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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการด�ำเนินการจัดการขยะ มูลฝอยที่เหมาะสมของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ปฎิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๑๕ คน และผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๒๓ คนและสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะจงจากกลุ่มนายก เทศบาล/ เทศบาล หรือ
ผู้น�ำชุมชน
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด โดยสภาพมีการด�ำเนินการ
จัดการขยะ ๔ ขั้นตอนคือ ๑) การเก็บรวบรวม ๒) การขนย้าย ๓) การแปรสภาพ ๔) การก�ำจัดขยะ
มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนไม่มี
การคัดแยกขยะท�ำให้ขยะมีปริมาณมาก ส่งผลให้การด�ำเนินการขนย้ายขยะนั้นต้องใช้งบประมาณมาก
สิน้ เปลืองพลังงานเชือ้ เพลิง เนือ่ งจากเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดประสบปัญหาด้านสถานทีก่ ำ� จัดขยะยังไม่สามารถ
ด�ำเนินการก�ำจัดขยะได้เอง จึงท�ำให้แนวโน้มการจ่ายค่าเชื้อเพลิงมีสูงขึ้นทุกปี ส�ำหรับแนวทางแก้ไขเพื่อ
พัฒนามี ดังนี้ การปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบนั คือ (๑) การเก็บรวบรวม ควรต้องเร่งรณรงค์
ให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน ให้รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดท�ำโครงการ “ถนนปลอดถัง”
โดยค่อยๆ ลดจ�ำนวนถังขยะที่วางบนท้องถนนหรือในชุมชนให้มีจ�ำนวนลดน้อยลง เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชน (๒) การขนย้าย ควรด�ำเนินการจัดหาสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอย เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย
ด้านเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นทุกปีในการขนย้ายขยะมูลฝอย (๓) การแปรสภาพ ส่งเสริมให้ชุมชน
น�ำขยะเปียกที่คัดแยกมาท�ำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร (๔) การก�ำจัดขยะ โดยใช้เตาเผาขยะไร้
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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มลพิษ เพื่อลดปัญหาการขนย้ายขยะไปฝังกลบ หรือท�ำลายที่ไกลจากเทศบาล โดยซื้อขยะมูลฝอยจาก
ประชาชนแต่ประชาชนต้องท�ำการคัดแยกขยะไว้ให้ ข้อเสนอแนะ ควรท�ำการศึกษาเพิ่มเติม โดยส่งเสริม
ให้น�ำขยะมูลฝอยมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และศึกษาการจัดท�ำศูนย์จัดการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย, ต�ำบลบ้านเป็ด

Abstract
The objective of this research is studying for managing of the solid waste problem
and the solution of it, to develop the management methods that are suitable for Banped
Municipality, Muang District, Khon Kaen Province. Data storages from the 15 managing
solid waste executors and the 23 community leaders by group discussions and specific
interviewing from group of the community leaders.
The study results showed that: there are 4 methods of Banped solid waste
management; 1) Collections 2) Transportation 3) Converged (Transforming into), and
4) Waste disposal. The problem of Banped solid waste management is sorting waste of
people in community, in other words; the people of Banped community do not sort out
the solid waste before disposal, it’s the cause of plenty solid waste, and this cause leads
to the problem of solid waste transportation, that must use a large amount of budgets
and the power consumption, in addition, Banped Municipality has lacked of experiencing
of solid waste management facility or landfill facility, this cause makes upward trend of
budgets every year, so that the solutions of this problem is improving and developing of
solid waste management; 1) Collections; Promoting and supporting the campaign
knowledge of solid waste management for young persons and other people to know
how to sort out the solid waste and prepare the project “Road Without Bin” by
gradually reduce the bins on the roads or in the community to change the behavior of
people. 2) Transportation; supplying the place for integrating solid waste disposal to
reduce the budgets of power consumptions transportation. 3) Converged (Transforming
into); supporting of sorting the wet waste to transform into organic fertilizer for agriculture
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of the community. 4) Waste disposal ; Supporting and supplying to use the free-Pollution
indicator to reduce the problem of solid waste transportation to landfill facility that’s far
away from Banped Municipality, on this way, buying the solid waste from people in
community (but the people must sort out the waste before selling) and the suggestion
that should makes the additional studies by supporting the transforming of solid waste
into other forms to increased Revenue of the community and preparing to build the
integrated of solid waste management, due to increased efficiency of solid waste
management and to achieve maximum benefit for Banped Municipality.
Keywords: Development, Waste, Banped Municipality

๑. บทน�ำ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการบริการสาธารณะที่ส�ำคัญ
ให้ แ ก่ ป ระชาชน เพื่ อ ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาด้ า น
สิง่ แวดล้อมตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ
ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก�ำหนด
ให้เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดเก็บ ก�ำจัด ควบคุม
และการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ตลอดเวลา โดยอาศัยกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติตาม และยังเป็นการก�ำหนดขอบเขต
พฤติ ก รรมของผู ้ ก ่ อ มลพิ ษ ว่ า สิ่ ง ใดถู ก หรื อ ผิ ด
กฎหมาย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�ำหนด
โดยเจตนารมณ์ ข องการปกครองท้ อ งถิ่ น นั้ น
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยให้แก่สาธารณะ
ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปที่ผ่านมาพบว่า ใน

การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีปัญหาและ
อุ ป สรรคของการจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยที่ ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก�ำจัด
ขยะมู ล ฝอยยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพพื้ น ที่ ก าร
อาคารบ้านเรือน และสถานประกอบการ รวมทั้ง
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จั ด การขยะมู ล ฝอย โดยปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ข อง
เทศบาลมีการจัดการขยะที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล
เช่น ไม่มีการปูวัสดุรองพื้นและการเทกองบนพื้น
แล้วเผา ซึง่ การก�ำจัดขยะนัน้ ในท้องถิน่ จะใช้วธิ กี อง
ทิง้ ไว้ให้เน่าเปือ่ ยผุพงั ไปเองตามธรรมชาติ มีการจุด
ไฟเผาบ้างเป็นครัง้ คราว ส�ำหรับขยะทีเ่ ผาไหม้ได้ซงึ่
ท�ำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่าง
มากมาย เช่น การปนเปื้อนของดิน การปนเปื้อน
ของแหล่ ง น�้ ำ และการปนเปื ้ อ นของอากาศ
ซึง่ พบเห็นได้ทวั่ ไปเกือบทุกชุมชนทัว่ ประเทศ ท�ำให้
พบเห็ น ความสกปรกและความไม่ เ ป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมืองอยู่ทั่วไป ดังนั้นการจัดการ
ขยะให้ได้ผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น การคัด
แยกขยะก่ อ นที่ จ ะน� ำ ไปก� ำ จั ด ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนที่
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ส�ำคัญในการจัดการขยะเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การก�ำจัดด้วย ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่เกิดจาก
การน�ำวัสดุที่แยกออกมานั้นไปจ�ำหน่ายด้วย โดย
การคัดแยกจากแหล่งก�ำเนิดของขยะนัน้ เอง เพราะ
ท� ำ ได้ ง ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยน้ อ ยเพี ย งให้ แ ต่ ล ะบ้ า นจั ด
ภาชนะรองรั บ ขยะแยกกั น ไว้ แ ต่ ล ะส่ ว นทั้ ง ยั ง
เป็นการฝึกหรือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการทิง้ ขยะ
ของประชาชนอีกทางอีกด้วย๑
จากข้อมูลของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดใน
การจัดการขยะมูลฝอยทีผ่ า่ นมานัน้ มีวธิ กี ารบริหาร
จั ด การขยะเช่ น เดี ย วกั บ เทศบาลอื่ น ๆ ในพื้ น ที่
ใกล้เคียงกัน นั่นก็คือการจัดเก็บขยะแล้วน�ำขยะที่
จัดเก็บได้ขนถ่ายไปทิ้งรวมกันในพื้นที่ที่จัดเตรียม
ไว้สำ� หรับการฝังกลบ ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยตามระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาท�ำให้กระบวนการจัดการขยะ
ของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ยังขาดขัน้ ตอนทีน่ า่ จะ
สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น
จึงควรหาแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่ น หรื อ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ก ว่ า ใน
ปัจจุบัน ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม การเก็บ
ขนย้าย การแปรสภาพ และการก�ำจัดขยะมูลฝอย
ซึ่งจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และจะท�ำให้
เทศบาลลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยลง
ท�ำให้งบประมาณทีใ่ ช้เป็นค่าใช้จา่ ยของการน�ำขยะ
มูลฝอยไปทิง้ ยังพืน้ ทีอ่ นื่ นอกเขตทีม่ จี ำ� นวนมากให้
ลดน้อยลง หรือสร้างความคุ้มค่าให้เกิดขึ้น ดังนั้น

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญ
เหล่านี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
ไปใช้แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลต�ำบล
บ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานของ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. เพือ่ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบล
บ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๓. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข และพัฒนา
การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผูป้ ฎิบตั กิ ารบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ�ำนวน ๑๕
คน ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๒๓ คน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด�ำเนินงาน
ของการจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต� ำ บล
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
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แหล่งที่มา : http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html [๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘].
๑
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ด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย และแนวทางแก้ไข
พัฒนาการด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม
ของเทศบาลต� ำ บลบ้ า นเป็ ด ในการสร้ า งแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
ต�ำรา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้ การแปรความการ
ตีความ และน�ำเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) ตามหลักอุปนัยวิธี (Induction method)

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. สภาพการจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ผลการวิจยั พบว่า ทีผ่ า่ นมา
ถึงปัจจุบัน จากผลการศึกษาสภาพการด�ำเนินการ
จัดการขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดย
ภาพรวมพบว่า สถิติปริมาณขยะมูลฝอยในช่วง ๓
ปี ย้อนหลังตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ทีม่ จี ำ� นวน
ปริมาณขยะมากที่สุด อันดับที่ ๑ คือ ปี พ.ศ.
๒๕๕๗ มีปริมาณขยะ ๗๐-๙๐ ตัน/วันอันดับที่ ๒
คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีปริมาณขยะ ๕๐ ตัน/วัน และ
อันดับที่ ๓ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีปริมาณ ๔๐ ตัน/
วัน โดยแหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอย โดยส่วนใหญ่เกิด
จากร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ตลาดสด ย่าน
ธุรกิจการค้าและพาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันศึกษา สถานประกอบการ บ้านพักอาศัย
หน่วยงานราชการ สวนสาธารณะ ถนน ทางเท้า
และที่สาธารณะ พบว่าแหล่งก�ำเนิดขยะมูลฝอย
มากที่สุดอันดับ ๑ คือ ตลาดสดที่มีจ�ำนวนมากถึง
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วันละ ๑ ตัน/ต่อวัน และโดยสภาพของภูมทิ ศั น์ของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ และร้านอาหารค่อนข้างมาก
ท� ำ ให้ ป ริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง เกิ ด คนในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาลด้วย
๒. การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ผลการวิจัยพบว่า
		 ๑) การเก็บรวบรวม จัดเก็บจากแหล่ง
ครัวเรือน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ
ตลาดสด สวนสาธารณะ ถนน ทางเท้ า และที่
สาธารณะโดยการเก็บรวบรวมส่วนใหญ่ จะเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยทีใ่ ส่ถงุ ด�ำหรือพลาสติกทีเ่ หลือ
จากการใช้ หรือถังขยะใบเล็กๆ ภายในบ้าน ก่อน
ที่จะทิ้งลงในถังขยะของเทศบาลที่จัดเตรียมไว้ให้
๒) การขนย้ายขยะ เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดท�ำการ
ขนขยะโดยรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายเพื่อน�ำไป
ก�ำจัดยังศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ณ ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครขอนแก่น บ้านค�ำบอน ต�ำบลโนนท่อน อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ๓) การแปรสภาพ รวบรวม
ขยะที่พนักงานเก็บขนคัดแยกบรรจุใส่ไว้ในถุงด�ำ
เก็บไว้ทขี่ า้ งส�ำนักงานเทศบาลเพือ่ รอการจ�ำหน่าย
และอีกส่วนหนึง่ ส่งเสริมให้ประชาชนน�ำไปแปรรูป
เพือ่ น�ำไปใช้ทางการเกษตร และ ๔) การก�ำจัดขยะ
ยังไม่มที กี่ ำ� จัดขยะของตนเองจึงน�ำขยะทัว่ ไปก�ำจัด
ณ ศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น
และอีกส่วนหนึ่งขยะประเภทกิ่งไม้ หรือเศษวัสดุ
ก่อสร้าง โดยก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบปีละ ๑ ครั้ง
โดยแต่ละขัน้ ตอนต่างก็ประสบปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการขยะมูลฝอย สาเหตุหลักเกิดจาก
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ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่ อ นทิ้ ง ลงในถั ง ขยะของเทศบาล และสถานที่
ทิ้งขยะอยู่ห่างไกลจากส�ำนักงานเทศบาล ท�ำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณในการก�ำจัดขยะมูลฝอย
๓. ปัญหาอุปสรรคการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ผลการวิจัยพบว่า การ
ด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบล
บ้านเป็ด สามารถด�ำเนินการให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้ในระดับหนึ่ง กล่าวคือ เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด
สามารถใช้ ขั้ น ตอนการบริ ห ารจั ด การขยะของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดในการด�ำเนินการจัดการ
ขยะได้สว่ นหนึง่ แต่กย็ งั มีขยะมูลฝอยในต�ำบลบ้าน
เป็ดที่ไม่สามารถจัดการได้แม้จะไม่มากนัก แต่พบ
ว่าส่วนใหญ่ มักจะเป็นขยะมูลฝอยในโซนสวน
สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และตลาดที่ยังไม่
สามารถจัดเก็บได้ทงั้ หมด โดยทีผ่ า่ นมาปริมาณขยะ
มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขตเทศบาลต� ำ บลบ้ า นเป็ ด
ทัง้ หมดประมาณ ๗๐ ตัน/วัน เทศบาลสามารถเก็บ
ขนได้ประมาณ ๖๕ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด ซึง่ จากการใช้
ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบล
บ้านเป็ด ท�ำให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย
ต่างๆ ทั้งในส่วนของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การขนย้ายขยะมูลฝอย การแปรสภาพขยะมูลฝอย
และการก�ำจัดขยะมูลฝอย ดังนี้
		 ๓.๑ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
พบปัญหาทีเ่ กิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มกี ารคัด
แยกขยะเปียก ขยะแห้ง หรือขยะมีพิษ ท�ำให้ยาก
ต่อการคัดแยก และในชุมชนต้องการให้เทศบาล
ต�ำบลบ้านเป็ดจัดวางถังขยะประจ�ำบ้านของตนเอง

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙

ท� ำ ให้ เ ทศบาลต� ำ บลบ้ า นเป็ ด มี ถั ง ขยะอยู ่ เ ป็ น
จ�ำนวนมากมองดูไม่สวยงามและยังเป็นแหล่งสะสม
ของเชื้อโรค
		 ๓.๒ การขนย้ายขยะมูลฝอย พบ
ปัญหาเกีย่ วกับการขนย้ายขยะทีอ่ ยูห่ า่ งไกลถึง ๒๕
กิโลเมตร ท�ำให้สิ้นเปลืองค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงได้จ�ำกัดการขนย้าย
ขยะมูลฝอยเพียงวันละ ๑ เทีย่ ว และรถบรรทุกขยะ
ของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดหลายคันมีอายุการใช้
งานมากกว่า ๑๐ ปี ซึ่งมีเส้นทางขรุขระ เทล�ำบาก
หน้าฝนรถต้องลุยน�้ำซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อโรค ท�ำให้
รถเสีย และซ่อมบ่อย บางครั้งไม่สามารถเก็บขยะ
ในชุมชนได้ตามวันเวลาที่ก�ำหนด
		 ๓.๓ การแปรสภาพขยะมูลฝอย พบ
ปัญหายังไม่มีโครงการที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยให้กบั ประชาชนในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่
จึงไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง และไม่ให้
ความส�ำคัญประกอบกับไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งการแปร
สภาพขยะมูลฝอย
		 ๓.๔ การก�ำจัดขยะมูลฝอย พบว่า
ประสบปัญหาด้านสถานที่ก�ำจัดขยะโดยได้ด�ำเนิน
การฝังกลบขยะ หลังจากขยะเต็มพื้นที่แล้ว มีการ
ปลูกต้นไม้ปกคลุมเพื่อให้มีทัศนียภาพสวยงาม แต่
ปรากฏว่าในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๒ พื้นที่รวม
ขยะของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดมีปัญหาข้อร้อง
เรียนเรือ่ งมลพิษทางน�ำ้ กับประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ น
บริเวณดังกล่าว ส�ำหรับปัญหาอุปสรรคการขนย้าย
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่
ไม่มีปัญหาการขนย้ายขยะมูลฝอยในครัวเรือนมา
ทิ้ ง ลงในถั ง ขยะที่ ท างเทศบาลจั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้
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มีเพียงบางชุมชน ทีบ่ า้ นเรือนประชาชนอยูห่ า่ งไกล
จากถนน ท�ำให้ไม่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนมาทิ้งลงในถังขยะที่เทศบาลจัดเตรียมไว้
ให้ แต่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่อง
การแปรสภาพขยะมูลฝอย และไม่มีการคัดแยก
ขยะมู ล ฝอยก่ อ นที่ จ ะน� ำ มาทิ้ ง ลงถั ง ขยะที่ ท าง
เทศบาลจัดเตรียมไว้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ท�ำให้
พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยจะต้องเสียเวลามาคัด
แยกขยะมูลฝอยทีไ่ ม่สามารถใช้ได้ออก ซึง่ ส่งผลต่อ
สุ ข ภาพของพนั ก งานจั ด เก็ บ ขยะจะต้ อ งได้ รั บ
ผลกระทบจากขยะทีเ่ ชือ้ โรคทีเ่ กิดจากขยะมูลฝอย
เพราะจะต้องด�ำเนินการจัดเก็บทุกวัน อนึง่ ปัญหา
อุปสรรคของการก�ำจัดขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
ชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กำ� จัดขยะมูลฝอย
โดยการทิ้งลงในถังขยะ โดยมีเพียงบางชุมชนที่อยู่
อาศัยประชาชนยังมีพฤติกรรมในการก�ำจัดขยะที่
ไม่ถกู วิธี จะก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยการขุดหลุม และ
ท�ำการเผาซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ควรต้องเร่งรณรงค์ให้ความ
รูแ้ ก่ประชาชนและเยาวชน ให้รจู้ กั การคัดแยกขยะ
มูลฝอย นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งธนาคารขยะใน
ชุมชนและในโรงเรียน เพื่อให้มีการจัดตั้งธนาคาร
ขยะขึ้นในเขตชุมชนเพื่อน�ำขยะที่คัดแยกแต่น�ำมา
ใช้ประโยชน์ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ นอกจาก
นีเ้ ทศบาลควรชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับประชาชนใน
ชุมชน เรื่องปัญหาปริมาณถังขยะในเขตเทศบาลที่
มีมากเกินไป ท�ำให้มองดูไม่สวยงามเสียทัศนียภาพ
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และอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา
รวมทัง้ เชือ้ โรคทีเ่ กิดจากขยะมูลฝอยในถังขยะ และ
การคุ้ยขยะของสุนัขที่ท�ำให้เกิดความสกปรก และ
การจัดท�ำโครงการ “ถนนปลอดถัง” ควรด�ำเนินการ
จั ด หาสถานที่ ก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
เทศบาลเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขน
ย้ายขยะมูลฝอย และยังช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย ค่า
วัสดุน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะมูลฝอยด้านเชือ้ เพลิงทีม่ แี นวโน้ม
จะสูงเพิ่มขึ้นทุกปี ควรจัดอบรมให้ความรู้แนะน�ำ
ประธานชุมชนไปทัศน์ศึกษาดูงานการแปรสภาพ
ขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสบความส�ำเร็จ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้มาแนะน�ำ
ให้กับประชาชนในชุมชน เช่น มีการน�ำเศษอาหาร
หรือเศษผัก ผลไม้ น�ำมาหมักท�ำเป็นน�้ำหมักปุ๋ย
ชีวภาพได้ ก็น�ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน หรือ
ชุมชนที่น�ำไปท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อในการเกษตร
หรือน�ำออกจ�ำหน่าย
		 การก�ำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผา
ขยะไร้มลพิษ เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดในอนาคต
ได้น�ำเสนอกรณีตัวอย่างจาก เตาเผาขยะไร้มลพิษ
ของเทศบาลเมืองศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พบว่ า เดิ ม เทศบาลเมื อ งศิ ล าก็ ป ระสบปั ญ หา
คล้ายคลึงกับเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดก็สามารถใช้
การได้ดจี งึ จะท�ำโครงการนีใ้ ห้สำ� เร็จในอนาคตเพือ่
ลดปัญหาการก�ำจัดขยะและการก�ำจัดขยะมูลฝอย
โดยใช้ น โยบายซื้ อ ขยะมู ล ฝอยจากประชาชน
ท�ำการรับซือ้ ขยะจากประชาชนแทน แต่ประชาชน
ต้องท�ำการคัดแยกขยะไว้ให้ แล้ววางไว้ที่หน้าบ้าน
เมื่ อ ครบก� ำ หนดวั น นั ด หมาย รถเก็ บ ขยะของ
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เทศบาลก็จะไปจัดเก็บ ท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักขยะ และ
จดบันทึกเอาไว้ให้ตรงกัน เพื่อรวบรวมไว้จ่ายค่า
ขยะให้กับประชาชนเมื่อครบ ๑ เดือน

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต�ำบล
บ้านเป็ดด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอย ได้ ๔ ขั้น
ตอน คือ การเก็บรวบรวม การขนย้าย การแปร
สภาพ และการก�ำจัดขยะ ซึง่ ทุกกระบวนการตัง้ แต่
๑) การเก็บรวบรวม ขยะมูลฝอยของครัวเรือนใน
ชุมชนใส่ถงั ขยะ ถุงด�ำ หรือถุงพลาสติก น�ำมาทิง้ ลง
ในทั้งขยะของเทศบาลที่จัดเตรียมไว้ให้ ๒) การขน
ย้ายขยะ เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดท�ำการขนขยะโดย
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายเพื่อน�ำไปก�ำจัดยังศูนย์
ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น ๓)
การแปรสภาพ รวบรวมขยะที่พนักงานเก็บขนคัด
แยกบรรจุ ใ ส่ ไ ว้ ใ นถุ ง ด� ำ เก็ บ ไว้ ที่ ข ้ า งส� ำ นั ก งาน
เทศบาลเพื่ อ รอการจ� ำ หน่ า ย และอี ก ส่ ว นหนึ่ ง
ส่งเสริมให้ประชาชนน�ำไปแปรรูปเพือ่ น�ำไปใช้ทางการ
เกษตร ๔) การก�ำจัดขยะ จึงน�ำขยะทั่วไปก�ำจัด ณ
ศูนย์ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น
และอีกส่วนหนึ่งขยะประเภทกิ่งไม้ หรือเศษวัสดุ
ก่อสร้าง โดยก�ำจัดด้วยวิธีการฝังกลบปีละ ๑ ครั้ง
โดยแต่ละขัน้ ตอนต่างก็ประสบปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการขยะมูลฝอย สาเหตุหลักเกิดจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้งลงในถังขยะของเทศบาล และสถานที่ทิ้ง
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ขยะอยู ่ ห ่ า งไกลจากส� ำ นั ก งานเทศบาล ท� ำ ให้
สิน้ เปลืองงบประมาณในการก�ำจัดขยะ มูลฝอย ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของภารณี คิดดี๒ พบว่า ขั้น
ตอนการจัดการขยะมูลฝอย มีทั้งหมด ๔ ขั้นตอน
และทุกแยกขัน้ ตอนประสบปัญหาแตกต่างกันได้แก่
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมประชาชนไม่มคี ดั แยกขยะ
ท�ำให้ยากต่อการคัดแยกภายหลัง เพราะปริมาณ
ขยะในแต่ละวันมีจ�ำนวนมากถึง ๑๐-๑๒ ตัน ขั้น
ตอนการขนย้าย เนื่องจากเทศบาลต�ำบล สิชลอยู่
ไกลจากพื้นที่ในการก�ำจัดขยะท�ำให้สิ้นเปลืองทั้ง
ค่าก�ำจัดขยะ และค่าขนย้าย ขัน้ ตอนการแปรสภาพ
ไม่มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ และขั้นตอน
การก�ำจัดขยะไม่มสี ถานทีก่ ำ� จัดขยะเป็นของตนเอง
๑. ปัญหาอุปสรรคของการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ประกอบด้วย
๑) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย พบว่าปัญหาทีเ่ กิด
จากประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีการคัดแยกขยะเปียก
ขยะแห้ง หรือขยะมีพิษ ท�ำให้ยากต่อการคัดแยก
๒) การขนย้ายขยะมูลฝอย ในการด�ำเนินการขน
ย้ายขยะมูลฝอย พบว่าปัญหาเกี่ยวกับการขนย้าย
เพือ่ ไปก�ำจัดยังศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครขอนแก่น ซึ่งเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดอยู่ห่าง
จากศูนย์กำ� จัดขยะฯ ๒๕ กิโลเมตร ท�ำให้สนิ้ เปลือง
ค่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ เทศบาลจึงได้จำ� กัด
การขนย้ายขยะมูลฝอยเพียงวันละ ๑ เทีย่ ว ๓) การ
แปรสภาพขยะมูลฝอย พบว่าเทศบาลต�ำบลบ้าน
เป็ดยังไม่มโี ครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย

ภารณี คิดดี, “การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลสิชล อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”, การ
ศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๓.
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ให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ อีกทั้งยังขาดความรู้
ความเข้าใจ และไม่ให้ความส�ำคัญในเรื่องของการ
แปรสภาพขยะมูลฝอยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภารณี คิดดี และสุลกั ษณ์ นิสยันต์๓ ได้กล่าวเกีย่ วกับ
การจั ด การขยะมู ล ฝอยไว้ ว ่ า ขั้ น ตอนการแปร
สภาพไม่มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ และ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงไม่ให้ความ
ส�ำคัญของขยะมูลฝอย ท�ำให้มีการจัดการขยะ
มูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ ๔) การ
ก�ำจัดขยะมูลฝอย พบว่าเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด
ประสบปัญหาด้านสถานทีก่ ำ� จัดขยะ โดยได้ดำ� เนิน
การฝังกลบขยะ หลังจากขยะเต็มพื้นที่แล้ว มีการ
ปลูกต้นไม้ปกคลุมเพื่อให้มีทัศนียภาพสวยงาม แต่
ปรากฏว่าในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๒ พื้นที่รวม
ขยะของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดมีปัญหาข้อร้อง
เรียนเรือ่ งมลพิษทางน�ำ้ กับประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ น
บริ เ วณดั ง กล่ า ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สุลกั ษณ์ นิสยันต์ กล่าวว่า เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยบางคนและประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ จึงไม่ให้ความส�ำคัญของ
ขยะมู ล ฝอย และมี ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๒. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
การด�ำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
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		 ๒.๑ แนวทางการปรับปรุงในส่วน
ของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย มีแนวทางดังนี้
คือ เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดควรต้องเร่งรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน นักเรียนให้รู้จัก
การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่
ไม่มปี ระโยชน์ออกจากขยะมูลฝอยทีส่ ามารถน�ำมา
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดน�้ำ พลาสติก ถุง กระดาษ
เป็นต้น ซึง่ สามารถน�ำไปจ�ำหน่ายได้ นอกจากนีค้ วร
มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและในโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของภารณี คิดดี พบว่า เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาการเก็บรวบรวมขยะควรมีการ
รณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนให้มกี ารคัดแยกขยะ
ก่อนน�ำมาทิง้ และให้มกี ารจัดตัง้ ธนาคารขยะขึน้ ใน
เขตชุ ม ชนเพื่ อ น� ำ ขยะที่ คั ด แยกแต่ น� ำ มาใช้
ประโยชน์ได้มาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ นอกจากนี้
เทศบาลควรชี้แจ้งท�ำความเข้าใจกับประชาชนใน
ชุมชน เรื่องปัญหาปริมาณถังขยะในเขตเทศบาลที่
มีมากเกินไป ท�ำให้มองดูไม่สวยงามเสียทัศนียภาพ
และอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา
รวมทัง้ เชือ้ โรคทีเ่ กิดจากขยะมูลฝอยในถังขยะ และ
การขุดเขี่ยขยะของสุนัขที่ท�ำให้เกิดความสกปรก
และจัดท�ำโครงการ “ถนนปลอดถัง” โดยค่อยๆ ลด
จ�ำนวนถังขยะที่วางบนท้องถนนหรือในชุมชนให้มี
จ�ำนวนลดน้อยลง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนโดยการทิ้งขยะมูลฝอยให้น้อยลง ขณะ
เดียวกันเป็นการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในเขต

สุลักษณ์ นิสยันต์, “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวล�ำภู”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๑.
๓

72

ธรรมทรรศน์

เทศบาลให้ดสู วยงาม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วงเพชร สังข์สุวรรณ๔ พบว่า ปัญหาในการจัดการ
ขยะที่ ส� ำ คั ญ กว่าทุก ด้านคือ การวางถังขยะไม่
เพียงพอ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติประชาชนใหม่
ให้ทิ้งขยะให้น้อยลง เพื่อท�ำเป็นชุมชนปลอดถัง
โดยให้ทกุ คนต้องร่วมมือ เพราะเป็นเรือ่ งทีส่ ง่ ผลต่อ
สุขภาพของประชาชน มีการคัดแยกขยะและน�ำ
ขยะไปขายทีร่ า้ นขายของเก่า รณรงค์ให้ประชาชน
ใช้ถุงด�ำในการรองรับขยะมูลฝอย และเทศบาล
ต�ำบลบ้านเป็ดประชาสัมพันธ์เวลาการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยที่แน่นอน เพื่อให้ประชาชนน�ำขยะใส่
ถุงด�ำมาวางไว้หน้าบ้าน และจะมีรถบรรทุกขยะไป
เก็บขนเป็นเวลา เพื่อจะช่วยลดจ�ำนวนปริมาณถัง
ขยะในชุมชน และให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
แก้ไขการรวบรวมขยะมูลฝอยโดยการจัดประกวด
ชุมชนสะอาด เช่น หน้าบ้านน่ามอง ชุมชนอนุรักษ์
โลก เป็นต้น เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดควรจัดหา
รางวัลเพือ่ เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจใน
การักษาความสะอาดทั้งในระดับครัวเรือนและใน
ระดับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปวินนา
สุยะวงศ์๕ พบว่าการจัดการขยะในครัวเรือนควรมี
การแบ่งหน้าที่ การให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะ
มู ล ฝอย และการรั บ รู ้ ก ฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เพื่อให้ประชาชน
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ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
		 ๒.๒ แนวทางการปรับปรุงในส่วน
ของการขนย้ายขยะมูลฝอย มีแนวทางดังนี้คือ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดควรด�ำเนินการจัดหาสถาน
ที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยที่ใกล้เคียงกับเทศบาลเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายขยะมูลฝอย
และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุน�้ำมันเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้านเชือ้ เพลิงทีม่ แี นวโน้มจะสูงเพิม่ ขึน้
ทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภารณี คิดดี
พบว่า ปัญหาในการก�ำจัดขยะและขนย้ายขยะของ
เทศบาลต�ำบลสิชล คือ เทศบาลต�ำบลสิชลนั้นอยู่
ห่างไกลจากพืน้ ทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอย ท�ำให้สนิ้ เปลือง
ค่าก�ำจัดขยะ และค่าขนย้าย จึงจัดหาสถานที่เพื่อ
ใช้ในการด�ำเนินการจัดการขยะได้เอง เพื่อลด
ปัญหาการเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
		 ๒.๓ แนวทางการปรับปรุงในส่วน
ของการแปรสภาพขยะมูลฝอย มีแนวทางดังนี้คือ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ดควรจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์มาให้
ความรู้แก่ประชาชนให้ความรู้ผู้น�ำชุมชนโดย พา
ประธานชุมชนไปทัศนศึกษาดูงานการแปรสภาพ
ขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสบความส�ำเร็จ เพื่อน�ำความรู้ท่ีได้มาแนะน�ำ

วงเพชร สังข์สุวรรณ, “การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองแจง”,
การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๐.
๕
ปวินนา สุยะวงค์, “บทบาทของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีดอนชัยต่อการแก้ปัญหาขยะ
มูลฝอย”, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๑) : หน้า ๒๓๕-๒๓๘.
๔
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ให้กับประชาชนในชุมชน น�ำอาหาร หรือเศษผัก
ผลไม้ สามารถน�ำมาหมักท�ำเป็นน�ำ้ หมักปุย๋ ชีวภาพ
ได้ ก็น�ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน หรือชุมชนที่
น�ำไปท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อในการเกษตร หรือน�ำ
ออกจ�ำหน่าย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และยังได้เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนน�ำขยะเปียกที่
คัดแยกมาท�ำเป็นปุย๋ ชีวภาพ อีกทัง้ ส่งเสริมให้ชมุ ชน
รู้จักวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามประเภท
ของขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ฯลฯ แล้วน�ำขยะ
แห้งในส่วนทีย่ งั ใช้ได้นำ� กลับมาใช้ใหม่หรือสามารถ
น�ำขยะมาขายแลกเปลีย่ นเป็นเงินได้ และรวมไปถึง
การแปรรูปขยะให้ผลิตภัณฑ์สงิ่ ประดิษฐ์ของชุมชน
โดยทางเทศบาลต้องให้การสนับสนุนโครงการ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุลักษณ์ นิสยันต์ ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยไว้ว่า ขั้นตอนการแปรสภาพควรรณรงค์ให้
มีการคัดแยกขยะ และประชาชนให้ความรู้ความ
เข้าใจ และท�ำให้มกี ารจัดการขยะมูลฝอยไม่ถกู ต้อง
ตามหลักสุขาภิบาล
		 ๒.๔ แนวทางการปรับปรุงในส่วน
ของการก�ำจัดขยะมูลฝอย มีแนวทางดังนี้ เนือ่ งจาก
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด ไม่มีสถานที่ก�ำจัดขยะ
มูลฝอยในเขตพืน้ ทีเ่ นือ่ งจากบ่อก�ำจัดเดิมขยะทีน่ ำ�
ไปทิง้ มีจำ� นวนมากจนไม่สามารถน�ำไปทิง้ ได้ อีกทัง้
มีการร้องเรียนจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
บ่อก�ำจัดขยะของเทศบาล จึงต้องน�ำขยะมูลฝอยไป
ทิง้ ในบ่อก�ำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่นซึง่ อยู่
ไกลออกไปถึง ๒๕ กิโลเมตร ท�ำให้ไม่สะดวกและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากการแก้ปัญหาในระยะยาว
ซึ่งมีแนวทางที่จะด�ำเนินการวิจัยดังนี้
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			 ๒.๔.๑ การก�ำจัดขยะมูลฝอย
โดยใช้เตาเผาขยะไร้มลพิษ เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด
ได้น�ำเสนอกรณีตัวอย่างจาก เตาเผาขยะไร้มลพิษ
ของเทศบาลเมืองศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พบว่ า เดิ ม เทศบาลเมื อ งศิ ล าก็ ป ระสบปั ญ หา
คล้ายคลึงกับเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด เนื่องจากมี
ปริมาณขยะมูลฝอยมากถึงวันละประมาณ ๑๒ ตัน
จึงได้มีการน�ำเตาเผาขยะไร้มลพิษมาใช้ โดยใน
ขณะนี้ได้มีการด�ำเนินการโดยให้บริษัทเอกชนมา
วางแปลนเพือ่ จัดท�ำโครงการก�ำจัดขยะของเทศบาล
เมืองศิลา และได้มกี ารด�ำเนินการทดลองน�ำขยะไป
ก�ำจัดแล้วครั้งหนึ่ง ก็สามารถใช้การได้ดีจึงจะท�ำ
โครงการนี้ให้ส�ำเร็จในอนาคตเพื่อลดปัญหาการ
ก�ำจัดขยะ
			 ๒.๔.๒ การก�ำจัดขยะมูลฝอย
โดยใช้ น โยบายซื้ อ ขยะมู ล ฝอยจากประชาชน
ซึ่งการด�ำเนินการในส่วนนี้เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด
ต้องหาทีว่ า่ งเปล่าอย่างน้อยหนึง่ แปลง เพือ่ จัดสร้าง
อาคารโรงคัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย โดย
เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้
ตลอดไป ถื อ เป็ นการสนั บสนุ นของเทศบาลใน
ขั้นตอนแรก ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ก่ อ สร้ า งอาคารโรงคั ด แยกและแปรสภาพขยะ
มูลฝอย ดังนั้นต้องมีศูนย์คัดแยกและแปรสภาพ
ขยะมูลฝอยเพือ่ ท�ำการคัดแยกขยะและสามารถน�ำ
ไปขายเป็นรายได้ของเทศบาล จากนั้นเทศบาล
ต�ำบลบ้านเป็ดต้องด�ำเนินการรณรงค์ให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ ย วกั บ การคั ด แยกขยะ พร้ อ มกั บ
ท�ำความเข้าใจกับประชาชนว่า เมื่องานก่อสร้าง
อาคารโรงคัดแยกและแปรสภาพขยะเสร็จสิ้นลง
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แล้ว ในทางกลับกันเทศบาลจะท�ำการรับซื้อขยะ
จากประชาชนแทน แต่ ป ระชาชนต้ อ งท� ำ การ
คัดแยกขยะไว้ให้ แล้ววางไว้ที่หน้าบ้าน เมื่อครบ
ก�ำหนดวันนัดหมาย รถเก็บขยะของเทศบาลก็จะ
ไปจัดเก็บ ท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักขยะ และจดบันทึกเอา
ไว้ ใ ห้ ต รงกั น เพื่อรวบรวมไว้จ่ายค่าขยะให้ กั บ
ประชาชนเมือ่ ครบ ๑ เดือนนอกจากแนวทางแก้ไข
ดังได้ดังกล่าวมาแล้ว จากการสนทนากลุ่มได้เสนอ
แนะให้ควรมี การจัดตั้ง “ศูนย์จัดการขยะแบบ
บูรณาการของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด” และใช้
คณะกรรมการศู น ย์ เ ป็ น องค์ ก รในการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยโดยทีค่ ณะกรรมการ ศูนย์ฯ คัด
เลือกมาจากตัวแทนประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน ๑๑-๑๕ คน ประกอบด้วย
ตัวแทนจาก เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด วัด โรงเรียน
โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย สถานีต�ำรวจภูธร
ย่อย ชุมชนต่างๆ พ่อค้า แม่ค้าจากตลาดสด ธุรกิจ
ร้านค้า หรือเรือประมง โดยมีการเชื่อมโยงเป็น
โครงสร้างเครือข่าย และส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็น
คณะกรรมการศูนย์จดั การขยะแบบบูรณาการของ
เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ทกุ ภาค
ส่วนมีส่วนรวมในการช่วยกันจัดการขยะในแต่ละ
ชุมชน เพื่อแก้ไขลดปัญหาภาระการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด และลดปัญหา
ที่ต้นเหตุด้วย

๖. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึ ก ษาที่ น� ำ เสนอข้ า งต้ น
ผู ้ ศึ ก ษาขอเสนอแนวทางแก้ ไ ขการใช้ แ นวทาง
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบล
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บ้านเป็ด อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สรุปได้ดังนี้
๑. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
บริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจรที่ มี
ประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการแบบปากต่อปากหรือ
การใช้บคุ คลทีเ่ ป็นตัวแทนของภาครัฐ/ ท้องถิน่ คอย
สอดแทรกความรูใ้ นระหว่างทีม่ ที ำ� กิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนของภาค
รัฐ/ท้องถิ่น และประชาชน ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเข้า
ถึงข้อมูลได้ดีกว่า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ซี งึ่ น�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงกับการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
๒. ควรสร้างความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในเรือ่ งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบจรตั้งแต่การการมีส่วนร่วมริเริ่ม การมี
ส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมด�ำเนินงาน การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
และการมีสว่ นร่วมประเมินผลร่วมกับทางเทศบาล
เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้ามามีโอกาสในการมีสว่ นร่วม
ด้วยการฝึกอบรมและการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
๓. เทศบาลควรเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ใี ห้
แก่ประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมทีม่ เี ป้าหมาย เพือ่
ลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับขยะมูลฝอย เช่น การให้ประชาชนจัดตัง้ ธนาคาร
ขยะ เพื่อท�ำให้เกิดการเรียนรู้ระบบและวิธีคิดด้วย
ตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย และยังเป็นสิง่ จูงใจในการรับประโยชน์
ร่วมกันจากการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาในชุมชน
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บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) วารสาร :
ปวินนา สุยะวงค์. “บทบาทของประชาชนและองค์การบริหารส่วนต�ำบลศรีดอนชัยต่อการแก้ปัญหาขยะ
มูลฝอย”. วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๑).
(๒) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย :
ภารณี คิดดี. “การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�ำบลสิชล อ�ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. การ
ศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, ๒๕๕๓.
วงเพชร สังข์สวุ รรณ. “การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองแจง”,
การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, ๒๕๕๐.
สุลักษณ์ นิสยันต์. “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองหนองบัวล�ำภู”. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑.
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ :
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน.
แหล่งที่มา : http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_ community.html [๑๐ มีนาคม
๒๕๕๘].

