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นางสาว ภทัรภร ศิลปเจริญ: การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลนคร
นครปฐม อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สวรรยา ธรรมอภิพล 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน  ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่ ผู ้บริหารและพนักงาน
ผูป้ฏิบติังานของเทศบาลนครนครปฐมและประชาชนในพื้นท่ีรวม 18 คนขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก
การศึกษาจะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งแบบสามเส้าดา้นวธีิการ วเิคราะห์เน้ือหาและน าเสนอแบบ
พรรณนาความ 

         ผลการศึกษาพบวา่ 1) การเกิดขยะอนัตรายจากชุมชนมีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรม
การด ารงชีวิตประจ าวนั 2) การจดัการขยะอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิด เทศบาลไม่มีนโยบายบงัคบัให้
ชุมชนมีการคดัแยก แต่มีนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้
ก าเนิดเพื่อลดขยะไปยงัปลายทาง 3) การเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน จะมีเจา้หนา้ท่ีออกเก็บ
ขยะเป็นประจ าทุกวนั  ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 06.00 น. มีพนักงานประจ ารถ 3 คน/คัน ไม่มีการ
จดัเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ 4) การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตรายจากชุมชน  ขยะ
ทั้งหมดไม่ได้มีการแปรสภาพก่อนทิ้ง  5) การขนถ่ายและการขนส่งขยะ เทศบาลจะด าเนินการ
ขนส่งขยะท่ีจดัเก็บไดท้ั้งหมดในแต่ละวนัไปยงับ่อฝังกลบขยะของเทศบาลโดยตรงเป็นประจ าทุก
วนั และมีการจดบนัทึกปริมาณขยะ ณ บ่อขยะ และ 6) การก าจดัขยะจากชุมชน ใช้วิธีการก าจดั
น าไปส่งให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัในการก าจดั ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการ
ขยะอนัตรายจากชุมชน พบวา่ 1) การเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะในพื้นท่ีเทศบาลนครปฐม รวมถึงขยะ
อนัตราย 2) การไม่คดัแยกขยะอนัตรายของประชาชนก่อนทิ้ง ท าให้เทศบาลส้ินเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกขยะ 3) การแปรสภาพเพื่อน ากลับเข้าสู่การใช้ประโยชน์ใหม่ขยะยงัมี
น้อย  4) การขนถ่ายและการขนส่งเกิดปัญหาจากเส้นทางการจราจรท่ีเขา้ไปค่อนขา้งแคบ 5) การ
ก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน  ทางเทศบาลไม่ได้ด าเนินการเองแต่จะขนส่งไปก าจดัยงัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั  
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

59601302 : Major (Public and Private Management) 
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MISS PHATTHARAPHON SINLAPAJAROEN : HOUSEHOLD HAZARDOUS 
WASTE MANAGEMENT OF NAKHON PATHOM CITY MUNICIPALITY THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAWANYA THAMMAAPIPON, Ph.D. 

This article aimed to study household hazardous waste management and problems 
and obstacles in such operation. Data were collected through the in-depth interview from 18 key 
informants, namely, Nakhon Pathom City Municipality officers, staffs and community residents. 
The acquired qualitative data were verified for accuracy with the triangulated method, content 
analysis and presented as descriptive statement.  

           The findings suggest that 1) household hazardous waste originated from the 
locals conducting daily activities, whereas 2) handling hazardous waste at the source was done 
without the Municipality enforcement policy on waste separation, only teaching  the locals to 
separate waste from the source to reduce waste at the destination and 3) on daily basis, from 
22.00 P.M to 6.00 A.M, there are 3 waste collectors on duty with a waste pickup truck, as well as 
4) not all household hazardous waste were properly packed before being collected by waste 
collector and 5) moving and transporting household hazardous waste directly from the collection 
point to the Municipality landfill every day to record the waste volume at the dump  and  6 ) the 
household hazardous waste was delivered to the Provincial Administration for further disposal. 
The findings regarding problems and obstacles suggest that  1) waste volume at Nakhon Pathom 
City Municipal area had increased, including hazardous waste  2) the Municipality spent more 
time and money to separate waste, whereas 3) hardly most wastes were recycling for reuse and 4) 
problems occurred during moving and transporting wastes due to narrow entrance finally 5) the 
Municipality had not equipped with special equipment to collect household hazardous waste, so 
the Municipality must deliver household hazardous waste to the Provincial Administration for 
further waste disposal. 

 
 

 

  



  ช 

กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะความกรุณาจากผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.
สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้ความกรุณาช่วยเหลือและให้ค  าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผูว้ิจยั รวมทั้งรองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์ สังข์รักษา ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.เสรี วรพงษ์ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ผูว้จิยั
ขอกราบขอบพระคุณความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ 

ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม  ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีเทศบาลนคร
นครปฐมและผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูลวจิยั 

ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลัยและหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีคอยแนะน าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส่งผลท าให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินงานวิจยัจนส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 

สุดท้ายขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอยสนับสนุน  ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ตลอดการท า
วิทยานิพนธ์ และมิตรทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจท าให้การท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงได้ในคร้ังน้ี 
คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ขอให้ใชต่้อไปในกาลขา้งหนา้ให้มากท่ีสุด หากมี
ขอ้ผดิพลาดใดเกิดข้ึนในวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มรับความผดิพลาดไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที ่1  

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปีพ.ศ. 2562 ได้รายงานสถานการณ์ขยะอนัตราย  
จากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 638,000 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ.2560 ร้อยละ 3.2  
โดยร้อยละ 65 เป็นขยะอันตรายท่ีเกิดจากซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์          
และร้อยละ 35 เป็นขยะอนัตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอร่ีถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารเคมี กระป๋องสเปรย ์เป็นตน้ การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนด าเนินการโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดจุดรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชนใน
หมู่บ้านหรือ ชุมชน และส่งมายงัศูนย์รวบรวมของเสียอนัตรายในระดับจงัหวดั ท าให้ของเสีย
อนัตรายจากชุมชนไดรั้บ การจดัการอยา่งถูกตอ้งเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 13 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกบัส านกังาน
ส่ิงแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
ตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้ งเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสมรรถนะ 
ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจากชุมชน ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างน้อย 
4 สมรรถนะ จาก 6 สมรรถนะ ซ่ึงสมรรถนะดังกล่าวประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการจดัการ 
ขยะมูลฝอย 2) การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากชุมชน  
3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 4) การบริหารจดัการขยะมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเช้ือ 
ในลักษณะรวมศูนย์ 5) ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย และ6) รายได้ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2560a) 
 จากการศึกษาการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า 
การด าเนินงานส่วนใหญ่ ยงัมีการด าเนินการเพียงเล็กนอ้ย รูปแบบการบริหารจดัการท่ีไดผ้ลชดัเจน
ในพื้นท่ีบางเขตของกรุงเทพมหานครในเขตท่ีเป็นชุมชนเมืองและเขตท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ขยะอนัตราย
จากชุมชนในพื้นท่ีท้องถ่ินอ่ืน ๆ ได้ แต่ต้องท าการศึกษาถึงปัจจัย และบริบทของพื้นท่ีนั้ น ๆ  
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มาประกอบ เพราะในประเทศไทย มีลักษณะพื้นท่ี ขนาด และความหนาแน่นของประชากร 
ท่ีอาศยัอยู่ รวมทั้งจ  านวน สถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน ท าให้จ  าเป็นต้องอาศยัปัจจยั  
และสภาพปัจจุบนัท้องถ่ินนั้น ๆ มาประกอบ ในการก าหนดทิศทางการจดัการของเสียอนัตราย 
จากชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงในการด าเนินงานมีหลาย พื้นท่ีสามารถด าเนินการได้ประสบ
ผลส าเร็จ ส านักจดัการกากของเสียและสารอนัตรายได้เขา้ไปร่วมสนับสนุนให้ การด าเนินงาน 
เกิดประสิทธิภาพ เช่น ส านกังานเขตสัมพนัธวงศ ์ส านกังานเขตบึงกุ่ม และส านกังานเขตสายไหม 
เทศบาลนครนนทบุรีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560a) 
 จากปัญหาการเพิ่มข้ึนของขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ได้มีนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นมติเร่งด่วนเป็นวาระ
แห่งชาติ   โดยจดัท าแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559– 2564 โดยมีการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานในการเก็บรวบรวม การขนส่งและการก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน 
อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยหน่ึงในกิจกรรมคือ การส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
มีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2564 และของเสียอันตราย  
จากชุมชนไดรั้บการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ร้อยละ 30 ในปีพ.ศ. 2564 และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2654 ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยไดม้อบหมายให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
อยา่งเคร่งครัด (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดก้ าหนดหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจดัท า
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเก่ียวกบั 
การบริหารงานราชการท่ีต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการบริหาร การบริการ
สาธารณะ การศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชานในทอ้งถ่ิน หรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ป้องกนั
การทุจริต การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการของการกระจายอ านาจ 
สู่ท้องถ่ินตามเจตนารมณ์การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถ่ิน และความสามารถ 
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ  านวนประชากร และพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป และหมวด 5 
หน้าท่ีของรัฐไวว้า่ “รัฐจะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืนโดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
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ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ในหมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐ  
ในมาตรา 57 (2) และมาตรา 58 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560b)  

 เทศบาลเป็นหน่ึงในองค์กรภาครัฐท่ีจดัตั้ งตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ซ่ึงมีอ านาจการปกครองบางส่วนให้แก่เทศบาลในการจดัท าบริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถ่ินของตนโดยก าหนด 
ให้เทศบาลมีบุคลากร งบประมาณ และอ านาจอิสระในการบริหารจดัการ ทั้งในด้านการพฒันา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา การบริหารสาธารณะ เศรษฐกิจ และการจดัท าบริการ 
และสวสัดิการสังคม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาลโดยมีโครงสร้างการบริหารคือ สภาเทศมนตรี
และนายกเทศมนตรี โดยมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้  ากบัดูแล ซ่ึงในปัจจุบนัมีเทศบาลในประเทศ
ไทยทั้งหมด 2,442 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2563) 

จังหวดันครปฐมเป็นหน่ึงในพื้นท่ีจังหวดัท่ีมีความเป็นชุมชนเมือง มีประชากรแฝง 
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจ  านวนมากและเป็นจงัหวดัน าร่องในการแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
อนัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน สมควรก าหนด
ระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการจัดการ 
ขยะมูลฝอยให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการบูรณาการแผนและแนวทางในการด าเนินงาน
ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมเป็นศูนย์กลางในการก าหนดแนวทางการท างาน การสั่งการ การแก้ไขปัญหา 
ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้การแกไ้ขปัญหาในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีดงักล่าวสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ราชกิจจานุเบกษา, 2557) 

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงสนใจจะศึกษาการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน กรณีศึกษา เทศบาล
นครนครปฐม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลนครนครปฐม น าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาปรับปรุง
การจดัการขยะในดา้นการเกิดขยะ การจดัการขยะท่ีแหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวมขยะ การขนถ่าย
และขนส่งขยะ การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะ และการก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายในการพฒันา ส่งเสริม ระบบ
การจดัการขยะมูลฝอย ในภาพรวมของประเทศต่อไป  
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2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ของเทศบาลนครนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน  
ของเทศบาลนครนครปฐม 

3. ขอบเขตการศึกษา 

    การศึกษาเร่ือง “การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลนครนครปฐม” 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษา ดงัน้ี  

   1. ขอบเขตเชิงพืน้ที่ 

        เทศบาลนครนครปฐม 

   2. ขอบเขตเชิงเน้ือหา 

       ศึกษาการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนและปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ของเทศบาลนครนครปฐม 

 3. ขอบเขตเชิงประชากร 
      กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
      1. ผูบ้ริหารเทศบาลนครนครปฐม ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลและ
ผูอ้  านวยการส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
      2. พนกังานผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ พนกังานขบัรถเก็บขยะ พนกังานประจ ารถเก็บ
รวบรวมขยะ พนกังานกวาดถนนของเทศบาล (ถา้มี) พนกังานประจ าหลุมฝังกลบขยะ (ถา้มี) 
      3. ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนหลงัศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลนครนครปฐม 
 
 4. ขอบเขตเวลา 
      ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษา ตั้ งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
รวมระยะเวลา 18 เดือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ในเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562  
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ  

 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและตรงกนัในความหมายของค าบางค า  
จึงขอนิยามศพัทเ์ฉพาะเพื่อใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 
 1. ขยะอนัตรายจากชุมชน  หมายถึง ขยะท่ีมีองค์ประกอบของสารพิษ สารกัดกร่อน  
สารท่ีเกิดปฏิกริยาง่าย สารไวไฟท่ีมีแหล่งก าเนิดจากท่ีพกัอาศยั โดยเป็นกลุ่มของขยะอนัตราย 
ท่ีเป็นซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มของขยะอันตรายประเภทอ่ืน  
เช่น บรรจุภณัฑ์น ้ ายาลา้งห้องน ้ า กระป๋องยาฉีดยุง ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรนเซนต์ เป็นตน้  
ไม่รวมถึงขยะติดเช้ือ  

  2. การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย  หมายถึง กิจกรรมการด าเนินการในการจดัการขยะ
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย การขนถ่ายและขนส่งขยะมูลฝอย การแปรรูปหรือแปรสภาพขยะมูลฝอยและการก าจดั
ขยะมูลฝอยอยา่งถูกวธีิ 
 

5. ขั้นตอนของการศึกษา 

 การศึกษาการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลนครนครปฐม มีขั้นตอน
ดงัน้ี 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบการจัดการขยะมูลฝอย พระราชบัญญัติและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลในการจดัการขยะ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะอนัตราย 
จากชุมชน บริบทพื้นท่ีศึกษา และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด 
ท่ีใชใ้นการศึกษา  
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 4. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาความภายใตก้รอบแนวคิด
การศึกษา 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ของเทศบาลนครนครปฐม 
 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน  
ของเทศบาลนครนครปฐม 
 3. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลนครนครปฐมในการน าไป
วางแผนก าหนดแนวทางการพฒันาปรับปรุง ในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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7. กรอบแนวคิดการวจัิย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

1. การด าเนินการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน  

1.1 การเกิดขยะ 

1.2 การจดัการขยะท่ีแหล่งก าเนิด 

1.3 การเก็บรวบรวมขยะ 

1.4 การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะ 

1.5 การขนถ่ายและการขนส่งขยะ 

1.6 การก าจดัขยะ 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการ

ขยะอนัตรายจากชุมชน 

2.1 การเกิดขยะ 

2.2 การจดัการขยะท่ีแหล่งก าเนิด 

2.3 การเก็บรวบรวมขยะ 

2.4 การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะ 

2.5 การขนถ่ายและการขนส่งขยะ 

2.6 การก าจดัขยะ 

แนวทางการด าเนินการจัดการขยะ

อนัตรายจากชุมชน กรณีศึกษา           

เทศบาลนครนครปฐม 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง “การจัดการขยะจากชุมชน กรณี ศึกษา เทศบาลนครนครปฐม ” 
มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินการจัดการขยะจากชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม  
และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะจากชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม  
ผูว้ิจยัได้ทบทวนเอกสาร ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
อาทิ เอกสาร ต ารา งานวิจยัและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการศึกษา ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีระบบการจดัการขยะมูลฝอย   

2. พระราชบญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของเทศบาลในการจดัการขยะ 

3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะอนัตรายจากชุมชน 

4. บริบทพื้นท่ีศึกษา 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. แนวคิดทฤษฎรีะบบการจัดการขยะมูลฝอย 

  1.1 ความหมายระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

  จากการทบทวนวรรณกรรมระบบการจัดการขยะมูลฝอย จากนักวิชาการ  

ท่านต่าง ๆ สรุปได ้ดงัน้ี 

  อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ให้ค  าจ  ากัดความของ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

หมายถึง ระบบการจัดการขยะโดยมีการเร่ิมตั้ งแต่แหล่งก าเนิดขยะจนถึงการก าจัดท่ีถูกต้อง   

จะช่วยให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยทีสุด เพื่อผลลัพธ์โดยรวมทั้ งในแง่ 

การจดัการ สุขภาพของมนุษย ์อีกทั้งผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมกบัโดยเร่ิมตั้งแต่การลดปริมาณ 

การเกิดขยะและการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม การเก็บกกั การขนส่ง การแปร

สภาพ และการก าจดัหรือการท าลาย  

  สวรรยา ธรรมอภิพล (2560) ให้ค  าจ  ากดัความของ ระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

หมายถึง กิจกรรมการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเกิดขยะ การจดัการ 

ท่ีแหล่งก าเนิด (การคดัแยกและการกกัเก็บไวช้ัว่คราว) การรวบรวมขยะ การขนถ่ายและการขนส่ง

ขยะ การแปลงรูปเพื่อกลับมาใช้ใหม่ และการก าจดัอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยประกอบด้วย  

6 องคป์ระกอบ  

  จากการทบทวนวรรณกรรม ความหมายของระบบการจัดการขยะมูลฝอย  

สรุปได้ว่า ระบบการจัดการขยะมูลฝอย  หมายถึง กิจกรรมการด าเนินงานในการจดัการขยะ 

อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเกิดขยะมูลฝอย การจดัการขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย การขนถ่ายและขนส่งขยะมูลฝอย การแปรรูปหรือแปรสภาพขยะมูลฝอยและการก าจดั

ขยะมูลฝอย 
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 1.2 องค์ประกอบของระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

  สวรรยา ธรรมอภิพล (2560) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 6 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

  1) การเกดิขยะมูลฝอย 

      การเกิดขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

มาจากการจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึง

พฤติกรรมการบริโภคในสังคม โดยมีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย หอพัก

คอนโดมิเนียม ร้านคา้ สถานประกอบการ และแหล่งก าเนิดจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

โดยชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนจะแตกต่างตามกิจกรรมการผลิตในการเกิดขยะมูลฝอย โดยจะมีทั้งขยะ

ทั่วไป ขยะติดเช้ือ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ หากมีการจัดการท่ีไม่ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ท าให้เกิดผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทศันียภาพ อากาศ 

ดิน และแหล่งน ้ า ด้านระบบเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว และด้านคุณภาพชีวิต ทั้งความเป็นพิษ 

ของขยะ แหล่งเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรคและเช้ือโรค โดยเฉพาะขยะอนัตราย เน่ืองจากมีองคป์ระกอบ

ของสารเคมีท่ีเป็นพิษน าเขา้ไปสู่ห่วงโซ่อาหารได้ เช่น สารพิษสะสมในพืชเกิดจากการปนเป้ือน

ของสารพิษในดิน น ้ าและอากาศ สารพิษท่ีสะสมในสัตว์น ้ าเน่ืองจากปนเป้ือนของสารพิษ 

ในแหล่งน ้ า ท าให้เกิดโรค อาทิ โรคมินามาตะ ในประเทศญ่ีปุ่นในปี 1950 เกิดกบัท่ีคนรับประทาน

ปลาท่ีมีสารปรอท ซ่ึงมาจากน ้าทิ้งโรงงานพลาสติก เป็นตน้  

 2) การจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด           

     การจัดการขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด เป็นขั้นตอนการด าเนินการจัดการขยะ 
ท่ีแหล่งก าเนิด เพื่อรอการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปจัดการในขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอน 
ของการจดัการขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 2 ส่วนคือ การคดัแยก
ประเภทของขยะมูลฝอย และการกกัเก็บขยะมูลฝอยไวช้ัว่คราว 

   (1) การคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย 

         การคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย  เป็นกิจกรรมการด าเนินการคดั
แยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด ทั้ งน้ีเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของสารพิษหรือเช้ือโรคสู่ส่ิงแวดล้อม 
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และลดการปนเป้ือนของขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้ โดยมีหลกัการคดัแยกประเภท
ของขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ 

   1) ขยะอินทรีย์ หมายถึง ขยะท่ีเกิดข้ึนจากครัวเรือน ภตัตาคาร โรงอาหาร 

ตลาดสดและการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษผกัผลไม ้เศษก่ิงไม ้ซ่ึงส่วนใหญ่ขยะยอ่ยสลาย
พวกน้ีจะถูกน ามาท าปุ๋ยหมกัชีวภาพใชบ้ ารุงดินรดตน้ไม ้

 

   2) ขยะทั่วไป  หมายถึง ขยะท่ีสามารถพบเห็นได้จากแหล่งก าเนิด 

เกือบทุกประเภททั้งท่ีพกัอาศยั หอพกั โรงเรียน ส านกังาน ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม  
หากพิจารณาองค์ประกอบท่ีอยู่ในตัวขยะประเภทน้ี ส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนประกอบของสาร
อนัตรายหรือเช้ือโรค เช่น ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป เปลือกลูกอม ซองขนม เป็นตน้ 

 

   3) ขยะอันตราย หมายถึง ขยะท่ีมีองคป์ระกอบของสารเคมี 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) ขยะท่ีมีองค์ประกอบของสารพิษ เช่น สารโลหะหนัก สารก าจดัศตัรูพืชและศตัรูสัตว ์ปุ๋ยเคมี  
เป็นตน้ ตวัอยา่งของขยะกลุ่มน้ี เช่น กระป๋องยาฉีดยุง แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ กระป๋องยาฆ่าหญา้
และยา่ฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย เป็นตน้  2) ขยะท่ีมีองคป์ระกอบของสารเคมีท่ีมีความเป็นกรดด่างสูง 
สารท่ีมีฤทธ์ิในการกัดกร่อนโลหะหรือวสัดุ ตัวอย่างของขยะกลุ่มน้ีได้แก่ แบตเตอร่ีรถยนต ์ 
ขวดน ้ ายาท าความสะอาด เป็นตน้ 3) ขยะท่ีมีองค์ประกอบของสารไวไฟหรือสารท่ีติดไฟได้ง่าย 
ตวัอย่างของขยะกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ กระป๋องบรรจุก๊าซติดไฟง่ายหรือสารออกซิไดซ์ เป็นตน้ 4) ขยะท่ีมี
องคป์ระกอบของสารท่ีเกิดปฏิกิริยาง่าย ตวัอยา่งของขยะกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ของเสียท่ีสามารถท าปฏิกิริยา
กบัน ้ าและของเสียจ าพวกไซยาไนด์หรือซัลไฟต์ซ่ึงเม่ือมีความเป็นกรดสูง ท าให้เกิดก๊าซ ควนั 
หรือไอท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ 

   4) ขยะติดเช้ือ หม าย ถึ ง  ข ยะ ท่ี มี เช้ื อ โรคป ะปน อยู่ ใน ป ริม าณ 

หรือมีความเขม้ขน้ ซ่ึงถา้มีการสัมผสัใกลชิ้ดกบัขยะนั้นแลว้สามารถท าให้เกิดโรคได ้ตวัอยา่งขยะ
ติดเช้ือแบ่งได้ 7 ประเภทได้แก่ 1) ของเสียท่ีมาจากตัวผูป่้วย 2) เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด  
3) ของเสียจากการเพาะเช้ือท่ีมีจากห้องปฏิบติัการทางชีววทิยา 4) ซากหรือช้ินส่วนต่างๆ ของมนุษย์
ท่ี เกิดจากการวินิจฉัยโรคหรือการผ่าตัด 5) ซากหรือช้ินส่วนของสัตว์ท่ี เกิดจากการผ่าตัด  
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การชันสูตรหรือการทดลอง 6) อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้ในการบ าบัดรักษา การผ่าตัด  
และการทดลอง และ 7) เช้ือ อาหารเล้ียงเช้ือ และวสัดุในหอ้งปฏิบติัการ 

 

   5) ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถน าไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์

ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ยาง ฯลฯ ซ่ึงจะคัดแยกออกจากขยะประเภทอ่ืน ๆ  
และถูกน าส่งไปยงัร้านรับซ้ือของเก่าก่อนน าเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลต่อ  

 

   (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) กล่าวถึง การคดัแยกขยะอนัตรายจากชุมชน
จากต้นทางและอ านวยความสะดวกท่ีสามารถส่ือสารกับประชาชนให้ เกิดความสนใจ  
มีความสะดวกท่ีจะคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนมาทิ้ งได้อย่างปลอดภัยและสามารถ 
ลดการปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้แบ่งไดต้ามรูปแบบการแยกทิ้ง เป็น 3 รูปแบบ คือ 

   1. การแยกทิ้งหน้าบ้านตามเวลา เป็นการทิ้งขยะอันตรายจากชุมชน 
หน้าบ้านเรือน โดยขอความร่วมมือประชาชนคดัแยกขยะอันตรายจากชุมชนใส่ถุงท่ีสามารถ
มองเห็นไดภ้ายในไดห้รือใส่ภาชนะท่ีเหมาะสมแล้วน ามาทิ้งไวห้น้าบา้นเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเก็บรวบรวม ซ่ึงสามารถด าเนินการได ้2 วิธี คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นดัหมาย
วนัและเวลาทิ้งท่ีแน่นอน เดือนละ 1-2 คร้ัง ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 90 วนั เพื่อป้องกนัมิให้ขยะอนัตราย
จากชุมชนถูกกกัเก็บในบา้นนานเกินกว่าท่ีก าหนด และจดัเก็บโดยรถเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 
จากชุมชนโดยเฉพาะ  และเก็บพร้อมกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนแยก
ขยะอนัตรายจากชุมชนวางไวข้า้งถงัขยะมูลฝอยทัว่ไป และมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีเก็บแยกใส่ช่อง
เก็บขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีท าข้ึนโดยเฉพาะ 

 
   2. การแยกทิ้งตามจุดท่ีก าหนดเป็นการจดัตั้งภาชนะรองรับขยะอนัตราย
จากชุมชนตามจุดทิ้งท่ีก าหนดท่ีมีรูปทรงภายนอกแตกต่างจากขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณ 
ท่ีเหมาะสมสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายและมีความชดัเจนส าหรับการแยกทิ้งตามประเภทท่ีก าหนด
โดยจะต้องประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน 
ไวใ้นบา้นชั่วคราว และน าไปทิ้งท่ีจุดท่ีอยู่ใกล้บ้านตามความสะดวกโดยควรมีความจุไม่ต ่ากว่า  
160 ลิตร หรือสามารถรองรับขยะอนัตรายจากชุมชนครอบคลุมจ านวนประชากร 800 คนต่อชุมชน 
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จ านวนจุดทิ้งขยะอันตรายจากชุมชนท่ีก าหนดพิจารณาจากจ านวนสถานท่ีท่ีเหมาะสม ได้แก่  
ท่ี ท าก ารชุมชน  ศูนย์บ ริก ารสาธารณ สุขชุมชน  โรงเรียน  สถานประกอบการ เป็นต้น  
อยา่งนอ้ยท่ีละ 1 จุด ส าหรับชุมชนท่ีมีประชากรมากกวา่ 1,600 คน ควรเพิ่มเป็น 2 จุดต่อชุมชน 

   3. การแยกทิ้งในวนัทิ้งพิเศษ วิธีน้ีเป็นการเชิญชวนประชาชนให้น าขยะ
อันตรายจากชุมชนที เกิดจากบ้าน เรือนมาย ังสถานท่ีนัดหมายในวันและเวลาท่ีก าหนด  
เพื่อเก็บรวบรวมไปรีไซเคิล หรือบ าบดัท าลาย โดยมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรม
อย่างเหมาะสม เช่น  จัด กิจกรรมขยะอันตรายจากชุมชนแลกแต้ม  ห รือ ส่ิ งของ เป็นต้น  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจดักิจกรรมให้ความรู้ หรือประชาสัมพนัธ์โครงการ
เก่ียวกับขยะอันตรายจากชุมชนในลักษณะการส่ือสารแบบสองทางท่ี เข้าถึงประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพความถ่ีในการจดัท่ีเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1-2 คร้ัง ในวาระท่ีส าคญั  เช่น  
วนัส่ิงแวดลอ้มไทย หรือวนัส่ิงแวดลอ้มโลก  

 

   (2) การกกัเกบ็ขยะมูลฝอยไว้ช่ัวคราว  

   การกักเก็บขยะมูลฝอยไวช้ั่วคราว เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ี
แหล่งก าเนิดไวใ้นภาชนะรองรับขยะท่ีเหมาะสมก่อนน าไปวางยงัจุดรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บ
รวบรวมโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อไป  โดยสามารถแบ่งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภท
ต่างๆ ตามถงัพลาสติกท่ีใชร้องรับขยะ 4 สีคือ 

    1) ถังสีเขียว ใชร้องรับขยะเปียกท่ีมีความช้ืนสูงและยอ่ยสลายได้

ง่าย เช่น เศษพืช ผกั ผลไม ้ใบไม ้เศษอาหาร เป็นตน้ ขยะเหล่าน้ีจะถูกแยกเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในการหมกัปุ๋ย  

    2) ถังสีเหลือง ใชร้องรับขยะแหง้หรือขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้

ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนียม ขยะเหล่าน้ีจะถูกแยกเพื่อน าเขา้สู่ระบบการรี
ไซเคิล 

    3) ถังสีแดง ใชร้องรับขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต ์กระป๋องยาฆ่าแมลง กระป๋องน ้ายาท าความสะอาด เป็นตน้ ขยะเหล่าน้ีจะถูกแยก
เพื่อน าไปก าจดั  
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    4) ถังสีฟ้า ใชร้องรับขยะมูลฝอยแหง้ท่ียอ่ยสลายไม่ได ้ไม่เป็น
พิษ ไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล เช่น ซองขนม ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป โฟม เป็นตน้       

   (อาณั ติ  ต๊ ะ ปินตา , 2553) ก ล่ าว ถึ ง  การกัก เก็บขยะอันตราย เป็ น  
การรวบรวมขยะอนัตรายชุมชนจากชุมชนท่ีเก็บไดม้าเก็บรวบรวมไวเ้พื่อให้มีปริมาณท่ีเพียงพอใน
การส่งไปก าจดัและจะตอ้งไม่รวบรวมไวเ้ป็นระยะเวลาท่ีนานเกินไป เน่ืองจากขยะอนัตรายชุมชน
บางประเภทอาจเกิดอนัตรายข้ึน เช่น กระป๋องสเปรยท่ี์ไม่ใชแ้ลว้อาจเกิดการระเบิด เป็นตน้ จะตอ้ง
เตรียมเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแล ปฏิบติังานโดยเฉพาะ แนวทางในการเก็บกกัขยะอนัตรายชุมชนมีดงัน้ี 

   1. ควรมีภาชนะส าหรับเก็บกักขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภทได้แก่ 
หลอด ฟลูออเรสเซนต ์ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย ์กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ ให้แยกออกจากกนั
และ ภาชนะดงักล่าวจะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภทและตอ้งมีความ 
ทนทานต่อการกดักร่อนและมีฝาปิดมิดชิด 

   2. ภาชนะท่ีเก็บขยะอนัตราย ชุมชนประเภทต่าง ๆ ควรตั้งอยูใ่นท่ีร่มและ
มี การระบายถ่ายเทอากาศท่ีดี หากเก็บไว้ในบริเวณท่ีไม่มีการถ่ายเทของอากาศ อาจท าให้
เกิดปฏิกิริยา ทางเคมี เช่น ขยะอนัตรายชุมชนประเภทระเบิดได ้หรือเกิดการร่ัวไหลของสารเคมีใน
กรณีท่ีเป็นของเหลว 

   3. ด้านขา้งของภาชนะท่ีเก็บกกัขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภท ควรมี
เคร่ือง หมายแสดงประเภทของขยะอนัตรายชุมชนนั้นก ากบัไวด้ว้ยการขนส่งไปสถานท่ีก าจดั เป็น
การน าขยะอนัตรายชุมชนจากชุมชนท่ีไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดข้นส่งไป ยงัสถานท่ีก าจดั
โดยถูกวิธี ซ่ึงในการขนส่งขยะอนัตรายชุมชน จะตอ้งมีความปลอดภยัและเขม้งวด เน่ืองจากขยะ
อนัตรายชุมชนอาจก่อให้เกิดอนัตรายไดถ้า้หากมีอุบติัเหตุระหวา่งการขนส่ง ควรจดั ให้มีพาหนะ
ส าหรับขนส่งขยะอนัตรายชุมชนโดยเฉพาะ หรือมีภาชนะหีบห่อท่ีมิดชิด ทนทานต่อ การกดักร่อน
ส าหรับบรรจุขยะอันตรายชุมชน โดยเฉพาะเพื่ อขนส่งน าไปก าจัดต่อ ไปนอกจากน้ีต้อง  
มีเคร่ืองหมายแสดงใหช้ดัเจนวา่เป็นพาหนะส าหรับขนส่งขยะอนัตรายชุมชน  

 

 

 



  15 

 3) การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 

                      การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  เป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
บริเวณจุดวาง เช่น บริเวณท่ีพกัอาศยั โรงเรียน ตลาดสด สถานพยาบาล ฯลฯ ไปยงัรถเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจดัการในขั้นตอนต่อไป โดยเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัในระบบการจดัการขยะ
โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพจะท าไดย้าก เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของลกัษณะชุมชน สภาพถนนหรือเส้นทาง สภาพการจราจร ปริมาณขยะ ฯลฯ 
ดงันั้นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงาน เน่ืองจาก
ใช้งบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนมาก แต่หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
รวบรวมขยะก็จะท าให้ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีน้อยลง โดยการให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
ในประเทศไทยด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือใช้วิธีการจ้างบริษัทเอกชน 
เพื่ อด าเนินการแทนโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคอยควบคุมกระบวนการท างาน  
โดยส่วนใหญ่นิยมเก็บจากบา้นเรือนโดยตรง โดยเจา้ของบา้นจะน าขยะมาวางยงัจุดวางถงัหนา้บา้น
เพื่อรอเจา้หน้าท่ีมาจดัเก็บ เราเรียกการเก็บแบบน้ีวา่ การเก็บท่ีประตูบา้นนอกจากน้ียงัมีการจดัเก็บ
บริเวณจุดวางถึงรวมของชุมชน เช่น ตลาดสด หมู่บ้าน ศูนยก์ารค้า เป็นต้น โดยระบบการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีใช้ในปัจจุบัน  มีอยู่  2  วิ ธี  คือ ระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
แบบถงัเคล่ือนท่ี และระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบถงัคงท่ี 

 (กรมควบคุมมลพิษ , 2550) กล่าวถึง การเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน 
ไวว้่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเลือกรูปแบบการเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน 
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบร่วมกนัตามความเหมาะสมกบัวิธีจดัการขยะอนัตราย 
จาก ชุมชนจากแห ล่ งก า เนิ ด  ตลอดจนศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน เอง 
ทั้ งด้านงบประมาณ บุคลากรและความพร้อมของเค ร่ืองมืออุปกรณ์ ต่างๆ โดยข้อปฏิบัติ 
ในการเก็บรวบรวมจากชุมชนในพื้ น ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับผู ้เก่ียวข้อง 
ในการด าเนินงานเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด สามารถแบ่ง 
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดด้งัน้ี 
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 1. เจ้าหน้าทีเ่กบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน  

     เจา้หนา้ท่ีเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน ควรปฏิบติัดงัน้ี คือ 

   1.1 แต่งกายให้ ถูกสุขลักษณะ โดยใช้อุปกรณ์ ท่ี ป้องกันอันตรายท่ี
จดัเตรียมให้ ไดแ้ก่ การสวมเส้ือผา้ท่ีรัดกุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด สวมรองเทา้หุ้มส้น สวมแวน่ตา และ
ใชผ้า้ปิดจมูกตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 

   1.2 ดูแลภาชนะและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดเวลา 

   1.3 เก็บรวบรวมให้หมดหรือให้มีปริมาณขยะอนัตรายจากชุมชนตกคา้ง
นอ้ยท่ีสุด เพื่อป้องกนัปัญหาทศันียภาพ และลดอนัตรายหรืออุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

   1.4 เก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนแยกต่างหากขยะประเภทอ่ืน 

 

 2. พนักงานขับรถเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน 

      พนกังานขบัรถเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนควรปฏิบติัดงัน้ี คือ 

   2.1 ดูแลรักษาสภาพรถเก็บรวบรวมให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาก าหนด
เส้นทางให้จุดสุดทา้ยของการเก็บรวบรวม อยูใ่นสถานท่ีกกัเก็บมากท่ีสุดรวมทั้งหลีกเล่ียงการเก็บ
รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนในเวลาท่ีมีการจราจรคบัคัง่ 

   2.2 ควบคุมมิให้การบรรทุกของเสียอนัตรายจากชุมชนเกินพิกดัน ้ าหนกัท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับรถเก็บรวบรวมนั้นๆ และจ ากดัความเร็วของรถในช่วงท่ีวิ่งผ่านชุมชนหรือทาง
ร่วมหรือทางแยกความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เพื่อป้องกนัปัญหาดา้นการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นละอองหรือการเกิดอุบติัเหตุจากการหกร่ัว หรือแตกเสียหายของขยะอนัตรายจากชุมชน 

   2.3 ขยะอนัตรายจากชุมชนจะตอ้งถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตูท่ี้ปิด
ของเก็บรวบรวม อาทิ การฝาปิดด้านขา้งและด้านทา้ยของรถเก็บขนแบบเปิดขา้งเททา้ยระหว่าง
ขนส่ง 
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   2.4 ห้ามมิให้ระบายน ้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างหรือท าความสะอาดรถเก็บ
รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชนลงสู่แม่น ้ า ล าน ้า คลองระบายน ้า หรือแหล่งน ้าสาธารณะหรือแหล่ง
น ้ าธรรมชาติอ่ืน โดยถ่ายลงระบบรวบรวมน ้ าเสียของสถานท่ีเก็บกกัขยะอนัตรายจากชุมชนเพื่อ
ส่งไปบ าบดัจนไดค้่ามาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 4) การแปรสภาพขยะมูลฝอย 

     การแปรสภาพขยะมูลฝอย เป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบจดัการขยะมูลฝอย ต่อ
จากขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยขยะทั้งหมดท่ีเก็บรวบรวม จะถูกส่งมายงัสถานีคดัแยก
หรือสถานท่ีน าวสัดุท าการคดัแยกหรือแปรสภาพของขยะก่อนน าไปใช้ประโยชน์ หรือขนส่งเพื่อ
น าไปก าจดัต่อไป เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดโ้ดย
ใช้วิธีตดัย่อย วิธีการบดเพื่อให้มีขนาดเล็กลง และวิธีการอดัเป็นกอ้นเพื่อลดปริมาตร ทั้งน้ีเพื่อให้
ขยะอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมในการน าไปใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้สะดวกในการเก็บรวบรวมและการขนส่ง
ขยะ โดยวิธีการแปรสภาพของขยะอาจท าได้โดยวิธีการบด หรือการตดัย่อย ด้วยเคร่ืองจกัรกล 
เพื่อให้ไดข้ยะช้ินเล็กๆท่ีมีขนาดสม ่าเสมอตามตอ้งการ อนัเป็นการเตรียมความพร้อมของขยะก่อน
เขา้สู่กระบวนการใช้ประโยชน์ การเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของขยะมูลฝอยโดยใชว้ิธีการ
บดอดัขยะ เช่น การบดอดักระป่องเบียร์ ขวดพลาสติก กระดาษลงัหรือกล่องดว้ยเคร่ืองบดอดัขยะท่ี
ติดมากบัรถเก็บรวบรวมขยะเพื่อช่วยใหจ้ดัเก็บขยะไดป้ริมาณมากข้ึน 

 (กรมควบคุมมลพิษ , 2550) กล่าวถึง การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตราย 
จากชุมชน ท่ีสามารถรีไซเคิลวสัดุมาใชใ้นกระบวนการการผลิตได ้เช่น แบตเตอร่ีมือถือ ขั้วหลอด
ฟลูออเรนเซนต ์เป็นตน้ กรมควบคุมมลพิษด าเนินโครงการน าร่องเพื่อเรียกคืนซากหลอดฟลูออเรน
เซนต์แบบตรงท่ีไม่แตกเพื่อน าไปรีไซเคิล โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ข้ึนทะเบียน 
กรมควบคุมมลพิษ ซ่ึงจะมีรถขนส่งไปเก็บรวบรวมปีละ 2 คร้ัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส าหรับ
แบตเตอร่ีมือถือ และถ่านไฟฉายอดัประจุไฟไดส้ามารถส่งไปรีไซเคิลไดท่ี้บริษทัท่ีอยูใ่นเครือข่าย
ความร่วมมือการเรียกคืนซากแบตเตอร่ีมือถือ  
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 5) การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย 

          การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย เป็นกิจกรรมเพื่อขนส่งขยะมูลฝอยท่ีเก็บ
รวบรวมไดไ้ปยงัสถานท่ีน าวสัดุกลบัคืน หรือสถานท่ีก าจดัโดยตรงหรือการขนส่งผา่นสถานีขนถ่าย
ขยะมูลฝอย ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลจากสถานท่ีน าวสัดุกลบัคืนหรือสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในระบบการจดัการขยะมูลฝอย ต่อจากขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยขยะทั้งหมดจะถูกขนส่งไปยงัสถานท่ีน าวสัดุกลบัคืน หรือสถานท่ี
ก าจดัโดยตรง หรืออาจขนส่งผา่นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 

  (กรมควบคุมมลพิษ , 2550) กล่าวถึง การเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน 
โดยจะมีการเตรียมการก่อนการขนถ่ายและการขนส่ง ดงัน้ี 1) ก่อนจะท าการขนส่งขยะอนัตราย 
จากชุมชนจากสถานท่ีเก็บกักไปก าจดั โดยต้องมีการชั่งน ้ าหนักขยะอนัตรายจากชุมชนแต่ละ
ประเภทและจดบนัทึกน ้ าหนกัลงไปในใบก ากบัการขนส่งดว้ย2) ตรวจสอบสภาพรถอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยก่อนออกปฏิบติังานตอ้งตรวจสอบความพร้อมของรถ การช ารุดของภาชนะบรรจุขยะอนัตราย
จากชุมชนและอุปกรณ์ป้องกนัภยัต่างๆ และตอ้งตรวจสอบการร่ัวไหลก่อนออกจากสถานท่ีเก็บกกั  
3) ในรถขนส่งตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัและระงบัเหตุท่ีพร้อมใช้งานประจ ารถไดแ้ก่ เคร่ืองดบัเพลิง 
มือถือ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กรวยยางสะทอ้นแสง วสัดุดูดซบัสารเคมีหรือน ้ ามนั พลัว่ตกั
ของเสียอนัตราย อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย เช่น ถุงมือป้องกนัสารเคมี แวน่ตานิรภยั หนา้กากป้องกนั
ควนัพิษ เป็นตน้ 4) รถขนส่งทุกคนัจะตอ้งมีการติดป้ายบริษทัอย่างชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศพัท ์
ท่ีสามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน 5) รถขนส่งทุกคนัจะตอ้งมีแผนระงบัเหตุฉุกเฉินและหมายเลข
โทรศพัทติ์ดต่อผูรั้บผิดชอบ 6) พนกังานขบัรถตอ้งมีเอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้
จากขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีบรรทุก  7) ตรวจสอบความเรียบร้อยของการบรรทุกขยะอนัตราย 
จากชุมชนก่อนออกจากสถานท่ีเก็บกกั 

 6) การก าจัดขยะมูลฝอย 

     การก าจดัหรือท าลาย ถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาเป็นล าดบัแลว้ ขยะมูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชนไดอี้กก็จะถูกขนส่งไปก าจดัต่อไปดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การหมกัท าปุ๋ย การฝังกลบอย่างถูก
หลกัสุขาภิบาล และการเผาในเตาเผา เป็นตน้ 
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 (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) กล่าวถึง การก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน สามารถท าได ้ 
2 วธีิ ไดแ้ก่  

  1. การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

   ขั้นตอนท่ี 1การปรับเสถียรของขยะอนัตรายจากชุมชน (Stabilization)  
เป็นขั้นตอนแรกในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนดว้ยวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภยั โดยการ
ผสมขยะอนัตรายจากชุมชนดว้ยสารเคมีต่างๆ เพื่อท าลายฤทธ์ิ แลว้จึงน าไปฝังกลบอย่างปลอดภยั
โดยไม่ตอ้งท าให้ขยะอนัตรายจากชุมชนดงักล่าวมีการแข็งตวัเป็นกอ้นก่อน วิธีน้ีเหมาะสมส าหรับ
การบ าบดัขยะอนัตรายจากชุมชนประเภทของแข็ง หรือตะกอนท่ีมีโลหะหนกัปนเป้ือนอยู ่ส่วนการ
ท าเป็นกอ้นแข็ง (Solidification) เป็นกระบวนการในการท าลายฤทธ์ิ หรือลดความเป็นพิษของขยะ
อนัตรายจากชุมชน โดยท าให้ขยะอนัตรายจากชุมชนนั้นเปล่ียนรูปทางเคมี เพื่อให้มีคุณสมบติัเป็น
สารเฉ่ือย (Inert Substance) มากข้ึน  

   ขั้นตอนท่ี 2  การฝังกลบอยา่งปลอดภยั ขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีผา่นการ
ปรับเสถียรและการท าเป็นกอ้นแข็งแลว้จะถูกขนส่งดว้ยรถขนส่งแบบ Dump Truck มาฝังกลบยงั
หลุมฝังกลบอยา่งปลอดภยั 

  2. การเผาด้วยเตาเผา (Incineration) การใช้เตาเผาก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   2.1 การเผาดว้ยเตาเผาขยะอนัตรายเป็นการท าลายโดยใช้อุณหภูมิสูงเพื่อ
ท าลายขยะอนัตรายจากชุมชน ซ่ึงมีการควบคุมการเผาไหม ้และอุปกรณ์ควบคุมก๊าซท่ีเกิดจากการ
เผาไหม ้ซ่ึงมีความสามารถในการขจดัก๊าซพิษไดร้้อยละ 99.99 การเผาขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีตอ้ง
เผาท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1,000-1,200 องศาเซลเซียส เตาเผาตอ้งมีเวลาในการเผาไอก๊าซไดน้าน 2 วินาที
ซ่ึงตอ้งใช้เตาท่ีมีส่วนเผาไอก๊าซ (After burner) และมีการปรับเช้ือเพลิงและอากาศให้เกิดการเผา
ไหมท่ี้สมบูรณ์มีการติดตั้งเคร่ืองฟอกไอก๊าซท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น เคร่ืองดกัฝุ่ น เคร่ืองชะไอกรด 
เป็นตน้ 

   2.2 การเผาเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต ์ในอุตสาหกรรม
ผลิตปูนซีเมนต์ใช้เตาเผาแบบ Rotary Kiln เป็นเตาเผาแบบนอนหมุน การท าลายขยะอนัตรายจาก
ชุมชนโดยเผาร่วมกบัเช้ือเพลิงหลกั (Primary Fuel) และวตัถุดิบในเตาเผาดงักล่าวไดท้  าการมานาน
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แลว้ เตาเผาปูนซีเมนต์จะท างานท่ีอุณหภูมิสูงและสามารถท าลายขยะอนัตรายอินทรียไ์ด ้โดยขยะ
อนัตรายท่ีถูกป้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นเช้ือเพลิงเสริมและวตัถุดิบทดแทนเท่านั้น เช่น น ้ ามนัหล่อล่ืนใช้
แลว้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 องคป์ระกอบของระบบการจดัการขยะมูลฝอย  
ท่ีมา : ประยกุตจ์าก (Tchobanoglous, 1993) อา้งอิงใน (สวรรยา ธรรมอภิพล, 2560) 
 
 

 

 

การเกิดขยะมูลฝอย 

การจดัการขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด 

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

การขนถ่ายและการขนส่ง

ขยะมูลฝอย  

การแปรรูปหรือแปรสภาพ

ขยะมูลฝอย 

การก าจดัขยะมูลฝอย  
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2. พระราชบัญญตัิและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทหน้าที่ของเทศบาลในการจัดการขยะ  

พระราชบญัญติัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีของเทศบาลในการจดัการ
ขยะมูลฝอย ผูว้จิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดร้ะบุ บทบาทหนา้ท่ีของเทศบาล
ในการจดัการขยะมูลฝอยไวใ้นหมวด 5 หนา้ท่ีของรัฐ ดงัน้ี  

 มาตรา 57 (2) ระบุไวว้า่ “รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ 

และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ี
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามท่ีกฎหมาย
บัญญติั” 

 มาตรา 58 ระบุไว้ว่า “การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ ใด

ด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง 
รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่ีวนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมาย
บัญญติั” (ราชกิจจานุเบกษา (2560b) 

 2. พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 

 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีของเทศบาลในการรักษา
ความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ดงัน้ี 

 มาตรา 56(1) ระบุไวว้่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องท า

ในเขตเทศบาล กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 53” 

 มาตรา 53(1) ระบุไวว้า่ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าท่ีต้องท า

ในเขตเทศบาล กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 50” 
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 มาตรา 50(3) ระบุไวว้า่ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท า

ในเขตเทศบาล รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล” (ราชกิจจานุเบกษา (2496) 

 3. พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 พะราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ระบุบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลในการจดัการขยะมูลฝอยในหมวด 2  
การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ ดงัน้ี  

 มาตรา 16(17) ระบุไวว้า่ “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี

อ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือสาธารณะประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง” 

 มาตรา 16(18) ระบุไวว้า่ “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี

อ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือสาธารณะประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง การก าจัดมลูฝอย ส่ิงปฏิกูล และน า้เสีย” (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)  

 4. พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ระบุบทบาทหน้าท่ีในการจดัการ
ขยะมูลฝอย ในหมวด 3 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ดงัน้ี  

 มาตรา 18 ระบุไวว้า่ “การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมลูฝอยในเขตราชการส่วนท้องถ่ิน
ใดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ราชการส่วน
ท้องถ่ินอาจมอบให้บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการ
ส่วนท้องถ่ินหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ด าเนินการก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือ มูลฝอยตามมาตรา 
19 กไ็ด้” 

 มาตรา 19 ระบุไวว้า่ “ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิง

ปฏิกูล หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  
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 มาตรา 20 ระบุไวว้า่ “เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบ

ในการเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อก าหนดของ
ท้องถ่ินดังต่อไปนี ้

 (1) ห้ามการถ่าย เททิ้ง หรือท าให้มีขึ ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกูลหรือ 
มลูฝอยนอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินจัดไว้ให้ 

 (2) ก าหนดให้มีท่ีรองรับส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและ
สถานท่ีเอกชน 

  (3)  ก าหนดวิธีการเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครอง อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให้ถกูต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการ
ใช้อาคารหรือสถานท่ีนั้นๆ     

  (4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถ่ินในการเกบ็
และขนส่งส่ิงปฏิกูลหรือมลูฝอยไม่เกินอัตราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  (5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมลูฝอยเพ่ือให้ผู้ รับใบอนุญาต ตามมาตรา 19 ปฏิบัติตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขัน้สูง
ตามลักษณะการให้บริการท่ีผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเกบ็ได้ 

(6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2535) 

 5. พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง พ.ศ. 2560 

 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

พ.ศ. 2560 ไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีของเทศบาลในการบริหารจดัการขยะไวใ้นหมวด 3/1 

  มาตรา 34/1 ระบุไวว้า่ “การเกบ็ ขน และก าจัดส่ิงปฏิกูลและมลูฝอย ในเขตพืน้ท่ี

ของราชการส่วนท้องถ่ินใดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ินนั้น แต่ไม่รวมถึง
องค์การบริหารส่วนจังหวดั…”(ราชกิจจานุเบกษา, 2560a) 
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 6. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ระบุ

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ไวใ้นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ การเติบโต 
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยระบุไวใ้น 

 เป้าหมายที่ 3 ระบุไวว้า่ “สร้างคุณภาพท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน า้ส าคัญของประเทศ และแก้ไขวิกฤตหมอกควัน” (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

  7. แผนพฒันาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564  

 แผนพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 ไดร้ะบุยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนไวใ้นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ไดรั้บการป้องกนั บ าบดัและฟ้ืนฟู โดยระบุไวใ้นแผนงานที่ 4 ระบุไวว้า่  “การป้องกัน ลด และขจัด

มลพิษ แผนงานการจัดการขยะชุมชนและของเสียอันตราย” (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2559) 

 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของเทศบาลในการจดัการขยะท่ีระบุใน
พระราชบญัญติั กฎระเบียบต่างๆ และแผนต่างๆ ในระดบัชาติ พอสรุปไดว้า่ กฎหมายฉบบัต่างๆ ได้
ให้อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินการรักษาความสะอาด  
การควบคุมดูแลในการเก็บขน รวบรวมและก าจดัขยะในทอ้งท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบซ่ึงเป็นไป
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.  2496 และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมทั้ งกฎหมาย นโยบายและแผนงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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3. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัขยะอันตรายจากชุมชน 

ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัขยะอนัตรายจากชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือ ต ารา
ต่างๆ จากมหาวทิยาลยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ความหมายของขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการทบทวนความหมายของขยะอันตรายจากชุมชน (Household Hazardous 
Waste: HSW)  จากนกัวชิาการหลายท่านสรุปไดด้งัน้ี  

กรมควบคุมมลพิษ (2560a)ให้ค  าจ  ากดัความของ “ขยะอนัตรายจากชุมชน” หมายถึง
ขยะท่ีปนเป้ือนหรือมีส่วนประกอบของสารท่ีมี คุณสมบติัเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ 
สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกดักร่อน สารท่ี เกิดปฏิกิริยาไดง่้าย สารท่ีเกิดระเบิดได ้สาร
ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม สารหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจก่อ หรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้
เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในท่ีอยู่
อาศยั สถานท่ีราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานท่ีอ่ืนในชุมชน เวน้แต่ส่ิงปฏิกูล 
หรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้จากโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สาธารณสุข และของเสียกมัมนัตรังสี  

 พรพิมล เจริญส่ง (2558) ให้ค  าจ  ากดัความของ “ขยะอนัตรายจากชุมชน” หมายถึง
ส่ิงของ ส่ิงปฏิกูล วสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ หรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
หรือของผสม รวมถึงภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงมีหรือปนเป้ือนหรือมีองค์ประกอบของสาร
อนัตราย วตัถุอนัตราย ท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยห์รือส่ิงแวดล้อมใน
ขณะนั้นหรืออนาคตหากไดรั้บการจดัการท่ีไม่เหมาะสม  

 (จรงค์พนัธ์ มุสิกะวงศ์, 2557) ให้ค  าจ  ากัดความของ “ขยะอนัตรายจากชุมชน” 
หมายถึง ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งบา้นเรือนและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ เช่น ร้านคา้ โรงแรม ร้านซกัแห้ง สถาบนัการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานีบริการน ้ ามนั เป็นตน้ 
ไม่รวมถึงของเสียอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ และของเสียกมัมนัตรังสี  

 (กรมควบคุมมลพิษ , 2550) ให้ค  าจ  ากัดความของ “ขยะอันตรายจากชุมชน” 
หมายถึง ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ทั้ งในบ้านเรือนและสถาน
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ประกอบการต่างๆ เช่น ร้านคา้ โรงแรม ร้านซักแห้ง สถาบนัการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานีบริการ
น ้ ามัน  เป็นต้น  โดยไม่รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือและของเสีย
กมัมนัตภาพรังสี 

จากการทบทวนวรรณกรรม ความหมายของขยะอนัตรายจากชุมชน สรุปไดว้่า ขยะ
อนัตรายจากชุมชน  หมายถึง ขยะท่ีมีองคป์ระกอบของสารพิษ สารกดักร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาง่าย 
สารไวไฟท่ีมีแหล่งก าเนิดจากท่ีพกัอาศยั โดยเป็นกลุ่มของขยะอนัตรายท่ีเป็นซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มของขยะอนัตรายประเภทอ่ืน เช่น บรรจุภณัฑ์น ้ ายาลา้งห้องน ้ า 
กระป๋องยาฉีดยงุ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรนเซนต ์เป็นตน้ไม่รวมถึงขยะติดเช้ือ 

2. ประเภทของขยะอนัตรายจากชุมชน 

(กรมควบคุมมลพิษ , 2550) ได้แบ่งประเภทของขยะอนัตรายจากชุมชนออกเป็น  
8 ประเภท แต่ขยะอนัตรายจากชุมชนบางประเภทท่ีมีการคดัแยกและการจดัการโดยเฉพาะอยู่แลว้
ไดแ้ก่ น ้ ามนัหล่อล่ืนใชแ้ลว้ แบตเตอร่ีรถยนต ์และมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีเหลือส่วนใหญ่ถูกทิ้งลงถงัขยะ
มูลฝอยทั่วไป และยงัมีสภาพภายนอกเหมือนของใหม่ สามารถป้องกันการร่ัวไหลหรือการ
แพร่กระจายของสารพิษท่ีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ท่ี เหลือตกค้างในภาชนะบรรจุ  
ดงันั้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนเกิดความเขา้ใจและจดจ าไดง่้าย
ในการร่วมกนัจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน จึงจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ไดแ้ก่ 

 1. ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น กระป๋องสเปรย ์ขวดยาหมดอาย ุขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า 

 2. หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์และหลอดไฟชนิดต่างๆ  

 3. ถ่านไฟฉาย ถ่ายกระดุม รวมไปถึงแบตเตอร่ีชนิดอดัไฟได ้(Rechargeable)  

 เช่น แบตโทรศพัทมื์อถือ แบตเตอร่ีกลอ้งดิจิตอล 

3. แหล่งก าเนิดของขยะอนัตรายจากชุมชน 

(อาณัติ ต๊ะปินตา , 2553) ได้จ  าแนกขยะอันตรายจากชุมชน คือ ขยะจากกิจวตัร
ประจ าว ันของผู ้คน ท่ีอาศัยอยู่ใน ชุมชนท าให้ มีขยะอันตรายจากชุมชนเกิด ข้ึนมากมาย  
โดยขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมในชุมชน ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรนเซนต ์
ซากแบตเตอร่ีมือถือ แบตเตอร่ีเก่าน ้ ามนัหล่อล่ืนใช้แล้ว กระป๋องสารเคมีก าจดัยุง มด แมลงสาบ 
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กระป๋องน ้ ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์  กระป๋องสีสเปรย์ หมึกพิมพ์จากเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
และน ้ ายาลา้งฟิลม์และอดัขยายรูป ตลอดจนเศษช้ินส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางชนิด เช่น จอภาพ 
เป็นตน้ ขยะอนัตรายจากชุมชนเหล่าน้ี มกัถูกทิ้งปะปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป หรือถูกทิ้งลงในท่อ
ระบายน ้ าสาธารณะ จนอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มไดใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะ ขยะอันตรายจากชุมชน (Household Hazardous Waste) เท่ านั้ น  
โดยไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ 

4. ขยะอนัตรายในประเทศไทย 

จากขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษไดร้ายงานสถิติ ปริมาณของขยะอนัตรายตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 -  2561 ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี  1 สัดส่วนปริมาณขยะอนัตรายในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึน ปีพ.ศ. 2557 – 2561 
ปี พ.ศ. ขยะอนัตรายจากชุมชน 

(ล้านตัน) 
ขยะอนัตรายจาก

ภาคอุตสาหกรรม(ล้านตัน)  
ขยะอนัตรายจากสถานพยาบาล 

(ล้านตัน) 

2557 0.576 2.065 0.052 
2558 0.591 2.8 0.054 
2559 0.606 2.8 0.056 
2560 0.618 1.95 0.058 
2561 0.638 1.2 0.055 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2558 – 2562)  

  ปริมาณขยะอนัตรายจากชุมชนในปีพ.ศ. 2557 มีจ  านวน 0.576ลา้นตนั ส่วนในปี
พ.ศ. 2558  มีจ  านวน 0.591 ล้านตนัในปีพ.ศ. 2559 มีจ  านวน 0.606ลา้นตนั เพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2560  
เป็นจ านวน 0.618ล้านตัน และ ในปีพ.ศ. 2561 มีปริมาณ0.638ล้านตันมีการแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
ของขยะอนัตรายจากชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนปริมาณขยะอนัตรายจากอุตสาหกรรมนั้นมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2557 -2559 จ านวน 2.065, 2.8 และ2.8 ลา้นตนั ส่วนในปีพ.ศ. 2559 -2561 จ านวน 
2.8, 1.95 และ1.2 ล้านตัน  มี แนวโน้มลดลงของป ริมาณขยะอันตรายจาก อุตสาหกรรม  
ส่วนในปริมาณขยะอันตรายจากสถานพยาบาลนั้ น มีปริมาณเพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2557 – 2560  
จ านวน 0.052,0.054, 0.056 และ0.058ล้านตนั และลดลงในปีพ.ศ. 2560 – 2561 จากจ านวน 0.058 
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ลา้นตนั เป็น 0.055 ลา้นตนั (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560b) (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

  จากตารางท่ี 1 อธิบายไดว้า่ จากการศึกษาปริมาณขยะอนัตรายจากชุมชนยอ้นหลงั 
5 ปี มีจ  านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหากไม่มีการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนด้วยระบบ 
การจดัการท่ีเป็นระบบและมีมาตรฐานอาจท าให้สารอนัตรายท่ีอยูภ่ายในกระจายไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม
และกลบัมาสู่มนุษยไ์ด ้ 

 

4. บริบทพืน้ทีศึ่กษา 

1. อาณาเขตทีต่ั้ง 

 เทศบาลนครนครปฐม ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม อยูห่่าง
จากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางบรมราชชนนี 
51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร(เทศบาลนครนครปฐม, 2562) 

 เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล จดัตั้งตามพระราชบญัญติัจดัการ
สุขาภิบาลตามหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก 127 เม่ือปี พ.ศ. 2453  มีพื้นท่ีในความรับผิดชอบในขณะ
จดัตั้งประมาณ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นทีในต าบลพระปฐมเจดียท์ั้งต าบล ต่อมาเม่ือมี
การตราพระราชบญัญติั จดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 แล้วจึงมีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาล
เมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศเมือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2478 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หน้า 
1666 ลงวนัท่ี 10 ธันวาคม 2478)และมีการยกระดบัเป็นเทศบาลนคร ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง
เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม พ.ศ. 2542(ให้ไว ้ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2542 เป็นปีท่ี 54 
ในรัชกาลท่ี 9)  

 ปัจจุบนัเทศบาลนครนครปฐม มีพื้นท่ี 19.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี
ประมาณ 12,406.25 ไร่(ตามพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 108 ตอนท่ี 221 ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2534) โดยมีอาณาเขตติดต่อ
ดังน้ี  ทิศเหนือติดต่อกับต าบลนครปฐม และต าบลบ่อพลับ ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบล 
พระประโทน และต าบลธรรมศาลา ทิศใตติ้ดต่อกบั ต าบลห้วยจรเข ้ต าบลสนามจนัทร์ และต าบล
บางแขมทิศตะวนัตกติดต่อกบัต าบลล าพยา และต าบลหนองปากโลง 
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2. ขอบเขตการปกครอง  

เทศบาลนครนครปฐม มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นท่ีและจดัตั้งชุมชน 77 
ชุมชน ตามเขตการเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขต ดงัน้ี 

1) เขตการเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดว้ย 22 ชุมชน  

2) เขตการเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดว้ย 15 ชุมชน   

3) เขตการเลือกตั้งท่ี 3 ประกอบดว้ย 17 ชุมชน 

4) เขตการเลือกตั้งท่ี 4 ประกอบดว้ย 23 ชุมชน  

3. จ านวนประชากร 

 ประชากรในเขตเทศบาลนครนครปฐม ตามสถิติทะเบียนราษฎร ในช่วง 5 ปี 
ท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2557- 2561) ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี  2 แสดงจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 2557 - 2561 
ปีพ.ศ. ประชากรชาย (คน) ประชากรหญงิ (คน) ประชากรทั้งหมด (คน) 

2557 37,051 41,729 78,780 

2558 37,071 41,528 78,599 

2559 36,486 41,165 77,651 

2560 36,323 40,662 76,985 

2561 35,814 40,141 75,955 

ท่ีมา : ส านกัทอ้งถ่ินเทศบาลนครนครปฐม, 2561 

 จากตารางท่ี  2 แสดงจ านวนประชากรในช่วง 5 ปี ท่ีผ่านมาในปีพ.ศ. 2557- 2561  
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ในปีพ.ศ. 2557 มีประชากรชาย 37,051 คน และประชากรหญิง 41,729 
คน รวมประชากรทั้งหมด 78,780 คน ในปีพ.ศ. 2558 จ านวนประชากรชายเพิ่มข้ึนเป็น 37,071 คน 
ส่วนประชากรหญิงลดลงเป็น 41,528 คน ท าให้จ  านวนประชาทั้ งหมดลดลงเป็น 78,599 คน  
จากปีพ.ศ. 2557 ในปีพ.ศ. 2559 จ านวนประชากรชายและหญิงลดลงเป็น 36,486 คน และ 41,165 
คน ตามล าดับ ท าให้จ  านวนประชากรลดลงจากปีพ.ศ. 2558 เป็น 77,651 คน ในปีพ.ศ. 2560  



  30 

มีจ านวนประชากรลดลงอยา่งต่อเน่ือง คือ ประชากรชาย 36,323 คน และประชากรหญิง 40,662 คน 
จ านวนประชากรทั้งหมด 76,985 คน และปีล่าสุด พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 75,955 คน 
ลดลงจากปีพ.ศ. 2560 อย่างต่อเน่ือง สัมพนัธ์กับจ านวนประชากรชายและหญิงท่ีลดลงเช่นกัน  
คือ 35,814 คนและ 40,141 คน  

4. สภาพเศรษฐกจิและสังคม 

 ด้านสภาพเศรษฐกจิ 

  1) ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครนครปฐมมีทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียว 

ทั้ งท่ี เป็นแหล่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและโบราณคดี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียว 
ทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร พระราชวงัสนามจนัทร์ วดัพระประโทน
เจดียว์รวหิาร วดัไผล่อ้ม วดัพระงาม วดัเสน่หา หมู่บา้นขา้วหลาม ถนนคนเดินศรีทวารวดีนครปฐม  

  2) ด้านการพาณิชย์ เทศบาลนครนครปฐมมีกิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

ได้แก่ โรงแรม 37 แห่ง โรงภาพยนตร์ 8 แห่งสถานีขนส่ง 1 แห่ง สถานบริการเริงรมย์ 8 แห่ง  
ร้านเสริมสวย 230 ร้าน สถานบริการน ้ ามนั 8 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 แห่ง ร้านสะดวกซ้ือ 30 แห่ง 
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและท่ีสะสมอาหาร 537 แห่ง แผงลอย 364 แห่ง ตลาดสด (เอกชน) 2 แห่ง 
และตลาดสด (เทศบาลนครนครปฐม) 5 แห่ง  

  3) ด้านการประกอบอาชีพ เทศบาลนครนครปฐมมีประชากรตามทะเบียน

ราษฎร์ ทั้ งหมด 75,955 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 35,814 คน และประชากรหญิง 40,141 คน 
จ านวนประชากรดังกล่าวเป็นเพียงจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาลนคร
นครปฐมเท่านั้น ยงัมีประชากรแฝงอีกจ านวนหน่ึงท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ พกัอาศยั และแรงงาน 
ต่างด้าว รวมทั้ งนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงไม่สามารถยืนยนัตัวเลขท่ีแน่นอนว่ามีจ  านวนเท่าใด  
ท าใหก้ารวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 
ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อม ขยะมูลฝอย สาธารณูปโภค จึงนับเป็นกลุ่มประชากรท่ีส าคัญ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเมือง 
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 ด้านสภาพสังคม   

  1) ด้านการศึกษา เทศบาลนครนครปฐมมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลนคร

นครปฐม ดัง น้ี  1) ระดับ เตรียมอนุบาล คือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัย เรียน  จ านวน 7 แห่ ง   
2) ระดับอนุบาล จ านวน 1 แห่ง 3) ระดับประถมศึกษา จ านวน 13 แห่ง  4) ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 14 แห่ง 5) ระดบัอนุปริญญา จ านวน 3 แห่ง และ 6) ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง 

   2) ด้านสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐมมีสถานบริการดา้นสาธารณสุข

และสถานประกอบการต่างๆ ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 
3 แห่งและศูนยบ์ริการสาธารณสุข สังกดัเทศบาลนครนครปฐม 2 แห่ง 

  ด้านศาสนาประเพณ ีวฒันธรรม  

   1) ด้านการนับถือศาสนา ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ประกอบไปด้วย

คนไทยท่ีมีเช้ือสายบรรพบุรุษเช้ือชาติแตกต่างกัน เช่น ไทย จีน มอญ ลาว แขก ฝร่ังและอ่ืน ๆ   
อยู่อาศยักันเป็นกลุ่มก้อนมีความเช่ือและนับถือศาสนาแตกต่างกันไปท่ีส าคญั และมีประชากร 
ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนครนครปฐม นบัถือมากท่ีสุด คือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.49 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ ศาสนาคริสต ์ร้อยละ 1.49 และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.02 

   2) ด้านประเพณีและงานประจ าปี วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเทศบาล

นครนครปฐม เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการสะสมวฒันธรรมท่ีดีงามส่งต่อมายงัรุ่นลูกรุ่นหลาน 
ในปัจจุบนั เกิดเป็นงานประเพณี วฒันธรรมท่ีส าคญั คือ งานมหาธีรราชเจา้ร าลึก งานเทศกาลอาหาร

และผลไม้ งานประเพณีสงกรานต์ (ถนนต้นสน) งานนมสัการองค์พระปฐมเจดีย ์งานประเพณี 
ลอยกระทง งานเทศกาลกินเจ งานเทศกาลกฐิน ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐม เป็นตน้  

 3) ด้านสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก

จังหวดันครปฐม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากหมู เช่น กุนเชียง หมูหยอง หมูฝอย หมูแผ่น เป็นต้น  
และผลิตภณัฑจ์ากเกษตรกรรม เช่น ส้มโอ มะพร้าวน ้าหอม เป็นตน้ รวมถึงขา้วหลาม 
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 5. การด าเนินการจัดการขยะของเทศบาลนครนครปฐม  

  ส านักการจัดการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีพนักงานเทศบาล 35 คน 
ลูกจา้งประจ า 11 คน และพนกังานจา้ง 211 คน รวมทั้งหมด 257 คน มีหน้าท่ีเก่ียวกบัสาธารณสุข
ชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามยั กองป้องกนัโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและงานอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขงานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบ้ืองต้น
เก่ียวกับศูนย์บริการและทันตสาธารณสุข และงานอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
ประกอบดว้ยหน่วยงาน ดงัน้ี  

 1) งานวชิาการและแผนงานสาธารณสุข 

 2) ฝ่ายบริหารทัว่ไป มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและรับผดิชอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  2.1) งานธุรการ 

  2.2) งานการเงินและบัญชี 

 3) ส่วนส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ี ดงัน้ี  

  3.1) ฝ่ายจัดการคุณภาพน ้า มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงาน            

ในหน้ าท่ี ดัง น้ี  คื อ  งานควบ คุมและตรวจสอบบ าบัดน ้ า เสี ย  งานวิ เคราะห์ คุณภาพน ้ า  
และงานสัตวแพทย ์

  3.2) งานบริการรักษาความสะอาด 

  3.3) งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

  3.4) งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

 4) ส่วนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ี ดงัน้ี 

4.1) งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 ศูนย ์   

4.2) งานบริการทนัตสาธารณสุข 
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4.3) งานส่งเสริมสุขภาพ 

4.4) งานป้องกนัและควบคุมโรค 

  โดยเทศบาลนครนครปฐมมีวิสัยทศัน์ขององค์กรคือ “จัดการศึกษาและบริการ

สาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี มุ่งสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน” และยุทธศาสตร์

ด้านที่ 4 เก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ในกลยุทธ์ข้อที่ 5 ส่งเสริม 

สนบัสนุน การจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และความสะอาดของบา้นเมืองโดยการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วนและมีเป้าประสงค์ข้อที่ 7 เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย น ้ าเสีย ไดม้าตรฐาน มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง และค่าเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม คือ ส่งเสริมพฒันาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่งเสริมและพฒันาดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

  นอกจากน้ีทางผูบ้ริหารไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดัการขยะโดยนายกเทศมนตรี
นครนครปฐมได้แถลงนโยบายแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครนครปฐมทั้ งหมด 9 ด้าน  

โดยด้านที่ 2 คือ นโยบายด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ในขอ้ท่ี 5 คือ เพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดยเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลด คดัแยก สร้างมูลค่า 
และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ รวมทั้งสนบัสนุนการแปรรูปขยะมูลฝอยใหเ้ป็นพลงังาน 
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5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

  (ชาญศักด์ิ สุภรโภคี, 2555)ได้ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมใน 

การจดัการของเสียอนัตรายในบา้นเรือนประชาชนในเขตจงัหวดันครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า 

ในปีพ.ศ. 2555 จงัหวดันครราชสีมา มีปริมาณของเสียอนัตราย ปีพ.ศ. 2554  รวมทั้งส้ิน 475 ตนั  

โดยของเสียอนัตรายส่วนใหญ่เป็นถ่านไฟฉาย คิดเป็นร้อยละ 56.93 รองลงมาเป็นหลอดไฟฟลูออ

เรสเซนต ์คิดเป็นร้อยละ 28.61 และภาชนะใส่สารเคมีก าจดัศตัรูพืช คิดเป็นร้อยละ 9.88 ส่วนท่ีเหลือ

เป็นภาชนะใส่น ้ ามนัเคร่ืองยนต์ ภาชนะใส่น ้ ามนัเคร่ืองรถมอเตอร์ไซค์ กระป๋องสเปรย ์แบตเตอร่ี

โทรศพัท แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละอ่ืนๆ ในดา้นปัญหาอุปสรรคพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดความ

ตระหนัก ขาดการมีส่วนร่วมกับทางราชการ ขาดองค์ความรู้ด้านการจดัการของเสียอนัตรายใน

บา้นเรือน นอกจากน้ีราชการส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล) ยงัไม่มีศกัยภาพ

เพียงพอในการจดัการของเสียอนัตรายในบ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีของตนเองและขาดการ

สนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจัยด้าน 

การบริหารจดัการของเสียอนัตรายในบา้นเรือนประชาชน พบวา่ เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลในพื้นท่ีเป็นศูนย์กลงเป็นผูบ้ริหารจดัการของเสียอันตราย คิดเป็นร้อยละ 85 รองลงมา

ประชาชนบริหารจดัการเอง คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนท่ีเหลือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา

และโรงพยาบาลของรัฐเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ ดงันั้น รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม

ในการจดัการของเสียอนัตรายในบา้นเรือนประชาชนในเขตจงัหวดันครราชสีมาก็คือ การบริหาร

จดัการโดยมีภาครัฐไดแ้ก่ องคก์ารบริหาส่วนจงัหวดันครราชสีมา หรือเทศบาลหรือองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลหรือโรงพยาบาลของรัฐเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ 

  (ทัศนีย์วรรณ นวลหนู , 2556) ได้ศึกษาเร่ือง “การจดัการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” ผลการศึกษาพบว่าการจดักลุ่มขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็ก มียงัไม่มีการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนเพียง 1 แห่ง 
ส่วนอีก 1 แห่ง มีการคดัแยกจดัเก็บขยะอนัตรายจากชุมชนแต่ยงัไม่มีการก าจดัท่ีถูกตอ้งเน่ืองจาก
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กขาดความพร้อมและศกัยภาพในการจดัการ ขณะท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลางไม่มีการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน และไม่มีนโยบายในการ
จดัการขยะอนัตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ มีเพียงการจดัการขยะทัว่ไปเท่านั้นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ มีการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอย่างครบวงจร มีนโยบายและ
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โครงการในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดั ด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอยา่งต่อเน่ือง
ซ่ึงในภาพรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่มีความพร้อมและศกัยภาพเพียงพอเหมาะสม
ในการจดัระบบการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนแบบครบวงจรมากท่ีสุดปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย ปัจจยั

ภายใน ไดแ้ก่ ปริมาณขยะอนัตรายจากชุมชนผูบ้ริหาร นโยบายหรือโครงการในการจดัการขยะ
อนัตรายจากชุมชน กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และความพร้อมและศกัยภาพขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ปัจจยัภายนอก ได้แก่นโยบายการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน 

  (ปาลิกา วรรณวิไล, 2559)ไดศึ้กษาเร่ือง “การวิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยและ
ยุทธศาสตร์ส าหรับกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ช่องว่างส าคญัของกรุงเทพมหานคร คือ 
ประเด็นการสร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื และการวเิคราะห์ SWOT พบวา่ จุดแข็ง
ของกรุงเทพมหานคร คือ การก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารงาน งบประมาณ บุคลากร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจดัการขยะมูลฝอยอย่างชดัเจน จุดอ่อนของกรุงเทพมหานคร คือ 
การขาดแคลนบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ การขาดแคลนงบประมาณ รวมถึงการขาดการประสานท่ีดี
ระหว่างเจา้หน้าท่ีกบัประชาชน โอกาสของกรุงเทพมหานคร คือ การรวบรวมฐานขอ้มูลชุมชน  
ท าให้ทราบถึงสภาพสังคมของชุมชนและสามารถน าไปสนบัสนุนในการสร้างความร่วมมือจาก
ชุมชนต่าง ๆ ไดร้วมถึงการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการ
ขยะ อุปสรรคของกรุงเทพมหานคร คือ มีประชากรแฝงจ านวนมาก ท าให้ควบคุมพฤติกรรมหรือขอ
ความร่วมมือในการจดัการขยะเป็นไปไดย้ากและประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดจิตส านึกต่อการจดัการ
ขยะ ยุทธศาสตร์ 5 ด้านท่ีน าเสนอคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะ 
มูลฝอยและของเสียอนัตราย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบูรณาการ
กระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาศกัยภาพของ
กรุงเทพมหานครในการบริหารขยะมูลฝอยรวมถึงการก าหนดกลยุทธ์หลกัแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อม
ทั้งน าเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนกลยุทธเพื่อท่ีจะสามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  (พีรยา วชัโรทยั, 2556) ได้ศึกษาเร่ือง “การจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง” ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ
จัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง เร่ิมต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไดรั้บความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะจากบา้นเรือน เทศบาลมีการคดัแยกขยะ มีการส่งเสริม 
ให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในองคก์รพฒันาศกัยภาพตนเอง ดา้นการจดัการขยะ มีการวางเป้าหมายใน

ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงมียุทธศาสตร์และโครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์เป็นตวัขบัเค ล่ือน ใช้
ระบบ ISO 14001 ในการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผูน้ าชุมชนและเจา้หนา้ท่ีเป็นตวักลางประสานการ
ท างานระหว่างเทศบาลกบัประชาชน  การวิเคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง พบว่าผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบมีการ
ปฏิบติังานเชิงประจกัษ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความกระตือรือร้น มีความช านาญดา้นการจดัการขยะ
มูลฝอยแต่ยงัขาดแคลนบุคลากรระดบัปฏิบติัการ มีการแบ่งงานตามหน้าท่ีอย่างชัดเจน มีการน า
ระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย/แผน/โครงการยึด
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทางเพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน มีวิธีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัเทศบาล การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกพบว่า 
หน่วยงานของรัฐและองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้มาช่วยสนบัสนุนการพฒันาการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล 

  (วิทยา ทศันไพบูลย์, 2560) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัก าแพงเพชร” ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหาร
จดัการขยะพบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจดัการขยะตามกฎหมาย 
แต่บุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือมีไม่เพียงพอ และการบงัคบัใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพการ
พฒันา กลยุทธ์การบริหารจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัก าแพงเพชร มี 9 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 1) พฒันาการจดัท า แผนจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) พฒันาการ
จดัท างบประมาณในการบริหารจัดการ ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  3) สร้างเสริม
สมรรถนะผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน การจดัการขยะร่วมกบัชุมชน
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ  4) สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง ในการบริหารจดัการขยะร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน  5) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการจดัการ
ขยะให้ประชาชนใน ชุมชนทอ้งถ่ิน  6) ส่งเสริมให้มีหน่วยงานหลกัในทอ้งถ่ินรับผิดชอบจดัการ
ขยะ  7) พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินในการจดัการขยะ  8) สร้างความ
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ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการจดัการขยะ และ 9) ปรับปรุง กระบวนการควบคุม ก ากบั ติดตาม 
และประเมินผลการบริหารจดัการขยะอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

  (วีรกาล อุปนันท์, 2556) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการก าจดัขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ผล
การศึกษาพบวา่แนวทางการก าจดัขยะมูลฝอยควรมุ่งเนน้การลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
โดยการ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ให้ไดม้ากท่ีสุด และ
ด าเนินกิจกรรมดา้นการลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย ซ่ึงเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง  โดยสร้างแรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจ ต่อไป  

  (เสาวลกัษณ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ & จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2560)ได้ศึกษาเร่ือง “แนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษาพบวา่ จงัหวดัปทุมธานีมีปัญหาขยะมูลฝอย
ตกคา้งสูงสุดติด 1 ใน 6 ของประเทศ ครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่คดัแยกและน าไป
ก าจดัทิ้งเทกองรวมทั้งมีการคดัคา้นโครงการสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่จากประชาชน
ในพื้นท่ีเสมอ ด้านสภาพพื้นท่ีโดยรวมของจงัหวดัปทุมธานีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าจึงเกิดน ้ าท่วม
บ่อยคร้ัง ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีแกปั้ญหาขยะมูลฝอยโดยวา่จา้งบริษทัเอกชนเขา้มารับขยะมูลฝอย
ไปก าจดันอกพื้นท่ีซ่ึงตอ้งอาศยังบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภาคประชาชนตอ้งการให้ปรับปรุง
พื้นท่ีทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้ดีข้ึนมากกว่าสร้างพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ขอ้เสนอแนะจาก
การศึกษาคร้ังน้ี คือ จงัหวดัปทุมธานีควรปรับปรุงพื้นท่ีทิ้งขยะมูลฝอยเดิมให้กลายเป็นบ่อฝังกลบ
ขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมถึงควรมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจและส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจมากข้ึน หากจะสร้างพื้นท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่ 

  (อนนัต์ โพธิกุล, 2561) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารจดัการขยะชุมชน ของเทศบาล
เมืองแสนสุข อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี” ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ใชแ้ผนปฏิบติัการ “จงัหวดัสะอาด” (พ.ศ. 2559 
– 2560) ภายใตห้ลกัการ 3 Rs หรือ 3ช คือการใช้น้อย ใช้ซ ้ า และน ากลบัมาใช้ใหม่และหลกัการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “ประชารัฐ”เป็นแนวทางในการบริหาร มีการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้
ดังน้ีคือ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยระยะต้นทาง ใช้การรณรงค์สร้างวินัย สร้างจิตส านึกให้
ประชาชน รู้ถึงความรับผิดชอบท่ีจะช่วยกนัในการก าจดัขยะ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยระยะ
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กลางทาง ใช้ก ากบัดูแลและการควบคุมมิให้ก่อให้เกิดอนัตรายระหวา่งขนถ่าย ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม
ป้องกนัไม่ให้น ้ าเน่าเสียไหลลงถนน ป้องกนัไม่ให้ขยะมูลฝอยตกหล่นในขณะขนส่งเป็นตน้ การ
เก็บขนส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอยใช้การจ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และ
ด าเนินการเองในการเก็บขนขยะชายหาด และการบริหารจดัการขยะมูลฝอยระยะปลายทาง มีการ
บริหารจดัการใชร้ะบบการฝังกลบตามหลกัการสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ท าปุ๋ยหมกั หมกัผลิต
แก๊ส เผาในเตาเผาเฉพาะขยะติดเช้ือ และระบบขนถ่ายขยะมูลฝอย 
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บทที ่3  

วธีิด าเนินการวจัิย 

   งานวิจยัเร่ือง “การจดัการขยะอันตรายจากชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลนครนครปฐม”  

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของเทศบาลนคร

นครปฐม และปัญหาในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม

การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน

สมบูรณ์และตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. เกณฑก์ารคดัเลือกพื้นท่ี 

 2. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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1. เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกในพื้นท่ีเทศบาลนครนครปฐม เป็นหน่ึงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดันครปฐมซ่ึงเป็นหน่ึงในพื้นท่ีจังหวดัท่ีมีความเป็นชุมชนเมือง  
มีประชากรแฝงท่ีอยู่ในพื้นท่ีจ  านวนมากและเป็นจงัหวดัน าร่องในการแก้ไขปัญหาการก าจัด 
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอนัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
สมควรก าหนดระเบียบการปฏิบติัราชการเพื่อก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
การจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบูรณาการแผนและแนวทาง 
ในการด า เนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดแนวทางการท างาน การสั่งการ 
การแกไ้ขปัญหาให้เป็นไปอยา่งเป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้การแกไ้ขปัญหา
ในการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีดงักล่าวสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1. ผู ้บริหารเทศบาลนครนครปฐม ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและ
ผูอ้  านวยการส านกัการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  
          2. พนักงานผูป้ฏิบัติงาน ได้แก่พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานประจ ารถเก็บ
รวบรวมขยะ พนกังานกวาดถนนของเทศบาล (ถา้มี) พนกังานประจ าหลุมฝังกลบขยะ (ถา้มี) 
         3. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้น ท่ี เทศบาลนครนครปฐม จะท าการสุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจบัฉลาก โดยก าหนด 
การสุ่มโดยการจับฉลากชุมชนตัวอย่างจากเขตเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงประกอบด้วย 
เขตการเลือกตั้ ง 4 เขต โดยสุ่มมา 1 เขต คือ เขตการเลือกตั้ งท่ี 1 และสุ่มชุมชนจาก 22 ชุมชน 
โดยสุ่มมา 1 ชุมชน คือ ชุมชนหลงัศูนยพ์ฒันาเด็ก 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

           เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (Research Instruments) ซ่ึงน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์แลว้สรุปออกมาเป็นผลของวิจยั เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการการวจิยัคร้ังน้ี คือ  
 
          แบบสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
          ผูว้ิจยัได้ท าการก าหนดหัวข้อหรือประเด็นไวไ้วเ้พียงกวา้งๆ ล่วงหน้า โดยเป็น
ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด  ในการสัมภาษณ์สามารถปรับ เป ล่ียน เพิ่ ม เติมได้ เพื่ อให ้
เกิดความชดัเจนของค าตอบครอบคลุมประเด็นการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน และ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

ผูว้จิยัมีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1 ) ท าหนังสื อจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร  เพื่ อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกเขา้ไปเก็บขอ้มูลภายในพื้นท่ีเทศบาลนครนครปฐม 

 2) ติดต่อกับบุคคลท่ี เป็นกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก นัดหมาย ว ัน  เวลา สถานท่ี 
เพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ 

 3) ช้ีแจงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ บทบาท หน้าท่ีของผูว้ิจยั เพื่อให ้
มีความเขา้ใจตรงกบัในการเก็บขอ้มูล และสร้างความคุน้เคยกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 4 ) ท าก ารเก็ บข้อ มูล  เพื่ อ ให้ มี ค วาม เหมาะสมกับก ลุ่มผู ้ให้ ข้อ มู ลหลัก  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)  โดยท าการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่ 
ผูบ้ริหารและพนักงานผูป้ฏิบติังานของเทศบาลนครนครปฐมและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี
ชุมชนหลงัศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลนครนครปฐมสัมภาษณ์ท่ีเป็นลกัษณะของการสนทนา จดัรูปแบบ
ทั้งลักษณะเป็นทางการ (Formal Interview) และไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ทั้งน้ีข้ึนอยู ่
กับ บุคคลและ เห ตุการณ์  เพื่ อให้ เกิดบทสนทนา ท่ี เป็ นธรรมชาติระหว่างผู ้สั มภาษ ณ์ 
และผูใ้ห้สัมภาษณ์ ให้อยู่ในลักษณะของการพูดคุยสนทนา  โดยเช่ือมโยงความคิด ความรู้สึก  
ซ่ึงอาจจะท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บขอ้มูล หรือประเด็นท่ีน่าสนใจใหม่ๆ  เพื่อน ามาประกอบการศึกษาต่อไป 
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โดยมีแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สัมภาษณ์ในเร่ืองการด าเนินการจดัการ
ขยะอนัตรายจากชุมชน และปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน  
ในพื้นท่ีเทศบาลนครนครปฐมในแต่ละหัวข้อในผูท่ี้เก่ียวข้องในขั้นตอนการด าเนินการจดัการ 
ขยะอนัตรายจากชุมชน ผูว้จิยัจะหยุดเก็บขอ้มูลเม่ือผูว้จิยัไดข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะอ่ิมตวั หรืออีกนยัหน่ึง 
คือ ไม่ว่าผูว้ิจยัจะเก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักอีกก่ีคนก็ไม่สามารถสรุปมโนทัศน์ (Concept)  
เป็นอยา่งอ่ืนไปได ้

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
ต่างๆ ศึกษาค้นควา้เอกสาร (Documentary Research) ทบทวนว่าผูใ้ดเคยศึกษาประเด็นน้ีไวบ้้าง 
และเป็นการหากรอบแนวคิด โดยผูศึ้กษาได้คน้ควา้เอกสารทางวิชาการ ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ
วชิาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม รวมถึงงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดค้น้ควา้จากสถาบนั
ต่างๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
คน้ควา้มากท่ีสุด เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ประกอบการศึกษางานวิจยั โดยน ามาก าหนดกรอบแนวคิด 
ประเด็นวตัถุประสงค์ในบทท่ี 1 และน ามาประกอบการอธิบายผลการศึกษาในบทท่ี 5 ซ่ึงมีขอ้มูล  
ท่ีต้องการ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีระบบการจัดการขยะมูลฝอย พระราชบัญญัติและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลในการจดัการขยะความรู้ทั่วไปเก่ียวกับขยะอนัตราย 
จากชุมชนบริบทพื้นท่ีศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวม 
โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลัก  ข้อมูลจากการสังเกตของผู ้วิจ ัย 
ในขณะท่ีท าการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง เอกสาร ด าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) โดยพิจารณา 
ผลการศึกษาในประเด็นเดียวกันด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 3 วิธี และน าข้อมูล 
ท่ีถูกตอ้งมารวบรวมและสรุปตามประเด็นท่ีศึกษา เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อ มูลจากวิ ธีก ารสั มภาษณ์ และวิ ธีก ารสั ง เกต  ท่ี ได้ผ่ านการตรวจสอบ 
ความน่าเช่ือถือและเพียงพอต่อการวิเคราะห์แล้ว จะถูกน ามาจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็น 
ท่ีศึกษา และท าการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับขั้นตอน  
การวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปและอภิปรายผล โดยน าแนวคิดทฤษฎีท่ี เก่ียวข้อง 
ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นเอกสารมาประกอบการอภิปราย และน าเสนอ 
ผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ (Descriptive) ท่ีเป็นระบบและมีความชดัเจนมากข้ึน 
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บทที ่4  

ผลการวจัิย 

จากการศึกษาการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน และปัญหาอุปสรรค  

ในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้วิธีการศึกษา

เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

เทศบาลนครนครปฐม เจา้หน้าท่ีในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ พนักงานผูป้ฏิบติังาน 

ในการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย (พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานประจ ารถเก็บขยะ 

พนักงานคดัแยกขยะ) และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครนครปฐมบริเวณหลังศูนยพ์ฒันาเด็ก  

รวมจ านวน 18 คน ผลการศึกษาน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

 ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

ส่วนที ่1 การด าเนินการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายชุมชน ตามระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

(Solid Waste Management System) ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดขยะอันตราย การจัดการขยะ

อันตรายท่ีแหล่งก าเนิด(การคัดแยกและกักเก็บไว้ชั่วคราว) การเก็บรวบรวมขยะอันตราย  

การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตราย การขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตราย และการก าจดั

ขยะอนัตราย ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. การเกดิขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาแหล่งก าเนิดขยะอนัตรายจากชุมชน พบวา่ ขยะอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 

มีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวนัภายในบ้านเรือน ท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม 

ร้านคา้ อาคารส านกังานท่ีเป็นสถานท่ีราชการและสถานศึกษา เป็นตน้  

โดยช นิ ดของขยะอัน ตราย ท่ี พบ ในถังขยะของเท ศบ าล มีทั้ งข ยะ ท่ี มี สมบั ติ 

เป็นสารกัดกร่อน สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารพิษ สารเคมีและสารไวไฟ  ได้แก่ หลอดไฟ 

ฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว บรรจุภัณฑ์น ้ ายาล้างห้องน ้ า กระป๋อง 

ยาฆ่าแมลง  กระป๋องสเปรย์ฉีดผม และกระป๋องสเปรย์น ้ ายาดับกล่ิน  แบตเตอร่ีรถยนต ์

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีหมดอายุการใช้งานซ่ึงพบได้ในปริมาณเล็กน้อย โดยชนิดของขยะอนัตราย 
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ท่ีพบเป็นจ านวนมาก ได้แก่ กระป๋องยาฉีดยุง ถ่านไฟฉายท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว บรรจุภณัฑ์

บรรจุน ้ายาลา้งหอ้งน ้า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

  “ขยะพวกน้ีมักจะเจอเยอะตามบ้านคนทั่วไป เพราะเป็นส่ิงท่ีเขาใช้กันภายใน

ครัวเรือน” 

       (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 3, พฤศจิกายน 2562) 

      

 “ส่วนใหญ่จะเจอในชุมชนมากกว่า แต่ขยะอนัตรายพวกน้ีเด๋ียวน้ีไม่ค่อยเยอะ

เหมือนแต่ก่อนแลว้...” 

   (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 

   

 “...บางทีก็เจอท่ีหอบ้าง เจอท่ีโรงเรียนบ้าง เขาก็ใช้กนัปนๆ กนัมาซะส่วนใหญ่ 

แลว้ก็พวกร้านเสริมสวยท่ีจะใชก้ระป๋องสเปรยเ์คมีประจ า...”  

     (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562) 

 

 “ส่วนใหญ่เจอน้อยมาก เจอพวกหลอดไฟมากกว่า น่าจะแค่ประมาณ 1 กิโลกรัม

ต่อเดือนเท่านั้นแหละท่ีพบ และส่วนใหญ่ก็ส่งใหท้าง อบจ. ไปก าจดั” 

     (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน2562) 

 

 “ส่วนใหญ่ก็มีพวกถ่านไฟฉาย อะไรแบบน้ีแหละแต่ไม่ค่อยเยอะ แลว้ก็หลอดไฟ 

ท่ีเปล่ียนแน่ๆ ส่วนน ้ายาลา้งหอ้งน ้าก็ใชข้วดนึงไดป้ระมาณ 3 -4 เดือน ” 

 (ประชาชนครัวเรือนท่ี 1, สิงหาคม 2562) 
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 “มีถ่านนาฬิกาบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะ แล้วก็กระป๋องยาฉีดยุงเพราะว่ายุงมันเยอะ  

มาจากท่อน ้าบา้งอะไรบา้ง แลว้ก็หลอดไฟนานๆจะเปล่ียนทีนึง...” 

(ประชาชนครัวเรือนท่ี 2, สิงหาคม 2562) 

 

 “....ก็มีพวกดีดีที ยาฉีดยุงเยอะหน่อย แล้วก็ขวดน ้ ายาล้างห้องน ้ า แล้วก็สเปรย ์

ฉีดผมท่ีใชป้ระจ า” 

(ประชาชนครัวเรือนท่ี 6, สิงหาคม 2562) 

 

  “ส่วนใหญ่จะมีหลอดไฟประมาณ 5 -6 หลอดต่อเดือน เพราะว่าบางทีลูกค้า 

ท่ีมาซ้ือของก็จะเอาของเก่ามาใหเ้รา ฝากเราทิ้งดว้ย” 

  (ประชาชนครัวเรือนท่ี 10, สิงหาคม 2562) 

   

 “....จะมีพวกถ่านต่างๆ มากกว่าเพราะว่าโกนหนวดทุกวนัและก็เม้าคอมพ ์

อีกประมาณ 5 กอ้นต่อเดือน” 

(ประชาชนครัวเรือนท่ี 5, สิงหาคม 2562) 

   

 “ส่วนใหญ่ก็มีไม่เยอะมีพวกน ้ายาลา้งหอ้งน ้ามากกวา่ ประมาณขวดละเดือนเท่านั้น

แหละ เพราะวา่ใชผ้งซกัฟอกดว้ยเวลาขดัหอ้งน ้า.... ”  

  (ประชาชนครัวเรือนท่ี 9, สิงหาคม 2562) 
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2. การจัดการขยะอนัตรายทีแ่หล่งก าเนิด 

จากการศึกษาการจดัการขยะอันตรายอันตรายจากชุมชนท่ีแหล่งก าเนิด  โดยศึกษา 

ดา้นการคดัแยกและการกกัเก็บไวช้ั่วคราว พบว่า ในขั้นตอนการด าเนินการคดัแยกขยะอนัตราย 

จากชุมชนทางเทศบาลไม่ไดน้โยบายบงัคบัให้ชุมชนมีการคดัแยกและพนกังานท่ีปฏิบติังานประจ า

รถเก็บขยะก็ไม่ได้ด าเนินการคัดแยกเช่นกัน แต่ทางเทศบาลมีนโยบายในด้านการให้ความรู้ 

แก่ประชาชนและนักเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ก าเนิดขยะเพื่อลดขยะ 

ไปยงัปลายทาง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้

ด าเนินการคดัแยกประเภทขยะก่อนทิ้งอยูแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป

หรือขยะอนัตราย โดยจะทิ้งขยะทั้งหมดรวมใส่ถุงด าหรือถุงพลาสติก เพื่อรอเทศบาลมาจดัเก็บ 

ไปก าจัดต่อไป มีเพียงขยะอันตรายบางประเภทเท่านั้ น ท่ีประชาชนผู ้ทิ้ งจะท าการคัดแยก 

ออกจากขยะประเภทอ่ืน เช่น  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยผู ้ทิ้ งจะท าห่อด้วยกระดาษ 

หรือใส่ ในกล่องกระดาษ เดิม ก่อนน าไปใส่ ถุงด าทิ้ งรวมย ังจุดวางถังเพื่ อรอการจัด เก็บ 

จากทางเทศบาลต่อไป รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  

  “ทางเทศบาลมีการท าตามนโยบายรัฐบาลโดยการลดขยะทุกประเภทตั้งแต่ตน้ทาง 

กลางทางให้ไปถึงปลายทางให้น้อยท่ีสุด ทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยจะเน้นท ากับโรงเรียนในเขต

เทศบาลและชุมชนทั้ง 77 ชุมชนเป็นธนาคารขยะและเป็นคลสัเตอร์ท่ีเป็นหวัหนา้อีก 2 แห่ง” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 2, กนัยายน 2562) 

 

 “...เชิงนโยบายมีการสนบัสนุนให้โรงเรียนและชุมชน มีการคดัแยกขยะเพื่อน าไป

ขาย เพื่อลดประมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึน  ตั้ งแต่ต้นทางให้ไปถึงปลายทางให้น้อยท่ีสุด เท่าท่ี 

จะเป็นไปไดเ้พื่อลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานดา้นการจดัการขยะใหไ้ดม้ากท่ีสุด” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 
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 “ปกติจะมีรายงานด้านขยะท่ีดูแลอยู่ทุกเดือนเพื่อดูปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในเขต 

ท่ีเทศบาลรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อประเมินสถานการณ์ในการด าเนินการจดัการขยะทุกประเภท 

วา่ควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาอยา่งไรอยูแ่ลว้....” 

  (ผูบ้ริหารคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 

 

 “...ขยะอันตรายท่ี เจอมี 2 ประเภทคือ ขยะอันตรายจากชุมชนท่ีเห็นทั่วไป  

แล้วก็พวกขยะติดเช้ือ ถ้าเป็นสถานพยาบาลของทางเทศบาลเอง จะมีบริษทัเอกชนน าไปจดัการ  

แต่ถ้าขยะอันตรายพวกท่ีมาจากชุมชน เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่จะแยกเท่าท่ีแยกได้ ถ้าเขาใส่มา 

ในพวกขยะอินทรียร์วม ๆ กนั ก็ไม่รู้ ก็แยกไม่ได ้ถูกไหม...”  

                (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 

 

 “ส่วนใหญ่จะแยกขยะอนัตรายพวกน้ีเป็นหลกั ๆ มีพวกหลอดไฟท่ีเขาจะวางมาให ้

แยกออกนอกถุงหรือวางขา้ง ๆ ถงัให้เรามากกว่า ถา้เป็นพวกอ่ืน ๆ ท่ีพอจะขายได ้ไม่ค่อยจะเห็น 

เท่าไรนกั...” 

          (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 3, พฤศจิกายน 2562) 

 

 “...ถา้เห็นก็จะเห็นคนใส่ถุงมาทั้งถุงใส หรือถุงด า เป็นบางบา้นท่ีจะแยกให ้ท าให้

เราเห็นเวลาท่ีเก็บก็แยกไวเ้พื่อความปลอดภยัท่ีจะบาดมือและพวกสารพิษดว้ย ท าใหแ้ยกไดง่้ายข้ึน” 

          (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 4, พฤศจิกายน 2562) 
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 “....ถงัเราก็มีนะ พวกถงัขยะอนัตรายใส่สีแดง แต่วา่พอไปเก็บก็มีขยะทุกประเภท

ใส่มาหมดเลย พวกขยะอินทรีย์หรือพวกขยะทั่วไปก็ใส่รวม ๆ กันหมด ไม่ค่อยแยกให้ บางที 

พวกเศษหลอดไฟท่ีเค้าใส่มาแยกไวไ้ปรวมกับขยะทัว่ไปปนกันไปหมดท าให้เราแยกยากด้วย 

ท างานล าบากข้ึนดว้ย...” 

          (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562) 

 

 “...คนก็ใส่รวมมาหมด ขยะอะไรก็รวมมาหมด แล้วก็โยนลงถังไม่ค่อยเห็น 

เขาแยกให้เท่าไรนกันะ ตั้งแต่ท างานมา จะเห็นแยกให้ก็เคยมีแต่นานแลว้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแยกให้

เราหรอก ขนาดขยะธรรมดายงัไม่แยกเลย พวกขยะอนัตรายพวกน้ีไม่ตอ้งพูดถึง ไม่ค่อยมีหรอก...” 

            (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน 2562) 

 

“ก็ทิ้งรวมไปส่วนใหญ่ ใส่ในถุงพลาสติกสีด าแลว้ก็รอเทศบาลมาเก็บตอนกลางคืน” 

          (ประชาคนครัวเรือนท่ี 7, สิงหาคม 2562) 

 

 “ถา้เป็นหลอดไฟก็จะห่อ 2 ชั้นเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเห็นว่าเป็นหลอดไฟ ตอนจดัเก็บ

ไปได”้ 

(ประชาคนครัวเรือนท่ี 3, สิงหาคม 2562) 
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3. การเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน พบว่า โดยปกติจะมีเจ้าหน้าท่ี 

ออกปฏิบัติงานในการจดัเก็บขยะเป็นประจ าทุกวนั ตั้ งแต่เวลาประมาณ 22.00 น. – 06.00 น.  

โดยจะมีพนกังานประจ ารถเก็บขยะทั้งหมด 3 คนต่อคนั คือ พนกังานขบั 1 คนและพนกังานทา้ยรถ  

2 คน โดยจะใช้วิธีการเก็บขยะจากหน้าประตูบา้นของแต่ละบา้นท่ีวางทิ้งไวแ้ละเก็บบริเวณจุดวาง

ถงัขยะท่ีเป็นจุดวางถงัรวมท่ีตั้งในชุมชน โดยใช้รถยนต์เก็บรวบรวมขยะแบบอดัทา้ย ซ่ึงมีทั้งหมด 

15 คันในการเก็บรวบรวมขยะจากชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมทั้ ง 77 ชุมชน และขยะ 

ท่ีเก็บรวบรวมมามีทั้งขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิลและขยะอนัตราย โดยไม่ไดมี้การเก็บแยกขยะอนัตราย 

รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  

 “ทางเทศบาลเรามีเจ้าหน้าท่ีออกปฏิบัติทุกวนัอยู่แล้ว เป็นภารกิจหลัก ถ้าไม่มี

เจา้หนา้ท่ีไปเก็บจะมีทางชาวบา้นมาร้องเรียนแน่นอน...” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 

  

 “ส่วนใหญ่เราจะเก็บทุกวนัประมาณ 4 ทุ่ม – 6 โมงเช้า โดยปกติ เก็บทุกวนั  

มีบางชุมชนท่ีมีความหนาแน่นจะเป็นวนัเวน้วนั” 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม  2562) 

 

 “เราจะเก็บแทบทุกวันแต่ถ้าว ันไหน คนรถขยะป่วยหรือขาด ว ันนั้ นรถ 

ก็จะไม่สามารถออกไป ไดเ้พราะวา่ 1 คนั มี 3 คน”  

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน 2562) 
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 “...ถ้าเราไม่ได้ เก็บรวบรวมอะไรนะ ก็ ใส่ ถุงด ารวมไปเลย รอทิ้ งที เดียว  

แต่ทางเจา้หนา้ท่ีเขาก็มาเก็บแทบทุกวนั เพราะถา้ขยะมนัลน้ มนัเต็มก็จะส่งกล่ินแลว้ เพราะมนัเป็น

ขยะหลาย ๆ อยา่งรวมกนั...”  

(ประชาคนครัวเรือนท่ี 4, สิงหาคม 2562) 

 

 “ส่วนใหญ่มากลางคืน ช่วงดึก ๆ เลย น่าจะ23.00 – 03.00 น. ช่วงนั้ นแหละ  

แต่ตอนเชา้มาบางทีก็มีขยะจากท่ีอ่ืนมาใหม่นะ มนัก็ลน้บา้ง บางที...” 

(ประชาคนครัวเรือนท่ี 3, สิงหาคม 2562) 

 “ส่วนใหญ่ก็ดึกๆ เลย ถ้าจะมา เพราะว่าเราก็นอนแล้ว กลางคืนแหละ ก่ีโมง 

จ าไม่ไดห้รอก...” 

(ประชาคนครัวเรือนท่ี 9, สิงหาคม 2562) 

 

4. การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตรายจากชุมชน  

จากการศึกษาการแปรสภาพขยะอนัตรายจากชุมชน พบว่า ประชาชนจะทิ้งขยะทั้งหมด

โดยไม่ไดมี้การแปรสภาพก่อนทิ้ง เช่น การบด การอดั การตดั การพบัหรือการยอ่ย  บางคร้ังทิ้งเป็น

ขยะช้ินใหญ่  เช่น ท่ีนอน เก้าอ้ี โซฟา ฯลฯ ท าให้ เกิดความไม่สะดวกในการเก็บรวบรวม  

เม่ือพนักงานเก็บขยะมาท าการจัดเก็บก็จะท าการแปรสภาพขยะบางประเภทเพื่อให้สะดวก 

ในการจดัเก็บไดม้ากข้ึน เช่น การใชเ้ทา้เยียบหรือมือบีบกระป๋องน ้ าอดัลม การบีบขวดน ้ าพลาสติก 

การพบักล่องหรือลงักระดาษ การตดัลวดหรืออลูมิเนียมแผ่น เป็นตน้ ส่วนขยะอนัตรายจากชุมชน

จะไม่มีการแปรสภาพใดๆ  รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“.....ไม่ไดน้ าขยะอนัตรายมาใชใ้หม่ ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งแยกไวต่้างหาก เพราะมีสารเคมี” 

(ประชาคนครัวเรือนท่ี 5, สิงหาคม 2562) 
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 “ส่วนใหญ่ก็ทิ้งขยะปกติ ไม่ไดมี้การแปรสภาพหรือน ากลบัมาใชม้าใหม่อะไร....”  

(ประชาคนครัวเรือนท่ี 7, สิงหาคม 2562) 

 

“ไม่มีการแปรสภาพขยะอนัตรายอยูแ่ลว้ ไม่มีการน ากลบัมาใชใ้หม่เลย” 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 4, พฤศจิกายน 2562) 

 

“ไม่ได้มีการแปรสภาพอะไร เพราะว่าก่อนมาท างานก็ได้รับการอบรมเก่ียวกับข้อมูล 

ของขยะอนัตรายวา่ตอ้งไปก าจดัเฉพาะทางเท่านั้น” 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562) 

 

5. การขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชน 

 จากการศึกษาการขนถ่ายและการขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน พบว่า ในขั้นตอน 

การขนถ่ายและขนส่งขยะทางเทศบาลจะด าเนินการขนส่งขยะท่ีจดัเก็บได้ทั้ งหมดในแต่ละวนั 

ไปยงับ่อฝังกลบขยะของเทศบาลโดยตรงเป็นประจ าทุกวนั และมีการจดบันทึกปริมาณขยะ  

ณ บ่อขยะของทางเทศบาล รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  

“...ปกติก็จะมีคนประจ ารถทั้งหมด 3 คน เป็นคนขบั 1 คนท างานอีก 2 คน เก็บตามบา้น 

และก็พวกตลาดซะส่วนใหญ่ แลว้ก็เอาไปท่ีบ่อเลย วนัต่อวนั เพราะวา่มนัเยอะ ไม่ไดเ้ก็บไวข้า้มวนั” 

 (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 4, พฤศจิกายน 2562) 

 

“....ถ้ารถจากท่ีไปเก็บในแต่ละท่ีของเราก็จะไปท่ีบ่อขยะเลย แต่ว่าเป็นขยะอันตราย 

ท่ีเก็บโดยเฉพาะจะไม่มี ส่วนใหญ่ขยะพวกน้ีจะมีการจดบนัทึกและส่งใหอ้บจ.ดูแล...” 

                                      (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน 2562)  
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“....ส่วนใหญ่เราจะขนถ่ายจากถงัรวมและเก็บจากหน้าบ้านไปยงับ่อขยะของเราเองเลย  

ไม่ค่อยมีขยะตกคา้งเพราะจะมีปัญหาเร่ืองการร้องเรียนตามมา...” 

  (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 

 

6. การก าจัดขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาการก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน พบวา่ การด าเนินการก าจดัขยะท่ีเกิดจาก

บา้นเรือนชาวบ้านจะก าจดัโดยการเผากลางแจง้ เช่น ก่ิงไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง ฯลฯ และบางส่วน 

ท่ีเหลือจะน าไปทิ้งยงัจุดวางถงัขยะของเทศบาลเพื่อให้ทางเทศบาลจดัเก็บไปด าเนินการก าจดัต่อไป

เช่นเดียวกับการก าจัดขยะอันตรายจะก าจัดโดยการน าไปทิ้งยงัจุดวางถังขยะของเทศบาล   

และจากการศึกษาการก าจดัขยะของเทศบาล พบวา่ ขยะท่ีจดัเก็บจากมาทั้งหมดจะถูกขนส่งไปก าจดั

โดยการฝังกลบขยะท่ีบ่อขยะของทางเทศบาลเอง ส่วนขยะอนัตรายจากชุมชนจะใช้วิธีการก าจดั

น าไปส่งใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในการก าจดั รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

 “ใส่ถุงด ารวมไวส้ัก 3-4 วนัก็ไปทิ้งท่ีถงัขยะตลาดโอเดียน” 

  (ประชาชนครัวเรือนท่ี 4, สิงหาคม 2562) 

  

 “วางทิ้งไวห้นา้บา้น รอเทศบาลมาเก็บช่วงกลางคืน”  

 (ประชาชนครัวเรือนท่ี 7, สิงหาคม 2562) 

 

 “ส่วนใหญ่ถ้าเป็นขยะอันตรายจากชุมชนท่ีไม่ใช่ขยะติดเช้ือก็จะส่งไปให ้

ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าจดั เพราะวา่เป็นศูนยใ์หญ่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์อะไรพร้อมกวา่เรา” 

                   (ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562)  
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 “มี ส่วนห น่ึ งท่ี เราจะส่ งไปให้กับทางองค์การบ ริหารส่วนจังหวัดก าจัด  

เป็นแหล่งใหญ่ของจงัหวดั” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 1, ตุลาคม 2562)) 

 

 “ก็จะน าขยะไปฝังกลบมากกว่า เพราะเรามีบ่อขยะเป็นของตวัเอง ไม่ได้มีเตาเผา

อะไรท่ีควบคุมได”้ 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 

 

 “ถา้เก็บขยะมาไดแ้ลว้ก็ไม่ไดแ้ยกประเภท ส่วนใหญ่ก็น าไปฝังกลบตามปกติเลย” 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562) 

 

ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน  

ใน 6 ขั้ นตอน ได้แก่  การเกิดขยะอันตรายจากชุมชน การจัดการขยะอันตรายจากชุมชน 

ท่ีแหล่งก าเนิด(การคดัแยกและการกกัเก็บไวช้ั่วคราว) การเก็บรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน  

การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตรายจากชุมชน การขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตราย 

จากชุมชน และการก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน ผลการศึกษาสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. การเกดิขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน  

ในขั้นตอนการเกิดขยะอนัตรายจากชุมชน พบว่า 1) ขอบเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของเทศบาลเมือง

นครปฐมค่อนขา้งกวา้ง มากถึง 77 ชุมชน มีประชากรประมาณ 75,955 คน ไม่นบัรวมประชากรแฝง

ท่ีเรียนและท างานในเขตเทศบาลนครนครปฐม ท าใหป้ริมาณขยะท่ีเกิดในพื้นท่ีรับผดิชอบมีปริมาณ

มาก 2) การเพิ่ ม ข้ึนของประชากรแฝงในพื้ น ท่ี ท่ีมาอาศัย เพื่ อประกอบอาชีพและศึกษา 

ยงัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี 3) ปัญหาการท่ีประชาชนไม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาขยะ
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มูลฝอย จากสาเหตุดงักล่าวน ามาซ่ึงปัญหาการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครนครปฐม

อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงปริมาณขยะอนัตรายชุมชน รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

 “ ตัวเทศบาลมีพื้นท่ีครอบคลุมค่อนข้างใหญ่และมีประชากรแฝงท่ีมาเรียน 

และท างาน เยอะ ท าให้ ไม่ มีสถาน ท่ีวางถังขยะมากนัก  มักจะเป็นการวางหน้าบ้านแล้ว 

รอทางเทศบาลมาเก็บขนเสียมากกวา่ ถือวา่เป็นดา้นบวกของเราเพราะเป็นนโยบายท่ีตอ้งท าอยูแ่ลว้ 

แต่การสร้างความตระหนักของประชาชนยงัไม่มากเพียงพอ ท าให้ท างานหนักและเกิดช่องว่าง

คนท างาน  เจ้าหน้ า ท่ี และประชาชนในการเข้าใจ เก่ี ยวกับการจัดการขยะใน ปัจ จุบัน 

ในการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน...” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 2, กนัยายน 2562) 

 

 “ของเรามี เว็บไซต์ของเทศบาลอยู่แล้วฝ่ายประชาสัมพัน ธ์ ดูแล เก่ียวกับ 

เร่ืองประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะหรือขอ้มูลพื้นฐานของทางองค์กรอยู่แล้ว 

ในการส่ือสารกบัทางประชาชนในพื้นท่ี...” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 

 

 “ด้านกฎหมายน่ีเรามีเยอะ เรามีดีทั้ งหมดอยู่แล้ว แต่การบังคับใช้ยงัไม่หมด  

คนไม่กลวั ถูกปรับ 1,000 – 2,000 บาทคนไม่กลวั ขบัรถมาทิ้งขยะมาคนไม่กลวั” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 
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2. การจัดการขยะอนัตรายจากชุมชนทีแ่หล่งก าเนิด 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีแหล่งก าเนิด 

พบว่า ปัญหาอุปสรรคเกิดจากการท่ีประชาชนไม่ไดด้ าเนินการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะ

ประเภทอ่ืนโดยจะทิ้งรวมไปในถงัของทางเทศบาล ท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท างานไดล้ าบาก

และเสียเวลาในการคัดแยกขยะ และมีความเส่ียงจากการได้รับอันตรายจากขยะอันตราย  

เช่น การบาดเจ็บจากการสัมผสัวตัถุมีคมท่ีแตกหัก การสัมผสัสารเคมีหรือสารพิษโดยตรง  

หรือการหายใจเอาไอของสารเคมีหรือสารพิษเขา้สู่ร่างกาย รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

 “ก็ทิ้งรวมไปส่วนใหญ่ ใส่ในถุงพลาสติกสีด าแลว้ก็รอเทศบาลมาเก็บตอนกลางคืน” 

  (ประชาชนครัวเรือนท่ี 7, สิงหาคม 2562) 

 

 “....ถงัเราก็มีนะ พวกถงัขยะอนัตรายใส่สีแดง แต่วา่พอไปเก็บก็มีขยะทุกประเภท

ใส่มาหมดเลย พวกขยะอินทรียห์รือพวกขยะทัว่ไปก็ใส่รวม ๆ กนัหมด ไม่ค่อยแยกให้ บางทีพวก

เศษหลอดไฟท่ีเค้าใส่มาแยกไว้ไปรวมกับขยะทั่วไปปนกันไปหมดท าให้ เราแยกยากด้วย  

ท างานล าบากข้ึนดว้ย...” 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562) 

 

 “...คนก็ใส่รวมมาหมด ขยะอะไรก็รวมมาหมด แลว้ก็โยนลงถงัไม่ค่อยเห็นเขาแยก

ใหเ้ท่าไรนกันะ ตั้งแต่ท างานมา จะเห็นแยกใหก้็เคยมีแต่นานแลว้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแยกใหเ้ราหรอก 

ขนาดขยะธรรมดายงัไม่แยกเลย พวกขยะอนัตรายพวกน้ีไม่ตอ้งพูดถึง ไม่ค่อยมีหรอก...” 

  (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน 2562) 
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3. การเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน  

พบว่า ประสบปัญหารถเก็บรวบรวมขยะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน 77 ชุมชน  

ใน 1 วนั ท่ีมีรถเก็บขยะเพียง 15 คนัเท่านั้ น อีกทั้ งไม่มีรถยนต์ท่ีใช้ในการจดัเก็บขยะอันตราย

โดยเฉพาะ อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

นอกจากน้ีจ านวนบุคลากรในการท างาน เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานยงัมีจ านวนไม่เพียงพอ รายละเอียด

ดงัค าสัมภาษณ์ 

 “เราจะเก็บแทบทุกวันแต่ถ้าว ันไหน คนรถขยะป่วยห รือขาด ว ันนั้ นรถ 

ก็จะไม่สามารถออกไป ไดเ้พราะวา่ 1 คนั มี 3 คน” 

      (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน 2562) 

 

  “ส่วนใหญ่เราจะเก็บทุกวนัประมาณ 4 ทุ่ม – 6 โมงเช้า โดยปกติ เก็บทุกวนั  

มีบางชุมชนท่ีมีความหนาแน่นจะเป็นวนัเวน้วนั” 

 (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562) 

 

 “ตอนน้ีภายในของเราบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดหัวหน้างาน ท าให้ท างานไม่ทัว่ถึง

เพราะเรามีหัวก็คือระดบัผอ. ส่วนระดบัล่างก็คือลูกจา้งเลย ส่วนระดบักลางๆ เรามีน้อย มีหัวหน้า

ฝ่ายเสร็จแลว้ พอหัวหน้างานขาดเลย ระดบั 4-5-6 ไม่มีเลย บางทีมาสมคัรได้ปุ๊บซี 3 เขา้มาพอมา 

ก็ไปรักษาการหัวหน้างาน ซี  6 เลยเพราะ 4-5-6 เราขาด มาอยู่สักพักก็ย ้าย ไม่ มีคนย้ายมา  

เรามีโครงสร้างวา่งแต่คนไม่มาแปลก” 

 (ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 
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4. การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตรายจากชุมชน 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอันตราย  

จากชุมชน  ส่วนใหญ่เกิดปัญหาจากการท่ีประชาชนไม่แปรรูปขยะโดยการบด บีบ อดั ท าให้เก็บ

รวบรวมได้ล าบากและใช้พื้นท่ีในจดัเก็บมาก รวมถึงการแปรสภาพขยะอนัตรายก็เช่นเดียวกัน

เน่ืองจากทราบอยู่แล้วว่าไม่เหมาะสมในการแปรสภาพขยะอนัตรายเน่ืองจากอาจเป็นอนัตราย 

และท าใหเ้กิดการร่ัวไหลของสารพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

 “...ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอเก่ียวกับเร่ืองขยะอนัตรายว่ามีอนัตรายอย่างไร  

กบัตวัเจา้หนา้ท่ีเอง ต่อส่ิงแวดลอ้ม เรามีการอบรมใหค้วามรู้อยูเ่สมอ ๆ ...” 

 (ผูบ้ริหารคนท่ี 2, กนัยายน 2562) 

 

 “ไม่มีการแปรสภาพขยะอนัตรายอยูแ่ลว้ ไม่มีการน ากลบัมาใชใ้หม่เลย” 

 (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 4, พฤศจิกายน 2562) 

 

 “ไม่ได้มีการแปรสภาพอะไร เพราะว่าก่อนมาท างานก็ได้รับการอบรมเก่ียวกับ

ขอ้มูลของขยะอนัตรายวา่ตอ้งไปก าจดัเฉพาะทางเท่านั้น” 

  (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม2562) 

 

     “.....ไม่ ได้น าขยะอันตรายมาใช้ใหม่  ส่ วนใหญ่ก็ จะทิ้ งแยกไว้ต่ างหาก  

เพราะมีสารเคมี” 

 (ประชาชนครัวเรือนท่ี 5, สิงหาคม 2562) 

 

  “ส่วนใหญ่ก็ทิ้งขยะปกติ ไม่ไดมี้การแปรสภาพหรือน ากลบัมาใชม้าใหม่อะไร....” 

 (ประชาชนครัวเรือนท่ี 7, สิงหาคม 2562) 
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5. การขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตราย

จากชุมชน พบว่า มีปัญหาเก่ียวกับสภาพการจราจรเส้นทางในการขนถ่ายและการขนส่งขยะ 

ส่วนใหญ่อยู่ในซอยและถนนคบัแคบ ท าให้ประสบปัญหาในการท างานได้ยากยิ่งข้ึนใช้เวลา 

ในการปฏิบัติงานนาน  รวมถึงหากรถเสียก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับทางกลุ่ม 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูบ้ริหารท่ีทราบถึงปัญหาดา้นการขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชน

ท่ีมีจ านวนรถไม่เพียงพอ รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์  

“มี ปัญหาส่วนใหญ่ เก่ียวกับด้านการจราจรเป็นหลัก  รถเสียมีไม่ เพี ยงพอ 

ต่อการท างาน เพราะวา่รถของเรามี 15 คนัในการเก็บขนทั้ง 77 ชุมชนต่อวนั...” 

 (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 

 

“ข้อจ ากัดด้านการจราจรหรือพวกปัญหาน ้ าท่วมตอนฝนตกบางพื้นท่ีท่ีท าให ้

ไม่สามารถเขา้ไปจดัเก็บหรือขนส่งขยะไดใ้นบางพื้นท่ี บางทีรถก็เสียท าใหท้  างานไม่ทนั...” 

(เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 2, ตุลาคม 2562)  

 

 “...บางคร้ังเวลาท่ีออกไปท างานสภาพการจราจรก็มีผล และก็พวกเส้นทาง 

การขนของเรา จะมีซอยย่อยในพื้นท่ี เยอะ ท าให้เวลารถท่ีมีขนาดใหญ่เข้าไปจะเก็บขนยาก 

นอกจากนั้นบางทีตอ้งเอารถจอดไวแ้ลว้ไปเก็บขนมาเพิ่ม” 

 (เจา้หนา้ท่ีคนท่ี 5, พฤศจิกายน 2562) 

 

 “...ตอนน้ีทางเราก็ก าลงัจะตั้งงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งรถขยะเพิ่มมากข้ึนให้

เพียงพอกบัการเติบโตของเมืองนครปฐมและความตอ้งการของคนภายในทอ้งท่ีอีกดว้ย...” 

 (ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 
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6. การก าจัดขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการก าจดัขยะอนัตรายจากชุมชน พบวา่ ทางเทศบาล

นครนครปฐม มีการก าจัดขยะโดยใช้วิธีการฝังกลบขยะ แต่ไม่ได้มีการก าจัดขยะอันตราย 

โดยทางเทศบาลเอง แต่จะด าเนินการก าจดัขยะอนัตรายโดยการส่งไปยงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครปฐมโดยให้เอกชนมาเสนอราคาจ้างเหมาบริการก าจัดขยะอันตรายและบริการขนส่งฯ  

และท าการคดัเลือกโดยวธีิเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

“นโยบายด้านการจดัการการด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด าเนินการประมาณ  

ปี 2540 มีระบบ Sanitary Landfill มีการเทกองแบบควบคุม ปัญหาตอนน้ีคือ ไม่ได้มีการศึกษา

สถานท่ีตั้งหรือความเหมาะสมในการจดัการขยะก่อน.....นอกจากน้ียงัไม่มีการก าจดัขยะอนัตราย 

ไดด้ว้ยตวัเอง” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 2, กนัยายน 2562) 

 

 “เรามีบ่อขยะของเราเอง ห่างจากตวัไปประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นท่ี 232 ไร่อยู่

ทางดา้นทิศเหนือของเทศบาล เราใช้ด าเนินขยะแบบฝังกลบ ซ่ึงขณะน้ีบ่อกลบท่ี 1 ท่ีท าด าเนินการ

มานานแลว้ ก าลงัอยูใ่นระหว่างของบมาท าบ่อท่ี 2 บ่อท่ี 3 ตอนแรกจะไดน้โยบายจากทางรัฐบาล

ประมาณ 200 กวา่ลา้น แต่พอมีรัฐประหารปี 2557 ก็มีการโอนเงินคืน ตอนน้ีก็มีการกองแลว้ฝังกลบ

ไปเร่ือยๆ..... ” 

      (ผูบ้ริหารคนท่ี 3, ตุลาคม 2562) 

 

 “...เท่าท่ีทราบทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเอง เขาก็จะมีเอกชนมาเสนอราคา

เพื่อท าการจา้งเหมาการก าจดัขยะอนัตรายแบบน้ีอยูแ่ลว้ เพื่อใหเ้อกชนไปด าเนินการแทน...” 

(ผูบ้ริหารคนท่ี 1, ตุลาคม 2562) 
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บทที ่5  

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน และปัญหาอุปสรรค  

ในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนของเทศบาลนครนครปฐม โดยใช้วิธีการศึกษา

เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

เทศบาลนครนครปฐม เจา้หน้าท่ีในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ พนักงานผูป้ฏิบติังาน 

ในการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย (พนักงานขับรถเก็บขยะ พนักงานประจ ารถเก็บขยะ 

พนักงานคดัแยกขยะ) และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครนครปฐมบริเวณหลังศูนยพ์ฒันาเด็ก  

รวมจ านวน 18 คน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา  

ส่วนที ่1 การด าเนินการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน 

จากการศึกษาการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายชุมชน ตามระบบการจดัการขยะมูลฝอย  

(Solid Waste Management System) ใน 6 ขั้นตอน ได้แก่ การเกิดขยะอันตราย การจัดการขยะ

อันตรายท่ีแหล่งก าเนิด (การคัดแยกและกักเก็บไว้ชั่วคราว) การเก็บรวบรวมขยะอันตราย  

การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอนัตราย การขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตราย และการก าจดั

ขยะอนัตราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 1) ข้ันตอนการเกิดขยะอันตรายจากชุมชน ขยะอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเกิดจากกิจกรรม

การด ารงชีวิตประจ าวนัภายในบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั คอนโดมิเนียม ร้านคา้ อาคารส านกังานท่ีเป็น

สถานท่ีราชการและสถานศึกษา เป็นตน้  โดยชนิดของขยะอนัตรายท่ีพบเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 

กระป๋องยาฉีดยุง ถ่านไฟฉายท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว บ รรจุภัณฑ์บรรจุน ้ ายาล้างห้องน ้ า  

และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์รายละเอียดดงัค าสัมภาษณ์ 

 2) ขั้นตอนการจัดการขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิด  ในขั้นตอนการด าเนินการคดัแยกขยะ

อนัตรายจากชุมชน ทางเทศบาลไม่ไดน้โยบายบงัคบัให้ชุมชนมีการคดัแยก พนกังานท่ีปฏิบติังาน

ประจ ารถเก็บขยะไม่ได้ด าเนินการคดัแยกเช่นกัน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการคดัแยก

ประเภทขยะก่อนทิ้ง ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย จะถูกทิ้งรวมใส่ถุงด า

หรือถุงพลาสติก เพื่อรอเทศบาลมาจดัเก็บไปก าจดัต่อไป มีเพียงขยะอนัตรายบางประเภทเท่านั้น 

ท่ีประชาชนผูทิ้้งจะท าการคดัแยกออกจากขยะประเภทอ่ืน เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์โดยผูทิ้้ง 
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จะท าห่อด้วยกระดาษหรือใส่ในกล่องกระดาษเดิม ก่อนน าไปใส่ถุงด าทิ้งรวมยงัจุดวางถัง 

เพื่อรอการจดัเก็บจากทางเทศบาลต่อไป 

 3) การเก็บรวบรวมขยะอันตรายอันตรายจากชุมชน ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะ

อันตรายจากชุมชน  จะมี เจ้าหน้ าท่ีด าเนินการจัด เก็บขยะเป็นประจ าทุกว ัน  ตั้ งแต่ เวลา  
22.00 น. – 06.00 น. โดยจะมีพนักงานประจ ารถเก็บขยะทั้ งหมด 3 คนต่อคัน ประกอบด้วย 

พนักงานขับรถ 1 คนและพนักงานท้ายรถ  2 คน และใช้วิธีการเก็บขยะจากหน้าประตูบ้าน 
ของแต่ละบา้นท่ีวางทิ้งไวแ้ละเก็บบริเวณจุดวางถงัขยะท่ีเป็นจุดวางถงัรวมท่ีตั้งในชุมชนโดยใช้
รถยนต์เก็บรวบรวมขยะแบบอดัทา้ย ซ่ึงมีทั้งหมด 15 คนัในการเก็บรวบรวมขยะจากชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครปฐมทั้ง 77 ชุมชน  

 4) การแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอันตรายจากชุมชน ในขั้นตอนการแปรสภาพขยะ 

ประชาชนส่วนใหญ่จะทิ้งขยะทั้งหมดโดยไม่ไดมี้การแปรสภาพขยะก่อนทิ้ง เช่น การบด การอดั 
การตดั การพบัหรือการยอ่ย อีกทั้งบางคร้ังจะทิ้งขยะช้ินใหญ่ร่วมดว้ย เช่น ท่ีนอน เกา้อ้ี โซฟา ฯลฯ 
ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเก็บรวบรวม เม่ือพนกังานเก็บขยะมาท าการจดัเก็บก็จะท าการแปร
สภาพขยะบางประเภทเพื่อให้สะดวกในการจดัเก็บได้มากข้ึน เช่น การใช้เท้าเยียบหรือมือบีบ
กระป๋องน ้ าอดัลม การบีบขวดน ้ าพลาสติก การพบักล่องหรือลงักระดาษ การตดัลวดหรืออลูมิเนียม
แผน่ เป็นตน้ ส่วนขยะอนัตรายจากชุมชนจะไม่มีการแปรสภาพใดๆ   

 5) การขนถ่ายและการขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน ในขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่งขยะ 

ทางเทศบาลจะด าเนินการขนส่งขยะท่ีจัดเก็บได้ทั้ งหมดในแต่ละวนัไปย ังบ่อฝังกลบขยะ 
ของเทศบาลโดยตรงเป็นประจ าทุกวนั และมีการจดบนัทึกปริมาณขยะ ณ บ่อขยะของทางเทศบาล 

 6) การก าจัดขยะอนัตรายจากชุมชน การก าจดัขยะท่ีเกิดจากบา้นเรือน ชาวบา้นจะก าจดัโดย

การเผากลางแจง้ เช่น ก่ิงไม ้ใบไม ้หญา้แห้ง ฯลฯ และบางส่วนท่ีเหลือจะน าไปทิ้งยงัจุดวางถงัขยะ
ของเทศบาลเพื่อให้ทางเทศบาลจดัเก็บไปด าเนินการก าจดัต่อไปเช่นเดียวกบัการก าจดัขยะอนัตราย
จะก าจดัโดยการน าไปทิ้งยงัจุดวางถงัขยะของเทศบาลซ่ึงจะถูกขนส่งไปก าจดัโดยการฝังกลบขยะ
โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
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ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ในขั้นตอนการเกิด

ขยะอันตราย พบปัญหาปริมาณขยะจ านวนมากในพื้นท่ีรับผิดชอบ จากการเพิ่มข้ึนของประชากร

แฝงและจากการท่ีประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย ขั้นตอนการ

จัดการขยะอนัตรายทีแ่หล่งก าเนิด เกิดจากการท่ีประชาชนไม่ไดด้ าเนินการคดัแยกขยะอนัตรายออก

จากขยะประเภทอ่ืนโดยจะทิ้งรวมไปในถงัของทางเทศบาล ท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานท างานได้

ล าบากและเสียเวลาในการคดัแยกขยะ และมีความเส่ียงจากการได้รับอนัตรายจากขยะอนัตราย  

เช่น การบาดเจ็บจากการสัมผสัวตัถุมีคมท่ีแตกหัก การสัมผสัสารเคมีหรือสารพิษโดยตรง  

หรือการหายใจเอาไอของสารเคมีหรือสารพิษเขา้สู่ร่างกาย ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขยะอนัตราย 

ประสบปัญหารถเก็บรวบรวมขยะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานใน 77 ชุมชน อีกทั้งไม่มี

รถยนต์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บขยะอนัตรายโดยเฉพาะ อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพและอนัตราย

จากการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี นอกจากน้ีจ านวนบุคลากรในการท างาน เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน 

ยงัมีจ านวนไม่เพียงพอ ข้ันตอนการแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอันตราย ส่วนใหญ่เกิดปัญหา

จากการท่ีประชาชนไม่แปรรูปขยะโดยการบด บีบ อดั ท าให้เก็บรวบรวมได้ล าบากและใช้พื้นท่ี 

ในจัดเก็บมาก รวมถึงการแปรสภาพขยะอันตรายก็ เช่นเดียวกันเน่ืองจากทราบอยู่แล้วว่า 

ไม่เหมาะสมในการแปรสภาพขยะอนัตรายเน่ืองจากอาจเป็นอนัตรายและท าให้เกิดการร่ัวไหล 

ของสารพิษ สู่ ส่ิงแวดล้อมได้ ขั้ นตอนการขนถ่ายและการขนส่งขยะอันตรายจากชุมชน  

มีปัญหาเก่ียวกบัสภาพการจราจรเส้นทางในการขนถ่ายและการขนส่งขยะส่วนใหญ่อยู่ในซอย 

และถนนคบัแคบ ท าให้ประสบปัญหาในการท างานได้ยากยิ่งข้ึนใช้เวลาในการปฏิบติังานนาน  

รวมถึงหากรถเสียก็ไม่สามารถปฏิบติังานได ้สอดคลอ้งกบัทางกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ท่ีทราบถึงปัญหาด้านการขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีมีจ านวนรถไม่เพียงพอ 

ข้ันตอนการก าจัดขยะอันตรายจากชุมชน ทางเทศบาลนครนครปฐม มีการก าจดัขยะโดยใชว้ิธีการ

ฝังกลบขยะ แต่ไม่ได้มีการก าจัดขยะอันตรายโดยทางเทศบาลเอง แต่จะด าเนินการก าจดัขยะ

อนัตรายโดยการส่งไปยงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมโดยให้เอกชนมาเสนอราคาจา้งเหมา

บริการก าจดัขยะอนัตรายและบริการขนส่ง 
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2. อภิปรายผลการศึกษา  

 ข้ันตอนการเกิดขยะอันตรายจากชุมชน จากการศึกษาจะเห็นไวว้า่ขยะอนัตรายจากชุมชน 

ท่ีพบในเขตเทศบาลนครนครปฐมส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กระป๋องยาฉีดยุง ถ่านไฟฉายท่ีหมดอายุการใช้

งานแล้ว บรรจุภัณฑ์บรรจุน ้ ายาล้างห้องน ้ า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น เน่ืองจาก 

เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคพื้นฐานในกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวนัในทุกครัวครัวเรือน โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ให้แสงสวา่งท่ีเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นทุกครัวเรือน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  ชาญศกัด์ิ สุภรโภคี (2555) ท่ีได้กล่าวว่า ขยะอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากบ้านเรือนของ

ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา คือ ถ่านไฟฉายและหลอดไฟฟลูออเรนเซนต ์

 

 ขั้นตอนการจัดการขยะอันตรายที่แหล่งก าเนิด  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ประชาชน 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการคดัแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล  
ขยะทัว่ไป หรือขยะอนัตราย โดยจะทิ้งขยะทั้งหมดรวมใส่ถุงด าหรือถุงพลาสติก เพื่อรอเทศบาล 
มาจดัเก็บ มีเพียงขยะอนัตรายบางประเภทเท่านั้นท่ีประชาชนผูทิ้้งจะท าการคดัแยกออกจากขยะ
ประเภทอ่ืน คือ หลอดไฟฟลูออเรนเซนต ์ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ประชาชนยงัไม่ทราบวา่ตอ้งคดัแยก
ขยะมูลฝอยอย่างไร หากคดัแยกแลว้เกิดประโยชน์อย่างไรบา้ง รวมถึงอาจมองว่าการคดัแยกขยะ
เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล  สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ ศักด์ิสิทธ์ิ และ จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ 
(2560) ท่ีได้กล่าวว่า จงัหวดัปทุมธานีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสูงสุดติด 1 ใน 6 ของประเทศ 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งขยะมูลฝอยโดยไม่คดัแยก และวีรกาล อุปนนัท ์(2556) ท่ีไดก้ล่าวว่า ชุมชน
ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา ควรมุ่งเน้นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขยะอันตรายอันตรายจากชุมชน จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า 
ในขั้นตอนดงักล่าวจะมีเจา้หน้าท่ีออกปฏิบติังานในการจดัเก็บขยะเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่เวลา 
22.00 น. – 06.00 น. มีพนักงานประจ ารถ 3 คน/คนั คือ พนักงานขบั 1 คนและพนักงานท้ายรถ   
2 คน เก็บขยะจากหน้าประตูบ้านของแต่ละบ้านท่ีวางทิ้งไว้และเก็บบริเวณจุดวางถังขยะ 
ท่ีเป็นจุดวางถงัรวมท่ีตั้งในชุมชน โดยใชร้ถยนตเ์ก็บรวบรวมขยะแบบอดัทา้ย ซ่ึงขยะท่ีเก็บรวบรวม
มามีทั้งขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิลและขยะอนัตราย โดยไม่ไดมี้การเก็บแยกขยะอนัตราย สอดคลอ้งกบั 
กรมควบคุมมลพิษ (2550) ท่ีไดก้ล่าววา่ การเก็บรวบรวมขยะขยะอนัตรายจากชุมชนในประเทศไทย
จะด าเนินการเช่นเดียวกบัขยะทัว่ไป โดยเจา้ของบา้นจะน าขยะมาวางยงัจุดวางถงัหน้าบา้นเพื่อรอ
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เจา้หนา้ท่ีมาจดัเก็บ นอกจากน้ียงัมีการจดัเก็บบริเวณจุดวางถงัรวมของชุมชน เช่น ตลาดสด หมู่บา้น
ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ โดยระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีใช้ในปัจจุบนั มีอยู่ 2 วิธี คือ ระบบ 
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบถงัเคล่ือนท่ี และระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบถงัคงท่ี  
สอดคลอ้งกบั ปาลิกา วรรณวิไล (2559) ท่ีกล่าวว่า โอกาสของกรุงเทพมหานคร คือ การรวบรวม
ฐานขอ้มูลชุมชน ท าให้ทราบถึงสภาพสังคมของชุมชน และสามารถน าไปสนบัสนุนในการสร้าง
ความร่วมมือจากชุนชน ๆ ไดร้วมถึงการไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการจดัการขยะ ท าใหก้ารเก็บรวบรวมขยะจากชุมชนมีประสิทธิภาพ  

 
 ข้ันตอนการแปรรูปหรือการแปรสภาพขยะอันตรายจากชุมชน จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า
ขยะทั้ งหมดไม่ได้มีการแปรสภาพก่อนทิ้ง เช่น การบด การอัด การตัด การพับหรือการย่อย  
บางคร้ังทิ้งเป็นขยะช้ินใหญ่ เช่น ท่ีนอน เก้าอ้ี โซฟา ฯลฯ ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการเก็บ
รวบรวม พนักงานเก็บขยะต้องท าการแปรสภาพขยะเพื่อให้สะดวกในการจดัเก็บได้มากข้ึน  
เช่น การใช้เท้าเยียบหรือมือบีบกระป๋องน ้ าอัดลม การบีบขวดน ้ าพลาสติก การพับกล่อง 
หรือลงักระดาษ การตดัลวดหรืออลูมิเนียมแผ่น เป็นตน้ ส่วนขยะอนัตรายจากชุมชนจะไม่มีการ
แปรสภาพใด ๆ  ซ่ึง  กรมควบคุมมลพิษ  (2550) ได้เสนอแนะแนวทางในการแปรสภาพ 
ขยะอนัตรายจากชุมชนบางประเภทสามารถรีไซเคิลวสัดุมาใช้ในกระบวนการการผลิตได้ เช่น 
แบตเตอร่ีมือถือ ขั้วหลอดฟลูออเรนเซนต ์เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั วีรกาล อุปนนัท ์(2556) ท่ีกล่าววา่ 
แนวทางการก าจดัขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง 
จงัหวดันครราชสีมา คือ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ให้ได้
มากท่ีสุด 
 

ข้ันตอนการขนถ่ายและการขนส่งขยะอนัตรายจากชุมชน ในขั้นตอนการขนถ่ายและขนส่ง
ขยะทางเทศบาลจะด าเนินการขนส่งขยะท่ีจดัเก็บไดใ้นพื้นท่ีบริการทั้งหมดในแต่ละวนัไปยงับ่อฝัง
กลบขยะของเทศบาลโดยตรงเป็นประจ าทุกวนัโดยไม่จ  าเป็นตอ้งขนถ่ายผา่นสถานีขนถ่ายดงัเช่นใน
เข ต ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  ก าร ข น ส่ ง จึ ง ทุ่ ง ต ร ง จ าก จุ ด เก็ บ ไป ย ัง ส ถ าน ท่ี ก า จัด ห รื อ 
หลุมฝังกลบขยะโดยตรง สอดคล้องกับ  ปาลิกา วรรณวิไล (2559) ท่ีกล่าวว่า โอกาสของ
กรุงเทพมหานคร คือ การรวบรวมฐานขอ้มูลชุมชน ท าให้ทราบถึงสภาพสังคมของชุมชน และ
สามารถน าไปสนบัสนุนในการสร้างความร่วมมือจากชุนชน ๆ ไดร้วมถึงการไดรั้บความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการขยะ ท าให้ขั้นตอนขนถ่ายและขนส่งขยะจาก
ชุมชนมีประสิทธิภาพ  
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 ข้ันตอนการก าจัดขยะอันตรายจากชุมชน การด าเนินการก าจดัขยะท่ีเกิดจากบ้านเรือน
ชาวบา้นจะก าจดัเองโดยการเผากลางแจง้ เช่น ก่ิงไม ้ใบไม ้หญา้แห้ง ฯลฯ บางส่วนท่ีเหลือจะน าไป
ทิ้งยงัจุดวางถังขยะของเทศบาลเพื่อด าเนินการก าจดัต่อไป เช่นเดียวกับการก าจดัขยะอนัตราย
ชาวบ้านจะก าจดัโดยการน าไปทิ้งยงัจุดวางถังขยะของเทศบาล และทางเทศบาลจะด าเนินการ
จัดเก็บส่งไปยงับ่อฝังกลบขยะของเทศบาล และส่งไปให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในการก าจัดโดยการจ้างเอกชน เช่นเดียวกันกันการก าจัดโดยเทศบาลอ่ืนๆในประเทศไทย  
ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้วิธีการก าจดัโดยการฝังกลบองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทัศนีย์วรรณ  นวลหนู (2556)  ท่ี ได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่  
มีการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอยา่งครบวงจร มีนโยบายและโครงการในการจดัการ
ขยะอันตรายจากชุมชนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินภายในจังหวดั ด าเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอเหมาะสมในการ
จดัระบบการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนแบบครบวงจรมากท่ีสุด   
 
 ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอนัตรายจากชุมชน 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะอันตราย 
จากชุมชนของเทศบาลเมืองนครปฐม ท่ีส าคญัคือ 1) การเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะในพื้นท่ีเทศบาล
นครปฐม จากจ านวนประชาชนในพื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึนประกอบกบัจ านวนประชากรแฝงท่ีเขา้มาในพื้นท่ี
มากข้ึน ส่งผลให้ขยะมีปริมาณเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกันซ่ึงเป็นภาระในการก าจดัของทางเทศบาล 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาลิกา วรรณวิไล (2559) ท่ีไดก้ล่าวว่า อุปสรรคในการจดัการขยะมูล
ฝอย คือ กรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงจ านวนมาก ท าให้ควบคุมพฤติกรรมหรือขอความร่วมมือ
ในเร่ืองการจดัการขยะเป็นไปไดย้าก  2) ประชาชนขาดความตระหนักในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชาญศกัด์ิ สุภรโภคี (2555) ท่ีกล่าวว่า การจดัการของเสียอนัตรายใน
บา้นเรือนประชาชนในเขตจงัหวดันครราชสีมา ปัญหาอุปสรรค คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัขาดองค์
ความรู้ด้านการจดัการของเสียอนัตรายในบ้านเรือน 3) การแปรสภาพเพื่อน ากลับเข้าสู่การใช้
ประโยชน์ใหม่ขยะยงัมีน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่องคป์ระกอบท่ีพบ
ในขยะอันตรายบางชนิดสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือขายได้ เช่น ส่วนประกอบในซาก
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4) การขนถ่ายและการขนส่งพบว่า ปัญหาทางด้าน
เส้นทางการจราจรท่ีเขา้ไปค่อนขา้งแคบและหากเกิดฝนตกหรืออุทกภยัจะท าใหไ้ปเก็บขยะในแต่ละ
ชุมชนล่าช้า ส่งผลให้เกิดมลภาวะในชุมชนได้ และหากรถเก็บขนขยะเสีย ก็อาจจะท าให้มีการ
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ตกคา้งของขยะไดเ้น่ืองจากมีจ านวนรถไม่เพียงพอ และ 5) การด าเนินการจดัการขยะอนัตรายโดย
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลางและเล็กส่วนใหญ่จะไม่จดัการดว้ยตนเองเพราะขาดความ
พร้อมและการคัดแยกในการจดัการ เช่นเดียวกับการศึกษาของ ทัศนีย์วรรณ นวลหนู  (2556) 
ท่ีไดก้ล่าววา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ มีการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน
อยา่งครบวงจร 

3. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 1)  ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
 1.1 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไมได้มีการคดัแยกขยะอนัตรายจาก
ชุมชนก่อนทิ้ง มีเพียงบางชนิดเท่านั้น เช่น หลอดไฟฟลูออเรนเซนต์ ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรใหค้วามรู้แก่ประชาชนในการคดัแยกขยะอนัตรายจากชุมชนเพิ่มเติม นอกจากนั้นเห็นควรสร้าง
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะอนัตรายจากชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคดัแยก
ขยะอนัตรายจากชุมชนใหม้ากข้ึนดว้ย 
 1.2 จากการศึกษาในขั้นตอนการเก็บขนขยะ จะเห็นไดว้่า มีปริมาณขยะท่ีเป็นภาระในการ
เก็บขน เพื่อน าไปใช้ก าจดัในปริมาณมาก เน่ืองจากไม่มีการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางโดยขยะทุก
ชนิดทั้ งขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไปถูกทิ้งรวมอยู่ในถึงชนิดเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นหากมีการส่งเสริมการคดัแยกการจดัระบบวางถงัแยกตามสี เพื่อทิ้งขยะก็จะช่วยให้ขยะ
ส่วนหน่ึงถูกน ากลบัเขา้สู่ระบบการใชป้ระโยชน์ใหม่ ขยะส่วนหน่ึงถูกน าไปใชเ้ป็นอาหารสัตวห์รือ
ปุ๋ยหมกั โดยจะเหลือขยะอนัตรายท่ีเป็นภาระใหแ้ก่เทศบาลในการก าจดันอ้ยลง 
 2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะอนัตราย 
ไม่วา่จะเป็นการคดัแยก การจดัเก็บชัว่คราวและการก าจดัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้ง 
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