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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ
และผู้น าชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญมีโครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและด าเนินการเองในการเก็บขน ช่วงเวลาจัดเก็บคือทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้เฉลี่ย 3.5 ตันต่อวัน รวบรวมส่งก าจัดที่สถานีก าจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งสถานที่ก าจัดเป็นแบบเทกอง 2) ปัญหาในการจัดการขยะ
ที่พบ ได้แก่ ประชาชนขาดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ ภาชนะรองรับขยะแบบไม่มีฝาปิดท าให้เกิดความสกปรกบริเวณโดยรอบ บุคลากรไม่
เพียงพอ และทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญไม่มีนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะที่จริงจัง 3) แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการแปรรูปขยะเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย จัดหา
ภาชนะให้เพียงพอต่อความต้องการ 
   
ค าส าคัญ: ขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ 
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บทน า 
 ประเทศไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท าให้มีการขยายตัว
ของสังคมเมืองในหลายพ้ืนที่สูงขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน วิถีด ารงชีวิตที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  
การด าเนินการที่ผ่านมาของการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่ได้ค านึงถึงการเตรียมพร้อมในการบริหาร
จัดการในระยะยาว เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
งบประมาณ และอุปกรณ์ การด าเนินการส่วนใหญ่มีลักษณะต่างคนต่างท า การจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลางมีจ ากัดและไม่ต่อเนื่อง ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ การบริการจัดเก็บขยะที่ไม่สามารถ
เข้าถึงในบางพ้ืนที่ การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ าชะ
ขยะมูลฝอยปนเปื้อนลงสู่ดิน ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าเสียปนเปื้อนลงแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งผิวดินและใต้ดิน หรือมลพิษทางกลิ่น 
ก่อให้เกิดความร าคาญ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะของโรคเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่
ปนเปื้อนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสที่จะขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้น เพราะขยะมูลฝอยมีท้ัง
ความชื้นและสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ใช้เป็นอาหาร ส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียง มีผลกระทบต่อทัศนียภาพที่ไม่น่าดูในชุมชน  
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ (2560) ได้รายงาน 
การจัดการขยะมูลฝอยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,777 แห่ง มีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 4,711 แห่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการด าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 3,066 แห่ง  
การด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถให้บริการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยได้มากข้ึนท าให้ปัญหาขยะตกค้างลดน้อยลง แต่การก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ 
ยังไม่ถูกสุขลักษณะเมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแต่ละปี ดังนั้นการด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยจึงจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางและทิศทางของการด าเนินงานรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพ และ 
ถูกหลักสุขาภิบาล 
 การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย รัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 250 ระบุว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมาตรา 258 จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเป็นอ านาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น พระราชบัญญัติ
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ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
บทบัญญัติในมาตรา 17 (11) และมาตรา 17 (12) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการ
จัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมและการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และบทบัญญัติในมาตรา 
16, 17 และ 18 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดระบบ
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ (2562) ได้รายงาน 
ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดฉะเชิงเทราว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 
0.26 ล้านตัน แต่สามารถเก็บขนได้ 0.16 ล้านตัน โดยจ าแนกแบ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกต้อง 
0.07 ล้านตัน ขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง 0.09 ล้านตัน ขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์  
0.04 ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะ 1.05 กิโลกรัม/คน/วัน การจัดล าดับจังหวัดที่มีปัญหาขยะ 
มูลฝอยตกค้างพบว่าจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ล าดับที่ 13 มีปริมาณขยะตกค้างประมาณ 1 แสนตัน ซึ่งมี
ล าดับที่ดีขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 คือมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างมากที่สุดเป็นอันดับที่ 
1 และ 2 ตามล าดับ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญในฐานะท่ีเป็นองค์การที่มีพ้ืนที่ตั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเช่นกัน โดยในแต่ละวันจะมีขยะมูลฝอยเป็นจ านวนมากที่ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญจะต้องด าเนินการจัดเก็บ และปัญหาการเก็บขนไม่หมด มีขยะ 
มูลฝอยตกค้าง การก าจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตัวของชุมชนเมืองจากโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดการขยะมูลฝอยเป็น
อย่างไร และศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางในการแก้ไข เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 
 1. การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบ การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  
ดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารจากราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และการวิจัย
สนาม (Field research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซึ่งใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key infotmants) จ านวน 10 คน เป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขวัญ จ านวน 1 คน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 คน 
และผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ 
การวิเคราะห์ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น แล้วน ามา
หาข้อสรุปอย่างมีระบบ มีเหตุและผลอิงตามกรอบแนวคิดทฤษฎี หลังจากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบพรรณนา เพ่ืออธิบายผลการวิจัยตามความเป็นจริง 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสาร พบว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ 
(2561) ได้รายงานปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญในระหว่าง 
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ดังนี้   
ตารางที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

ปี 

ปริมาณ
ขยะมูล
ฝอยที่
เกิดข้ึน 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณ
ขยะมูล
ฝอยที่
เก็บขน

ได ้ 
(ตัน/ปี) 

การจัดการ 
การก าจัด การน าไปใช้

ประโยชน์ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

ตัน/ปี ร้อยละ ตัน/ปี ร้อยละ ตัน/ปี ร้อยละ 

2559 2,920 2,920 0 0 2,920 100 0 0 
2560 3,650 2,920 0 0 2,920 80 730 20 
2561 1,485 1,303 0 0 1,303 87.74 182 12.26 

ที่มา จาก ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โดย กรมควบคุมมลพิษ, 
2561, ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563, จาก http://thaimsw.pcd.go.th/report5.php 
 
 การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการจัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย จัดท าบริการสาธารณะที่อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่น รับผิดชอบ การจัดเก็บ รวบรวม และน าไปก าจัดตามหลัก
วิชาการ จัดให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวมเพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นจ านวน
มากได้อย่างเพียงพอ จัดท าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดการขยะ 

http://thaimsw.pcd.go.th/report5.php
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มูลฝอยจะให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การใช้มาตรการป้องกันจนถึงการก าจัดซึ่งเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในระดับจังหวัดจะจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัด ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไปด้วยการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปิด และ/หรือปรับปรุงฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 
รวมถึงสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รวมกลุ่มพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ติดตามและก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
ร่วมกับจังหวัดในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และของจังหวัด ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่ง
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทเพ่ือส่งก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เช่น การคัดแยก การเก็บ
รวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย
ให้เหมาะสม และให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในร่วมตัดสินใจ 
และร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้น 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญได้จัดท าข้ึนโดยมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ พ.ศ. 2560 - 2563 : ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดยมีความเชื่อมโยงกับ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
   กับสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร 
   ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ: การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค:์ น้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีการจัดการอย่างเป็นระบบและลดลง 
ตัวชี้วัด: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลบางขวัญได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และ
 ฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
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แนวทางการพัฒนา: การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ตัวชี้วัดระดับแนวทางพัฒนา: จ านวนโครงการที่จัดการน้ าเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น 
 ระบบจ านวน 8 โครงการ 
ความก้าวหน้าของเป้าหมาย: ปีละ 2 โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ: 1) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
    2) รณรงค์การก าจัดและคัดแยกขยะ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  
 ผลการวิจัยสนาม พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 
 1. ขยะมูลฝอยที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญด าเนินการจัดเก็บส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งที่พักอาศัย ร้านค้า และสถานที่อ่ืน ๆ ลักษณะของขยะที่พบ ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ 
เศษพลาสติก เศษผ้า ส าหรับขยะที่สามารถขายได้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม 
กระดาษ ชาวบ้านจะคัดแยกไว้ส าหรับน าไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า  
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 3.5 ตัน โดยการจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญได้ด าเนินการจัดเก็บเองโดยใช้งบประมาณที่จัดสรร
ขึ้นมาโดยเฉพาะ และไม่มีการเก็บค่าบริการจากครัวเรือนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย วิธีการด าเนินงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยมีดังนี้ ใช้รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ภาชนะส าหรับรองรับขยะมูลฝอยมีแบบเดียว คือ  
ถังพลาสติกสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร ไม่มีฝาปิด เจาะรูระบายน้ าด้านล่าง เมื่อจัดเก็บแล้วจะรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปส่งก าจัดที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 12 ของ
ต าบลบางขวัญ เสียค่าก าจัดขยะมูลฝอยตันละ 600 บาท ซึ่งสถานที่ก าจัดเป็นแบบเทกอง 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญมีโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมร่วมกันท า
ความสะอาดถนน จัดพาผู้น าชุมชนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับขยะโดยจัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชน จัดท าแผ่นพับ แผ่นป้ายให้ความรู้กับ
ประชาชน ความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง-ดี 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 
 1. บุคคลภายนอกลักลอบน าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ต าบลบางขวัญ การทิ้งขยะนอกจุดบริการ 
ประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
 2. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรในเรื่องการคัดแยกขยะ มีการน าขยะที่ไม่สามารถ
น าไปก าจัดได้มาทิ้งเช่น เศษวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ยังน้อย 
ประชาชนขาดความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
 3. การใช้ภาชนะรองรับขยะแบบไม่มีฝาปิดท าให้มีขยะหกหล่นออกนอกภาชนะ ก่อให้เกิด
ความสกปรกบริเวณโดยรอบ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีเพียงแบบเดียว ท าให้ไม่ได้มีการคัดแยก
ประเภทขยะ ส่งผลให้ขยะถูกรวมกันมาเกิดการปนเปื้อนซึ่งยากต่อการคัดแยกเพ่ือน าไปก าจัดให้ถูกวิธี 
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 4. บุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อมีพนักงานลาหยุดท าให้พนักงานที่เหลือต้องท างานหนักข้ึน ส่งผล
ให้การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยไปก าจัดเกิดความล่าช้า ไม่สามารถจัดเก็บได้หมด เกิดขยะมูลฝอย
ตกค้างเป็นจ านวนมาก   
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญไม่มีนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะที่
จริงจัง ขาดความต่อเนื่อง ขาดการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการจัดการขยะ การผลักดัน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทางยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีดังนี้ 
 1. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะโดยให้ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ
ปัญหาขยะ รณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีการคัดแยกขยะและน าขยะมาทิ้งบริเวณท่ีทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญจัดเตรียมไว้ เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น 
 2. จัดหาภาชนะให้เพียงพอต่อความต้องการโดยก าหนดจุดวางภาชนะจะค านึงถึงความ
สอดคล้องกับสถานที่ และจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพ่ือเป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
ต้นทาง  
 3. เพ่ิมก าลังคนเพ่ือลดภาระงานส าหรับพนักงานเก็บขยะ ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่
พนักงาน 
 4. สนับสนุนการแปรรูปขยะเปียก ท าปุ๋ย น้ าหมัก เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขวัญต้องจัดเก็บ  
 5. ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการเก็บ ขนส่ง
และก าจัดให้สอดคล้องกับค่าด าเนินการเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ 
 
 อภิปรายผล 
 การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ขยะมูลฝอยที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญด าเนินการจัดเก็บส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งที่พักอาศัย ร้านค้า และสถานที่อ่ืน ๆ ลักษณะของขยะที่พบ ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ 
เศษพลาสติก เศษผ้า สอดคล้องกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2555) เรื่อง 
ลักษณะขยะมูลฝอยตามประเภทแหล่งก าเนิด ได้อธิบายว่า ลักษณะขยะมูลฝอยที่พบจากแหล่งก าเนิด
ประเภทที่พักอาศัย ได้แก่ เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษผ้า หนัง ยาง กระเบื้อง เศษใบไม้ กิ่งไม้ 
ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ ลักษณะขยะมูลฝอยที่
พบจากแหล่งก าเนิดประเภทธุรกิจการค้าและสถานที่ราชการ ได้แก่ กระดาษ กล่อง พลาสติก แก้ว
เศษอาหาร ไม้ กระป๋อง ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน ส าหรับขยะที่สามารถขายได้ เช่น ขวดแก้ว 
ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษ ชาวบ้านจะคัดแยกไว้ส าหรับน าไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่า 
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สอดคล้องกับแนวคิดของพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2553) กล่าวถึงการลดและคัดแยกขยะจาก
แหล่งก าเนิด และการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปไว้ว่า ในสังคมไทยมีกระบวนการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยที่เรียกว่า กลไกแบบไม่เป็นทางการ (Informal Mechanism) เนื่องจากเป็นกระบวนการที่
ไม่ได้เกิดจากการก าหนดมาตรการของรัฐหรือท้องถิ่น แต่เป็นไปตามปัจจัยราคารับซื้อขาย และการ
เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลขึ้นกับกลไกที่เกิดขึ้นเอง การคัดแยกขยะแบบไม่เป็นทางการจากครัวเรือนนั้น
ประชาชนจะมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่แล้วเพ่ือน ามาใช้ซ้ าหรือน าไปขาย เช่น การแยกถุงพลาสติก 
ขวด กระดาษหนังสือพิมพ์ โลหะ รวมถึงการแยกเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และการคัดแยกโดย
ซาเล้งหรือรถซื้อขยะ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการคัดแยกและลดปริมาณขยะของสังคมไทย 
 2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถจัดเก็บได้เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 3.5 ตัน โดยการจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญได้ด าเนินการจัดเก็บเองโดยใช้งบประมาณที่จัดสรร
ขึ้นมาโดยเฉพาะ และไม่มีการเก็บค่าบริการจากครัวเรือนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย วิธีการด าเนินงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยมีดังนี้ ใช้รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอย 
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ภาชนะส าหรับรองรับขยะมูลฝอยมีแบบเดียว 
คือ ถังพลาสติกสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร ไม่มีฝาปิด เจาะรูระบายน้ าด้านล่าง เมื่อจัดเก็บแล้วจะรวบรวม
ขยะมูลฝอยไปส่งก าจัดที่สถานีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 12 
ของต าบลบางขวัญ เสียค่าก าจัดขยะมูลฝอยตันละ 600 บาท ซึ่งสถานที่ก าจัดเป็นแบบเทกอง  
โดยวิธีการบริหารจัดการมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562, 
หน้า 25) ทีเ่สนอหลักการบริหารชื่อว่า POSDCORB ดังนี้คือ (1) การวางแผน (Planning) ก าหนด
แนวทางของกิจกรรมที่ต้องท าและวิธีการในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ (2) การจัดองค์การ (Organizing)  โดยก าหนดโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(3) การจัดบุคลากร (Staffing) การจัดหาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ (4) การอ านวย
งาน (Directing) มีการสั่งการในรูปของระเบียบและค าสั่ง (5) การประสานงาน (Coordinating) มี
การประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก (6) การรายงาน (Reporting) ได้
จัดท ารายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงการด าเนินงานและความก้าวหน้า (7) งบประมาณ 
(Budgeting) ได้จัดท าแผนงบประมาณในการด าเนินงาน วิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขวัญยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ 
(2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ไม่สามารถจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ได้ในแต่ละวัน เนื่องจากในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแหน มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ท าให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นโดยประมาณ 4 ตันต่อวัน การ
จัดเก็บขยะจะใช้รถบรรทุกแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ซึ่งสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้
เพียงวันละ 3.5 ตันต่อวัน โดยขยะที่ตกค้างจะเป็นประเภทเศษวัสดุที่เหลือใช้จากบ้านเรือนและ
ร้านค้า ขยะที่จัดเก็บได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนจะน าไปทิ้งท่ีบ่อฝังกลบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
การจัดเก็บได้แค่วันละ 1 เที่ยว เพราะบ่อฝังกลบมีระยะเวลาในการเปิด-ปิดท าการ โดยเริ่มเปิดเวลา 
8.30 น. และปิดเวลา 16.30 น. เป็นเหตุให้มีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตกค้าง แต่ไม่สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ กนลา กอบวิทยา (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปผลการวิจัยว่า การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสได้จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบที่มีฝาปิด โดยมีถังขยะ 2 แบบ คือ ถัง
ขยะทั่วไปและถังขยะอันตราย แล้วน าไปก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญมีโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมร่วมกัน 
ท าความสะอาดถนน จัดพาผู้น าชุมชนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ มีการประชาสัมพันธ์
โครงการหรือให้ความรู้เกี่ยวกับขยะโดยจัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชน จัดท าแผ่นพับ แผ่นป้าย 
ให้ความรู้กับประชาชน ความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง-ดี  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา วิเศษรจนา (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของ
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ส านักงานเขตดินแดงมีการด าเนินการจัดการขยะ 
มูลฝอย 3 ส่วน คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การรวบรวมและขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอย 
พร้อมกับมีโครงการและกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น โครงการคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารไปให้
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน โครงการแฟลตสะอาด ชุมชนร่วมมือ 
นัดทิ้งนัดเก็บ โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ 
โพธิกุล (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สรุปการวิจัยว่า ทางเทศบาลเมืองแสนสุขใช้หลักการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยระยะต้นทาง โดยการรณรงค์สร้างนิสัย สร้างจิตส านึกให้ประชาชน จัดท าโครงการคัดแยกขยะ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ บ้าน วัด โรงเรียน เข้าใจในวิธีการในการคัดแยกขยะ
ก่อนเก็บไปก าจัด 
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. บุคคลภายนอกลักลอบน าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ต าบลบางขวัญ การทิ้งขยะนอกจุดบริการ 
ประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา  
พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ประชาชนขาดจิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
 2. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรในเรื่องการคัดแยกขยะ มีการน าขยะที่ไม่สามารถ
น าไปก าจัดได้มาทิ้ง เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ยังน้อย 
ประชาชนขาดความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนลา 
กอบวิทยา (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลเมือง
นราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปผลการวิจัยว่า สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาสคือเรื่องขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การไม่คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะไม่ลงถัง รวมถึงการไม่เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการรักษาความสะอาด
ของชุมชนตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา วิเศษรจนา (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า ขาดความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการคัดแยกขยะ  
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 3. การใช้ภาชนะรองรับขยะแบบไม่มีฝาปิดท าให้มีขยะหกหล่นออกนอกภาชนะ ก่อให้เกิด
ความสกปรกบริเวณโดยรอบ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีเพียงแบบเดียว ท าให้ไม่ได้มีคัดแยกประเภท
ขยะ ส่งผลให้ขยะถูกรวมกันมาเกิดการปนเปื้อนซึ่งยากต่อการคัดแยกเพ่ือน าไปก าจัดให้ถูกวิธี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนไม่ได้มีการ
จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตราย ขยะติดไฟ และขยะปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับชุมชนอย่างเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา วิเศษรจนา (2559) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า จ านวนถังขยะ 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ เนื่องจากพ้ืนที่เขตดินแดงเป็นชุมชนเมือง คอนโดมิเนียม แฟลต หอพัก  
ท าให้มีปริมาณขยะจ านวนมาก 
 4. บุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อมีพนักงานลาหยุดท าให้พนักงานที่เหลือต้องท างานหนักข้ึน ส่งผล
ให้การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยไปก าจัดเกิดความล่าช้า ไม่สามารถจัดเก็บได้หมด เกิดขยะมูลฝอย
ตกค้างเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต พลหลา (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ
บุคลากรไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ โพธิกุล (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สรปุการวิจัยว่า 
จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอและไม่ดีเท่าท่ีควร ขาดความรู้ 
  5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญไม่มีนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะที่
จริงจัง ขาดความต่อเนื่อง ขาดการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการจัดการขยะ การผลักดัน
นโยบายไปสู่การปฏิบัติยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทางยังไม่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต พลหลา (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนซึ่งเป็นกลไกเพ่ือลดขยะมูลฝอย
ชุมชน ณ แหล่งก าเนิด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย แต่ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่
เกิดข้ึนไม่ลดลง อาจเพราะว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังไม่สามารถน าไปสู่การลดขยะมูลฝอย
ชุมชนตั้งแต่ต้นทางได้ หรือรูปแบบดังกล่าวยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบางขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะโดยให้ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ
ปัญหาขยะ รณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีการคัดแยกขยะและน าขยะมาทิ้งบริเวณ 
ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญจัดเตรียมไว้ เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบล
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หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนได้
รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
กนลา กอบวิทยา (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
นราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สรุปผลการวิจัยว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทิ้ง
ขยะของประชาชนที่ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสได้เข้าไปให้
ความรู้และรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมากข้ึน เช่น รณรงค์ก าจัดขยะเปียกด้วยถังขยะไร้ก้น คือ ให้
ชุมชนตัดก้นถังขยะฝังในดินเอาไว้ส าหรับทิ้งพวกเศษอาหารต่าง ๆ โครงการรณรงค์การจัดการขยะใน
ชุมชนโดยนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา วิเศษรจนา 
(2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตส านึกการคัดแยกขยะ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
ลดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยและขยะตกค้าง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 
และวชิรวัชร งามละม่อม (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ลดการผลิตมูลฝอยในแต่ละวัน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกประเภทมูลฝอย 
ลดปริมาณการผลิตมูลฝอย เช่น เลือกใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ 
 2. จัดหาภาชนะให้เพียงพอต่อความต้องการโดยก าหนดจุดวางภาชนะจะค านึงถึงความ
สอดคล้องกับสถานที่ และจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพ่ือเป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
ต้นทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนจัดหา
ภาชนะรองรับขยะอันตราย ขยะติดไฟ และขยะปนเปื้อนเชื้อโรคให้กับชุมชนอย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 
 3. เพ่ิมก าลังคนเพ่ือลดภาระงานส าหรับพนักงานเก็บขยะ ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่
พนักงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ พลภักดิ์ (2561) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนได้
มีการจัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะให้กับพนักงานเก็บขยะและเพ่ือให้น าไปประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชน 
 4. สนับสนุนการแปรรูปขยะเปียก ท าปุ๋ย น้ าหมัก เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขวัญต้องจัดเก็บ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา พาหาสิงห์ และ สัมพันธ์ 
พลภักดิ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแหนได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการแปรรูปขยะในชุมชน โดยสนับสนุน 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นบางส่วนในการคัดแยกขยะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต พลหลา 
(2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
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ขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีรูปแบบกิจกรรม เช่น ธนาคารขยะมูลฝอย การท าปุ๋ยหมัก ขยะมูลฝอยแลกไข่
ไก่และสิ่งของ ตลาดนัดรีไซเคิล ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยรีไซเคิล เป็นต้น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลด การคัดแยก และน าขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
 5. ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการในการเก็บ ขนส่ง
และก าจัดให้สอดคล้องกับค่าด าเนินการเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวิชิต พลหลา (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดเก็บ
ค่าบริการเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของท้องถิ่นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากการเก็บขนขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
รวมทั้งควรให้สอดคล้องกับหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ โพธิกุล (2561) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
สรุปการวิจัยว่า ควรส่งเสริมให้เทศบาลเมืองแสนสุข ออกข้อบัญญัติของเทศบาล หรือมาตรการการ
จัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน และสังคม รวมถึงให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการติดตามและการบังคับใช้ข้อบัญญัติดังกล่าว และส่งเสริมให้ร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่า
จัดการขยะมูลฝอยในอัตราที่เหมาะสมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะที่ควรน าไปใช้ 
 1. จัดให้มีนโยบาย เป้าหมายและแผนการท างาน กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ 
มูลฝอยมีความชัดเจน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญท าการส ารวจ จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับขยะมูลฝอย ซึ่งได้แก่ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และองค์ประกอบของขยะทั่วไป เพ่ือจัดท า
แผนการคัดแยกจากต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ร้านค้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
กิจกรรมนั้นสามารถอธิบายได้ว่าท าไมต้องมีการคัดแยกขยะ คัดแยกขยะอย่างไร ด าเนินการจัดเก็บ
อย่างไร และจัดการกับขยะแต่ละประเภทอย่างไร เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์คืออะไร 
เช่น มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยร้อยละ 80 จากประชากรทั้งหมด ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปริมาณขยะในปัจจุบันภายในระยะเวลา 1 ปี  
 2. ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ มาท า
เป็นปุ๋ย น้ าหมัก อาหารสัตว์ อย่างจริงจังเนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลบางขวัญจัดเป็นพ้ืนที่การเกษตร 
หากลดปริมาณขยะย่อยสลายได้จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะลง เพราะขยะประเภทนี้มีน้ าหนักมาก ความชื้นสูง และสามารถชะลอการซ่อมบ ารุงตัวถัง
รถเก็บขยะได้ เนื่องจากขยะประเภทนี้สามารถกัดกร่อนตัวถังให้ผุกร่อนได้ท าให้อายุการใช้งานสั้นลง 
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 3. รวมกลุ่มกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ในการจัดให้มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากสถานีก าจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในต าบลบางขวัญนั้นมีวิธีการก าจัด  
ที่ไม่ถูกหลักวิชาการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึง
การสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญควรจัดหารถบรรทุกขยะเพ่ิมเติมไว้เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บขยะมูลฝอยได้ทุกวันและรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตจากการขยายตัวของ
เขตเมือง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยในกรณีมีการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 
  
  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ท าการวิจัยเชิงปริมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีต าบลบางขวัญ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ  
 2. ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย การน านโยบายไปปฏิบัติ
ว่าบรรลุผลเพียงใด ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง และสามารถ 
หาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมต่อไป 
 3. ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในขอบเขตพ้ืนที่ที่กว้างข้ึน เช่น ศึกษาการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราทั้งหมด และน ามาเปรียบเทียบวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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