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คาํอธิบายรายวชิา รหัสรายวชิา  ทช23040   รายวิชา การบริหารจดัการขยะ    จํานวน    3  หน่วยกติ 

ระดบั มธัยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ   

  มีความรู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกตใ์ช้ในการ

ประกอบอาชีพและมีภูมิคุม้กันในการดําเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างมีความสุข             

มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติทีดี มีทกัษะในการดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพทีดีปฎิบตัิจน

เป็นกิจนิสัย หลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามยัและสภาพแวดลอ้มทีดี

ในชุมชน 

ศึกษาและฝึกทกัษะเกยีวกบัเรืองต่อไปนี    

1.  การจัดการขยะมูลฝอย 

ความหมาย ความสําคญั ในการจัดการขยะมูลฝอย การคดัแยก ผลกระทบและแนวคิดใน    

การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

2.  การมส่ีวนร่วมของชุมชน 

การศึกษาปัญหาขยะในชุมชน แนวทางและประโยชน์ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกาํจดัขยะ

มูลฝอยและสิงปฏิกูล 

3.  การรณรงค์ 

การรณรงคก์ารลดและคดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและขจดัของเสียอนัตรายอย่างถูกวิธี

ในชุมชน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

     ใหผู้เ้รียน ศึกษาเนือหา  คน้ควา้ ปฏิบติั นาํเสนอ ดว้ยการจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยการพบกลุ่ม 

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การรายงาน การจดัทาํโครงงาน และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทีมีอยูใ่นชุมชน 

วดัผลประเมนิผล 

     ประเมินผลจากการ สังเกต การสัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม โครงงาน การมีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 
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รายละเอยีดคําอธบิายรายวิชา รหัสรายวชิา  ทช23040  รายวิชา การบริหารจดัการขยะ  จํานวน  3 หน่วยกติ 

ระดบั มธัยมศึกษาตอนต้น 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ   

   มีความรู้ เขา้ใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกตใ์ช้

ในการประกอบอาชีพและมีภูมิคุม้กนัในการดาํเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างมีความสุข      

มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติทีดี มีทกัษะในการดูแลและสร้างเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพทีดีปฏิบตัิจน

เป็นกิจนิสัย หลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามยัและสภาพแวดลอ้มทีดี

ในชุมชน 

 

ที หวัเรือง ตวัชีวดั เนือหา จาํนวนชวัโมง 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายและประเภทของ

ขยะมูลฝอย 

 

ความสําคัญของการคัดแยก

ขยะมูลฝอยและภาชนะรองรับ

ขยะมูลฝอย 

 

 

การจดัการขยะมูลฝอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บอกความหมายของขยะมูลฝอยได ้

2. บอกประเภทของขยะมูลฝอยได ้

 

1. อธิบายความสําคัญของการค ัด

แยกขยะมูลฝอยได ้

2. อธิบายและแยกภาชนะสําหรับใส่

ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได ้

 

1.อธิบายแนวคิดเกียวกบัการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยได ้

2. อธิบายวิธีการคดัแยกขยะมูลฝอย 

ดว้ยหลกัการ 3R ได ้

3. บอกแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยได ้ 

4. อธิบายวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยได ้

5. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในแนวทาง

การป้องกนัปัญหาสิงแวดล้อมดา้น

ขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูลตามมติ 

คณะรัฐมนตรี 

1. ความหมายของขยะมูลฝอย 

2. ประเภทของขยะมูลฝอย 

 

1. ความสําคญัของการคดัแยก

ขยะมูลฝอย 

2. ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

 

 

1. แนวคิดเกียวกับการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย 

2. การคดัแยกขยะมูลฝอย ดว้ย

หลกัการ 3R 

3. แหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 

4. การกาํจดัขยะมูลฝอย 

5. แนวทางการป้องกนัปัญหา

สิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย

แ ล ะ สิ ง ป ฏิ กู ล ต า ม ม ติ 

คณะรัฐมนตรี 

5 
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ที หวัเรือง ตวัชีวดั เนือหา จาํนวนชวัโมง 

4 

 

 

5 
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ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรณรงค์การลดและคดัแยก

ขยะมูลฝอย 

1.บอกผลกระทบของขยะมูล

ฝอยได ้

 

1. อธิบายความหมาย ประโยชน์

และปัญหาของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนได ้

2. มีความรู้ ความเขา้ใจใน

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการกาํจดัขยะมูล

ฝอยและสิงปฏิกลู 

3. มีความรู้  ความเขา้ใจใน

แนวทางในการเสริมสร้างและ

พฒันาศกัยภาพของประชาชนใน

การจดัการขยะมูลฝอย และสิง

ปฏิกูลได ้

 

 

1. บอกและปฎิบติัตามแนว

ทางการรณรงคก์ารลดและคดั

แยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนได ้

2. บอกและปฎิบติัตามแนว

ทางการรณรงคข์จดัของเสีย

อนัตรายอย่างถูกวิธีในชุมชนได ้

1.ผลกระทบของขยะมูลฝอย 

2.โรคร้ายทีมาจากขยะมูลฝอย 

 

1. ความหมายของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

2. ประโยชน์ของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

3. ปัญหาทีเป็นอุปสรรคของ

การมีส่วนร่วม 

4. กระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อการกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 

5. แนวทางในการเสริมสร้าง

แ ล ะ พัฒ น า ศัก ย ภ า พ ข อ ง

ประชาชนในการจดัการขยะ

มูลฝอย และสิงปฏิกูล 

 

1. แนวทางการรณรงคก์ารลด

และคดัแยกขยะมูลฝอยจาก 

ครัวเรือน 

2. แนวทางการรณรงค์ขจัด

ของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี

ในชุมชน 

5 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

วชิาการบริหารจดัการขยะ  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

1.  ขอ้ใดเป็นความหมายของ  “ขยะ”  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 

ก.  สิงของทีทิ งแลว้ 

ข.  หยาก เยือมูลฝอย 

ค.  เศษกระดาษ 

ง.  เศษวสัดุ  ถุงพลาสติก 

2.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นขยะรีไซเคิลทงัหมด 

 ก.  ขวดพลาสติก  เปลือกทุเรียน  หลอดไฟ 

 ข.  ถุงพลาสติก  โฟมเปือนอาหาร  เปลือกไข่ 

 ค.  กระดาษ  ขวดแกว้  ยางรถยนต ์

 ง.  แบตเตอรีโทรศพัท ์ กล่องนม  ซองกาแฟ 

3.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเพิมขึนของปริมาณขยะในประเทศ 

 ก.  การขยายตวัของเศรษฐกิจ 

 ข.  ประชากรเพิมขึน 

 ค.  การขาดวินยัของคนในชุมชน 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

4.  การคดัแยกขยะมีความหมายตามขอ้ใดทีถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  กระบวนการแบ่งแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ หรือตามองคป์ระกอบของขยะ 

 ข.  การแบ่งขยะใส่ถงัเพือให้สะอาดสวยงาม 

 ค.  การจดัเก็บขยะเพือนาํไปขายสร้างมูลค่า 

 ง.  การนําขยะทีรูปร่างคลา้ยกนัใส่ในถงัเดียวกนั 

5.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคดัแยกขยะ 

 ก.  ช่วยใหป้ระหยดังบประมาณในการกาํจดัขยะ 

 ข.  สามารถลดปริมาณขยะได ้

 ค.  นําไปทาํลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 ง.  ช่วยลดแรงงานในการทาํงาน 
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6.  ปัญหาสําคญัของการทาํลายขยะทีไม่มีประสิทธิภาพในปัจจุบนั คือขอ้ใด 

 ก.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ 

 ข.  บุคลากรมีนอ้ยจดัเก็บขยะไม่ทนั 

 ค.  ไม่มีการแยกขยะในระบบจดัเก็บ 

 ง.  การทาํลายทีไม่ถูกวิธี 

7.  ถงัขยะ “สีเขียว” ไวร้องรับขยะประเภทใด 

 ก.  ขยะรีไซเคิล 

 ข.  ขยะย่อยสลายไดเ้ร็ว 

 ค.  ขยะอนัตราย 

 ง.  ขยะทวัไป 

8.  กระดาษและขวดพลาสติก ควรทิ งในถงัขยะสีใด 

 ก.  สีเขียว                                  ข. สีเหลือง 

 ค.  สีแดง                                    ง. สีฟ้า 

9.  ขอ้ใดไม่ใช่แนวคิดในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยทีตน้ทาง 

 ก.  สร้างเตาเผาขนาดใหญ่ 

 ข.  นําโซฟาเก่าไปบุนวมใหม่ 

 ค.  นําขยะมาใชซ้าํ 

 ง.  ใชปิ้นโตห่อขา้วแทนกล่องโฟม 

10.  ขอ้ใดเป็นขยะอนัตราย 

 ก.  เศษผกัเน่า 

 ข.  ขวดนาํอดัลม 

 ค.  ถ่านไฟฉาย 

 ง.  ถุงบรรจุผงซักฟอก 

11.  ขอ้ใดเป็นขยะทีใชเ้วลาย่อยสลายนานทีสุด 

 ก. หลอดไฟ 

 ข. กล่องโฟม 

 ค. ถุงพลาสติก 

 ง. ขวดนาํพลาสติก 
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12.  แนวคิดใดทีควรปฏิบติัมากทีสุดในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 ก.  การลดปริมาณขยะ 

 ข.  การนาํมาใชซ้าํ 

 ค.  การหลีกเลียงการใชว้สัดุทีก่อใหเ้กิดมลพิษ 

 ง.  การนํามาแกไ้ข 

13.  การกาํจดัขยะประเภทยอ่ยสลายได ้ควรใชวิ้ธีใดเหมาะสมทีสุด 

 ก.  ฝังกลบดิน 

 ข.  เผาในเตาเผา 

 ค.  ทิงลงแม่นาํ 

 ง.  นาํมาทาํปุ๋ยหมกั 

14.  ขอ้ใดเป็นวิธีกาํจดัขยะอนัตรายทีไม่ถูกตอ้ง 

 ก.  เผาในเตาเผา 

 ข.  ฝังกลบดิน 

 ค.  ทิงในบ่อขยะรวมกบัขยะอืน  ๆ

 ง.  แยกไวต่้างหากเพือนาํไปทาํลาย 

15.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย 

 ก.  นําในแม่นาํเน่าเสียส่งกลินเหมน็ 

 ข.  เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์พาหะนาํโรค 

 ค.  มีสารพิษเจือปนในอากาศจากการเผาขยะ 

 ง.  มีเสียงดงัสร้างความรําคาญใจ 

16.  ขอ้ใดเป็นของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

 ก.  นําเสีย  อากาศเสีย 

 ข.  มูลฝอยติดเชือ 

 ค.  ถ่านไฟฉาย 

 ง.  ภาชนะบรรจุสารเคมี 
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17.  ใครควรมีหนา้ทีในการจดัการขยะในชุมชน 

 ก.  เจา้หนา้ทีอนามยั 

 ข.  ผูน้าํชุมชน อสม. 

 ค.  เทศบาล 

 ง.  ทุกคนในชุมชน 

18.  ขอ้ใดไม่ใช่มาตรการในการดาํเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ   

       (พ.ศ.2559-2564) 

 ก.  มาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 ข.  มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นผูบ้ริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 ค.  มาตรการเพิมศกัยภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 ง.  มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีแหล่งกาํเนิด 

19.  แหล่งกาํเนิดขยะแหล่งใดทีก่อใหเ้กิดปริมาณขยะมากทีสุดของประเทศ 

 ก.  ครัวเรือน ชุมชน 

 ข.  โรงเรียน  ตลาด 

 ค.  โรงงานอุตสาหกรรม 

 ง.  การทาํความสะอาดถนน ทางเทา้ 

20.  ขยะมูลฝอยประเภทใดสร้างมูลค่าทางเกษตรกรรมได ้

 ก.  ซองกาแฟกึงสําเร็จรูป 

 ข.  ซากสัตว ์ มูลสัตว ์

 ค.  ยางรถยนตเ์ก่า 

 ง.  กระดาษหนงัสือพิมพ ์

21. หากในชุมชนของท่านอยู่ใกล้ตลาดสด และมีขยะประเภทเศษผกัและผลไม้เน่าจํานวนมาก               

ท่านจะทาํลายอยา่งไรจึงจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ก.  นําไปทิ งในบ่อขยะทีชุมชนจดัให ้

 ข.  นําไปตากแหง้แลว้เผา 

 ค.  นําไปหมกัเป็นปุ๋ย 

 ง.  นาํไปฝังกลบ 
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22.  ท่านมีส่วนช่วยในการจาํกดัขยะมูลฝอยของประเทศไดโ้ดยวิธีใดต่อไปนี 

 ก.  ทิงขยะในภาชนะทีจดัให ้

 ข.  คดัแยกขยะก่อนทิงลงถงัทุกครัง 

 ค.  เผาทาํลายขยะทุกประเภทเอง 

 ง.  นาํขวดยาฆ่าแมลงลา้งในแม่นาํก่อนนาํมารีไซเคิล 

23.  การบริหารจดัการขยะโดยใชห้ลกั  3R  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

 ก.  Reduce   ลดการใช ้

 ข.  Reuse   ใชซ้าํ 

 ค.  Recycle   เปลียนรูปกลบัมาใชใ้หม่ 

 ง.  Repair   การซ่อมแซม 

24.  ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม 

 ก.  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 ข.  มีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ 

 ค.  มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 

 ง.  มีส่วนร่วมในการวิพากษว์ิจารณ ์

25.  ขอ้ใดเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัตน้   

 ก.  การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

 ข.  การรับฟังความคิดเห็น 

 ค.  การใหค้วามร่วมมือ 

 ง.  การเสริมอาํนาจให้แก่ประชาชน 

26.  ขอ้ใดสามารถแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื 

 ก.  หน่วยงานต่าง ๆ รณรงคใ์ห้ประชาชนลดปริมาณขยะ 

 ข.  คนในชุมชนเห็นความสําคญัและใหค้วามร่วมมือในการลดปริมาณขยะ 

 ค.  ตงักฎหมายทีเขม้งวดเพือจบัคนทิ งขยะไม่เป็นที 

 ง.  เจา้หนา้ทีรัฐกระตุน้และคอยตรวจตราการทิงขยะในชุมชน 

 

 

 

 



9 
 

27.  การรณรงคก์ารแยกขยะระดบัครัวเรือน  มีวิธีการอย่างไร 

 ก.  ใชถุ้งบรรจุขยะแบบแยกสี 

 ข.  ใชถุ้งบรรจุขยะสีดาํสีเดียว 

 ค.  ซือถงัขยะใหทุ้กบา้น 

 ง.  ทาํทีเผาขยะให้แต่ละหมู่บา้น 

28.  ขอ้ใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ทีของทอ้งถินในการบริหารจดัการขยะ 

 ก.  ออกระเบียบในการจดัการขยะและบงัคบัใช ้

 ข.  ใหค้วามรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ค.  เก็บภาษีประชาชนทีมีประมาณขยะมากในอตัราทีสูง 

 ง.  อาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการคดัแยกขยะ 

29.  ขอ้ใดเป็นการรณรงคข์จดัของเสียอนัตรายในชุมชนระดบัผูป้ระกอบการ 

 ก.  ไม่ทิ งลงพืน ไม่ฝังดิน ไม่ทิ งลงท่อระบายนาํ 

 ข.  จดัหาภาชนะรองรับของเสียอนัตรายใหชุ้มชน 

 ค.  กาํหนดวนัรณรงคเ์พือเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย 

 ง.  จดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการของเสียอนัตราย 

30.  ขอ้ใดเป็นเป้าหมายหลกัของธนาคารรีไซเคิล 

 ก.  ใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิมขึน 

 ข.  ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ 

 ค.  เพือนาํขยะไปสร้างมูลค่า 

 ง.  เพือใหง่้ายในการกาํจดัขยะมูลฝอย 

 

**************************** 
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บทที  

ความหมายและประเภทของขยะมูลฝอย 

ความหมายของขยะมูลฝอย 

ปัจจุบนัวิทยาการกา้วหนา้ จาํนวนประชากรเพิมขึนอย่างรวดเร็ว อตัราการใชที้ดินเพิมขึน

เพือผลิตเครืองอุปโภค บริโภค อาหาร ทีอยู่อาศยั เป็นเหตุให้เศษสิงเหลือใชม้ีปริมาณมากขึน ก่อให้เกิด

ปัญหาขยะมูลฝอย ทีทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งตอ้งให้ความสําคญัและร่วมมือแกไ้ขกนัอย่างเต็มความสามารถ 

เพราะเป็นปัญหาทีเกิดขึนในชุมชนทุกระดบัตงัแต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง 

และเทศบาลนครและนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากยิงขึน  

ขยะหรือมูลฝอย หรือของเสีย เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึงทีก่อให้เ กิดปัญหา

สิงแวดลอ้มและมีผลต่อสุขภาพอนามยั ซึงนับวนัจะมีปริมาณเพิมขึนทุกปีเพราะสาเหตุการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นบัเป็นปัญหาสําคญัทีชุมชนตอ้งเร่งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและ

สารอนัตรายจาํพวกขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และสารพิษทีปนเปือนอยู่ในแหล่งนํา ดิน และอากาศ ทาํให้

ประชาชนตอ้งเสียงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคผิดปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้   

รวมถึงพฤติกรรมของคนทีทิงขยะไม่เป็นที ไม่ทิงในถงัใส่ขยะ  ทิ งกนัตามสะดวก เช่น นาํขยะไปทิ งตามริม

ทางเดินบา้ง โคนตน้ไมบ้า้ง ทาํใหเ้กิดการหมกัหมม เน่าเปือย  ส่งกลินเหม็น  และเป็นแหล่งของสัตวน์ํา

โรคร้ายมาสู่คน เช่น ยุง แมลงวนั หนู แมลงสาบ  และเมือฝนตกกช็ะเอาสิงสกปรก เน่าเหม็นในกองขยะไป

ยงัพืนทีใกลเ้คียง ท่อระบายนาํ และแม่นาํลาํคลอง   ขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาสําคญัทีประชาชน ชุมชนและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งร่วมมือ ร่วมใจกนัจดัการและแกไ้ขโดยเร่งดว้ย โดยการลดคดัแยกและนาํขยะมูล

ฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากทีสุด โดยเริมจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน และองคก์รต่างๆ 

อนัจะส่งผลใหป้ริมาณขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมของประเทศ อีกทงัยงัเป็นการใชท้รัพยากรทีมีอยู่ให้

คุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากทีสุด  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํว่า  “มูลฝอย” หมายถึง เศษ 

สิงของทีทิงแล้ว หยาก เยือ   และคาํว่า “ขยะ” หมายถึง หยาก เยือมูลฝอย จะเห็นว่าคําทงัสองคาํ มี

ความหมายเหมือนกนั ใชแ้ทนกนัได ้และบางทีจึงเห็นใชค้วบกนัเป็น “ขยะมูลฝอย” 

พระราชบญัญติัสาธารณสุข  พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที   พ.ศ.   ไดใ้หค้าํจาํกดั

ความและความหมายของคาํว่า “มูลฝอย” หมายถึง  เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะทีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือสิงอืนใดทีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเลียงสัตว ์

หรือทีอืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชือ มูลฝอยทีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชน 
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กรมควบคุมมลพษิ ไดใ้หค้าํนิยามเกียวกบัขยะ ดงันี  

ขยะมูลฝอยชุมชน (municipal solid waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยทีเกิดจากกิจกรรม 

ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั ธุรกิจร้านคา้ สถานประกอบการ ตลาดสด สถาบนัต่าง ๆ รวมทงัเศษ 

วสัดุก่อสร้าง ทงันีไม่รวมของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเชือ  

 ของเสียอันตราย (hazardous waste) หมายความถึง ของเสียทีมีองค์ประกอบของวตัถุ 

อนัตราย ไดแ้ก่   วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด ์วตัถุมีพิษ วตัถุทีทาํให้เกิด

โรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกัดกร่อน วตัถุทีก่อให้เกิด                

การระคายเคือง วตัถุอยา่งอืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ ์หรือสิงอืนใดทีอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช 

ทรัพยสิ์น หรือสิงแวดลอ้ม  

มูลฝอยติดเชือ (infectious waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยทีเป็นผลมาจากกระบวนการ

ให้ การรักษาพยาบาล  การตรวจวินิจฉัย  การใหภู้มิคุม้กนัโรค การศึกษาวจิยัทีดาํเนินการทงัในคนและสัตว ์   

ซึงมีเหตุอนัควรสงสัยว่าหรืออาจมีเชือโรค ไดแ้ก่ 

- ซากหรือชินส่วนของคนหรือสตัวที์เป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจชนัสูตรศพ การใช ้ 

สัตวท์ดลองเกียวกบัโรคติดต่อ  

- วสัดุมีคม หรือ วสัดุทีใชใ้นการใหบ้ริการทางการแพทย ์การวิจยัในหอ้งปฏิบติัการ เช่น  

เขม็ ใบมีด กระบอกฉีดยา สําลี ผา้ก๊อส ผา้ต่าง ๆ  ท่อยาง  และอืน ๆ ซึงสัมผสัหรือสงสัยว่าจะสัมผสักบั

เลือด ส่วนประกอบของเลือด หรือผลิตภณัฑที์ไดจ้ากเลือด หรือสารนาํจากร่างกายหรือวคัซีนทีทาํจากเชือ

โรค    ทีมีชีวิต  

- ขยะมูลฝอยอืน ๆ  ทุกประเภททีมาจากห้องติดเชือร้ายแรง หอ้งปฏิบติัการเชืออนัตรายสูง 
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ประเภทของขยะมูลฝอย 

โดยทวัไปแลว้ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 

1. ขยะอนิทรีย์หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะทีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมา 

หมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนือสัตว ์เป็นตน้ 
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2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยทียังใช้ได้  คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวสัดุเหลือใช ้           

ซึงสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเครืองดืม เศษพลาสติก เศษโลหะ 

อลูมิเนียม ยางรถยนต ์กล่องเครืองดืมแบบ UHT เป็นตน้ 

 

                   

   

. ขยะทัวไป หรือ มูลฝอยทัวไป คือ ขยะประเภทอืนนอกเหนือจาก ขยะย่อยสลาย       

ขยะรีไซเคิล และ ขยะอนัตราย มีลกัษณะทียอ่ยสลายยาก และไม่คุม้ค่าสําหรับการนํากลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีกึงสําเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปือนเศษอาหาร โฟมเปือนอาหาร ฟอลย์เปือนอาหาร เป็นตน้ 
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4. ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอนัตราย คือ ขยะทีมีองคป์ระกอบ หรือปนเปือนวตัถุอนัตราย

ชนิดต่างๆ ซึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุทีทาํใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี 

วตัถุทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุทีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอย่างอืน 

ไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ ์หรือสิงอืนใดทีอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือสิงแวดล้อม 

เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต ์แบตเตอรี โทรศพัทเ์คลือนที ภาชนะบรรจุสารกาํจดัศตัรูพืช กระป๋อง

สเปรย ์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ 
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ใบงานท ี  

 

. จงอธิบายความหมายของขยะมูลฝอย   

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

  

2. ให้ผูเ้รียนยกตวัอย่างขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่านมาอยา่งนอ้ย    ชนิด  

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา......................................... 
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ใบงานท ี  

 

.  ให้แยกประเภทของขยะมูลฝอยทีกาํหนดใหใ้นตารางต่อไปนี  

 

 

 . ขยะอินทรีย ์หรือ มูลฝอยยอ่ยสลาย    

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

2.  ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยทียงัใชไ้ด ้   

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

             .  ขยะทวัไป หรือ มูลฝอยทวัไป    

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

4.  ขยะอนัตราย หรือ มูลฝอยอนัตราย   

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา......................................... 

 

 
ซองบะหมีกึงสําเร็จรูป, เศษอาหาร ,ใบไม ้,ถุงพลาสติกเปือนเศษอาหาร, ถ่านไฟฉาย , แกว้ , เศษโลหะ   

หลอดฟูออเรสเซนต ์โทรศพัทเ์คลือนที , โฟมเปือนอาหาร , ฟอล์ยเปือนอาหาร, กระป๋องเครืองดืม , 

อลูมิเนียม  , กระดาษ, ยางรถยนต ์แบตเตอรี , เศษพลาสติก ,กระป๋องยาฆ่าแมลง 
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บทที  

ความสําคญัของการคัดแยกขยะมูลฝอย 

นโยบายรัฐบาลกบัการจดัการระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 

ปัจจุบนัขยะเป็นปัญหาสําคญัในระดบัโลกทีหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยทีตอ้ง

ประสบปัญหา เนืองจากการเพิมขึนของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี จึงมีการประดิษฐ์ และพฒันาเทคโนโลยีมาใชอ้าํนวยประโยชน์ต่อมนุษยม์ากขึน เป็นสาเหตุให้

มีจํานวนขยะเพิมขึน และมีแนวโน้มเพิมขึนทุกปี ซึงมีทงัขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 

ครัวเรือน และสารเคมีอนัตราย เป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิงของเหลือใชมี้ปริมาณมากขึน เมือคณะรักษา

ความสงบแห่งชา ติ (คสช.) เข ้ามาแก้ปัญหาประเทศ และมีรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เขา้บริหารประเทศ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิรูปสิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นให้มี

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมให้ควบคู่ไปกับการพฒันา

เศรษฐกิจ และสังคม เนืองจากปัญหาขยะเป็นปัญหาสําคญัระดับประเทศทีก่อให้เกิดความเสียหายด้าน   

ต่าง ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เกิดจากการเผาขยะกลางแจง้ทาํใหเ้กิดควนัและสารพิษทางอากาศ มลพิษทาง

นาํ ทีเกิดจากการกองขยะบนพืน เมือฝนตกลงมาบนกองขยะสารพิษจะไหลลงสู่แหล่งนําจะทาํให้เกิดนํา

เสีย และเป็นแหล่งพาหนะนาํโรค ลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยัของประชาชน 

จึงตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งถูกวิธี และเร่งด่วน (ปัญหามลภาวะสิงแวดลอ้ม, 2558) รัฐบาลจึงไดมี้การ

กาํหนดนโยบายดา้นสิงแวดลอ้มไวใ้น ขอ้ 9 ว่า “........ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และนาํเสีย

ทีเกิดจากการผลิตและบริโภคในพืนทีใดทีสามารถจัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ

สนบัสนุนใหด้าํเนินการส่วนขยะอุตสาหกรรมนนัจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ งใน

บ่อขยะอุตสาหกรรมทีสร้างขึนแบบมีมาตรฐาน และพฒันาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลกัลอบทิงขยะติด

เชือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเด็ดขาด (“ประยุทธ์” นํา ครม.แถลง

นโยบาย 11 ดา้น เน้นยุทธศาสตร์ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ของในหลวง, 2558) รวมถึงมีการออกระเบียบ

สํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจัดการระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ขึน เพือ

มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไปดาํเนินการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม จึงมีการมอบนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศใหก้บัจงัหวดัเกียวกบัการลดและ

การคดัแยกขยะมูลฝอยทีต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและการกาํจดัโดยเทคโนโลยีที
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เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลงังานหรือทาํให้เกิด ประโยชน์สูงสุด มีการส่งเสริม และ

สนบัสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทงัสร้างวินยัของคนในชาติ โดยมอบหมายให้ผูว่้าราชการ

จงัหวดัเป็นผูก้าํกบัดูแลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดั และ มีการกาํหนดใหเ้รืองการ

จดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบ แห่งชาติในการ

ประชุมเมือวนัที 26 สิงหาคม 2557  

               การดาํเนินงานตาม Roadmap มีหลกัสําคญั คือ การลดและ คดัแยกขยะมูลฝอยทีตน้ทาง 

การจดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วมและกาํจดัโดยเทคโนโลย ีทีเหมาะสมแบบ ผสมผสาน เนน้การแปรรูป

เป็นพลงังานหรือทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยการส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนมา ลงทุนหรือร่วมทุน

รวมทงัสร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนเขา้มามีส่วนร่วม ในการ

จดัการขยะมูลฝอยตงัแต่ตน้ทางจนถึงการกาํจัดขนัสุดทา้ย ซึงกาํหนดระยะเวลาดําเนินงานเป็น 3 ระยะ 

ไดแ้ก่ ระยะเร่งด่วน ภายใน 6 เดือน ระยะปานกลาง ภายใน 1 ปี และระยะยาว 1 ปีขึนไป เพือใหก้ารจดัการ 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพืนทีต่าง ๆ ทวัประเทศเป็นไปอย่าง  มีประสิทธิภาพสามารถลด

ผลกระทบที จะก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนต่อประชาชนและความเสียหายต่อสิงแวดลอ้มของประเทศไทย   

นอกจากนีจะเสนอใหม้ีการตงั”คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ” โดยให้ทุกจงัหวดัจดัทาํแผนการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั และส่งใหก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ทส. รับนโยบาย 

คสช. และครม. ในการเป็น Project  Manager การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ, 2558) ขณะนีทงั 77 

จงัหวดัไดจ้ัดทาํแผนงาน และส่งให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

ทงัหมดแลว้ตงัแต่เดือนธนัวาคม 2557 เพือนํามาจดัทาํเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2557, 2558) ขอ้มูล library2.parliament.go.th 

ความสําคญัของการคดัแยกขยะมูลฝอย 

               การคัดแยกขยะ (Waste Separation)  หมายความถึง  กระบวนการหรือกิจกรรมจดัแบ่ง

หรือแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลกัษณะองคป์ระกอบ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 

อลูมิเนียม โดยใชแ้รงงานคนหรือเครืองจักรกล เพือการนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม ่หรือใชป้ระโยชน์ทาง

พาณิชย ์

ขยะมูลฝอยเป็นตวัการสําคญัทีก่อใหเ้กิดปัญหาสิงแวดลอ้ม เมือมีจาํนวนเพิมมากขึนและ

ชุมชนไม่สามารถกาํจดัไดห้มดหรือจดัการไม่ถูกสุขลกัษณะ จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาสิงแวดลอ้ม  ดงันี 
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. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ ก่อใหเ้กิดควนัและสารพิษทางอากาศ 

คุณภาพอากาศเสือมโทรม 

. นาํเสีย เกิดจากองขยะมูลฝอยบนพืนดิน เมือฝนลงมาบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดนําเสีย  

เมือนาํไหลลงสู่แหล่งนาํทาํใหเ้กิดภาวะมลพิษในแหล่งนาํ 

. แหล่งพาหะนําโรค แพร่เชือโรค เพราะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของหนู แมลงวนั ซึงเป็น

พาหนะนําโรคติดต่อมีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามยัของประชาชน 

. สกปรก เหมน็ส่งกลินรบกวน ขาดความเป็นระเบียบ  เกิดภาพไม่สวยงามในชุมชน 

จึงจาํเป็นทีเราจะตอ้งใหค้วามสําคญักบัการคดัแยกขยะมูลฝอย  

 

  

               

 

 

 

        สถานทฝัีงกลบขยะมูลฝอย      เตาเผาขยะมูลฝอย 

 

    

  

 

 

เทกองกลางแจ้ง       ทงิอยู่ทวัไป 
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ประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย  

. ช่วยลดปริมาณขยะลงเพราะเมือแยกวัสดุส่วนทียงัมีประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ 

พลาสติก แกว้ โลหะ ฯลฯ จะเหลือขยะจริงๆ เพือนาํไปกาํจดันอ้ยลง 

2. เพือช่วยประหยดังบประมาณทีใชใ้นการกาํจดัขยะ  เมือขยะทีตอ้งกาํจดัลดลง เช่น 

กทม. ตอ้งเก็บขยะวนัละเกือบ 9,000 ตนั ใชง้บประมาณถึง 2,000 ลา้นบาทต่อปี ใชเ้จา้หนา้ทีกวา่ 10,000 

คน ใชร้ถเก็บขยะกว่า 2,000 คนั เรือเก็บขนขยะหลายสิบลาํ ถงัขยะนบัหมืนใบ ตอ้งจา้งฝังกลบขยะตนัละ

กว่า 100 บาท และใชเ้ป็นเงินเดือนเจา้หนา้ทีอีกมหาศาล เมอืใชง้บประมาณนอ้ยลง สามารถนาํไปพฒันา

ดา้นอืนเพือคุณภาพชีวิตทดีีขนึได ้

                         3. ช่วยลดการสินเปลืองพลงังานและทรัพยากร  ดว้ยการนาํวสัดุประเภท แกว้ กระดาษ 

โลหะ พลาสติก ฯลฯไปหมุนเวียนใชใ้หม่ ซึงบางอยา่งสามารถขายได ้ช่วยเพิมรายได ้ 

                         . ช่วยรักษาสิงแวดลอ้มเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง ช่วยลดการเกิดภยัธรรมชาติทีรุนแรงลง 

ข้อกําหนดในการคดัแยกขยะมูลฝอย  

            องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีรับผิดชอบดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ควรส่งเสริมให้

ประชาชนทีอยูใ่นพืนทีรับผดิชอบดาํเนินการคดัแยกโดยมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี  

             1. คดัแยกขยะทีสามารถนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดห้รือขยะรีไซเคิลออกจากขยะย่อย

สลาย  ขยะอนัตรายและขยะทวัไป  

             2. จัดเก็บขยะทีทาํการคดัแยกแลว้ในบา้นเรือนไวใ้นถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยก

ประเภททีหน่วยราชการจดัเตรียมไว ้ 

             3. จดัวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท ในบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสง

สว่างเพียงพอไม่กีดขวางทางเดินอยูห่่างจากสถานทีประกอบอาหารทีรับประทานอาหาร แหล่งนาํดืม  

             4. ให้จดัเก็บขยะอนัตราย หรือภาชนะบรรจุสารทีไม่ทราบแน่ชดัเป็นสัดส่วนแยกต่างหาก

จากขยะอืน ๆ เพือป้องกนัการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิดแลว้ให้นาํไป รวบรวมไวใ้นภาชนะ

หรือสถานทีรวบรวมขยะอนัตรายของชุมชน  

            5. หา้มจดัเก็บขยะอนัตรายไวร้วมกนั โดยให้แยกเก็บเป็นประเภท ๆ หากเป็น ของเหลว

ให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุทีมิดชิดและไม่รั วไหล หากเป็นของแข็งหรือกึงของแข็งให้เก็บ ใส่ถังหรือ

ภาชนะทีแขง็แรง  
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              6. หลีกเลียงการเก็บกกัขยะทีทาํการคดัแยกแลว้และมีคุณสมบติัทีเหมาะแก่การเพาะพนัธ์ุ

ของพาหะนาํโรค หรือทีอาจเกิดการรั วไหลของสารพิษไวเ้ป็นเวลานาน  

              7. หากมีการใชน้ําทาํความสะอาดวัสดุคดัแยกแลว้หรือวัสดุเหลือใชที้มีไขมนั หรือ

ตะกอนนํามนัปนเปือน จะตอ้งระบายนําเสียนนัผา่นตะแกรงและบ่อดกัไขมนัก่อนระบายสู่ท่อนาํสาธารณะ  

              8. ห้ามเผา หลอม สกดัหรือดําเนินกิจกรรมอืนใด เพือการคดัแยกสกดัโลหะมีค่าหรือ

ทาํลายขยะในบริเวณทีพกัอาศยั หรือพืนทีทีไม่มีระบบป้องกนัและควบคุมของเสียทีจะเกิดขึน 

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

       1.  เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

- ควรมีสัดส่วนของถงัขยะมูลฝอยจากพลาสติกทีใชแ้ลว้ไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 โดยนาํหนกั 

- ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances)หากจาํเป็นควรใชส้ารเติมแต่งในปริมาณที 

นอ้ยและไม่อยูใ่นเกณฑท์ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

- มีความทนทาน แขง็แรงตามมาตรฐานสากล 

- มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยสะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูล 

ฝอยและการทาํความสะอาด 

   - สามารถป้องกนั แมลงวนั หนู แมว สุนขั และสัตวอื์น ๆ มิให้สัมผสัหรือคุย้เขียขยะมูล 

ฝอยได ้

      2.  ภาชนะสําหรับใส่ขยะมูลฝอย 

2.1  ถุงใส่ขยะ  สําหรับคดัแยกขยะมูลฝอยฝนในครัวเรือนและจะตอ้งมีการคดัแยก 

รวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดงัต่อไปนี   

- ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยทีเน่าเสีย และย่อยสลายไดเ้ร็วสามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้

เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

- ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยทีสามารถนาํมารีไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ 

พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 

- ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยทีมีอนัตรายต่อสิงมีชีวิตและสิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออ 

เรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่าง ๆ 
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- ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยทียอ่ยสลายไม่ไดไ้ม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล เช่น 

 พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยทีเปือนอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ถังขยะ  เพือใหก้ารจดัเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและลดการ

ปนเปือนของขยะมูลฝอยทีมีศกัยภาพในการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ จะตอ้งมีการตงัจุดรวบรวมขยะมูล

ฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ  โดยมีถุงบรรจุภายในถงั

เพือสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดงันี 
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สีเขียว รองรับขยะทีเน่าเสียและย่อยสลายไดเ้ร็ว หรือขยะเปียก สามารถ

นํ า ม า ห มั ก ทํ า ปุ๋ ย ไ ด้  เ ช่ น  ผ ัก  ผ ล ไ ม้  เ ศ ษ อ า ห า ร  ใ บ ไ ม้   
 

 

สีเหลือง รองรับขยะทีสามารถ นํามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว 

กระดาษ พลาสติก โลหะ  

 

 

                                     สีเทาฝาสีส้มหรือสีแดง รองรับขยะทีมีอนัตรายต่อ 
                                   สิงมีชีวิต และสิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต ์    
                                   ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องยาฆ่า 
                                   แ ม ล ง  ภ า ช น ะ บ ร ร จุ ส า ร อั น ต ร า ย ต่ า ง  ๆ   
 
 
 

สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได ้ไม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล 

เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีสําเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลย์

ทีเปือนอาหาร 
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การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยหลงัการคดัแยกในชุมชน 

การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือหน่วยงานทีมี

หนา้ทีรับผดิชอบดา้นการจดัการขยะในชุมชนจะตอ้งจดัเตรียมภาชนะและรถสําหรับเก็บรวบรวมขยะมูล

ฝอย  ตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี  

        1.  ภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอย                                                                                                                             

    จดัวางภาชนะรองรับขยะในบริเวณพืนทีทีมีประชากรอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น เช่น ตลาด 

ทีพกัอาศยั สถาบนัการศึกษา ชุมชน อุตสาหกรรม หรืออืน ๆ ตามขอ้กาํหนด อย่างใดอยา่งหนึงดงัต่อไปนี  

  -  จดัวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในอตัราไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ต่อ50-80 

หลงัคาเรือน หรือต่อประชากร 350 คน หรือตามความเหมาะสมของชุมชน  

   -  จดัให้มีภาชนะหรือสถานทีทีใชส้ําหรับเก็บกกัขยะแบบแยกประเภท  ณ จุดรวบรวม

ขยะของชุมชนเพือรอการเก็บขนไปกาํจดัหรือดําเนินการอย่างอืน โดยให้มีความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของ

ปริมาณขยะทีเกิดขึนในแต่ละวนัหรือตามความเหมาะสมของสถานที  

   -  การจดัหาภาชนะรองรับขยะ หรือสถานทีเก็บกกัขยะรวมในชุมชน จะตอ้งพิจารณาตาม

ลกัษณะของขยะทีจะทาํการคดัแยก เช่น จดัหาภาชนะหรือสถานทีเก็บกกัขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะ

ทวัไป และขยะอนัตราย  

2.   สถานทใีช้สําหรับเกบ็กกัขยะรวมในชุมชน  จะต้องมลีกัษณะดังต่อไปนี 

-  ผนงัตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ  

-  พืนผิวภายในตอ้งเรียบและกนันาํซึม   

-  ตอ้งมีการป้องกนักลิน นาํฝน และสัตวค์ุย้เขียหรือพาหะนาํโรค  

   -  มีความสะดวกในการทาํความสะอาดและรวบรวมนําเสียทีเกิดจากขยะเพือนาํไปบาํบดั  

-  ตอ้งมีระบบระบายและถ่ายเทอากาศทีดีและป้องกนันาํเขา้สู่สถานทีเก็บกกั  

-  ตงัอยูห่่างจากแหล่งนาํเพือการอุปโภค บริโภค สถานทีประกอบ อาหาร สถานที 

รับประทานอาหาร บริเวณทีเลียงเด็กอ่อน หรือสนามเด็กเล่นตามขอ้กาํหนดของ ทอ้งถินหรือกฎหมายที

เกียวขอ้ง  
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             - ตงัอยูใ่นบริเวณทีสาธารณชนเขา้ถึงไดง่้ายและรถเก็บขนขยะสามารถเขา้ไปดาํเนินการ

ขนถ่ายไดส้ะดวก  

             - มีเครืองปิดกนัใหพ้น้จากสายตาสาธารณชนและมีรัวรอบขอบชิด  

             - มีเครืองหมายแสดงว่าเป็นสถานทีเก็บกักขยะ ป้ายแสดงแผนการเก็บ ขน และแผน

ฉุกเฉินสําหรับช่วงเวลาทีความจุของสถานทีไม่เพียงพอเนืองจากความล่าชา้ในการขนส่งขยะไปจดัการ  

กล่าวโดยสรุปไดว่้า การบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นสิงของเหลือทิ งจากกระบวนการ ผลิตและอุปโภค

บริโภค ซึงเสือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่มีความตอ้งการใชแ้ลว้ บางชนิดเป็นของแขง็หรือกากของเสีย

มีผลต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ เนืองจากก่อใหเ้กิดความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชือโรคทาํให้เกิดมลพิษ 

จึงตอ้งมีการจดัการขยะมูลฝอย โดยใชวิ้ธีการทีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มนนั ๆ 
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ใบงานท ี 1 

 

1. จงบอกคุณสมบติัของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามประเภท ดงันี  

    1.1 ถุงใส่ขยะ  

ถุงสีเขียว

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

ถุงสีเหลือง

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ถุงสีแดง

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

ถุงสีฟ้า…........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

     1.2  ถังขยะ   

ถงัสีเขียว

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ถงัสีเหลือง

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ถงัสีเทาฝาสีส้มหรือถงัสีแดง 

....................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

ถงัสีฟ้า…........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 2 

 

1. จงบอกประโยชน์ของการคดัแยกขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอย   

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

2. หากในชุมชนของท่านไม่มีภาชนะรองรับการคดัแยกขยะมูลฝอย  ท่านจะมีวิธีการแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

  

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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บทท ี 3 

การจดัการขยะมูลฝอย 

แนวคดิเกยีวกบัการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

              การวางแผนจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย

ที จะตอ้งส่งเขา้ไปทาํลายดว้ยระบบต่าง ๆ ใหน้อ้ยทีสุด สามารถนาํขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ทงัในส่วน

ของ การใชซ้ําและแปรรูปเพือใชใ้หม่ (reuse & recycle) รวมถึงการกาํจดัทีไดผ้ลพลอยได ้เช่น ปุ๋ยหมกั 

หรือ พลังงาน โดยสรุปวิธีการดําเนินการตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม ดังนีคือ 

(สํานกังาน กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 

1. การลดปริมาณขยะมูลฝอย (Reduce) การลดปริมาณขยะมูลฝอยสามารถทาํไดด้งันี  

1) การพยายามลดปริมาณขยะมูลฝอยทีอาจเกิดขึน เช่น ใชสิ้นคา้ทีมีความคงทน

ถาวร และ มีอายกุารใชง้านนาน หรือ เลือกใชสิ้นคา้ชนิดเติม  

2) การลดปริมาณวสัดุเป็นการพยายามเลือกใชสิ้นคา้ทีบรรจุในบรรจุภณัฑ์ทีมี

ขนาดใหญ่ แทนบรรจุภณัฑที์มีขนาดเล็ก เพือลดปริมาณของบรรจุภณัฑที์จะกลายเป็นขยะมูลฝอย  

2. การนํามาใช้ซํา โดยการนาํขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใชใ้หม่อีก หรือเป็นการใชซ้ําใชแ้ลว้

ใช ้อีก ๆ  เช่น ขวดนาํหวาน นาํมาบรรจุนาํดืม ขวดกาแฟทีหมดแลว้ นาํมาใส่นาํตาล นนัคือเป็นการพยายาม 

ใชสิ้งของต่างๆ หลายๆ ครัง ก่อนทีจะทิ งหรือเลือกใชข้องใหม่  

3. การนํามาแก้ไข (Repair) โดยการนาํวสัดุอุปกรณ์ทีชาํรุดเสียหาย ซึงจะทิ งเป็นมูลฝอย

มาซ่อมแซมใชใ้หม่  เช่น  เกา้อี  

4. การแปรสภาพและหมุนเวยีนนํากลับมาใช้ใหม่ โดยการนาํวสัดุมาผา่นกระบวนการเพือ

ผลิตเป็นสินคา้ใหม่นนัคือการนาํขยะมูลฝอยมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพือนํากลับมา

ใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือเปลียนแปลงสภาพจากเดิมแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะ

ต่าง ๆ นาํกลบัมาหลอมใหม่  

5. การหลีกเลยีงการใช้วสัดุทก่ีอให้เกดิมลพษิ  โดยการหลีกเลียงการใช้วสัดุทีทาํลายยาก  

หรือวสัดุทีใช้ครังเดียวแลว้ทิง เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ทีย่อยสลายยาก หลีกเลียงการใช้ทีผิด

วตัถุประสงคห์รือวสัดุทีใชค้รังเดียวแลว้ทิ ง  
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การคดัแยกขยะมูลฝอยด้วยหลักการ  3R 

ประเภทของขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพของขยะไดเ้ป็น 4   ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste)  หรือ มูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะทีเน่าเสียและยอ่ย

สลายไดเ้ร็วสามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเนือสัตว ์เป็นตน้ 

แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท์ีเกิดจากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ โดยทีขยะ

ยอ่ยสลายนีเป็นขยะทีพบมากทีสุด คือ พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ  

 

 

2. ขยะรีไซเคลิ (Recyclable waste)  หรือ มูลฝอยทียงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือ

วสัดุเหลือใช ้ซึงสามารถนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครืองดืม

แบบ UHT กระป๋องเครืองดืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นตน้ สําหรับขยะรีไซเคิลนีเป็นขยะที

พบมากเป็นอนัดบัทีสองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ 
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3. ขยะอนัตราย (Hazardous waste)  หรือ มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะทีมีองคป์ระกอบหรือ

ปนเปือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุทีทาํใหเ้กิด

โรค วตัถุกรรมมนัตรังสี วตัถุทีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุทีก่อให้เกิดการ

ระคายเคืองวตัถุอย่างอืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์หรือสิงอืนใดทีอาจทาํให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช 

ทรัพยสิ์นหรือสิงแวดลอ้ม  เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรีโทรศพัทเ์คลือนที ภาชนะ

บรรจุสารกาํจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ ขยะอันตรายนีเป็นขยะทีมกัจะพบได้

นอ้ยทีสุดกล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ 

 

 

 

4. ขยะรีไซเคลิและขยะอันตราย  มีลกัษณะทีย่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าสําหรับการนํา

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซอง

บะหมีกึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปือนเศษอาหาร โฟมเปือนอาหาร ฟอลย์เปือนอาหาร เป็นตน้ สําหรับขยะ

ทวัไปนีเป็นขยะทีมีปริมาณใกลเ้คยีงกบัขยะอนัตราย กล่าวคือ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทงัหมด

ในกองขยะ 
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 ขยะมูลฝอยไปอยู่ไหน 

การกาํจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็นผูร้ับภาระนาํไปกาํจดัโดย

วิธีฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลซึงมีเพียงร้อยละ 36 เท่านัน ส่วนทีเหลือมีการเทกองกลางแจง้ซึงจะส่งผล

กระทบต่อปัญหาสิงแวดลอ้มสุขภาพอนามยัของประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง 

จากปัญหาดงักล่าวแนวคิดและแนวทางในการปฏิบติั  เพือการใชท้รัพยากรทีมีอยู่อย่าง

คุม้ค่าก่อใหเ้กิดปริมาณขยะใหน้้อยลง จึงมีการนําแนวทางการลด คดัแยก และนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช้

ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) มาประยุกต์ใช ้โดยใชวิ้ธีการลดการใชว้สัดุ/ผลิตภัณฑ์เพือลด

ปริมาณขยะทีเกิดขนึ (Reduce) มีการนําวสัดุ/ผลิตภณัฑที์ยงัสามารถใชง้านไดก้ลบัมาใชซ้าํ (Reuse) และนาํ

เศษวสัดุ/ผลิตภณัฑที์ใชง้านแลว้มาแปรรูปเพือนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Recycle) โดยมีตวัอย่างและวิธี

ง่าย ๆ ดงันี         

1. ลดการใช้ (Reduce) 

1.1  ปฏิเสธหรือหลีกเลียงสิงของหรือบรรจุภณัฑที์จะสร้างปัญหาขยะ (Refuse) 

1.1.1 ปฏิเสธการใชบ้รรจุภณัฑฟุ่์มเฟือย รวมทงัขยะทีเป็นมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม อาทิเช่น  

กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือขยะมีพิษอืน ๆ 

1.1.2 หลีกเลียงการเลือกซือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชัน 

1.1.3 หลีกเลียงการเลือกซือสินคา้ชนิดใชค้รังเดียว หรือผลิตภณัฑ์ทีมีอายุการใชง้านตาํ 

1.1.4 ไม่สนบัสนุนร้านคา้ทีกกัเก็บและจาํหน่วยสินคา้ทีใชบ้รรจุภณัฑฟุ่์มเฟือย และไม่มี 

ระบบเรียกคืนบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ 

1.1.5 กรณีการเลือกซือผลิตภณัฑป์ระจาํบา้นทีใชเ้ป็นประจาํ  เช่น สบู่ ผงซักฟอก  

นํายาล้างจานให้เลือกซือ ผลิตภัณฑ์ทีมีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนืองจากใช้บรรจุภัณฑ์น้อยกว่าเมือ

เปรียบเทียบกบัหน่วยนาํหนกัของผลิตภณัฑ ์

1.1.6 ลดหรืองดการบริโภคทีฟุ่มเฟือย โดยเลือกใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบั 

ความตอ้งการ 
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1.2  เลือกใชสิ้นคา้ทีสามารถส่งคืนบรรจุภณัฑสู่์ผูผ้ลิตได ้(Return) 

1.2.1  เลือกซือสินคา้หรือใชผ้ลิตภณัฑที์มีระบบมดัจาํคืนเงิน เช่น ขวดเครืองดืมประเภท  

ต่าง ๆ 

1.2.2  เลือกซือสินคา้หรือผลิตภณัฑที์สามารถนํากลบัไปรีไซเคิลได ้หรือมีส่วนประกอบ 

ของวสัดุรีไซเคลิ  เช่น  ถุงช๊อปปิง  โปสการ์ด 

1.2.3  เลือกซือสินคา้หรือผลิตภณัฑที์ผูผ้ลิตเรียกคืนซากบรรจุภณัฑ ์หลงัจากการบริโภค 

ของประชาชน 

 

2. ใช้ซํา (Reuse) 

ใชซ้าํ  เป็นหนึงในแนวทางการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า การใชซ้ํา

เป็นการทีเรานําสิงต่าง ๆ  ทีใช้งานไปแลว้ และยงัสามารถใชง้านได้ กลับมาใช้อีก เป็นการลดการใช้

ทรัพยากรใหม่ รวมทงัเป็นการลดปริมาณขยะทีจะเกิดขึนอีกดว้ย ตวัอย่างของการใชซ้าํ ก็เช่น 

2.1  เลือกซือหรือใชผ้ลิตภณัฑท์ีออกแบบมาใหใ้ชไ้ดม้ากกว่า  1  ครัง  เช่น  แบตเตอรี 

ประจุไฟฟ้าใหม่ได ้

  2.2  ซ่อมแซมเครืองใช ้และอุปกรณต่์างๆ (Repair) ให้สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปไดอี้ก 

  2.3  บาํรุงรักษาเครืองใช ้อุปกรณ์ตา่งๆ ใหส้ามารถใชง้านไดค้งทนและยาวนานขึน 

  2.4  นาํบรรจุภณัฑแ์ละวสัดุเหลือใชอื้นๆ กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น การใชซ้าํถุงพลาสติก  

ถุงผา้  ถุงกระดาษ และกล่องกระดาษ การใชซ้าํขวดนาํดืม เหยือกนม และกล่องใส่ขนม 

2.5  ยมื เช่า หรือใชสิ้งของหรือผลิตภณัฑที์ใชบ้อ่ยครังร่วมกนั เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

2.6  บริจาคหรือขายสิงของเครืองใชต่้าง ๆ  เช่น  หนงัสือ  เสือผา้  เฟอร์นิเจอร์  และเครืองมอืใช ้

สอยอืนๆ 

2.7 นาํสิงของมาดดัแปลงใหใ้ชป้ระโยชน์ไดอี้ก  เช่น  การนาํยางรถยนตม์าทาํเกา้อี  การนาํขวด 

พลาสติกมาดดัแปลงเป็นทีใส่ของ แจกนั การนาํเศษผา้มาทาํเปลนอน เป็นตน้ 

2.8  ใชซ้าํวสัดุสาํนกังาน เช่น การใชก้ระดาษทงัสองหนา้ เป็นตน้ 
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3. รีไซเคลิ (Recycle) 

รีไซเคิล  เป็นการนําวสัดุต่าง ๆ  อย่างเช่น  กระดาษ  แกว้พลาสติก  เหล็ก  อะลูมิเนียม  

ฯลฯ  มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ซึงนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว้ 

ยงัเป็นการลดการใชพ้ลงังานและลดมลพิษทีเกิดกบัสิงแวดลอ้ม ซึงเราสามารถทาํไดโ้ดย 

3.1 คดัแยกขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท ได้แก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 

เพือใหง้่ายต่อการนาํไปรีไซเคิล 

3.2 นาํไปขาย/บริจาค/นําเขา้ธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่  เพือเขา้สู่วงจรของการนํา

กลบัไปรีไซเคิล 

 

 

แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย 

แหล่งกํา เนิดของขยะมูลฝอยเกิดขึนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือนและสถา น

ประกอบการ ต่าง ๆ ในชุมชน โดยเป็นขยะมูลฝอยทีเก็บรวบรวมไดจ้ากสถานทีทิ งขยะต่าง ๆ เช่น  

- ขยะทีมาจากแหล่งชุมชน หรืออาคารบา้นเรือน ขยะจากร้านอาหาร วสัดุทีใชหี้บห่อ  

- ขยะทีมาจากการทาํความสะอาดทางเทา้ ทีสาธารณะ หรือตลาด  

- ขยะทีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งพาณิชยซึ์งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัขยะ 

ทีมาจากแหล่งชุมชนและขยะทีมาจากการทาํความสะอาด 

แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย ขยะ คือ ของเหลือทิ งจากการใช้สอยของมนุษย์หรือจาก

ขบวนการผลิตจากกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  ซึงปัจจุบนัขยะมูลฝอยเป็นปัญหาวิกฤตที

กาํลงัทวีความรุนแรงมากขึนจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวม  และยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามยัของประชาชน    

ขยะมูลฝอยมีแหล่งกาํเนิดต่าง ๆ กนั  ซึงจะมีชนิดของมูลฝอย  และแหล่งกาํเนิดจากทีต่าง 

ๆ ประกอบดว้ย  

- ขยะเปียก  แหล่งกาํเนิด  อาคารบา้นเรือน  ภตัตาคารร้านคา้  สถานทีทาํงาน  ตลาดสด   

- ขยะแห้งทีติดไฟได ้ แหล่งกําเนิด อาคารบา้นเรือน ภตัตาคารร้านคา้ สถานทีทาํงาน    

ตลาดสด  
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- ขยะแห้งทีไม่ติดไฟ  แหล่งกาํเนิด ภตัตาคารร้านคา้ สถานทีทาํงาน ตลาดสด  

- ขีเถา้  แหล่งกาํเนิด อาคารบา้นเรือน ภตัตาคารสถานทีทาํงาน ตลาดสด  

- ขยะทีเก็บกวาดจากถนน  แหล่งกาํเนิด ถนน ขา้งถนน บริเวณทีดินรกร้างว่างเปล่า  

- ซากสัตว ์แหล่งกาํเนิด ถนน ขา้งถนน บริเวณทีดินรกร้างว่างเปล่า 

- เศษชินส่วนของยานพาหนะ แหล่งกาํเนิด อู่ซ่อมรถยนต ์สถานทีราชการ 

- เศษสิงก่อสร้าง แหล่งกาํเนิด บริเวณทีมีการก่อสร้าง  

- ขยะจากกิจการอุตสาหกรรม แหล่งกาํเนิด โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า  

- ขยะพิเศษ แหล่งกาํเนิด ทีพกัอาศยั โรงพยาบาล  สถาบนัต่าง ๆ   

- ขยะจากการเกษตร แหล่งกาํเนิด เรือกสวน ฟาร์มเลียงสัตว ์ 

- ขยะจากการบาํบดันําเสีย แหล่งกาํเนิด โรงงานบาํบดันาํเสีย 

การกาํจดัขยะไม่ใหมี้คงทาํไม่ได ้ เพราะในชีวิตประจําวนัเราตอ้งใชสิ้งของทีเป็นเครือง

อุปโภคบริโภคจึงจาํเป็นตอ้งมีของเหลือทิง วิธีทีจะทาํให้ขยะไม่เป็นปัญหากบัมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม ก็คือ

การลดปริมาณขยะการทาํใหป้ริมาณขยะทีจะทิงลดลง อาจโดยการนาํสิงทีเป็นขยะนนักลบัมาใชป้ระโยชน์

อีกหรือการลดปริมาณการใช ้และให้เหลือสิงทีจะทิ งเป็นขยะจริงเพียงเท่าทีไม่สามารถใชป้ระโยชน์อืนใด

ไดอ้ีก 

จดักลุ่มแหล่งกาํเนิดขยะไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดงันี 

1. ของเสียจากอุตสาหกรรม ซึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนําทีใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว

ปล่อยลงสู่แหล่งนาํโดยไม่มีการบาํบดั 

2. ของเสียจากโรงพยาบาล และสถานทีวิจยั โดยส่วนมากแลว้จะเป็นมูลฝอยประเภทติด

เชือ สารเคมี กมัมนัตภาพรังสี เป็นตน้ 

3. ของเสียจากเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มูลสัตว ์นาํทิงจากการทาํปศุสัตว ์เป็นตน้ 

4. ของเสียจากบา้นเรือน และชุมชน เช่น นาํจากการลา้งภาชนะ การซักผา้ จากเศษอาหาร 

เป็นตน้ 

5. ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น จากภตัตาคาร ตลาดสด วดั เป็นตน้ 
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การกาํจัดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ  

วิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยทีถูกหลกัวิชาการ  ควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. ไม่ทาํให้บริเวณทีกาํจดัขยะเป็นแหล่งอาหาร  แหล่งเพาะพนัธุ์สัตวแ์ละแมลงนําโรคเช่น 

แมลงวนั  ยงุ  และแมลงสาบ  เป็นตน้ 

2. ไม่ทาํให้เกิดการปนเปือนแก่แหล่งนาํและพืนดิน 

                3. ไม่ทาํใหเ้กิดมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

4. ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรําคาญ  อนัเนืองมาจาก  เสียง  กลิน  ควนั  ผงและฝุ่นละออง 

วิธีการกองทิ งบนดิน  การนาํไปทิ งทะเลรวมทงัการเผากลางแจ้ง  ถือว่าเป็นวิธีการกําจดัขยะมูลฝอยทีไม่

ถูกตอ้ง  เพราะทาํใหเ้กิดปัญหาภาวะมลพิษต่อสภาพแวดลอ้ม  สําหรับวิธีทียอมรับทวัไปว่าเป็นวิธีกาํจัดที

ถูกตอ้ง  คือ การเผาในเตาเผา การฝังกลบ และการทาํปุ๋ย 

 

วธีิการกาํจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated solid waste disposal) 

1. การเผาในเตาเผา (Incineration) 

เตาเผาทีสามารถเผาขยะชนิดต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งสมบูรณ์  จะไม่ทาํใหเ้กิดกลินและควนัรบกวน  

ไม่ก่อให้เกิดอากาศเป็นพิษ  ความร้อนของเตาเผาขยะทีใชโ้ดยทวัไปคือระหว่าง  676 - 1100  องศา

เซลเซียส     ณ ทีความร้อน  676  องศาเซลเซียส  จะช่วยทาํใหก้๊าซทีเกิดขึนจากการเผาขยะถูกเผาไหมไ้ด้

อย่างสมบูรณ์   ทีอุณหภูมิ  760  องศาเซลเซียส  จะทาํใหก้ารเผาไหมไ้ม่มีกลินรบกวน  อย่างไรก็ตามการ

กาํจดัขยะมูลฝอยโดยวิธีนีเหมาะกบัขยะติดเชือบางชนิด  เช่น  ขยะติดเชือจากโรงพยาบาล 

2. วธีิฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง (Trend Method) 

เหมาะสําหรับพืนทีซึงเป็นทีราบ  โดยขุดดินเป็นร่องลึก  2-3  เมตร  ผนังดา้นขา้งควรทาํ

มุม  30 องศากบัแนวระดบั กน้ร่องควรกวา้งประมาณ 3-10 เมตร ดินทีขุดขึนจะกองไวข้า้ง ๆ  เพือสะดวกใน

การนาํมาปิดทบัหนา้ขยะ  เมือนาํขยะมาเทกองในร่อง ก็ใชร้ถแทรกเตอร์เกลีย และบดอดัขยะให้แน่นหลงั

จากนนัตกัดินขา้ง ๆ  มาปิดทบัและบดอดัขยะดว้ยรถแทรกเตอร์อีกครัง  ดินทีนาํมาบดทบัหนา้ขยะหนา  10-

15  ซม.  สําหรับความหนาของดินทีจะใชบ้ดอดัเพือปิดทบัหนา้ร่องควรมีความหนา  15-60  ซม.  และร่อง

ดินทีจะเตรียมขึนใหม่  ควรขุดใหห่้างจากร่องเดิมไม่น้อยกว่า  60  ซม. 

3. วธีิฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกลบบนพืนดิน (Area Method) 

เป็นวิธีฝังกลบทีเริมจากระดบัดินเดิมโดยไม่มีการขุดดิน  โดยบดอดัขยะตามแนวราบก่อน  

แลว้ค่อยบดอดัทบัในชนัถดัไปจนถึงระดบัทีกาํหนดไว ้ ทาํคนัดินตามแนวของพืนทีก่อนเพือทาํหน้าทีเป็น

ผนงัหรือขอบยนั  สามารถป้องกนันําเสียทีเกิดจากการยอ่ยสลาย ไม่ให้นําเสีย ซึมออกด้านนอก  ลกัษณะ
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ภูมิประเทศของพืนทีเป็นทีราบลุ่มหรือทีมีระดบันาํใตดิ้นสูงหรือนาํใตดิ้นอยูต่าํกว่าผิวดินเล็กนอ้ย (ไม่เกิน 

1 เมตร)  ไม่สามารถขุดดินเพือกาํจัดดว้ยวิธีกลบแบบขุดร่องได ้ เพราะจะทาํให้เกิดการปนเปือนของนํา

โสโครกจากขยะต่อนาํใตดิ้น 

4.  การทาํปุ๋ ยหมกั (Composting) 

การกาํจดัมูลฝอยโดยวิธีนีเป็นวิธีทีนิยมทาํต่อเนืองกนัมาจนถึงปัจจุบนั  เพราะประโยชน์ที

ไดค้ือปุ๋ยอินทรียส์ามารถนาํไปใชใ้นดา้นเกษตรกรรม  เช่น  ใชเ้ป็นปุ๋ ยปลูกตน้ไมไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
 

แนวทางการป้องกนัปัญหาสิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและสิงปฏกูิลตามมติคณะรัฐมนตร ี 

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) 

ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึนตลอดทุก

ปี เป็นผลเนืองมาจากขาดการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ แมใ้นระยะ  10  ปี  ทีผา่นมาไดเ้ริมมีการปรับ

ทศันคติเกียวกบัขยะมูลฝอย  โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนํากลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได้  ซึงถือเป็น

ทรัพยสิ์น (Assets)  ทีสามารถเพิมมูลค่าและรายได้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  

รวมทงัลดตน้ทุนการผลิตไดอ้ีกทางหนึงดว้ย  แต่ประชาชนยงัขาดองคค์วามรู้และจิตสํานึกเกียวกับปัญหา

และการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จึงไม่ใหค้วามสําคญัทีจะลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตงัแต่

ตน้ทางหรือแหล่งกาํเนิด  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจึงไดบู้รณาการแผนบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอยของจงัหวดัทงั  77  จงัหวดั (รวมกรุงเทพมหานคร)  และจดัทาํเป็นแผนแม่บทการบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  เมือแผนแม่บทฯ  ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้  

จะใช้เป็นแนวทางในการดํา เนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทีเป็นรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพอยา่งยงัยนืต่อไป 

สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

ขยะมูลฝอยนันแบ่งออกเป็นหลายประเภท  ทงัขยะมูลฝอยตกคา้ง  ขยะมูลฝอยชุมชน  

ของเสียอันตรายชุมชน  มูลฝอยติดเชือ และกากของเสียอุตสาหกรรมทีเป็นอนัตราย  เราจะมาดูกนัว่า

สถานการณ์การจดัการขยะแต่ละประเภทเป็นอยา่งไรบา้งในปัจจุบนั 

สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ขยะมูลฝอยชุมชน  หมายถึง  ขยะมูลฝอยทีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน 

ส่วนแรก  คือขยะมูลฝอยตกคา้ง เป็นขยะมูลฝอยทีถูกนําไปทิ งในสถานทีกาํจดัขยะมูล

ฝอยและไม่ไดรั้บการกาํจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  ขยะเหล่านีเพิมจาํนวนขึนเรือย ๆ  และเมือใช้วิธี

จดัการไม่ถูกตอ้งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดลอ้ม  เช่น  ปัญหากลินเหม็น  นําเสีย มลพิษจากนํา  
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ขยะปนเปือนออกสู่แหล่งนาํและสิงแวดลอ้ม  มลพิษทางอากาศจากการเผาขยะมูลฝอยในทีโล่ง หรือไฟ

ไหมแ้ละส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน  จากการประเมินของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม  พบว่าในปี  2558  ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกคา้งจาํนวนมากถึง  30.49  ลา้นตนั 

ส่วนทีสอง  คือขยะมูลฝอยชุมชนทีเกิดขึนใหม่  ขยะประเภทนีมีแนวโน้มเพิมสูงขึนทุกปี  

เนืองจากจาํนวนประชาชนเพิมขึน  และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนทีเปลียนแปลงไป  มีการใช้

บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมากขึน  ทําให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลียต่อคนต่อวันเพิมสูงขึนเป็น  1.11  

กิโลกรัม/คน/วนั ในปี 2557  และก่อเกิดเป็นขยะจาํนวนถึง  26.19  ลา้นตนัต่อปี   

ปัจจุบนัเรามีสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยทวัประเทศ  จํานวน  2,450  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็น

ระบบฝังกลบรองรับการกาํจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกตอ้งไดเ้พียง  7.88  ลา้นตนั  หรือประมาณร้อยละ  30.1  

ของขยะมูลฝอยทีเกิดขนึทงัหมด ขณะเดียวกนัมีการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์เพียง  4.82  ลา้นตนั  

คิดเป็นร้อยละ 18.4 

นอกจากนียงัมีขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเทียว ซึงประมาณการจากแหล่งท่องเทียวทวั

ประเทศอีกประมาณ 10.5 ลา้นตนั/ปี โดยเฉพาะในฤดูท่องเทียวหรือวนัหยุดเทศกาล จะมีนักท่องเทียว

เพิมขึนเป็นจาํนวนมากส่งผลใหป้ริมาณขยะเพิมมากขึนดว้ย  ปัญหาสําคญัของการจดัการจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชนคือสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการมีไม่เพียงพอ  สําหรับโครงการสถานที

กาํจดัขยะมูลฝอยทีจะสร้างขึนใหม่มกัจะถูกประชาชนคดัคา้นไม่เห็นดว้ยใหมี้สถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยอยู่

ในพืนทีของตนเอง  ส่งผลใหส้ถานทีกาํจดัทีก่อสร้างแลว้ไม่สามารถเปิดเดินระบบได ้ หรือไม่ให้ก่อสร้าง

สถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยใหม่ 

สถานการณ์การจัดการของเสียอนัตรายชุมชน   

ในปี  2557  ได้ประเมินว่าปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึนทวัประเทศประมาณ    

0.58  ลา้นตนั โดยสามารถแยกไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  คือ   

 (1) ซากผลิตภณัฑ์เครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึงเป็นสัดส่วนหลกัของของเสีย

อนัตรายชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65    

 (2) ของเสียอนัตรายชุมชนอืนๆ ร้อยละ 35 ไดแ้ก่ แบตเตอรี หลอดไฟ และภาชนะบรรจุ

สารเคมี 

ในปี 2558 มีจังหวัดทีมีสถานทีรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเพือส่งไปกําจัดรวม            

11  จงัหวดั และมีปริมาณของเสียอนัตรายซึงส่วนใหญ่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนตส่์งไปกาํจดัได ้ 63 ตนั

ปัญหาสําคญัของการจดัการของเสียอนัตรายชุมชน คือการทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไม่มีระบบคดัแยก 

เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอนัตรายชุมชน จึงส่งผลให้ของเสียอนัตรายชุมชนถูกทิงปนกบัขยะมูลฝอย
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ทวัไป นอกจากนีสถานทีรับกําจดัของเสียอันตรายอุตสาหกรรมซึงรับกําจดัของเสียอนัตรายชุมชนมีไม่

ครอบคลุมทุกภูมิภาค  ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางทาํให้ค่าขนส่งและค่ากําจัดของเสียอนัตรายชุมชนมี     

ราคาสูง 

สถานการณ์การจัดการมูลฝอยตดิเชือ 

ในปี พ.ศ. 2557 มีขยะมูลฝอยติดเชือเกิดขึนทวัประเทศประมาณ  52,147  ตนั ในจาํนวนนี

ไดร้ับการจดัการอย่างถูกตอ้งโดยการเผาประมาณ  35,857  ตนัต่อปี  หรือร้อยละ 70  ของปริมาณทีเกิดขึน

ทงัหมด  แต่มีปริมาณมูลฝอยติดเชือไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบเตาเผาอีกประมาณ  16,290  ตนั  เนืองจากโรงพยาบาล

หลายแห่งอาจมีการเผากาํจดัเอง  และสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็กบางแห่ง  มีการนํามาฝากกาํจัด

ร่วมกับโรงพยาบาล  แต่ทงันีมูลฝอยติดเชือบางส่วนอาจถูกนําไปทิ งรวมกบัมูลฝอยชุมชนหรือมีการ

ลกัลอบทิง 

ปัญหาหลักของการจัดการมูลฝอยติดเชือ  คือการมีสถานทีกําจัดมูลฝอยติดเชือมีไม่

เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทาํให้สถานพยาบาลทีอยู่ห่างไกลมีขอ้จํากัดในการขนส่งไปกําจดั  

และยงัไม่มีระบบเก็บขนมูลฝอยติดเชือจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก 

สถานการณ์การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมทเีป็นอนัตราย 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมทีเป็นอันตรายมีแนวโน้มลดลงตงัแต่ปี  2555  เป็นผลจาก

มาตรการส่งเสริมการลดของเสียจากกระบวนการผลิต  การเพิมขีดความสามารถในการนํากาก

อุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ และจากการทีหลายบริษัทมีนโยบายการใช้ประโยชน์ของเสียทงัหมด    

(Zero Waste to Landfill) อย่างไรก็ตามในปี 2557  มีกากอุตสาหกรรมทีเป็นอันตรายเกิดขึนทวัประเทศ

ประมาณ  2.06  ลา้นตนั  แต่มีกากอุตสาหกรรมทีเป็นอนัตรายทีโรงงานขออนุญาตนําไปบาํบดั  กาํจดั        

รีไซเคิลและแจง้ขนส่งจริงเพียง 1.03  ลา้นตนั  เนืองจากกากอุตสาหกรรมทีเป็นอนัตรายส่วนใหญ่ยงัไม่ได้

รับการควบคุม  มีโรงงานผูก่้อกาํเนิดกากอุตสาหกรรมจาํนวนมากทียงัไม่ได้เขา้สู่ระบบการจดัการกาก

อุตสาหกรรม  ทาํให้กากอุตสาหกรรมทีเป็นอันตรายบางส่วนไม่ไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้ง  ปัญหา

สําคญัของ การกําจดักากอุตสาหกรรมทีเป็นอันตรายคือ  สถานทีบาํบดั/กําจดักากอุตสาหกรรมทีเป็น

อนัตรายมีไม่เพียงพอกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในภาคกลางและภาคตะวนัออก  ทาํใหร้องรับความตอ้งการใชง้าน

ไดไ้ม่ครอบคลุมทุกพืนทีทาํให้เกิดปัญหาการลกัลอบทิ ง 
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แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ภายใตวิ้สัยทศัน์ทีว่า “จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายอย่างเป็นระบบและบูรณา

การ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) มวัีตถุประสงค์ ดังนี 

เพือเป็นกรอบและทิศทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายของประเทศ  เพือใหมี้แนวทางการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในภาพรวมของ

ประเทศและบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  

จงัหวดั  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสามารถจดัทาํแผนปฏิบติัการจัดการขยะมูลฝอยของจงัหวดัให้

สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และสามารถดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกรอบ

แนวคิดทีสําคญั 3 ประการคือ  หลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพือให้เกิดการใชน้้อย การใชซ้ํา 

และการนํากลบัมาใชใ้หม่ของขยะมูลฝอยทีเกิดขึน ณ แหล่งกาํเนิด  การกาํจดัขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายแบบศูนยร์วม และการแปรรูปผลิตพลงังานความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายเพือใหไ้ปสู่เป้าหมายการดาํเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย  ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

ประกอบดว้ย 

ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

ของปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึนภายในปี  2564 

ขยะมูลฝอยตกคา้งได้รับการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100  ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งของปี 2558 ภายในปี 2562 

ของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการรวบรวมและส่งไปกาํจดัถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนทีเกิดขึน ภายในปี 2564 

มูลฝอยติดเชือไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณมูล

ฝอยติดเชือทีเกิดขึนภายในปี 2563 

กากอุตสาหกรรมทีเป็นอนัตรายเขา้สู่ระบบการจดัการทีถูกตอ้ง ร้อยละ 100 ของปริมาณ

กากอุตสาหกรรมทีเป็นอนัตรายทีเกิดขึนภายในปี 2563 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีการคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชนทีตน้ทาง

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทวัประเทศ ภายในปี 2564 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของเป้าหมาย ขึนอยูก่บัหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ถือเป็นหน่วยงานสาํคญัในการนาํมาตรการและการปฏิบติัใน

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ 

มีกฎหมาย กฎระเบียบเพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องทังส่วนกลางและส่วนท้องถิน

ดํา เนินกา รจัดกา รขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและมี เอกภาพ รวมถึง

พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑเ์ครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึงจะส่งผลให้การจดัการของ

เสียอนัตรายจากชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดได ้รวมทงัการสร้างระบบและกลไกทีสนับสนุนให้

เอกชนลงทุนการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

กระทรวงสาธารณสุข ผลกัดนัการดาํเนินการแบบศูนยร์วมในการบริหารจดัการมูลฝอยตดิ

เชือและกาํกบัดูแลการจดัการมูลฝอยติดเชือในภาพรวมของประเทศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ตอ้งผลกัดนัใหโ้รงงานผูก่้อกาํเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ 

เขา้สู่ระบบการจดัการกากอุตสาหกรรมทีเป็นอนัตราย ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและตาม

หลกัวิชาการเพิมขึนอยา่งต่อเนือง 

การจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายการจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตราย โดยมีแหล่งงบประมาณหลกัประกอบด้วย งบประมาณจากภาครัฐ โดยใช้งบประมาณ

แผ่นดิน เงินสมทบจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ นและการให้เอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุน ภายใต้

พระราชบญัญติั ว่าดว้ยการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  เพือใชใ้นการก่อสร้างและเดิน

ระบบจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

ผูว่้าราชการจงัหวดั ติดตามและกาํกบัการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการจดัการ

ขยะมูลฝอยของจังหวดัสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในการ

ดาํเนินงานตามแผนแม่บทฯไดก้าํหนดเป็นมาตรการในการจดัการ  3  มาตรการ  ประกอบไปดว้ยมาตรการ

ลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีแหล่งกาํเนิด  มาตรการเพิมศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย  และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดย

สอดคลอ้งกบัทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเพือให้

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย สามารถดาํเนินการไดต้ามมาตรการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินซึงมีอาํนาจหน้าทีโดยตรงในการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายชุมชน และหน่วยงานทีเกียวขอ้งไวอ้ย่างชัดเจน  ทีสําคญั มีการจัดลาํดบั

ความสําคญัของกลุ่มพืนทีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เพือรองรับการจดัตงัศูนยก์ําจดัขยะมูลฝอยรวม 

(Cluster) ซึงมีรูปแบบเป็นกลุ่มพืนทีขนาดใหญ่ (Model L) กลุ่มพืนทีขนาดกลาง (Model M) และกลุ่มพืนที
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ขนาดเล็ก (Model S) โดยพิจารณาจากปัจจยัทีเกียวขอ้งต่างๆ ซึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะ

มูลฝอยของประเทศเป็นไปอยา่งมีศกัยภาพมากยงิขึน 

การขบัเคลือนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศเป็นแผนหลกัระดับชาติ  กาํหนด

ระยะเวลาในการดาํเนินการ  6  ปี  ตงัแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564  การขบัเคลือนแผนไปสู่การปฏิบติัให้เป็น

รูปธรรม  จึงจาํเป็นตอ้งมีกลไกการขบัเคลือนทงัในเรืองของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงกาํหนดเป้าหมาย 

แนวทางการขบัเคลือน  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ  และการกาํหนด

แนวทางในการตดิตามตรวจสอบและประเมินผลรวมทงัหน่วยงานและภาคส่วนทีเกียวขอ้งร่วมกนัผลกัดนั

และบูรณาการการดาํเนินงานตามแผนให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

กลไกในการขับเคลือน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  โดยกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานใน

การขบัเคลือนมาตรการต่างๆ ภายใตแ้ผนแม่บทฯ กล่าวคือ  สร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัสาระสําคญั

ของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  ใช้เครืองมือและกลไกทีเป็นรูปธรรม เพือ

ขบัเคลือนการปรับเปลียนพฤติกรรม  ขบัเคลือนองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ น  เร่งออกกฎ  ระเบียบ  

เกียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  การนาํหลกัเศรษฐศาสตร์มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

การกาํกบั ดูแลติดตามตรวจสอบควบคุมการดาํเนินงาน  การกาํหนดหลกัเกณฑ์การปฏิบติั (Code of 

Practice)  และการจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินการ 

การตดิตามประเมินผล 

จดัให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ การจดัตงัคณะกรรมการกาํกบัและขบัเคลือน

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพือดูภาพรวมแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยในระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล และจัดต ัง

คณะกรรมการกํากับและขับเคลือนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เพือดูแล

ดาํเนินการในระดบัจงัหวดั ใหเ้ป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ 
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บทสรุป 

อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 

(พ.ศ.2559-2564) มิใช่เรืองของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง  และมิใช่เพียงความรับผิดชอบของภาครัฐหรือ

เอกชน แต่เป็นเรืองทีประชาชนคนไทยทุกคนควรตระหนักในความสําคญั และให้ความร่วมมือในการ

ดาํเนินงาน  โดยเริมทีการปรับเปลียนทศันคติของตวัเราในการทีจะลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตงัแต่ตน้ทาง

หรือแหล่งกาํเนิด  เพราะจุดเริมตน้ทีการลดจาํนวนขยะจากเราทุกคน  คือการลดภาระการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอยของประเทศ และจะนาํพาสังคมไทยไปสู่การบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งยงัยนืไดใ้นทีสุด 
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ใบงานท ี 1 

 

1. ให้บอกแนวคิดเกียวกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย  อยา่งนอ้ย  3  แนวคิด  พร้อมอธิบายความหมาย

พอสังเขป 

 

1.…....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

3.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

4.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 2 

 

1.  ให้ยกตวัอย่างขยะแต่ละประเภทต่อไปนี 

ขยะยอ่ยสลาย .…............................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

ขยะรีไซเคิล .................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

ขยะอนัตราย..................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

ขยะทวัไป .......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2.  ให้อธิบายการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยหลกั  3R 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 3 

 

1. ให้อธิบายแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

2. ให้อธิบายวิธีกาํจดัขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 4 

 

1. ให้บอกผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยทีเกิดขึนในชุมชนของตนเอง 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

2. ให้อธิบายวิธีการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยทีเกิดขึนในชุมชนตนเอง 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 5 

 

1. ให้ศึกษาแนวทางป้องกนัปัญหาสิงแวดลอ้มดา้นขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ตามมติคณะรัฐมนตรี  

จากแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)  และสรุปยกตวัอย่างมา 

อย่างนอ้ย  4  แนวทาง 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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บทท ี4 

ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

                                                

 ในสังคมปัจจุบนัท่ามกลางวิทยาการเทคโนโลยี มีความกา้วหน้าและทนัสมยัอย่างรวมเร็ว 

จาํนวนประชากรของประเทศก็ขยายตวัเพิมขึนอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลให้อัตราการใช้ทีดินเพือผลิต 

เครืองอุปโภคบริโภคและสร้างทีอยู่อาศยัก็เพิมขึน อัตราการเพิมขึนดังกล่าวก็เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา

ประการสําคญัตามมาคือ เศษสิงของเหลือใชจ้ากการอุปโภคบริโภคของบา้นเรือน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติก็เกิดมากขึนจนเกิดเป็นปัญหาขยะมูลฝอยตามมา   

ผลกระทบจากขยะมูลฝอย 

การเพิมจาํนวนประชากรและความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ได้

ส่งผลใหจ้าํนวนมูลฝอยมีปริมาณเพิมขึนเป็นจาํนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหามูลฝอยล้นเมืองสร้างผลกระทบ

ต่อมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ ดงันี  

. ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

1)  ก่อให้เกดิปัญหามลพษิทางอากาศ  เนืองจากปัญหากลินเหมน็จากมูลฝอยและปัญหา 

จากควนัและละอองเถา้ถ่านต่าง ๆ ทีเกิดจากการเผาไหมข้องมูลฝอยเอง รวมทงัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

ละอองและเศษขยะชิ นเล็ก ๆ ต่อบริเวณใกลเ้คียง 
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2)  ก่อให้เกดิปัญหามลพษิทางดนิ มูลฝอยบางชนิดประกอบดว้ยสารพิษต่าง ๆ เมือนาํมา

ฝังไวใ้นดินอาจเกิดการรั วไหลทาํใหส้ารพิษปนเปือนเขา้สู่ดิน  

3)  ก่อให้เกดิมลพษิทางนํา โดยเฉพาะมูลฝอยทีมีสารอินทรียที์เน่าเปือยไดป้ะปนอยู่   เมือ 

ทิ งลงในแม่นาํลาํคลองจะทาํใหแ้หล่งนําเกิดเน่าเสีย ส่งผลต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวน์าํ นาํเสียที

เกิดจากกองขยะมูลฝอยทีกองทิ งไว ้เป็นนาํเสียทีมีความสกปรกสูงมากซึงมีทงัสารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์

เชือโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู ่ เมือนาํเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพืนดินบริเวณใดก็จะทาํให้

บริเวณนันเกิดความสกปรกและความเสือมโทรมของพืนดิน และอาจเปลียนสภาพ ทาํให้ดินมีคุณสมบติั

เป็นดินด่างหรือดินกรดได ้ในกรณีทีนาํเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งนําก็จะทาํใหคุ้ณภาพนาํเสีย

ไป ทงันีไม่ว่าจะเป็นแหล่งนาํผิวดินหรือแหล่งนําใตดิ้นก็ตามล้วนเป็นอันตรายต่อผูใ้ชน้ําและสิงมีชีวิตที

อาศัยในแหล่งนํา  นําทีสกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ก็อาจทําให้สัตว์นําตายในเวลาอันสัน 

นอกจากนนัสิงสกปรกต่างๆ ทีเจือปนในนาํก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศของนํา ทาํให้สัตวน์ําทีมีค่าบางชนิด

สูญพนัธุ์ไป นอกจากนีนาํทีมีสิงสกปรกเจือปนยอ่มไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค แมจ้ะนําไปปรับปรุง

คุณภาพแลว้ก็ตาม เช่น การทาํระบบนําประปา ซึงก็ตอ้งสินเปลืองค่าใช้จ่าย ในกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพนาํมากขึน  

 

 

              
 

. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิและสังคม   

   1) ทาํให้บ้านเมืองขาดความสะอาดและความสวยงาม จนอาจเป็นการเสือมเสียต่อชือเสียง

ในดา้นการรกัษาความสะอาดของประเทศชาติและจะมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเทียวดว้ย  ขยะมูลฝอยที

ทิ งเกลือนกลาดถูกลมพดักระจดักระจายไปตกอยูต่ามพืน ทาํใหพื้นทีบริเวณนนัสกปรกขาดความสวยงาม 

เป็นทีรังเกียจแก่ผูพ้บเห็นและผูที้อาศยับริเวณใกล้เคียง นอกจากนีขยะมูลฝอยทีตกอยู่หรือถูกทิ งลงในคู

คลองหรือทางระบายนาํจะไปสกดักนัการไหลของนาํ ทาํใหแ้หล่งนาํสกปรกและเกิดการเน่าเสีย  
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2) การสูญเสียทางเศรษฐกจิ โดยประชาชนและชุมชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บ 

รวบรวมและการกําจดัมูลฝอย นอกจากนีการกําจดัขยะทีไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลกระทบทาํให้สูญเสียทาง

เศรษฐกิจดา้นอืน ๆ ตามมาอีกดว้ย เช่น การขุดลอกคูคลอง  การบาํบดันาํเสีย เป็นตน้ 

) ก่อให้เกดิเหตุรําคาญ   ขยะมูลฝอย นอกจากจะทาํใหเ้กิดภาพไม่ชวนมอง ขาดความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อยในสังคมแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดความรําคาญแก่ประชาชนไดอี้ก เช่น กลินเหมน็จากขยะซึงเกิด

จากการเน่าเปือยของสารอินทรียต์่าง ๆ  

.  ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย ขยะมูลฝอยบางชนิดอาจปนเบือนของเชือโรคหรือ

สารเคมีทีเป็นพิษหรือสารทีก่อใหเ้กิดอนัตราย ซึงถา้การเก็บมูลฝอยไปทาํลายไม่หมด การกําจดั หรือการ

ทาํลายมูลฝอยโดยไม่ถูกวิธีการอาจเป็นบ่อเกิดของเชือโรคต่างๆได ้ ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหาและแหล่ง

เพาะพนัธุ์ของแมลงนาํโรค เช่น แมลงวนั แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเป็นทีซุกซ่อนของหนูและสัตว์อืนๆ  ซึง

เป็นพาหะนาํโรคมาสู่คนได ้
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โรคร้ายทีมาจากขยะมูลฝอย 

ทุกวนันีขยะจากบา้นเรือนจึงมีแต่จะเพิมปริมาณมากขึนเรือย ๆ เราไม่สามารถกําจดัได้

หมด ขยะเหล่านีก็จะส่งกลินเหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เชือโรคต่างๆได ้ ในแต่ละวนัคนเราจึงมี

โอกาสทีจะไดรั้บพิษภยัจากขยะอย่างไม่รู้ตวัทงัทางตรงและทางออ้ม โดยอนัตรายทีเกิดขึนมีตงัแต่อาการ

เล็กนอ้ยจนกระทงัรุนแรงมาก  อาจเกิดขึนโดยทนัทีหรือสะสมในระยะยาว 

นายแพทยโ์สภณ   เมฆธน รองอธิบดีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อนัตราย

ทีเกิดขึนจากขยะสามารถเขา้สู่ร่างกายได ้3 ทาง ดงันีคือ 

1. ทางผวิหนงั  เกิดขึนจากการสมัผสัฝุ่ นละอองและควนัไฟจากการเผาขยะ ทงันียงัรวมถึง

ฝุ่ นละอองจากเศษขยะโดยตรง 

2. ทางการหายใจ เกิดจากการสูดดมกลินขยะ ฝุ่ นละออง ก๊าซหรือไอสารพิษจากขยะ

อนัตรายบางชนิด เช่น สี ตวัทาํละลาย นาํมนัรถยนต ์เมือเราหายใจเขา้ไปก็จะเขา้ไปสะสมอยู่บริเวณปอด 

แลว้จึงดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด ก่อใหเ้กิดปัญหากบัระบบทางเดินหายใจหรือทาํลายอวยัวะภายในได ้

3. ทางเดินอาหาร โดยการรับประทานเขา้ไปทงัทางตรงและทางออ้ม เช่น การได้รับ

สารพิษปนเปือนจากภาชนะใส่อาหารหรือจากมือ รวมถึงสารพิษทีสะสมในรูปของห่วงโซ่อาหารในพืชผกั

และเนือสัตว ์ซึงสารพิษเหล่านีจะเขา้ไปสะสมอยูใ่นระบบทางเดินอาหาร เช่น ยารักษาโรคทีหมดอายุแลว้ 

หรือสารเคมีทีระบุว่าอนัตราย 

เราทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าขยะทีทิ งไปทุกวนัก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ มากมาย  ซึงส่งผลกระทบ

ทีรุนแรงต่อร่างกายคนเราถึงร้อยละ 92.3 โดย โรคภยัทีมาจากขยะ 4 อนัดับแรก ไดแ้ก่ ทอ้งร่วงทอ้งเสีย 

โรคภูมิแพ ้คลืนไส้อาเจียน และปวดศีรษะ ตามลาํดบั    

 . โรคทอ้งร่วงหรือทอ้งเสีย เป็นโรคของระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชือจุลินทรียต่์างๆ 

เช่น แบคทีเรีย ไวรสั ราต่างๆทีอยูใ่นขยะมูลฝอยและทีตกบนพืนเป็นทีเพาะพนัธุ์ของ หนู  ยงุ  แมลงสาบ 

ซึงเป็นพาหะนาํเชือโรคมาสู่คน เช่น โรคทอ้งร่วง โรคพยาธิต่างๆ อหิวาตกโรค บิด ไทฟอยด์ โรคจากการ

ติดเชืออนัตรายจากขยะติดเชือ เช่น ทิชชูของคนทีเป็นวณัโรค ใชซ้บั เสมหะ นาํลาย สาํลีเช็ดแผล อาหาร

บูดเน่า ซากสัตวต่์างๆ  

  . โรคภูมิแพ ้เกิดไดจ้ากฝุ่ นละอองทีปลิวฟุ้งกระจายจากขยะชนิดต่างๆ ผงหมึกจากเศษ 

กระดาษ ของเสียทีระเหยปล่อยสารพิษออกมาสู่อากาศ  

  . คลืนไส้อาเจียน   

  . ปวดศีรษะ เกิดจากกลินเน่าเหมน็ของขยะทีกองทบัถมกนั ไม่ไดฝั้งกลบใหเ้รียบร้อย  

(ขอ้มูลจาก http://www.google.co.th) 
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  สําหรับกลุ่มผูที้ไดรั้บผลกระทบดา้นสุขภาพโดยตรงคือ กลุ่มคนผูรั้บซือของเก่า ซาเลง้     

ผูคุ้ย้ขยะ คนเก็บขยะและประชาชนทีอยูใ่กลเ้คียง อนัตรายจากภยัขยะนีมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนเรา  

จนก่อใหเ้กิดโรคต่าง ๆ มากมาย ดงันี 

  1. โรคระบบทางเดินอาหาร เกิดจากเชือจุลินทรียต่์าง ๆ เช่น ไวรัส รา แบคทีเรียในขยะมูล

ฝอยทีตกคา้งบนพืนจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของหนู ยงุ แมลงสาบ และแมลงวนั ซึงเป็นพาหะนาํโรคติดต่อ 

เช่น โรคท้องร่วง โรคพยาธิต่าง ๆ ตลอดจนสิ งมีชีวิตทีมองไม่เห็น ได้แก่ เชือโรคต่าง ๆ เช่น เชือ

อหิวาตกโรค ไทฟอยด ์และโรคบิด โดยเชือโรคเหล่านีเขา้สู่ร่างกายคนเราจากการกินอาหารและนาํ หรือ 

การจบัตอ้งดว้ยมอื ซึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของคนเราไดโ้ดยง่าย 

  2. โรคจากการติดเชือ  อนัตรายจากขยะติดเชือโรค เช่น  ถุงยางอนามยั ผา้อนามยั กระดาษ

ทิชชูของคนทีเป็นวณัโรคใชข้บัเสมหะหรือนาํลาย สาํลีเช็ดแผล  พลาสเตอร์ปิดแผลทีใชแ้ลว้ อาหารเน่าบูด 

และซากสัตว ์ ซึงอาจมีเชือไขห้วดันกรวมถึงอนัตรายจากอุบติัเหตุ ซึงคนในชุมชนแห่งนีทีตอ้งทาํงาน

เกียวขอ้งกบักองขยะมกัเจออยู่บ่อย ๆ ไดแ้ก่ ขยะทีเป็นวตัถุมีคม เช่น ไมแ้หลม แกว้แตก และโลหะมีคม ซึง

เสียงตอ่การติดเชือโรค เช่น เชือบาดทะยกั หรือจากวสัดุเปือนเลือด เช่น เขม็ฉีดยาใชแ้ลว้ ซึงเสียงตอ่การติด

เชือไวรัสตบัอกัเสบและโรคเอดส์ได ้

3. โรคภูมิแพ้ เกิดไดจ้ากการสูดดมฝุ่นละอองทีปลิวฟุ้งกระจายมาจากเศษขยะชนิดต่าง ๆ 

เช่น เศษกระดาษ ฝุ่นฝ้าย ผงหมึกพิมพจ์ากเศษกระดาษ ตลอดจนของเสียทีเป็นอนัตรายบางชนิดทีระเหย

หรือปล่อยสารต่าง ๆ ออกมาเป็นฝุ่ นผสมอยูใ่นอากาศ นอกจากนี การเผาขยะ อาจทาํใหม้สีารอนัตราย

ปะปนอยู่ในอากาศ ในรูปของไอหรือฝุ่ นของสารเคมีต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั 

   4. ปวดศีรษะ คลืนไส้ และอาเจียน เกดิจากกลนิเน่าเหม็น   ขยะมูลฝอยทีกองทิ งไวไ้ม่มี

การฝังกลบหรือจากการเก็บขยะไม่หมดทาํให้เกิดกลินเหมน็รบกวน นอกจากนีขยะมูลฝอยทีกองทิ งไวน้าน 

จะมีกา๊ซทีเกิดจากการหมกัขึน ไดแ้ก่ ก๊าซมีเทนหรือกา๊ซชีวภาพ ซึงติดไฟหรือเกิดระเบิดขึนได ้และก๊าซ

ไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ส่งกลินเหมน็รบกวนไดเ้ช่นกนั 

5. โรคมะเร็ง เนืองจากไดรั้บสารพิษต่อเนืองเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจากการสูดดมอากาศ

เสียของการ เผาขยะ ซึงเกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ ทาํใหเ้กิดควนัและสารพิษปนเปือนในอากาศ 

เช่น สารไดออกซินและฟิวแรนระหว่างการเผา ซึงสารทงัสองนีเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งและทาํลายการ

ทาํงานของตบัได ้นอกจากนี ยงัมีอนัตรายจากสารเคมีต่าง ๆ  ของขยะพิษบางชนิด เช่น สารหนูในแบตเตอรี

มือถือ ซึงเป็นตวัการก่อใหเ้กิดมะเร็งผวิหนงัและมะเร็งปอดได ้หรือ สารเบริลเลียม ทีใชใ้นแผงวงจรหลัก

ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมือถือ ซึงเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอด โดยผูที้ไดรั้บสารนี

อย่างต่อเนืองจากการสูดดม และหากสัมผสัสารนีจะทาํใหเ้กิดแผลทีผวิหนงัอยา่งรุนแรง 
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6.  ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย  สํานักจดัการกากของเสียและอนัตราย กรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิงแวดลอ้มได้อธิบายไวว้่า เกิดได้จากสารพิษในขยะอันตราย

ประเภทต่าง ๆ เช่น 

สารแมงกานิส  

ผลิตภณัฑ์ทพีบ : ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี เครืองเคลือบดินเผา 

ผลต่อสุขภาพ    : ปวดศีรษะ ง่วงนอน จิตใจไม่สงบ  ประสาทหลอน เกิดตะคริวทีแขน  

ขามีอาการชา สมองสับสน สมองอกัเสบ  

สารปรอท 

ผลิตภณัฑ์ทพีบ : หลอดฟลูออเรสเซนต ์หลอดนีออน กระป๋องยาฆ่าแมลง กระจกส่อง

หนา้ 

            ผลต่อสุขภาพ : ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผิวหนงั เหงือกบวมอกัเสบ เลือดออกง่าย 

ปวดทอ้ง ทอ้งร่วงอยา่งแรง มีอาการสั น กลา้มเนือกระตุก และเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลางรวมถึง

การพิการแต่กาํเนิด 

สารตะกวั 

ผลิตภณัฑ์ทพีบ : แบตเตอรีรถยนต ์ยาฆ่าแมลง  หมึกพิมพ ์ หลอดภาพในจอคอมพิวเตอร์ 

แบบ CRTแผงวงจรเครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผลต่อสุขภาพ : ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตวัซีด ปวดหลงั ปวดเมือยกลา้มเนือ มีอาการทาง

สมอง ทาํใหค้วามจาํเสือม ชกักระตุก และหมดสติ  ทีสําคญั การได้รับสารนีในระยะยาวมีผลต่อไตและ

ความพิการแต่กาํเนิด 

  สารแคดเมยีม 

ผลิตภณัฑ์ทพีบ : ถ่านนาฬิกาควอตซ์ แบตเตอรีโทรศพัทม์อืถือ  

            ผลต่อสุขภาพ : ทาํลายระบบประสาท ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไตและกระดูก ทาํใหเ้กิด

โรคอิไต-อิไต ปวดในกระดูก 

สารฟอสฟอรัส           

             ผลิตภณัฑ์ทพีบ : ยาเบือหนู แผงวงจรโทรศพัทมื์อถือ กระป๋องสี  

             ผลต่อสุขภาพ : เหงือกบวม เยอืบุปากอกัเสบ ทาํลายระบบประสาทและระบบย่อยอาหาร 
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สารประเภทอืน 

             ผลิตภณัฑ์ทพีบ : สเปรย ์ยายอ้มผม ยาทาเล็บ ยารักษาโรค เครืองสาํอางหมดอายุ ยาฆ่า

แมลง 

             ผลต่อสุขภาพ : เกิดการระคายเคอืงตอ่ผวิหนัง และเยือบุทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ หายใจ

ขดั เป็นลม 

 แนวทางแก้ไข 

1. หลีกเลียงการใชโ้ฟมหรือพลาสติก 

2. ซ่อมแซมแกไ้ขเครืองใชที้ชาํรุดใหน้าํกลบัมาใชใ้หม่แทนการทิ งเป็นขยะ 

3. ควรนาํวสัดุทีใชแ้ลว้ เช่น กระดาษ แกว้ พลาสติก มาแปรรูปกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 

4. นาํของทีใชแ้ลว้บางชนิดมาดดัแปลงใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชน์ 

5. ควรแยกขยะตามประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขวดพลาสติก ฯลฯ 

ทางออกสาํหรับเรืองนีจึงไม่ใช่เพียงการหาพืนทีฝังกลบขยะแห่งใหม่ หรือโรงงานเผาขยะ

รุ่นใหม่เท่านัน หากในระยะยาวแล้ว "การหาวิธีลดปริมาณขยะ" โดยคาํนึงถึงความจําเป็นทีจะตอ้งใช้

สิ งของเหล่านีอย่างรู้ คุณค่า และมองว่าขยะทุกชิ นก็คือทรัพยากรธรรมชา ติอย่างหนึงของโลก

เรา   (https://health.kapook.com/view .html) 
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ใบงานที  

. หากบา้นและชุมชนของผูเ้รียนมีขยะในปริมาณมาก จะเกิดผลกระทบต่อผูเ้รียนและสิงแวดลอ้มอย่างไร  

อธิบาย 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

. ผูเ้รียนมีวิธีการอย่างไรใหทุ้กคนในครอบครัวช่วยกนัลดปริมาณขยะ  อธิบาย 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

. ผูเ้รียนสามารถนาํขยะทีมีอยู่ในครอบครัวมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดห้รือไม่ มีวิธีการอย่างไร 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

. ให้ผูเ้รียนยกตวัอย่างผลเสียทีเกิดจากการทิ งขยะไม่เป็นที อยา่งนอ้ย  ขอ้ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที  

1. ให้ผูเ้รียนสืบคน้ขอ้มูลขยะอนัตรายในอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย  ชนิด พร้อมบนัทึกผลการสืบคน้และ

สํารวจว่าในครอบครัวท่านมีขยะอนัตรายชนิดทีสืบคน้มาหรือไม่ และบอกวิธีกาํจัดขยะอนัตรายชนิดนัน

อย่างไรใหป้ลอดภยักบัสมาชิกในครอบครัว 

 

ที ชนิดขยะอนัตราย บา้นทา่นมีหรือไม่ วิธีกาํจดัขยะ 

มี ไม่มี 

.     

.     

.     

.     

.     
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บทที 5 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน   

การมส่ีวนร่วมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินงาน พฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค ์ความรู้และ 

ความชาํนาญ ร่วมกบัการใชว้ิทยาการทีเหมาะสมและสนบัสนุนติดตามผลการปฏิบตัิงานขององคก์รและ

เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง  การมีส่วนร่วมจะตอ้งประกอบดว้ยการมีส่วนเกียวขอ้งของประชาชน 4  แบบ  คือ 

1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจว่าจะทาํอะไรและทาํดว้ยวิธีการอย่างไร  

2. มีส่วนในการดาํเนินโครงการ ตดัสินใจในการใชท้รัพยากรสนบัสนุนโครงการและ  

การร่วมมือกบัองคก์รหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ  

3. มีส่วนในการแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกิดจากโครงการพฒันา  

4. มีส่วนในการประเมินผลโครงการ 

หลกัการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน   

แบ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงันี 

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตาํทีสุด แต่เป็น

ระดบัทีสําคญัทีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการทีภาคราชการจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมี

ส่วนร่วมในเรืองต่าง ๆ วิธีการใหข้อ้มูลสามารถใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารผา่นทางสือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ 

2. การรับฟังความคดิเห็น เป็นกระบวนการทีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล

ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นเพือประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟัง

ความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่นเว็บไซต ์เป็นตน้ 

3. การเกยีวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงาน หรือร่วม

เสนอแนะทางทีนาํไปสู่การตดัสินใจ เพือสร้างความมนัใจให้ประชาชนว่าขอ้มูลความคิดเห็นและความ

ตอ้งการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิง

ปฏิบตัิการเพือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เป็นตน้ 
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4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น

หุน้ส่วนกบัภาครัฐในทุกขนัตอนของการตดัสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนือง เช่น 

คณะกรรมการทีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 

5. การเสริมอาํนาจแก่ประชาชน  เป็นขนัทีใหบ้ทบาทประชาชนในระดบัสูงทีสุด โดยให้

ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามตใินประเด็นสาธารณะต่าง ๆโครงการกองทุนหมู่บา้นทีมอบ

อาํนาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทงัหมด การทาํโครงการและกิจกรรมต่างๆทีเกิดจากความตอ้งการของ

ประชาชน เป็นตน้ 

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึน เนืองจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะ

ช่วยสร้างความกระจ่างใหก้บัวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครังทีการ

มีส่วนร่วมของประชาชนนาํมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ทีน่าจะเป็นคาํตอบทีมีประสิทธิผลทีสุดได ้

. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แมว่้าการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมจะตอ้ง

ใชเ้วลาและมีค่าใชจ่้ายมากกว่าการตดัสินใจฝ่ายเดียว แต่การตดัสินใจฝ่ายเดียวทีไม่คาํนึงถึงความตอ้งการ

แทจ้ริงของประชาชนนนั อาจนาํมาซึงการโตแ้ยง้คดัคา้นหรือการฟ้องร้องกนั อนัทาํใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง

ในระยะยาว เกิดความล่าชา้ และความลม้เหลวของโครงการไดใ้นทีสุด 

. การสร้างฉันทามต ิการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างขอ้ตกลงและขอ้ผูกพนัอย่าง

มนัคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มทีมีความแตกต่างกนั ช่วยสร้างความเขา้ใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดขอ้โตแ้ยง้

ทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตดัสินใจของรัฐบาล 

 . การนําไปปฏิบัติง่ายขึน การเขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาํให้ประชาชนมี

ความรู้สึกของการเป็นเจา้ของการตดัสินใจนนั และทนัทีทีการตดัสินใจไดเ้กิดขึน พวกเขาก็อยากเห็นมนั

เกิดผลในทางปฏิบติั และยงัอาจเขา้มาช่วยกนัอยา่งกระตือรือร้นอีกดว้ย 

. การหลีกเลียงการเผชิญหน้าทีเลวร้ายทีสุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เขา้มา

แสดงความตอ้งการและขอ้ห่วงกงัวลตงัแต่เริมตน้โครงการ  ช่วยลดโอกาสของการโตแ้ยง้และการแบ่งฝ่าย 

ทีจะเป็นปัจจยัใหเ้กิดการเผชิญหนา้อยา่งรุนแรงได ้

. การคงไว้ซึงความน่าเชือถือและความชอบธรรม เนืองจากกระบวนการตดัสินใจที

โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชือถือต่อสาธารณชนและเกิด

ความชอบธรรม โดยเฉพาะเมือตอ้งมีการตดัสินใจในเรืองทีมีการโตแ้ยง้กนั 
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. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมือเจ้าหน้าทีที

เกียวขอ้งไดม้าทาํงานร่วมกบัสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกงัวล 

และมุมมองของสาธารณชนต่อการทาํงานขององคก์ร ซึงจะทาํให้เจา้หน้าทีสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยา

ตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตดัสินใจขององคก์รได ้

. การพฒันาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 

ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้ทงัในส่วนของเนือหาโครงการและกระบวนการตดัสินใจของรัฐ รวมทงัเป็นการ

ฝึกอบรมผูน้ํา และทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทํางานร่วมกันเพือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

ปัญหาทเีป็นอุปสรรคของการมส่ีวนร่วม 

1. เจา้หนา้ทีภาครัฐและประชาชนขาดการรับรู้เกียวกบัแนวคิด และความสําคญัของการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

2. โครงสร้างกฎหมายและกระบวนการนโยบายยงัไม่เอือต่อการมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ 

3. การขาดแคลนผูมี้ทกัษะในการใชเ้ครืองมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ปัญหาดา้นความพร้อมของประชาชน 

5. ปัญหาดา้นความพร้อมของภาครัฐ 

6. การไม่มีตวัชีวดัทีชดัเจน ทีจะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแลว้หรือยงั หรือ

หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด ทาํใหผู้ป้ฏิบตัิงานไม่สามารถ

ทาํงานใหดี้ขึนไดเ้พราะไม่มีมาตรฐานในการทาํงานทีชดัเจน 
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กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนและชุมชนต่อการกาํจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 

 กระบวนการสนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการกาํจัดขยะ

มูลฝอยและสิงปฏิกูล ตอ้งมีองคป์ระกอบของการดาํเนินงานดงันี  

1. การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมในเรืองนนั ๆ ทีชดัเจน 

2. การกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการ  

3. การกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีจะเขา้มามีส่วนร่วม  

4. การสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในกระบวนการมีส่วนร่วม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเป็น

องคก์รหลกัในระดบัทอ้งถินทีตอ้งเขา้มามีบทบาทใน การดาํเนินการเพือการจัดการขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูลดงันนัหลีกเลียงไม่ไดที้ตอ้งเขา้ใจมิติทาง สังคมและวฒันธรรมของชุมชน เพือให้ประชาชนในชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินได้ริเริมร่วมกับชุมชนในการแกไ้ข

ปัญหา   ปัจจุบนัการดาํเนินการเพือจดัหาสถานทีกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ทีจะเกิดขึนในชุมชนมกั

ประสบปัญหาการคดัคา้นจากประชาชนในชุมชน ทงันีเนืองจากการไม่สามารถสือสารให้ทุกฝ่ายมีความ

เขา้ใจกนัและกนัในการวางแผนตดัสินใจในโครงการ  ดงันันหากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตระหนัก

และเห็นคุณค่าของ การมีส่วนร่วม จะช่วยลดข้อขัดแยง้ในโครงการพัฒนา ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  

ความสําคญัของการมีส่วนร่วมในมิติต่าง ๆ มีดงันี  

4.1 ช่วยเพิมคุณค่าในการตดัสินใจเพือแกไ้ขปัญหาของชุมชน  การตดัสินใจเพือ 

แกไ้ขปัญหาของชุมชน หากเป็นการตดัสินใจฝ่ายเดียวโดยเฉพาะการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของผูน้ําชุมชน 

หรือหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้งอาจไม่เป็นทียอมรับของสมาชิกในชุมชน ดงันนัการมี ส่วนร่วมจึงช่วยใน

การเพิมคุณค่าในการตดัสินใจร่วมกนั  

4.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วน

ราชการทีเกียวขอ้ง ในการแกไ้ขปัญหา โดยปกติการทาํกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา จะมี

ค่าใชจ่้ายและเสียเวลา ในการดาํเนินการแต่ในทางปฏิบติัแลว้การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถช่วยลด

ความล่าชา้ที เกิดจากความขดัแยง้ไดม้ากในกรณีทีไม่มีการแกไ้ขดว้ยการมีส่วนร่วม ปัญหาอาจลุกลามขยาย 

ความรุนแรงเพิมขึนได ้ 

4.3 ช่วยสร้างฉนัทามติ ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนต่อการแกไ้ขปัญหาการมี ส่วน

ร่วม เป็นกระบวนการทีตอ้งอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะสมาชิกในชุมชน องคก์ร ปกครอง

ส่วนทอ้งถิน และส่วนราชการทีเกียวขอ้ง การสร้างขอ้ตกลงดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจึง เป็นการยอมรับ

ของทุกฝ่ายโดยฉันทามติร่วม (Consensus building) และเกิดความชอบธรรมในการ แก้ไขปัญหามลพิษ

สิงแวดลอ้ม  
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4.4 ช่วยเพิมความง่ายต่อการปฏิบติั  ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแสวงหา

ทางออกทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นการเพิมความง่าย ในการ

นาํไปปฏิบตัิเพราะมีการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบติัขนัตอนวิธีการ หน่วยงาน รับผิดชอบ การ

ติดตามประเมินผลดงันนัจึงเป็นผลดีต่อการนาํไปปฏิบตัิตามแนวทางทีชดัเจน และ ทุกฝ่ายเห็นพอ้งตอ้งกนั  

4.5 หลีกเลียงการเผชิญหน้าระหว่างกนัของคู่กรณีพิพาท หากมีความขดัแยง้ของ 

สมาชิกในชุมชนต่อปัญหามลพิษสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในชุมชน ย่อมเป็นความเสียงต่อการเกิดการ 

เผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีพิพาทระหว่างกนัได้ดงันันกระบวนการมีส่วนร่วมจึงเป็นการให้ทงัสอง ฝ่าย

รวมทงัฝ่ายทีไดร้ับผลกระทบจากปัญหามลพิษ ไดมี้โอกาสแลกเปลียนความคิดเห็นและหา ขอ้สรุปในการ

แกไ้ขปัญหา ช่วยลดการเผชิญหนา้ของคู่กรณีไดเ้ป็นอยา่งดี    

4.6  ดาํรงไวซึ้งความน่าเชือถือของผูน้ําชุมชน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน     

การ ตดัสินใจของผูน้าํชุมชน มกัเป็นการประนีประนอมมากกว่าการใชแ้นวทางแบบฝ่ายหนึงชนะ อีกฝ่าย

หนึงแพ ้ซึงจะทาํให้ผูน้าํชุมชนมีแรงกดดนัจากสมาชิกในชุมชนมาก อย่างไรก็ตามการประนีประนอมกนั

มกัไม่นาํมาซึงการหาขอ้ตกลงร่วมกนัไดอ้นัทาํให้การแกไ้ขปัญหาไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วมจึง

เป็นการแสวงหาขอ้ตกลงร่วมกนัของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไม่เฉพาะผูน้าํชุมชนฝ่ายเดียวเท่านนั ดว้ยเหตุนีจึง

มีขอ้สรุปทีเกิดจากทุกฝ่ายผูน้าํชุมชน เพียงแต่อาํนวยความสะดวกในการเตรียมการให้เกิดการมีส่วนร่วม 

และนาํผลและขอ้ตกลงไป ปฏิบติั  

4.7 พฒันาความคิดสร้างสรรคข์องสมาชิกในชุมชนในการแกไ้ขปัญหาการมี ส่วน

ร่วมเป็นกระบวนการทีตอ้งอาศยัการระดมความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ตงัแต่

การวิเคราะหปั์ญหาผลกระทบโอกาสในการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการในการแกไ้ขปัญหานาํเสีย  ดงันนัผู ้

ทีเขา้มาร่วมกระบวนการดว้ยความสมคัรใจจะเกิดการพฒันาความคิดและทกัษะในกระบวนการให้ไดม้า

ซึงทางออกของการแกไ้ขปัญหา เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัช่วยสร้างความสมานฉนัทใ์ห้เกิด

ขึนกบัชุมชน  
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แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิงปฏกูิล  

แนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

และสิงปฏกิูลนบัว่าเป็นเรืองทีมีความสําคญัอยา่งมาก ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยตอ้งเริมตน้ที

การจัดการกับประชาชนเป็นอันดับแรกก่อน ทงันีเนืองจากประชาชนในทอ้งถิ นเป็นปัจจัยสําคญัที

ก่อใหเ้กิดปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในปัจจุบนั  ดงันนัแนวทางทีควรดาํเนินการมีแนวทาง ดงันี     

5.1  การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ การให้ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ งปฏิกูลแก่ประชาชนทุกระดบัรวมทงัผูน้ําทอ้งถิน โดยควรให้มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองของ

ความสําคญัทีจะตอ้งมีการจดัการขยะมูลฝอย ปัญหาและผลกระทบทีเกิดขึนต่อสิงแวดลอ้มสุขภาพอนามยั

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน การเขา้ถึงความรู้ดงักล่าวนีควรผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ

ประชุม สัมมนา การศึกษาดูงานและการแลกเปลียนความคิดเห็นกับหน่วยงานหรือทอ้งถินอืน ๆ อย่าง 

สมาํเสมอ ซึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถจดัทาํเป็นโครงการเสริมสร้าง

ศกัยภาพของชุมชน ในการจดัการขยะมูลฝอยได้โดยให้ผูน้ําชุมชนเขา้ร่วมโครงการจากนันนําคณะไป

ศึกษาดูงานใน ทอ้งถินทีมีการจดัการขยะมูลฝอยทีดีและถูกหลกัสุขาภิบาล   

5.2  การจดัตงักลุ่มอาสาสมคัรสิงแวดลอ้ม  ควรมีการจดัตงักลุ่มอาสาสมคัรสิงแวดลอ้มขนึ

ในท้องถิ น โดยค ้นหาศักยภาพของผู ้นํา ชุมชนหรืออาสาสมัครเข้า มามีส่วนร่วมในการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ทงัการคดัแยกและลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกาํเนิดการ

ทาํโครงการปุ๋ยหมกัชีวภาพ การทาํปุ๋ ยนําชีวภาพ เพือชีใหเ้ห็นว่าสามารถนาํมูลฝอยอินทรียม์าใชป้ระโยชน์

ได ้เพือใหเ้ป็นตน้แบบในการขยายผลไปยงัประชาชนทวัไปใหก้วา้งขวางยิงขึน  

5.3  การประชาสัมพนัธ์  หากในทอ้งถินมีชุมชนริมนําควรเริมตน้ในการประชาสัมพนัธ์

และรณรงคใ์ห ้ชุมชนริมนาํมีการจดัการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีถูกหลกัสุขาภิบาลก่อน  เนืองจากเป็น

พืนทีทีมีความเสียงต่อผลกระทบสิ งแวดล้อมกับแหล่งนํา โดยการรณรงค์การคดัแยกขยะมูลฝอยเพือ

จาํหน่าย ทงันีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอาจจัดหาร้านรับซือของเก่ามาบริการ ในการรับซือขยะที

สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้
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5.4 การจดักิจกรรมส่งเสริมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและหน่วยงานราชการ ควร

ริเริมทาํโครงการเกียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย จากแหล่งกาํเนิดอย่างต่อเนืองเพือเป็นการกระตุน้ชุมชน

อย่างสมาํเสมอโดยเฉพาะการให้ความสําคญักบักลุ่มเยาวชนในการเขา้ร่วมโครงการ เช่น จดัทาํโครงการ

ประกวดการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่  เพือให้เกิดแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจในกิจกรรมด้าน

สิงแวดลอ้ม ทงันีควรประสานความร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการดาํเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  ส่งเสริมแนวทางทีเหมาะสมใหก้บัประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ  

อาทิเช่น 

-    การทาํปุ๋ยหมกั ขยะมูลฝอยทียอ่ยสลายไดโ้ดยวิธีนีเป็นวิธีทีนิยมทาํต่อเนืองกนัมาจนถึง

ปัจจุบนั เพราะประโยชน์ทีไดค้ือปุ๋ ยอินทรีย ์สามารถนําไปใชใ้นดา้นเกษตรกรรม เช่นใช้เป็นปุ๋ยปลูกตน้ไม้

ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 -     นาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ได ้ขยะรีไซเคิล สามารถนาํมาทาํกิจกรรมภายในชุมชน

ไดห้ลายกิจกรรม  เพือใหชุ้มชนน่าอยูแ่ละมีสิงแวดลอ้มทีดีหรือฝากธนาคารวสัดุรีไซเคิล  ขายร้านรับซือ

ของเก่า  และประดิษฐ์สิงของ  
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ใบงานท ี 1 

 

1. ให้อธิบายกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนต่อการกาํจดัขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
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2.  ให้อธิบายวิธีการจดัการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีเหมาะสมภายในครอบครัว 

.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 2 

 

1.  ให้บอกวิธีการนําขยะมูลฝอย  ขยะรีไซเคิล กลบัมาใชใ้หม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  
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.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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บทที  6 

การรณรงค์การลดและคดัแยกขยะมูลฝอย 

แนวการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

ความสําเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยคือการทีมีขยะมูลฝอยเกิดขึนน้อยทีสุด ซึงจะไม่

เป็นภาระต่อทอ้งถินในการกําจดัต่อไป หากทอ้งถินใดมีปริมาณขยะมูลฝอยในปริมาณมาก อีกทงัยงัมี

ปริมาณเพิมขึนอย่างต่อเนืองนั นแสดงว่ามีกิจกรรมทาํให้เกิดขยะมูลฝอยมากเช่นกนั ขณะเดียวกันการ

ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์หรือการรณรงคใ์หป้ระชาชนมีระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือ

จากแหล่งกาํเนิด ก็เป็นอีกแนวทางหนึงทีจะช่วยใหท้อ้งถินสามารถบริหาร จดัการขยะมูลฝอยทีเกิดขึนเพือ

นาํไปกาํจดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัต่อเวลา ไม่มีขยะมูลฝอยตกคา้งเกิดขึน  การรณรงค์การลดและ

คดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเกียวขอ้งกับพฤติกรรมของครัวเรือนเป็นหลกั หากสมาชิกในครัวเรือน

หรือหวัหนา้ครัวเรือนไม่เห็นความสําคญัก็เป็นไปไดย้ากทีจะทาํใหส้ําเร็จได ้ อย่างไรก็ตามหากครัวเรือนมี

ระบบการคดัแยกขยะมูลฝอยทีถูกตอ้งแลว้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเองก็ควรวางแผนการจดัเก็บขยะ

มูลฝอยตามประเภทของขยะมูลฝอยทีไดมี้การคดัแยกไวแ้ลว้ดว้ยเช่นกนั  แนวทางปฏิบติัในการรณรงคก์าร

ลดและคดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนทาํไดด้งันี  

1. ส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน  ควรเลือกทาํเฉพาะชุมชนย่อยทีพิจารณา

แลว้เห็นว่ามีศกัยภาพในการร่วมโครงการไดใ้ห้เป็นชุมชนนาํร่อง โดยมีจาํนวนครัวเรือนเป้าหมายประมาณ 

40-60 ครัวเรือน  

2. ส่งเสริมใหค้รัวเรือนใชถุ้งบรรจุขยะมูลฝอยแบบแยกสี โดยให้ถุงสีเขียวเป็นขยะมูลฝอย

ทีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดแ้ละถุงสีดาํเป็นขยะมูลฝอยทวัไป ทงันีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ควรแจกถุงบรรจุให้กบัครัวเรือนในพืนทีเป้าหมาย  เพือสร้างแรงจูงใจทีดีอีกทงัเป็นการประเมินพฤติกรรม

การคดัแยกขยะมูลฝอยควบคู่ไปดว้ย  

3. จดัเก็บถุงบรรจุขยะมูลฝอย ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินกาํหนดวนัและเวลาในการ

เก็บขนขยะมูลฝอยทีสามารถนํากลับมาใชป้ระโยชน์ได ้เพือจําหน่ายและเป็นรายไดใ้ห้กบัครัวเรือนใน

พืนทีเป้าหมาย อนึงในการกาํหนดวนัเก็บขยะมูลฝอยประเภทรีไซเคิลไดห้รือขยะมูลฝอยทีเป็นขยะมูลฝอย

อนัตรายนนัไม่ควรเก็บถีจนเกินไป เนืองจากอาจมีปริมาณขยะมูลฝอยน้อยดงันนัเพือใหเ้หมาะสมกบัสภาพ



68 
 

ทอ้งถินแต่ละแห่งอยา่งนอ้ยควรจดัเก็บเดือนละ 1-2 ครัง ก็เพียงพอและไม่เป็นการสินเปลืองงบประมาณใน

การดาํเนินงาน         

4. การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน สามารถดาํเนินการได้ในรูปแบบของการ

ส่งเสริมใหค้รัวเรือนจดัทาํกล่องคอนกรีต (ครัวเรือนทีมีพืนทีว่างเพียงพอ) หรืออาจใชเ้ป็นถงัหมกัขยะมูล

ฝอยขนาดบรรจุ 20 ลิตรแทนก็ได ้โดยให้นาํมูลฝอยอินทรียป์ระเภทเศษผกัผลไมเ้ศษอาหารมาหมกัรวมกนั

ในภาชนะนีเพือใหเ้กิด การย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมกัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอาจส่งเสริมและสนับสนุน

โดยการแจกสารเร่งการยอ่ยสลาย (EM)  เพือใหเ้กิดแรงจูงใจแก่ครัวเรือนทีเขา้ร่วมโครงการ สําหรับขยะมูล

ฝอยทีหมกัแลว้ก็จะเป็นปุ๋ยสําหรับการบาํรุงตน้ไม ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอาจมารับซือเพือจาํหน่าย

ต่อไปก็ไดแ้นวคิดนีหากไดด้ําเนินการอย่างจริงจงัและมีผูรั้บผิดชอบโดยตรงแลว้จะทาํให้ครัวเรือนเห็น

ความสําคญัของการลดปริมาณขยะมูลฝอย และยงัช่วยเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกประการหนึงดว้ย  

5. การมีส่วนร่วมในการจดัเก็บค่าธรรมเนียม เกือบทุกทอ้งถินมกัไม่ค่อยใหค้วามสําคญัต่อ

การจดัเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  เนืองจากกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในพืนที

อย่างไรก็ตามการจดัเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลเป็นสิงจาํเป็น  เนืองจากในอนาคตภาครัฐ

ไม่สามารถจะสนับสนุนงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาไดท้งัหมด แต่ตอ้งอาศัยองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ นเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ โดยมีส่วนราชการคอยสนับสนุนเทคนิคทางวิชาการที

เกียวขอ้ง แนวทางในการจดัเก็บค่าธรรมเนียม จึงตอ้งดาํเนินการดว้ยความละเอียดอ่อน  เพือใหป้ระชาชนมี

ความเตม็ใจทีจะจ่ายซึงมีแนวทางหลกั ๆ ดงันี  

5.1 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเต็มใจทีจะจ่ายค่าธรรมเนียม 

รวมทงัวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมควรเป็นอย่างไรโดยให้ประชาชนในพืนทีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ร่วมกนั  

5.2 การประชาสัมพนัธ์  รณรงค์ให้ประชาชนโดยทวัไปไดรั้บทราบการจดัเก็บ 

ค่าธรรมเนียม      

5.3 การกาํหนดอตัราการจดัเก็บ  ควรค่อย ๆ  เพิมอตัราจนถึงอตัราสูงสุดทกีาํหนด

ไวต้ามระยะเวลาทีวางไว ้โดยไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน  

5.4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตอ้งจดัทาํแผนการใชเ้งินทีไดจ้ากการจัดเก็บ 

ค่าธรรมเนียมให้ชดัเจนและโปร่งใส  ประชาชนสามารถตรวจสอบไดซึ้งการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ 

ค่าธรรมเนียมในหลายพืนที อาจใช้แนวทางการเชิญให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งในพืนทีรวมทังสถาน 
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ประกอบการ ยา่นพาณิชย กรรม ยา่นท่องเทียวยา่นบริการต่าง ๆ  ทีตงัอยู่ภายในทอ้งถินเขา้มาร่วมกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมทีเหมาะสม โดยอาจตงัเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงานเพือประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียม โดยสถานประกอบการใดทีทาํให้เกิด

ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลูในปริมาณมากอาจตอ้งเสียค่าธรรมเนียมมากตามไปดว้ย  สิงทีไม่ควรมองขา้มคือ

เมือมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมแล้วองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ตอ้งมีการวางระบบการให้บริการแก่

ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลใหเ้กิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย  

6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัเลือกพืนทีก่อสร้างบ่อฝังกลบ  มีหลายพืนทีเมือ

จะมีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยขึนมักมีการคัดค้านหรือต่อต้านโครงการ ทังนีเนืองจา ก

กระบวนการศึกษาและการคดัเลือกพืนทีไม่มีความชดัเจนเพียงพอ อีกทงัประชาชนโดยรอบพืนทีขาดการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจคดัเลือกพืนทีประชาชน สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัเลือกพืนที

ก่อสร้างบ่อฝังกลบไดต้งัแต่ขนัตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ในขนัตอนนีควรมีการพิจารณา

คดัเลือกทางเลือกทีกาํหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่า 2 พืนที  แลว้ทาํการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้ม

และผลกระทบทางสังคมในแต่ละพืนที โดยจะเลือกเอาพืนทีทีมีผลกระทบนอ้ยทีสุดเป็นพืนทีสําหรับการ

ก่อสร้างโครงการ  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการคณะทาํงานหรือผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นจริง

ในการพิจารณาคดัเลือกพืนที  นอกจากนีหากมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรเขา้ไป

มีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น ความห่วงใยต่อผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อสิงแวดลอ้ม และชุมชนของตน 

เพือใหเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินต่อไป หากตอ้งมีการจดัประชุมรับ

ฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการคดัเลือกสถานทีก่อสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน   

          การจดัการขยะมูลฝอยนันจากสภาพปัญหาทางดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั นับว่า

เป็นปัญหาทีก่อใหเ้กิดมลภาวะกระทบทงัต่อสิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก อาจเป็น

แหล่งแพร่เชือโรคสู่ประชาชนผูใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งนาํ ดงักล่าวโดยไม่รู้เท่าทนัจนเกิดภาวการณ์ จึงตอ้ง

มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยใหถู้กสุขลกัษณะ ตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มชุมชน 
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แนวทางการรณรงค์ขจัดของเสียอนัตรายอย่างถูกวธีิในชุมชน 

ขยะอนัตราย  เป็นขยะทีมีการปนเปือนของสารพิษตอ้งเก็บรวบรวมแลว้นําไปกาํจดัอย่าง

ถูกวิธี   เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย กระป๋องบรรจุสี แบตเตอรี หลอดไฟหมดอายุ นํายาลา้งเล็บ 

นาํยายอ้มผม นาํมนัเครือง นาํยาทาํความสะอาดสุขภณัฑ์ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

  

  

2.1  ระดับท้องถิน 

 - รณรงคใ์หผู้ป้ระกอบการและประชาชนคดัแยกของเสียอนัตายไม่ทิงรวมไปกบัขยะมูล

ฝอยทวัไป 

- จดัหาภาชนะรองรับของเสียอนัตรายทีมีฝาปิดไม่รั วซึมและเหมาะสมกบัประเภทของ

ของเสีย อนัตราย 

-  จดัหารถเก็บขนชนิดพิเศษเพือเก็บขนของเสียอนัตราย 

- กาํหนดวนัรณรงค ์เพือเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย  เช่น วนัหยุดนักขตัฤกษ์  วนัสินปี         

วนัสิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

- จัดทาํระบบกํากับการขนส่งโดยควบคุมตังแต่แหล่งกําเนิด  การเก็บรวบรวม การ

เคลือนยา้ย จนถึงสถานทีกาํจดั 

- จดัสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอนัตรายประจาํจงัหวดั  เพือเป็นแหล่งรวบรวม และคดั

แยกของเสียอนัตราย ส่วนทีไม่สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่จะถูกนําไปกําจดัยงัศูนยก์าํจดัประจํา

ภาคต่อไป 

 -  จดัสร้างศูนยก์าํจดัของเสียอนัตรายประจาํภาคโดยเริมตงัแต่การคดัเลือกสถานที การ

จดัซือทีดินการออกแบบระบบ การก่อสร้าง ควบคุมการดาํเนินงาน 
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-  ฝึกอบรมเจา้หน้าทีของหน่วยงานทีรับผิดชอบและส่งเสริมใหค้วามรู้กบัประชาชน 

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการของเสียอนัตรายอยา่งถูกวิธี 

2.2  ผู้ประกอบการ 

ไม่ทิ งของเสียอนัตรายประเภทนํามนัเครือง ทินเนอร์ นํามนัสน นํายาฟอกขาว นํายาทาํ

ความสะอาด นํายาลา้งรูป หมึกพิมพ ์ของเสียติดเชือ สารเคมีจากห้องปฏิบติัการ หลอดฟลูออเรสเซนต ์

ถ่านไฟฉาย ฯลฯ รวมไปกบัขยะมูลฝอยทวัไป 

- ไม่ทิ งลงพืน ไม่ฝังดิน ไม่ทิ งลงท่อระบายนาํหรือแหล่งนาํ 

- แยกเก็บของเสียอันตรายไวใ้นภาชนะเดิมทีรั วซึม เพือรอหน่วยงานทอ้งถินมาเก็บไป

กาํจดั 

- นาํไปทิ งในภาชนะทีทอ้งถินจดัทาํให้หรือนําไปทิ งในสถานทีทีกาํหนด 

- นาํซากของเสียอนัตรายไปคืนร้านตวัแทนจาํหน่าย เช่น ซากแบตเตอรี ซากถ่านไฟฉาย 

ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง 

2.3  หน่วยงานภาครัฐ 

- สาํรวจ จดัทาํขอ้มูลพืนฐานชนิด ปริมาณ และการจดัการของเสียอนัตรายจากกิจกรรม

ต่าง ๆ 

- จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพือคดัเลือกสถานทีตงัศูนยก์าํจดัของเสีย

อนัตราย 

                  - กาํหนดกลไกการคดัแยก การเก็บรวบรวมการเรียกคนืซาก การจดัเก็บคา่ธรรมเนียมใน

การกาํจดัของเสียอนัตรายจากชุมชน 

                  - กาํหนดสถานทีตงั รูปแบบ และเทคโนโลยีของระบบและกาํจดัของเสียอนัตรายจาก

ชุมชนแบบรวมศูนย ์

                  - จดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน ตามลาํดบัความสาํคญัและความ

จาํเป็นเร่งด่วน 
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ตวัอย่างโครงการและกจิกรรมทดีําเนินการเพือลดปริมาณขยะมูลฝอย 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหาร 

ส่งเสริมให้ประชาชนนําเศษอาหารเศษผกัและผลไมที้เหลือไปหมกัเป็นปุ๋ยนําชีวภาพ 

นาํไปใชบ้าํรุงรักษาตน้ไมแ้ทนปุ๋ ยวิทยาศาสตร์หรือนาํไปใชเ้ป็นนาํยาดบักลินในห้องนาํ  ท่อระบายนาํ หรือ

นําไปหมักปุ๋ ยตามวิธี (Takakura Home Method) ในตะกร้าพลาสติก ซึงเป็นรูปแบบทีทาํไดง่้ายและมี

ค่าใชจ่้ายตาํ ปุ๋ยหมกัทีไดก็้มีคุณภาพดี โดยการทาํปุ๋ยหมกัดว้ยวิธีนีสามารถนาํเศษอาหารทีไม่บูดเน่าใส่ลง

ไปในภาชนะทุกวนัคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัแลว้ปรับปริมาณความชืนใหเ้หมาะสม  เน้นใช้จุลินทรียที์ตอ้งการ

ออกซิเจนในการยอ่ยสลายขยะอินทรียภ์ายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีเหมาะสม หรือหมกัปุ๋ยใบไมแ้หง้คลุกเคลา้

กบัเศษอาหารในบ่อคอนกรีต  หรือถงัพลาสติก  กระบะไม ้ โดยใส่เศษอาหารไดทุ้กวนัพร้อมเพิมใบไม้

แหง้ทุกสัปดาห์ ซึงเป็นวิธีทีง่ายและไดปุ๋้ยเร็วกว่าปล่อยใหกิ้งไมใ้บไมย้่อยสลายตามธรรมชาติ และสามารถ 

กาํจดัเศษอาหารโดยนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ในรูปของปุ๋ ยหมกัคุณภาพดี  ช่วยลดแหล่งสะสมเชือโรคในถงั

ขยะและในชุมชน  ช่วยลดปัญหานําชะขยะและกลินเหม็นจากการเน่าเสียของเศษอาหารในถังขยะ  ซึง

สํานกังานเขต 50 เขตไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ดงักล่าวแก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ส่งผลให้

ประชาชนนาํความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นการหมกัปุ๋ยไวใ้ชอ้ยา่งแพร่หลายมากขึน  
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2.  โครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

โครงการทีใชแ้นวทางการแกปั้ญหาในแนวใหม่ โดยใหชุ้มชนซึงเป็นเจา้ของมีความรู้สึก

ตระหนกัในความสําคญัและใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาสิงแวดลอ้มในชุมชน โดยเฉพาะบทบาทใน

การบริหารจดัการขยะในชุมชนของตนเอง  โดยในปีงบประมาณ 2552 สํานักสิงแวดลอ้มไดร่้วมกับ 

ทีมงานวิทยากรของ 6 กลุ่มเขต คดัเลือกชุมชนเขา้ร่วมเป็นชุมชนนําร่อง โดยทดลองดาํเนินการตามแนวคิด

การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนโดยมีกระบวนกา รทํางาน โดยใช้หลักการวิจัย เชิงปฏิบัติกา ร 

(Participatory Action Research: PAR) กล่าวคือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ปัญหาขยะ 

กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา และร่วมดาํเนินการนาํร่อง 12 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนริมคลองบางซือ เขตห้วย

ขวาง ชุมชนลาดพร้าว 64 แยก 8 เขตวงัทองหลาง ชุมชนสมบูรณ์ปัญญา เขตบางรัก ชุมชนศาลาลอย เขต

วฒันา ชุมชนหมู่บา้นธันยกาญจน์ เขตลาดพร้าว ชุมชนพงษเ์พชร แจง้วฒันะ 14 เขตหลกัสี ชุมชนหลอแหล

คลองใหญ่ เขตสะพานสูง ชุมชนพร้อมใจพฒันา เขตคลองสามวา ชุมชนซอยจรัญ 41 เขตบางกอกน้อย 

ชุมชนมสัยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน ชุมชนหลงัสวนธนบุรีรมณ์ เขตทุ่งครุ และชุมชนร่วมรัฐสามคัคี เขต

ทุ่งครุ 

บทสรุปจากการดําเนินการในชุมชนนําร่อง 12 ชุมชน ซึงมีลกัษณะแตกต่างกนัทงัดา้น

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ทงัชุมชนแออดั ชุมชนเมืองและหมู่บา้นจดัสรร ต่างใหค้วามสนใจและร่วมมือใน

การดาํเนินการเป็นอย่างดี ทาํใหค้น้พบว่าแนวคิดการจดัการมูลฝอยโดยชุมชนสามารถนาํไปปรับใชไ้ดโ้ดย

วิทยากรหรือเจ้าหน้าทีทีนําไปใช้จะต้องปรับใช้ให้เหมาะสม การดําเนินการตามกระบวนการทีให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทาํให้ปริมาณมูลฝอยในชุมชนลดลง ร้อยละ 39 ซึง

เป็นผลมาจากการสือสารใหป้ระชาชนเขา้ใจปัญหาขยะ แนวทางการจดัการทีเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ

ประชาชนในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากคนส่วนใหญ่ของชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนจะเกิด

จากการคิดริเริมตดัสินใจ และดาํเนินการโดยชุมชนเอง โดยมีสํานกังานเขตเป็นพีเลียงและร่วมมือในการจดั

กิจกรรมต่างๆ และให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเนือง 

 

 

 

 

 



74 
 

3. ธนาคารขยะรีไซเคลิ 

กิจกรรมธนาคารขยะมีเป้าหมาย เพือให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดักิจกรรม

แกไ้ขปัญหาขยะของชุมชนและเสริมสร้างจิตสาํนึกในการคดัแยกมูลฝอย  รวมทงัสร้างนิสัยการออมทรัพย ์ 

ลกัษณะของกิจกรรม เริมจากการรับสมคัรสมาชิกแล้วนําวสัดุรีไซเคิลมาชงันําหนักและคาํนวณเป็น 

จาํนวนเงิน บนัทึกลงสุมดคู่ฝากโดยใชร้าคาทีไดป้ระสานกบัร้านรับซือของเก่าเป็นเกณฑ ์ในการกาํหนด

ราคารายไดข้องกิจกรรม มาจากผลต่างของราคาทีคณะทาํงานกาํหนดกบัราคาทีสามารถขายใหก้บัร้านรับ

ซือซึงตอ้งมีการหักค่าใชจ่้ายอืน 
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ใบงานท ี 1 

 

1. จงอธิบายวิธีการรณรงคก์ารลดและคดัแยกขยะมูลฝอย ดงัต่อไปนี 

1.1 ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน   

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

1.2  ขยะมูลฝอยในชุมชน 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

2. ให้ยกตวัอย่างคาํขวญัเพือรณรงคล์ดปริมาณขยะมูลฝอย   จาํนวน    คาํขวญั 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 
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ใบงานท ี 2 

 

1. จงบอกความจาํเป็นของการกาํจดัขยะของเสียอนัตรายในชุมชน 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

2. จงยกตวัอย่างกิจกรรมการกาํจดัขยะของเสียเพือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนของท่าน   กิจกรรม 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

ชือ ..............................................................................................  รหัสนกัศึกษา.......................................... 

 



77 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

วชิาการบริหารจดัการขยะ  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

1.  ขอ้ใดเป็นความหมายของ  “ขยะ”  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน 

ก.  สิงของทีทิ งแลว้ 

ข.  เศษกระดาษ 

ค.  หยาก เยือมูลฝอย 

ง.  เศษวสัดุ  ถุงพลาสติก 

2.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นขยะรีไซเคิลทงัหมด 

ก.  กระดาษ  ขวดแกว้  ยางรถยนต ์

ข.  ถุงพลาสติก  โฟมเปือนอาหาร  เปลือกไข่ 

ค.  ขวดพลาสติก  เปลือกทุเรียน  หลอดไฟ 

ง.  แบตเตอรีโทรศพัท ์ กล่องนม  ซองกาแฟ 

3.  การคดัแยกขยะมีความหมายตามขอ้ใดทีถูกตอ้งทีสุด 

ก.  การนาํขยะทีรูปร่างคลา้ยกนัใส่ในถงัเดียวกนั 

ข.  การแบ่งขยะใส่ถงัเพือให้สะอาดสวยงาม 

ค.  การจดัเก็บขยะเพือนาํไปขายสร้างมูลค่า 

ง.  กระบวนการแบ่งแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ หรือตามองคป์ระกอบของขยะ 

4.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเพิมขึนของปริมาณขยะในประเทศ 

ก.  การขยายตวัของเศรษฐกิจ 

ข.  ประชากรเพิมขึน 

ค.  การขาดวินยัของคนในชุมชน 

ง.  ถูกทุกขอ้ 

5.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการคดัแยกขยะ 

ก.  ช่วยใหป้ระหยดังบประมาณในการกาํจดัขยะ 

ข.  ช่วยลดแรงงานในการทาํงาน 

ค.  นําไปทาํลายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ง.  สามารถลดปริมาณขยะได ้
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6.  ปัญหาสําคญัของการทาํลายขยะทีไม่มปีระสิทธิภาพในปัจจุบนั คือขอ้ใด 

ก.  การทาํลายทีไม่ถูกวิธี 

ข.  บุคลากรมีนอ้ยจดัเก็บขยะไม่ทนั 

ค.  ไม่มีการแยกขยะในระบบจดัเก็บ 

ง.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ 

7.  กระดาษและขวดพลาสติก  ควรทิ งในถงัขยะสีใด 

ก.  สีเขียว 

ข.  สีเหลือง 

ค.  สีแดง 

ง.  สีฟ้า 

8.  ขอ้ใดไม่ใช่แนวคิดในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยทีตน้ทาง 

ก.  สร้างเตาเผาขนาดใหญ่ 

ข.  นําโซฟาเก่าไปบุนวมใหม่ 

ค.  นําขยะมาใชซ้าํ 

ง.  ใชปิ้นโตห่อขา้วแทนกล่องโฟม 

9.  ถงัขยะ “สีเขียว” ไวร้องรับขยะประเภทใด 

ก.  ขยะรีไซเคิล 

ข.  ขยะย่อยสลายไดเ้ร็ว 

ค.  ขยะอนัตราย 

 ง.  ขยะทวัไป 

10.  ขอ้ใดเป็นขยะทีใชเ้วลาย่อยสลายนานทีสุด 

ก.  หลอดไฟ 

ข.  กล่องโฟม 

ค.  ถุงพลาสติก 

ง.  ขวดนําพลาสติก 
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11.  ขอ้ใดเป็นขยะอนัตราย 

 ก.  เศษผกัเน่า 

 ข.  ขวดนาํอดัลม 

 ค.  ถ่านไฟฉาย 

 ง.  ถุงบรรจุผงซักฟอก 

12.  แนวคิดใดทีควรปฏิบติัมากทีสุดในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 ก.  การนาํมาใชซ้าํ 

 ข.  การลดปริมาณขยะ 

 ค.  การนาํมาแกไ้ข 

 ง.  การหลีกเลียงการใชว้สัดุทีก่อใหเ้กิดมลพิษ 

13.  การกาํจดัขยะประเภทยอ่ยสลายได ้ควรใชวิ้ธีใดเหมาะสมทีสุด 

 ก.  ฝังกลบดิน 

 ข.  ทิงลงแม่นาํ 

 ค.  เผาในเตาเผา 

 ง.  นาํมาทาํปุ๋ยหมกั 

14.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย 

 ก.  นําในแม่นาํเน่าเสียส่งกลินเหมน็ 

 ข.  เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์พาหะนาํโรค 

 ค.  มีสารพิษเจือปนในอากาศจากการเผาขยะ 

 ง.  มีเสียงดงัสร้างความรําคาญใจ 

15.  ขอ้ใดเป็นของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

 ก.  นําเสีย  อากาศเสีย 

 ข.  มูลฝอยติดเชือ 

 ค.  ถ่านไฟฉาย 

 ง.  ภาชนะบรรจุสารเคมี 
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16.  ขอ้ใดเป็นวิธีกาํจดัขยะอนัตรายทีไม่ถูกตอ้ง 

 ก.  เผาในเตาเผา 

 ข.  ฝังกลบดิน 

 ค.  ทิงในบ่อขยะรวมกบัขยะอืน  ๆ

 ง.  แยกไวต่้างหากเพือนาํไปทาํลาย 

17.  ใครควรมีหนา้ทีในการจดัการขยะในชุมชน 

 ก.  เทศบาล 

 ข.  ผูน้าํชุมชน อสม. 

 ค.  ทุกคนในชุมชน 

 ง.  เจา้หนา้ทีอนามยั 

18.  ขอ้ใดไม่ใช่มาตรการในการดาํเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ   

       (พ.ศ.2559-2564) 

 ก.  มาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 ข.  มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีแหล่งกาํเนิด 

 ค.  มาตรการเพิมศกัยภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 ง.  มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นผูบ้ริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

19.  แหล่งกาํเนิดขยะแหล่งใดทีก่อใหเ้กิดปริมาณขยะมากทีสุดของประเทศ 

 ก.  ครัวเรือน ชุมชน 

 ข.  โรงเรียน  ตลาด 

 ค.  โรงงานอุตสาหกรรม 

 ง.  การทาํความสะอาดถนน ทางเทา้ 

20.  ขยะมูลฝอยประเภทใดสร้างมูลค่าทางเกษตรกรรมได ้

 ก.  ยางรถยนตเ์ก่า 

 ข.  ซองกาแฟกึงสําเร็จรูป 

 ค.  ซากสัตว ์ มูลสัตว ์

 ง.  กระดาษหนงัสือพิมพ ์
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21.  หากในชุมชนของท่านอยู่ใกลต้ลาดสด และมีขยะประเภทเศษผกัและผลไมเ้น่าจํานวนมาก ท่านจะ

ทาํลายอยา่งไรจึงจะส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ก.  นําไปทิงในบ่อขยะทีชุมชนจดัให ้

 ข.  นําไปตากแหง้แลว้เผา 

 ค.  นําไปหมกัเป็นปุ๋ย 

 ง.  นาํไปฝังกลบ 

22.  ท่านมีส่วนช่วยในการจาํกดัขยะมูลฝอยของประเทศไดโ้ดยวิธีใดต่อไปนี 

 ก.  ทิงขยะในภาชนะทีจดัให ้

 ข.  คดัแยกขยะก่อนทิ งลงถงัทุกครัง 

 ค.  เผาทาํลายขยะทุกประเภทเอง 

 ง.  นาํขวดยาฆ่าแมลงลา้งในแม่นาํก่อนนาํมารีไซเคิล 

23.  การบริหารจดัการขยะโดยใชห้ลกั  3R  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

 ก.  Reuse   ใชซ้าํ   

 ข.  Repair   การซ่อมแซม 

 ค.  Reduce   ลดการใช ้

 ง.  Recycle   เปลียนรูปกลบัมาใชใ้หม่ 

24.  ขอ้ใดไม่ใช่องคป์ระกอบของการมีส่วนร่วม 

 ก.  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

 ข.  มีส่วนร่วมในการดาํเนินโครงการ 

 ค.  มีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ 

 ง.  มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน ์

25.  ขอ้ใดสามารถแกปั้ญหาขยะมูลฝอยในชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื 

 ก.  หน่วยงานต่าง ๆ รณรงคใ์ห้ประชาชนลดปริมาณขยะ 

 ข.  คนในชุมชนเห็นความสําคญัและใหค้วามร่วมมือในการลดปริมาณขยะ 

 ค.  ตงักฎหมายทีเขม้งวดเพือจบัคนทิ งขยะไม่เป็นที 

 ง.  เจา้หนา้ทีรัฐกระตุน้และคอยตรวจตราการทิ งขยะในชุมชน 
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26.  ขอ้ใดเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัตน้   

 ก.  การใหข้อ้มูลข่าวสาร 

 ข.  การรับฟังความคิดเห็น 

 ค.  การใหค้วามร่วมมือ 

 ง.  การเสริมอาํนาจให้แก่ประชาชน 

27.  การรณรงคก์ารแยกขยะระดบัครัวเรือน  มีวิธีการอย่างไร 

 ก.  ซือถงัขยะใหทุ้กบา้น 

 ข.  ใชถุ้งบรรจุขยะสีดาํสีเดียว 

 ค.  ใชถุ้งบรรจุขยะแบบแยกสี 

 ง.  ทาํทีเผาขยะให้แต่ละหมู่บา้น 

28.  ขอ้ใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ทีของทอ้งถินในการบริหารจดัการขยะ 

 ก.  ออกระเบียบในการจดัการขยะและบงัคบัใช ้

 ข.  ใหค้วามรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ค.  เก็บภาษีประชาชนทีมีประมาณขยะมากในอตัราทีสูง 

 ง.  อาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการคดัแยกขยะ 

29.  ขอ้ใดเป็นการรณรงคข์จดัของเสียอนัตรายในชุมชนระดบัผูป้ระกอบการ 

 ก.  จดัหาภาชนะรองรับของเสียอนัตรายใหชุ้มชน 

 ข.  ไม่ทิ งลงพืน ไม่ฝังดิน ไม่ทิ งลงท่อระบายนาํ 

 ค.  กาํหนดวนัรณรงคเ์พือเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย 

 ง.  จดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการของเสียอนัตราย 

30.  ขอ้ใดเป็นเป้าหมายหลกัของธนาคารรีไซเคิล 

ก.  ใหชุ้มชนมีรายไดเ้พิมขึน 

ข.  เพือนาํขยะไปสร้างมูลค่า 

ค.  เพือใหง่้ายในการกาํจดัขยะมูลฝอย 

ง.  ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ 

 

******************************* 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1. ข 11. ข 21. ค 

2. ค 12. ก 22. ข 

3. ง 13. ง 23. ง 

4. ก 14. ค 24. ง 

5. ง 15. ง 25. ก 

6. ค 16. ก 26. ข 

7. ข 17. ง 27. ก 

8. ข 18. ข 28. ค 

9. ก 19. ค 29. ก 

10. ค 20. ข 30. ข 
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