให้ประชาชนทิ้งขยะตามเวลาที่กาหนด 3) ส่ งเสริ มการคัดแยกขยะชุมชน ตามบริ บท
ของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน และกลยุทธ์เชิงรับ จานวน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาวิธีการ
มาตราการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2) สร้างและพัฒนาระบบการจาหน่ายนวัตกรรมจากขยะมูล
ฝอยชุมชน และ 3) สร้างมาตรการในการจัดการการลักลอบทิ้งขยะ ประกอบด้วย (1) การสร้าง
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนด้านการจัดการขยะ (2) พัฒนาเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
ด้านขยะมูลฝอยชุมชน และ (3) พัฒนาการทิ้งขยะให้เข้าถึงได้ง่าย
3. ประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผูว้ ิจยั ได้ประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในรู ปแบบเว็บแอปพลิเคชัน แบ่งออกเป็ น 2 ข้อ
ดังนี้ 1) ประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 ท่าน พบว่า ในภาพรวมมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.33
(ร้อยละค่าเฉลี่ย 86.6) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ด้านความถูกต้อง
ครอบคลุมน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 87.4) ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 85.4) และ 2) ประสิ ทธิภาพของระบบโดย
ผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) จานวน 30 ท่าน พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (ร้อยละค่าเฉลี่ย
84.6) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.24 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 84.8) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านคุณค่าการนาไปใช้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.21 (ร้อยละค่าเฉลี่ย 84.2)

อภิปรายผล
1. สถานการณ์การจัดการ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของไทย
ต่ างประเทศ และในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ งานวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนต้นทางของไทยและต่างประเทศ พบว่า งานวิจยั ของไทยเป็ นการศึกษาสถานการณ์
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และศึกษาปัจจัยแห่ง
ความสาเร็ จ (n=3) ต่างจากงานวิจยั ของต่างประเทศที่มีการนานโยบายและข้อกฎหมายลงไปสู่การ
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ปฏิบตั ิและการสร้างจิตสานึกไม่เฉพาะในประชาชน รวมถึงผูผ้ ลิตซึ่งเป็ นผูก้ ่อขยะด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยมีกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่คาบเกี่ยวการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอีก
หลายฉบับ ทาให้เกิดปัญหาที่สาคัญ คือ ขาดกลไกการตรวจสอบ และขาดการบังคับใช้ที่มี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีความซ้ าซ้อนในการบังคับใช้ หน่วยงานที่บงั คับใช้ต่างกัน จึงมีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิที่ต่างกัน ไม่เอื้อต่อการจัดการทั้งระบบ (นันทิยา หินนนท์ บวรทิพย์ เปรื่ องวงศ์ และสุ วิทย์ นิ่ม
น้อย, 2558; วิชยั โถสุ วรรณจินดา, 2558; ศุภกรณ์ ฮัน่ ตระกูล, 2557) ต่างกันกับต่างประเทศ โดยใน
โซนเอเซีย ประเทศสิ งค์โปร์ มาเลเซีย และประเทศญี่ปุ่น มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (Ministry of the Environment, 2014; Dennis, 2013; Cohristopher, 2010;
Latifah, Mohd, Samah, Nur & Mohd, 2009) ส่ วนในโซนยุโรป ประเทศอเมริ กา และเยอรมัน พบว่า
มีการสร้างจิตสานึกของประชาชนในการมีส่วนร่ วม มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และมีกฎหมายที่
เคร่ งครัด (RCRA, 1976; Waste Avoidance, Recovery and Disposal Act, 1994) เมื่อพิจารณาใน
ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของไทยและต่างประเทศ
ที่มีการจัดการเหมือนกัน คือ การณรงค์เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ
การสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชน และการดาเนินการตามบริ บทชุมชน ส่ วนที่ต่างกัน คือ ใน
ต่างประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และการนาเทคโนโลยีไปใช้ในการตรวจสอบ ทั้งนี้
เนื่องจากการกาจัดขยะให้ได้ผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุ ดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
คัดแยก ก่อนที่จะนาไปกาจัดในขั้นตอนสุ ดท้ายซึ่งเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดด้วย (ดิเรกฤทธิ์
ทวะกาญจน์, 2553) โดยต้องเน้นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางหรื อการทิ้งซึ่งเป็ นการจัดการ
ที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
การวิเคราะห์อภิมานจากงานวิจยั เกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูล
ฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและประชาชน จากการศึกษาไม่พบงานวิจยั ที่
กล่าวถึงการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนกับผลกระทบด้านสุ ขภาพของคนงานและ
ประชาชนต้นทาง (แหล่งกาเนิด/การทิ้ง) ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยไม่ได้เกิด
กับประชาชนที่ทิ้งขยะโดยตรง ต่างจากผูท้ ี่สมั ผัสขยะ ซึ่งจะเห็นได้วา่ ประชาชนขาดความตระหนัก
และขาดความสานึกในการคัดแยกขยะ (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2558; สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั , 2555) ส่ วนที่กลางทาง คือ การเก็บรวบรวม/การขนส่ ง มีคนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บ
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ขยะ ซึ่งพบค่าความชุกของอุบตั ิเหตุจากการประกอบอาชีพ ร้อยละ 34.4 และ 43.7 ในประเทศ
เอธิโอเปี ย และร้อยละ 75.0 ในประเทศอินเดีย จะเห็นได้วา่ ในประเทศอินเดียพบค่าความชุกเกือบ
สองเท่าของประเทศเอธิโอเปี ย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในการศึกษาของประเทศเอธิโอเปี ยเป็ นเมืองเล็ก ๆ
ตอนเหนือของประเทศ ทาให้มีขยะอันตรายน้อย และขยะส่ วนใหญ่เป็ นขยะธรรมชาติ (Eskezia,
Aderaw, Ahmed & Tadese, 2016) และเกิดจากกฎระเบียบและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ในการ
แยกขยะ รวมทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมจะเป็ นตัวแปรการเกิดอุบตั ิเหตุ (Bogale, Kumie &
Tefera, 2014) ต่างจากในประเทศอินเดียอุบตั ิเหตุที่เจอเป็ นแผลฉีกขาด พบอุบตั ิเหตุรุนแรงและ
เสี ยชีวิตจากรถบรรทุกขยะ (Chokhandre, Singh & Kashyap, 2017), อาการระบบทางเดินอาหาร
พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะมีอตั ราการเกิดอาการระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ
26.2 หรื อมีอตั ราการเกิดระหว่าง ร้อยละ 2.12 - 3.19 ทั้งนี้เนื่องจากการสัมผัสกับฝุ่ น สารก่อภูมิแพ้
สารพิษที่ปนเปื้ อนในขยะ (Garrido, Bittner, Harth & Preisser, 2015) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Garrido, Bittner, Harth & Preisser (2015) และ Chokhandre, Singh & Kashyap, (2017) ที่พบว่า
พนักงานเก็บขยะ พนักงานจัดการขยะต้องสัมผัสกับสิ่ งปนเปื้ อนในขยะทาให้เกิดปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ อาการปวดหลัง พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะมีความอัตราการ
เกิดอาการปวดหลัง ร้อยละ 67.2 หรื อมีอตั ราการเกิดระหว่างร้อยละ 58.7 - 74.6 ทั้งนี้เนื่องจาก
พนักงานเก็บขยะต้องดึง ผลักถังขยะ ยกและถือถุงขยะที่มีน้ าหนักมาก ทาให้เกิดท่าทางการทางานที่
ผิดปกติ เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ ทาให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ (Ziaei, Choobineh, Abdolieramaki & Ghaem, 2018) ซึ่งการยกของหนัก หรื อท่าทางการทางานที่ผดิ ปกติจะทาให้เกิดอาการ
ปวดหลังได้ (สุ นิษา ชายเกลี้ยง พีรพงษ์ จันทราเทพ พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ และรุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล,
2555) สอดคล้องกับการศึกษาของ Ziaei, Choobineh, Abdoli-eramaki & Ghaem (2018), Garrido,
Bittner, Harth & Preisser, (2015), Abou-ElWafa, El-Bestar, El-Gilany & Sayed Awad, (2012) ที่
พบว่า คนงานขยะมูลฝอยชุมชน พนักงานเก็บขยะมีความเสี่ ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง นอกจาก
แรงงานในระบบแล้ว ยังมีแรงงานนอกระบบ คือ คนคุย้ เขี่ยขยะซึ่งมีความเสี่ ยงต่อความผิดปกติทาง
ระบบโครงร่ างและกล้ามเนื้อ ส่ วนของร่ างกายที่พบมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประชาชนทัว่ ไป
คือ ไหล่ ข้อเท้า มือ และหลังส่ วนบน (OR = 3.52, 2.99, 2.10 และ 1.95 ตามลาดับ) ทั้งนี้เนื่องจาก
คนคุย้ เขี่ยขยะต้องทางานหนักในแต่ละวันเพื่อหาขยะที่สามารถขายได้ และงานของคนคุย้ เขี่ยขยะ
ถูกเรี ยกว่า 3D Work คือ Dirty, Dangerous และ Demanding (Singh & Chokhandre, 2015) ปลายทาง
คือ การกาจัด มีคนงานหลุมฝังกลบ ซึ่งพบว่า คนงานหลุมฝังกลบในประเทศจีนมีความชุกของโรค
ประสาทหูเสื่ อม ร้อยละ 23.5 โดยมีความเสี่ ยง 3.39 เท่าของกลุ่มควบคุม ทั้งนี้เนื่องจากคนงานหลุม
ฝังกลบต้องสัมผัสเสี ยงดังจากเครื่ องจักรขนาดใหญ่จากการขุด เคลื่อนย้าย และฝังกลบ ซึ่งจะทาให้
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ระดับเสี ยงสูงสุ ดมากกว่า 85 dB ถึงแม้ค่าเฉลี่ยตลอด 8 ชัว่ โมงการทางานจะต่ากว่า แต่เป็ นเสี ยงที่ดงั
ต่อเนื่อง และคงงานต้องอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมดังกล่าวตลอดระยะเวลาการทางาน รวมทั้งการไม่สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลด้วย นอกจากนี้ยงั พบว่าปริ มาณสารประกอบระเหยง่าย TVOC
(benzene, toluene, xylene, etc.) ยังเกณฑ์กว่าค่ามาตรฐานของ OSHA ซึ่งสาร TVOC นี้จะส่ งผลให้
การได้ยนิ แย่ลง (Liu, Wang, Weng, Su, Wang, Guo, et al., 2015) ส่ วนประชาชนที่อยูร่ อบหลุมฝัง
กลบและที่เผาขยะ มีการศึกษาในประเทศเลบานอน พบว่า ประชาชนที่อยูร่ อบหลุมฝังกลบมีความ
ความเสี่ ยงต่ออาการเมื่อยล้า ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ 22.48, 16.88 และ 10.64 เท่าเมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม เนื่องจากคาร์มอนมอนออกไซด์ ทาให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดศีรษะ และไดออกซิน
ทาให้รบกวนการนอนหลับ ความเสี่ ยงต่ออาการไอแห้ง ๆ และมีเสมหะ 9.57 และ 8.97 เท่าเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม เนื่องจากอนุภาคของสารอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยท์ ี่เกิดจากการเผาไหม้และฟุ้ ง
กระจาย รวมทั้งโรคอุจจาระร่ วงมีความเสี่ ยงเป็ น 4.38 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เนื่องจากการ
ปนเปื้ อนของขยะมูลฝอย (Morsi, Safa, Baroud, Fawaz, Farha, El-Jardali, et al., 2017)
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พบว่า มีความพร้อมในเรื่ องการจัดหาที่ถงั ขยะให้เพียงพอ มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภาพ และเทศบาล ผูบ้ ริ หาร และบุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
เดียวกับการจัดการขยะของเทศบาลในประเทศไทย (วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, 2560; พีรยา วัชโรทัย,
2556) แต่ต่างกับการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเรื่ องที่มีการจัดหาภาชนะรองรับ
ไม่เพียงพอ (สุพรรษา พาหาสิ งค์, และสัมพันธ์ พลภักดิ์, 2561) รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วนในการจัดการขยะ ซึ่งเป็ นรู ปแบบเดียวกันในประเทศไทยและประเทศจีน โดยใน
ประเทศจีนการมีส่วนร่ วมของชุมชนจะเหมาะกับชุมชนขนาดเล็ก (วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, 2560;
พีรยา วัชโรทัย, 2556; สมัชญา หนูทอง, 2556; Mei, Xin & Longjiang, 2014) ส่ วนการจัดการที่มีการ
ดาเนินการน้อย ผูผ้ ลิตสิ นค้า ร้านค้าปลีกที่ก่อให้เกิดขยะจ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนการคัดแยกขยะ
มูลฝอย เนื่องจากประเทศไทยไม่มีบทลงโทษกรณี ผผู ้ ลิตที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม และไม่มีกองทุนคัด
แยกขยะมูลฝอยทุกเทศบาลแต่ละที ซึ่งในประเทศไต้หวันผูผ้ ลิตต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียม
ให้กบั กองทุน เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมและรี ไซเคิล (Ying, 2015) เมื่อพิจารณาด้านการออกแบบ
สิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิดพบว่า ยังมีการดาเนินการน้อยต่างกับประเทศ
ไต้หวันและสิ งคโปร์ที่มีการลดขยะมูลฝอย โดยออกแบบหรื อใช้บรรจุภณั ฑ์ให้นอ้ ยลงหรื อรี ไซเคิล
(Ying, 2015; Cohristopher, 2010) การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่
กาหนด ยังคงเป็ นสภาพปัญหาในการจัดการขยะที่ตอ้ งดาเนินการหากมีประชากรแฝงประเภท
แรงงาน (ศุภริ นทร์ อนุตธโต, มานะชัย รอดชื่น, และธนียา เจติยานุกรกุล, 2558) รวมทั้งการบังคับ
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ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่ดาเนินการได้ยากในประเทศไทย ขาดการบังคับใช้ที่มีประสิ ทธิภาพ
(วิชยั โถสุ วรรณจินดา, 2558) โดยในประเทศมาเลเซียมีการกาหนดกฎหมายให้มีกรอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบองค์รวม มีการบูรณาการ และคุม้ ค่า (Latifah, Mohd, Samah & Mohd, 2009)
ควบคุมการดาเนินงานการแยกขยะอย่างเข้มงวดด้วย Act 672 จุดสาคัญ คือ การทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง
จะมีขอ้ ห้ามและมีบทลงโทษ เป็ นค่าปรับ และจาคุก (Ying & Latifah, 2016)
ส่ วนการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก มีการตรวจสอบมากที่สุดโดยประชาชน ซึ่งเป็ นการร้องเรี ยนสภาพปัญหาจากการจัดการ
ขยะ (ปิ ยชาติ ศิลปสุ วรรณ, 2557) สภาพปัญหาที่ตรวจสอบที่พบมากที่สุดคือ การลักลอบทิ้งขยะ
ประชาชนเขตรอยต่อ ซึ่งเป็ นสภาพปัญหาเดียวกันกับเทศบาลในประเทศไทย (วชิรวิชญ์ วรชิษณุ
พงศ์, 2560) เนื่องจากเขตรอยต่อมีการจัดการขยะที่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดการสภาพปัญหาที่
ตรวจสอบสอดคล้องกันคือ ป้ ายเตือนการลักลอบทิ้งขยะ เมื่อพิจารณาการตรวจสอบเทศบาลเมืองใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเทศบาลตาบลในจังหวัดชลบุรีพบว่า มีผตู ้ รวจสอบเพียงอย่างละแหล่ง ผลการ
ตรวจสอบมีเพียงการลักลอบทิ้งขยะและทิ้งขยะไม่ตรงเวลา เมื่อเปรี ยบเทียบกับเทศบาลตาบลในจังหวัด
ระยองมีผตู ้ รวจสอบ 2 แหล่ง ผลการตรวจสอบมีการลักลอบทิ้งขยะจากประชาชนเขตรอยต่อ ประชาชน
ข้างทาง การทิ้งขยะไม่ตรงจุด ไม่ตรงเวลา และการไม่คดั แยก ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลตาบลในจังหวัด
ระยองมีการดาเนินการนโยบายปลอดถังแบบค่อยเป็ นค่อยไปทาให้สภาพปัญหาจากการตรวจสอบพบ
หลากหลาย รวมทั้งความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งชุมชนเกษตรกรรม
ชุมชนศูนย์การค้า และชุมชนเมืองเพื่อที่อยูอ่ าศัย ทาให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความ
หลากหลายเช่นกัน
2. ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ผลการศึกษา พบว่า ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ บริ บทชุมชนและ
เทศบาล จานวน 10 ปัจจัย ได้แก่ จานวนประชากร ขนาดพื้นที่ จานวนชุมชน จานวนประชากรแฝง
ปริ มาณขยะ ประเภทขยะที่มากที่สุด ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ความพร้อมด้าน 4M สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก และสภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ
ซึ่งเป็ นบริ บทของชุมชนและเทศบาลที่สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร และ
แรงงานที่เพิ่มขึ้น (สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2559) ซึ่งเป็ น
ความเฉพาะของพื้นที่ที่มีแนวโน้มของปริ มาณขยะซึ่งจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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ในส่วนของ กระบวนการ (Process) คือ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หมายถึง การลดปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน และการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ 2559; เจษฎา เสี ยงลือชา 2561; ราชกิจจานุเบกษา,
2560; อาณัต ต๊ะปิ นตา, 2553) เป็ นการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด และสามารถแก้ปัญหากลาง
ทางและปลายทางได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) โดยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ดังนี้ 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน มีการจัดการ จานวน 5 ข้อ ได้แก่
1) ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่ Reuse Reduce Recycle 2) ทาให้เกิดการรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน 3) การจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมชุมชน วัด โรงเรี ยน
ร้านอาหาร 4) สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ 5) พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง
ๆ เกี่ยวกับ Reuse Reduce Recycle โดยพบว่า ลดแหล่งที่มาของขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่
Reuse Reduce Recycle สร้างภาคีเครื อข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีการดาเนินการทั้งใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2556; นงกต สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์
ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และสื บชาติ อันทะไชย, 2557; ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์, 2553; Ministry of the
Environment, 2010; Ministry of the Environment, 2014) การจัดการในเรื่ องทาให้เกิดการรี ไซเคิล
ขยะมูลฝอยชุมชนในทุกภาคส่ วน พบว่า ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีการรี ไซเคิลใน
ครัวเรื อน โรงเรี ยน และหน่วยงาน ซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไต้หวันและสิ งค์โปร์ ที่นอกจากทาให้
เกิดการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในครัวเรื อน สถาบันการศึกษา และเทศบาลแล้ว ยังทาให้เกิดการ
รี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชนในอุตสาหกรรม และร้านรับซื้อของเก่า (Cohristopher, L., 2010; Ying,
Y. L., 2015; Ministry of the Environment, 2014) การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ เกี่ยวกับ Reuse
Reduce Recycle สาหรับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกส่ วนใหญ่เป็ นการพัฒนาเทคโนโลยี
ขนาดเล็ก ซึ่งจะแตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ลดปริ มาณขยะ Reuse
Recycle (Ministry of the Environment, 2010; Ministry of the Environment, 2014) การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนที่มีความเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ มีการจัดการครอบคลุมชุมชน
วัด โรงเรี ยน ร้านอาหาร ส่ วนการจัดการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ ได้แก่ มีการดาเนินการ 5Rs ที่สัมพันธ์
กัน คือ (1) Source Reduction (2) Reuse (3) Recycling System (4) Further Reduction (5) Energy
Recovery และออกแบบสิ นค้า ภาชนะบรรจุ เพื่อลดปริ มาณขยะที่แหล่งกาเนิด ซึ่งเป็ นแนวทางการ
จัดการของประเทศไต้หวัน สิ งค์โปร์ และมาเลเซีย (Cohristopher, L., 2010; Ying, Y. L., 2015;
Ministry of the Environment, 2014) ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งนโยบายในการลด
ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชน ยังดาเนินการขาดการบังคับใช้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ แนวทางในการปฏิบตั ิที่
ต่างกัน ไม่เอื้อต่อการจัดการทั้งระบบ (นันทิยา หินนนท์ บวรทิพย์ เปรื่ องวงศ์ และสุวิทย์ นิ่มน้อย, 2558;
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วิชยั โถสุ วรรณจินดา, 2558; ศุภกรณ์ ฮัน่ ตระกูล, 2557) 2) การคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน มีการ
จัดการ จานวน 9 ข้อ ได้แก่ 1) การจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทขยะ ได้แก่ ขยะทัว่ ไป ขยะอินทรี ย ์
ขยะรี ไซเคิล และขยะอันตราย 2) ใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน 3) ดาเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนอย่างต่อเนื่อง 4) มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ 5) พัฒนาคนในด้านความรู้
ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 6) เทศบาล บุคลากร เป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลากร 7) จัดตั้งพื้นที่
ต้นแบบ 8) ผูน้ าเป็ นต้นแบบในการคัดแยกขยะ 9) ดาเนินการตามบริ บทชุมชน ได้แก่ สภาพปัจจุบนั
ปัญหา ความต้องการ และเทศบัญญัติ/กฎหมาย/นโยบายทุกระดับ โดยพบว่า การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนทุกข้อมีการดาเนินการทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะใช้หลักการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน และพัฒนาคนในด้านความรู้ ทัศนคติ
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อปุ สรรค และความสามารถแห่งตนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีการ
ดาเนินการมากที่สุด (ภริ นทร์ อนุตธโต มานะชัย รอดชื่น และธนียา เจติยานุกรกุล, 2553; กรมควบคุม
มลพิษ, 2556; วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์, 2560; ปนัดดา ภูเ่ จริ ญศิลป์ เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ และดุษฎี
อายุวฒั น์, 2555; นงกต สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์ ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และสื บชาติ อันทะไชย,
2557; Latifah, A. M., Mohd, A. A., Samah, Nur, I. & Mohd Z., 2009; Ying, C. M. & Latifah, A. M.,
2016; Mei, C., Xin, Q. & Longjiang, Z., 2014; Xinbei, W. & Yong, G., 2011) ทั้งนี้เนื่องจากการ
พัฒนาคนเป็ นรากฐานของการพัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่ วมจะทาให้เกิดความ
ยัง่ ยืนของกิจกรรมและโครงการได้ การจัดการในเรื่ องมีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะ พบว่า ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีธนาคารขยะเป็ นกองทุน ซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไต้หวันและสิ งค์
โปร์ ที่มีกองทุนที่เกิดจากการคัดแยกขยะในระดับชาติ มีการระดมเงินจากผูก้ ่อขยะ (Cohristopher, L.,
2010; Ying, Y. L., 2015; Ministry of the Environment, 2014) ทาให้การคัดแยกขยะในประเทศไต้หวัน
และสิ งค์โปรมีการขับเคลื่อนได้ดีจากงบประมาณที่มีจานวนมาก ส่วนการจัดการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ
ได้แก่ ผูผ้ ลิตสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีก ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยชุมชน จ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน
การคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเป็ นแนวทางการจัดการของประเทศไต้หวัน สิ งค์โปร์ และมาเลเซีย
(Cohristopher, L., 2010; Ying, Y. L., 2015) มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการคัดแยกและแปร
สภาพขยะมูลฝอย ซึ่งเป็ นแนวคิดจากประเทศไทยและประเทศจีน (ยุวลั ดา ชูรักษ์ และคณะ, 2560;
Ying, C. M. & Latifah, A. M., 2016; Chao, Z., Dongjie, N. & Youcai, Z., 2015) ทั้งนี้เนื่องจาก
เทคโนโลยีในการคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยมีราคาสูง รวมทั้งการซ่อมบารุ งที่ตอ้ งมีผเู ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะ ทาให้การนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้กบั ขยะที่มีปริ มาณมากแทนการกาจัดแบบเทกองหรื อฝัง
กลบทาได้ยาก (สานักงานคณะกรรมการวิจยั , 2555) และ 3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน มีการ
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จัดการ จานวน 7 ข้อ ได้แก่ 1) ดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย
หลักเกณฑ์ และระบบการจัดเก็บ 3) ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด 4) ควบคุมดูแลหอพัก บ้าน
เช่า หมู่บา้ นจัดสรร 5) จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด 6) จ้าง
เอกชนในการจัดการกรณี ทิ้งไม่ตรงจุดกาหนด 7) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มีประสิ ทธิภาพ โดย
พบว่า การดาเนินการนโยบายปลอดถังขยะ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
ระบบการจัดเก็บ ครัวเรื อนนาขยะมาทิ้งตรงจุดที่กาหนด และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภาพ มีการดาเนินการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (เทศบาลเมืองพิษณุโลก, 2559;
พีรยา วัชโรทัย, 2556; สุ พรรษา พาหาสิ งห์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์, 2561; ยุวลั ดา ชูรักษ์ และคณะ, 2560;
Latifah, A. M., Mohd, A. A., Samah, Nur, I. & Mohd Z., 2009; Dennis, V. P., 2013: Ying, C. M. &
Latifah, A. M., 2016; Chao, Z., Dongjie, N. & Youcai, Z., 2015; Grace L. L., 1935) การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนที่มีความเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ควบคุมดูแลหอพัก บ้านเช่า
หมู่บา้ นจัดสรร จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กาหนด และจ้างเอกชน
ในการจัดการกรณี ทิ้งไม่ตรงจุดกาหนด ทั้งนี้เนื่องจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขนส่ ง ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ทาให้มีประชากรแฝง ทั้ง
แรงงานและนักท่องเที่ยวจานวนมาก การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุด
ที่กาหนด ยังคงเป็ นสภาพปัญหาในการจัดการขยะที่ตอ้ งดาเนินการหากมีประชากรแฝงประเภท
แรงงาน (ศุภริ นทร์ อนุตธโต, มานะชัย รอดชื่น, และธนียา เจติยานุกรกุล, 2558) จึงทาให้ตอ้ งมีการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางดังกล่าว ส่วนการจัดการที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการ คือ ครัวเรื อนได้รับ
ถังขยะรี ไซเคิล ซึ่งเป็ นแนวคิดของประเทศไต้หวันและสิ งคโปร์ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด เช่น การทิ้งไม่ถูกที่ ซึ่งมีการดาเนินการในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบนั การรี
ไซเคิลในประเทศไทยเป็ นการผลิตภายในครัวเรื อน สถานศึกษา ไม่ได้เป็ นอุตสาหกรรมรี ไซเคิล จึง
ทาให้มีความแตกต่างกับต่างประเทศ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดที่ดาเนินการได้ยาก
ในประเทศไทย ขาดการบังคับใช้ที่มีประสิ ทธิภาพ (วิชยั โถสุ วรรณจินดา, 2558)) ซึ่งต้องดาเนินการ
แบบค่อยเป็ นค่อยไป
และผลลัพธ์ (Output) คือ ข้อเสนอทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
ประกอบด้วย 1) สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการต่อ 2) สิ่ งที่ควรดาเนินการเพิม่ และ 3) สิ่ งที่เทศบาลดาเนินการ
ได้ดี/มากกว่าข้อเสนอทางเลือกการจัดการที่กาหนดไว้ พร้อมรับการขยายความเจริ ญด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เมื่อได้ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ในเขต
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พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็ น
เครื่ องมือในการใช้งานระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล ใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากผลการศึกษา พบว่า ระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับ
เทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในรู ปแบบเว็บแอปลิเคชัน สามารถนาไปใช้ได้สะดวก
รวดเร็ ว มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ สามารถวิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับ
เทศบาล ซึ่งได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ตน้ ไม้เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Tree) โดยเป็ นข้อเสนอ
ทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีรายละเอียดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งเป็ นข้อมูลที่
ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ และเสนอทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามสภาพปัญหาจาก
การตรวจสอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ โดยแสดงข้อมูล
เป็ นรู ปภาพและรายละเอียด แอปพลิเคชัน WEECA สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสาหรับเทศบาล เป็ นข้อเสนอทางเลือกให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่มีการดาเนินการใน EEC เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนได้ เป็ นไปตามแนวทางการจัดการกรมควบคุมมลพิษ (2559)
3. ประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทางสาหรับ
เทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้น
ทางสาหรับเทศบาล ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านการใช้งานระบบด้วยแอปพลิเคชัน
WEECA ผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (มากกว่า
ร้อยละค่าเฉลี่ย 80) และผลการประเมินประสิ ทธิภาพของระบบโดยผูใ้ ช้งาน (ผูต้ รวจสอบ) อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด (มากกว่าร้อยละค่าเฉลี่ย 80) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาระบบผ่านการวิจยั
และพัฒนาด้วยกระบวนการ R1 D1 R2 D2 และ R3 ซึ่งเป็ นกระบวนการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน WEECA ได้ใช้กระบวนการ PDCA ที่สามารถทาให้งานสาเร็ จ
สมบูรณ์ ถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ และน่าเชื่อถือ (สานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2554)
โดยมีงานวิจยั ที่สอดคล้องกับการวิจยั ครั้งนี้ โดยมีผลการศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันของรู ปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านความเหมาะสม
(นงกต สวัสดิชิตงั กฤตติกา แสนโภชน์ ประจญ กิ่งมิ่งแฮ และสื บชาติ อันทะไชย, 2557) แอปพลิเคชันมี
ความรวดเร็ วในการประมวลผล (ปิ่ นทอง ทองเฟื่ อง และธวัชชัย สหพงษ์, 2558) เข้าใจง่าย (จิตรพงษ์
เจริ ญจิตร และนิธิ ทะนนท์, 2559)
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.1 การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็ นพลวัต ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตามสภาพปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีทางการจัดการขยะที่ทนั สมัย
และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด สร้างจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เกิด
ขึ้นกับประเทศที่พฒั นาแล้วหลายประเทศ ซึ่งเป็ นความจาเป็ นที่ตอ้ งวางแผนรองรับปัญหาขยะมูล
ฝอยชุมชนในระบบเมืองที่มีรูปแบบที่เป็ นมาตรฐาน แต่สาหรับประเทศไทยอาจยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้เต็มรู ปแบบดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
กาหนดนโยบายแบบค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อให้เกิดการยอมรับของชุมชน ในด้านการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวดขึ้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขน ผูก้ ่อขยะเป็ นผูจ้ ่ายค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนสาหรับ
การเก็บรวบรวมและการรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน เพือ่ ให้มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
1.2 เนื่องจากผลกระทบทางด้านสุ ขภาพจากปัญหาขยะมูลฝอยไม่ได้เกิดกับ
ประชาชนที่ทิ้งขยะโดยตรง แต่เกิดกับผูป้ ระกอบอาชีพที่ตอ้ งสัมผัสกับขยะและประชาชนที่อยูร่ อบ
สถานที่ทิ้งขยะ ทาให้ประชาชนขาดความตระหนักและขาดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งสร้างการรับรู้
ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย โดยการปลูกฝังจิตสานึกตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษา
1.3 จากนโยบายการคัดแยกขยะของชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมี
ระบบการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของขยะที่มีการลักลอบทิ้ง มีการ
แจ้งเตือนหรื อเก็บค่าปรับที่เหมาะสมสาหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิ
1.4 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีระบบการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบ และแจ้งเตือน
การจัดการขยะในเขตพื้นที่รอยต่อ รวมทั้งการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ
1.5 ผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญและเป็ นต้นแบบ
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ควรมีนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่
ดาเนินการร่ วมกับภาคีเครื อข่าย และภาคประชาชน ซึ่งจากผลการศึกษาพื้นที่ศึกษาได้กลยุทธ์ซ่ ึงเกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่ วม จึงควรผลักดันให้เกิดการดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
1.6 ควรนาข้อค้นพบในการวิจยั เรื่ องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมกับ
เทศบาล ไปกาหนดเป็ นกลวิธีหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสาหรับเทศบาลในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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1.7 ควรมีการนาข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชัน WEECA ไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล และประเมินผลพัฒนาการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ดี
ยิง่ ขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยนาเข้าซึ่งจะมีผลต่อข้อเสนอทางเลือกในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการพัฒนา ต่อยอดการวิจยั ด้านเทคโนโลยีทางการจัดการขยะ ให้เหมาะสม
กับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางเลือกการจัดการขยะที่มีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชัน
หรื อปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามความหลากหลายของลักษณะชุมชน/
วิถีชีวิตของคนในชุมชน
2.2 ควรมีการขยายพื้นที่ในการศึกษา ให้ครอบคลุมบริ บทที่มีความแตกต่างจาก
พื้นที่ EEC เพือ่ ที่จะศึกษาประเด็นรายละเอียดและความสามารถในการเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
2.3 ควรมีการวิจยั ประเมินผล เพื่อปรับและพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชนและความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก-1 แบบตรวจสอบรายการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้ นทาง (Checklist) สาหรับ
หน่ วยงานเทศบาล ภาคีเครือข่ าย และตัวแทนประชาชน
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ:
เพื่อสารวจรายการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล การตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล และลักษณะทางกายภาพของของเทศบาล พื้นที่ความ
รับผิดชอบ จานวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร ประชากรแฝง และลักษณะวิถีชีวิตของ
ชุมชน
วัน/เดือน/ปี ที่เก็บข้อมูล……………………………………………………………………………
รหัสเทศบำล………………………………………..………………………………………………..
ผูเ้ ก็บข้อมูล…………………………………………………………………………………………
รำยกำรตรวจสอบ
1. ปริ มำณขยะ (ต่อวัน)
1.1 Max (มำกที่สุด)
1.2 Min (น้อยที่สุด)
1.3 Average (เฉลี่ย)
2. ปริ มำณขยะ (ต่อปี )
1.1 Max (มำกที่สุด)
1.2 Min (น้อยที่สุด)
1.3 Average (เฉลี่ย)
3. ประเภทของขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
(ระบุสดั ส่ วน ร้อยละ)
3.1 ขยะทัว่ ไป
3.2 ขยะอินทรี ย ์
3.3 ขยะรี ไซเคิล

ผลกำรตรวจสอบ
ไม่ มี
มี

ระบุสัดส่ วน

ประเภท
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รำยกำรตรวจสอบ
3.4 ขยะอันตรำย
4. จุดรวบรวมขยะ
4.1 จำนวนจุดรวบรวมขยะ
4.2 จำนวนวันต่อสัปดำห์ เก็บขน
ขยะ
4.3 ผังกำรวำงจุดรวบรวมขยะ
(พิกดั )
5. กำรเก็บขนขยะ
5.1 จำนวนและประเภทรถเก็บขน
ขยะ
5.2 จำนวนเที่ยวต่อวันตำม
เส้นทำง
5.3 เส้ น ท ำงก ำรเก็ บ ข น ข ยะ
จำนวนเที่ยวต่อวัน จำนวนวันที่เก็บ
ต่อสัปดำห์ ระบุวนั และเวลำช่วงเก็บ
ระยะเวลำในกำรเก็ บ ต่ อเที่ ยว และ
ประเภทรถเก็ บ ขยะ (ระบุ เหตุ ผ ล
ปัญหำ อุปสรรค)
6. การคุย้ เขี่ยขยะ (ระบุความถี่)
6.1 คนเร่ ร่อน
6.2 คนรับซื้อของเก่ำ
6.3 สุ นขั จรจัด
7. ประชำกรแฝง (ระบุสดั ส่ วน
ร้อยละ)
7.1 นักท่องเที่ยว
7.2 แรงงำนไทย
7.3 แรงงำนต่ำงด้ำว

ผลกำรตรวจสอบ
ไม่ มี
มี

ระบุสัดส่ วน

ประเภท

346
รำยกำรตรวจสอบ
7.4 พ่อค้ำ/แม่คำ้
7.5 ครู /นักเรี ยน
8. เขตรอยต่อกับภำยในพื้นที่
8.1 มี ก ำรน ำข ย ะ น อ ก พื้ น ที่
เทศบำลมำทิ้ง
9. ลักษณะวิถีชีวิตของชุ มชน (ระบุ
สัดส่ วน ร้อยละ)
9.1 ชุมชนค้ำขำย
9.2 ชุมชนท่องเที่ยว
9.3 ชุมชนเกษตรกรรม
9.5 ชุมชนกำรคมนำคม

ผลกำรตรวจสอบ
ไม่ มี
มี

ระบุสัดส่ วน

ประเภท
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ภาคผนวก ก-2 แนวคาถามการสั มภาษณ์ การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับหน่ วยงานเทศบาล ภาคีเครือข่ าย และตัวแทนประชาชน
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ:
เพื่อสารวจการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล ประกอบด้วย
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล และข้อเสนอระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล:
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยการบันทึกเทปสัมภาษณ์
การเตรียมการในการบันทึกเทปสั มภาษณ์ :
1. ก่อนสัมภาษณ์หวั เทปให้พดู ข้อความต่อไปนี้ทุกครั้งที่มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลใหม่
“ต่อไปนี้เป็ นการสัมภาษณ์ นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อายุ………..
เทศบาล………………………………….สัมภาษณ์เมื่อวันที่………………………..เริ่ มสัมภาษณ์ เมื่อ
เวลา………………………..น. สัมภาษณ์โดย……………………………………….สถานที่
สัมภาษณ์……………………………………….”
2. เมื่อจบการสัมภาษณ์ให้พดู ปิ ดท้ายเทปด้วยข้อความว่า
“จบการสัมภาษณ์ นาย/นาง/นางสาว…………………………………….เมื่อเวลา………..”
แนวคาถามการสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview):
1. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรื อนมาถึงจุดรวบรวม (ทิ้ง/วาง) มีการ
ดาเนินการอย่างไรบ้าง
2. กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนพื้นที่รอยต่อมีหรื อไม่ ดำเนินกำรอย่ำงไร
3. กำรวำงจุดรวบรวม (ทิ้ง/วำง) ภำชนะรองรับขยะมูลฝอยชุมชน และเส้นทำงกำรเก็บขน
ขยะ มีเหตุผลในกำรจัดกำรดังกล่ำวอย่ำงไร มีผลกำรดำเนินกำรเป็ นอย่ำงไร และมีปัญหำ อุปสรรค
อย่ำงไรบ้ำง
4. องค์ประกอบของขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บรวมรวมจำกจุดรวบรวม (ทิ้ง/วำง) เป็ นอย่ำงไร
มีกำรจัดกำรเหมือนกันหรื อไม่
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5. มีเจ้าหน้าที่หรื อประชาชนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่จุด
รวบรวม (ทิ้ง/วาง) ขยะหรื อไม่ โดย เป็ นใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทาไม และอย่างไร
6. สถานการณ์ในการตรวจสอบและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่จุดรวบรวม (ทิ้ง/วาง) ขยะที่
ผ่านมาเป็ นอย่างไรบ้าง
7. สภาพปัญหาในการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่จุด
รวบรวม (ทิ้ง/วาง) ขยะของเทศบาลมีหรื อไม่ อย่างไร
8. ท่ำนมีขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระบบกำรตรวจสอบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เหมำะสมกับบริ บทชุมชนอย่ำงไร ในมิติ 4 มำตรกำร ประกอบด้วย มาตรการทางการศึกษา
มาตรการทางการบริ หารจัดการ มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย และมำตรกำรอื่น ๆ บ้ำง
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ภำคผนวก ก-3 แบบสอบถำม
เรื่อง แบบสอบถามสภำพปัญหำและข้อคิดเห็นในกำรตรวจสอบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง
คำชี้แจง แบบสอบถำมนี้ใช้เพื่อกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำง
สำหรับเทศบำลในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ผูว้ ิจยั จึ งใคร่ ขอควำมร่ วมมื อจำกท่ ำน กรุ ณ ำตอบแบบสอบถำมที่ ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ข้อมูลที่ได้จำกท่ำนในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งในกำรศึกษำ เพื่อทำให้เกิดองค์
ควำมรู้ดำ้ นกำรจัดกำรควำมปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชน และนำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำในพื้นที่ได้
ต่อไป คำตอบของท่ำนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ ไม่มีผลกระทบต่อตัวท่ำนแต่ประกำรใด และผูว้ ิจยั
จะนำเสนอข้อมูลในภำพรวมเท่ำนั้น
แบบสอบถำมชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป จำนวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 สภำพปัญหำด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 9 ข้อ
ส่ วนที่ 3 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำงที่ทำในปั จจุบนั และ
ข้อคิดเห็น จำนวน 27 ข้อ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณ
สาลี อินทร์เจริ ญ
นิสิตปริ ญญาเอกหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
คณะสาธารณสุ ขศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
คำชี้แจง ให้ทำเครื่ องหมำย ✓ ลงใน ( ) หน้ำข้อควำม และเติมคำลงในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ของท่ำนมำกที่สุด
1. เพศ
( ) 1. ชำย
( ) 2. หญิง
2. อำยุ…………………ปี
3. อำเภอ…………………………….…..
4. ขนำดของเทศบำล
( ) 1. เทศบำลตำบล
( ) 2. เทศบำลเมือง
( ) 3. เทศบำลนคร
5. ลักษณะของชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
( ) 1. ชุมชนเกษตรกรรม
( ) 2. ชุมชนศูนย์การค้า
( ) 3. ศูนย์กลางขนส่ ง
( ) 4. เขตอุตสาหกรรม
( ) 5. อื่น ๆ………………………………….
6. พื้นที่ควำมรับผิดชอบของเทศบำลในปัจจุบนั ……………………..ตำรำงกิโลเมตร
7. จำนวนประชำกรและครัวเรื อนที่อยูใ่ นเขต อบต./เทศบำล (ข้อมูลปี …………………………….)
7.1 จำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์………………………………………..คน
7.2 จำนวนครัวเรื อนตำมทะเบียนรำษฎร์ ………………………………………..หลังคำเรื อน
7.3 จำนวนประชำกรแฝง (รวมนักท่องเที่ยว) ………………………..คนต่อปี (คำดประมำณ)
8. เทศบาลมีเครื อข่ายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรื อไม่
( ) 1. ไม่มี
( ) 2. มี ระบุ…………………………………………..
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ส่ วนที่ 2 สภาพปัญหาด้ านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของหน่ วยงานท่ านในปัจจุบัน
คำชี้แจง ให้ทำเครื่ องหมำย ✓ ลงใน ( ) หน้ำข้อควำมและเติมคำลงในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ของท่ำนมำกที่สุด
5 = ทุกครั้ง
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรทุกครั้ง (ร้อยละ 76 – 100)
4 = บ่อยครั้ง
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรบ่อยครั้ง (ร้อยละ 51 – 75)
3 = บำงครั้ง
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรบำงครั้ง (ร้อยละ 26 – 50)
2 = นำน ๆ ครั้ง หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนดำเนินกำรนำน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 1 – 25)
1 = ไม่เคยเลย
หมำยถึง หน่วยงำนของท่ำนไม่เคยดำเนินกำรเลย (ร้อยละ 0)
สภำพปัญหำ
1. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแยกขยะจำกต้นทำง
2. ประชำชนมีส่วนร่ วมคัดแยกขยะ
3. ประชำชนมีวินยั และตระหนักเรื่ องกำรคัดแยกขยะ
4. สถำนศึกษำในพื้นที่ เช่น โรงเรี ยน มีควำมต่อเนื่องใน
กำรสร้ำงจิตสำนึก
5. ร้ำนค้ำ ตลำดในพื้นที่ มีควำมต่อเนื่องในกำรสร้ำง
จิตสำนึก
6. สถำนประกอบกำรในพื้นที่ มีควำมต่อเนื่องในกำรสร้ำง
จิตสำนึก
7. ประชำชนให้ควำมร่ วมมือจ่ำยค่ำธรรมเนียม
8. คนในพื้นที่ให้ควำมร่ วมมือในกำรคัดแยกขยะ กำรทิ้ง
ในจุดที่เทศบำลกำหนด
9. ประชำกรแฝงให้ควำมร่ วมมือในกำรคัดแยกขยะ กำร
ทิ้ง

1

ควำมคิดเห็น
2
3
4

5
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ส่ วนที่ 3 กำรจัดกำรควำมปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนต้นทำงที่ทำในปัจจุบนั และข้อคิดเห็น
คำชี้แจง ให้ทำเครื่ องหมำย ✓ ลงใน ( ) หน้ำข้อควำมและเติมคำลงในช่องว่ำงที่ตรงกับควำมเป็ นจริ ง
ของท่ำนมำกที่สุด

รูปแบบ
1. ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะ
มูลฝอยชุมชน จ่ำยค่ำธรรมเนียมเข้ำ
กองทุนกำรคัดแยกขยะมูลฝอย
2. ร้ำนค้ำปลีก ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย
ชุมชน จ่ำยค่ำธรรมเนียมเข้ำกองทุนกำร
คัดแยกขยะมูลฝอย
3. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรคัดแยกขยะ มี
กำรจัดตั้งกองทุน
4. ทำให้เกิดกำรรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน
ในครัวเรื อน
5. ทำให้เกิดกำรรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน
ในสถำบันกำรศึกษำ
6. ทำให้เกิดกำรรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน
ในอุตสำหกรรม
7. ทำให้เกิดกำรรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน
ในร้ำนรับซื้อของเก่ำ
8.ทำให้เกิดกำรรี ไซเคิลขยะมูลฝอยชุมชน
ในเทศบำล/อบต.
9. มีกองทุนที่เกิดจำกกำรคัดแยกขยะ

ปัจจุบัน
ทำ ไม่ ทำ

ควรทำ

ควำมคิดเห็น
ไม่ ควรทำ/ อืน
่ ๆ ระบุ…….
ไม่ จำเป็ น
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รูปแบบ
10. มีกำรดำเนินกำร 5Rs ที่สมั พันธ์กนั คือ
1) Source Reduction (ลดตั้งแต่แหล่งที่มำ)
2) Reuse (นำกลับมำใช้ซ้ ำ)
3) Recycling System (ระบบรี ไซเคิล)
4) Further Reduction (ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง)
5) Energy Recovery (นำมำใช้เป็ น
พลังงำน)
11. ออกแบบสิ นค้ำ ภำชนะบรรจุ เพื่อลด
ปริ มำณขยะที่แหล่งกำเนิด
12. รณรงค์กำรลดใช้ถุงพลำสติก เช่น กำร
ให้เงินคืนลูกค้ำที่นำถุงมำเอง เพื่อลด
ปริ มำณขยะที่แหล่งกำเนิด
13. ครัวเรื อนได้นำขยะรี ไซเคิลมำทิ้งตรง
จุดที่กำหนด
14. พัฒนำเทคโนโลยีดำ้ นต่ำงๆ เกี่ยวกับ
Reuse (นำกลับมำใช้ซ้ ำ) Recycling
(รี ไซเคิล)
15. ลดแหล่งที่มำของขยะมูลฝอย โดยใช้
หลัก 3R ได้แก่ Reuse Reduce Recycle
16. พัฒนำคนในด้ำนควำมรู้ ทัศนคติ กำร
รับรู้ประโยชน์ กำรรับรู้อุปสรรค และ
ควำมสำมำรถแห่งตนในกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอยชุมชน
17. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด เช่น
กำรทิ้งไม่ถูกที่
18. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์นโยบำยและ
หลักเกณฑ์ ระบบกำรจัดเก็บ

ปัจจุบัน
ทำ ไม่ ทำ

ควรทำ

ควำมคิดเห็น
ไม่ ควรทำ/ อืน
่ ๆ ระบุ…….
ไม่ จำเป็ น
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รูปแบบ

ปัจจุบัน
ทำ ไม่ ทำ

ควรทำ

ควำมคิดเห็น
ไม่ ควรทำ/ อืน
่ ๆ ระบุ…….
ไม่ จำเป็ น

19. เทศบำล บุคลำกร เป็ นต้นแบบในกำร
คัดแยกขยะ ส่ งเสริ มในบุคลำกร
20. ผูน้ ำเป็ นต้นแบบในกำรคัดแยกขยะ
ส่ งเสริ มในบุคลำกร
21. จัดหำที่ถงั ขยะให้เพียงพอ
22. ใช้หลักกำรมีส่วนร่ วมจำกทุกภำคส่วน
23. ดำเนินกำรตำมบริ บทชุมชน ได้แก่
1) สภำพปัจจุบนั ปัญหำ และควำมต้องกำร
และ 2) เทศบัญญัติ/กฎหมำย/นโยบำยทุก
ระดับ
24. จัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำวในกำรทิ้ง
ขยะมูลฝอยทิ้งตรงจุดที่กำหนด
25. ควบคุมดูแลหอพัก บ้ำนเช่ำ
26. จัดตั้งเป็ นพื้นที่ตน้ แบบ
27. กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมให้มี
ประสิ ทธิภำพ
ส่ วนที่ 4 กำรดำเนินงำนจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนในเขตรับผิดชอบของท่ำนอย่ำงไรบ้ำง (นอกเหนือ
ส่ วนที่ 3)
กำรดำเนินงำน
1.
2.

เหตุผล

แบบบันทึกข้อมูล
บริบทของชุมชนและเทศบาล

รหัสชุมชน

แบบบันทึกข้ อมูล

จังหวัด

ขนาดเทศบาล

พืน้ ที่
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

ความหนาแน่ นของ
ประชากร (คน)

ประชากรแฝง
(คน)

ลักษณะวิถีชีวติ
ของชุมชน

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ:
เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานบริ บทของชุมชนในเขตเทศบาล นาไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภาคผนวก ก-4 แบบบันทึกข้อมูลบริบทของชุมชนและเทศบาล
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ภาคผนวก ก-5 แนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion)

สาหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ:
เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ยืนยันข้อสรุ ปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ของระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางเดิม และยุทธศาตร์
การพัฒนาระบบการตรวจสอบ และยืนยันระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล:
ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) โดยการบันทึกเทปสัมภาษณ์
วิธีดาเนินการ:
1. ช่วงแรก เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาของผูว้ ิจยั ได้แก่ สถานการณ์การจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล สถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของ
เทศบาล สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง และนาเสนอหลักการ ทฤษฎี วิธีการ
ในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2. ช่วงที่สอง เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมของกลุ่มร่ วมสนทนากลุ่ม โดยให้กลุ่มผูร้ ่ วม
สนทนากลุ่มระดมสมอง ร่ วมคิด วิเคราะห์ หาระบบในรู ปแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมในการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล
3. ช่วงที่สาม เป็ นการเก็บรายละเอียด เพื่อนามาสังเคราะห์ ให้ได้ระบบในรู ปแบบแอป
พลิเคชันที่เหมาะสมในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล เมื่อจบการ
ประชุมผูว้ ิจยั กล่าวขอบคุณผูร้ ่ วมประชุมทุกคน
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แนวคาถามการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion):
1. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของระบบการตรวจสอบ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อกลยุทธ์การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ตามมาตรการ 4 มาตรการ คือ ตามมาตรการทางการศึกษา มาตรการทางการบริ หารจัดการ
มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย
3. กำรตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล ใครจะเป็ นผูท้ ำ จะทำ
เมื่อไหร และจะทำอย่ำงไร
4. ภำยหลังจำกกำรตรวจสอบในรู ปแบบแอปพลิเคชัน ใครจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรต่อ และ
ดำเนินกำรต่ออย่ำงไร ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มหรื อไม่
5. กำรตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาล จะทาการตรวจสอบบ่อย
แค่ไหน
6. ถ้าตรวจสอบพบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย
กับประชาชนได้ จะสามารถดาเนินการตามมาตรการทางการศึกษา มาตรการทางการบริ หารจัดการ
มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมายได้หรื อไม่ และควรปฏิบตั ิอย่างไร

( ) 2. หญิง

ปัจจัยนาเข้ า

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในสถานการณ์จริง

2. อายุ……………..ปี

ข้ อเสนอทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เหมาะสมกับเทศบาล

ส่ วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้งาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย

เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย

ข้ อคิดเห็น

ข้ อเสนอแนะ

คาชี้แจง แบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้งาน และส่ วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความถูกต้องโดยผูใ้ ช้งาน ซึ่ง
เป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจรายการ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เปรี ยบเทียบกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมที่ได้จาก
Decision Tree เพื่อนาข้อคิดเห็นไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตาม
ความเป็ นจริ ง

แบบประเมินความถูกต้ องโดยผู้ใช้ งาน (User)
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภาคผนวก ก-6 แบบประเมินความถูกต้ องโดยผู้ใช้ งาน (User)
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จานวนประชากร
ขนาดพื้นที่
จานวนชุมชน
จานวนประชากรแฝง
ปริ มาณขยะ
ประเภทขยะที่มากที่สุด
ความหลากหลายของลักษณะชุมชน/วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ความพร้อมด้าน 4M
สภาพปัญหาการย้ายเข้าย้ายออก
สภาพปัญหาการจัดการขยะเขตรอยต่อ

7. Diversity of community
8. 4M
9. Population change
10. Junction area

ข้ อมูลนาเข้ า

1. Population
2. Area
3. Number of com.
4. Latent
5. Amount of waste
6. Proportion of waste

ชื่อข้ อมูล

รายละเอียก
3,620 - 242,335 คน
2.5 - 276.92 ตารางกิโลเมตร
4 - 46 ชุมชน
4,000 - 1,318,316 คน
4.0 – 140.0 ตันต่อวัน
1: General waste (ขยะทัว่ ไป) 2: Organic waste (ขยะอินทรี ย)์
3: Mixed waste (ขยะทัว่ ไปและขยะอินทรี ย)์
Yes/No
Yes/No
Yes/No
Yes/No

ส่ วนที่ 1 ชื่อข้อมูลนาเข้าปัจจัยบริ บทชุมชนและเทศบาลตามสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

คาชี้แจง แบบประเมินนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้งาน และส่ วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ นผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยนาเข้าและผลลัพธ์การจัดการขยะมูลฝอย ด้วยโปรแกรม WEGA โดยการทดสอบอัลกอริ ทึม C 4.5 (J48) และการสร้างตัวแบบด้วยแบบจาลอง
ต้นไม้ตดั สิ นใจ (Decision Tree) จานวน 17 ตัวแบบ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป

แบบประเมินความถูกต้ องโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภาคผนวก ก-7 แบบประเมินความถูกต้ องโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
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การจัดการ

การจัดการขยะมูลฝอย
ครอบคลุมชุมชน วัด
โรงเรี ยน ร้านอาหาร

ตัวแบบ

1. WM1

แบบจาลองต้นไม้ ตัดสิ นใจ
(Decision Tree)
เห็น
ด้วย

ข้ อคิดเห็น
ไม่
ไม่เห็น
แน่ใจ
ด้วย

ส่ วนที่ 2 ตัวอย่างข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ (โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) หรื อเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริ ง)
ข้ อเสนอเนะ
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ภาคผนวก ก-8 การตรวจสอบประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายใต้โครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
--------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบตรวจสอบนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพของนวัต กรรมระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ซึ่งนักวิจยั สร้างขึ้นจากการเก็บข้อมูลหน่วยงานเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ
และตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล แล้วน ามาสร้ างเป็ นเครื่ องมื อดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นเพื่ อให้
เครื่ องมือมีประสิ ทธิภาพตามมมาตรฐาน 4 ด้าน คือ 1) คุณค่าการนาไปใช้ 2) ด้านความเป็ นไปได้ 3)
ความเหมาะสม และ 4) ความถูก ต้องครอบคลุ มน่ าเชื่ อถื อ (Joint Committee, 1981) จึ งขอความ
อนุเคราะห์ท่านโปรดช่วยตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินนี้ ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านคุณค่าการนาไปใช้
ตอนที่ 2 ด้านความเป็ นไปได้
ตอนที่ 3 ด้านความเหมาะสม
ตอนที่ 4 ด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ
ทั้ งนี้ ท่ า นเขี ย นเครื่ องหมาย ✓ ในช่ อ งที่ ต รงความคิ ด เห็ น ของท่ า นพร้ อ มทั้ งให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ตอนที่ 1 ด้ านคุณค่าการนาไปใช้
รายการ
มาก
ที่สุด
1. ผลการตรวจสอบระบบถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
2. ระบบมีความเร็ วในการประมวลผล
ข้อมูลถูกต้อง
3. ระบบมีความสะดวกในการใช้งาน

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
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รายการ

ข้ อเสนอแนะ

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

4. เหมาะสมสาหรับเทศบาล
5. สามารถใช้ได้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
ตอนที่ 2 ด้ านความเป็ นไปได้
รายการ

6. เค รื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น มี ค วาม
สมเหตุสมผล
7. มี การแปลผลที่ รอบคอบและ
สอดคล้องทางวิชาการ
8. ประหยัดเวลาในการใช้
9. สามารถใช้ได้กบั โทรศัพท์ ในการ
ตรวจสอบการจัด การขยะมู ล ฝอย
ชุมชนของเทศบาลต้นทาง
10. มี โอกาสของความคลาดเคลื่ อน
น้อยมากยอมรับได้
ตอนที่ 3 ด้ านความเหมาะสม
รายการ

11. เครื่ องมื อที่ สร้ างขึ้ นถู กต้องตาม
กฎหมาย
12. สอดคล้องกับหลักสิ ทธิมนุษยชน
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รายการ
มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

13. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสามารถเข้าถึง
ระบบได้
14. มี ร ะบบป้ องกั น ความลั บ ของ
ข้อมูลที่เหมาะสม
15. ระบบช่วยเหลือหรื อคู่มือใช้งานมี
ความเหมาะสม
ตอนที่ 4 ด้ านความถูกต้ องครอบคลุมน่ าเชื่อถือ
รายการ
มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

16. เครื่ องมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มีความตรง
17. เครื่ องมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มีความเที่ยง
18. เครื่ องมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูง
19. สามารถน ามาใช้เป็ นข้อ มู ล ใน
การวางระบบการตรวจสอบการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
20. ข้อมูลที่บนั ทึกสามารถนาไปเป็ น
ฐานการวิเคราะห์ได้ดี
ลงชื่อ………………………..ผูป้ ระเมิน
(……………………………………...)
วันที่…………/…………/……………
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ภาคผนวก ก-9 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ แอปพลิเคชัน

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ แอปพลิเคชัน
ภายใต้โครงการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง
สาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
--------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
แบบประเมิ นนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึ งพอใจการใช้แอปพลิ เคชันระบบการ
ตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(WEECA: Waste Eastern Economic Corridor Application) ซึ่ งนั ก วิ จ ัย สร้ างขึ้ นจากการเก็ บ ข้อ มู ล
หน่ ว ยงานเทศบาล ประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรี ห รื อ ผู ้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย และเจ้า หน้ า ที่
ผูร้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าภาคีเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ และตัวแทนประชาชนใน
เขตเทศบาล นามาสร้างเป็ นเครื่ องมือดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้นเพื่อให้เครื่ องมือมีผลสอดคล้องต่อความต้องการของเทศบาล ในด้านการกรอกข้อมูล
ความเหมาะสมและความน่ าสนใจต่อหน้าจอแอปพลิ เคชัน สะดวกในการใช้งาน ประมวลผลเร็ ว
น่าเชื่อถือ มีประโยชน์ คู่มืออ่านเข้าใจง่าย มีประโยชน์ในการใช้งาน สร้างความตระหนัก และสามารถ
บอกแนวทางการปฏิบตั ิในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทาง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดช่วย
แสดงความคิดเห็ นและให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ตามแบบประเมินนี้ ซึ่ งประกอบด้วยข้อ
คาถามทั้งหมด 12 ข้อ แบ่งเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ด้านคุณค่าการนาไปใช้
ตอนที่ 2 ด้านความเป็ นไปได้
ตอนที่ 3 ด้านความเหมาะสม
ตอนที่ 4 ด้านความถูกต้องครอบคลุมน่าเชื่อถือ
ทั้ งนี้ ท่ า นเขี ย นเครื่ องหมาย ✓ ในช่ อ งที่ ต รงความคิ ด เห็ น ของท่ า นพร้ อ มทั้ งให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
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ตอนที่ 1 ด้ านคุณค่าการนาไปใช้
รายการ

ข้ อเสนอแนะ

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

1. ผลการตรวจสอบสามารถบอกแนว
ก ารจั ด ก ารข ยะมู ล ฝ อ ยชุ ม ช น
เหมาะสม จากการจั ด การในรู ป
แบบเดิม
2. แอปพลิเคชันนี้ ช่วยเสนอทางเลือก
การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ มชน ที่
เหมาะสมกับพื้นที่
3. สามารถรู้ผลได้เร็ ว
ตอนที่ 2 ด้ านความเป็ นไปได้
รายการ

4. สี ที่ ใ ช้ ใ นแอปพลิ เคชั น มี ค วาม
น่าสนใจ
5. กรอกข้อมูลง่าย
6. สะดวกในการใช้งาน
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ตอนที่ 3 ด้ านความเหมะสม
รายการ
มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

7. ตัวหนังสื อมีขนาดเหมาะสม
8. คู่มืออ่านเข้าใจง่าย
9. ข้อมูลที่ได้รับเป็ นประโยชน์
ตอนที่ 4 ด้ านความถูกต้ องครอบคลุมน่ าเชื่อถือ
รายการ
มาก
ที่สุด
10. คู่มือมีประโยชน์ในการใช้งาน
11. ภาพประกอบช่วยให้เข้าใจเนื้ อหา
ได้ชดั เจน
12. ข้อมูลที่ประเมินน่าเชื่อถือ

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะ

367
ภาคผนวก ก-10 Inclusion criteria
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
DEVELOPING MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT INSPECTION SYSTEMS AT THE SOURCE IN
THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR FOR PEOPLE HEALTH SAFETY

Author

Year

Record

No

Type of participants
ประชาชน
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานบ่อขยะ
คนคุย้ เขี่ยขยะ

[
[
[
[

]
]
]
]

Type of Comparison/Variable
- ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste, Solid Waste, Garbage, Sweeping)
- การตรวจสอบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management Inspection, Safety
Investigation)
- การจัดการขยะ (Community Residence Management, Solid Waste Management)
- แหล่งกาเนิด (Source)
- การเก็บรวบรวมขนส่ ง (Collection, Transfer, Transport)
- การกาจัด (Disposal, Incineration, Landfill, Dumps)
Type of outcome measures
- ผลกระทบด้านสุ ขภาพ (Health effects)
- ความไม่ปลอดภัยด้านสุ ขภาพ (Health Safety)

[ ]
[ ]
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Type of studies
- การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
- การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
Inclusion

Yes

[ ]
[ ]
No
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ภาคผนวก ก-11 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
DEVELOPING MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT INSPECTION SYSTEMS AT THE SOURCE IN
THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR FOR PEOPLE HEALTH SAFETY

JBI Critical Appraisal Checklist for Descriptive/Case Series
Reviewer
Data
Author
Year

Record Number
Yes




1. Why study based on a random or pseudo-random sample ?
2. Were the criteria for inclusion in the sample clearly defined ?
3. Were confounding factors identified and strategies to deal
with them stated ?

4. Were outcomes assessed using objective criteria ?

5. If comparisons are being made, was there sufficient
descriptions of the groups ?

6. Was follow up carried out over a sufficient time period ?

7. Were the outcomes of people who withdrew described and
included in the analysis ?

8. Were outcomes measured in a reliable way ?

9. Was appropriate statistical analysis used ?
Overall appraisal: include  Exclude  Seek further info 
Comments (including reason for exclusion)

No




Unclear
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ภาคผนวก ก-11 แบบสั งเคราะห์ งานวิจัย

แบบสั งเคราะห์ งานวิจัย
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางสาหรับเทศบาลในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
DEVELOPING MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT INSPECTION SYSTEMS AT THE SOURCE IN
THE EASTERN ECONOMIC CORRIDOR FOR PEOPLE HEALTH SAFETY

JBI Data Extraction Form for Experimental/Observational Studies
Review
Data
Author
Year
Journal
Record Number
Study Method
RCT
 Quasi-RCT
 Longitudinal
Retrospective
 Observational
 Other
Participants
Setting
Population
Sample size
Group A
Intervention A

Intervention B

Group B
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Authors Conclusions:

Reviewers Conclusions:

Study results
Dichotomous data
Outcome

Intervention ( )
Number/total number

Intervention ( )
Number/total number

Intervention ( )
Number/total number

Intervention ( )
Number/total number

Continuous data
Outcome
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ตะยา ผาสุ ขพันธุ์

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์

3. คุณอารี ย ์ ตรี รัตนเวช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
เทศบาลนครแหลมฉบัง
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ภาคผนวก ค
เอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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