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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี1 

อจัฉรา อ้อภูมิ2 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว3 

รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์4 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรืองการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพือศึกษาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 2) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 3) เพือเสนอแนะ

แนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด โดยใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเ ชิง คุณภาพ เน้นการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 10 คน ได้แก่  ผู้บริหาร 

ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานเกียวกบัขยะมูลฝอยใน

กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม เจา้หน้าทีประจาํรถขยะ เจา้หนา้ทีเก็บกวาดทวัไป หวัหน้า

ศูนยก์าํจดัขยะ ประธานชมรมสาธารณสุขและสิงแวดล้อมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

ประชาชน วิธีการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจดัการขยะมูล
                                                           

1
 บทความนีเรียบเรียงจากการคน้ควา้อิสระ เรือง การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงไดผ้่านการสอบป้องกนัการคน้ควา้อิสระเรียบร้อยแลว้ โดยมีอาจารยที์ปรึกษาคือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว  
2

 บทความนีเรียบเรียงจากการคน้ควา้อิสระ เรือง การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงไดผ้่านการสอบป้องกนัการคน้ควา้อิสระเรียบร้อยแลว้ โดยมีอาจารยที์ปรึกษาคือ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว  
3

 อาจารยท์ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 
4

 คณะกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ 
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ฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรีมีการบริหารจดัการดา้นแผนงาน

และบุคลากร ดาํเนินงานตามวิสัยทศัน์ มุ่งเน้นการจดัการด้านสิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการ

จดัการขยะ ซึงกาํหนดมาตรการดาํเนินงานชดัเจน มีการตรวจสอบเป็นประจาํการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยชุมชนมี 3 แผนงาน คือ แผนการกําจดัขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด         

(ตน้ทาง) ใชห้ลกัการ 3Rs (Reduce Reuse  Recycle) ทาํโมเดลชุมชนตน้แบบทีชุมชนวดั

ไทรย ์มีการจดักิจกรรมต่างๆ แผนการเก็บขนขยะมูลฝอย (กลางทาง)  การวางแผนการจดั

ภาชนะรองรับมูลฝอยและการจดัรถให้บริการเก็บขนมูลฝอย แผนการกาํจัดขยะมูลฝอย 

(ปลายทาง) ดาํเนินโครงการศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยใชว้ธีิการฝังกลบถูกหลกัสุขาภิบาล ปัญหา 

อุปสรรค ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้านพืนที

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตงัอยู่ใจกลางเมืองมีความเจริญมากทาํให้ปริมาณขยะมูลฝอยเยอะ 

ดา้นงบประมาณ รายไดจ้ากการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเก็บขน ในการจดัทาํแผน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการตงังบประมาณเพือใชด้้านสิงแวดลอ้มทุกปี ทาํให้ไม่มีปัญหา

ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร บุคลากรดา้นการจัดการสิงแวดลอ้มยงัไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน ดา้นการบริหารจดัการสามารถดาํเนินงานได้เป็นอย่างดีแต่ยงัต้องขยายพืนที

ดาํเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชน แนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามที

กฎหมาย การดาํเนินงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ดาํเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาล และอาํนาจหนา้ทีตามทีกฎหมายระบุไว ้โดยจดัให้มีระบบจดัการและกาํจดัมูลฝอยที

มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม สามารถนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดา้นอืน ๆ มีการ

เก็บ ขน และกาํจดัสิงปฏิกูลและมูลฝอย และเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกําจดัสิง

ปฏิกูลและมูลฝอยจากผูที้เกียวขอ้งตามอตัราทีกาํหนด การกาํจดัขยะมูลฝอยใชก้ารฝังกลบ

อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล  

คําสําคัญ การบริหารจดัการ การกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยชุมชน คดัแยกขยะ ณ 

แหล่งกาํเนิด  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ขยะมูลฝอย เป็นหนึงในมลพิษทีสําคญัของประเทศไทย ซึงได้ถูกกาํหนดให้เป็น

วาระแห่งชาติ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2557 ทีทุกภาคส่วนของของประเทศตอ้งให้ความสําคญัและ

ร่วมมือกันแกไ้ขปัญหาเป็นการเร่งด่วน และตอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาให้ครบถว้นตงัแต่

ตน้ทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชน 

 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึนในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2561     

มีปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดจากแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ประมาณ 27.93 ลา้นตนั ซึงมี

ขยะมูลฝอยเพิมมากขึนกว่าปีทีผา่นมา ทงันี เนืองจากการเพิมขึนของประชากร การบริโภคที

เพิมมากขึน การขยายตวัของชุมชนเมือง และการปรับเปลียนวถีิชีวิตจากสงัคมเกษตรกรรมสู่

สงัคมเมืองในหลายพืนที โดยพบว่าอตัราการเกิดขยะมูลฝอยโดยเฉลียเท่ากบั 1.15 กิโลกรัม/

คน/วนั (กรมควบคุมมลพิษ , 2561) 

การกาํจดัขยะทีไม่ถูกวธีิ เผาโดยไม่มีการควบคุม ก่อให้เกิดสารไดออกซิน สร้างมลพิษ

ในดิน อากาศ ทงัในรูปแบบฝุ่ นละออง ก๊าซพิษ และกลินไม่พึงประสงค ์ทาํให้เป็นอนัตราย

ต่อผูค้นทวัไปทีสูดดมหรือสัมผสั  

ในดา้นการสูญเสียทางเศรษฐกิจนัน รัฐบาลไทยใช้งบประมาณในการจดัการขยะ  

มากถึง 13,000 ลา้นบาท/ปี โดยในจาํนวนนียงัไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาเมือเกิดโรค 

รวมทงัการจดัการดินเสียและนาํท่วมจากการอุดตนัของขยะ 

วตัถุประสงค์การวิจยั 

1. เพือศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. เพอืศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. เพือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 
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ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัย เรือง การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษาไว ้ดงันี 

1. ขอบเขตด้านพืนที 

พืนทีในการศึกษาครงันี คือ พืนทีเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

   ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที

กองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม ผูน้าํชุมชน จาํนวน 10 คน ดงันี 

   (1) ผูบ้ริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 1 คน 

   (2) ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม จาํนวน 1 คน 

   (3) เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานเกียวกบัขยะมูลฝอยในกองสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม 

จาํนวน 2 คน 

   (4) เจา้หนา้ทีประจาํรถขยะ จาํนวน 1 คน 

   (5) เจา้หนา้ทีเก็บกวาดทวัไป จาํนวน 1 คน 

   (6) หวัหนา้ศูนยก์าํจดัขยะ จาํนวน 1 คน 

   (7) ประธานชมรมสาธารณสุขและสิงแวดล้อมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จาํนวน 1 คน 

   (8) ประชาชนในพืนทีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จาํนวน 2 คน 

3 ขอบเขตด้านเนือหา 

1. ศึกษาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

   (1) การบริหารจดัการ 

   การวางแผน, การจัดการองค์กร, การจดับุคลากรปฏิบติังาน, การอาํนวยการ,       

การประสานงาน,การรายงานผลการดาํเนินการ 

  (2) การกาํจดัขยะมูลฝอย 
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  การคดัแยกขยะ ณ แหล่งกาํเนิด, การเก็บ รวบรวม คดัแยก ขนส่ง, วิธีการกาํจดัขยะ 

พืนที สภาพโดยรอบ, ค่าธรรมเนียมการเก็บขน, ขอ้กาํหนดการบริหารจัดการขยะ,            

การรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเขา้ใจ และจิตสํานึกให้กบัประชาชนในพืนที, ประกาศ

กาํหนดวนั เวลา สถานที และเส้นทางเก็บขน, รถจดัเก็บขยะ 

2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

    (1) ปัญหาด้านพืนที (2) ปัญหาด้านงบประมาณ (3) ปัญหาดา้นบุคลากรของ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (4) ปัญหาดา้นประชาชนในพืนที (5) ปัญหาดา้นการกาํจดัขยะ     

แต่ละประเภท 

3. แนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

        (1) พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บา้นเมือง พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2560 

        (2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจดัการมูลฝอย  พ.ศ. 2560 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการวิจัย ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนกนัยายน 2562 รวม

ระยะเวลา 2 เดือน 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การดาํเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานใด ๆ ของหน่วยงาน

ของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน 

และ/หรือ บุคคล) ทีเกียวขอ้งกบัคน สิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรืองต่าง ๆ 

กูลิค และ เออร์วิกค์ ไดร้วบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไวใ้นหนังสือ

ชือ “Paper on the Science of Administration ) โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร        

ซึงเป็นทีรู้จกักนัดีชือวา่ “POSDCoRB” ภาระหนา้ทีทีสาํคญัของนกับริหาร 7 ประการ คือ 
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1. การวางแผน (Planning) 

            เป็นการวางเคา้โครงกิจกรรมซึงเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบตัิ เพือให้การ

ดาํเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      2. การจดัองคก์าร (Organizing) 

            เป็นการกาํหนดโครงสร้างขององคก์าร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกบังาน เช่น การ

แบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศยัปริมาณงาน คุณภาพงาน 

หรือจดัตามลกัษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 

3. การจดับุคลากรปฏิบติังาน (Staffing) 

        เป็นเรืองทีเกียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนันเอง ทังนีเพือให้

บุคลากรมาปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการจดั แบ่งหน่วยงานทีกาํหนดไว ้

     4. การอาํนวยการ (Directing) 

         เป็นภารกิจในการใชศิ้ลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผูน้ํา (Leadership)  มนุษย

สมัพนัธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตดัสินใจ (Decision making)  

      5. การประสานงาน (Coordinating) 

            เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทาํงานมีความต่อเนืองกนั เพือให้

การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และราบรืน 

      6. การรายงาน (Reporting) 

            เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามชนัไดท้ราบถึงผลการ

ปฏิบติังาน โดยทีมีความสัมพนัธ์กบัการติดต่อสือสาร (Communication)  ในองคก์ารอยูด่ว้ย 

      7. การงบประมาณ (Budgeting) 

           เป็นภารกิจทีเกียวกบัการวางแผนการทาํบญัชีการควบคุมเกียวกบัการเงินและการคลงั 

2. แนวคิดการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 

ขยะมูลฝอยชุมชน หมายความว่า ขยะทีเ กิดจากครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ประกอบดว้ย  
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1. ขยะทัวไป (General waste) มูลฝอยทวัไป คือ ขยะประเภทอืนนอกเหนือจาก    ขยะ

อินทรีย ์ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะทียอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าสําหรับการนาํ

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ จะพบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ 

 2. ขยะอินทรีย์ (Compostable waste) มูลฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะทีเน่าเสียและ      ยอ่ยสลาย

ไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ 

3. ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) มูลฝอยทียงัใชไ้ด ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ ์หรือวสัดุเหลือ

ใชซึ้งสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้พบประมาณ 30% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ 

4. ขยะอันตราย (Hazardous waste) มูลฝอยอนัตราย คือ ขยะทีมีองคป์ระกอบหรือปนเปือน

วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ขยะอันตรายนี เป็นขยะทีมักจะพบได้น้อยทีสุด กล่าวคือ                

พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะทงัหมดในกองขยะ 

การจัดการขยะมูลฝอย 

การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน จะประสบความสาํเร็จตอ้งเกิดความร่วมมือจากทุก

หน่วยทีอยู่ในสังคมชุมชนนนัๆ เนืองจากหน่วยงานเหล่านีมีประชาชนอยู่และมีกิจกรรมที

สามารถผลิตขยะมูลฝอย การจดัการขยะนันเกียวข้องกบัการสร้างขยะ การเก็บ รวบรวม     

คดัแยก ขนส่ง และกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน  ดงันี  

1. การลดอตัราการเกิดขยะคดัแยกขยะ ณ แหล่งกาํเนิด  (Waste Reduction and Separation)  

2. การคดัแยก เป็นขนัตอนการดาํเนินงานภายหลงัจากทีมีขยะมูลฝอยเกิดขึนแล้ว เป็น

ขนัตอนเริมตน้ทีมีความสาํคญัต่อกระบวนการจดัการขยะ 

3. การเก็บรวบรวมขยะออกจากพืนที จะต้องมีการจัดระบบเพือให้มีประสิทธิภาพในการ

ทาํงานและสามารถแกไ้ขปัญหาขยะตกคา้งอนัจะก่อให้เกิดกลินเหม็นและสร้างความรําคาญ

แก่ ประชาชนในบริเวณใกลเ้คียงควรพิจารณาดงัต่อไปนี (ธเรศ ศรีสถิตย,์ 2553)  

การกําจัดขยะมูลฝอย 

การกาํจดัขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ คือ 

1. ระบบหมกัทาํปุ๋ย  2. ระบบการเผาในเตาเผา 

3. ระบบฝังกลบอยา่งถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
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3. กฎหมายเกยีวกับการกาํจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ 

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

(ฉบับท ี 2) พ.ศ. 2560 

การจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย  

มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกาํจดัสิงปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพืนทีของราชการ

ส่วนทอ้งถินใดให้เป็นหน้าทีและอาํนาจของราชการส่วนทอ้งถินนนั แต่ไม่รวมถึงองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั  

การปฏิบตัิหน้าทีของราชการส่วนทอ้งถินในการคดัแยก เก็บ ขน และกาํจดัสิงปฏิกูลและ    

มูลฝอย ราชการส่วนทอ้งถินตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทอ้งถินตามวรรค

หนึงดว้ย  ทงันี  ใหร้าชการส่วนทอ้งถินมีหนา้ทีจดัให้มีทีรองรับสิงปฏิกูลและมูลฝอยตามที

สาธารณะและสถานสาธารณะให้เพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560  

ข้อ 4 การจัดการมูลฝอยตามประกาศนี ให้ราชการส่วนท้องถินดาํเนินการตาม

หลักการ พฒันาอย่างยงัยืน โดยจัดให้มีระบบจดัการและกําจัดมูลฝอยทีมีประสิทธิภาพ      

เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม สามารถนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดา้นอืน ๆ ได ้ 

ขอ้ 10 การเก็บและขนมูลฝอยให้บรรจุไวใ้นอุปกรณ์หรือยานพาหนะซึงกนันาํและ    

ปิดอยา่งมิดชิดรวมทงัจดัการป้องกนัไม่ใหมู้ลฝอย นาํ หรือสิงอืนอนัเกิดจากมูลฝอยตกหล่น

รัวไหลออกจากอุปกรณ์หรือ ยานพาหนะนัน และต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว โดย

ระมัดระวงัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร สุขภาพ อนามัย หรือคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ขอ้ 11 เพือประโยชน์ในการกาํจัดมูลฝอย ให้คดัแยกมูลฝอยทีจัดเก็บได้ออกเป็น      

มูลฝอย ทีย่อยสลายง่ายมูลฝอยทีย่อยสลายยาก และมูลฝอยทีไม่ย่อยสลายก่อนนาํไปกาํจดั  

ทงันี การกาํจดัให้ทาํตามความเหมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพและคุณสมบติัของมูลฝอย

นัน หรือสอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคม และระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

ชุมชน และสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด 
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ขอ้ 12 การกาํจดัมูลฝอยใหด้าํเนินการตามวธีิการหนึงหรือหลายวธีิ ดงันี   

(1)  การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล  

(2)  การหมกัทาํปุ๋ ยหรือก๊าซชีวภาพ  

(3)  การกาํจดัดว้ยพลงังานความร้อน  

(4)  การแปรสภาพเป็นเชือเพลิงหรือพลงังาน  

(5)  วิธีอืนตามทีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี 

2. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3. ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามที

กฎหมายกาํหนด 

วิธีดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจยั 

การวิจยัเรือง การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดั

สุพรรณบุรี ผูวิ้จยัใชวิ้ธี วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นแนวทางการศึกษาวิจยั 

โดยผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัทีเกียวขอ้งให้ตรงกับวตัถุประสงค์ของการวิจัย         

ในประเด็น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ผูว้ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยไดน้าํองค์ความรู้ดงักล่าวมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิด

หรือประเด็นในการวิจัยจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการลงพืนทีเพือสัมภาษณ์         

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรวมทงัสิน 10 คน 
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เครืองมือในการวิจัย 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวิจยัและพฒันาในครังนี โดยผูวิ้จยัใช้

แบบสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) โดยกาํหนดประเดน็คาํถาม กาํหนดรูปแบบ

การสัมภาษณ์นาํเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาพิจารณาก่อนนาํไปปรับใชจ้ริง ผูว้ิจยัใช้วิธีการ

สมัภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) คือ เตรียมหวัขอ้คาํถาม

ไว ้ในลกัษณะกึงโครงสร้าง เป็นการร่างคาํถามปลายเปิด ผูว้ิจยัใช้คาํถามทีสามารถยืดหยุ่น

ได ้พร้อมทีจะปรับถอ้ยคาํให้สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัตามบริบทและสถานการณ์ที

เกิดขึนขณะนนั ทงันี ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการสัมภาษณ์โดยการถามเหมือนกนัทุกคน การสัมภาษณ์

แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี 

ตอนท ี1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 

ตอนที 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวดั

สุพรรณบุรี 

ตอนที 3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล

เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี  

ตอนท ี4  แนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสรุปไดว้่า เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตงัอยูใ่จกลางทอ้งทีอาํเภอ

เมืองสุพรรณบุรี มีพืนที 9,013 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทงัสิน 25,651 คน มีจาํนวน

ครัวเรือนทังสิน 12,814 ครัวเรือน แบ่งพืนทีทังหมดออกเป็นชุมชนย่อย 16 ชุมชน 

สถาบนัการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมีทงัหมด 15 แห่ง และวดัในเขตเทศบาลเมืองทงัหมด 13 แห่ง 

การบริหารจดัการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดา้นแผนงานและบุคลากร 



11 

 

 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการจัดการสิงแวดล้อม 

โดยเฉพาะการจดัการขยะซึงกาํหนดมาตรการดาํเนินงานชดัเจน มีการดาํเนินการตรวจสอบ

การดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือน การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ออกเป็น 3 แผนงาน 

คือ แผนการกําจัดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด (ต้นทาง) แผนการเก็บขนขยะมูลฝอย        

(กลางทาง) แผนการกาํจดัขยะมูลฝอย (ปลายทาง)  

แผนการกาํจดัขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิด (ตน้ทาง) ใชห้ลกัการ 3Rs (Reduce Reuse  

Recycle) ทาํโมเดลชุมชนตน้แบบเรืองการคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชนทีชุมชนวดัไทรย ์มีการ

จดักิจกรรมต่างๆ แผนการเก็บขนขยะมูลฝอย (กลางทาง)  การวางแผนการจดัภาชนะรองรับ

มูลฝอยและการจดัรถให้บริการเก็บขนมูลฝอย แผนการกาํจดัขยะมูลฝอย (ปลายทาง) ดาํเนิน

โครงการศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยใชว้ธีิการฝังกลบถูกหลกัสุขาภิบาล  

ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

ดา้นพืนทีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีประชากรแฝงมาก ทาํให้ปริมาณขยะมูลฝอยเยอะ  

ด้านงบประมาณ มีการจัดทาํแผนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการตงังบประมาณเพือใช้ด้าน

สิงแวดล้อมทุกปี ทาํให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไม่มีปัญหาด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 

บุคลากรด้านการจัดการสิงแวดล้อมยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ด้านการบริหารจดัการ

สามารถดาํเนินงานได้เป็นอย่างดีแต่ยงัต้องขยายพืนทีดาํเนินการให้ครอบคลุมทุกชุมชนใน

เทศบาล แนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามทีกฎหมาย การดาํเนินงานการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง ดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ

อาํนาจหน้าทีตามทีกฎหมายระบุไว ้ โดยจัดให้มีระบบจัดการและกําจัดมูลฝอยทีมี

ประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม สามารถนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดา้นอืน ๆ มีการเก็บ 

ขน และกาํจดัสิงปฏิกูลและมูลฝอย และเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาํจดัสิงปฏิกูล

และมูลฝอยจากผูที้เกียวขอ้งตามอตัราทีกาํหนด  การกาํจดัขยะมูลฝอยใชก้ารฝังกลบอยา่งถูก

หลกัสุขาภิบาล  
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อภิปรายผลการวิจัย 

1 ข้อค้นพบทีสําคัญเกียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมือง

สุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

จากการวจิยั การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พบวา่ 

การบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเริมตน้จากผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล มีการวางระบบ

การบริหารจดัการ วางแผนการดาํเนินงานทงัระบบตงัแต่ตน้ทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง    

มีการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพือร่วมมือขบัเคลือนการดาํเนินงานให้พฒันายิงขึน 

มีการประชุมติดตามการดาํเนินงานและรายงานผลการดาํเนินงานกบัผูที้เกียวขอ้งเป็นประจาํ 

ดา้นงบประมาณทีใชใ้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยมีการจดัทาํงบประมาณของตนเองและ

บริหารงานผ่านกองคลงั สอดคลอ้งกบั แนวคิดของกูลิค และ เออร์วิกค ์ และแนวคิดของ  

เฮนรี ฟาโยล การบริหารจัดการ หมายถึง การดาํเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ

หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ ทีเกียวขอ้งกบัคน สิงของและหน่วยงานโดย

ครอบคลุมเรืองต่าง ๆ มีกระบวนการบริหาร ชือว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าทีทีสําคญัของ

นกับริหาร 7 ประการ 

ดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การจดัการขยะเกียวขอ้งกบัการ

สร้างขยะ การเก็บ รวบรวม คดัแยก ขนส่ง และกาํจดัขยะมูลฝอยชุมชน ใชก้ารมาตรการ 3Rs 

(Reduce Reuse  Recycle) สอดคลอ้งกบักรรณิการ์ นิรัติศยกุล (2555) อนนัต ์โพธิกุล (2561) 

เกียวกบัหลกั 3Rsหรือ 3ช คือการใชน้อ้ย ใชซ้าํและนาํกลบัมาใชใ้หม่และหลกัการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ประชารฐัเป็นแนวทางในการบริหารมีการดาํเนินงานเป็น 3 ระยะ 

1) ระยะตน้ทางใชก้ารรณรงค ์ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรู้ถึงความรับผิดชอบทีจะ

ช่วยกนัในการลดการผลิตขยะ คดัแยก และกาํจดั การคดัแยกขยะ ณ แหล่งกาํเนิด การลด

ปริมาณการเกิดขยะ ณ แหล่งกาํเนิดต่างๆ สอดคลอ้งกบั อาณัติ ต๊ะปินตา (2553: 71) เทศบาล

เมืองสุพรรณบุรีได้สร้างโมเดลชุมชนต้นแบบเพือนําร่องการจัดการขยะทีถูกต้อง                
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จดักิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จดัตงัธนาคารขยะตามโรงเรียน กิจกรรมกล่องนมแลกสมุดโน๊ต 

กิจกรรมขยะแลกไข่ กิจกรรมทอดผา้ป่าขยะ สอดคลอ้งกบัจนัทร์เพญ็ มีนคร (2554) การทาํ

กิจกรรมคดัแยกขยะ พีรยา วชัโรทยั (2556) 

2) ระยะกลางทาง กาํหนดวนั เวลา การให้บริการเก็บขน สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการ

ทิงขยะของประชาชนในพืนที การป้องกนัไม่ให้นาํเน่าเสียไหลลงถนน ป้องกนัไม่ให้ขยะ   

มูลฝอยตกหล่นในขณะขนส่ง เป็นตน้ การเก็บขน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผูด้าํเนินการ

เอง ไม่สอดคลอ้งกบัอนนัต ์โพธิกุล (2561) ทีเอกชนเป็นผูด้าํเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย 

3) การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ระยะปลายทางมีการบริหารจดัการใชร้ะบบฝังกลบ

อยา่งถูกสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) สอดคลอ้งกบัอนนัต์ โพธิกุล (2561) 

2 ข้อค้นพบทีสําคญัเกยีวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี 

จากการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านพืนที 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตงัอยู่ใจกลางเมือง มีพืนทีจาํกดั มีประชากรแฝงเป็นจาํนวนมาก   

ทาํให้การสร้างความร่วมมือจากบางส่วนยงัไม่สามารถดาํเนินการได ้ดา้นงบประมาณ มีการ

จดัทาํแผนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการตงังบประมาณเพือใชด้า้นสิงแวดลอ้มทุกปี ทาํให้

ไม่มีปัญหาดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร บุคลากรทีปฏิบตัิงานเกียวกบัการจดัการขยะมูล

ฝอยของเทศบาลเมือง ทีมีความเชียวชาญการจดัการขยะและสิงแวดล้อมมีจาํนวนน้อย ไม่

เพียงพอต่อการทาํงาน ดา้นการบริหารจดัการ ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ

ขยะ ให้ความร่วมมือในการลดขยะ แต่ปัจจุบนัสามารถดาํเนินการสําเร็จไดเ้พียงแค่ชุมชน

เดียวทีเป็นชุมชนตน้แบบยงัไม่มีการขยายผลไปยงัชุมชนอืน การบริหารจดัการขยะมูลฝอย

สามารถดาํเนินงานไดเ้ป็นอยา่งดีแต่ยงัตอ้งขยายพืนทีดาํเนินการใหค้รอบคลุมทุกชุมชน 
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3 แนวทางในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

จากการวิจยั พบว่า การดาํเนินงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล

เมือง ดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และอาํนาจหน้าทีตามทีกฎหมายระบุไวส้อดคลอ้งกบั

ศ.ดร.ยุวฒัน์ วุฒิเมธ (2558) การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพืนที ประกอบด้วย 

กฎหมายและการบงัคบัใช้ ตามพระราชบญัญติั รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง  พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2560 การจดัการ      

สิงปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการเก็บ ขน และกาํจดัสิงปฏิกูลและมูลฝอย 

และเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และกาํจดัสิงปฏิกูล และมูลฝอยจากผูที้เกียวขอ้งตามอตัรา

ทีกาํหนดในขอ้กาํหนดของทอ้งถิน เทศบาลมีความพร้อมทงัพืนที งบประมาณบุคลากรใน

การเก็บรวบรวมขยะอนัตราย ซึงจดัให้มีทีรองรับสิงปฏิกูลและมูลฝอยตามทีสาธารณะและ

สถานสาธารณะเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ สอดคลอ้งกบั ธเรศ ศรีสถิตย ์(2553) 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรียงัดําเนินงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง           

การจดัการมูลฝอย  พ.ศ.  2560 ซึงทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีดาํเนินการตามหลกัการ

พฒันาอย่างยงัยืน โดยจดัให้มีระบบจดัการและกาํจดัมูลฝอยทีมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม สามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดา้นอืน ๆ ได ้ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

 1. ควรศึกษาขอ้มูลจากประชาชนในพืนทีให้มากขึน เพราะการวิจยัครังนีเป็นเชิง

คุณภาพใช้การสัมภาษณ์อย่างเดียวขอ้มูลจึงยงัไม่ครอบคลุมทัวถึง ในด้านการรับรู้ของ

ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ดา้นการจดัการขยะตน้ทาง 

 2. ควรศึกษาข้อมูลขยะมูลฝอยติดเชือด้วย เพราะเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการ

จดัระบบการกาํจดัขยะมูลฝอยติดเชือ 
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