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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย (Municipal solid waste) นับว่าเป็นปัญหาสําคัญ
ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตขยะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอย ถึง 26.77 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพียง 7.2 ล้านตัน
ที่เหลือเป็นการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง
5.1 ล้ า นตั น ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข อนามั ย ของ
ประชาชน โดยขยะชุมชนที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลาย
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะแต่ละประเภทจะต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
โดยมีขั้นตอนวิธีดําเนินการ อันประกอบไปด้วย 1 ) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด 2) การเก็บ
รวบรวม 3) การเก็บกัก 4) การขนส่ง 5) การแปรสภาพ 6) การกําจัดหรือทําลายด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสมถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ภายใต้หลักการ การลดปริมาณขยะและการใช้ซ้ํา (Reduce and
Reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycling) การผลิตพลังงาน (Energy Recovery) และการกําจัดขั้นตอน
สุดท้าย (Final Disposal)
ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน ภายใต้กรอบแนวทางที่สําคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
และแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายการรวมกลุ่มขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย นโยบายส่งเสริ ม
พลั งงานทดแทน ทั้ งนี้ พบว่ าปั ญหาสํ าคั ญในการดํ าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาขยะมู ลฝอยที่ ผ่ านมา ได้ แก่
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ข้อจํากัดในด้านสมรรถนะองค์กร ปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปัญหาข้อจํากัดด้านสถานที่ ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการดําเนินการในปี 2555-2559 สาระสําคัญ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและระบบศูนย์รวม 2) สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) 3) สร้างแรงจูงใจ
ด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน 4) ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิล
หรือการแปรรูปใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) จัดทําระบบการเรียกคืนซากของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 6) ให้องค์ความรู้และปลูกจิตสํานึกแก่ผู้ประกอบการที่นําเอาซากผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ มาชําแหละเพื่อขาย 7) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัด
ให้มีระบบหรือสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 8) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก
โดยสนับสนุนและสร้างมาตรการจูงใจเพื่อให้นโยบายการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 9) กําหนด
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอย 10) เร่งรัดการออกกฎกระทรวงภายใต้
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดมูลฝอย
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีรายได้

ข
ที่เพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง 11) สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาและความจําเป็นในการดําเนินการจัดให้มีระบบหรือสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติด
เชื้อ และของเสียอันตรายชุมชน
ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste management)
ซึ่งเป็นแนวทางแนวคิดหลักในการดําเนินการในหลายประเทศ แต่ขณะเดียวกัน จากรายงานสถานการณ์
ขยะมูลฝอยในปี 2556 ปริมาณขยะกลับเพิ่มสูงขึ้นและไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เป็นจํานวนมาก ตลอดจนอัตราการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
ซึ่งสะท้อนถึงการแก้ไขปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามแนวทางทั้ง 11 ประการ
ในขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติรัฐบาลต้องแสดงถึงตระหนักและให้ความสําคัญต่อปัญหา ตลอดจน
สร้างเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รัฐบาลต้องผลักดันปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นวาระแห่งชาติ และกําหนดไว้
ในนโยบายที่รัฐบาลจะดําเนินการโดยเร่งด่วน
2. ตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
เพื่อให้เป็นกฎหมายหลัก ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบ การผลิตสินค้า การบริโภค การนํา
กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการกําจัดเศษซากที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใหม่ได้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. เร่ ง ผลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ตามแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้อํานาจ
ของพระราชบัญญัตินี้ ออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงในการกําหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. จัดตั้งองค์กรที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติการและการกํากับดูแลเพื่อให้
การจั ดการขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เอกชนที่ ร่ว มดําเนิ น การสอดคล้อ งเป็ น ไปมีทิ ศทาง
เดียวกัน
5. สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พลั ง งานสะอาด และพั ฒ นา
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และการจัดการขยะทั้งระบบ
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บทนํา
นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต มาสู่ ปั จ จุ บั น ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยเป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ ที่ อ ยู่ คู่ กั บ สั ง คมไทย
มายาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ขยะมู ล ฝอยทุ ก ปี ต ามอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากร การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํา แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการทําลาย จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2555 พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 24.73 ล้านตัน ในจํานวนนี้
สามารถกําจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประมาณ 5.83 ล้านตัน และถูกนํากลับไปใช้ประโยชน์
ประมาณ 5.28 ล้านตัน มูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.62 ล้านตัน ยังคงถูกกําจัดทิ้งอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ
ด้วยวิธีการ เทกองกลางแจ้ง และการเผาในที่โล่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2556: 3-2)
ประเด็นปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขใดๆ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
เป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ ดังเห็นได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ตัวอย่าง เช่น การเกิดไฟไหม้บ่อทิ้งขยะ ภายในซอย 8 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
หมู่ 4 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ซึ่งได้ส่งผลให้ชาวบ้าน
กว่าร้อยหลังคาเรือนต้องอพยพหนีควันไฟส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้น และ
ตรวจพบกลุ่มควันที่มีสารพิษมากถึง 5 ชนิด ประกอบไปด้วย 1) คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเมื่อสูดเข้าร่างกาย
จะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจทํางานผิดปกติ หายใจเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็ว และหาก
ได้รับปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดการกดสมอง มึนงง สับสน 2) สารฟอร์มาดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิด
การระคายเคืองเนื้อเยื่อทางเดินหายใจในระยะยาว เกิดโรคต่อถุงลมปอด สําหรับผลในระยะเฉียบพลัน
คือ มีอาการแสบตา 3) สารคาร์บอนมอนออกไซด์ มีผลทําให้ออกซิเจนไม่สามารถรวมตัวกับเฮโมโกลบิน
ในเลือดได้ ทําให้ร่างกายขาดออกซิเจน เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว 4) สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ทําให้ชีพจรเต้นถี่ แน่นหน้าอก 5) สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOC ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งร้ายแรงชนิดหนึ่ง
โดยสารพิษทั้งหมดหากได้รับในปริมาณเข้มข้นสูง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)
นอกจากนั้นต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ได้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน คือ
เกิดไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เนื้อที่ 130 ไร่ (เดลินิวส์ออนไลน์, 2557) และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
ที่อยู่บริเวณหลังวัดป่าสําราญนิวาส ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 15 ไร่ และเกิดกลุ่มควัน
สร้างความเดือดร้อนแก่บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ห่างออกไป (ข่าวสดออนไลน์, 2557)
*

วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒสิ ภา สํานักวิชาการ

2
ด้ ว ยความสํ า คั ญ ของปั ญ หาปริ ม าณขยะสะสมที่ มี เ ป็ น จํ า นวนมากและขาดการจั ด การ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต้องตระหนักและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนั้นในบทความ
เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน : ปัญหาใหญ่ที่ประเทศกําลังเผชิญ จึงได้รวบรวมข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยประกอบด้วย ความหมาย ประเภท ขั้นตอน วิธีการจัดการ สถานการณ์และปัญหาขยะ และ
แนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
1.1 ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของคําว่า“ขยะมูลฝอย”
หรือ “มูลฝอย” ไว้ว่า หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น ในขณะที่
กรมควบคุมมลพิษ (2548) ได้อธิบายไว้ว่า ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า
เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใด
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่
กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอยชุมชน เป็นคําที่มี
ความหมายเดียวกัน โดยหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
รวมถึ ง มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มู ล ฝอยที่ เ ป็ น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชนหรื อ ครั ว เรื อ น ยกเว้ น มู ล ฝอย
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
1.2 ประเภทของขยะมูลฝอย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) ได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน
ออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ ขยะที่เน่าเสียและ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์
เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะขยะย่อยสลาย
ที่มาของภาพ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555)
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2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม
แบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น สําหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะ
ที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะรีไซเคิล
ที่มาของภาพ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555)
3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ
ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําให้
เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด
การระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะ
บรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบ
ได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะขยะอันตราย
ที่มาของภาพ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555)
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4) ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจาก
ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสําหรับการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่
กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น สําหรับขยะทั่วไปนี้
เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดใน
กองขยะ

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของขยะทั่วไป
ที่มาของภาพ สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555)
1.3 หลักการในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
USEPA (1989) (อ้างถึงพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์,2555:10) กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการ
ขยะมูลฝอย ไว้ว่าการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยนั้น สามารถแบ่งหลักการในการดําเนินการ ออกเป็น
ส่วนสําคัญ 4 ส่วนตามลําดับความสําคัญได้แก่ (1) การลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิด (2) การนํากลับ
มาใช้ประโยชน์ (3) การกําจัดด้วยวิธีเผาและ (4) การฝังกลบ

ภาพที่ 5 ลําดับความสําคัญของการจัดการขยะมูลฝอย
ที่มาของภาพ พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555:10)
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ทั้งนี้การลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดและการใช้ซ้ํา มีความหมายครอบคลุมการลด
ทั้งปริมาณและระดับความเป็นพิษ (Toxicity) ของขยะมูลฝอย การลดปริมาณที่แหล่งกําเนิดเกิดขึ้นได้
ด้วยการออกแบบ การผลิตและการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและมีปริมาณน้อยหรือ
สามารถใช้ซ้ําได้ นอกจากนั้นการนํากลับมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์จะรวมถึงการนําเอาขยะอินทรีย์มา
แปรรูปเป็นปุ๋ยด้วย สําหรับการกําจัดด้วยวิธีเผานั้นเหมาะสําหรับท้องถิ่นที่มีขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนํา
กลับไปใช้ประโยชน์ปริมาณมากๆ และในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการคือ
การฝังกลบ ซึ่งแม้จะมีลําดับความสําคัญน้อยที่สุด แต่การฝังกลบยังคงมีความจําเป็นสําหรับการกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก เช่น เศษวัสดุจากการก่อสร้างหรือเถ้าจากการเผาและ
ขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือจากขั้นตอนอื่นๆ นั่นเอง
1.4 วิธีการในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ใ นด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะจากการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ประจําวันนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการเกิดขยะที่แหล่งกําเนิด
ไปจนถึงการนํา ไปกํา จัด หรือ ทํา ลายยัง สถานที่ฝัง กลบ ทั้ง นี้ร ายละเอีย ดขั้น ตอนวิธีก ารกํา จัด ขยะ
มูลฝอยชุมชน มี 6 ขั้นตอนดังนี้ (อาณัต ต๊ะปินตา, 2553:69)
1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด
การดําเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดต่างๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคาร
สํานักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป เพื่อรอการเก็บขน การรวบรวม และ
การนําไปกําจัดทําลายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในการดําเนินการกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆ โดยมีหลักการในการ
จัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล่งกําเนิด (Source reduction) เพื่อให้มี
ปริมาณขยะที่จะต้องนําไปกําจัดหรือทําลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ และการคัดแยกขยะ (Waste
separation) ซึ่งถือเป็นมาตรการสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) การเก็บรวบรวม
การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่
บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจําทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อนํามา
รวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงทําการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบ
สําหรับขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ใน
ภาชนะรองรับ ขยะตามที่ก ล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จ ะถูก รวบรวมและส่ง ไปแปรรูปเพื่อ นํากลับ มา
ใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผน
ในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ
ในปริมาณมากและนานเกินไป
3) การเก็บกัก
ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู่ตามแหล่งกําเนิดต่าง ๆ แล้ว ก็จะถูก
ขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพื่อนําไปกําจัดทําลายยังสถานที่ฝังกลบให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเน่าเหม็น
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ของขยะ รวมทั้งเพื่อให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุดด้วย ดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่านี้
จึ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารเก็ บ กั ก ณ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ก่ อ นนํ า ไปกํ า จั ด หรื อ ทํ า ลาย ยกเว้ น ในส่ ว นของขยะ
อันตรายหรือของเสียอันตรายต่าง ๆเท่านั้น จะต้องทําการเก็บกักให้มีจํานวนมากพอ ก่อนส่งไปกําจัด
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4) การขนส่ง
การนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ภายในชุมชนถ่ายไปยังสถานที่
ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝังกลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการดําเนินการ
รวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว โดยระยะเวลาที่ใช้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่าง
ชุมชนไปยังที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ ซึ่งมีผลต่อจํานวนเที่ยวของการขนส่งขยะในแต่ละวันด้วย
5) การแปรสภาพ
วิธีการที่จะทําให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการ
เก็บขนไปกําจัดทําลายหรือนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่
ด้วยกัน 3 ประการดังนี้ คือ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็นฟ่อน
หรือเป็นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบ
ให้น้อยลง 2) เพื่อนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก 3) เพื่อนําผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ
แปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อทําการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทาง
ชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก หรือทําการย่อยสลายขยะทางชีวภาพ
เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
6) การกําจัดหรือทําลาย
การกําจัดหรือทําลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ซึ่งเมื่อมีการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาเป็นลําดับแล้ว
ขยะมูลฝอย
การลดและการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด
(Source Reduction and Separation)
การเก็บรวบรวมและเก็บกัก
(Collection and Storage)

การขนส่ง
(Transportation)

การแปรสภาพ
(Processing)
การกําจัดหรือทําลาย
(Disposal)

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ที่มาของภาพ อาณัต ต๊ะปินตา (2553:70)
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ในปัจจุบันได้มีการดําเนินการกําจัดหรือการทําลายขยะมูลฝอยด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การเทกองบนพื้น (open dumping) การเทกองบนพื้นเป็นวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
อย่างง่ายที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด กล่าวคือ ขยะที่เก็บรวบรวมจากชุมชนจะถูกขนส่งไปยังสถานที่
ทิ้งขยะซึ่งอาจมีสภาพเป็นที่ราบทั่วไปหรืออาจเป็นพื้นที่ที่เป็นหลุมบ่อก็ได้ ขยะที่ขนส่งมานั้นจะถูกเทลง
มากองบนพื้นดิน โดยมิได้ดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นภูเขาขยะ
ที่สร้างปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนําโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวัน ฯลฯ และ
ทําให้เกิดน้ําเสียจากกองขยะซึ่งอาจปนเปื้อนลงแหล่งน้ําใกล้เคียงหรือน้ําใต้ดินได้ วิธีนี้จึงไม่ถือว่าเป็น
การกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและควรต้องหลีกเลี่ยงจะดําเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการทําลาย
ทัศนียภาพของพื้นที่ และที่สําคัญ คือ ทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ทิ้งขยะดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ในปัจจุบันนี้ ท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศยังมี
การกําจัดขยะด้วยวิธีเทกองบนพื้นอยู่ เนื่องจากท้องถิ่นเหล่านั้นไม่มีสถานที่ทิ้งขยะเป็นของตนเอง
รวมทั้งยังขาดแคลนงบประมาณที่จะใช้ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลได้
นอกจากการนําขยะมาเทกองบนพื้นโดยไม่ได้จัดการใดๆ ดังกล่าวแล้ว ในบางครั้งพบว่า
กองขยะที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จะถูกเผาทิ้ง เรียกว่า “การเผาในที่โล่ง (open burning)” ซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้
ยิ่งทําให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะควันไฟและเศษขี้เถ้าจากการเผาขยะจะสร้าง
มลพิษทางอากาศ ซึ่งนับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
- การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) การฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุข าภิ บ าล เป็ น การนํ า วิ ธี ก ารทางวิ ศ วกรรมมาใช้ใ นการกํา จั ด ขยะอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั กสุ ข าภิ บ าล
กล่าวคือ ขยะที่นํามาเททิ้งลงบนพื้นดินจะถูกเกลี่ยให้กระจายและบดทับให้แน่น จากนั้นทําการกลบทับ
ด้วยดินและบดทับให้แน่นอีกรอบหนึ่ง เมื่อมีการนําขยะมาทิ้งเพิ่มอีกก็จะเกลี่ยให้กระจายและบดทับด้วย
ดินเป็นชั้นๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าสถานที่ฝังกลบนั้นจะเต็มและไม่สามารถใช้กําจัดขยะต่อไปได้ ก็จะทําการ
ปิดหลุมฝังกลบแห่งนั้นอย่างถาวรด้วยการถมดิน บดอัดให้แน่น และมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกัน
การถูกกัดเซาะหรือการไหลบ่า (runoff) ของน้ําฝน หลุมฝังกลบขยะด้วยวิธีนี้ในบางครั้งจะมีการใช้วัสดุ
ปูรองก้นหลุมเอาไว้ด้วยอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการไหลซึมของน้ําชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายใน
หลุมลงไปปนเปื้อนกับน้ําใต้ดินด้านล่าง ซึ่งเป็นการช่วยทําให้เกิดความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น แต่ในกรณีดังกล่าวนี้ก็จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นไปด้วย และจากการ
สํารวจสถานที่ฝังกลบขยะด้วยวิธีการนี้ในท้องถิ่นทั่วประเทศพบว่ายังมีอยู่ไม่มากนัก ดังนั้น รัฐบาลจึง
จําเป็นจะต้ องจั ดสรรงบประมาณให้ส ามารถดําเนินการได้ ครอบคลุ มในพื้น ที่ต่างๆ ให้ เพิ่ มมากขึ้ น
สําหรับขั้นตอนการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
- การฝังกลบโดยวิธีพิเศษ (secure landfill) การกําจัดขยะโดยวิธีพิเศษนี้ อาจเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “การฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)” ซึ่งจะแตกต่างจากการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาล คือ เป็นการฝังกลบเฉพาะขยะที่เป็นอันตราย (hazardous waste) เท่านั้น โดยขยะ
อันตรายดังกล่าวอาจมีแหล่งกําเนิดมาจากชุมชนส่วนหนึ่งและจากของเสียที่เกิดในภาคอุตสาหกรรม
อีกส่วนหนึ่งการดําเนินงานโดยวิธีนี้จึงต้องมีความเข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขยะอันตราย
ที่นํามาฝังกลบนั้นหากมีการรั่วไหลออกสู่ภายนอกย่อมก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนได้ โดยทั่วไปการฝังกลบประเภทนี้มักจะต้องทําการปูรองก้นหลุมด้วย
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วัสดุพิเศษที่มีอายุทนทานและไม่ฉีกขาดได้ง่ายเมื่อใช้งานเวลานานๆ ทั้งนี้ เพื่อสามารถป้องกันการรั่วไหล
ของสารอันตรายนั่นเอง นอกจากนี้ขยะอันตรายที่นํามาฝังกลบก็จะต้องบรรจุไว้ในภาชนะที่หนาแน่นและ
ปิดสนิท และมีการจัดวางในหลุมอย่างเป็นระบบ ป้องกันมิให้มีการกระแทกในระหว่างการฝังกลบซึ่งอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วไหลได้ สําหรับสถานที่ฝังกลบโดยวิธีพิเศษ ยังมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะรองรับ
ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาดําเนินการ
- การเผาในเตาเผา (incineration) เป็นการนําขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง
เพื่อให้เกิดขบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งลักษณะของเตาเผาอาจจะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ
ของขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน กล่าวคือ ถ้าชุมชนใดมีขยะชนิดที่เผาไหม้ได้ง่ายและมีความชื้นต่ํา
เตาเผาที่ใช้ก็ไม่จําเป็นต้องมีอุณหภูมิสูงมากนักก็เพียงพอต่อการเผาไหม้ขยะดังกล่าว แต่ถ้าชุมชนใดมี
องค์ประกอบของขยะที่เผาไหม้ได้ยาก รวมทั้งมีเปอร์เซนต์ความชื้นสูงเตาเผาที่ใช้ต้องออกแบบให้มี
เชื้อเพลิงชนิดที่ให้ความร้อนสูงมากๆ นอกจากนี้เตาเผาขยะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเผาไหม้ อุณหภูมิ ควัน ไอเสีย ตลอดจนเศษผงหรือฝุ่นละอองที่ปน
ออกไปกับควันเสียด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศที่จะเกิดตามมา และในส่วนของขี้เถ้า
ซึ่งเกิดจากขบวนการเผาไหม้ขยะที่อยู่ด้านล่างของเตาเผาก็จะต้องมีการนําเอาไปกําจัดหรือทําลายยัง
สถานที่ฝังกลบอีกต่อหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ภายหลังจากการดําเนินการลดและการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด การเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง การเก็บกักแล้ว ในขั้นตอนการแปรสภาพ การนําไปใช้ประโยชน์และการกําจัดหรือทําลายนั้น
สามารถสรุปเป็นแผนภาพแยกตามประเภทของขยะได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 7 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามลักษณะประเภทของขยะ
ที่มาของภาพ สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2556:13)
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2. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย
นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้รายงานถึงสถานการณ์มลพิษ
ประเภทขยะของประเทศไทยปี 2556 (ไทยรัฐออนไลน์, 2557) โดยมีใจความสรุปว่า จากการสํารวจ
ข้อมูลปริมาณขยะทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณ 26.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 2 ล้านตัน
ในจํานวนนี้มีการเก็บขนและนําไปจํากัดแบบถูกต้อ ง จํานวน 7.2 ล้านตัน และกําจัดแบบไม่ถูกต้อง
จํานวน 6.9 ล้านตัน นอกจากนั้นพบว่าปริมาณขยะที่ไม่ได้รับการเก็บขนทําให้ตกค้างในพื้นที่ ประมาณ
7.6 ล้านตัน และมีปริมาณขยะที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียง 5.1 ล้านตัน
19%
27%

จัดการถูกต้อง ประมาณ 7.2 ล้านตัน
จัดการไม่ถูกต้อง ประมาณ 6.9 ล้านตัน
ตกค้างในพื้นที่ ประมาณ 7.6 ล้านตัน

28%
26%

นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประมาณ
5.1 ล้านตัน

ภาพที่ 8 ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปี 2556
โดยทั้งนี้พบว่าขยะที่เกิดขึ้นจํานวน 26.77 ล้านตันนั้น เป็นขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั่วประเทศ คิดเป็น 46% หรือ 12.396 ล้านตัน เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลจํานวน 38% หรือ 10.241 ล้านตัน และเกิดขึ้นในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
จํานวน 16% หรือ 4.137 ล้านตัน
สถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย พบว่า ในปัจจุบันมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยรวมทั่วประเทศ
จํานวน 2,490 แห่ง ในจํานวนนี้มีสถานที่ที่กําจัดขยะอย่างถูกต้องเพียง 466 แห่ง หรือแค่ร้อยละ 19
เท่านั้น ส่วนสถานที่ที่กําจัดขยะแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง มีประมาณ
2,024 แห่ง หรือร้อยละ 81 จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้น
ปี 2556 มีขยะสะสมสูงถึง 19.9 ล้านตัน โดยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการขยะ
มากที่สุดในประเทศไทย มีขยะสะสม 2.5 ล้านตัน รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีปริมาณขยะสะสม
2.1 ล้านตัน สําหรับจังหวัดที่มีขยะสะสมน้อยที่สุด คือ กทม. นนทบุรี และภูเก็ต หากพิจารณาจากอัตรา
การผลิตขยะต่อคนต่อวัน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ยังคงอัตราเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
โดยในปี 2551 มีอัตราการผลิตขยะต่อคนเท่ากับ 0.3 กก./คน/วัน แต่ในปี 2556 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น
1.15 กก./คน/วัน ดังแสดงในภาพตามลําดับ
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ภาพที่ 9 อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ที่มา กรมควบคุมมลพิษ (2557)
ทั้งนี้เมื่อนําอัตราการกําจัดขยะมูลฝอย และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ 2555 – 2559 พบว่าอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัด
และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยมีขยะมูลฝอย
ได้รับการกําจัดเพียง 7.274 ล้านตัน และมีการนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ จํานวน 5.152 ล้านตัน

ภาพที่ 10 อัตราการการจัดขยะมูลฝอย และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนจัดการมลพิษ 2555 – 2559
ที่มา กรมควบคุมมลพิษ (2557)

11
3. นโยบาย กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
3.1 นโยบาย
สําหรับนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ได้มีการกําหนดไว้
ในแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ที่สําคัญตามแนวทางที่พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555:43) ได้กล่าวไว้
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) พบว่ามีการกําหนด
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไว้ 2 ด้าน ได้แก่ กําหนดให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
ถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และ กําหนดให้มีการนํา
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยสนับสนุนการจัดตั้งระบบที่สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดําเนินงาน สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย ณ แหล่งกําเนิด
โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมทั้งใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ หรือ
ค่าธรรมเนียมการใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง เร่งรัดการลงทุนก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร ประกอบด้วยการคัดแยกที่ต้นทาง ระบบการการจัดที่ถูกหลักวิชาการและการใช้ประโยชน์ เช่น
การทําปุ๋ย การผลิตพลังงาน ส่งเสริมธุรกิจชุมชน และธุรกิจเอกชนจากวัสดุรีไซเคิล รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากของเสีย โดยสร้างมาตรการจูงใจในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การให้บริการกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบ
การจัดของเสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2559
ซึ่งในปัจจุบันได้จัดทําและดําเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 และ
แผนจัดการมลพิษ 2555 – 2559 โดยมีการกําหนดเป้าหมาย อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ และมีแนวทางดําเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
3) นโยบายของรัฐบาล โดยในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(23 สิงหาคม พ.ศ. 2554) ได้กําหนดนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แถลงว่า
ให้ความสําคัญกับการจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควัน โดยวิธีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
และการจัดการน้ําเสียชุมชน
4) นโยบายการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้โครงการมีขนาดที่เหมาะสมทั้งด้านการลงทุนและการบริหาร
ดําเนินการ
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5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ
6) นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ได้จัดทําแผนอนุรักษ์พลังงานฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548-2554 และกําหนดเป้าหมายให้พัฒนาพลังงาน
ทดแทนให้มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นโดยในปี 2554 จะต้องมีสัดส่วนร้อยละ 9.2 ของความต้องการพลังงาน
รวมของประเทศหรือสามารถทดแทนการใช้พ ลังงานเชิงพาณิชย์ประมาณ 7,530 พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ ซึ่งต่อมา กระทรวงพลังงานได้กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนรวมถึงขยะมูลฝอย คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบในการใช้
มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
โดยกําหนดส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือผู้ผลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามประเภทเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี นอกจากการใช้มาตรการจูงใจด้านราคาแล้ว
กระทรวงพลังงานยังมีบทบาทส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆ รวมถึงขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร โดยสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้
เทคโนโลยีย่อยสลายที่ไม่ใช้อากาศ
3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับในลักษณะ
ที่เป็นการแทรกตัวอยู่ในกฎหมายอื่นๆหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเพียงส่วนย่อยของกฎหมายนั้นๆ
เท่านั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง
หรือเป็นการเฉพาะในฉบับเดียวกันที่สามารถนํามาใช้ควบคุมป้องกันหรือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยแบบ
เบ็ดเสร็จ (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555:53)
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นหลักประกอบไปด้วย
(สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548:3-1)
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เนื้อหา
ของกฎหมายนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนมากที่สุด ทั้งการควบคุมผู้ประกอบการ การรวบรวม การขนส่ง การกําจัดขยะ
มูลฝอย และการกําหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดือดร้อนรําคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง
ความร้อน สารอันตราย ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ขี้เถ้าพิษ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
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- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กําหนดการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และการรักษา
ความสะอาดของบ้านเมือง
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลําเลียงหรือทิ้งลงปล่องทิ้งขยะมูลฝอย
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดขยะมูลฝอย
ได้แก่ พระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. 121 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ. 2456
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2490 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2515) เรื่องควบคุมการจอดเรือในแม่น้ํา
ลําคลอง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
แนวทางป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555:53-58)
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการรั ก ษาความสะอาด
การจัดการขยะมูลฝอยนั้นประกอบไปด้วยกฎหมายต่าง ๆ ( พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555:58-59) ดังนี้
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่อ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัติในมาตรา 17 (11) และมาตรา 17 (12) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการจัดระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
และบทบัญญัติในมาตรา 16, 17 และ 18 กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าที่ในการจัดระบบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกําจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดอํานาจ
แก่ ก รุง เทพมหานครในการดํา เนิน งานเกี่ ย วกั บการรั ก ษาความสะอาดและรั ก ษาความเป็น ระเบี ย บ
เรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพมหานครและดูแลรักษาที่สาธารณะตามมาตรา 89 (4) และ (10)
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กฎหมายนี้กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ดําเนินการภายในพื้นที่ของจังหวัด เกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 45 (7)
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลในการรักษา
ความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามมาตรา
50 (3) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1)
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 กฎหมายนี้
กําหนดให้อํานาจและหน้าที่แก่สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลในการดําเนินการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตําบล ตามมาตรา 23 (3)
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 กฎหมายนี้ให้อํานาจ
แก่เมืองพัทยาในการดําเนินการรักษาความสะอาด รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายใน
เขตเมืองพัทยา ตามมาตรา 67 (5) และ (6)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอย แต่ได้บัญญัติ
เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้ องกั บการผลิ ตและการจํ าหน่ ายพลั งงานที่ ผลิ ตได้ แทรกอยู่ กั บกฎหมายด้ านการจั ดการ
พลังงานของประเทศ(พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555:64) ได้แก่
- พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535
กฎหมายนี้ได้กําหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต ตั้งแต่ 200
กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุมโดยผู้ผลิตหรือ การขยายการผลิตพลังงานควบคุม
จะต้องได้รับใบอนุญาตและกําหนดห้ามการกระทําใดๆ อันเป็นการขัดขวางต่อการผลิตพลังงานควบคุม
หรือทําให้การผลิตพลังงานควบคุมน้อยลงโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้กระทําผิดต้องระวางโทษทั้งจําและปรับ
- พระราชกฤษฎีกากําหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536
สาระสําคัญ ได้แก่ การกําหนดให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิต
ตั้งแต่ 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุม
- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
กฎหมายนี้ กํ า หนดให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานซึ่ ง อยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของกระทรวงพลังงาน (จากเดิม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
กําหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง) โดยได้กําหนดที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดต่างๆของกองทุนไว้ในหมวด 4 มาตรา 24
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
กฎหมายนี้กําหนดสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ได้แก่
การกําหนดวัตถุประสงค์ ข้อ (8) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กําหนดองค์กรต่างๆเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใน
หมวด 2 การกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานในหมวด 3 และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
แหล่งที่มาของเงินทุน การเบิกจ่ายและกิจการที่สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 93-97
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 6 หน่วยงานหลัก (พิรียุตม์
วรรณพฤกษ์, 2555:50) ได้แก่
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 289 และ 290 ได้กําหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการ บํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการรับผิดชอบการจัดเก็บ รวบรวม และการจัดขยะมูลฝอยชุมชน
โดยจัดให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวมเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นแล้วแต่ละจังหวัดมีหน้าที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับ
จัง หวัด แล้ว เสนอต่อ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม และขอความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อของบประมาณสําหรับการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
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2) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยราชการในการจัดการปัญหามลพิษซึ่งรวมถึงปัญหาขยะมูลฝอย
3) กรมควบคุมมลพิษ มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ในการพัฒนาระบบ
และรูปแบบการจัดการเพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเน้นที่มาตรการลดอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยและสนับสนุนให้เกิดการนํากลับมาใช้ใหม่เป็นประเด็นหลัก นอกจากนั้นยังมีหน้าที่
เสนอความเห็นเพื่อจัดทํานโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและสารอันตราย จัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
ประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย จัดทําแผน
ฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการควบคุม แก้ไข ระงับหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เสนอแนะมาตรฐาน มาตรการ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสารพิษอันตราย เป็นต้น ต่อมาในภายหลังได้มีการตรา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและโอนกรมควบคุมมลพิษมาอยู่ภายใต้การสังกัด
4) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และข่าวสารจากทางราชการ
ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่า
เป็นความลับเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง
พลังงานทําหน้าที่เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุน
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน
6) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กํากับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน
พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยและเผยแพร่
เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอ
4. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย
4.1 ปัญหาและอุปสรรค
จากผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ผ่านมา สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555:17-18)
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1) ข้อ จํา กัด ด้า นงบประมาณ ในการจัด สรรงบประมาณสํา หรับ ก่อ สร้า งระบบกํา จัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการและการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ การจัดตั้งศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร แม้ว่าจะมีการศึกษาและวางแผนการดําเนินการไว้ แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ในหลายพื้นที่
และบางครั้งได้รับการต่อต้านจากประชาชน
2) ข้อ จํา กัด ในด้า นสมรรถนะองค์ก ร องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในระดับ เทศบาล
ขนาดใหญ่มีขีดความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดในการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่สมัครใจเข้าร่วมการรวมกลุ่ม
พื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เนื่องจากไม่สอดรับกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการนําขยะมูลฝอยจากที่อื่น
มาทิ้งรวมกัน และการกําหนดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ รวมทั้ง
การต่อต้านจากประชาชน
3) ปัญ หาด้า นการผลัก ดัน นโยบายสู่ก ารปฏิบัติ นโยบายการแปรรูป ขยะมูล ฝอยเป็น
พลังงาน (Waste to Energy) ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีข้อจํากัดในการดําเนินการ
4) ปัญหาข้อจํากัดด้านสถานที่ สถานที่กําจัดของเสียอันตรายจากชุมชนยังมีไม่เพียงพอ
และมีของเสียอันตรายบางประเภทถูกนําไปคัดแยกรีไซเคิลอย่างไม่ถูกต้อง ขาดมาตรการในการตรวจ
ติดตาม เฝ้าระวัง การจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ย่อยสลายยากจากโรงงานที่ไม่ได้กําจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนี้
สถานที่กําจัดของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลาง ทําให้
ในการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจากภูมิภาคอื่นๆ ไปยังสถานที่กําจัดของเสียอันตราย มีต้นทุนสูง
และเกิดปัญหาการร้องเรียนจากการดําเนินงานของสถานที่กําจัดของเสียอันตราย
5) ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาคชุมชนพบปัญหาสารเคมี
อันตรายตกค้างในอาหารและยา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันมีการใช้และกําจัด
บําบัดผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและปะปนอยู่
ในสิ่งแวดล้อม
6) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ยังขาดความต่อเนื่อง
ทําให้การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด ยังไม่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ชุมชน และผู้ประกอบการ
4.2 แนวทางการแก้ไข
จากประเด็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการดํ า เนิ น งานในอดี ต ที่ ผ่ า นมานั้ น หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ,2555:35-36)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและระบบศูนย์
รวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถดําเนินการร่วมกันได้โดยได้รับความยินยอมจาก
ประชาชน ประกอบด้วยการคัดแยกที่ต้นทางหรือในครัวเรือ น ระบบการขนถ่าย ระบบการคัดแยก
ระบบการกํ า จัด ที่ถู กหลั กวิ ชาการและการใช้ ประโยชน์ (แบบผสมผสาน) เช่ น การทํา ปุ๋ ย การผลิ ต
พลังงาน เป็นต้น
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2. สนั บ สนุ น และขยายผลให้ ป ระชาชนลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยจากบ้ า นเรื อ น
โดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
3. สร้ า งแรงจูง ใจด้า นรายได้ใ ห้ กั บ ประชาชนในการร่ ว มกั น คั ด แยกขยะมูล ฝอยตั้ ง แต่
บ้านเรือน(ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และของเสียอันตรายชุมชน) เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนําไป
บําบัดและกําจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยการสร้างตลาดซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลในชุมชน กําหนดสถานที่หรือ
จุดนัดพบในชุมชนที่เดินทางได้สะดวก หรือศูนย์รับแลกเพิ่มมูลค่าขยะ กําหนดนัดหมายการนําขยะ
มารวบรวมเพื่อนําไปขายหรือรวบรวมไปกําจัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีการหารือ
และสมัครใจดําเนินการร่วมกัน
4. ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาวิธีการนําขยะมูลฝอย
มาแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle)
5. จั ด ทํ า ระบบการเรี ย กคื น ซากของเสี ย อั น ตรายจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เช่ น ซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ น้ํามันเหลือใช้ (น้ํามันปรุงอาหาร
น้ํามันหล่อลื่น) เป็นต้น โดยการกําหนดประเภทผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ผลิตต้องนํากลับคืนให้
ผู้ผลิตและผู้นําเข้ารับผิดชอบการรวบรวมเศษซากผลิตภัณฑ์และการจัดการซากผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ
ของผู้ให้บริการบําบัดหรือกําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วหรือระบบที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะจัดสร้างขึ้น
6. ให้องค์ความรู้และปลูกจิตสํานึกแก่ผู้ประกอบการที่นําเอาซากผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
มาชําแหละเพื่อขาย โดยให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษจากการปนเปื้อนสารอันตรายหากมีการจัดการ
ที่ไม่ถูกต้อง
7. ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
จัดให้มีระบบหรือสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ/หรือส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดําเนินงาน
8. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยสนับสนุนและสร้าง
มาตรการจูงใจเพื่อให้นโยบายการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
9. กําหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และ
ของเสียอันตรายชุมชน ตั้งแต่กระบวนการผลิต พฤติกรรมการบริโภค การลดและคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด
การนํากลับมาใช้ใหม่การเก็บรวบรวมและขนย้าย ตลอดจนการกําจัดขั้นสุดท้าย และผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
10. เร่งรัดการออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อั น ตรายชุ ม ชน) เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นํ า ไปออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในการจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
11. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและความจํ า เป็ น ในการ
ดําเนินการจั ดให้ มีระบบหรือสถานที่กํ าจั ดขยะมูล ฝอย มูล ฝอยติด เชื้อ และของเสียอั นตรายชุ มชน
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ในพื้นที่เพื่อลดการต่อต้าน โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นสถานที่จัดสร้างระบบฯ เข้ามามีส่วนร่วม
และมีผลตอบแทนตามความเหมาะสม
เมื่อพิจารณานโยบายและแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย นั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า มีเป้าประสงค์สอดคล้องกับหลักการจัดการขยะเหลือศูนย์
(zero waste management) คือ การทําให้ขยะเหลือน้อยที่สุด สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยการใช้
วัตถุการผลิตที่สามารถนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด
บริโภคให้พอดีและบริโภคสินค้าที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิต
สินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนําวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้
พัฒนาการนําขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินค้าที่คิดจากต้นทุนทรัพยากรการผลิต
ตลอดจนกํ า จั ด ขยะที่ เ หลื อ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ทางที่ ห ลายประเทศได้ นํ า มา
ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักในการดําเนินการในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา
อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลแลนด์ สวีเดน เยอรมัน ออสเตรีย อังกฤษ ไอร์แลนด์ สกอตแลนด์ นามิเบีย
สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล (สํานักการจัดการสิ่งแวดล้อม,2554)
แต่จากสถานการณ์ขยะปัจจุบันกลับปรากฏว่าปริมาณขยะสะสมเพิ่มขึ้นจาก 24.73 ล้านตัน
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 26.77 ล้านตันในปี 2556 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล ที่กําหนดให้มีการจัดการที่ถูกต้อง เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปรากฏว่า ในปี 2556 ผลการดําเนินการจริงได้รับการจัดการเพียง ร้อยละ 27
และเป้าหมายด้านการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ปรากฏว่า ในปี 2556 ผลการ
ดํา เนิน การจริง กลับ นํา มาใช้ป ระโยชน์ไ ด้เ พีย งร้อ ยละ 19 นั่น เป็น สิ่ง สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ปัญ หาต่า งๆ
ในขั้นตอนของการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดด้านงบประมาณ ด้านสมรรถนะของ
องค์กร ด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความขาดแคลนระบบกําจัดขยะมูลฝอย หากยังไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้วก็ยากจะบรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ทําให้เราพิจารณาทบทวน
มาตรการ กลไกการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอันจะนําไปสู่การแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างจริงจัง
โดยผู้เขียนเห็นด้วยกับนโยบายและแนวทางการจัดการปัญหาขยะที่ได้กําหนดไว้ข้างต้นมีความเหมาะสม
แต่ในขั้นตอนการปฏิบัติเห็นควรว่าถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก และเร่งแก้ไข
อย่างจริงจัง โดยผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และกําหนดให้เป็นนโยบายที่รัฐบาล
จะดําเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถจัดทําและของบประมาณมาสนับสนุนกับการแก้ไข
ปัญหาอย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นการสื่อสารกับสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาและผลกระทบ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และต้องมีเครื่องมือ
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยเฉพาะ และจัดตั้งหน่วยงานที่มากํากับดูแลแก้ไขปัญหาขยะ
โดยเฉพาะ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกําหนดนโยบายในด้านการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ พลังงานสะอาด และพัฒนาพลังงานทางเลือกที่แม้
จะมีต้นทุนสูง อาจไม่คุ้มทุนในแง่เศรษฐกิจ แต่ถ้าคิดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวแล้ว นับว่าคุ้มค่ามาก ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอให้พัฒนาการใช้เครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย ของพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555:156) ดังนี้
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1. ตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
เพื่อให้เป็นกฎหมายหลัก ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบ การผลิตสินค้า การบริโภค การนํา
กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการกําจัดเศษซากที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใหม่ได้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตาม
แผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้อํานาจของ
พระราชบัญญัตินี้ ออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงในการกําหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ 6 ประเภท ได้แก่ (1) ภาษีสิ่งแวดล้อม (2) ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ (3) ภาษีและ
ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละระบบรั บ ซื้ อ คื น (4) การวางประกั น ความเสี่ ย งหรื อ ความเสี ย หายต่ อ
สิ่งแวดล้อม (5) การซื้อขายสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิทธิการปล่อยมลพิษ และ (6) การให้
เงินอุดหนุน มาตรการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ กฎหมายนี้ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ออกกฎหมายและกฎกระทรวงในการกําหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาเป็นแรงเสริม
และสนับสนุนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. จัดตั้งองค์กรที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติการและการกํากับดูแลเพื่อให้
การจั ดการขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เอกชนที่ ร่ว มดําเนิ น การสอดคล้อ งเป็ น ไปมีทิ ศทาง
เดียวกัน
ทั้งนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าหากผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนมีการ
ผลักดันให้มีการนําข้อเสนอต่างๆ ข้างต้นมาปฏิบัติให้เกิดผลการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้แล้ว
ก็จ ะสามารถช่ว ยลดปัญ หาขยะชุม ชนสะสมและการจัด การที่ไ ม่ถูก ต้อ ง อัน เป็น สาเหตุข องปัญ หา
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ขยะมูลฝอยชุมชนหมายถึง ขยะ หรือ มูลฝอย หรือมูลฝอยชุมชน เป็นคําที่มีความหมาย
เดียวกัน โดยหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร
เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ
มู ล ฝอยที่ เ ป็ น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชนหรื อ ครั ว เรื อ น ยกเว้ น มู ล ฝอยที่ มี ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน นั้น สามารถจําแนกตามองค์ประกอบได้ 4 ประเภท ได้แก่
ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยขยะแต่ละประเภท ควรต้องได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละประเภท ในปัจจุบันหลักการจัดการขยะสามารถโดยเรียงลําดับ
ตามความสําคัญของการจัดการสามารถแบ่งออกเป็นส่วนสําคัญ 4 ส่วนได้แก่ 1) การลดปริมาณขยะจาก
แหล่งกําเนิด 2) การนํากลับมาใช้ประโยชน์ 3) การผลิตพลังงาน 4) การกําจัดขั้นตอนสุดท้าย โดยมี
ขั้น ตอนวิ ธี ดํ าเนิ น การอั น ประกอบไปด้ว ย 1 ) การลดและการคั ด แยก ณ แหล่ ง กํา เนิ ด 2) การเก็ บ
รวบรวม 3) การเก็บกัก 4) การขนส่ง 5) การแปรสภาพ 6) การกําจัดหรือทําลายด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่ ง การดํ า เนิ น การที่ ผ่ า นมาพบปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น การ 6 ด้ า น
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ประกอบด้วย 1) ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 2) ข้อจํากัดในด้านสมรรถนะองค์กร 3) ปัญหาด้านการ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 4) ปัญหาข้อจํากัดด้านสถานที่ 5) ปัญหาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 6) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาขยะ
หลายหน่ ว ยงาน อาทิ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงพลังงาน ได้กําหนดแนวทางและมาตรการในการดําเนินการในปี 2555-2559 ดังนี้ 1) ส่งเสริม
และสนับสนุนระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและระบบศูนย์รวมที่องค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ ่น ที ่ม ีศ ัก ยภาพสามารถดํ า เนิน การร่ว มกัน ได้โ ดยได้ร ับ ความยิน ยอมจากประชาชน
2) สนับสนุนและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs
(Reduce Reuse and Recycle) 3) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน 4) ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) จัดทําระบบการเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 6) ให้องค์ความรู้และปลูก
จิ ต สํ า นึ ก แก่ ผู้ ป ระกอบการที่ นํ า เอาซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า งๆ มาชํ า แหละเพื่ อ ขาย 7) จั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดให้มีระบบหรือสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย 8) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยสนับสนุนและสร้างมาตรการ
จูงใจเพื่อให้นโยบายการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน 9) กําหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การจัดการขยะมูลฝอย 10) เร่งรัดการออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการกําจัดมูลฝอย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอในการเดินและบํารุงรักษาระบบ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 11) สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและความจํ า เป็ น ในการ
ดําเนินการจัดให้มีระบบหรือสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่
เพื่อลดการต่อต้าน โดยให้ประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นสถานที่จัดสร้างระบบฯ เข้ามามีส่วนร่วมและ
มีผลตอบแทนตามความเหมาะสม แต่จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2556 ปริมาณขยะกลับเพิ่ม
สูงขึ้นและไม่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นจํานวนมาก ตลอดจนอัตราการนําขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ดังนั้นในขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตามแนวทางทั้ง 11 ประการ นั้นควรได้รับการดําเนินการอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนของสังคมต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลต้องผลักดันปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นวาระแห่งชาติ และกําหนดไว้ใน
นโยบายที่รัฐบาลจะดําเนินการโดยเร่งด่วน
2. ตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลด คัดแยก และการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่
เพื่อให้เป็นกฎหมายหลัก ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบ การผลิตสินค้า การบริโภค การนํา
กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการกําจัดเศษซากที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใหม่ได้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ตาม
แผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้อํานาจของ
พระราชบัญญัตินี้ ออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงในการกําหนดรายละเอียดการใช้เครื่องมือ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
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4. จัดตั้งองค์กรที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติการและการกํากับดูแลเพื่อให้
การจั ดการขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เอกชนที่ ร่ว มดําเนิ น การสอดคล้อ งเป็ น ไปมีทิ ศทาง
เดียวกัน
5. สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พลั ง งานสะอาด และพั ฒ นา
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์และการจัดการขยะทั้งระบบ
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