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การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี1 
 

นายณัฐณรงค์ สุนทรวิภาต2  
รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ จุลปานนท์3 

 
 
            

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณา

การขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค การจัดการขยะมูล
ฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  3 ) ศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี   โดย
ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลจากงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่าง 
ๆ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องงานวิจัย   ท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ด้วยการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในเดือนตุลาคม 2563 โดยผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 คนโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วัตถุประสงค์ของการศึกษาและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
จาการศึกษารวมถึงทฤษฎีแนวคิดและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นขอบเขตในการศึกษาและใน
การวิเคราะห์ข้อมูลน้ันได้น าข้อมูลมาสรุปประเด็นท่ีส าคัญ และรายงานผลการศึกษาเชิง
พรรณนา                                                                                  

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี มีการด าเนินตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) ท่ีความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยก าหนดเป็นวาระ
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
Road Map ท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องสร้างองค์ความรู้ท่ียั่งยืน ความ
เข้าใจและการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนในการเข้ามาร่วมกันด าเนินการอย่างจริงจัง โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินเพชรบุรีจัด
กรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามโครงการ “จังหวัดสะอาด” เป็นการ
ด าเนินการรณรงค์การคัดแยกก่อนท้ิง เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะเปียกและการบริหาร
จัดสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะขอองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
 



99 
 

1บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง “การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี” ซ่ึงได้ผ่านการ
สอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.วราภรณ์ จุลปานนท ์
2นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวทิยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
3อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ 

 
บทน า 

 
ความส าคัญของปญัหา 
 

ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาส าคัญในระดับโลกท่ีหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยท่ี
ต้อง ประสบปัญหา เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้มีการบริโภคทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน มีการประดิษฐ์ 
และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อ มนุษย์มากข้ึน จึงท าให้มีจ านวนขยะ
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งมีท้ังขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการ
ท่องเท่ียว ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เป็นเหตุให้เกิดขยะเหลือใช้ปริมาณเพิ่ม มากข้ึน 
ซึ่งแต่เดิมการเพิ่มข้ึนของขยะจะเกิดข้ึนเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ 
เป็นต้น  แต่ปัจจุบันปัญหาน้ีได้ขยายวงกว้างมากข้ึนในทุกเขตเมือง โดยแปรตามความ
เจริญและการขยายขนาดของเมือง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจยิ่งดีมากข้ึนเท่าไหร่ปัญหาขยะก็เพิ่ม
มากข้ึนเท่าน้ัน และจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
มีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี ในขณะท่ีอัตราขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไป ก าจัดและอัตราขยะมูลฝอยท่ี
ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยซึ่งปัญหา  ดังกล่าวหากไม่มีการ
แก้ไขใด ๆ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพ 
อนามัยของประชาชนได้ ดังเห็นได้จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอด ตัวอย่างเช่น การเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่ส าคัญในปี 2557 คือ เหตุการณ์
ไฟไหม้บ่อขยะของเอกชน ในพื้นท่ี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จ าานวน 2 ครั้ง 
คือ ระหว่างวันท่ี 16 - 22 มีนาคม 2557 และ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ ไฟ
ไหม้บ่อขยะครั้งรุนแรงท่ีสุดของไทยท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีประชาชนจ านวน 
มากท่ีอาศัยในบริเวณน้ันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ส าคัญที่ท าให้รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้เข้ามาบริหารประเทศ
ในขณะน้ันก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้เห็นชอบกับ  Road 
Map การจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 และได้มี
การสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยท้ังในกรุงเทพฯ ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ินในทุกมิติ ซึ่งต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรม
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ควบคุมมลพิษ ได้จัดท า แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 
- 2564)  และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ท้ังน้ี 
เพื่อต้องการให้ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบท่ีจะก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อ
ประชาชนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน จากการท่ีรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยก าหนดเป็น
วาระแห่งชาติ ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานก าหนดนโยบาย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ตลอดจน
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาร่วมกันด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้บรรลุผลส าเร็จตาม Road Map ท่ีคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ (คสช.) ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุร ี

2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเชิ งบูรณาการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
รูปแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาโดยท าการวิจัยเอกสาร ( Documentary Research ) และการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ( interview ) ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มหน่วยงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งแนวค าถามการสัมภาษณ์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และ การขอ
ความรู้ และความคิดเห็นจาก ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการ กระบวนการคัดแยกขยะ และการปลูกสร้าง
จิตสานึกสาธารณะ ซึ่งตลอดทุกข้ันตอนของการด าเนิน การวิจัย ผู้วิจัยจะขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา ต้ังแต่กระบวนการวางแผนการวิจัย จนถึงการน าเสนอการวิจัยในท่ีสุด 
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รูปแบบของการศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี  
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่าง 

ๆ โดยการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทติุยภูมิเป็นข้อมูลท่ีมีการบันทึกไว้แล้วโดย
ผู้อื่นซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

การวิจัยสนาม (Field Research)  
โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการ 

สัมภาษณ์ ผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอก
ของผู้ ถูกสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม ข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อศึกษาในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนปัญหา อุปสรรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการในการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
            ผลการศึกษา  การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย ได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. สรุปผลการวิจัย 
3. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบุรี 
เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขอบเขตการศึกษาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี                       

ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ประชากรท่ีเป็นผู้บริหาร ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี และบุคลกรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขาอาชีพ ในจังหวัดเพชรบุรี 
และใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( key informant ) ตามหลักการสุ่ม
เชิงทฤษฎี (theoretical sampling ) จ านวน 12 คน ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ระดับเชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการ
สัมภาษณ์กลุ่มแบบมีจุดความสนใจเฉพาะ โดยสรุปผลการวิจัย ดังน้ี      

1) การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเพชรบรุี 
         ผลการวิจัยพบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีการด าเนินการจัดการขยะ
มูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เน่ืองจากเป็นนโยบายระดับชาติท่ีทุกองค์กรต้องร่วมมือ
กันปฏิบัติ การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี เป็นการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน 

2) ปัญหา อุปสรรค การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององคก์ารบริหารส่วน  
ผลการวิจัยพบว่า   ปัญหา อุปสรรคของการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ปัญหาหลักของจังหวัดเพชรบุรี คือการขาดความ
ต่อเน่ืองและการประสานงานในการด าเนินงานขององค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างเต็มท่ี
และจริงจัง ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  (พ.ศ.2559-2564) 
ปัญหาด้านความร่วมมือในการคัดแยก ขยะต้นทาง และขยะปลายทาง ยังไม่เป็นไปตาม
ระบบท าให้เกิดการปนเปื้อนไม่สามารถแยกวัสดุ ท้ังขยะมูลฝอย ขยะติดเช้ือ และขยะ
อันตราย ปัญหาเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญ
ผลดีผลเสีย มีคัดแยกขยะไม่พอเพียงและไม่ต่อเน่ือง และยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะอย่างจริงจัง ไม่มีการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลอย่างจริงจัง และการขาดแคลนท่ีดิน
ส าหรับ ใช้สถานท่ีก าจัด ท่ีคัดแยกและการแปรสภาพผลิตเป็นพลังงานทดแทน ปัญหา
ข้อจ ากัดด้านการลงทุนทภาครัฐและเอกชนหรือความไม่ชัดเจนในการร่วมทุน รวมถึง
ข้อจ ากัดด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดและใช้ประโยชน์ของเสียในประเทศท่ี
เหมาะสมกับสภาพของปัญหา และประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อย 
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3) การแก้ไขปัญหาจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุร 

            ผลการวิจัยพบว่า การแก้ไขปัญหาจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดโดยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
(2559-2564) ต้องให้ประชาชนเข้าใจว่าการจัดการขยะมูลฝอยไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคมท่ีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบกับ
ปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจังรวมท้ังจะต้องให้
ประชาชนยอมรับวิธีการคัดแยกและยอมปฏิบัติตามด้วยความรับผิดชอบต่อการรักษา
ความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน เร่งทบทวนเพื่อหาแนวทางหรือหาวิธีการใหม่ ๆ ใน
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน  รวมท้ังเพิ่ม
ความส าคัญให้ผู้ประกอบการได้ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการจัดการต้ังแต่ต้นทางอีก
ท้ังยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหน่ึง ควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

4) ข้อเสนอแนะจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพชรบุรี 
             ข้อเสนอแนะจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี ควรน ามาตรการการจัดก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) มาขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของแผนงาน บูรณาการด้านก ารบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดเป็นรูปธรรม
และมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้
รวมถึงการส่งเสริมการลด การคัดแยก และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ ควรมีการบูรณา
การการด าเนินงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกก าหนดไว้ให้
อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันเพื่อให้โครงการและกิจกรรมท้ังหมดมีความสัมพันธ์ 
ท่ีสามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วน     

อภิปรายผล 
       ผลการวิจัยครั้งน้ีมีความสอดคล้อง และเช่ือมโยงกับแนวคิดและทฤษฏีการบริหาร
จัดการแนวความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี ดี  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับ
ความส าเร็จ แนวความคิดและหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ดังน้ี 
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แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
หมวด 1 บททั่วไป 

ข้อ 4 การจัดการมูลฝอยตามประกาศน้ี ให้ราชการส่วนท้องถ่ินด าเนินการตาม
หลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและก าจัดมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 

ข้อ 5 ราชการส่วนท้องถ่ินต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึก ให้
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
มีความตระหนักรู้ และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดมูลฝอย รวมตลอด
ท้ังเปิดเผยข้อมูลและรายงาน ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
หมวด 2 การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอย 
ส่วนที่ 1 ข้อความทั่วไป 

ข้อ 6 การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยให้ด าเนินการตามความในหมวดน้ี และใน
กรณีที่ม ีกฎหมาย กฎ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานไว้เป็นการเฉพาะ ราชการ
ส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ี จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานน้ันด้วย  
ส่วนที่ 2 การเกบ็และขนมูลฝอย                                                                                                      

ข้อ 7 ให้ราชการส่วนท้องถ่ินจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ในท่ีสาธารณะและ 
สถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมใน
สถานท่ีน้ัน โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ราชการส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีเอกชน
ท่ีเปิดให้ประชาชน เข้าไปได้จัดให้มีภาชนะรองรับมลูฝอยตามวรรคหน่ึง 
           ข้อ 8 ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน
โดยมีสีเฉพาะ ส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจก าหนดข้อความหรือ
สัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึง มูลฝอย ประเภทน้ันไว้อย่างชัดแจ้งท่ีภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็
ได้จากชุมชน เพื่อความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหน่ึงให้มีลักษณะ
โปร่งใสก็ได้ 
           ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และเส้นทางการ
เก็บและ ขนมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ในกรณีมี
เหตุผลความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเก็บและขนมูลฝอยตามประกาศในวรรคหน่ึงได้ ให้แจ้ง
ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าโดยวิธีหน่ึงวิธีใดภายในเวลาอันสมควร 
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ข้อ 10 การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไว้ในอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึ่งกันน้ าและ
ปิดอยา่งมิดชิด รวมท้ังจัดการป้องกันไม่ให้มูลฝอย น้ าหรือสิ่งอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น
รั่วไหลออกจากอุปกรณ์หรือ ยานพาหนะน้ัน และต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดย
ระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
ส่วนที่ 3 การก าจัดมูลฝอย 

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอยท่ีจัดเก็บได้ออกเป็น
มูลฝอย ท่ีย่อยสลายง่าย มูลฝอยท่ีย่อยสลายยาก และมูลฝอยท่ีไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไป
ก าจัด ท้ังน้ี การก าจัดให้ท าตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของ
มูลฝอยน้ัน หรือสอดคล้องกับสภาพ  ภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ราชการ
ส่วนท้องถ่ินส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพา
ตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  

ข้อ 12 การก าจัดมูลฝอย ให้ด าเนินการตาม วิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี ดังน้ี                                                                                               
(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(3) การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(4) การแปรสภาพเป็น เช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
(5) วิธีอื่นตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจังหวัดให้ 

ค าแนะน า การด าเนินการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้ค าแนะน าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ตามท่ีเห็นสมควร 

2) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-
2564)  

                        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดท้ัง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดท า
เป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)  เมื่อแผน
แม่บทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ขยะมูลฝอยน้ันแบ่งออกเป็น
หลายประเภท ท้ังขยะมูลฝอยตกค้าง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอย
ติดเช้ือ และกากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตราย เราจะมาดูกันว่าสถานการณ์การ
จัดการขยะแต่ละประเภทเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบัน สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
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ชุมชนขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรม    ต่าง ๆ ในชุมชนส่วน
แรกคือ ขยะมูลฝอยตกค้าง เป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปท้ิงในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและ
ไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขยะเหล่าน้ีเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ และเมื่อ
ใช้วิธีจัดการไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหากลิ่นเหม็น น้ า
เสีย มลพิษจากน้ าชะขยะปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ าและสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงมลพิษทาง
อากาศจากการเผาขยะมูลฝอยในท่ีโล่งหรือไฟไหม้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน จากการประเมินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า
ในปี 2558 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกค้างจ านวนมากถึง 30.49 ล้านตัน ส่วนท่ีสอง คือ 
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนใหม่ ขยะประเภทน้ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุกปี เน่ืองจากจ านวน
ประชาชนเพิ่มข้ึน และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป   มีการใช้
บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยมากข้ึน ท าให้อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงข้ึน
เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 และก่อเกิดเป็นขยะจ านวนถึง 26.19 ล้านตันต่อปี  
ปัจจุบัน เรามีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ จ านวน 2,450 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น
ระบบฝังกลบ รองรับการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องได้เพียง 7.88 ล้านตัน หรือ
ประมาณร้อยละ 30.1 ของขยะมูลฝอย ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ขณะเดียวกันมีการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพียง 4.82 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 18.4 นอกจากน้ี  ยังมีขยะมูล
ฝอยในแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งประมาณการจากแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศอีกประมาณ 10.5 
ล้านตัน/ปี โดยเฉพาะในฤดูท่องเท่ียวหรือวันหยุดเทศกาล จะมี นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนมากส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนด้วย ปัญหาส าคัญของการจัดการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนคือ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการมีไม่เพียงพอ ส าหรับ
โครงการสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ ก็มักจะถูกประชาชนคัดค้าน ไม่เห็ น
ด้วยให้มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นท่ีของตนเอง ส่งผลให้สถานท่ีก าจัดท่ีก่อสร้าง
แล้วไม่สามารถเปิดเดินระบบได้ หรือไม่ให้ก่อสร้างสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ 
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
เป็นแผนหลักระดับชาติ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 6 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 
2564 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องมีกลไกการ
ขับเคลื่อน ท้ังในเรื่องของหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงก าหนดเป้าหมาย แนวทางการ
ขับเคลื่อน การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ และการ
ก าหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลรวมท้ังหน่วยงานและภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันและบูรณาการการด าเนินงานตามแผนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
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กลไกในการขับเคลื่อน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุม
มลพิษเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทฯ กล่าวคือ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ ใช้เครื่องมือและกลไกท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม , 
ขับเคลื่อนองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน, เร่งออกกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย, การน าหลักเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์, การก ากับ 
ดูแล ติดตามตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินงาน, การก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ (Code 
of Practice) และการจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินการ 
การติดตามประเมินผล จัดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่การจัดต้ัง
คณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
เพื่อดูภาพรวมแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาลและจัดต้ังคณะกรรมการก ากับและขับเคลื่อน
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เพื่อดูแลด าเนินการในระดับจังหวัด 
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ                                                                                                          
 บทสรุป อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564) มิใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง และมิใช่เพียงความ
รับผิดชอบของภาครัฐหรือเอกชน แต่เป็นเรื่องท่ีประชาชนคนไทยทุกคนควรตระหนักใน
ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน โดยเริ่มท่ีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ตัวเรา ในการท่ีจะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด เพราะ
จุดเริ่มต้นท่ีการลดจ านวนขยะจากเราทุกคน คือการลดภาระการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ และจะน าพาสังคมไทยไปสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนได้
ในท่ีสุด             

3.แนวคดิเกี่ยวกบัการจัดการขยะชุมชน 
ขยะชุมชน เป็นปัญหาท่ีท าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการขยะต้องเสียค่าจ่าย

ท้ังการเก็บรวบรวม การขนส่ง และก าจัดขยะท่ีเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยผู้ท้ิงขยะมี  
หน้าท่ีเพียงจ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะซึ่งเป็นอัตราท่ีค่อนข้างต่ าด้วยความเข้าใจ
ว่าการ จัดการขยะเป็นบริการสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีรัฐพึงให้บริการแก่ประชาชน ซึ่ง
ความเป็นจริงแล้ว เรื่องการจัดการขยะเป็นหน้าท่ีของทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
เน่ืองจากทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะปริมาณขยะจากชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศจึงมีมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง จนเกินขีดความสามารถของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีจะด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มลพิษจากขยะเป็นปัญหา สิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงข้ึนเป็น
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ล าดับ นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย รัฐมีการวางแผนการแก้ไข 
ปัญหาขยะในระยะยาว โดยเสนอเป็นนโยบาย และมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร วิชาการแก่ท้องถ่ิน เพื่อให้มีการ
จัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต้ังแต่การเก็บกัก การเก็บขน การขนส่ง การก าจัดท่ี
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งเสริม และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาขยะ และสิ่งปฏิกูลมากข้ึน เช่น ร่วมลงทุน 
การให้สัมปทานก่อสร้างและบริหาร ด าเนินการจัดท าระบบจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล
รวมถึงการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) ในท่ีน้ีขอให้ค าจ ากัด
ความของค าว่า “ขยะ” ดังน้ี  

ราชบัณฑิตยสถาน (2530) ได้ให้ความหมายของค าว่ามูลฝอย คือ เศษของท่ีท้ิง
แล้ว ส่วนขยะน้ันได้ให้ความหมายไว้เช่นกันกับมูลฝอย กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ท้ังสองค าน้ีมี
ความหมาย เหมือนกันจะใช้ค าใดน้ันแล้วแต่ผู้ใช้ เช่น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมใช้ค าว่า  มูล
ฝอย ในขณะท่ีชาวบ้าน ใช้ค าว่า ขยะ ส าหรับภาษาทางกฎหมายใช่ค าว่า ขยะมูลฝอย ซึ่ง
เป็นค าท่ีทุกคนเข้าใจดี 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2532 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ 
มูลฝอยไว้ว่า หมายถึง สิ่งต่างๆซึ่งคนไม่ต้องการ และท้ิงไป ท้ังน้ีรวมถึงเศษผ้า เศษอาหาร 
มูลสัตว์ ซากสัต์ เถ้า ฝุ่นละออง และเศษวัสดุสิ่งของท่ีเก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร 
ถนน ตลาด ท่ีเลี้ยง สัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม และท่ีอื่นๆ  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ .ศ. 2535 ให้ค าจ ากัดความ ของ
ค าว่า “ของเสีย” ว่าหมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ
อื่นใด ซึ่ง ถูกปล่อยท้ิงหรือมีท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมท้ังกากตะกอนหรือสิ่งตกค้าง
จากสิ่งเหล่าน้ัน ท่ี อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ  

พระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ให้ค าจ ากัดความของมูลฝอยว่าหมายถึง 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ 
รวมตลอด ถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์หรือท่ีอื่น                            

ดังน้ันในการวิจัยครั้ง น้ี ขยะ หมายถึง เศษสิ่งของท่ีเหลือจากการใช้สอยใน  
ครัวเรือนท่ีต้องก าจัด และสามารถน ากลับมาใช้โประโยชน์ใหม่ได้สามารถแบ่งขยะออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ เศษอาหารในครัวเรือน เศษผัก เศษไม้ กิ่งไม้ และขยะที่สามารถคัดแยก
น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แก่เศษกระดาษ ถุงพลาสติก พลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม 
เหล็ก ยาง 
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3)แนวปฏิบตัิในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใชซ้ ้า และแปรรปูใช้ใหม่  

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ ้า 
และแปรรูป ใช้ใหม่ ส าหรับให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนให้เป็นสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ 
อย่างเป็นระบบ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของ ประชาชนในสังคม โดยการน า
หลักการด้าน 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เข้ามาบริหารจัดการมูลฝอย เพื่อให้การ
จัดการมูลฝอยของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีระบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพโดยความ
ร่วมมือ ของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่ม
ประสิทธิภาพการน ามูลฝอย กลับมาใช้ใหม่ 

   “สังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่” หมายความว่า สังคมท่ีมีการบริโภค
ทรัพยากรน้อยท่ีสุด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้โดยการป้องกันไม่ ให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นของเสีย 
สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และก าจัดของเสียสุดท้าย ท่ีไม่สามารถน ามารีไซเคิลได้
แล้ววอย่างถูกวิธี  
  มาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนอืน่ๆ 
         ราชการส่วนกลางต้องน าเสนอนโยบายท่ีจะก าหนดเกี่ยวกับการเกิด การน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่การลดการก าจัดและเพิ่มการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส าหรับเป็น
กรอบแนวทางการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ ให้หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดยึดเป็นแนวปฏิบัติ  
           ราชการส่วนกลางต้องจัดท าแผน มาตรการพื้นฐานส าหรับการเสริมสร้างสังคม
การใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ละบรรจุไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือแผน
ระดับชาติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นแนวทางใหม่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ เพื่อ
การสนับสนุนแนวนโยบายด้านการ เสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่
โดยแผนพื้นฐานส าหรับการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่โดยอย่าง
น้อยควรมีสาระ ประกอบด้วย ใช้ใหม่และแปรรูปใช้ใหม่  

(1) หลักการพื้นฐานของนโยบายการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูป 
(2) นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ 
(3) มาตรการจ าเป็นอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ 
    ซ้ า 
ท้ังน้ี แผนพื้นฐานส าหรับการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ 

ควรได้รับการทบทวนทุก 4 ปี เพื่อให้มีทิศทางและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นปัจจจุบัน  
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         กรณีท่ีจ าเป็น ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถ่ินสามารถตรากฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อก าหนดต่าง ๆ และจัดสรรงบประมาณ หรือด าเนินมาตรการใด ๆ เพื่อให้
เกิดการเสริมสร้าง สังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ 
          เพื่อเป็นการส่งเสริมการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปของทุก 
ภาคส่วนราชการส่วนกลางสามารถน ามาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการ
เสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ เช่น มาตรการส่งเสริมทางภาษีของ
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
           ส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับรู้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือ
ใน การเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่  
           หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ควรจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับ
การ เกิดมูลฝอย การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการลดการก าจัดและเพิ่มการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมท้ังมาตรการท่ีได้ด าเนินเพื่อการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย 
ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อไป  
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง   

      นภวรรณ รัตสุข (2559) ศึกษาโครงการวิจัยกาจัดการขยะแบบบูรณาการในชุมชน
ของหมู่บ้านส านักเย็น ชุมชนตัวอย่างในต าบลท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด 
กาญจนบุรี พบว่าหลักการในการจัดการขยะแบบบูรณาการเริ่มต้นจากการลดปริมาณขยะ    
ท่ีอาศัย ความร่วมมือของชุมชนซึ่งเป็นต้นก าเนิดของขยะจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จ ของโครงการจัดการขยะรูปแบบต่างๆ ความส าเร็จของหมู่บ้านส านักเย็น 
เกิดข้ึนได้ เพราะการทางานเป็นทีมของสมาชิกชุมชนมีบุคลากรท่ีมีความมุ่งมั่น ร่วมกัน
สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและกับสมาชิกชมุชนใน
รูปแบบต่าง ๆ  

      กมลศักด์ิ ธรรมาวุธ (2545) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก 
มูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคล้ายคลึงกับ สุดธิดา สุวรรณะ 
(2545) ท่ีศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนรัตน
วิบูลย์และชุมชนไทยโฮเต็ล ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จากการศึกษาพบว่า ผู้น าชุมชนมีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย และมี
ส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ แต่จากการศึกษาของ กมลศักด์ิ ธรรมาวุธ (2545) ยังพบอีก
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ว่า ลักษณะของชุมชนท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย
แตกต่างกัน โดยประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมี ลักษณะความเป็นเมืองจะมีส่วนร่วมใน
การคัดแยกมูลฝอยมากกว่าประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนลักษณะอื่น และคณะกรรมการ
ชุมชนท่ีมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย และมีส่วนช่วยเทศบาลในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการให้ความรู้ ในเรื่องของการคัดแยกมูลฝอยแก่ประชาชน  ปัญหา
ในด้านการคัดแยกมูลฝอยท่ีพบในชุมชน คือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของ 
การคัดแยกมูลฝอยเพราะคิดว่าปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาท่ีไกลจากตัว                                                                                                                                                             
       ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร และ วชิรวัชร งามละม่อม (2561) ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่าการจัดการขยะมูล
ฝอยและปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินการจัดการ ขยะมูลฝอย คือ การเก็บกวาดท าความ
สะอาด ขนย้าย ฝังกลบหรือน าไปใช้ประโยชน์ จากขยะทุกช้ินในรูปของทรัพยากร
หมุนเวียน ท้ังวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประเภทแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสตกิ หรือน า
กลับมาใช้ใหม่ในรูปของพลังงานความร้อนหรือพลังงานจากการหมักเอาก๊าชมีเทนหรือใน
รูปของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีสามารถน ากลับไปใช้ ในแปลงเกษตรได้อีกทดแทนการใช้
สารเคมี โดยท่ีมีระบบการคัดแยกท่ีแหล่งก าเนิดท่ีสออดคล้องกับการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งน าเข้าโรงงานตามประเภทของวัสดุแต่ละชนิดภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีครอบคลุม
และกรอบทางสังคมและความพยายามสื่อสารกับประชาชนอย่างมากการเรียนรู้ต้ังแต่
เยาว์วัยการเข้าถึงครัวเรือนและชุมชน                                   
         พนัส พฤกษ์สุนันท์ (2545) ได้ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติ เรื่องการจัดท าแผนแม่บท
ชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาปรากฏว่าสมาชิกชุมชนสามารถ
เรียนรู้ รู้จัก ชุมชนของตนเองมากข้ึน จากการย้อนอดีต การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง การ
มองอนาคตชุมชนรู้ปัญหาและทุนของชุมชน สามารถร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแนวทาง
แก้ไข ร่วมกันตัดสินใจใน ทุกข้ันตอน จนเกิดแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชุมชน
น่าอยู่ เกิดจากจัดต้ังสภาชุมชน และ คณะกรรมการบริหารชุมชน ในด้านปัจจัยส าคัญท่ี
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ได้แก่ การได้แกนน าจากชุมชนท่ีเป็นนักพัฒนา   
การจัดประชุมตามพื้นท่ี และเวทีท่ีชุมชนก าหนด เทคนิค การประชุม แรงจูงใจ  ทีม
วิทยากร และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
        วิวัฒน์ อึ่งเจริญ  (2546) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ของ 
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา พบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
ชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยชุมชนในด้าน ความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติ น าไปสู่การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยท่ี
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เหมาะสมกับชุมชน และในส่วนเทศบาลมีความ เข้าใจต่อสภาพความต้องการของชุมชน
มากข้ึน รวมถึงเห็นความส าคัญ และยอมรับในศักยภาพของ ชุมชน และมีการปรับการ
ท างานด้านการจัดการมูลฝอยให้เหมาะสมกับชุมชน 
        รัชดา บุญแก้ว (2551) ศึกษาเร่ือง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของแกนน าชุมชน 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปริก อ าเภอ
สะเดา จังหวัด สงขลา โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี มีความ เข้าใจปัญหาในชุมชน และสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆอย่าง
บูรณาการ รวมท้ังมีการขยายผลการ เรียนรู้สู่ครัวเรือนชุมชนโรงเรียนและองค์กรท้องถ่ิน
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานคือ1) ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ ทุนทางสังคม การได้รับ
ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง การด าเนินการเชิงรุกโดยใช้วิธีการ ปฏิบัติการในชุมชน 2) ปัจจัย
ด้านกลไกของรัฐ  ได้แก่ผู้บริหารเทศบาล นโยบายท่ีเป็นอุปสรรค การประสานงาน  3)
ปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนา  กระบวนการ
เรียนรู้ของแกนน าชุมชน ได้แก่ความขัดแย้งในชุมชนอันเน่ืองมาจากการเลือกต้ัง และ  
ภาระหน้าท่ีของ แกนน า  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วม ของชุมชน พบประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ 
การรับรู้ข่าวสาร การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ลักษณะของ
ชุมชน ระยะเวลาในการด าเนิน กิจกรรม บทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้ามา
สนับสนุน ให้ความรู้ ความช่วยเหลือในการท ากิจกรรม และทัศนคติของประชาชนต่องาน
การจัดการขยะ ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีมีผลต่อการเข้ามามี  ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ร่วมกันจัดการขยะชุมชน  

ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูราณาการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบุรี สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้ดังน้ี การจัดการขยะมูล
ฝอยเชิง บูราณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีสอดคล้องตามแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการขยะฝอย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( 2559 – 
2564)  เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็น
รูปธรรม แต่ประชาชนยังขาดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมและจิตส านึกเกี่ยวกับปัญหาและ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้ังแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด การท่ีท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือ การรับรู้
ข่าวสาร การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ลักษณะของชุมชน 
ระยะเวลาในการด าเนิน กิจกรรม บทบาทของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้ามาสนับสนุน 
ให้ความรู้ ความช่วยเหลือในการท ากิจกรรม และทัศนคติของประชาชนต่องานการจัดการ
ขยะ ซึ่งประเด็นเหล่าน้ีมีผลต่อการเข้ามามี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันจัดการ
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ขยะชุมชนแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ ้า และแปรรูปใช้ใหม่ จากการ
ท่ีผู้วิจัยได้มีโอกาสในการลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ ท าให้ได้เรียนรู้ถึง  ความสามารถใน
จัดการมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีในระดับหน่ึงโดยการบังคับใช้
กฎระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ีจริงจังโดยใช้แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมใช้น้อย 
ใช้ซ้ า และแปรรูปใช้ใหม่  ท้ังน้ีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าและความสามารถซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเรียนรู้และน าองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิด
จากประสบการณ์การท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
จากผลการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบูราณาการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพชรบุรี โดยการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อเสนอแบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วนดังน้ี    
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  ควรน ามาตรการการจัดก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (2559-2564) มาขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
แผนงานบูรณาการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการ
ส่งเสริมการลด คัดแยก  และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

2) ควรมีการบูรณาการการด าเนินงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยท่ีถูกก าหนดไว้ให้อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันเพื่อให้โครงการและกิจกรรม
ท้ังหมดมีความสัมพันธ์ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าท่ีสามารถเช่ือมโยงทุกภาคส่วนต้ังแต่  ต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง 

3) ควรมีการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจงานและงบประมาณด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจมี
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินบางแห่งท่ียังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีภาครัฐต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหรือเทคโนโลยีในการจัดการ
ขยะในรูปแบบต่างๆ และให้ การสนับสนุน แนะน า ด้านการบริหารจัดการ เทคนิควิชาการ
ในด้านการบริหารจัดการขยะเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ในการจัดการขยะในพื้นท่ีด้วยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ย่ิงมากข้ึน ตลอดจน สนับสนุน
งบประมาณ และบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสม 

4) ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการน ากลับมาใช้ซ้ า  
(Reuse) หมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตลอดจนการแปรรูปขยะเป็นพลัง 
(Recovery) รวมท้ัง ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม /โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
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การก าจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพและสอดรับกับแนวทางการจัดการขยะ  ตามหลักสากลท่ี
เรียกว่า 4Rs มากยิ่งข้ึน 

5) ควรหาวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ โดยภาครัฐอาจด าเนินการด้วยวิธีการ ดังน้ี 
    5.1)  จัดท าเป็นกิจกรรม /โครงการประกวดชุ มชนท่ีสามารถบริหารจัดการขยะ

ได้ 
    5.2) ส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงานทดแทนโดยการแปรรูปขยะ 

ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าข้ึนมาและสามารถนาไปขายได้ราคาเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นการ
เพิ่มแรงจูงใจด้านรายได้ให้กับ ประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง  
เพื่อลดปริมาณขยะของประเทศท่ีจะต้องน าไปก าจัด ให้เหลือน้อยท่ีสุด 

6) กรณีหากภาครัฐมีความจ าเป็นต้องสร้างเตาเผาขยะ ควรแสวงหาความร่วมมือ
กับ ภาคเอกชนท่ีมีความช านาญในการด าเนินงาน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณ
การก่อสร้างเตาเผาขยะ ท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ควรทบทวนเพื่อหา
แนวทางหรือหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลของประเทศให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจังด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนท้ิงต้ังแต่จุดเริ่มต้น
ของการเกิดขยะ รวมท้ังจะต้องให้ประชาชนยอมรับวิธีการคัดแยกและยอมปฏิบัติตามด้วย
ความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจท่ีได้ท าหน้าท่ี เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อการรักษา
ความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง ตลอดจนจะต้องท าให้ประชาชนเข้าใจว่า
การจัดการขยะมูลฝอยไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐเพียงฝายเดียว แต่เป็นหน้าท่ีของ
ทุกคนในสังคมท่ีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าว 

3) ควรเพิ่มความส าคัญให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยการผลิต
สินค้าด้วย วัตถุดิบท่ีได้จากการหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ า (recycle) หรือใช้วัตถุดิบท่ีย่อย
สลายได้ง่าย(biodegradable) และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
จัดการต้ังแต่ต้นทางอีกท้ังยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหน่ึง 

4) ควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ 
ๆ ท่ีจะน ามาปรับใช้กับการจัดก ารขยะ เช่น การน าขยะประเภทพลาสติกมาใช้ในการท า
ถนน ซึ่งทนต่อความร้อนและน้ าท่วมได้ดีกว่าวัสดุอื่น หรือ การน าเช้ือราท่ีสามารถย่อย
สลายพลาสติกได้มาใช้ เป็นต้น 
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