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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา และ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตอง
ไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดวยความรวมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมกับ
ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหาร
และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อ
เปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ํา
ที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแก
ประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”

(นายสาโรช คัชมาตย)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คํานํา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหลายพื้นที่ไดประสบปญหาไมสามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหาร
จัดการที่ดี ขาดความรูความเขาใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแยงในการดําเนินการ
ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จําเปนจะตองไดรับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไมใหปญหา
ขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยกฎหมายไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลดังนี้
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
(12) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ”
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลตํ า บลมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล”
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มาตรา 53 “ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ ง มี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 “ภายใตบั ง คั บแห ง กฎหมาย องคก ารบริห ารสว นตํ าบล มี หน า ที่ ตอ งทํ า ในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล”
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไดมอบหมายใหวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดทํามาตรฐานฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และเสริมสรางศักยภาพ โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ ควบคูกับการใชหลักวิชาการในการแกปญหาใหถูกตอง
การจัดทํามาตรฐานฉบับนี้ จึงเปนกรอบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
เนนการจัดการในประเด็นตางๆ อยางครอบคลุม ทั้งสถานการณ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การเฝาระวังติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และ
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในทางปฏิบัติและการตัดสินใจแกไขปญหาตอไป

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่
ในการกํากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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1.3.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอยางมีมาตรฐานขั้นพื้นฐานเดียวกัน อันเปนประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและสรางความ
พึงพอใจแกประชาชน

1.4 คํานิยาม
มลพิษ หมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคาง
จากสิ่ ง เหล า นี้ ที่ ถู ก ปล อ ยทิ้ ง จากแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ หรื อ ที่ มี อ ยู ใ นสิ่ ง แวดล อ มตามธรรมชาติ ซึ่ ง
กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพ
ของประชาชนได และใหหมายความรวมถึงรังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือ
เหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
ของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานี้ที่อยู
ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง สิ่งเหลือใชและสิ่งปฏิกูลที่อยูในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยและสัตว ทั้งจากการบริโภค การผลิต การขับถาย การดํารงชีวิตและอื่นๆ
สิ่งปฏิกูล หมายถึง สิ่งสกปรก ของสกปรก ของเนาเปอย อุจจาระหรือปสสาวะ และหมาย
รวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
สําหรับภารกิจดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมี
กฎหมายบัญญัติใหอํานาจหนาที่ไว ดังนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
มาตรา 79 “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวม
ในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน
ควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน”
มาตรา 290 “เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา
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(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อยูในเขตพื้นที่
(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(3) การมีสว นรวมในการพิ จารณาเพื่อริเ ริ่มโครงการหรื อกิจกรรมใดนอกพื้นที่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่”
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 4 “ “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1)นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(6)หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางอื่น นอกเหนือ
จาก (1) ถึง (5) ขางตนที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายเฉพาะวาดวย
การนั้น สําหรับ ในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น”
มาตรา 60 “เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดตามมาตรา 37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่ไดประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา 59 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอ
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด….”
มาตรา 73 “หามมิใหผูใดรับจางเปนผูควบคุมหรือรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัด
ของเสียเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การสั่งพัก และการเพิกถอนการ
อนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางใหบริการเปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูควบคุมดวย
ในการรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียของผูรับจางใหบริการตามวรรคหนึ่ง
จะเรียกเก็บคาบริการเกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงมิได”
มาตรา 74 “ในเขตควบคุมมลพิษใดหรือในเขตพื้นที่ใดที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม แตมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสียหรือ
กําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ
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ตามมาตรา 71 และมาตรา 72 จัดสงน้ําเสียหรือของเสียจากแหลงกําเนิดของตนไปให ผูรับจางใหบริการ
ทําการบําบัดหรือกําจัดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนํา
ของเจาพนักงานควบคุมมลพิษ”
มาตรา 75 “ในเขตควบคุมมลพิษใด หรือเขตทองที่ใด ที่ทางราชการยังมิไดจัดใหมีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม และไมมีผูไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการบําบัดน้ําเสีย
หรือกําจัดของเสียอยูในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่นั้น เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของ
เจาพนักงานควบคุมมลพิษ อาจกําหนดวิธีการชั่วคราวสําหรับการบําบัดน้ําเสียหรือกําจัดของเสียซึ่งเกิด
จากแหลงกําเนิดมลพิษตามมาตรา 71 และมาตรา 72 ไดตามที่จําเปน จนกวาจะไดมีการกอสราง ติดตั้ง
และเปดดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขต
พื้นที่นั้น….”
มาตรา 77 “ใหสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวม โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของราชการสวนทองถิ่นและ
เงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ มีหนาที่ดําเนินงานและควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียรวม
หรือระบบกําจัดของเสียรวมที่สวนราชการนั้นหรือราชการสวนทองถิ่นนั้นจัดใหมีขึ้น…”
มาตรา 80 “เจาของหรือผูครอบครองแหลงมลพิษ ซึ่งมีระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณหรือ
เครื่องสําหรับควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย
ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เปนของตนเอง มีหนาที่ตองเก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทํางานของ
ระบบหรือ อุปกรณและเครื่องมื อ ดังกล าวในแตละวัน และจัด ทําบันทึ กรายละเอี ยดเป นหลัก ฐานไว
ณ สถานที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษนั้น และจะตองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ
หรือเครื่องมือดังกลาวเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่แหลงกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูอยางนอย
เดือนละหนึ่งครั้ง….”
มาตรา 88 “ในเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ใดซึ่งไดจัดใหมีการกอสรางและดําเนินการ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผนดินหรือเงิน
รายไดของราชการสวนทองถิ่น และเงินกองทุนซึ่งจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พิจารณากําหนดอัตราคาบริการที่จะ
ประกาศใชในแตละเขตควบคุมมลพิษหรือเขตทองที่ที่เปนที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมดังกลาว
การกําหนดอัตราคาบริการตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
บทที่ 1 บทนํา
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มาตรา 18 “การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใด ใหเปนอํานาจหนาที่
ของราชการสวนทองถิ่นนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ราชการสวนทองถิ่นอาจมอบใหบุคคลใดดําเนินการแทน ภายใตการ
ควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรืออาจอนุญาตใหบุคคลใดเปนผูดําเนินการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได”
มาตรา 19 “หามมิใหผูใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
โดยทําเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น”
มาตรา 20 “เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ดังตอไปนี้
(1) หา มการถ า ยเท ทิ้ ง หรื อทํ าให มีขึ้ น ในที่ หรื อ ทางสาธารณะ ซึ่ง สิ่ งปฏิ กูล หรือ มู ล ฝอย
นอกจาก ในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไว ให
(2) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะการใชอาคารหรือ
สถานที่นั้นๆ
(4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นในการเก็บ และขน
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
เพื่อให ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูง ตามลักษณะการ
ใหบริการที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 พึงจะเรียกเก็บได
(6) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
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บทที่ 2
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.1 นโยบายปองกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 มีความ
มุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ใหควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนด
แนวทางการแกไขขจัดภาวะมลพิ ษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิ ษทางเสียงและความสั่นสะเทือ น
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในอนาคต ดังตอไปนี้
2.1.1 องคประกอบ องคประกอบที่สําคัญที่จะมีบทบาทเกี่ยวของเปนตัวแปรในการกําหนด
นโยบายในชวง 20 ป กลาวคือ
(1) ประชากรที่จะเพิ่มขึ้นในฐานะผูทําการ ผูบริโภค–อุปโภค และผูอาศัย
(2) เทคโนโลยี ซึ่งจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ทั้งการผลิต การสื่อสาร การคมนาคม
การบริการ การขจัดแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับ ซึ่งจะมีสวนในการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเฝาระวังและ
การสรางจิตสํานึกของชุมชน
(4) บทบาทขององคกรเอกชนในการมีสวนรวมในหนวยงานระดับตางๆ ในงานดาน
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการเฝาระวังและการสรางจิตสํานึกของประชาชน และการระดมกําลังอาสาสมัครงาน
ดานสิ่งแวดลอม
2.1.2 เปาหมาย
(1) ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอัตรา ไมเกิน 1.0 กิโลกรัม
ตอคนตอวัน
บทที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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(2) ใหมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทั่วประเทศ
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
(3) ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางจากการใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และ
สําหรับพื้นที่นอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไมเกิน รอยละ 10 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น
(4) ให ทุ ก จั ง หวั ด มี แ ผนหลั ก และแผนการจั ด การขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ที่ ถู ก
สุขลักษณะ และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะครบถวนทุกจังหวัด
2.1.3 นโยบาย นโยบายปองกันและขจัดมลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบดวย
นโยบาย 4 ประการ ดังนี้
(1) ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ตั้งแตการ
เก็บกัก การเก็บขน การขนสง และการกําจัด
(2) ควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากร และสงเสริมการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใชประโยชน
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนรวมลงทุน กอสราง และ/หรือ บริหารและ
ดําเนินระบบจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมากขึ้น
2.1.4 แนวทางการดําเนินการ
(1) แนวทางดานการจัดการ
• กําหนดองคกรที่ดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยใช
หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย
• จัดเตรียมที่ดินในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
• จัดระบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกลับไปใชใหม
• สนับสนุนใหเอกชนดําเนินการโดยจะตองมีการติดตามตรวจสอบ ประเมิน
สภาพปญหา และจัดตั้งศูนยการประสานขอมูลการนําขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลกลับมาใชใหม
(2) แนวทางดานการลงทุน
• ลงทุนกอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
• สงเสริมใหเอกชนลงทุนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

•

ตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสวนกลางใหพื้นที่โดยรอบรวมใช
ประโยชน
• ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(3) แนวทางดานกฎหมาย
• ปรับปรุง แกไข กฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม
• กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
• กําหนดมาตรฐานการระบายของเสียจากแหลงกําเนิด
• กําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการเรียกคืนและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
• ปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน / ประชาชนมี
สวนรวมในการติดตามตรวจสอบมลพิษจากแหลงกําเนิดมลพิษ
(4) แนวทางดานการสนับสนุน
• สนับสนุนการศึกษา / วิจัย เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย
• ฝกอบรมผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการขยะมูลฝอย
• สรางทัศนคติแกประชาชนในการรักษาความสะอาด และจัดการขยะมูลฝอย
ที่ถูกตอง

2.2 แนวทางการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548 รับทราบตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอวิธีการปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหาขยะมูลฝอย โดยใหมีการเก็บ
รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดวยวิธีการที่ถูกตอง โดยเฉพาะขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่
เกิดขึ้นในเทศบาลทั่วประเทศ ตองไดรับการกําจัดอยางถูกตองไมนอยกวารอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2552
มีการเลือกใชเทคโนโลยีการกําจัดแบบผสมผสานหลายวิธีที่จะเนนการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน ทั้ง
ในรูปแบบปุยอินทรียและการแปรรูปเปนพลังงาน และจะสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนและดําเนินการ
ใหมากขึ้นโดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยไปใชประโยชน และใชสินคา
ที่มีสวนประกอบของวัสดุที่ใชแลวหรือวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใหสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐเปนหนวยงานตัวอยาง และใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูประกอบการ
ที่นําวัสดุใชแลวมาเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา เพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงขันกับการใชวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติได
บทที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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2.2.2 กําหนดเปนแนวนโยบายใหทุกจังหวัดตองจัดหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะยาว
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ ที่ผลิตขยะมูลฝอยมากกวาวันละ 100 ตัน ตองสงเสริมให
เอกชนเขามาดําเนินการลงทุนกอสรางและบริหารจัดการระบบแทน โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ
คาเดินระบบที่ตองจายใหกับเอกชนในรูปแบบของงบถดถอยในชวงระยะเวลา 3-5 ปแรก
2.2.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนอย ใหใชระบบกําจัดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่อยูใกลเคียง หรือรวมตัวกันหลายแหงเพื่อสรางสถานที่กําจัดไว
ใชรวมกันโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณลงทุนใหบางสวน
2.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีระบบคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชนตางหากจากขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อนําไปกําจัดที่สถานที่กําจัดของเสียอันตรายของเอกชน ทั้งนี้ ให
รัฐสนั บสนุน งบประมาณแกอ งค กรปกครองสว นทอ งถิ่ น เพื่ อ สรา งสถานที่ร วบรวมและสนั บสนุ น
คากําจัดแบบถดถอยในชวงระยะ 3-5 ปแรก
2.2.5 ใหมีสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อในลักษณะศูนยรวม ที่สามารถใชรวมกับหลายทองถิ่น
โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาลงทุนและดําเนินการ
2.2.6 ใหมีระบบการอนุญาต (Permitting System) การติดตามตรวจสอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
และรายงานสูสาธารณชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2.2.7 ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค
รับซื้อไฟฟาซึ่งผลิตจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในราคาที่สูงกวาทั่วไป และหนวยงานของรัฐสนับสนุน
การทําปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปใชประโยชน
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตองนําเงื่อนไขการ
บริหารงานสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบหนึ่งในการพิจารณา

2.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จากแนวนโยบายขางตน สามารถแปลงมาสูการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจและหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อการลดและขจัด
มลพิษจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกลาวในแตละดานตองมีความสัมพันธเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูปที่ 2-1 แผนผังแสดงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
การจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
การศึกษาองคประกอบ/ปริมาณ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ไมมีระบบ

มีระบบ

การศึกษาความเหมาะสม
- วิศวกรรม
- เศรษฐศาสตร

เอกชน

- หมักทําปุย
- เตาเผา
- ฝงกลบ

- สิ่งแวดลอม
- สังคม
- การบริหารจัดการ

สหการ
สัมปทาน

อปท.

ปจจัยสนับสนุน
- นโยบาย
- มาตรฐาน
- การกํากับดูแล

ไมมีพื้นที่
ในการกําจัด

- อปท.ที่มีขยะนอย/ไม

มีพ.ท.จัดเก็บสง
สถานที่กําจัดของ
อปท. ขางเคียง
- เอกชนเก็บใหเทศบาล
ขางเคียงกําจัด

- การเก็บคาธรรมเนียม

มีพื้นที่
ในการกําจัด

- การบําบัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

แผนการดําเนินงาน
กอสรางระบบ
- DD* / เทคนิค

-

จัดหางบประมาณ
วาจาง / ดําเนินการเอง
ควบคุมงาน

การมีสวนรวม
- การลดของเสีย
- นํามาใชใหม
- ตรวจสอบติดตาม
- คาธรรมเนียมการเก็บขน
และกําจัดขยะ

แผน O&M

หมายเหตุ DD หรือ Detail Design คือการสํารวจออกแบบรายละเอียด
แผนผังที่ 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บทที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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2.4 การศึกษาความเหมาะสมการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอย (Feasibility Study)
เปนการนําแนวทางการแกไขปญหาที่ไดจากการจัดทําแผนหลักมาทําการศึกษาเพื่อกําหนด
แนวทางการดํ า เนิ น งานให มี ค วามเหมาะสมและมี ค วามเป น ไปได ใ นทางปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด ในด า น
งบประมาณ สภาพภู มิ ป ระเทศ ที่ ตั้ ง และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพขององค ก รที่ มี หน าที่
รับผิดชอบโดยตรง การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญอยางนอย ดังนี้
2.4.1 การจัดทําขอกําหนดการศึกษาความเหมาะสม
การจั ดทํ า ขอ กํา หนดตอ งพิ จ ารณาถึ งแผนหลั ก และสภาพปญ หาทั้ งในป จ จุบั น และ
อนาคต นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกําหนดขอบเขตของ
การศึกษาวาจะดําเนินการในทิศทางใด
2.4.2 การศึกษาความเหมาะสม
การศึกษาความเหมาะสมตองครอบคลุมรายละเอียดในประเด็นปญหาอยางนอย ดังนี้
(1) การวิเคราะหสภาพปญหาในปจจุบันและการประเมินสภาพปญหาในอนาคต
(2) การกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาและทางเลือก โดยจะตองทําการวิเคราะห
ความเหมาะสมของแตละทางเลือกทั้งในดานเศรษฐศาสตร วิศวกรรม สิ่งแวดลอม และการยอมรับของ
ประชาชน
(3) การประเมิ น ค า ใช จ า ยขั้ น ต น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น โครงการทั้ ง หมด มู ล ค า ของ
โครงการ ตลอดจนการวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับแผนการลงทุน
(4) การเสนอแนะพื้นที่เหมาะสมที่จะใชสําหรับเปนสถานที่กอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย
(5) การวิเคราะหความเหมาะสมของวิธีการดําเนินงานแบบตางๆ เชน การออกแบบ
รวมกอสราง (Turnkey), กอสราง – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น (Built-Operation Transfer, BOT), กอสราง-เปนเจาของ-ดําเนินการ-ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น โดยไมมีคาใชจาย
ภายในเวลาที่กําหนด (Built-Owner-Operation-Transfer, BOOT) เปนตน
(6) แผนการดําเนินงานตามแนวทาง / แผนงานสําหรับการแกไขปญหาที่เหมาะสม
กับสถานภาพความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(7) ข อ กํ า หนดในการออกแบบและแบบเบื้ อ งต น ของระบบ (Concept
and
Preliminary Design) เชน แบบเบื้องตนของระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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2.4.3 การประชาสัมพันธและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อใหประชาชนไดทราบวิธีการแกปญหา ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่เลือกขอดี
ขอเสีย แนวทางการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น และระยะเวลาที่จะดําเนินการแกไขปญหาตามแนวทางตางๆ

2.5 การสํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียดควรมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
2.5.1 การจัดทําขอกําหนดการสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพื่อใหสามารถจัดทําขอบเขตไดอยางถูกตอง จะตองมีการศึกษาและทําความเขาใจใน
ประเด็นตางๆ อยางนอยดังตอไปนี้
(1) สภาพปญหาในปจจุบันและคาดการณสภาพปญหาในอนาคต
(2) แผนหลักและผลการศึกษาความเหมาะสมที่มีอยู
(3) นโยบายและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน พื้นที่ใหบริการ
ระยะเวลาโครงการ เทคโนโลยีที่ใช เปนตน
2.5.2 การสํารวจออกแบบรายละเอียด
การสํารวจออกแบบรายละเอียด ตองครอบคลุมรายละเอียดในประเด็นอยางนอยดังนี้
(1) การสํารวจพื้นที่โครงการอยางละเอียด การสํารวจพื้นที่โครงการจะมีรายละเอียด
แตกตางกันไปตามแตลักษณะและประเภทของโครงการ สําหรับโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จะตองสํารวจรายละเอียดในประเด็นตางๆ ใหครอบคลุม (ดูรายละเอียดในบทที่ 3 ขอ 3.8)
(2) การสํารวจแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย ในโครงการการจัดการของเสียถือวาขั้นตอน
การสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษเปนเรื่องสําคัญในการดําเนินโครงการ เนื่องจากตองนําขอมูลที่สํารวจได
ไปใชสําหรับการออกแบบการกอสราง การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบ ซึ่งขอมูลที่ตองสํารวจ
จะตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังนี้
• ประเภทและจํานวนของแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย
• ปริมาณและสวนประกอบของขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ
• แหลงรองรับขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย
ทั้งนี้ตองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหในเชิงสถิติ และอาจจะใชฐานขอมูลคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

บทที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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(3) แบบรายละเอียดของระบบ ตองประกอบดวยแบบประเภทตางๆ อยางนอยดังนี้
• แบบทางสิ่งแวดลอม ไดแก แบบที่แสดงประเภทขนาดและตําแหนงของ
ระบบกําจัด
• แบบทางชลศาสตร ไดแก แบบที่แสดงการไหลของน้ําและระดับของน้ําที่
ตําแหนงตางๆ
• แบบทางโยธา ไดแก แบบที่แสดงโครงสรางของระบบกําจัด
• แบบทางไฟฟา ไดแก แบบที่แสดงระบบไฟฟาและระบบควบคุมตางๆ
(4) แผนงานกอสราง ตองประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ในประเด็นอยางนอย ดังนี้
• การแบงระยะเวลาการลงทุนกอสรางระบบ (Design Period)
• สําหรับการกอสรางระยะแรกจะตองมีแผนการกอสรางในแตละพื้นที่ของ
โครงการ แผนการแกไขปญหาจราจร แผนการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
(5) คูมือดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ จะตองประกอบดวยรายละเอียด อยางนอย ดังนี้
• การดําเนินการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบ
• การเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง
• การบันทึกขอมูลและการรายงานผล
• อุปกรณเครื่องมือที่ติดตั้งและที่ใชในการบํารุงรักษา
• บุคลากร
• ความปลอดภัยในการทํางาน
(6) การศึกษาและการกําหนดอัตราคาบริการการจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการจัดเก็บ
จะตองศึกษา ใหครอบคลุมในรายละเอียดดังตอไปนี้
• อัตราคาบริการที่เหมาะสมสําหรับแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยแตละประเภท
โดยพิจารณาถึงรายรับรายจายของการดําเนินการและบํารุงรักษา การลงทุน
ในปจจุบันและอนาคต สถานะดานการเงินการคลังของเจาของงาน
• รูปแบบและวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสมกับพื้นที่กอสรางระบบ โดยพิจารณา
ถึงการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สรางระบบ การยอมรับ
ของประชาชน เปนตน
(7) การเสนอแนะการจัดองคกรการบริหาร เพื่อใหระบบที่กอสรางสามารถดําเนินการได
ตามวัตถุประสงคจําเปน ตองจัดตั้งองคกรบริหารซึ่งทําหนาที่ตางๆ ดังนี้
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•

การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบตองประกอบดวยบุคลากรที่มีความ
ชํานาญดานตางๆ เชน ดานสิ่งแวดลอม ดานระบบเครื่องจักรกล ดานระบบ
ไฟฟา ดานการเงิน เปนตน
• จัดเก็บอัตราคาบริการ การบริหารจะขึ้นกับรูปแบบการจัดเก็บ
(8) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในโครงการขนาดใหญจําเปนตองมีการจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ตั้ ง แต ก อ นการดํ า เนิ น การก อ สร า ง โดย
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหวางดําเนินการกอสราง และเมื่อการกอสรางแลวเสร็จและระบบเริ่ม
ดําเนินงาน
(9) การประมาณคาใชจายในการดําเนินโครงการทั้งหมด ตองประมาณคาใชจายการ
ดําเนินโครงการพรอมกับการออกแบบรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสม โดย
การประมาณการตองครอบคลุมรายละเอียดตางๆ เชน คาใชจายในการจัดซื้อที่ดิน คาใชจายในการ
กอสรางและจัดซื้อเครื่องจักร คาใชจายในการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ คาใชจายในการ
ปรับปรุงและกอสรางเพิ่มเติมในอนาคต
(10) การจัดทําเอกสารประกวดราคากอสราง ตองประกอบดวยเอกสารตางๆ ไดแก
แบบรายละเอียด รายการคํานวณประกอบแบบ รายงานศึกษาตางๆ การประมาณการวงเงินกอสรางและ
ขอกําหนดในการคัดเลือกผูรับจางกอสราง
2.5.3 การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อเตรียมการสําหรับการกอสราง โดยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการกอสรางระยะเวลาในการกอสราง แผนการกอสราง และการจัดเก็บอัตราคาบริการและเปน
การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการกอสรางและการดําเนินการใหมีความ
เหมาะสม

2.6 การดําเนินโครงการ
กําหนดรูปแบบวิธีดําเนินโครงการ สามารถเลือกดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน กรณีการ
กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีทางเลือกดังนี้
2.6.1 ทองถิ่นดําเนินการเองทุกขั้นตอน
2.6.2 ประกวดราคากอสรางตามแบบ และทองถิ่นดําเนินระบบ (ขั้นตอนปกติ)
2.6.3 ประกวดราคาออกแบบรวมกอสราง (Turnkey) และทองถิ่นเดินระบบ (ตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี) กรณีไมใชงบประมาณแผนดินตองขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
บทที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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2.6.4 ใหเอกชนเขามารวมในการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เชน
(1) กอสราง – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น (Built-OperationTransfer, BOT)
(2) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ (Built-Owner- Operation, BOO)
(3) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น โดยไมมี
คาใชจายภายในเวลาที่กําหนด (Built-Owner-Operation-Transfer, BOOT)
(4) กอสราง – ถายโอน – ดําเนินการ (Built-Transfer-Operation, BTO) เอกชน
กอสรางและถายโอนกรรมสิทธิ์ใหแกทองถิ่น จากนั้นเอกชนขอเชาสิ่งปลูกสรางเพื่อดําเนินการใน
ชวงเวลาที่กําหนด สวนคาบริการนั้นอาจใหเอกชนเก็บจากประชาชนเอง หรือทองถิ่นเปนผูเก็บตามเดิม
และจายเงินใหแกเอกชนในอัตราที่ครอบคลุมตนทุนที่มีผลตอบแทนพอสมควร
(5) รับจางเดินระบบ
(6) สัญญาเชา (Lease/Rent) เชน การเชาซื้อเครื่องจักร/สิ่งปลูกสราง การใหเอกชน
เชาสิ่งปลูกสรางและเดินระบบ

2.7 การคัดเลือกและการควบคุมการทํางานของวิศวกรที่ปรึกษา
วิธีการจางที่ปรึกษา สามารถทําได 2 วิธี
2.7.1 วิธีตกลง
(1) เปนงานตอเนื่องจากที่ทําอยูแลว
(2) ตองการความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีผูเชี่ยวชาญจํากัด
(3) งานที่ตองการความเรงดวน
2.7.2 วิธีคัดเลือก โดยคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอย
ราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารวมงาน เพื่อ
พิจารณาเลือกรายที่ดีที่สุด

2.8 การคัดเลือกผูรับจางกอสราง (Contractor)
การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง ไดแก
2.8.1 พื้นฐานความรูความสามารถและประสบการณของบริษัทผูรับจาง
(1) การบริหารของบริษัท บริษัทจะบริหารโครงการแตละโครงการ โดยกําหนดผัง
การบริหาร ซึ่งจะประกอบดวย ผูจัดการโครงการและผูรับผิดชอบการดําเนินการในสวนงานตางๆ เชน
หัวหนาฝายกอสราง หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม เปนตน
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(2) ความนาเชื่อถือของบริษัท ตองพิจารณาจากประสบการณและผลงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับงานที่จะทํา โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการตางๆ ที่ผูรับจางทํามาแลว
2.8.2 ความสามารถในการดําเนินโครงการของผูรับจาง
ผูรับจางตองทําความเขาใจขอบเขตการดําเนินการของผูรับจางกอสราง (Term of
Reference, TOR) แบบรายละเอียด เอกสารประกอบแบบ และรายงานการศึกษาตางๆ ไดแก
(1) แผนการกอ สรางซึ่งสอดคลองกับโครงการและพื้นที่ตางๆ โดยพิจารณาจาก
วิธีการกอสราง สภาพภูมิประเทศและลักษณะสังคม สิ่งแวดลอมในบริเวณที่กอสราง
(2) แผนการติดตั้งเครื่องจักรในโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จะมีการใชเครื่องจักร
จํานวนมากและเปนเครื่องจักรที่ตองการความถูกตองในการติดตั้งสูง ดังนั้นผูรับจางตองกําหนดแผนการ
ติดตั้งเครื่องจักรอยางละเอียด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของโครงการตางๆ เชน โครงการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยซึ่งตองใชงบประมาณสูง ดังนั้น ผูรับจางจึงตองกําหนดแผนการจัดซื้อเครื่องจักร
โดยคํานึงถึงการใชจายเงินของการดําเนินโครงการ
(3) แผนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ แบงได 2 ประเภท คือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพในแตละสวนของระบบและการทดสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ ซึ่งสามารถอธิบายได
ดังนี้
• การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในแต ล ะส ว นของระบบ เพื่ อ ควบคุ ม ให ก าร
กอสรางและการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ
• การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของทั้ ง ระบบ เพื่ อ ให ร ะบบที่ ก อ สร า งได
ประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว ผูรับจางจึงตองดําเนินการทดสอบระบบ
ทั้งระบบเมื่อกอสรางแลวเสร็จ
2.8.3 บุคลากร
การก อ สร า งจํ า เป น ต อ งใช บุ ค ลากรหลายสาขาวิ ช าขึ้ น กั บ ประเภทและขนาดของ
โครงการตางๆ ซึ่งผูรับจางตองจัดบุคลากรใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเด็นตางๆ ตอไปนี้
(1) ลักษณะของโครงการที่จะกอสราง เชน โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่มีลักษณะเปนภูเขา ผูรับจางตองใหความสําคัญกับเรื่องปฐพีวิทยาอยางมาก ดังนั้นผูรับจางตอง
จัดหาบุคลากรดานนี้อยางเพียงพอ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย วิศวกรโยธา ซึ่งมีประสบการณในงาน
ลักษณะนี้ และนักปฐพีวิทยาปฏิบัติพรอมกัน
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(2) ขนาดของโครงการ โครงการที่ มี ข นาดใหญ ใ ช ง บประมาณสู ง ผู รั บ จ า งต อ ง
รวบรวมกําหนดบุคลากรและประเภทของบุคลากรใหเหมาะสม
2.8.4 ความพรอมของบริษัทผูรับจาง
(1) ชนิดและจํา นวนของเครื่อ งมือ เครื่ องจัก รและอุปกรณต างๆ ที่ตอ งใชในการ
ดําเนินการโครงการ
(2) ความพรอมทางดานการเงิน ผูรับจางตองแสดงความสามารถในการดําเนินงาน
ทางดานการเงิน โดยใชหนังสือค้ําประกันที่ออกใหโดยธนาคาร
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บทที่ 3
เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนั้นมีเทคนิคในการดําเนินการในหลายๆ ประการ ซึ่ง
เชื่อมโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยแสดงไวในรูปที่ 3-1 หนา 20

3.1 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย
แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ในครัวเรือนและสถานประกอบการ
ตางๆ ในชุมชน โดยเปนขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดจากสถานที่ทิ้งขยะตางๆ เชน
3.1.1 ขยะที่มาจากแหลง ชุมชนหรืออาคาร บานเรือน ขยะจากรานอาหาร วัสดุที่ใชหีบหอ
3.1.2 ขยะที่มาจากการทําความสะอาดทางเทา ที่สาธารณะ หรือ ตลาด
3.1.3 ขยะที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ แหลงพาณิชย ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับขยะใน
ขอ 3.1.1 และ 3.1.2

3.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยสามารถแบงออกไดหลายประเภทตามเกณฑที่ใชแบง เชน ขยะเปยกกับขยะแหง
หรือขยะที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกกับขยะที่ตองกําจัด เปนตน ในที่นี้ขอแบงประเภทขยะออกเปน 4
ประเภท ดังนี้
3.2.1 ขยะทั่วไป (General Waste)
เปนขยะจากสํานักงาน ถนนหนทาง การกอสราง ไดแก กระดาษ เศษไม กิ่งไม ฟาง
ขาว แกว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก หิน ทราย ขยะประเภทนี้ไมเกิด
การยอยสลายและเนาเหม็น การกําจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะที่สามารถนํามาใชใหมไดกอนการกําจัด
3.2.2 ขยะอินทรีย (Organic Waste)
เปนขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ไดแก เศษ
อาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม ซากสัตว มูลสัตว ขยะประเภทนี้จะเปนพวกที่ยอยสลายและเนาเปอยได
งาย เพราะวาเปนสารประกอบอินทรียที่มีความชื้นคอนขางสูง ประกอบกับขยะประเภทนี้ มีกลิ่นเหม็น
การกําจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเปนไปไดในการหมักทําปุยกอน
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หมักปุย

รูปที่ 3-1 การจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จําหนาย

Reuse/Recycle

แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย

เผา

กําจัด

คัดแยก

สถานที่กําจัดขยะ

ฝงกลบ

จํานวนรถขยะ
ภาชนะ
จุดเก็บขน
ความถี่

การมีสวนรวมของประชาชน

Organic waste

จําหนาย

สถานีขนถาย

การเก็บรวบรวม / การขนสง

การคัดแยก

การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

General waste

เอกชน / อปท.

การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

-

น้ําใตดิน
อากาศ / กลิ่น
ดิน
สุขภาพ

การติดตามตรวจสอบ

เอกชน

เก็บขน
- แยกสวนในการเก็บขน

Hazardous waste
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3.2.3 ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste)
เปนเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตหรือขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเปน
สารอินทรียที่เนาเปอยซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของอุตสาหกรรม ซากยานพาหนะที่หมดสภาพการใชงานหรือ
ใชงานไมไดแลว รวมทั้งชิ้นสวนประกอบของยานพาหนะดวย เชน ยาง แบตเตอรี่ เปนตน ในการกําจัด
ควรพิจารณาการแยกชิ้นสวนที่ยังสามารถนํากลับมาใชได
3.2.4 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste)
เปนขยะจากสถานพยาบาลหรืออื่นๆ ซึ่งตองใชกรรมวิธีในการทําลายเปนพิเศษ ไดแก
วัสดุที่ผานการใชในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระปองสี พลาสติก ฟลมถายรูป ถานไฟฉาย เปนตน การ
กําจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทําลายโดยการเผาในเตาเผา สวนขยะอันตรายอื่นๆ ตองดําเนินการ
อยางระมัดระวัง

3.3 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
การวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ ขอสําคัญประการหนึ่งที่จะ
นําไปสูกระบวนการตัดสินใจคือ ขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจําเปนตองมีการรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลที่สามารถเรียกใชงานไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีการจัดเก็บอยูในระบบเดียวกัน
งายตอการสืบคนขอมูล สําหรับขั้นตอนในการจัดทําและจัดเก็บขอมูลเพื่อการวางแผนมีดังนี้
3.3.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลที่มีอยูทั้งหมด โดยขอมูลที่ควรรวบรวม และจัดเก็บไว
ประกอบดวยขอมูลตางๆดังนี้
(1) ขอมูลประชากร ทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง
(2) ขอมูลการใชประโยชนที่ดินในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) ขอมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในแตละวัน
(4) ขอมูลองคประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เชน รอยละของขยะอินทรีย แกว
พลาสติก กระดาษ หรือขยะอันตรายอื่นๆ เปนตน
(5) ขอมูลการจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย เชน จํานวนถังรองรับขยะมูลฝอย การ
กระจายของถังตามเขตชุมชนตางๆ จํานวนพนักงานเก็บขน เสนทางการเก็บขน จํานวนรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย ความพอเพียงในการจัดเก็บในปจจุบัน
(6) ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน เชน ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง การจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยรอบ
(7) จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของทองถิ่น
บทที่ 3 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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3.3.2 การนําขอมูลที่รวบรวมไดมาจัดหมวดหมูใหชัดเจน โดยการปอนขอมูลเพื่อจัดเก็บใน
ระบบคอมพิวเตอร หรือพัฒนาเปนระบบขอมูลสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ที่
เรียกใชงานไดงาย
3.3.3 การออกแบบฟอรม สําหรับการบันทึกขอมูลรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือรายป
ใหกับฝายที่เกี่ยวของไดกรอกขอมูลในแบบฟอรมเพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลไวเปนฐานขอมูลในการ
วางแผนของผูบริหาร การกรอกแบบฟอรมขอมูลนี้จะไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพที่
สามารถนํามาวิเคราะหและวางแผนตอไป
3.3.4 ขอมูลที่รวบรวมและจัดเก็บไว ควรมีการพัฒนาใหทันสมัยตลอดเวลา โดยเฉพาะขอมูล
ที่เกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ควรบันทึกทุกวัน เพื่อที่จะไดทราบปริมาณขยะมูลฝอยที่ผลิตได
ในแตละวัน ซึ่งขอมูลอาจแตกตางไปตามสภาพของฤดูกาล เชน ถาเปนฤดูที่มีผลไมมาก ประเภทของขยะ
มูลฝอยก็อาจเปนพวกขยะอินทรีย ที่ยอยสลายงายมากกวามูลฝอยประเภทอื่นๆ เปนตน
3.3.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมอบหมายหนาที่ในการรวบรวมขอมูล หรือบันทึก
ขอมูลใหกับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเฉพาะในการดําเนินงาน ซึ่งโดยมากอาจมอบหมายใหเจาหนาที่
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหรือกองชาง ทั้งนี้อยูที่โครงสรางการบริหารงานขององคกรนั้นๆ
เจาหนาที่เหลานี้ควรไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ (Information
Data Based) รวมทั้งตองมีความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
3.3.6 การนําขอมูลที่รวบรวมไดมาใชในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจนั้น เปนขั้นตอน
สุดทายที่ผูบริหารทองถิ่นควรเรียกขอมูลมาประกอบในการตัดสินใจวางแผนงานดานการจัดการขยะมูลฝอย
เชน ความตองการของจํานวนถังรองรับขยะมูลฝอยควรเปนเทาใดในแตละป ขีดความสามารถในการ
รองรับไดของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน หรือแมกระทั่งเรื่องของการพัฒนาจํานวนพนักงานที่
จะมาทําหนาที่ในการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.4 การลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยสามารถทําได ดังนี้
3.4.1 การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) ทําไดโดย
(1) ใช สิ น ค า ชนิ ด เติ ม เช น ผงซั ก ฟอก น้ํ า ยาล า งจาน น้ํ า ยาทํ า ความสะอาด และ
ถานไฟฉายชนิดชารจใหม
(2) เลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีหอบรรจุภัณฑนอย อายุการใชงานยาวนานและตัว
สินคาไมเปนพิษ
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(3) การใชภาชนะแทนบรรจุภัณฑ เชน ปนโต จานและกลองใสอาหารแทนการใช
ถุงพลาสติก
(4) ลดการใชวัสดุยอยสลายยาก เชน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก
(5) ลดการใชสินคาฟุมเฟอย เชน การใชผาเช็ดหนาแทนการใชกระดาษทิชชู
3.4.2 การลดปริมาณขยะโดยการใชซ้ํา (Reuse) โดยการใชวัสดุสิ่งของตางๆใหคุมคาที่สุด
ไดแก
(1) การใชกระดาษทั้ง 2 หนา
(2) การนําบรรจุภัณฑมาใชซ้ํา เชน การนํากลอง ถุงมาใชประโยชนซ้ําหลายครั้ง
(3) ขวดน้ําดื่มที่หมดแลวนํามาใชใสน้ําดื่ม การนําขวดแกวมาทําเปนแจกันดอกไม
เปนตน
3.4.3 การลดปริมาณขยะโดยการรีไซเคิล (Recycle) โดยการนําวัสดุที่ยังสามารถนํากลับมา
ใชใหม นํามาแปรรูปใชใหมโดยกรรมวิธีตางๆ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภท ทั้งที่บาน
โรงเรียนและสํานักงาน เพื่อนําเขาสูกระบวนการรีไซเคิล โดยการนําวัสดุรีไซเคิลไปขายหรือนําไป
บริจาคนําเขาธนาคารขยะรีไซเคิล เปนตน

3.5 การคัดแยกขยะมูลฝอย
3.5.1 ประเภทของขยะมูลฝอย มี 4 ประเภท คือ
(1) ขยะทั่วไป เปนขยะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาในการนําไปรีไซเคิล เชน ซอง
บะหมี่สําเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติกเปอนอาหาร ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีอยู
ประมาณรอยละ 3
(2) ขยะยอยสลายได เชน เศษผัก เศษอาหารและเปลือกผลไม สามารถนําไปหมักทํา
ปุยได ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีอยูประมาณรอยละ 46
(3) ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนําไปขายได เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ
อโลหะ ซึ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดมีอยูประมาณรอยละ 42
(4) ขยะอันตราย เชน ขยะติดเชื้อ ขยะพิษ
3.5.2 ขอกําหนดในการคัดแยกขยะมูลฝอย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะมูลฝอยควรสงเสริมให
ประชาชนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบดําเนินการคัดแยก โดยมีขอกําหนดดังตอไปนี้
บทที่ 3 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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(1) คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดหรือขยะรีไซเคิลออกจาก
ขยะยอยสลาย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป
(2) จัดเก็บขยะที่ทําการคัดแยกแลวในบานเรือนไวในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยก
ประเภทที่หนวยราชการจัดเตรียมไว
(3) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีอากาศถายเทสะดวก
มีแสงสวางเพียงพอ ไมกีดขวางทางเดิน อยูหางจากสถานที่ประกอบอาหารที่รับประทานอาหาร แหลงน้ําดื่ม
(4) ใหจัดเก็บขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไมทราบแนชัด เปนสัดสวนแยก
ตางหากจากขยะอื่นๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการระเบิด แลวใหนําไปรวบรวมไว
ในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชน
(5) ห า มจั ด เก็ บ ขยะอั น ตรายไว ร วมกั น โดยให แ ยกเก็ บ เป น ประเภทๆ หากเป น
ของเหลวใหใสถังหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมรั่วไหล หากเปนของแข็งหรือกึ่งของแข็งใหเก็บใสถัง
หรือภาชนะที่แข็งแรง
(6) หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติที่เหมาะแกการ
เพาะพันธุของพาหะนําโรค หรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเปนเวลานาน
(7) หากมีการใชน้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใชที่มีไขมัน หรือ
ตะกอนน้ํ า มั น ปนเป อ น จะต อ งระบายน้ํ า เสี ย นั้ น ผ า นตะแกรงและบ อ ดั ก ไขมั น ก อ นระบายสู ท อ น้ํ า
สาธารณะ
(8) หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัดโลหะมี
คาหรือการทําลายขยะในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไมมีระบบปองกันและควบคุมของเสียที่จะ
เกิดขึ้น

3.6 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะในชุมชน จะตอง
จัดเตรียมภาชนะ และรถสําหรับเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ตามขอกําหนดดังตอไปนี้
3.6.1 ภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย
(1) จัดวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
เชน ตลาด ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ตามขอกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
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•

จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอัตราไมนอยกวา 500 ลิตร
ต อ 50 – 80 หลั ง คาเรื อ น หรื อ ต อ ประชากร 350 คน หรื อ ตามความ
เหมาะสมของชุมชน
• จัดใหมีภาชนะหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักขยะแบบแยกประเภท ณ จุด
รวบรวมขยะ (Station)
ของชุ ม ชนเพื่ อ รอการเก็ บ ขนไปกํ า จั ด หรื อ
ดําเนินการอยางอื่น โดยใหมีความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในแตละวันหรือตามความเหมาะสมของสถานที่
(2) การจั ด หาภาชนะรองรั บ ขยะ หรื อ สถานที่ เ ก็ บ กั ก ขยะรวมในชุ ม ชน จะต อ ง
พิจารณาตามลักษณะของขยะที่จะทําการคัดแยก เชน จัดหาภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะยอยสลายและ
ขยะรีไซเคิล หรือขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะทั่วไป หรือขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย ขยะทั่วไป
และขยะอันตราย
(3) สถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักขยะรวมในชุมชนจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
• ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
• พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
• ตองมีการปองกันกลิ่น น้ําฝน และสัตวคุยเขี่ยหรือพาหะนําโรค
• มีความสะดวกในการทําความสะอาดและรวบรวมน้ําเสียที่เกิดจากขยะเพื่อ
นําไปบําบัด
• ตองมีระบบระบายและถายเทอากาศที่ดี และปองกันน้ําเขาสูสถานที่เก็บกัก
• ตั้งอยูหางจาก แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สถานที่ประกอบอาหาร
สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณที่เลี้ยงเด็กออน หรือสนามเด็กเลนตาม
ขอกําหนดของทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
• ตั้งอยูในบริเวณที่สาธารณชนเขาถึงไดงาย และรถเก็บขนขยะสามารถเขา
ไปดําเนินการขนถายไดสะดวก
• มีเครื่องปดกั้นใหพนจากสายตาสาธารณชนและมีรั้วรอบขอบชิด
• มีเครื่องหมายแสดงวาเปนสถานที่เก็บกักขยะ ปายแสดงแผนการเก็บขน
และแผนฉุกเฉินสําหรับชวงเวลาที่ความจุของสถานที่ไมเพียงพอเนื่องจาก
ความลาชาในการขนสงขยะไปจัดการ
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(4) ภาชนะรองรับขยะ หรือสถานที่เก็บกักขยะรวมในชุมชน จะตองตั้งอยูในที่ที่ไมมี
สิ่งกีดขวางทางจราจร และการสัญจรของประชาชน
(5) ขยะจะตองถูกเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับแบบแยกประเภทตามที่ไดระบุไว
บนภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะซึ่งไดจัดเตรียมไวสําหรับชุมชนนั้น
3.6.2 ผูคัดแยกขยะมูลฝอย
(1) ห า มบุ ค คลใดดํ า เนิ น การคั ด แยกขยะเพื่ อ ประโยชน ใ นเชิ ง พาณิ ช ย ใ นภาชนะ
รองรับขยะหรือสถานที่เก็บกักขยะรวมของชุมชน เวนแต
• บุคคลดังกลาวไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ
ในชุมชน
• บริเวณหรือสถานที่เก็บกักขยะดังกลาวไดจัดไวเปนพื้นที่เฉพาะสําหรับให
มีการคัดแยกได
• กรณีอื่นๆ ตามที่หนวยงานสวนทองถิ่นกําหนด
(2) บุคคลใดที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูคัดแยกขยะในภาชนะหรือสถานที่เก็บกักขยะ
ในชุมชน จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
• ควบคุมมิใหมีการหกหลน ปลิวฟุงของขยะและการรั่วไหลของน้ําชะขยะ
ในขณะดําเนินการคัดแยก
• จัดเก็บขยะและภาชนะรองรับใหอยูในสภาพเดิมหลังจากคัดแยกแลวเสร็จ
• ของมีคม เชน เศษแกว หรือเข็มฉีดยา จะตองคัดแยกออกจากขยะอื่นๆ และ
ใสถุงมือที่มีความหนาเพียงพอ เพื่อปองกันการเกิดบาดแผลในขณะทําการ
คัดแยก
• หามทําการคัดแยกวัตถุตองสงสัยหรือภาชนะบรรจุวัสดุที่ไมทราบแนชัด
หากพบเห็น ใหรีบแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตรวจสอบตอไป
• หามเผา หลอม สกัดหรือดําเนินกิจกรรมอื่นใด เพื่อการคัดแยก การสกัด
โลหะมีคาหรือทําลายขยะในบริเวณพื้นที่ที่ไมมีระบบปองกันและควบคุม
ของเสียที่จะเกิดขึ้น
• ไมคัดแยกขยะในขณะที่รางกายมีบาดแผล หรือเจ็บปวย

26

บทที่ 3 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

•

ในขณะดํ า เนิ น การคั ด แยกขยะจะต อ งสวมเสื้ อ ผ า ให รั ด กุ ม และสวมใส
อุปกรณปองกันตนเอง เชน ถุงมือ ผาปดจมูก แวนตา หมวกคลุมผม และ
รองเทาบูท
• เมื่อคัดแยกขยะแลวเสร็จใหทําความสะอาดรางกายโดยการอาบน้ําฟอกสบู
ทุกครั้ง
• ควรทําความสะอาดเสื้อผาหรืออุปกรณปองกันตางๆ ภายหลังเลิกใชงานใน
แตละครั้งและใหทําความสะอาดแยกตางหากจากชุดอื่นๆ
• ควรรับประทานอาหารและดื่มน้ําที่สะอาด รวมทั้งลางมือกอนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง
• ควรมีการตรวจสุขภาพประจําป เชน ตรวจเลือด ตับ ไต และปอด และฉีด
วัคซีนปองกันโรค เชน บาดทะยัก ไทฟอยดและอื่นๆ
3.6.3 จํานวนรถเก็บรวบรวมขยะ
จัดหารถเก็บรวบรวมขยะและพนักงานประจํารถใหเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ตามเกณฑตอไปนี้
(1) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง ขนาด 4 ลบ.ม.
(5 ลบ.หลา) ตอประชากร 2,000 คน หรือ
(2) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง ขนาด 10 ลบ.ม.
(13 ลบ.หลา) ตอประชากร 5,000 คน หรือ
(3) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะ 1 คัน ประเภทธรรมดาเปดขาง ขนาด 12 ลบ.ม.
(15 ลบ.หลา) ตอประชากร 6,000 คน หรือ
(4) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 8 ลบ.ม. (10 ลบ.หลา)
1 คัน ตอประชากร 12,000 คน หรือ
(5) จัดหารถยนตเก็บรวบรวมขยะแบบอัดทายขนาดความจุ 10 ลบ.ม. (13 ลบ.หลา)
1 คัน ตอประชากร 15,000 คน
3.6.4 การดําเนินการจัดเก็บ
(1) จัด เก็ บขยะให ห มดทุ ก วั น หรือ ให มี ป ริ ม าณขยะตกค า งน อ ยที่ สุ ด เพื่ อ ป อ งกั น
ปญหาเรื่องกลิ่น ทัศนียภาพและพาหะนําโรค
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(2) จัดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ไดคัดแยกไว เชน การจัดเก็บขยะ
รีไซเคิล แยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
(3) จัดเก็บขยะอันตรายแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลายและขยะทั่วไป
(4) จัดใหมี วันเก็บรวบรวมพิเศษสําหรั บขยะรี ไซเคิล และขยะอันตรายอย างนอ ย
สัปดาหละ 1 ครั้ง และหามใชรถเก็บรวบรวมที่มีระบบอัดขยะเก็บรวบรวมขยะอันตราย
(5) ควบคุมมิใหเกิดการฟุงกระจายของขยะและการหกรั่วของน้ําชะขยะในขณะ
จัดเก็บรวบรวม
(6) หามมิใหระบายน้ําเสียที่เกิดจากการลางหรือทําความสะอาดภาชนะ และสถานที่
เก็บกักขยะลงสูแมน้ํา แองน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ โดย
ปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(7) จัดเก็บขยะติดเชื้อตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(8) จัดการขยะอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
3.6.5 เสนทางการจัดเก็บ
(1) กําหนดเสนทางใหจุดสุดทายของการเก็บขยะ อยูใกลสถานีขนถายขยะ หรือพื้นที่
กําจัดขยะมากที่สุด สวนเสนทางการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลควรใหจุดสุดทายของการเก็บรวบรวมอยู
ใกลโรงงานคัดแยกและแปรสภาพขยะมากที่สุด
(2) ถาบริเวณใดมีการจราจรติดขัดมากๆ ใหหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมในเวลานั้น
โดยดําเนินการในเวลาที่มีการจราจรนอยที่สุด
(3) ควรเก็บรวบรวมขยะ ในบริเวณที่มีปริมาณมากที่สุดกอนในชวงวันที่ทําการเก็บ
ขนขยะ
(4) ในกรณี ที่ พ บว า มี พื้ น ที่ ที่ มี ข ยะปริ ม าณน อ ย และมี จุ ด เก็ บ รวบรวมอยู ก ระจั ด
กระจาย ใหทําการเก็บรวบรวมในบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนที่สุดทายแตเก็บใหหมดในวันเดียวกัน
3.6.6 การปองกันอันตรายสําหรับพนักงานเก็บขน
(1) จัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอสําหรับพนักงานเก็บรวบรวม
ขยะ เชน ถุงมือ รองเทา ผาปดจมูก เปนตน รวมทั้งกําชับใหพนักงานแตงกายใหถูกสุขลักษณะโดยใช
อุปกรณ ปองกันอันตรายที่จัดเตรียมให ไดแก การสวมเสื้อผาที่รัดกุม ใสถุงมือใหมิดชิด สวมรองเทาหุมสน
และใชผาปดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(2) ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเปนประจําทุกปดูแลรักษาอุปกรณและรถ
เก็บรวบรวมขยะใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา
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3.7 การเก็บขนขยะมูลฝอย
การขนสง หรือเคลื่อนยายขยะควรจะปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
3.7.1 ควบคุมดูแลมิใหมีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไว สําหรับรถเก็บรวบรวม
ขยะนั้นๆ
3.7.2 ปฏิ บั ติ ต ามข อ จํ า กั ด น้ํ า หนั ก และระเบี ย บวิ ธี ก ารขนส ง วั ส ดุ บ นถนนสาธารณะซึ่ ง
กําหนด โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.7.3 ขยะจะตองถูกขนสงในภาชนะบรรจุหรือตูที่ปดของยานพาหนะขนสง อาทิ การปดฝา
ดานขาง และดานทายของรถยนตเก็บขนขยะแบบเปดขางเททายในระหวางการขนสง
3.7.4 ควบคุมการรั่วไหลของน้ําชะขยะ ระหวางการขนสงโดยการจัดใหมีถังรองรับน้ําชะ
ขยะ (Holding tank)
3.7.5 ควบคุมการหกหลน ปลิวฟุงของขยะออกนอกยานพาหนะขนสงโดยจัดใหมีผาใบหรือ
ตาขายปกคลุมขยะในระหวางการขนสง
3.7.6 ขนสงขยะรีไซเคิลแยกตางหากจากขยะยอยสลาย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
3.7.7 ขยะอันตรายจะตองขนสงแยกตางหากจากขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะทั่วไป
และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกําหนดของการขนสงวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตรายหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.7.8 จํากัดความเร็วของรถในชวงที่วิ่งผานชุมชนบริเวณทางรวมหรือทางแยกใหมีความเร็ว
ไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพื่อปองกันปญหาดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและอุบัติเหตุ
3.7.9 พนักงานขับรถ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัด
3.7.10 หามมิใหระบายน้ําชะขยะ และน้ําเสียที่เกิดจากการลาง หรือทําความสะอาดรถยนต
เก็บขนขยะลงสูแมน้ํา แหลงน้ํา ลําน้ํา คลองระบายน้ํา แหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติอื่นๆ
โดยปราศจากการบําบัดจนไดคาตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ติดตั้งปาย
หรือเครื่องหมายแสดงทางเขาสถานที่กําจัดขยะใหชัดเจน เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ประชาชนที่สัญจรผานไปมา
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3.8 สถานที่กําจัดขยะ
3.8.1 เกณฑการคัดเลือกพื้นที่สถานีขนถายขยะมูลฝอย และสถานที่นําวัสดุกลับคืน
(1) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
(2) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
(3) ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 1 กิโลเมตร ตามขอกําหนดกรมควบคุม
มลพิษ
3.8.2 เกณฑการคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่กําจัดโดยเตาเผา และสถานที่หมักทําปุย
(1) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
(2) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
(3) ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลัก ไมนอยกวา 2 กิโลเมตร ตามขอกําหนดกรม
ควบคุมมลพิษ
(4) ที่ตั้งของสถานที่กําจัดโดยเตาเผาควรเปนที่โลง ไมอยูในที่อับลม
3.8.3 เกณฑการคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย
(1) ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
(2) ตั้งอยูหางจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
(3) ตั้งอยูหางจากแนวเขตสนามบินไมนอยกวา 5 กิโลเมตร
(4) ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม หรือโรงผลิตน้ําประปาในปจจุบันไมนอยกวา 700 เมตร
(5) ควรตั้งอยูหางจากแหลงน้ําธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นมา รวมทั้งพื้นที่ชุมน้ํา
(Wetland) ไมนอยกวา 300 เมตร
(6) เปนพื้นที่ซึ่งสภาพธรณีวิทยา หรือลักษณะใตพื้นดินมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรองรับ
ขยะมูลฝอย
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(7) ควรเปนพื้นที่ดอน ในกรณีเปนพื้นที่ลุมที่มีโอกาสเกิดน้ําทวมฉับพลันหรือน้ําปา
ไหลหลากจะตองมีมาตรการปองกันแกไข
(8) ควรเปนพื้นที่ซึ่งระดับน้ําใตดินอยูลึก ในกรณีที่ระดับน้ําใตดินอยูสูงจะตองมี
มาตรการปองกันแกไข
(9) ควรเปนพื้นที่ตอเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอ สามารถใชงานฝงกลบไดไม
นอยกวา 20 ป

3.9 การคัดแยกขยะในสถานที่กําจัดขยะ
การจัดใหมีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่กําจัดขยะควรปฏิบัติดังตอไปนี้
3.9.1 จัดเตรียมบริเวณพื้นที่คัดแยกขยะไวเฉพาะแยกตางหากจากพื้นที่ที่ตองใชสําหรับการ
กําจัดขยะหรือพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณสําหรับกําจัดขยะ
3.9.2 บริเวณพื้นที่ดําเนินการคัดแยกขยะจะตองมีลักษณะอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) สามารถรองรับขยะที่จะนําเขามาคัดแยกหรือกําจัดไดไมนอยกวา 1 เทาของ
ปริมาณขยะที่สถานที่จัดการขยะนั้นสามารถรองรับไดสูงสุดตอวัน
(2) มีระบบปองกันน้ําฝน และน้ําทา เพื่อปองกันน้ําฝนสัมผัสกับขยะ
(3) มีระบบปองกันสัตวคุยเขี่ย และพาหะนําโรค
(4) มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี
(5) จัดใหมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยในการทํางานใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.9.3 บริเวณพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวมวัสดุที่นํากลับคืนจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 เทาของปริมาณวัสดุที่คัดแยกไดสูงสุดตอวัน
(2) แบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตามหมวดหมูหรือประเภทของขยะที่ไดคัดแยกไวและที่
จะนําไปเก็บกัก
(3) บริเวณที่เก็บกักขยะอันตรายจะตองแยกตางหากจากพื้นที่สําหรับเก็บรวบรวม
วัสดุ ที่สามารถใชประโยชนประเภทอื่นๆ
(4) มีระบบระบายอากาศและระบบปองกันอัคคีภัย ตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(5) มี ร ะบบป อ งกั น น้ํ า ฝน กลิ่ น แมลง พาหะนํ า โรคและเหตุ รํ า คาญอื่ น ๆ ตาม
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
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3.9.4 จัดใหมีการฝกอบรมผูที่จะคัดแยกขยะภายในบริเวณสถานที่จัดการขยะทั้งในดานความ
ปลอดภัยในการดําเนินงานและการคัดแยกขยะอยางถูกสุขลักษณะ

3.10 ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
3.10.1 การหมักทําปุย
(1) ขอกําหนดทั่วไป
การดําเนินการสถานที่หมักทําปุย จะตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
• แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้ง และอาณาเขตของสถานที่หมักทําปุย
การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
• แสดงแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่หมักทําปุย แหลงกําเนิด
องค ป ระกอบ ปริ ม าณขยะที่ จ ะรั บ เข า มาหมั ก ทํ า ปุ ย สารเติ ม แต ง ที่ ใ ช
รวมทั้งการคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต
• กระบวนการหมักและกําลังการผลิตที่ออกแบบไว เครื่องจักรและอุปกรณที่
ใชงาน ระยะเวลาที่ใชในการหมัก การคัดแยกวัสดุและการแปรสภาพกอน
การหมัก
• จํานวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด การจัดการวัสดุ
ที่ คั ด แยกออกหรื อ สิ่ ง ตกค า ง เพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ต อ ไป ปริ ม าณปุ ย หรื อ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิตได ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงคุณภาพปุยหมัก
และการใชประโยชน
(2) ขอกําหนดที่ตั้ง
• ไมตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528
• ตั้ ง อยู ห า งจากแนวเขตโบราณสถาน ตามพระราชบั ญญั ติ โ บราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ห ง ชาติ พ.ศ. 2504 ไม น อ ยกว า
1 กิโลเมตร
• ควรตั้งอยูหางจากชุมชนหลักไมนอยกวา 2 กิโลเมตร และควรตั้งอยูในที่
โลงแจง และไมอยูในที่ที่มีน้ําทวมถึง
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•

ควรตั้งอยูหางจากบอน้ําดื่ม แหลงน้ําธรรมชาติหรือที่มนุษยสรางขึ้น พื้นที่
ชุมน้ํา (Wetland) และโรงผลิตน้ําประปาไมนอยกวา 500 เมตร หรือตามที่
สวนราชการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด
(3) ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
• กําหนดบุคลากรปฏิบัติงานในระหวางชั่วโมงทํางาน ติดประกาศชั่วโมง
ปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน
• จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการความปลอดภัย
ในระหวางการปฏิบัติงาน
• จัดเตรียมการตรวจสอบ และจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย
หรือของเสียอันตรายปะปนกับขยะอินทรียที่จะนําไปหมักทําปุย
• บันทึกปริมาณขยะรายวันจากแหลงกําเนิดตางๆ ที่รับเขามา ปริมาณและ
ประเภทวัสดุที่คัดแยกออกหรือสิ่งตกคาง
• ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณี
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ เ กิ ด ขั ด ข อ ง หรื อ เกิ ด ความล า ช า ด ว ยสาเหตุ อื่ น ใดใน
ระหวางปฏิบัติงาน
• ตองควบคุมเศษขยะ กลิ่น แมลง ฝุนละออง และพาหะนําโรค เพื่อปองกัน
ปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
• คัดแยกและเก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ไมยอยสลายจากการหมัก หรือสิ่งตกคาง
อื่ น ๆ จากกองปุ ย หมั ก แล ว นํ า ไปจั ด การด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ ไ ม
กอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
• สุมตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพของปุยหมักหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการ
หมักปุย เชน การวิเคราะหสารอาหารที่จําเปนสําหรับพืช ปริมาณโลหะ
หนักหรือสารปรุงแตงอื่นๆ พรอมทั้งจดบันทึกผลการวิเคราะหดังกลาว
• ติดตามตรวจสอบน้ําผิวดิน แหลงน้ําผิวดินภายนอกอาณาเขตสถานที่หมัก
ทํ า ปุ ย ซึ่ ง อาจได รั บ ผลกระทบจากสิ่ ง ปนเป อ นจากการดํ า เนิ น งานของ
สถานที่หมักทําปุย แหลงน้ํานิ่งจะตรวจสอบอยางนอย 1 จุด ในบริเวณใกล
ที่ สุ ด กั บ สถานที่ ห มั ก ทํ า ปุ ย สํ า หรั บ ลํ า น้ํ า ไหล จะต อ งตรวจสอบอย า ง
เพียงพอทั้งจุดเหนือน้ําและทายน้ํา สําหรับน้ําทิ้งจากการบําบัดน้ําเสียจะ
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ตรวจสอบที่จุดปลอยออกจากอาณาเขตของสถานที่หมักทําปุย โดยใหมี
มาตรฐานคุณภาพน้ําตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
• ขอกําหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ความถี่ของการสุมตัวอยางและ
การตรวจวิเคราะหมีดังนี้
- คุณภาพน้ํากอนเริ่มโครงการ ทําการสุมตัวอยางน้ําและตรวจวิเคราะห
คุ ณ ภาพจากแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ภายนอกสถานที่ ห มั ก ทํ า ปุ ย ก อ นเริ่ ม
ดําเนินการอยางนอย 1 ครั้ง
- ดัช นี คุ ณภาพน้ํา ผิ ว ดิน ตรวจสอบตามปกติ ทํ า การสุ มตั ว อยา งและ
วิเคราะห ปละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในชวงตนฤดูฝน และฤดูแลง รายละเอียด
ดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งจากการบําบัดน้ําเสีย หรือจากบอเก็บกักน้ําฝนให
สุมตัวอยางและตรวจวิเคราะหปละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจสอบ
อยางนอยตองประกอบดวยความเปนกรด-ดาง สารแขวนลอยทั้งหมด
สารละลายทั้งหมด บีโอดี แอมโมเนียไนเตรทและฟอสเฟตทั้งหมด
3.10.2 การกําจัดโดยเตาเผา
(1) ข อ กํ า หนดทั่ ว ไป การดํ า เนิ น การสถานที่ กํ า จั ด โดยเตาเผา จะต อ งจั ด เตรี ย ม
รายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้
• แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่กําจัด
โดยเตาเผา การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยใชมาตราสวนที่
เหมาะสม
• แสดงแผนผั ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของสถานที่ กํ า จั ด โดยเตาเผา
แหลงกําเนิดองคประกอบ ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะรับเขามากําจัด รวมทั้ง
การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต
• กระบวนการเผาและขนาดที่ใชออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชงาน
ทั้งหมด จํานวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด มาตรการ
ความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
• รูปแบบการควบคุมการระบายอากาศเสียจากปลองเตาเผา การนําพลังงาน
ความรอนกลับไปใชประโยชน (ถามี) การเก็บรวบรวมและการจัดการกากขี้เถา
(2) ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน
• จั ด เตรี ย มเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในชั่ ว โมงทํ า งาน ติ ด ประกาศชั่ ว โมง
ปฏิบัติงานที่ประตูทางเขาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน
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•

จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
• จัดเตรียมมาตรการตรวจสอบ และการจัดการมิใหมูลฝอยติดเชื้อและของ
เสียอันตราย ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปในสถานที่กําจัดโดยเตาเผา
• ตอ งควบคุ มเศษขยะมู ล ฝอย กลิ่ น แมลง และพาหะนํา โรค เพื่อ ป อ งกั น
ปญหารบกวนดานสุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
• บั น ทึ ก ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยรายวั น จากแหล ง กํ า เนิ ด ต า งๆ ที่ นํ า ไปกํ า จั ด
ปริมาณและประเภทวัสดุที่คัดแยกออก หรือสิ่งตกคาง ปริมาณกากขี้เถาที่
เก็บรวบรวม
• ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณี
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ เ กิ ด ขั ด ข อ ง หรื อ เกิ ด ความล า ช า ด ว ยสาเหตุ อื่ น ใดใน
ระหวางปฏิบัติงาน
• ติดตามตรวจสอบอากาศเสียจากปลองเตาเผา อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยทํา
การเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหหาคาปริมาณฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด
ออกไซดของไนโตรเจน ไฮโดรเจนคลอไรด สารประกอบไดออกซิน และ
ความทึบแสง ซึ่งจะตองมีคาไมเกินมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม
• ตองบําบัดน้ําเสียจากการปนเปอนขยะมูลฝอย และน้ําเสียใดๆ ทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในสถานที่กําจัดโดยเตาเผาใหมีคุณภาพน้ําทิ้งไมเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน เก็บ
ตัวอยางน้ําทิ้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางนอยปละ 2 ครั้ง ดัชนีคุณภาพ
น้ํ า ที่ ต รวจสอบอย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยความเป น กรด-ด า ง สาร
แขวนลอยทั้งหมด สารละลายทั้งหมด และบีโอดี
• ตองกําจัดกากขี้เถาโดยการฝงกลบหรือวิธีการที่เหมาะสมที่ไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสภาพแวดลอม
3.10.3 การกําจัดโดยฝงกลบ
(1) ขอกําหนดทั่วไป การดําเนินการสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย จะตองจัดเตรียม
รายละเอียด ขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
บทที่ 3 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ
การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
แสดงแผนผั ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านของสถานที่ ฝ ง กลบขยะมู ล ฝอย
แหลงกําเนิด ประเภท องคประกอบและปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําเขามา
กําจัด การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต
จํานวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรทั้งหมด เครื่องจักรกล
หนักที่ใชงาน อายุการใชงานของสถานที่ฝงกลบ แหลงและประเภทของ
วัสดุกลบทับ
ประเภทของสถานที่ฝงกลบ แบงออกเปน
- ประเภทที่ 1 : รับขยะมูลฝอยทั่วไป
- ประเภทที่ 2 : รับขยะมูลฝอยที่ยอยสลายยากหรือไมเกิดการเนาเสียงาย
หรือพลาสติก ยาง ทอนไม แกว เศษวัสดุกอสราง เปนตน
ขนาดเนื้อที่ที่ใชในการกอสรางสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยใหใชแนวทาง
พิจารณาตอไปนี้ (ใชการฝงกลบรวม 4 ชั้น และมีอายุการใชงานประมาณ 20 ป)
10-50 ตัน/วัน ใชเนื้อที่ 15-70 ไร
50-100 ตัน/วัน ใชเนื้อที่ 70-130 ไร
100-300 ตัน/วัน ใชเนื้อที่ 130-380 ไร
300-500 ตัน/วัน ใชเนื้อที่ 380-620 ไร
เขตของการระบายน้ําทิ้ง (Zone of discharge) จะตองไมเกิน 100 เมตรจาก
ขอบเขตของพื้นที่หลุมฝงกลบขยะมูลฝอยหรือขอบเขตของสถานที่ฝงกลบ
แลวแตระยะใดใกลกวากัน
สภาพทางธรณีวิทยาควรเปนชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ ซึ่งอัตราการ
ซึมผานของน้ํานอยถึงนอยมาก (K ≤ 1 × 10-5 ซม./วินาที) ความหนาของ
ชั้นดินหรือชั้นหินนั้นไมนอยกวา 3 เมตร และมีการแพรกระจายกวางกวา
พื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอยไมนอยกวาดานละ 50 เมตร
สภาพทางอุทกธรณีวิทยา ใหสํารวจ อธิบายสภาพอุทกธานีวิทยาของสถานที่
ฝงกลบ ทิศทางและความเร็วของการไหลของน้ําบาดาล คุณภาพน้ําและระดับ
น้ําสูงสุดของน้ําใตดินและน้ําผิวดินกอนเริ่มโครงการ ลักษณะภูมิประเทศ
ชั้นหินอุมน้ํา แหลงน้ําสาธารณะและของเอกชนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร
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•

•

สภาพทางธรณีวิทยาเทคนิค ใหสํารวจและอธิบายสภาพชั้นดิน น้ําใตดิน
อัตราการซึมผานของน้ําของชั้นดิน สภาพความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว
รอยเลื่อน แผนดินถลม และหลุมยุบ วิเคราะหฐานรากที่รองรับภาระและ
แรงกดลงจากการฝงกลบขยะมูลฝอย สภาพการทรุดตัวภายหลังการฝงกลบ
ระดับกนบอฝงกลบ จะตองอยูสูงกวาระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา 1 เมตร
ยกเวนในกรณีที่มีการออกแบบพิเศษ เพื่อควบคุมปองกันแรงดันขึ้น (uplift)
ของน้ําใตดินตอชั้นขยะมูลฝอยในหลุมฝงกลบ

3.11 การจัดการสิ่งปฏิกูล
3.11.1 ความสําคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล
จากคํ า นิ ย ามข า งต น จะเห็ น ได ว า สิ่ ง ปฏิ กู ล เป น สิ่ ง ที่ ใ กล ตั ว มนุ ษ ย แ ละเกิ ด จาก
ชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนเนื่องจากมนุษยทุกคนตองรับประทานอาหาร เพื่อนําไปเลี้ยงรางกายให
ดํารงชีวิตอยูได โดยรางกายจะดูดซึมเอาเฉพาะสวนที่เปนของเหลว ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหาร เกลือแร
และวิตามินตางๆ เขาไปตามกระแสเลือด สวนที่เหลือคือ กากอาหาร และสวนที่รางกายไมตองการจะ
ถูกขับออกมาเปนอุจจาระและปสสาวะ
สิ่ ง ปฏิ กู ล เป น แหล ง กํ า เนิ ด ของเชื้ อ โรคติ ด ต อ ในระบบทางเดิ น อาหารและโรค
หนอนพยาธิที่สําคัญซึ่งมีอยูหลายชนิด เชน อุจจาระรวง ไทฟอยด อหิวาตกโรค โปลิโอ บิดมีตัว พยาธิ
ไสเดือน พยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ พยาธิใบไม พยาธิตัวตืด พยาธิแสมา เปนตน เชื้อโรคตางๆ เหลานี้
อาศัยอยูในทางเดินอาหารของคนและถูกขับถายออกมาพรอมอุจจาระ ปสสาวะ ซึ่งถาไมมีการจัดการ
สิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะแลว เชื้อโรคเหลานี้จะแพรกระจายไปยังบุคคลอื่นๆ สงผลใหเกิดการ
แพรระบาดของโรคติดตอขึ้นได
การแพรกระจายของเชื้อโรคที่พบในสิ่งปฏิกูลอาจเกิดจากการแพรกระจายโดยตรง
เนื่องจากสุขวิทยาสวนบุคคลไมดี เชน เขาหองสวมแลวไมลางมือใหสะอาดกอนที่จะไปจับตองอาหาร
ใหตัวเองหรือผูอื่นรับประทาน หรือใชมือสกปรกนั้นเขาปาก เชน กรณีของเด็กที่ อมมือ เปนตน หรือ
การแพรกระจายโดยทางออมจากแหลงตางๆ เชน น้ํา อาหาร ดิน แมลงวัน และสัตวอื่นๆ เปนตน
ดังนั้นสามารถสรุปไดวาความสําคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูล ประการหลักคือ เพื่อ
ผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคตางๆ ที่มา
จากสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะจะชวยปองกันไมใหเกิดปญหาดานมลพิษ
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน เปนตน รวมทั้งยังชวยปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
และสภาพความไมนาดูตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นดวย
บทที่ 3 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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3.11.2 ปริมาณและองคประกอบของสิ่งปฏิกูล
ปริมาณและองคประกอบของสิ่งปฏิกูลที่ขับถายออกมาในแตละวันของบุคคลจะมี
ความแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอาหารการกิน การดื่ม สภาพภูมิอากาศและการประกอบอาชีพ ซึ่ง
จากการรายงานการศึกษาตางๆ พบวาคนในประเทศที่กําลังพัฒนาจะถายอุจจาระประมาณวันละ 200 ถึง
600 กรัม (น้ําหนักเปยก) และในผูใหญจะถายปสสาวะประมาณวันละ 0.6 ถึง 1.3 ลิตร จากการศึกษา
ขององคการอนามัยโลก (WHO) พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณสิ่งปฏิกูลมีดังนี้
(1) บุคคลที่นิยมรับประทานอาหารซึ่งมีโปรตีนสูง และอาศัยอยูในเขตเมืองหนาว
จะขับถายอุจจาระประมาณ 120 กรัมตอคนตอวัน และขับถายปสสาวะประมาณ 1.2 ลิตรตอคนตอวัน
(2) บุ ค คลที่ นิ ย มรั บ ประทานอาหารพวกพื ช ผั ก และอาศั ย อยู ใ นเขตเมื อ งร อ นจะ
ขับถายอุจจาระประมาณ 400 กรัมตอคนตอวัน และขับถายปสสาวะประมาณ 1.0 ลิตรตอคนตอวัน
สําหรับองคประกอบของสิ่งปฏิกูลสวนใหญจะประกอบดวยน้ํา และสารอินทรียเปน
หลัก โดยจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและสารอนินทรียอื่นๆ ประกอบอยูเล็กนอย
นอกจากนี้ ใ นกรณี ที่ ก ารบํ า บั ด และการกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล เป น ระบบซึ่ ง ใช น้ํ า ในการ
ขับเคลื่อนปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกลาว จะมีปริมาณประมาณ 15-50 ลิตรตอคนตอวัน
ขึ้นอยูกับชนิดของโถสวมที่ใช และมีคุณลักษณะของน้ําเสียสอดคลองกับองคประกอบของสิ่งปฏิกูล คือ
มีความเขมขนของสารอินทรียในรูปของบีโอดีคอนขางสูง ดังแสดงในตาราง ที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 ลักษณะของน้ําเสียจากสวมจากบานพักอาศัย
คุณลักษณะ
pH
BOD (มก./ลิตร)
COD (มก./ลิตร)
SS (มก./ลิตร)
TKN (มก./ลิตร)
PO42- (มก./ลิตร)
FOG (มก./ลิตร)

คาพิสัย
7.00 - 8.09
203 - 1,350
374 - 3,025
100 - 1,202
189 - 406
8.8 - 23.2
430 - 860

คาเฉลี่ย
7.41
702
1,474
559
300
15.9
538

หมายเหตุ ความหมายของคุณลักษณะที่กลาวถึงนี้ สามารถศึกษารายละเอียดไดจากหนังสือมาตรฐาน
การจัดการน้ําเสียของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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3.11.3 การบําบัดสิ่งปฏิกูล (excreta treatment) เปนการเปลี่ยนสภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลโดย
มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ
(1) เพื่อทําลาย ลด หรือควบคุมปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคที่ปนมากับสิ่งปฏิกูล
(2) เพื่ อ ทํ า การย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ใ นสิ่ ง ปฏิ กู ล เพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด มลพิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางดิน เปนตน
สําหรับการกําจัดสิ่งปฏิกูลในบางระบบจะตอเนื่องเปนระบบเดียวกัน ทําใหอาจเรียก
การบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลนี้โดยรวมวา การกําจัดสิ่งปฏิกูล
ในที่นี้จะไดกลาวถึงหลักการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล เกณฑที่สําคัญในการบําบัด
และกําจัดสิ่งปฏิกูล ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งขอมูลที่ควรนํามาพิจารณาในการเลือกใช
ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล ดังตอไปนี้
(1) หลักการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
องคประกอบของสิ่งปฏิกูลสวนใหญจะเปนสารอินทรีย ดังนั้นหลักการในการ
บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลจึงมีหลักการเหมือนกับการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ ซึ่งอาศัยจุลินทรียในการ
ยอยสลายสารอินทรีย สามารถแบงออกเปน 2 กระบวนการที่สําคัญตามชนิดของจุลินทรีย ไดแก
(1.1) กระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบใชออกซิเจน ซึ่งอาศัยจุลินทรียที่
ตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย
(1.2) กระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไมใชออกซิเจน ซึ่งอาศัยจุลินทรีย
ที่ไมตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย
(2) เกณฑที่สําคัญในการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดขอควรคํานึงหรือเกณฑในการบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาไว เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใชระบบบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้
(2.1) สิ่งปฏิกูลตองไมเกิดการปนเปอนกับผิวดิน
(2.2) สิ่งปฏิกูลตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําใตดิน
(2.3) สิ่งปฏิกูลตองไมเกิดการปนเปอนกับน้ําผิวดิน
(2.4) ตองไมเปนที่อยูอาศัยของแมลงและสัตวตางๆ
(2.5) ตองไมมีการขนถายอุจจาระสด หรือหากจําเปนตองขนถายใหทําการขน
ถายนอยที่สุด
บทที่ 3 เทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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(2.6)
(2.7)
(2.8)
(2.9)

ตองปราศจากกลิ่นเหม็นรบกวนหรือสภาพที่นารังเกียจ
การใชงานประจําวันจะตองงาย สะดวกและปลอดภัย
ราคาคากอสรางจะตองไมสูงเกินกวารอยละ 10 ของราคากอสรางบาน
วัสดุที่ใชในการกอสรางตองเปนวัสดุที่หาไดหรือผลิตไดในทองถิ่น และ
ตองการการบํารุงรักษานอย
(2.10) ถาเปนไปไดควรหลีกเลี่ยงการใชน้ําในการทําใหเจือจางหรือเคลื่อนยาย
สิ่งปฏิกูล
(2.11) สามารถใชงานไดในพื้นที่ซึ่งมีชุมชนอยูกันอยางหนาแนน จะเห็นไดวา
เกณฑ ที่กําหนดไวขา งตนในขอ (2.1) ถึงข อ (2.6) มีวั ตถุประสงคเพื่ อ
ปองกันปญหาดานสุขภาพอนามัยและปญหาดานสิ่งแวดลอม สําหรับ
เกณฑขอ (2.7) ถึงขอ (2.11) เปนเกณฑที่กําหนดขึ้นในดานราคา คาใชจาย
การใชงานและการบํารุงรักษาตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
(3) ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล
เมื่อกลาวถึงระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล หลายคนจะนึกถึง “สวม” (privy,
latrine, toilet) เนื่องจากสวมเปนที่สําหรับถายอุจจาระและปสสาวะ อยางไรก็ตาม สวมมีอยูมากมายหลาย
ชนิดดวยกัน สวมบางชนิดเปนเพียงที่เก็บกักสิ่งปฏิกูลเทานั้น ไมมีการบําบัดหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยู
บริเวณที่ตั้งสวมหรือที่แหลงกําเนิด แตบางชนิดก็มีระบบบําบัดอยูบริเวณที่ตั้งสวม และบางชนิดก็มีทั้ง
ระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลอยูบริเวณที่ตั้งสวม โดยระบบบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลที่นิยมใชอยาง
แพรหลาย ไดแก
(3.1) บอเกรอะ บอซึม
(3.2) ถังบําบัดสําเร็จรูป

3.12 การเฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจะทําโดยการติดตั้งบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใน
บริเวณใกลเคียงกับสถานที่กําจัดมูลฝอย การติดตั้งบอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณโดยรอบ
สถานที่กําจัดมูลฝอยมีจุดมุงหมายเพื่อใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งอาจไดรับการ
ปนเป อ นจากน้ํ า ชะมู ล ฝอยและแพร ก ระจายออกไปยั ง แหล ง น้ํ า ใต ดิ น ที่ ไ กลออกไป การติ ด ตั้ ง บ อ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําควรติดตั้งอยางนอย 3 บอ ตามทิศทางการไหลของน้ําใตดิน โดยติดตั้งในบริเวณ
ตนน้ําใตดิน (Upgradient) จํานวน 1 บอ (อยูนอกสถานที่กําจัดไมนอยกวา 20 เมตร) และทายน้ําใตดิน
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(Downgradient) จํานวน 2 บอ (ในพื้นที่ 1 บอ และนอกพื้นที่ 1 บอ) โดยใหเจาะลึกถึงระดับน้ําใตดินชั้น
แรกจากพื้นลางสุดของสถานที่กําจัดมูลฝอย ในกรณีของสถานที่กําจัดมูลฝอยที่ใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล ตําแหนงบอตรวจทั้ง 3 บอ ควรตั้งอยูภายในอาณาเขตของสถานที่กําจัด
การเก็บตัวอยางน้ําจากบอตรวจสอบคุณภาพน้ําจะมีลักษณะแตกตางจากวิธีการและขั้นตอน
การเก็บตัวอยางน้ําประเภทอื่น รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางน้ํา และตองระมัดระวัง
ในเรื่องการปนเปอนระหวางการเก็บตัวอยางน้ํา โดยดัชนีคุณภาพน้ําที่ตองทําการวิเคราะหจะคํานึงถึง
สารที่มี ก ารใชมากในประเทศไทยและมีก ารทิ้ ง รวมในขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ซึ่ง ดั ชนี ที่ จํา เปน และควร
วิเคราะห แบงออกเปน 5 กลุม คือ
3.12.1 กลุ ม สารอิ น ทรี ย ร ะเหย ได แ ก เบนซี น คาร บ อนเตตระคลอไรด โทลู อี น
1,2-ไดคลอโรอีเทน 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน ซิส-1,2-ไดคลอโรเอทิลีน ทรานส-1,2-ไดคลอโรเอทธิลีน
ไดคลอโรมีเทน เอทธิลเบนซีน สไตรีน เตตระคลอโรเอทธิลีน ไตรคลอโรเอทธิลีน 1,1,1-ไดคลอโรอีเทน
1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน ไซลีนรวม
3.12.2 กลุ มโลหะหนั ก ได แ ก สารหนู แคดเมีย ม โครเมีย ม ปรอท ตะกั่ว โครเมี ย ม
ทองแดง แมงกานีส นิกเกิล เซเลเนียม สังกะสี
3.12.3 กลุมสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช ไดแก อะทราซีน คลอรเดน ดีดีที 2,4-ดี เฮปตาคลอร
เฮปตาคลอรอีพ็อกไซด ลินเดน เพนตะคลอโรพีนอล ดิลดริน
3.12.4 กลุมสารอันตรายอื่นๆ ไดแก พีซีบี ไวนิลคลอไรด ไซยาไนด เบนโซ (เอ) ไพรีน
3.12.5 ดัชนีคุณภาพอื่นๆ เชน สี พีเอช ความขุน การนําไฟฟา ความเปนกรดเปนดาง
ความกระดาง คลอไรด ซัลไฟด ซัลเฟต บีโอดี ซีโอดี ของแข็งทั้งหมด ของแข็งละลาย NH3-N No3-N
เหล็ก แมงกานีส
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บทที่ 4
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
4.1 ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
การมีสวนรวม เปนกระบวนการทางสังคมที่เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในฐานะที่เปนผู
ที่มีสวนไดสวนเสีย ไดเขามามีสวนในการรับรูขอมูลขาวสาร การวิเคราะหปญหา การแสดงความคิดเห็น
การดําเนินการ การประสานความรวมมือ การติดตามตรวจสอบผลกระทบของการดําเนินการ ตลอดจน
มีสวนรวมในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด อันเปนการแกไขปญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน
หรือทองถิ่นของตน เพื่อใหบรรลุตามความตองการที่แทจริงของประชาชน และสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐ เพื่อใหเกิดการปองกัน แกไข และจัดการไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนตางๆในชุมชนหรือสังคมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสนับสนุนใหเกิดกระบวนการอยางสรางสรรค โดยมีองคประกอบของ
การดําเนินงานดังนี้
• การกําหนดวัตถุประสงคของการมีสวนรวมในเรื่องนั้นๆ ที่ชัดเจน
• การกําหนดเปาหมายที่ตองการ
• การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขามามีสวนรวม
• การสรางขอตกลงรวมกันในกระบวนการมีสวนรวม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรหลักในระดับทองถิ่นที่ตองเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดังนั้นหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเขาใจมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดริเริ่มรวมกับชุมชนในการแกไขปญหา
ปจจุบันการดําเนินการเพื่อจัดหาสถานที่จํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
มักประสบปญหาการคัดคานจากประชาชนในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการไมสามารถสื่อสารใหทุกฝายมี
ความเขาใจกันและกันในการวางแผนและตัดสินใจในโครงการ ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสวนรวม จะชวยลดขอขัดแยงในโครงการพัฒนาตางๆ ไดเปนอยางดี
ซึ่งความสําคัญของการมีสวนรวมในมิติตางๆ มีดังนี้
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4.1.1 ชวยเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน
การตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาของชุมชน หากเปนการตัดสินใจฝายเดียว โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจแกไขปญหาของผูนําชุมชน หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ อาจไมเปนที่ยอมรับของสมาชิก
ในชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมจึงชวยในการเพิ่มคุณคาในการตัดสินใจรวมกัน
4.1.2 ชวยลดคาใชจายและเวลาของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการแกไขปญหา
โดยปกติการทํากระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหา จะมีคาใชจายและเสียเวลา
ในการดําเนินการ แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของประชาชน สามารถชวยลดความลาชาที่เกิดจาก
ความขัดแยงไดมาก ในกรณีที่ไมมีการแกไขดวยการมีสวนรวม ปญหาอาจลุกลามขยายความรุนแรงเพิ่มขึ้นได
4.1.3 ชวยสรางฉันทามติรวมกันของสมาชิกในชุมชนตอการแกไขปญหา
การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝาย โดยเฉพาะสมาชิก
ในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ การสรางขอตกลงดวยกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการยอมรับของทุกฝายโดยฉันทามติรวม (Consensus Building) และเกิดความชอบธรรม
ในการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม
4.1.4 ชวยเพิ่มความงายตอการปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหา
การแสวงหาทางออกทางเลือกในการแกไขปญหาของชุมชน ดวยกระบวนการมีสวน
รวม เปนการเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ เพราะมีการระดมความคิดเห็นตอแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน
วิธีการ หนวยงานรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล ดังนั้นจึงเปนผลดีตอการนําไปปฏิบัติตามแนวทางที่
ชัดเจน และทุกฝายเห็นพองตองกัน
4.1.5 หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาระหวางกันของคูกรณีพิพาท
หากมีความขัดแยงของสมาชิกในชุมชนตอปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชน
ยอมเปนความเสี่ยงตอการเกิดการเผชิญหนาระหวางคูกรณีพิพาทระหวางกันได ดังนั้นกระบวนการมี
สวนรวมจึงเปนการใหทั้งสองฝาย รวมทั้งฝายที่ไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาขอสรุปในการแกไขปญหา ชวยลดการเผชิญหนาของคูกรณีไดเปนอยางดี
4.1.6 ดํารงไวซึ่งความนาเชื่อถือของผูนําชุมชน และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การตัดสินใจของผูนําชุมชน มักเปนการประนีประนอมมากกวาการใชแนวทางแบบ
ฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งแพ (Win-Lose Approach) ซึ่งจะทําใหผูนําชุมชนมีแรงกดดันจากสมาชิกใน
ชุมชนมาก อยางไรก็ตามการประนีประนอมกันมักไมนํามาซึ่งการหาขอตกลงรวมกันได อันทําใหการ
แกไขปญหาไมเกิดผลเปนรูปธรรม
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การมีสวนรวม จึงเปนการแสวงหาขอตกลงรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมเฉพาะ
ผูนําชุมชนฝายเดียวเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงมีขอสรุปที่เกิดจากทุกฝาย ผูนําชุมชนเพียงแตอํานวยความ
สะดวกในการเตรียมการใหเกิดการมีสวนรวม และนําผลและขอตกลงไปปฏิบัติ
4.1.7 พัฒนาความคิดสรางสรรคของสมาชิกในชุมชนในการแกไขปญหา
การมีสวนรวม เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการระดมความคิดเห็นของสมาชิกใน
ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ ตั้งแตการวิเคราะหปญหา ผลกระทบ โอกาสในการแกไขปญหา และความ
ตองการในการแกไขปญหาน้ําเสีย ดังนั้นผูที่เขามารวมกระบวนการดวยความสมัครใจจะเกิดการพัฒนา
ความคิดและทักษะในกระบวนการใหไดมาซึ่งทางออกของการแกไขปญหา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกันและชวยสรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นกับชุมชน

4.2 การเสริมสรางศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล นับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมาก ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย ตองเริ่มตนที่
การจั ดการกับประชาชนเป นอั น ดับแรกก อน ทั้ ง นี้เ นื่อ งจากประชาชนในทอ งถิ่ นเป นป จจั ยสํ าคั ญที่
กอใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยอยูในปจจุบัน ดังนั้นแนวทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการมี
แนวทางดังนี้
4.2.1 การใหความรูความเขาใจ
การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แกประชาชนทุก
ระดับ รวมทั้งผูนําทองถิ่น โดยควรใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของความสําคัญที่จะตองมีการจัดการ
ขยะมูลฝอย ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในทองถิ่น การเขาถึงความรูดังกลาวนี้ควรผานกระบวนการฝกอบรม การประชุมสัมมนา การศึกษาดู
งานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานหรือทองถิ่นอื่นๆอยางสม่ําเสมอ ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจัดทําเปนโครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยได โดย
ใหผูนําชุมชนเขารวมโครงการ จากนั้นนําคณะไปศึกษาดูงานในทองถิ่นที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและ
ถูกหลักสุขาภิบาล
4.2.2 การจัดตั้งกลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอม
ควรมีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครสิ่งแวดลอมขึ้นในทองถิ่น โดยคนหาศักยภาพของผูนํา
ชุมชน หรืออาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการรณรงค ประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการ
คัดแยก และลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด การทําโครงการปุยหมักชีวภาพ การทําปุยน้ําชีวภาพ
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เพื่อชี้ใหเห็นวาสามารถนํามูลฝอยอินทรียมาใชประโยชนได เพื่อใหเปนตนแบบในการขยายผลไปยัง
ประชาชนทั่วไปใหกวางขวางยิ่งขึ้น
4.2.3 การประชาสัมพันธ
หากในทองถิ่นมีชุมชนริมน้ํา ควรเริ่มตนในการประชาสัมพันธและรณรงคใหชุมชน
ริมน้ํามีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลกอน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ มกับแหลงน้ํา โดยการรณรงคการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจําหนาย ทั้งนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดหารานรับซื้อของเกามาบริการในการรับซื้อขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
4.2.4 การจัดกิจกรรมสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรริเริ่มทําโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิดอยางตอเนื่องเพื่อเปนการกระตุนชุมชนอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับกลุม
เยาวชนในการเขารวมโครงการ เชน จัดทําโครงการประกวดการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม เปนตน
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจใหเยาวชนสนใจในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ควรประสานความรวมมือกับทาง
โรงเรียนในการดําเนินกิจกรรม

4.3 การรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
ความสําเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยก็คือ การที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นนอยที่สุด ซึ่งจะไมเปน
ภาระต อท อ งถิ่นในการกํา จัดต อ ไป หากท อ งถิ่น ใดมีปริมาณขยะมูล ฝอยในปริ มาณมาก อีก ทั้ง ยัง มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั่นแสดงวามีกิจกรรมทําใหเกิดขยะมูลฝอยมากเชนกัน ขณะเดียวกันการ
สงเสริมและประชาสัมพันธ หรือการรณรงคใหประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
หรือจากแหลงกําเนิด ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหทองถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นเพื่อนําไปกําจัดไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเวลา ไมมีขยะมูลฝอยตกคางเกิดขึ้น
การรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน เกี่ยวของกับพฤติกรรมของครัวเรือน
เปนหลัก หากสมาชิกในครัวเรือนหรือหัวหนาครัวเรือนไมเห็นความสําคัญก็เปนไปไดยากที่จะทําให
สําเร็จได อยางไรก็ตาม หากครัวเรือนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกตองแลว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเองก็ควรวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอยที่ไดมีการคัดแยกไวแลวดวย
เชนกัน
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แนวทางปฏิบัติในการรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ทําไดดังนี้
4.3.1 สงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
ควรเลือกทําเฉพาะชุมชนยอยที่พิจารณาแลวเห็นวามีศักยภาพในการรวมโครงการได
เพื่อใหเปนชุมชนนํารอง โดยมีจํานวนครัวเรือนเปาหมายประมาณ 40-60 ครัวเรือน
4.3.2 สงเสริมใหครัวเรือนใชถุงบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกสี
โดยใหถุงสีเขียวเปนขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได และถุงสีดําเปน
ขยะมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรแจกถุงบรรจุใหกับครัวเรือนในพื้นที่เปาหมาย
เพื่อสรางแรงจูงใจที่ดี อีกทั้งเปนการประเมินพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยควบคูไปดวย
4.3.3 จัดเก็บถุงบรรจุขยะมูลฝอย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดวันและเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยที่สามารถ
นํากลับมาใชประโยชนได เพื่อจําหนายและเปนรายไดใหกับครัวเรือนในพื้นที่เปาหมาย อนึ่งในการ
กําหนดวันเก็บขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิลได หรือขยะมูลฝอยที่เปนขยะมูลฝอยอันตรายนั้น ไมควรเก็บ
ถี่จนเกินไป เนื่องจากอาจมีปริมาณขยะมูลฝอยนอย ดังนั้นเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นแตละแหง
อยางนอยควรจัดเก็บเดือนละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ และไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณในการดําเนินงาน
4.3.4 การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
สามารถดําเนินการไดในรูปแบบของการสงเสริมใหครัวเรือนจัดทํากลองคอนกรีต
(ครัวเรือนที่มีพื้นที่วางเพียงพอ) หรืออาจใชเปนถังหมักขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุ 20 ลิตรแทนก็ได โดย
ใหนํามูลฝอยอินทรีย ประเภทเศษผัก ผลไม เศษอาหารมาหมักรวมกันในภาชนะนี้ เพื่อใหเกิดการยอย
สลายเปนปุยหมัก องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจสงเสริมและสนับสนุนโดยการแจกสารเรงการยอย
สลาย (EM) เพื่อใหเกิดแรงจูงใจแกครัวเรือนที่เขารวมโครงการ สําหรับขยะมูลฝอยที่หมักแลวก็จะเปน
ปุยสําหรับการบํารุงตนไม องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมารับซื้อเพื่อจําหนายตอไปก็ได แนวคิดนี้
หากไดดําเนินการอยางจริงจังและมีผูรับผิดชอบโดยตรงแลว จะชวยใหครัวเรือนเห็นความสําคัญของการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย และยังชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งดวย

4.4 การมีสวนรวมในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
เกือบทุกทองถิ่นมักไมคอยใหความสําคัญตอการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เนื่องจากกระทบตอความรูสึกของประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตามการจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากในอนาคตภาครัฐไมสามารถจะสนับสนุนงบประมาณในการแกไข
ปญหาไดทั้งหมด แตตองอาศัยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ โดยมี
สวนราชการคอยสนับสนุนเทคนิคทางวิชาการที่เกี่ยวของ
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แนวทางในการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การด ว ยความละเอี ย ดอ อ น เพื่ อ ให
ประชาชนมีความเต็มใจที่จะจาย ซึ่งมีแนวทางหลักๆ ดังนี้
4.4.1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม รวมทั้ง
วิธีการจายคาธรรมเนียมควรเปนอยางไร โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน
4.4.2 การประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบการจัดเก็บคาธรรมเนียม
4.4.3 การกําหนดอัตราการจัดเก็บ ควรคอยๆเพิ่มอัตราจนถึงอัตราสูงสุดที่กําหนดไวตาม
ระยะเวลาที่วางไวและไมกระทบตอการประกอบอาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน
4.4.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําแผนการใชเงินที่ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใหชัดเจนและโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได
อนึ่ง การมีสวนรวมในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ในหลายพื้นที่ อาจใชแนวทางการเชิญให
หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมทั้งสถานประกอบการยานพาณิชยกรรม ยานทองเที่ยว ยานบริการ
ตางๆ ที่ตั้งอยูภายในทองถิ่น เขามารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ที่เหมาะสม โดยอาจตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม โดยสถานประกอบการใดที่ทําใหเกิดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในปริมาณมาก อาจตองเสีย
คาธรรมเนียมมากตามไปดวย
สิ่งที่ไมควรมองขามคือ เมื่อมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
การวางระบบการใหบริการแกประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหเกิดประสิทธิภาพดวย
เชนกัน
4.5 การมีสวนรวมของประชาชนในการคัดเลือกพื้นที่กอสรางบอฝงกลบ
มีห ลายพื้น ที่เ มื่อ จะมีก ารกอ สรา งบ อฝ งกลบขยะมู ล ฝอยขึ้น มัก มีก ารคัด คา นหรือ ตอ ตา น
โครงการ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากกระบวนการศึ ก ษาและการคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ไ ม มี ค วามชั ด เจนเพี ย งพอ อี ก ทั้ ง
ประชาชนโดยรอบพื้นที่ขาดการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการคัดเลือกพื้นที่กอสรางบอฝงกลบไดตั้งแตขั้นตอน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ในขั้นตอนนี้ควรมีการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกที่กําหนดไวไม
นอยกวา 2 พื้นที่แลวทําการวิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลกระทบทางสังคมในแต
ละพื้นที่ โดยจะเลือกเอาพื้นที่ที่มีผลกระทบนอยที่สุดเปนพื้นที่สําหรับการกอสรางโครงการ
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ประชาชนตองมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือผูใหขอมูลที่เปนจริงใน
การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ นอกจากนี้หากมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)
ควรเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ความหวงใยตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชนของตน เพื่อใหเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
หากตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะตอการคัดเลือกสถานที่กอสราง องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการใหประชาชนสามารถมีสวนรวมไดดังตอไปนี้
4.5.1 การติดตามขาวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ผานทางสื่อตางๆ
4.5.2 การแสดงความจํานงในการเขารวมแสดงความคิดเห็นในการประชุมที่จะจัดใหมีขึ้น
4.5.3 การเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นในประเด็นหารือ
4.5.4 การทําความเขาใจ ปรึกษาหารือความหวงใยตางๆ ของชุมชนที่มีตอโครงการ และการ
เจรจาตอรองในแนวทางการแกไขปญหา
4.5.5 การติดตามผลการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหความรวมมือใน
การดําเนินการ

4.6 กรณีศึกษา
4.6.1 การทําธนาคารขยะ
การทําธนาคารขยะ เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน หรือเยาวชน นักเรียน
ในสถานศึ ก ษา มี ส ว นร ว มในการรวบรวมขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน หรื อ สถานศึ ก ษา จากนั้ น
จําหนายใหกับรานรับซื้อขยะมูลฝอย รายไดที่เกิดจากการจําหนายขยะมูลฝอย ก็จะมีการระดมไวเปน
กองทุนสวนกลางสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งปนคืนใหกับเจาของขยะมูลฝอยที่นําขยะมูลฝอยมาจําหนาย
หรืออาจปนคืนใหเจาของขยะมูลฝอยทั้งหมดก็ได ทั้งนี้อยูที่การจัดการ
ในกรณีของการทําธนาคารขยะ ตองอาศัยการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนที่มีความ
สนใจ โดยให ส มาชิ ก รวบรวมขยะมู ล ฝอยมากองรวมไว ที่ บ ริ เ วณส ว นกลางที่ จั ด เตรี ย มไว จากนั้ น
ประสานไปยังรานรับซื้อขยะหรือรานรับซื้อของเกามารับซื้อไป รายไดที่เกิดขึ้นจะแบงปนใหกับสมาชิก
โดยคิดตามปริมาณขยะมูลฝอยที่รวบรวมได
สําหรับกรณีของกลุมนักเรียน เยาวชนตามสถานศึกษา สามารถดําเนินการไดเชนกัน
โดยการนําขยะมูลฝอยจากบานเรือนมาเก็บรวมกันไวที่โรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจะชวยจําหนายให
เงินที่ไดจะนํามาสะสมไวที่ธนาคารขยะ โดยนักเรียนที่เขารวมโครงการ ตองเปดบัญชีธนาคารขยะไว
ทุกคน เงินที่ไดจะปนใหกับสมาชิกทุกคน
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การทําธนาคารขยะ เปนสิ่งที่ทองถิ่นสามารถนํามาประยุกตใชไดไมยากนัก แตปญหา
คือ มักไมคอยทําอยางตอเนื่อง เนื่องจากปริมาณขยะที่ไดมีนอย หรือเนื่องจากความไมตอเนื่องในการเขามา
ซื้อของรานรับซื้อของเกา ทําใหบางแหงตองหยุดไป อยางไรก็ตามการทําธนาคารขยะชวยสรางจิตสํานึก
ใหกับประชาชนและเยาวชนไดเปนอยางดี
ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ
(1) ธนาคารขยะตําบลตากตก
อบต.ตากตก อ.บานตาก จ.ตาก
(2) ธนาคารขยะตําบลทาแซะ
เทศบาลตําบลทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
(3) ธนาคารขยะรีไซเคิล
เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
(4) ธนาคารขยะรีไซเคิลตําบลเอกราช
อบต.เอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง
(5) สหกรณขยะในโรงเรียน
อบต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระยอง
(6) กองทุนขยะบุญ
เทศบาลตําบลอุโมงค อ.เมือง จ.ลําพูน
(7) การกําจัดขยะ
อบต.สวนสม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร (สนับสนุนโครงการธนาคารขยะใน
โรงเรียน)
(8) การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ธนาคารขยะโรงเรียน)
เทศบาลนครนนทบุรี อ. เมือง จ.นนทบุรี
(9) ธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน
เทศบาลตําบลดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
4.6.2 ตลาดนัดรีไซเคิล
การทําตลาดนัดรีไซเคิล คือ การจัดใหมีวันตลาดนัดวันใดวันหนึ่งในรอบสัปดาห โดย
ใหประชาชนที่สนใจ นําของเกาที่ไมใชแลว มาจําหนายใหกับรานรับซื้อของเกา หรือนํามาวางขายใน
ลักษณะแบบตลาดนัด เพื่อใหผูสนใจซื้อขายกันได
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การทําตลาดนัดรีไซเคิล ชวยใหเกิดขยะมูลฝอยนอยลง เนื่องจากของใชที่บางคนไม
ตองการใชแลว อาจเปนที่ตองการของผูอื่นที่สนใจ ดังนั้นการทําตลาดนัดในลักษณะนี้ อาจใชเวลาเพียง
ครึ่งวันในแตละสัปดาหเทานั้น และตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหมี
ของใชตางๆ มาขายที่ตลาดนัดเปนจํานวนมาก และชวยเสริมสรางบรรยากาศแบบตลาดนัดไดเปนอยางดี
ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ
(1) การจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
(2) การคัดแยกขยะและพัฒนาขยะโดยชุมชน
อบต. โคกใหญ อ.ทาลี่ จ.เลย
(3) ขยะทองคํา
อบต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม
(4) ขยะรีไซเคิลสรางรายได
อบต. สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(5) ทรัพยทวีดวยรีไซเคิล
เทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน
(6) การกําจัดขยะครบวงจร
เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4.6.3 ถนนปลอดถังขยะ
เปนโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรดําเนินการโดยการกําหนดใหถนนบาง
สายในเขตชุมชนเปนถนนปลอดถังขยะ มีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงการดําเนิน
โครงการอยางทั่วถึงพรอมทั้งกําหนดมาตรการรองรับ กลาวคือ ใหประชาชนในละแวกถนนสายดังกลาว
สามารถนําขยะมากองมัดปากถุงรวมไวหนาอาคารบานเรือน หรือริมถนนเพื่อทองถิ่นจะไดรวบรวมไป
กําจัดตอไป ตามชวงเวลาที่กําหนดไว โดยทั่วไปพนักงานเก็บขนจะมารวบรวมในชวงเย็นถึงเชามืด คือ
ประมาณ 18.00 - 06.00 น.
โครงการถนนปลอดถังขยะ เปนโครงการที่ชวยใหถนนที่ทําโครงการมีความสะอาด
เรียบรอย ไมมีขยะมูลฝอยหกเรี่ยราด เหมาะสําหรับยานพักอาศัยที่ไมมีกิจกรรมหนาแนน นอกจากนี้ยัง
ชวยเสริมสรางความเขาใจของประชาชนในการนําขยะมาวางเพื่อนําไปกําจัดใหเปนเวลาที่แนนอน
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ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ
(1) ถนนปลอดถังขยะ
เทศบาลเมืองหลมสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
(2) ถนนสีขาวไรถังขยะ
เทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล
4.6.4 ซาเลงเมืองสะอาด
โครงการซาเลงเมืองสะอาด เปนการสรางความรวมมือกับผูเก็บขยะขาย หรือที่เรียกวา
“ซาเลง” ซึ่งโดยปกติมักเขาไปคุยเขี่ยถังขยะที่วางอยูตามตลาด หนารานคาตางๆ ขณะเดียวกันเมื่อคุยเขี่ย
แลว ก็มักทําใหเกิดการเรี่ยราดของขยะเปนจํานวนมากทําใหเกิดความไมเรียบรอยของชุมชน
การทําโครงการลักษณะนี้ คือ การรณรงคใหผูมีอาชีพเก็บขยะของเกาใชแลวมารวม
ประชุมหารือในการกําหนดแนวทางในการเก็บหาของเกา หรือขยะตามถังขยะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้อาจใหแรงจูงใจแกกลุมซาเลง เชน การตรวจสุขภาพประจําปใหฟรี การแจกถุงมือเพื่อ
ความปลอดภัยในการเก็บหาของเกา การมอบเสื้อที่มีแถบสะทอนแสงเพื่อความปลอดภัยในเวลาที่คุยเขี่ย
ขยะในชวงค่ําหรือเชาตรู เปนตน
การทําโครงการนี้ ชวยใหผูมีอาชีพซาเลง หรือเก็บหาของเกาขายมีความสัมพันธที่ดีกับ
องค กรปกครองสว นทอ งถิ่น และมี ร ะเบีย บวินั ยในการคุย เขี่ ยขยะตามแหลง ชุม ชนต างๆ ทํ าให การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขนขยะทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น
ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ
(1) ซาเลงคัดแยกขยะ
เทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง
4.6.5 ปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
เปนโครงการที่สนับสนุนใหชุมชนรวมกลุมกัน หรืออาจเปนการดําเนินการรายยอยแบบ
ครัวเรือนก็สามารถทําได โดยการนําขยะมูลฝอยสดจากตลาดสดหรือเทศบาลมาสับใหเปนชิ้นเล็กๆ นําไป
ผสมกับแกลบ ขี้เถา แลวกองทิ้งไวจนกวาขยะจะยอยสลายจนเปนปุย จากนั้นนํามาบรรจุถุง และจําหนาย
การทําปุยหมักลักษณะนี้เหมาะสําหรับชุมชนที่มีปริมาณขยะสดในแตละวันมาก ซึ่งสามารถ
ทํา ได อ ย า งตอ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ข ยะสดเหล า นี้ ยั ง สามารถนํ า มาหมั ก รวมกัน ในภาชนะ พร อ มทั้ ง นํ า
กากน้ําตาลมาผสมกับขยะสดที่สับเปนชิ้นเล็กๆ แลวปดฝาปลอยทิ้งไว จนเกิดเปนน้ําหมักชีวภาพ หรือปุย
น้ําชีวภาพ นํามาบรรจุขวดจําหนาย สามารถนําไปใชในการเปนปุยใหกับตนไม ใชในการลดกลิ่นเหม็น
ของน้ําเสีย หรือชวยในการยอยสลายอินทรียสารในน้ําเสียไดดี หรือแมกระทั่งนําไปผสมน้ําสําหรับการ
ฆาแมลงศัตรูพืช เปนตน
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ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ
(1) การคัดแยกขยะมูลฝอยและการทําปุยหมักจากขยะดวยจุลินทรีย อี เอ็ม
เทศบาลเมืองลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน
(2) การคัดแยกขยะมูลฝอยและพัฒนาโดยชุมชน
อบต.โคกใหญ อ.ทาลี่ จ.เลย
(3) การจัดการขยะและการเกษตรปลอดสารพิษ
อบต.ดินนาดํา อ.เมือง จ.เลย
(4) การบริหารจัดการขยะในชุมชน
อบต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม
(5) การหมักขยะเพื่อผลิตจุลินทรียชีวภาพ
เทศบาลเมืองปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี
4.6.6 การใหเอกชนดําเนินการเก็บขยะและจัดเก็บคาธรรมเนียม
ตัวอยางโครงการและทองถิ่นที่ดําเนินโครงการ
(1) การจัดเก็บขยะมูลฝอยจากเกาะพีพี
อบต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
(2) การจัดการโดยการจางเหมาเอกชน
อบต.มวงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ
(3) การกําจัดขยะมูลฝอยรูปแบบ B.O.O.
เทศบาลนครลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อการจัดการมูลฝอย
ประชาชนตองมีสวน
รวมในทุกกระบวนการ
ของการจัดการ

การศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดของ
ระบบการจัดการมูลฝอย

การวางแผนการบริหารจัดการและการ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่น

กําหนดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนในขั้นตอนตางๆ

ขั้นตอนการคัดแยกมูลฝอย
จากแหลงกําเนิด

ขั้นตอนการเก็บขนและ
รวบรวมมูลฝอย

ขั้นตอนการคัดเลือก
สถานที่ตั้งโครงการ

ขั้นตอนการกําจัดมูลฝอย
และการบริหารจัดการ

• ใหประชาชนมีสวนรวมและ
จิตสํานึกในการวิเคราะหปญหา
• การจัดทําโครงการขยะแลกไข
ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ
• สงเสริมการทําปุยหมักชีวภาพใน
ระดับครัวเรือน

• การรณรงคใหประชาชนทิ้ง
มูลฝอยลงในถังรองรับมูล
ฝอยชนิดแยกประเภทของ
มูลฝอย
• ทําความเขาใจกับพนักงาน
เก็บขนในการเก็บขนที่ถูก
หลักสุขาภิบาล
• การทําโครงการถนนปลอดถัง
• ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ติดตามการกอสรางระบบกําจัด
• ใหประชาชนมาสวนรวมในการ
เปนพนักงานประจําในโครงการ
• ใหประชาชนที่มีบา นเรือนอยู
ใกล ที่ตั้งโครงการไดรบั
ประโยชนจากการดําเนินการ
• สรางเครือขายการบริหารจัดการ
รวมกับทองถิ่นใกลเคียง
• ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จายคาธรรมเนียมกําจัดมูลฝอย

• ประชาชนมีสวนรวมในการเลือก
ที่ตั้งโครงการ และเทคโนโลยีที่ใช
ในการกําจัด
• ประชาสัมพันธโครงการผานผูนํา
ชุมชนและชุมชนอยางตอเนื่อง
• การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน

การทบทวนและติดตาม
การมีสวนรวมของประชาชน

เนนการมีสวนรวมแบบพหุภาคี
ของทุกภาคสวนในทองถิ่น

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

• ใหประชาชนเปนคณะทํางานรวมใน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ
• ใหขอมูลขาวสารแกชุมชนอยาง
ตอเนือ่ ง
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บทที่ 5
ขอเสนอแนะในการใชมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
เนื่องจากมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปรียบเสมือนเปนแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาล โดยเนนตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหปญหา การเก็บขน
รวบรวมและขนสงขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการเสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดลอมและการจัดเก็บคาธรรมเนียม อันจะ
นําไปสูการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการประยุกตใชมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. การประยุกตความรูทางดานเทคนิค/วิชาการและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ควรพิจารณาใหสอดคลองกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนสําคัญ
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีความพรอมและขีดความสามารถในการจัดการที่
แตกตางกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงความตองการของผูบริหารทองถิ่น ศักยภาพของบุคลากร ความ
รุนแรงของปญหา การใหความรวมมือของประชาชน ตลอดจนการจัดหางบประมาณมาลงทุน
2. รายละเอียดที่กําหนดไวในมาตรฐานเลมนี้ มีเนื้อหาสาระบางประเด็นที่เกี่ยวของกับ
รายละเอียดทางดานเทคนิคเฉพาะดาน เชน เทคนิคในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจ
ไมมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญพอ สามารถขอรับการสนับสนุนทางวิชาการไดจากหนวยงานของรัฐ
หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า ต อ การดํ า เนิ น งานได เช น สํ า นั ก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) หรือกรมควบคุมมลพิษ
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หนวยงานที่เกีย่ วของ
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ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
▪ กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2298-2000 โทรสาร 0-2298-2002
http:// www.pcd.go.th
▪ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.)
487 รามคําแหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถนนรามคําแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2319-2410-13, 0-2319-2708-10 โทรสาร 0-2319-2710-1
http:// www.eit.or.th
▪ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2278-8400-19
http:// www.deqp.go.th
▪ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2279-7180-9 โทรสาร 0-2271-3226
http:// www.onep.go.th
▪ สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2279-8087 โทรสาร 0-2271-4239
http://www.onep.go.th/oefweb

ภาคผนวก
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▪

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุก (ทสจ.)

▪ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-2577-4182-9, 0-2577-1136-7
http:// www.ertc.deqp.go.th
▪ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.)
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท 0-2503-3333 โทรสาร 0-2504-4826-8
http:// www.tei.or.th
▪
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สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค (สสภ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม โทรศัพท 0-5335-7992-3
2. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง โทรศัพท 0-54227-201, 0-5421-7331, 0-5421-8607
3. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 พิษณุโลก โทรศัพท 0-5531-1172
4. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 4 นครสวรรค โทรศัพท 0-5629-9373-5
5. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 นครปฐม โทรศัพท 0-3425-1171, 0-3425-1172
6. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี โทรศัพท 0-2968-8396
7. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 สระบุรี โทรศัพท 0-3626-6163, 0-267-987
8. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 ราชบุรี โทรศัพท 0-3233-7310, 0-3231-5395-6
9. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 อุดรธานี โทรศัพท 0-4323-6792, 0-4324-5019
10. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน โทรศัพท 0-4324-6772-3
11. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 นครราชสีมา โทรศัพท 0-4425-1986
12. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โทรศัพท 0-4528-5071, 0-4528-5073
13. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 ชลบุรี โทรศัพท 0-3828-2381-3, 0-3827-6909
14. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 สุราษฎรธานี โทรศัพท 0-7727-2789, 0-7722-3105
15. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ภูเก็ต โทรศัพท 0-7621-2297, 0-7621-1330
16. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา โทรศัพท 0-7431-1882, 0-7432-4713
ภาคผนวก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

▪ สมาคมสรางสรรคไทย “ตาวิเศษ”
ใหความชวยเหลือในการรณรงค ประชาสัมพันธและสรางจิตสํานึกของประชาชนในการรวมมือกัน
ปองกันมลพิษทางน้ํา
โทรศัพท 0-2230-1884 โทรสาร 0-2236-8984
▪ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดลอมไทย
ใหความชวยเหลือดานวิชาการรวมทั้งจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม
โทรศัพท 0-2591-5130
▪ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย
ใหความชวยเหลือดานวิชาการรวมทั้งจัดสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ํา
โทรศัพท 0-2252-7510-9,0-2 218-6669,0-2 251-1510 ตอ 6669
▪ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ใหบริการขอมูลรายละเอียดของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
โทรศัพท 0-2241-2141 โทรสาร 0-2243-3874
▪ มูลนิธิโลกสีเขียว
ใหบริการศูนยขอมูลสิ่งแวดลอมปฏิบัติงานรวมกับเครือขายดานการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งองคกรพัฒนา
เอกชนและหนวยงานรัฐ
โทรศัพท 0-2622-2250-2 โทรสาร 0-2622-1618

ภาคผนวก
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เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

คู มื อ แนวทางและข อ กํ า หนดเบื้ อ งต น การลดและการใช ป ระโยชน ข ยะ. กรมควบคุ ม มลพิ ษ .
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
เกณฑ มาตรฐานและแนวทางการจั ด การมู ล ฝอยชุ ม ชน. กรมควบคุ ม มลพิ ษ . กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 6 พ.ศ.2547
คูมือ หนวยงานท องถิ่ น การมี สว นรวมของประชาชนต อการจัดการขยะมู ล ฝอย. กรมควบคุ ม
มลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2545
คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ. 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546
คูมือการตรวจสอบการปนเปอนน้ําใตดินจากสถานที่กําจัดมูลฝอย. กรมควบคุมมลพิษ.
คูมือสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางครบวงจร”
กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม. พ.ศ.2543
รายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “คูมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางผสมผสาน
ในพื้นที่ระดับตําบล”, กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2543
จรัส สุวรรณมาลา และคณะ “นามานุกรมนวัตกรรมทองถิ่นไทยประจําป พ.ศ.2547”, โครงการวิถี
ใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย, คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
ตุลาคม พ.ศ. 2547

เอกสารอางอิง

61

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

นายสาโรช
นายชุมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
รศ.ตอตระกูล

6. ดร.สุขุม

คัชมาตย
พลรักษ
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
ยมนาค
สุขพันธโพธาราม

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายธวัชชัย
2. นายอํานวย
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฟกอังกูร
ตั้งเจริญชัย

นางราตรี
รัตนไชย
นายศิริวัฒน
บุปผาเจริญ
นายประสูตร
เหลืองสมานกุล
นายศิวพล
บัวสงค
นายอวยชัย
พัศดุรักษา
นายพีรวิทย
พงคสุรชีวิน
นายกิตติธัช
เกิดขวัญ
นายธรินทร
นวลฉวี
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต.กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 6 ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
เจาพนักงานปกครอง 3

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผศ.ยุทธนา
ผศ.ดร.ชวลิต
นายพิพัฒน
ดร.พิสมัย
นายกิติชัย
ดร.เชาวน
นางสาวธิติมา
นางสาวดนยภรณ

คํานํา

มหัจฉริยวงศ
รัตนธรรมสกุล
ภูริปญญาคุณ
เอี่ยมสกุลรัตน
รัตนะ
นกอยู
รุงรัตนาอุบล
พันธุทอง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

