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บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลภายใต้นโยบาย ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 ในพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตามนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2558 – 2562 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินนโยบาย 
และเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบาย โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารและข้าราชการของกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระ การถ่ายทอดนโยบาย การนำนโยบายการลดปริมาณ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ 
แนวคิดผู้บริหาร บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติของผู้ ปฏิบัติงาน รูปแบบการ
บริหารจัดการ และทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ 2) กลุ่มประชาชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 
พบว่า การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะถูกถ่ายทอดลงไป
ดำเนินการในพื้นที่เขตซึ่งมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบาย ได้แก่ 1) แนวคิด
ผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ทั้งในการเสนอแนะในสิ่งที่ชุมชน
ต้องการ หรือขาดแคลน และการเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมของทางสำนักงานเขต 2) ทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน 3) การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก และการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือมาเป็นเครือข่ายในการ
ดำเนินนโยบาย 4) การมีส่วนร่วมของประชาชน การรับรู้และมีส่วนร่วมในนโยบายลดปริมาณมูลฝอย
มีผลมาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่เพ่ือสร้างการรับรู้ของประชาชน ดังนั้นจึงควรมี
การปรับทัศนคติในการทำงานของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้รับเอาแนวคิดการจัดการปกครอง
(Governance) ที่เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินนโยบายต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น 
 
คำสำคัญ : การลดปริมาณมูลฝอย, การบริหารจัดการ, ขยะรีไซเคิล  
  

* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การบริหารจดัการขยะรีไซเคลิพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างป ีพ.ศ.2558 – 2562 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
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บทนำ 
 
 ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญของเมืองใหญ่ที่กำลังมีการพัฒนา มีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ความเจริญก้าวหน้าและวิทยาการด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรือด้านอ่ืนๆ ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป มีการ
ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมีจำนวนมากขึ้น เช่น อาหารบรรจุ
กล่องพร้อมทานในร้านสะดวกซื้อ น้ำดื่ม น้ำอัดลมบรรจุขวดพลาสติกแบบไม่ต้องคืนขวด หรือการใช้
สินค้าฟุ่มเฟือยที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเพิ่มมากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ส่งผล
ให้เกิดการสร้างขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ ดังจะเห็นได้จากการมีฝุ่นละอองอากาศและสารพิษที่ปนเปื้อนตามแหล่งต่างๆ แหล่งน้ำ
เน่าเสีย สภาพอากาศแปรปรวน อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นทุกพื้นที่ นับวัน
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและยากต่อการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ทุกด้านของประเทศ มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และคน
ในสังคมมีพฤติกรรมการบริโภคสิ่งต่างๆ มากขึ้นทั้งที่จำเป็นและฟุ่มเฟือยทำให้เกิดการผลิตขยะมากขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี (น้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์, 2559, หน้า 1) 
 การบริหารจัดการปัญหามูลฝอยดังกล่าว กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการแก้ไขโดยกำหนด
เป็นนโยบายการลดและควบคุมปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำนโยบายไปกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556–2575) แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(พ.ศ.2556-2560) และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) โดยมีเป้าหมายที่จะลดและควบคุมปริมาณ มูลฝอย
ที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร ตามกระบวนการจัดการขยะ
ตั ้งแต่กระบวนการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่
แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R กระบวนการการลำเลียงเก็บขนมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
กำจัด และสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยนำไปบรรจุไว้ในแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.2558–2562 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดตัวชี้วัดในการ  
คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเพ่ิมขึ้นร้อยละ14 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 และตัวชี้วัดการจัดเก็บมูลฝอยที่
ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตในฐานะหน่วยงานที่
ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและรับผิดชอบดูแลในระดับพื้นที่  โดยสำนักงานเขตต้องดำเนินโครงการ
ต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการลดปริมาณมูลฝอยในพ้ืนที่ให้สำเร็จ 
 การดำเนินงานของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมปี พ.ศ. 2563 พบว่าปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครยังคงต้องเก็บขนและนำมากำจัดมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยปี พ.ศ. 2562 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และท่ามกลางกระแส
การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
เพ่ือรับมือกับความไม่เพียงพอของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต รวมถึงปัญหาขยะที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
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ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การ “รีไซเคิลขยะ” จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ขยะหรือ
สิ่งของเหลือทิ้งต่างๆ ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่าเป็นวงจรหมุนวนไป“การจัดการขยะ
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า” เป็นนโยบายที่ภาครัฐสนับสนุนอย่างจริงจัง ผ่านการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียนในมิติของการจัดการขยะภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่หรือ Bio-Circular-Green 
Economy (BCG) โดยภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะที่
แหล่งกำเนิดขยะต้นทาง เพื่อไม่ให้ขยะหรือของเหลือทิ้งหลุดรอดไปสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พร้อมตั้งเป้าหมายลดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2570 รวมถึงออกมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้มีการนำเอาเศษวัสดุต่างๆ กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ เช่น
การผลิตเส้นใยรีไซเคิลจากเศษวัสดุของเสีย การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล การผลิตเชื้อเพลิงจาก
เศษวัสดุหรือขยะ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการขยะของสำนักงานเขตฯ และ
สนองตอบต่อนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการขยะของประเทศเกิดความ
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตามนโยบาย 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 – 2562 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตาม
นโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ให้ประสบผลสำเร็จ 
 3. เพ่ือนำเสนอ ข้อเสนอแนะทางนโยบายการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ของกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทำให้ทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการในการดำเนินการตาม
นโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2558 – 2562 
 3. ทำให้ทราบถึงข้อจำกัดและอุปสรรคที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลและสามารถ
นำผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการนโยบายในการลดปริมาณขยะ
ของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ประกอบด้วย ข้อมูลจาก
เอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่ง
เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย การนำ
นโยบายไปปฏิบัติ และการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล รวมถึงภาคประชาชนในพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
จำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 1 คน 2) หัวหน้าฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 1 คน 3) เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ชำนาญงาน จำนวน 2 คน และ 4) ประชาชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 คน  
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 สำหรับเอกสารที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ 1. เอกสารชั้นต้น (primary source) ได้แก่ นโยบาย
บริหารจัดการขยะ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 คำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนด 
ระเบียบปฏิบัติ รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 2. เอกสารชั้นรอง (secondary source) 
ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ แนวคิด
และทฤษฎีการนำนโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดการบริหารจัดการ แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย แนวคิด
ขยะรีไซเคิล แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 ด้านเนื้อหาและการถ่ายทอดนโยบาย และความร่วมมือในการดำเนิน
นโยบาย นอกจากนั้นยังทำการศึกษาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาถึงแนวคิดของผู้บริหาร 
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาการบริหารจัดการ ทรัพยากร 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่ายภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  
 การวิจัยนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง อันประกอบไปด้วย
แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับนโยบายสาธารณะที่กล่าวถึงการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัตินั ้นเป็น
กระบวนการที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายต่างๆ ต้องมีความ

นโยบาย 
- เนื้อหาและการถ่ายทอดนโยบาย 
-ความร่วมมือในการดำเนินนโยบาย 

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
- แนวคิดผู้บริหาร 
- บทบาทและหน้าที่ 
- ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
- การบริหารจัดการ 
- ทรัพยากร 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การบริหารจัดการขยะ 
รีไซเคิล พื้นที่เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย ภายใต้นโยบาย

ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
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ชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่เป็นกรอบหรือเครื่องชี้ในการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างตรงตามเป้าหมาย ซึ่งในการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นย่อมต้องมีหน่วยงาน 
กลุ่มบุคคลต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินงานและเกิดปฏิสัมพันธ์ รูปแบบความสัมพันธ์ในการ
ทำงาน หากมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนแล้วการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นก็จะสามารถกำหนดภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย และแนวทางในการดำเนินนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่กฎหมายผ่านสภา หรือนโยบายได้รับการอนุมัติ  
เป็นกิจกรรมของการนำนโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่งหรือรูปแบบอื่นๆ   
ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างการก่อรูปนโยบายและผลลัพธ์ การศึกษาการนำนโยบายไป
ปฏิบัติโดยทั่วไปจะยึด 6 ตัวแบบ คือ ตัวแบบยึดหลักเหตุผล, ตัวแบบด้านการจัดการ, ตัวแบบด้าน
การพัฒนาองค์การ, ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ, ตัวแบบทางการเมือง, ตัวแบบทั่วไป 
ซึ่งในการนำนโยบายไปปฏิบัติอาจพบปัจจัยปัญหาในองค์กรหลากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร, 
ปัจจัยด้านงบประมาณ, ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ, ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี , 
ปัญหาด้านการควบคุม, ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และปัญหาด้านการ
สนับสนุนขององค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง ในแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรควรคำนึงถึงหลักการ
บริหาร ซึ่ง Fayol ได้วางพื้นฐานทางการบริหารไว้ 14 ประการ ประกอบด้วย การแบ่งงานกันทำ 
อำนาจหน้าที่ ความมีระเบียบวินัย เอกภาพในการบังคับบัญชา เอกภาพในการสั่งการ ผลประโยชน์
ขององค์การมาก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล ผลตอบแทนที่ได้รับ การรวมอำนาจ สายการบังคับบัญชา 
ความมีระเบียบเรียบร้อย ความเสมอภาค ความมั่นคงในการทำงาน ความคิดริเริ่ม และความสามัคคี  
 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้นำแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซ่ึงจำเป็นต้องจัดให้มี
ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามลักษณะองค์ประกอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไป
ใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสมตลอดจนวาง
ระบบการเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมพิจารณา
สถานีขนถ่ายขยะ และระบบขนส่งขยะไปจำกัด พร้อมนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล แนวคิด
การมีส่วนร่วม ในการดำเนินนโยบายสาธารณะผู้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง คือ ประชาชนเพราะ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม การกำหนดนโยบายใดๆ ของภาครัฐย่อมต้องมีผลกระทบกับประชาชน
โดยตรง ฉะนั้นภาครัฐใช้หลักการบริหารงานตามแนวคิด Governance ในการดำเนินนโยบายต่างๆ 
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมใน
การบริหารงานหรือดำเนินนโยบายต่างๆ มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจในนโยบาย ตั้งแต่
การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือสร่างความร่วมมือ (Collaborate) เพ่ือ
สร้างความไว้วางใจต่อการทำงานของภาครัฐ สร้างความร่วมมือและความชอบธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม 
 
ผลการวิจัย 
  
 การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 สามารถสรุปผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงเอกสาร 
(document research) ได้ ดังนี้ 
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 1. สถานการณ์ปัจจุบันของมูลฝอย 
 1.1 ปริมาณมูลฝอย จากการศึกษาข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ทั้งหมดปริมาณมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เฉลี่ย 
79.43 ตันต่อวัน อัตราการเกิดมูลฝอย 1.73 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ประชากรเฉลี่ย 45,608 คน ซึ่งมากกว่า
ค่าเฉลี่ยอัตราการผลิตมูลฝอยของประเทศไทย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ เนื่องจากเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่ายอาจมีประชากรแฝงที่มาอาศัยในพื้นที่มากโดยเป็นครอบครัวของแรงงานต่า งด้าว เพราะใน
พื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมถึง 80 แห่ง และมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ประกอบกับมีการลงทุน
และการประกอบกิจการอื่นๆ ทั้งพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยเป็นจำนวนมาก แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในปีงบประมาณ  2560, 2561, 2562 
   เดือน  ปี 2560 (ตันต่อเดือน) ปี 2561 (ตันต่อเดือน) ปี 2562 (ตันต่อเดือน) 
ตุลาคม 2593.60 2642.59 2456.52 
พฤศจิกายน 2371.85 2535.52 2411.40 
ธันวาคม 2571.06 2587.59 2450.23 
มกราคม 2663.00 2592.81 2563.80 
กุมภาพันธ์ 2311.62 2493.67 2341.26 
มีนาคม 2594.23 2591.20 2433.25 
เมษายน 2344.88 2352.31 2270.19 
พฤษภาคม 2706.03 2600.79 2387.49 
มิถุนายน 2607.75 2502.78 2348.09 
กรกฎาคม 2562.24 2488.47 2375.23 
สิงหาคม 2550.86 2538.71 2506.05 
กันยายน 2543.86 2311.92 2449.01 
เฉลี่ยต่อวัน 83.34 82.84 79.43 

ที่มา : เอกสารสรุปปริมาณมูลฝอยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปี 2560, 2561, 2562 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยโดยวิธีแบ่งสี่ส่วน (Quartering 
Method) การศึกษาองค์ประกอบของมูลฝอยมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการกำหนดรูปแบบของ
ระบบการจัดการมูลฝอยในรูปแบบผสมผสาน เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน องค์ประกอบของมูลฝอยที่
เกิดขึ้น มีความหลากหลายและมีผลกระทบมากกว่าในอดีต มูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่างๆ มีองค์ประกอบ
ที่ต่างกัน จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธีการจัดการหลายด้านไปพร้อมกัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ ได้แก่ การแยกมูลฝอย (Separation) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับ 
มาใช้ใหม่ (Recycle) รวมไปถึงการฝั่งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
 1.2 ลักษณะของมูลฝอย 
  ลักษณะของมูลฝอยกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 13 ประเภทที่มีในปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2562 สูงสุดคือเศษอาหารร้อยละ 47.62 รองมาเป็นพลาสติก ที่รีไซเคิลไม่ได้ ร้อยละ 18.54 
และกระดาษที่รีไซเคิลไม่ได้ เป็นอันดับที่สามร้อยละ 8.58 ต่ำสุดคือหินและเซลามิคที่ร้อยละ 0.51  
ในจำนวนนี้ พบว่ามีมูลฝอยที่สามารถรีไซเคิลปะปนอยู่ถึงร้อยละ 14.57 แสดงให้เห็นว่าในการแยก 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรดังแสดงตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะของมูลฝอย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลักษณะของมูลฝอย เฉลี่ย : ร้อยละโดยน้ำหนักเปียก 
1. เศษอาหาร 47.62 
2. ใบไหม้ และไม้ 5.93 
3. กระดาษรีไซเคิล 3.71 
4.พลาสติก รีไซเคิล 4.99 
5. โฟม 1.60 
6. โลหะ 1.51 
7. แก้ว 2.76 
8. กระดาษ ที่รีไซเคิลไม่ได้ 8.58 
9. พลาสติก ที่รีไซเคิลไม่ได้ 18.54 
10. หนังและยาง 0.76 
11. เศษผ้าและสิ่งทอ 2.33 
12. หินและเซลามิค 0.51 
13. กระดูกและเปลือกหอย 1.16 

รวม 100 
ที่มา : เอกสารการจัดเก็บมูลฝอยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปี พ.ศ.2562 
   
 1.3 รูปแบบการจัดการมูลฝอยของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 โครงสร้างการบริหารจัดการมูลฝอยของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ประกอบด้วย 
โครงสร้างอัตรากำลัง วิสัยทัศน์สำนักงานเขต เป้าหมายการพัฒนาและข้อมูลการติดตั้งถังรองรับมูลฝอย 
บุคลากร และข้อมูลยานพาหนะที่ใช้ รวมทั้งรูปแบบการจัดเส้นทางในการเก็บมูลฝอย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  - โครงสร้างอัตรากำลัง 
  หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดการมูลฝอย คือ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานปลูก
และบำรุงรักษาต้นไม้ และกลุ่มงานรักษาความสะอาด พนักงานที่ทำหน้าที่จัดการมูลฝอยจำนวน 388 คน 
  - อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้เก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยไปกำจัด 
  ภาชนะรองรับมูลฝอยมีหลายชนิด หลายประเภท และจะต้องพิจารณาถึงรูปร่างของ
ภาชนะรองรับที่เหมาะสมกับสถานที่ การใช้งาน ประเภทมูลฝอย แข็งแรง ทนการกัดกร่อน มีฝาปิด 
เพื่อป้องกันแมลง เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกำหนดจุดรวบรวมมูลฝอย (station) และแยกประเภทของ
ถังรองรับมูลฝอยตามสีต่างๆ ได้แก่ ตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สีถังและประเภทมูลฝอยที่รองรับ เพ่ือแยกมูลฝอยที่มีศักยภาพ 
สีถังมูลฝอย รูปประกอบ ประเภทมูลฝอยที่รองรับ 

 
สีเขียว 

 

รองรับมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถ
นำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ 

 
สีเหลือง 

 

รองรับมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น 
แก้วกระดาษ พลาสติก โลหะ 

 
สีฟ้า 

 

รองรับมูลฝอยย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการ 
รีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร 

 
สีแดง 

 

รองรับมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี
สเปรย์กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆ 

 
 1.4 เส้นทางการเก็บขนมูลฝอย 
  เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเก็บขนมูลฝอยโดยแบ่งเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยทั้งหมด 
109 เส้นทาง โดยมีการแยกรถเก็บขนตามประเภทมูลฝอย ดังตารางที่ 4 
  
ตารางท่ี 4 จำนวนเส้นทางการเก็บขนมูลฝอยแต่ละประเภท 

ประเภทมูลฝอย จำนวนเส้นทาง 
มูลฝอยทั่วไป 67 
มูลฝอยอินทรีย์ 14 
มูลฝอยอันตราย 14 
มูลฝอยรีไซเคิล/มูลฝอยชิ้นใหญ่ 14 

รวม 109 
ที่มา : เอกสารการจัดเก็บมูลฝอยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ปี พ.ศ.2562 
 
 2. การเชื่อมโยงนโยบายการทำงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชน 
 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 โดยเฉพาะในขั้นตอนการถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
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ระดับพื้นที่ ซึ่งถือว่าสำนักงานเขต เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการดำเนินนโยบายการบริหาร
จัดการขยะ หรือลดปริมาณมูลฝอย ให้เกิดผลได้ดีที่สุด และพบว่าในการบริหารจัดการนโยบายลด
ปริมาณมูลฝอยกรุงเทพมหานครได้นำนโยบายดังกล่าวแปลงไปสู่การปฏิบัติ  โดยนำไปกำหนดไว้ใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) และแบ่งช่วงการบริหารแผนออกเป็น
ช่วงละ 5 ปี เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 – 5 และได้กำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ทั้งยังใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครซึ่งได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตจะ
ดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดบูรณาการร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบกับปี พ.ศ.2556 และตัวชี้วัดร้อยมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ.2556  โดย
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับสิ่งแวดล้อมกำหนดตัวชี้วัดขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกการทำงานใน
พื้นที่ร่วมกันระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานเขต โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจะกำหนดโครงการสำคัญๆ 
ให้สำนักงานเขตนำไปดำเนินการในพื้นที่ เช่น โครงการการบริหารจัดการมูลฝอยโดยชุมชน  (CBM) 
โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดชุมชนที่จะดำเนินการเขตละ 6 ชุมชนเพื่อนำร่องให้
สำนักงานเขตไปขยายผลและบริหารจัดการในพ้ืนที่เขตตามเป้าหมายที่ได้รับมา (สำนักสิ่งแวดล้อม, 
2558, หน้า 6 – 11) 
 
ภาพที่ 2 แผนผังแสดงการถ่ายทอดนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยและความเชื่อมโยงการทำงาน  
   ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นโยบายลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

แผนการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหานครสีเขียว 

แผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ 20
ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย 

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 - 2562 

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ.2562 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

(หน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัด ไว้ในแผน) 
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 3. การบริหารจัดการปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขต 
 สำนักงานเขตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่นำนโยบายการบริหารจัดการนโยบายลดปริมาณมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในพ้ืนที่ เนื่องจากทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นกำลังหลักในการ
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษารูปแบบการบริหารเพ่ือ
การลดปริมาณมูลฝอยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้การดำเนิน
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 และดำเนินโครงการตามที่
สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดในเบื้องต้น เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ , 
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based 
Solid Waste Management : CBM)  
 4. การวิเคราะห์ระบบการจัดการมูลฝอยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
 จากการวิเคราะห์ระบบการจัดการมูลฝอยของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในปัจจุบัน พบว่า
ระบบการจัดการมูลฝอย ยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ 
 (1) เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีลักษณะเป็นเขตเมืองมีประชากรมากหนาแน่นทั้งประชากร
ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นประชากรแฝงที่มีจำนวนมากจึงทำให้มี
มูลฝอยเกิดข้ึนมาก 
 (2) เป็นเขตที่มีสถานที่สำคัญและสถานที่ราชการจำนวนมาก เช่น กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเขาทอง (พระ
บรมบรรพต) ในวัดสระเกศวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เวทีมวยราชดำเนิน วัดเทพศิรินทราวาส 
เป็นต้น ทำให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนแฝงจำนวนมากเข้ามาร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดมูลฝอย 
 (3) เป็นเขตที่มีการขยายตัวทางพาณิชยกรรมสูงมาก เป็นแหล่งค้าส่ง ค้าปลีกและทั้ง
ศูนย์การค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ถึง 80 โรงงาน ซึ่งทำให้มีประชากรต่างด้าวและประชากร
แฝงในพ้ืนที่จำนวนมากมีแผงลอยจำหน่ายสินค้า เป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน 
 (4) ระบบผังเมืองเติบโตขยายตัวมากจากผังเมืองเดิมทำให้มีความซับซ้อนไม่มีระเบียบของ
การเร่ขายประเภทต่างๆ ทั้งบริเวณถนนหลัก ตรอก และซอย จำนวนมาก 
 (5) ปริมาณรถที่เก็บขนมูลฝอยยังไม่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง อยู่มาก 
ซึ่งควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการบริหารจัดการมูลฝอย ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ 
 (6) การจราจรหนาแน่นเนื่องจากเป็นเขตเมืองและเดินรถทางเดียว ทำให้เวลาในการเก็บ
รวบรวมมูลฝอยมีข้อจำกัดเวลาที่ประชาชนนำมูลฝอยออกมาทิ้งมักเป็นเวลาเลิกงานช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่สามารถเข้าเก็บได้ทันที จึงดูเหมือนว่ามีมูลฝอยตกค้างตลอด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทำให้
เกิดความสิ้นเปลือง 
 (7) ประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ป้อมปราบพบว่ามีรายได้จำกัด อยู่กันตามบ้านเช่า
สภาพแออัด คับแคบ สุขภาวะที่ไม่ดี ไม่มีความรู้ ขาดวินัย ทิ้งมูลฝอยไม่เป็นที่ 
 (8) ประชาชนบางส่วนไม่ทิ้งขยะตามชนิดถังขยะที่มีการแบ่งประเภท ทำให้ยากต่อการคัดแยก
ของพนักงานจัดเก็บ จึงยากต่อการนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลขยะได้ 



 
 
 

11 
 

 5. รูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
 การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครได้ถูกกำหนดเป็น
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดเป้าหมาย มีหลักการ แนวทาง และมาตรการใน
การดำเนินไว้อย่างชัดเจนที่ต้องให้มีการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามหลัก 3Rs เพื่อให้การคัด
แยกมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีรูปแบบและการจัดการมูลฝอยอย่างครบ
วงจร มีการจัดการตั้งแต่ที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการมูลฝอยที่ครบวงจรตั้งแต่ 1) การเกิดมูลฝอย 
(Waste generation) ต้องลดมูลฝอยที่ออกมาจากบ้านเรือน โดยพยายามให้ประชาชนลดการเกิด  
มูลฝอย (Reduce) มากที่สุด 2) การลำเลียง (Handling) การคัดแยก(Separation) และการเก็บกัก
มูลฝอย (Storage) เพ่ือการนำมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในครัวเรือนมาใช้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ที่แตกต่างกันตามประเภทของมูลฝอย 3) การรวบรวม (Collection) คือการรวบรวมมูลฝอย
จากแหล่งกำเนิดเพื่อรอการขนส่งไปสู่ศูนย์กำจัด 4) การจัดเก็บและการขนส่ง คือการจัดเก็บมูลฝอย
แต่ละประเภท และขนส่งไปสู่ศูนย์กำจัดมูลฝอย 5) การคัดแยก ณ สถานที่กำจัดเป็นการคัดแยก มูลฝอย
ครั้งสุดท้าย ก่อนนำไปกำจัดเพราะอาจมีมูลฝอยที่สามารถนำ ไปแปรรูป เพื่อนำไปใช้ใหม่หรือใ ช้
ประโยชน์ได้ 6) การแปรรูปมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ คือ 
การนำมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยก มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับมูลฝอยแต่ละประเภทเพ่ือ
นำกลับไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักการผลิตก๊าซชีวภาพ และการเผาไหม้อุณหภูมิสูง 7) การ
กำจัดเป็นการกำจัดมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือแปรรูป เป็นอย่างอื่นได้ และมีการนำ
นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติโดยการกำหนดเป็นแผนการ
บร ิหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2556 -2559) และยังนำไปกำหนดไว้ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) และถ่ายทอดลงสู่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
20 ปี ระยะที ่  1 (พ.ศ.2556-2560) และได ้ม ีการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป ีของ
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
เกิดผลภายในระยะเวลา 1 ปี และเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลดปริมาณมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครซึ่งได้แก่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน
เขตจะดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดบูรณาการร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ.2556 และตัวชี้วัดร้อยละมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ.2556 
โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับสิ่งแวดล้อมกำหนดตัวชี้วัดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกลไกการทำงาน
ในพื้นที่ร่วมกันระหว่างสำนักสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานเขต โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจะกำหนดโครงการ
สำคัญๆ ให้สำนักงานเขตนำไปดำเนินการในพื้นที่ เช่น โครงการบริหารจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 
(CBM) โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและกำหนดชุมชนที่จะดำเนินการเขตละ 6 ชุมชน เพื่อนำร่อง
ให้สำนักงานเขตไปขยายผลและบริหารจัดการในพ้ืนที่เขตตามเป้าหมายที่กำหนด 
 นอกจากการนำเสนอผลการวิจัยจากเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ (interview) ผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการบริหาร



 
 
 

12 
 

จัดการขยะรีไซเคิลพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 สรุปได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสำเร็จ 
 ในการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการลดปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสำเร็จ มีผลสรุปจากการสัมภาษณ ์ดังนี้ 
 1. แนวคิดผู้บริหาร 
 แนวความคิดของผู้บริหารที่เห็นว่าก่อนการนำนโยบายไปดำเนินการนั้นต้องพิจารณาว่า
นโยบายดังกล่าวมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่หรือไม่ เพื่อที่จะได้ปรับให้
สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานนั้น เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายให้ประสบผลสำเร็จ 
 2. บทบาทและหน้าที่ 
 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนั้น มีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินนโยบายการลด
ปริมาณมูลฝอยให้เกิดผลในระดับพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสร้างและประสานความร่วมมือ
ของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และเป็นปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการดำเนินนโยบาย 
 3. ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 
 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งหวังให้การทำงานเกิดความสำเร็จได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ  
ในการจัดการมูลฝอย เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน หากผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิดในการทำงานแบบ 
เชิงรุกก็จะสามารถทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 4. การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยที่ให้ความสำคัญกับการความร่วมมือ 
ร่วมใจ ในการทำงานโดยสร้างความร่วมมือภายในหน่วยงานที่กำหนดให้ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตต้อง
มีหน้าที่ร่วมรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะสอดแทรกในการทำงานของทุกฝ่าย และ
สร้างความร่วมมือภายนอกหน่วยงาน แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นเครือข่ายใน
การดำเนินนโยบาย ให้ความรู้ในการจัดการขยะโดยชุมชนเอง สอนการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ 
เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 
 5. ทรัพยากร 
 การใช้ทรัพยากรที่มีการพึ่งพากันระหว่างเขตกับประชาชน ชุมชน หน่วยงานภายนอก 
เช่น การให้ความรู้ในการจัดการขยะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลโดยตรงต่อการดำเนิน
นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยให้ประสบผลสำเร็จ 
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายลดปริมาณมูลฝอยที่มีการกำหนด
มาตรการเพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอปัญหา การจัดการขยะใน
พื้นที่ จัดกิจกรรมและรณรงค์เรื่องการจัดการขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับชุมชนในการ
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ดำเนินโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) ครอบคลุมทุกชุมชนในพ้ืนที่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผล
โดยตรงต่อความสำเร็จของนโยบายการลดปริมาณมูลฝอย 
 
อภิปรายผล 
 
 การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2562 มีประเด็นที่นำมาอภิปราย ดังนี้ 
 ในการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลนั้น พฤติกรรมของประชาชนมีความสำคัญในการบริหาร
จัดการเพราะคนที่มีภูมิหลัง อายุ หรือเพศท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันด้วย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชัชกูล รัตนวิบูลย์ (2543) ที่ได้สรุปว่าประชาชนที่มีอายุระดับการศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนและรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของแต่ละ
ครอบครัว สื่อต่าง ๆ และประเภทชุมชนที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะ  
มูลฝอย นอกจากนี้พบว่าประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเหล่านั้น
อาจมาจากการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารที ่สำนักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ณัฐรดี คงดั่น (2546) ที่สรุปว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ประกอบไปด้วย 1. ประชากรที่ผู้วิจัยทำการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอย สามารถ
รับรู้การประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตในการบริหารจัดการขยะ 2. ประชากรที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่
มีการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยที่มีความเข้าใจและปฏิบัติระดับปานกลาง สามารถคัดแยกและ
จัดการมูลฝอยในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในระดับดี 3. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยรวมได้แก่ ระดับการศึกษา โดยพบว่า ประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยด้านการลดการเกิดขยะ คือ ระดับการศึกษาและจำนวนสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการคัดแยกประเภทขยะ คือ ระดับการศึกษา รายได้ใน
ครัวเรือน และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ พบว่า ไม่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ 4. 
ปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ การมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
โดยรวมและด้านอื่นๆ ในด้านการนำนโยบายของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย
ไปปฏิบัตินั้นมีปัจจัยหลายประการทั้งบทบาทผู้บริหาร ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับเมธา ยุทธนาโยธิน (2550) ที่สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
นำนโยบายการกำจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัตินั้นประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย 
ลักษณะของหน่วยงานและคุณสมบัติของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านทรัพยากร และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนแต่ก็พบปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายการกำจัดขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการกำจัดขยะมูลฝอยให้หน่วยงานต่างๆ อย่าง
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เพียงพอควรมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย การรีไซเคิลขยะมูลฝอยอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับเยาวชน และควรมีมาตรการลงโทษผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยอย่างไม่เป็น
ระเบียบ สอดคล้องกับ อัจจพร ผลารักษ์ (2557) ที่ได้สรุปว่า การดำเนินการด้านนโยบายการจัดขยะ
มูลฝอย ด้านระบบบริหารจัดการมูลฝอยและด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนล้วนส่งผลต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้งสิ้น ในการที่จะจัดการมูลฝอยให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยทั้งด้าน
นโยบาย การบริหาร และการมีส่วนร่วมให้ได้ นอกจากนั้นการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมาย
ความรับผิดชอบก็มีส่วนสำคัญในการทำให้การจัดการขยะสำเร็จซึ่งหน้าที่ด้านการจัดการมูลฝอยของ
สำนักงานเขตมีการดำเนินการ 3 ส่วน คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย, การรวบรวมและขนส่ง, 
การกำจัดขยะมูลฝอย สอดคล้องกับ ปนัดดา วิเศษรจนา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอยของสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่า สำนักงานเขตดินแดง มีการดำเนินการจัดการ
มูลฝอย 3 ส่วน คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย, การรวบรวมและขนส่ง, การกำจัดขยะมูลฝอย พร้อม
ให้ทำ โครงการและกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น โครงการโครงการคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารไปให้
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน โครงการแฟลตสะอาด ชุมชนร่วมมือ 
นัดทิ้งนัดเก็บ โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ นอกจากนั้นยังพบปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดการขยะของสำนักงานเขตดินแดง คือ การขาดความร่วมมือจากประชาชน ในการคัดแยกขยะ, 
จำนวนถังขยะไม่เพียงพอ ต่อปริมาณขยะ อย่างไรก็ตามการดำเนินการให้การบริหารจัดการขยะรี
ไซเคิลพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ภายใต้นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ.
2558 – 2562 ประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งแนวคิดผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ 
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม รวมถึง ทรัพยากรอันหมายถึง งบประมาณ 
และองค์ความรู้ที ่สามารถถ่ายทอด ทำความเข้าใจให้กับประชาชน เมื่อประชาชนเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น การบริหารจัดการย่อมประสบผลสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อประยุกต์ใช้ 
 
 การบริหารจัดการเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเม่ือมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหาจะเพ่ิมมากขึ้น การบริหารงานมีความยากมากขึ้นอาจทำให้นโยบาย
การลดปริมาณมูลฝอยอาจไม่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นจึงควรปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. ปรับแนวคิดการทำงานของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้รับเอาแนวคิดการจัดการปกครอง 
(Governance) ที่เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาค
ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร 
 2. ปรับบทบาทของหน่วยงานโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลต้องทำหน้าที่เป็นแกนหลัก
ในการดำเนินโยบายสร้างกลไกในการดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการใน
รูปแบบเครือข่ายนโยบายอย่างจริงจัง และต้องเป็นผู้จัดการเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐ ( Inter 
- Governmental Management) ให้มีประสิทธิภาพ สำนักสิ่งแวดล้อมต้องลดบทบาทในการกำหนด
วิธีการทำงานของสำนักงานเขต ควรกำหนดแต่เป้าหมายและให้เขตไปดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย 
ส่วนวิธีการสำนักงานเขตต้องกำหนดเองเพราะปัญหาในแต่ละพื้นที่เขตไม่เหมือนกันวิธีการหรือ
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มาตรการที่ใช้ในการแก้ปัญหาย่อมต้องต่างกัน สำนักงานเขตปรับวิธีคิดในการทำงานเพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กำหนดวิธีการทำงานแบบมียุทธศาสตร์ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับประชาชนให้เกิดความแน่นแฟ้นโดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 3. การดำเนินนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการโดยใช้กลไก
การทำงานในรูปของคณะกรรมการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ เพราะ
ในการทำงานมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันในการร่วมกันดำเนิน
นโยบาย ซึ่งจะทำให้รูปแบบการทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น และต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ให้
ชัดเจน หากเกิดความล้มเหลวในนโยบายสามารถติดตามความรับผิดชอบได้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพและเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องในนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยและเน้นไปในทางการบริหาร ซึ่งในการดำเนิน
นโยบายการลดปริมาณมูลฝอยมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากนโยบาย ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายการลด
ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ทราบถึงสาเหตุที่มี
ผลต่อการดำเนินนโยบายดังกล่าว 
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