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การศึกษาน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งของนโยบายการลดและคดัแยกขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร กบันโยบายหรือเป้าหมายระดบันานาชาติและระดบัชาติ เพื่อน าไปสู่
การเสนอแนวทางการพฒันานโยบายการลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้ประสบ
ความส าเร็จและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนต่อไป โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การสัมภาษณ์ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งกบันโยบายการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
ตามกรอบการประเมินดว้ย Balance Scorecard ซ่ึงเป็นการประเมินอย่างรอบดา้น 4  มิติ ไดแ้ก่ 
ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา  
ประเด็นปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสมดุลในกระบวนการบริหารจดัการขยะ  และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ในตารางการประเมินการน านโยบาย
ลดและคดัแยกขยะไปสู่การปฏิบติัของกรุงเทพมหานครซ่ึงมีการแบ่งน ้ าหนักและเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละมิติของ Balance Scorecard 

ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ไดถู้กก าหนดเป็น
เป้าประสงคใ์นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ซ่ึงแผนดงักล่าวเร่ิมตน้
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดก้ าหนดแนวทางการพฒันากรุงเทพมหานครตามวิสัยทัศน์
ของประชาชนเพื่อพฒันากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย "มหานครแห่งเอเชีย"  ท่ีใช้เป็นแนว
ทางการก าหนดอนาคตของกรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งการจะเห็นในปี 2575 ซ่ึงแผนวิสัยทศัน์ของ
ประชาชนน้ี ไดมี้การวางกรอบการพฒันาโดยน าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ เป้าหมายการพฒันา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) มาใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย โดยนโยบาย
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ดา้นการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีการด าเนินการบริหารจดัการมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายดว้ยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์โดยการน ากลบัมาใชใ้หม่ และท าใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุด
ก าจัดท่ีเหลือด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง  ๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดา้นท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน รวมถึงแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยการประเมินการน านโยบายลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่การปฏิบติั
ของกรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินดงัน้ี 1) มิติดา้นประสิทธิผล ผลประเมินท่ีไดร้้อยละ 91.67 
อยู่ในระดบัมากที่สุด 2) มิติดา้นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผลประเมินที่ไดร้้อยละ 75 อยู่ในระดบัปาน
กลาง 3) มิติดา้นกระบวนการภายใน ผลประเมินท่ีไดร้้อยละ 91.67 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4) มิติดา้น
การเรียนรู้และพฒันา ผลประเมินท่ีไดร้้อยละ 75 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการประเมินรวมไดร้้อยละ 
85 อยู่ในระดบัมีประสิทธิภาพมาก และการประเมินความสอดคลอ้งของนโยบายการลดและคดัแยก
ขยะของกรุงเทพมหานครกบัแผนแม่บทการบริหารจดัการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) แต่
ละมาตรการ มีผลการประเมินดงัน้ี 1) มิติดา้นประสิทธิผล ร้อยละ 83.33 อยู่ในระดบัสอดคลอ้งมาก 2) 
มิติดา้นผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 75 อยู่ในระดบัสอดคลอ้งปานกลาง 3) มิติดา้นกระบวนการ
ภายใน ร้อยละ 81.25 อยู่ในระดบัสอดคลอ้งมาก 4) มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา คิดเป็นร้อยละ 75 
อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งปานกลาง ซ่ึงผลการประเมินรวมไดร้้อยละ 80 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมาก 

แนวทางการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นนั้น คือ การบูรณาการความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนรวมถึงการน ามาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใชค้วบคู่กนัไปอยา่งจริงจงั ตามหลกัการผูก่้อมลพิษ
เป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP) เพื่อใหน้โยบายการบริหารจดัการขยะขบัเคล่ือนไปไดต้าม
เป้าหมาย



 

 

ABSTRACT 
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This study aims to study the consistency of Bangkok's solid waste reduction and 

segregation policy with international and national levels and related policies or goals in order to 
propose guidelines for the development of Bangkok's solid waste reduction and segregation policy 
to be successful and consistent with Sustainable Development Goals. Relevant documents and 
interviews with those involved in the waste reduction and segregation policy of Bangkok were 
undertaken. The Balance Scorecard assessment framework is used as it is a comprehensive 
assessment consisting of effectiveness, stakeholders, internal process and learning and development 
dimensions. Problems, obstacles and recommendations on the appropriate policies and measures 
for waste management in Bangkok were also studied which must be consistent and balanced in the 
waste management process. Then, the data obtained from the study of documents and interviews 
were analyzed in the assessment table of the implementation of the waste reduction and segregation 
policy in Bangkok, where the weights and scoring criteria were divided into each dimension of the 
Balance Scorecard. 

The results showed that waste management policy of Bangkok has been set as a goal in the 
20-year Bangkok Development Plan (2013 - 2032), which started from the participation of the 
people who have set the guidelines for the development of Bangkok according to the people's vision 
for the development of Bangkok. to the goal "Vibrant of Asia" used as a guideline for determining 
the future of Bangkok. who want to see in 2032. Bangkok Vision 2032 is a development framework 
has been developed using the Sustainable Development Principles, namely the Millennium 
Development Goals (MDGs) and the Sustainable Development Goals (SDGs), as a framework to 
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set goals. The waste reduction and segregation policy of Bangkok has implemented solid waste and 
hazardous waste management with zero waste concept. by reusing and minimize waste, dispose of 
the rest with effective technology. which are consistent with different levels of plans such as the 
20-Year National Strategy (2018 – 2037): Growing on an Environmentally Friendly Quality of 
Life, National Economic and Social Development Plan vol. 12: Green Growth for Sustainable 
Development including the National Solid Waste Management Master Plan (2016 - 2021). The 
evaluation results of the implementation of the solid waste reduction and segregation policy are as 
follows: 1) Effectiveness dimension, 91.67% at a highest level 2) Stakeholder dimension, 75% at a 
moderate level. 3) The internal process dimension, 91.67% at a highest level 4) The learning and 
development dimension, 75% at a moderate level. The total assessment result was 85% at a high 
level. Assessment of the consistency of the Bangkok's waste reduction and segregation policy with 
the National Solid Waste Management Master Plan (2016-2021), each measure has the following 
assessment results: 1) Efficiency dimension, 83.33% at a very consistent level. 2) The stakeholder 
dimension, 75% at a moderately consistent level. 3) The internal process dimension, 81.25% at a 
very consistent level. 4) Learning and development dimensions, 75% at a moderately consistent 
level. The total assessment results was 80% at a very consistent level. 

As for the way to make it more effective, it is the integration of cooperation with internal 
and external agencies involved in the government, private sector, and people, as well as the 
implementation of legal and economic measures seriously. According to the Polluter Pays Principle 
(PPP) in order to drive waste management policies to achieve goals.
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การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดถ้่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ผูเ้ขียน และเจา้หนา้ท่ีคณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีกรุณาใหค้วามช่วยเหลือ ประสานงาน อ านวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ   
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คอยช่วยเหลือและคอยใหก้ าลงัใจตลอดมา 
 ขอขอบคุณนายภาณุวฒัน์  อ่อนเทศ  ผูอ้  านวยการส่วนบริการจดัการมูลฝอย ส านกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหานคร ท่ีคอยให้ค  าแนะน า ให้องคค์วามรู้เพื่อใชป้ระกอบการจดัท าวิชาการคน้ควา้อิสระ
ในคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 และขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ยอมสละเวลาทุกอย่างเพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวก ใหผู้เ้ขียนไดเ้ขา้มาศึกษาในหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งคอยให้
ก าลงัใจท่ีดีในการศึกษาเล่าเรียนในคร้ังน้ีมาโดยตลอด 
 สุดทา้ยน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มาก
ก็นอ้ยต่อองคก์รและผูท่ี้สนใจในเน้ือหาของการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี และหากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี
มีขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียนตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

บทน้ีจะน ำเสนอท่ีมำและควำมส ำคญัของกำรศึกษำวิจยัเร่ืองกำรประเมินนโยบำยกำรลด
และคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร ค ำถำมกำรวิจยั วตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 
ขอบเขตกำรวิจยั และนิยำมศพัทเ์ฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 
กำรพฒันำทำงดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและอุตสำหกรรม มีผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำกร 

กำรเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและควำมเป็นอยูซ่ึ่งมีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของคนไทย  อีกทั้งเกิดบรรจุ
ภณัฑรู์ปแบบใหม่ ๆ ท่ีหลำกหลำยเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำรบริโภค ลว้นแลว้แต่ท ำให้ปริมำณขยะ
จำกแหล่งก ำเนิดประเภทต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น จำกสถำนกำรณ์ขยะของประเทศท่ีผำ่นมำ พบว่ำปริมำณขยะท่ี
เกิดขึ้นทัว่ประเทศมีปริมำณเพิ่มขึ้น และอตัรำกำรเกิดขยะก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยปริมำณขยะท่ี
เกิดขึ้น ในปี 2560 ประมำณ 27.37 ลำ้นตนั  ปี 2561 ประมำณ 27.93 ลำ้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จำกปี 
2560 และปี 2562 ประมำณ 28.71 ลำ้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 จำกปี 2561 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นท่ี
กรุงเทพมหำนครมีปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น ในปี 2560 ประมำณ 4.75 ลำ้นตนั  ปี 2561 ประมำณ 4.83 ลำ้น
ตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 จำกปี 2560 และปี 2562 ประมำณ 4.96 ลำ้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 จำกปี 2561  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้นทัว่ประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2563)  จำกกำรท่ี
ประชำกรเพิ่มมำกขึ้น เกิดกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมกำรบริโภคของประชำกร พฤติกรรมกำรทิ้ง
ขยะท่ีไม่ผ่ำนกำรคดัแยก โดยปัญหำกำรจดักำรขยะหรือของเสียถูกก ำหนดเป็นวำระระดับชำติ ซ่ึง
หลำยองคก์รไดต้ระหนกัถึงและใหค้วำมส ำคญั เน่ืองจำกเป็นปัญหำท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก 

ปี 2558 สหประชำชำติ ไดป้ระกำศใช้ เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ประกอบดว้ย 17 เป้ำหมำย (Goal) 169 เป้ำประสงค ์(Target) ครอบคลุมประเด็นกำร
พฒันำดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสมดุล อนัเป็นสำมเสำหลกัของกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน
โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพื่อขจดัควำมยำกจน ลดควำมเหล่ือมล ้ำ โดยไม่ทิ้งใครไวเ้บ้ืองหลงั ไม่ท ำลำย
แหล่งทรัพยำกรและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งใหค้วำมส ำคญัมำกยิง่ขึ้นต่อกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
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ซ่ึงจะต้องร่วมขับเคล่ือนกำรพัฒนำท่ีย ัง่ยืน เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย ัง่ยืนเป้ำหมำยท่ี 12 “สร้ำง
หลกัประกนัใหมี้รูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย ัง่ยนื” (Goal 12: Responsible Consumption and 
Production) (องค์กำรสหประชำชำติ, 2563) เป็นเป้ำหมำยท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในบริบทของ
ประเทศก ำลงัพฒันำท่ีมีเศรษฐกิจขึ้นอยู่กบักำรผลิตเชิงอุตสำหกรรม และวฒันธรรมกำรบริโภคท่ี
เติบโตขึ้ นอย่ำงมำก มีว ัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและวิธีกำรก ำจดัขยะท่ีเป็นมลพิษเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยกำรส่งเสริม
ใหมี้กำรรีไซเคิลและลดขยะในภำคอุตสำหกรรม ธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส ำคญัในกำรสนับสนุน
ประเทศก ำลงัพฒันำกำ้วเขำ้สู่แผนกำรบริโภคท่ีย ัง่ยนืภำยในปี 2573 

ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นเป้ำหมำยในกำรพฒันำประเทศอยำ่งย ัง่ยืนตำม
หลกัธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณำกำรกนั ใช้เป็น
แนวทำงร่วมกนัเพื่อไปสู่เป้ำหมำย ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้ ประกอบดว้ย 5 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นควำม
มัน่คง ดำ้นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกร
มนุษย ์ดำ้นกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ ยุทธศำสตร์
ชำติดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีส ำคญั
เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดำ้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 
ธรรมำภิบำลและควำมร่วมมือระหว่ำงกนัทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใชใ้นกำร
ก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน ให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมให้ไดม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไป
ได ้เป็นกำรด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกนั โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ดำ้น 
ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม น ำไปสู่ควำมยัง่ยืนอย่ำงแทจ้ริง อีกทั้งแผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรคดัแยกขยะเพื่อน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ ตำมกระบวนกำรกำรจดักำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำร
คดัแยกขยะเพื่อน ำกลบัมำใช้ใหม่ให้มำกท่ีสุด เร่งก ำจดัขยะตกคำ้งสะสมในสถำนท่ีก ำจดัในพื้นท่ี
วิกฤต สร้ำงรูปแบบกำรจดักำรขยะและของเสียอนัตรำยท่ีเหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลงังำน 
สร้ำงวินัยของคนในชำติ มุ่งสู่กำรจัดกำรท่ีย ัง่ยืน โดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน และกำรบังคับใช้
กฎหมำย (ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2563) 

ปัจจุบนักรุงเทพมหำนครเร่งพฒันำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดและคดั
แยกขยะให้น ำไปใช้ประโยชน์ท่ีแหล่งก ำเนิด ตำมหลกักำร 3R เพื่อลดปริมำณขยะท่ีตอ้งเก็บรวบรวม
ขนส่งและก ำจดัให้เหลือน้อยท่ีสุด โดยสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชนในภำพรวมโดยประชำสัมพนัธ์
ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ จดักิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมกำรจดักำรขยะในชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร 
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หน่วยงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ฯลฯ โดยพัฒนำเป็นต้นแบบชุมชน โรงเรียน อำคำรส ำนักงำน 
หน่วยงำนรำชกำรท่ีมีระบบกำรจดักำรขยะและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี แลว้ถอดบทเรียนผลส ำเร็จเผยแพร่ขยำย
ผลในวงกวำ้งผ่ำนส่ือต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ ์และกำรใชท้รัพยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ
และมีประสิทธิภำพและลดผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม (ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2563) ผูศึ้กษำจึงมีควำม
สนใจท่ีจะศึกษำควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร ตำม
แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 – 2575 และ แผนปฏิบติัรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ท่ีเน้นรูปแบบกำรจัดกำรขยะท่ีต้นทำงมีเป้ำหมำยเพื่อลดปริมำณขยะจำก
แหล่งก ำเนิดและใชป้ระโยชน์จำกขยะมำกขึ้น โดยมีกำรพฒันำและปรับปรุงรูปแบบกำรด ำเนินกำรให้
เหมำะสมพร้อมกบัส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรจดักำรขยะ
และส่ิงแวดลอ้มชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) และยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน ำไปสู่กำรเสนอแนวทำงกำรพฒันำนโยบำยกำรลดและ
คดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนครให้ประสบควำมส ำเร็จและยัง่ยืนต่อไป  

 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.2.1 นโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนครมีควำมสอดคลอ้งของกบันโยบำย

หรือเป้ำหมำยระดบัชำติอยำ่งไร 
 1.2.2 นโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนครมีควำมเหมำะสมหรือไม่อย่ำงไร 
 1.2.3 แนวทำงกำรพฒันำนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนครมีอะไรบำ้ง 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.3.1 เพื่อประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร

กบันโยบำยหรือเป้ำหมำยระดบัชำติ 
 1.3.2 เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 
 1.3.3 เพื่อเสนอแนวทำงกำรพฒันำนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทรำบถึงควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนครกบั

นโยบำยหรือเป้ำหมำยระดบัชำติ 
 1.4.2 ทรำบถึงควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร 
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 1.4.3 ทรำบถึงแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินนโยบำยกำรลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหำนคร 

 1.4.4 สำมำรถน ำแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินนโยบำยกำรลดและคัดแยกขยะไป
ด ำเนินกำรใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมและยัง่ยนืต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ: นโยบำยกำรลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหำนครตำม

แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561 - 2565 และ แผนปฏิบัติรำชกำร
กรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. 2563 แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559 - 2564) ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื SDG เป้ำหมำยท่ี 12  

 1.5.2 ขอบเขตดำ้นประชำกร: ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนหรือผูอ้  ำนวยกำรกอง 
สังกดัส ำนักส่ิงแวดลอ้ม และหัวหน้ำฝ่ำยหรือเจำ้หน้ำท่ี ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะ
ของส ำนกังำนเขต 

 1.5.3 ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี: ศึกษำนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร 
 1.5.4 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ: ศึกษำนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร

ท่ีน ำไปฏิบติัในช่วงดือนมกรำคม – ธนัวำคม 2563 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.6.1 ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอย หมำยถึง ส่ิงของเหลือใช้จำกกำรบริโภคซ่ึงไม่

สำมำรถใช้กำรไดห้รือไม่ตอ้งกำรใช้แลว้ เป็นของแข็งหรือกำกของเสีย เกิดควำมสกปรกเป็นแหล่ง
เพำะเช้ือโรค ก่อให้เกิดมลพิษ ท่ีส่งผลต่อสุขภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ ซ่ึงเกิดในครัวเรือน หรือชุมชน 
ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงำนซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงงำน 

 1.6.2 ขยะอินทรีย ์หรือขยะย่อยสลำยไดง้่ำย หมำยถึง ขยะท่ีย่อยสลำยไดเ้ร็วสำมำรถน ำไป
หมกัท ำปุ๋ ย เช่น เศษผกัผลไม ้เศษอำหำร ก่ิงไมใ้บไม ้เป็นตน้ 

 1.6.3 ขยะรีไซเคิล หมำยถึง วสัดุเหลือใช้ ซ่ึงสำมำรถน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่ โดยกำร
น ำมำแปรรูปเป็นวตัถุใชส้ ำหรับผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น แกว้ กระดำษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษ
พลำสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยำงรถยนต ์เป็นตน้ 
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 1.6.4 ขยะอนัตรำย หมำยถึง ขยะท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรำยชนิดต่ำง ๆ 
เช่น กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสำรเคมี ภำชนะบรรจุสำรก ำจัดศัตรูพืช หลอดฟูออเรสเซนต์ 
ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอร่ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นตน้ 

 1.6.5 ขยะทัว่ไป หมำยถึง ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล และขยะ
อนัตรำย ซ่ึงย่อยสลำยยำกและไม่คุม้ค่ำในกำรน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โฟมหรือฟอยล์ 
กระดำษหรือพลำสติกปนเป้ือน เป็นตน้ 

 1.6.6 กำรลดและคัดแยกขยะ หมำยถึง กระบวนกำรท่ีมุ่งเน้นน ำขยะไปใช้ประโยชน์ท่ี
แหล่งก ำเนิด ตั้งแต่กำรลดกำรผลิตขยะ กำรใชซ้ ้ ำ และน ำกลบัมำใชใ้หม่ รวมถึงกำรคดัแยกเพื่อทิ้ง
แยกประเภทก่อนเขำ้สู่ระบบก ำจดั เพื่อน ำไปแปรรูปกลบัมำใชป้ระโยชน์ในรูปของพลงังำนหรือปุ๋ ย
อินทรีย ์ลดปริมำณขยะท่ีตอ้งน ำไปก ำจดัขั้นสุดทำ้ย 

 1.6.7 ขยะท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ คือ ขยะท่ีมีกำรผำ่นกำรคดัแยกและสำมำรถน ำ
กลบัมำใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ตำมคุณสมบติัของขยะแต่ละประเภท เช่น 

  - ขยะย่อยสลำยได ้สำมำรถน ำไปแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกั น ้ ำหมกัชีวภำพ เล้ียงสัตว์ 
และก๊ำซชีวภำพ ฯลฯ 

  - ขยะท่ียงัใชไ้ด ้สำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้หรือแปรรูปและสำมำรถ
น ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้เช่น ขวด แกว้ กระดำษ เศษพลำสติก เศษโลหะ และกระป๋องเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

 1.6.8 กำรจัดกำรขยะท่ีย ัง่ยืน หมำยถึง กำรจัดกำรขยะท่ีเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรลด
ปริมำณกำรเกิดขยะ โดยกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ ใช้ซ ้ ำ กำรคดัแยกประเภทของเหลือทิ้งเพื่อเขำ้สู่
กระบวนกำรแปรรูปน ำกลบัมำใชใ้หม่ อย่ำงถูกหลกัสุขำภิบำล ซ่ึงตอบสนองเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ี
ย ัง่ยนืดำ้นกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

 1.6.9 นโยบำย หมำยถึง แบบแผนควำมคิด แนวทำงหรือกรอบท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนหรือใช้เป็นหลักยึดในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำให้มี
ประสิทธิผล และใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมตอ้งกำร 

 1.6.10 กำรประเมินนโยบำย หมำยถึง กำรประเมินผลนโยบำย หมำยถึง กำรประเมิน
กระบวนกำรของกำรด ำเนินนโยบำย ตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำย กำรวิเครำะห์และน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบติัรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจำกนโยบำย เพื่อตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินกำรวำ่
นโยบำยดงักล่ำวมีผลสัมฤทธ์ิท่ีบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยของนโยบำยดงักล่ำวหรือไม่ 

 1.6.11 ควำมสอดคล้องของนโยบำย หมำยถึง ควำมสมบูรณ์ของกระบวนกำรและ
ควำมสัมพันธ์  ระหว่ำงนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของนโยบำยกำรลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561-2565 และ 
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แผนปฏิบติัรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี พ.ศ. 2563 กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564)  



 
 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎีและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 นโยบำยและแผนที่เกีย่วข้องกบักำรจัดกำรขยะ 
2.1.1 เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)                
กำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนเป็นกระบวนกำรเปล่ียนแปลงเพื่อให้กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติในกำร

ลงทุน กำรพฒันำเทคโนโลย ีและสังคมของมนุษย ์สอดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นในปัจจุบนัและอนำคต 
ซ่ึงจะตอ้งค ำนึงถึงควำมยุติธรรมส ำหรับคนในยุคปัจจุบนั (Intra-generational equity) รวมถึงควำม
ยุติธรรมส ำหรับคนในอนำคต (Inter-generational equity) ดว้ย ในกำรประชุมสุดยอดส่ิงแวดล้อม
โลก (Earth Summit 2012) ณ กรุงริโอ เดอ จำเนโร ประเทศบรำซิล ท่ีประชุมมีกำรรับรองเอกสำร 
"The Future We Want" โดยผูน้ ำจำก 192 ประเทศรวมประเทศไทย โดยไดมี้กำรรับรองทำงกำรเมือง
ต่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืและรับรองกำรส่งเสริมกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื และก ำหนดใหมี้เป้ำหมำยกำรพฒันำ
ท่ีย ัง่ยืนขึ้น (Sustainable Development Goals: SDGs) ซ่ึงเป็นกำรก ำหนดแนวทำงท่ีจะน ำมำวดัผล
และประเมินกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำที่ย ัง่ยืนของทุกประเทศทัว่โลก Brundtland Report 
(The World Commission on Environment and Development (WCED), 1987) ใหค้  ำจ ำกดัควำมของ
กำรพัฒนำท่ีย ั่งยืนว่ำเป็น กำรพัฒนำท่ีตอบสนองควำมจ ำเป็นของคนยุคปัจจุบัน โดยไม่ลดขีด
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมจ ำเป็นของคนยุคต่อไป (Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs.) 

United Nations Global Marketplace (UNGM) (2014) ไดก้  ำหนดกรอบกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน 3 มิติ 
คือ มิติส่ิงแวดลอ้ม มิติเศรษฐศำสตร์ และมิติสังคม ดงัภำพท่ี 2.1 
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ภำพท่ี 2.1 เสำหลกัของกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 3 มิติ  
ท่ีมำ : United Nations Global Marketplace: UNGM, 2014 
 
สำมเสำหลกัของกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน คือ มิติสังคม มิติส่ิงแวดลอ้ม และมิติเศรษฐศำสตร์ 

เป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรก ำหนดปัญหำกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยนืท่ีมีปะสิทธิภำพ ซ่ึงจะขำดเสำใดเสำหน่ึง
ไปไม่ได ้หำกขำดเสำใดไปก็จะขำดควำมยัง่ยนืในกำรพฒันำ โดย 3 เสำหลกั ประกอบดว้ย  

1) ควำมยั่งยืนทำงสังคม คือ ควำมสำมำรถในกระบวนกำรด ำเนินกำรท่ีดีเพื่อควำมอยูดี่กิน
ดีของสังคมอยำ่งต่อเน่ือง 

2) ควำมยั่งยืนทำงส่ิงแวดล้อม คือ ควำมสำมำรถในกำรรักษำระดบักำรใชท้รัพยำกร
หมุนเวียน กำรรักษำระดบักำรสร้ำงมลภำวะ และกำรลดกำรสูญเสียทรัพยำกรท่ีไม่หมุนเวียนซ่ึง
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

3) ควำมยั่งยืนทำงเศรษฐศำสตร์ คือ ควำมสำมำรถในกำรสนบัสนุนกำรผลิตทำงเศรษฐกิจ
ในระดบัท่ีก ำหนดไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

ในปี 2558 เม่ือสหประชำชำติ ได้ประกำศใช้เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย ั่งยืน (Sustainable 
Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้ำหมำยกำรพฒันำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals; MDGs) ท่ีหมดอำยุลงในปี 2558 โดยจะเป็นขอ้ผูกพนัส ำหรับชำติสมำชิกท่ีไดใ้ห้กำรรับรอง    
ในกำรประชุมสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (United Nations General Assembly – UNGA) เม่ือวนัท่ี 
25 กันยำยน 2558 รวมทั้งประเทศไทย ซ่ึงเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนดังกล่ำว จะถูกใช้เป็นเคร่ือง
ก ำหนดทิศทำงกำรพฒันำทั้งของไทยและของโลกนบัจำกน้ี จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลำ 
15 ปี ท่ีประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย (Goal) 169 เป้ำประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นกำรพัฒนำ   
ดำ้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสมดุล อนัเป็นสำมเสำหลกัของกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน โดยมี
เป้ำหมำยสูงสุดเพื่อขจดัควำมยำกจน ลดควำมเหล่ือมล ้ำ โดยไม่ทิ้งใครไวเ้บ้ืองหลงั ไม่ท ำลำยแหล่ง
ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้นต่อกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนซ่ึง
จะตอ้งร่วมขบัเคล่ือนกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (ส ำนกัยทุธศำสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหำนคร, 2563) 
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SDGs จึงเป็นกรอบแนวทำงในกำรพฒันำของนำนำประเทศระหวำ่งปี 2559-2573 ใหแ้ต่ละ
ประเทศร่วมกนัพฒันำโลกใหมี้ควำมสมดุลและยัง่ยนื มีเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำเศรษฐกิจเพื่อขจดัควำม
ยำกจนให้หมดไป พร้อมกบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและคุณภำพชีวิตของส่ิงมีชีวิตบนโลกสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของสังคม ใช้กำรบริหำรจัดกำรท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ เป็นกลไกกำร
เช่ือมโยงระดบัสำกล  

เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนเป้ำหมำยท่ี 12 “สร้ำงหลกัประกนัให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ีย ัง่ยืน” (Goal 12: Responsible Consumption and Production) เป็นเป้ำหมำยท่ีมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งในบริบทของประเทศก ำลังพัฒนำท่ีมีเศรษฐกิจขึ้ นอยู่กับกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรม และ
วฒันธรรมกำรบริโภคท่ีเติบโตขึ้นอย่ำงมำก มีวตัถุประสงค์ในกำรจดักำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
ร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพและวิธีกำรก ำจดัขยะท่ีเป็นมลพิษเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้บรรลุเป้ำหมำย
กำรส่งเสริมให้มีกำรรีไซเคิลและลดขยะในภำคอุตสำหกรรม ธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส ำคญัในกำร
สนับสนุนประเทศก ำลังพฒันำก้ำวเข้ำสู่แผนกำรบริโภคท่ีย ัง่ยืนภำยในปี 2573 มีเป้ำประสงค์ท่ี
ครอบคลุมประเด็น กำรจดักำรและกำรใชท้รัพยำกรธรรมธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ยืน ลด
ของเสียท่ีเป็นอำหำร (Food waste) ลดกำรปล่อยสำรเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชำติและ
จดักำรอย่ำงถูกตอ้ง ลดของเสียโดยกระบวนกำร Reuse และ Recycle ให้บริษทัขำ้มชำติและบริษทั
ขนำดใหญ่น ำ SDGs ไปผนวกรวมกบัขอ้มูลดำ้นควำมยัง่ยืน จดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐอยำ่งย ัง่ยืน สร้ำงควำม
ตระหนักถึงกำรพัฒนำท่ีย ั่งยืนในสังคม ในเชิงนโยบำยเป้ำหมำยน้ีเน้นให้มีกำรสนับสนุนขีด
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของประเทศก ำลงัพฒันำให้น ำไปสู่รูปแบบกำรผลิตและบริโภคท่ีย ัง่ยืน
ยิ่งขึ้นของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน พฒันำเคร่ืองมือในกำรประเมินผลกระทบของกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน ต่อกำร
ท่องเท่ียวท่ีน ำมำสู่กำรจำ้งงำนและส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน และยกเลิกกำรบิดเบือน
ตลำดและกำรอุดหนุนกำรผลิตและบริโภคพลงังำนจำกเช้ือเพลิงฟอสซิลเหล่ำน้ีอย่ำงส้ินเปลือง และ
ปรับโครงสร้ำงภำษีและรำคำใหส้ะทอ้นผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (SDG Move, 2562) 

กำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื คือ กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจจะด ำเนินกำรต่อเน่ืองและมีเสถียรภำพ
โดยมีคุณภำพและสมดุล เอ้ือประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่ และเป็นกำรเติบโตท่ีใชเ้ทคโนโลยีสะอำด 
ไม่สร้ำงมลพิษเกินอตัรำกำรผลิตท่ีสมควร ส่วนกำรบริโภคท่ีย ัง่ยืน คือ รูปแบบกำรใชพ้ลงังำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรเลือกใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม และลดของ
เสียหรือกำกจำกกำรบริโภค ในขณะท่ีกำรผลิตท่ีย ัง่ยนื คือ กำรเลือกวตัถุดิบและจดักำรกระบวนกำร
ผลิตให้มีประสิทธิภำพ ไม่ก่อให้เกิดกำกของเสียท่ีไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้มจนเกินไป กำรเลือกใช้
เทคโนโลยกีำรผลิตท่ีสะอำด (คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559) 
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จ ำลอง โพธ์ิบุญ (2560) กล่ำวถึงหลกักำรพื้นฐำน 2 ประกำรของหลกักำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื ดงัน้ี 
1) กำรพฒันำตอ้งสำมำรถตอบสนองควำมจ ำเป็นพื้นฐำนของมนุษยไ์ด้ ซ่ึงควำมจ ำเป็น

พื้นฐำน ไดแ้ก่ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศยั กำรมีงำนท ำ และตอ้งให้ควำมส ำคญักบัผูท่ี้ยำกจน
ขำดแคลนเป็นอนัดบัแรก 

2) กำรพฒันำไม่ได้มีขีดจ ำกัดท่ีตำยตวัแต่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีท่ีเรำใช้ องค์กรทำงสังคม 
และผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนน้ีท่ีมีต่อทรัพยำกรส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งควำมสำมำรถของโลกในกำร
รองรับผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย ์ซ่ีงเรำสำมำรถจดักำรและปรับปรุงไดท้ั้งเทคโนโลยีและ
องคก์รทำงสังคมใหเ้หมำะสมกบัควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจแนวทำงใหม่ได ้

จ ำลอง โพธ์ิบุญ (2560) กล่ำวว่ำ กำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนจะบรรลุผลส ำเร็จไดน้ั้น ตอ้งมีระบบ
ส ำคญัช่วยสนบัสนุน ดงัน้ี 

1) ระบบกำรเมืองท่ีเปิดโอกำสใหป้ระชำชนพลเมืองมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
2) ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยัง่ยืน อยู่บนหลักกำรพึ่งตนเอง ซ่ึงสำมำรถสร้ำง

ผลประโยชน์และควำมรู้ 
3) ระบบสังคมท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ท่ีเกิดจำกกำรพฒันำได ้
4) ระบบกำรผลิตซ่ึงค ำนึงถึงควำมยัง่ยนืของระบบนิเวศ 
5) ระบบเทคโนโลยท่ีีมีกำรหำวิธีกำรแกไ้ข/ปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 
6) ระบบนำนำชำติท่ีช่วยส่งเสริมรูปแบบกำรคำ้ กำรเงิน และกำรคลงัอยำ่งย ัง่ยนื 
7) ระบบบริหำรท่ีมีควำมยดืหยุน่และมีศกัยภำพท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงตวัเอง 
2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นเป้ำหมำยส ำคญัท่ีในกำรพฒันำประเทศอย่ำง

ย ัง่ยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้
สอดคลอ้งและบูรณำกำรกนั เพื่อจะก่อให้เกิดพลงัผลงัดันร่วมกนัไปสู่เป้ำหมำยตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไว ้โดยแบ่งเป็น 6 ดำ้น ไดแ้ก่  
 1) ดำ้นควำมมัน่คง  
 2) ดำ้นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
 3) ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน  
 4) ดำ้นกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัทำงสังคม  
 5) ดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 6) ดำ้นกำรปรับสมดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ   
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ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีเป้ำหมำย
กำรพฒันำท่ีน ำไปสู่กำรพฒันำท่ียงัยืนในมิติด้ำนสังคม มิติด้ำนเศรษฐกิจ มิติด้ำนส่ิงแวดล้อม        
มิติดำ้นธรรมำภิบำลและมิติดำ้นควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกนัทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศแบบบูรณำกำร ใชเ้ป็นตวัก ำหนดกลยทุธ์และแผนงำน และให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขำ้มำมี
ส่วนร่วมให้ได้มำกท่ีสุดโดยด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตรวมกันอย่ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม สู่ควำมยัง่ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป ซ่ึงน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,2563) 

แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (18) กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำร
อนุรักษ์ คุม้ครอง ฟ้ืนฟู และสร้ำงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน ส่งเสริมควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีระบบนิเวศท่ีสมดุล สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งในเขตเมืองและ
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกำรลงทุนและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่ควำมยัง่ยืน 
โดยให้ควำมส ำคญักบัประเด็นต่ำง ๆ ทั้งกำรดูแลฐำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง กำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ กำรบริหำรจดักำรมลพิษทั้งระบบ ตลอดจนกำรพฒันำและด ำเนินกำรโครงกำรท่ี
ยกระดบักระบวนทศัน์ เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศใหพ้ฒันำดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม และ
วฒันธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ตำมแนวทำงกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยให้ไดต้ำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้ปัญหำขยะมูลฝอยใน
ภำพรวมของประเทศ ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม บนฐำนของควำมรับผิดชอบร่วมกันตำม
บทบำทหนำ้ท่ีของทุกภำคส่วน  (ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2563) 

ประเทศไทยมีไดมี้ควำมพยำยำมในกำรเร่ิมตน้อย่ำงบูรณำกำรตั้งแต่นโยบำยรัฐบำลท่ีนอ้ม
น ำศำสตร์พระชำ หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำขับเคล่ือนกำรพฒันำประเทศเพื่อกำรพฒันำ
อย่ำงย ัง่ยืน ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ก ำหนดวิสัยทศัน์ “ ประเทศมีควำม
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันำแลว้ ด้วยกำรพฒันำ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” และ
จดัท ำแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติภำยใตก้รอบแผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยกำรมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วนในสังคมในทุกขั้นตอน 

2.1.3 Roadmap กำรจัดกำรขยะและของเสียอนัตรำยของประเทศ 
Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยตำมนโยบำยรัฐบำลก ำหนดแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะของประเทศ 4 ประกำร (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ไดแ้ก่ 
1) กำรก ำจดัขยะเก่ำ ปิดสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย ปรับปรุงสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยเดิมให้

ด ำเนินกำรไดถู้กตอ้งตำมหลกัวิชำกำร หรือก ำจดัในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือผลิต
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เป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมกำรลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม กรณีสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย
เป็นของเอกชนด ำเนินงำนไม่ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมำยใหด้ ำเนินกำรอยำ่งถูกตอ้ง 

2) สร้ำงรูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีเหมำะสม เนน้กำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำง จัดกำรขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และก ำจัดโดยเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสำนเนน้กำรแปรรูปเป็นพลงังำน หรือท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้จดัให้มีสถำนท่ีเก็บ
รวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชนของจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง และส่งเสริมภำคเอกชนลงทุนหรือ
ด ำเนินงำนระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และก ำจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย 

3) วำงระเบียบ มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย โดยออก
ระเบียบให้ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูก้  ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินภำยในจงัหวดัให้มีประสิทธิภำพและถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร จดัท ำแผนแม่บทกำร
บริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ และก ำหนดรูปแบบเทคโนโลยีทำงเลือกส ำหรับกำรก ำจดั
ขยะมูลฝอยของศูนยก์ ำจดัขยะมูลฝอยรวมแต่ละขนำด ออกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียม
ค่ำบริกำร หลกัเกณฑ์กำรจดัเก็บส ำหรับมูลฝอยของเสียอนัตรำยชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ กำรออก
กฎระเบียบเร่ืองระบบกำรตรวจสอบควบคุมกำรจดัตั้งและด ำเนินงำนสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย และ
ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินให้มีกำรคดัแยกขยะมูลฝอย (ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสีย
อันตรำย) และห้ำมทิ้งของเสียอันตรำยปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตำมกฎกระทรวงท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด 

4) สร้ำงวินัยของคนในชำติมุ่งสู่กำรจัดกำรท่ีย ัง่ยืน โดยตรวจสอบและด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยแก่ผูล้กัลอบทิ้ง ลกัลอบก ำจดั ขยะมูลฝอยชุมชน กำกอุตสำหกรรม กำกกมัมนัตรังสี ของ
เสียอนัตรำยและมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีไม่ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด รณรงค์ประชำสัมพนัธ์ให้
ควำมรู้ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงควำมตระหนกัให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรจดักำรขยะมูลฝอย 
ตั้งแต่กำรลด คดัแยกท่ีตน้ทำง จนถึงกำรก ำจดัขั้นสุดทำ้ย ตลอดจนลดกำรใชถุ้งพลำสติกและหันมำ
ใชว้สัดุอ่ืนแทน สร้ำงจิตส ำนึกและวินยัในกำรจดักำรขยะมูลฝอยให้แก่นกัเรียนและเยำวชน โดยให้
มีกำรปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถำนศึกษำทุกแห่งเป็นตวัอยำ่ง 

2.1.4 แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 
แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 (กรมควบคุมมลพิษ, 

2559) มีกรอบแนวคิดส ำคญั ไดแ้ก่ 
1) หลักกำร 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดกำรใช้น้อย กำรใช้ซ ้ ำและกำรน ำ

กลบัมำใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ณ แหล่งก ำเนิด ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชำชนใน
จดักำรขยะมูลฝอย กำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้ำงจิตส ำนึกใหเ้ยำวชนและประชำชนให้
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เกิดวินัยลดกำรบริโภคท่ีฟุ่ มเฟือย เพื่อลดกำรเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ณ แหล่งก ำเนิด 
สนบัสนุนกำรผลิตและกำรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหมี้กำรใชซ้ ้ำกำรคดัแยก
และน ำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยมำใช้ประโยชน์ใหม่ให้มำกท่ีสุดก่อนกำรก ำจัดในขั้น
สุดทำ้ย ส่งเสริมและพฒันำธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจทุกภำคส่วนให้ลดและคดัแยก
ขยะ ภำคเอกชนตอ้งมีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมกำรใช้วสัดุท่ี
สำมำรถใชซ้ ้ำ หรือน ำกลบัมำแปรรูปใชใ้หม่ตำมหลกักำร 3Rs 

2) กำรก ำจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยแบบศูนยร์วม และกำรแปรรูปผลิตพลงังำน
จดักำรขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรำยชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยร์วม โดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีกำรจดัระบบรองรับกำรเก็บรวบรวม ขนส่งแบบแยกประเภท ด ำเนินกำรก ำจดัขยะมูลฝอย
แบบศูนยร์วม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสำนอย่ำงเหมำะสม เน้นกำรจดักำรและกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอยเป็นหลกัเพื่อลดผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบคดัแยก ระบบหมกัปุ๋ ย 
เตำเผำ กำรฝังกลบ ส่วนกำรน ำขยะมูลฝอยมำแปรรูปเป็นพลงังำนโดยถือเป็นผลพลอยได้และเป็น
แรงจูงใจให้เอกชนเขำ้มำร่วมลงทุน รวมทั้งกำรผลกัดนัให้มีศูนยร์วบรวมของเสียอนัตรำยของจงัหวดั 
และสนบัสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภำพหรือเอกชนเขำ้มำบริหำรจดักำรมูลฝอย
ติดเช้ือแบบศูนยร์วมให้ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ และจดัให้มีสถำนีขนถ่ำยขยะมูลฝอยหรือกำร
แปรรูปเพื่อผลิตพลงังำน รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะมูลฝอยเป็นกำรเฉพำะ
ส ำหรับพื้นท่ีท่องเท่ียว และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งให้เหมำะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ออกกฎระเบียบก ำหนด
อตัรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หลกัเกณฑ์และมำตรฐำนกำรลด คดัแยกเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
ก ำจดัขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรำยชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ รวมถึงหลกัเกณฑ ์แนวทำงกำรจดักำร 
คู่มือปฏิบติัเพื่อสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีน ำไปใชด้ ำเนินกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

3) ควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรำยส่งเสริมบทบำทของทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนใหมี้จิตส ำนึก
และวินัยในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ตั้งแต่กำรคดัแยกขยะมูลฝอย ท่ีตน้ทำง
จนถึงกำรก ำจดัขั้นสุดทำ้ยใหข้อ้มูลข่ำวสำรและสำมำรถเขำ้ร่วมรับรู้ ให้ขอ้เสนอแนะ ร่วมตดัสินใจ
และร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยตั้งแต่ตน้ เพื่อลด
ควำมขดัแยง้และกำรต่อตำ้นจำกประชำชนในกำรก่อสร้ำงสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรำยได้อีกทำงหน่ึง และส่งเสริมและสนับสนุนภำคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด ำเนินงำน
ระบบจดักำรขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตรับผิดชอบผลิตภณัฑข์องตนเองเม่ือหมดอำยุกำรใช้งำน 
ตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมกำรเก็บขน กำรรีไซเคิล และกำรบ ำบดัก ำจดัอย่ำงปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม
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ตำมหลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู ้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เพื่อ
ส่งเสริมกำรปรับปรุงดำ้นส่ิงแวดลอ้มของกระบวนกำรผลิตอย่ำงครบวงจร รวมถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรรวบรวมและขนส่งไปก ำจดัอย่ำงเหมำะสม อนัเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำร
บริโภคอยำ่งย ัง่ยนื 

มำตรกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 
2564 มุ่งเน้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยอย่ำงเป็นระบบและบูรณำกำร โดยกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ประกอบดว้ย 3 มำตรกำร ไดแ้ก่ 

1) สนับสนุนและขยำยผลให้มีกำรจดักำรขยะมูลฝอย ตั้งแต่บำ้นเรือน สถำนศึกษำ สถำน
ประกอบกำร รวมทั้งสถำนบริกำรต่ำง ๆ ทั้งในชุมชนและสถำนท่ีท่องเท่ียว เพื่อลดปริมำณกำรเกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย สนบัสนุนกำรเลือกใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคดัแยกและน ำขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยกลบัมมำใชป้ระโยชน์
ใหม่ให้มำกท่ีสุด ส่งเสริมกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เลือกใช้
วสัดุท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอน
กำรผลิต เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีอำยุกำรใชง้ำนนำนขึ้น สำมำรถน ำกลบัมำใชซ้ ้ำไดห้ลำยคร้ัง เพื่อให้เกิด
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย ัง่ยนื (Sustainable consumption and production) 

2) องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจงัหวดัด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ขนส่ง และก ำจดัขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองจดัให้มีศูนยก์  ำจดัขยะมูลฝอย
รวม (Cluster) โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสำนอยำ่งเหมำะสม จดัใหมี้สถำนท่ีรวบรวมและจดักำร
ของเสียอนัตรำยชุมชน สถำนท่ีก ำจดักำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำย และศูนยก์  ำจดัมูลฝอยติดเช้ือ
ใหเ้พียงพอ โดยสนบัสนุนภำคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด ำเนินงำนระบบจดักำรขยะมูลฝอย และ
พฒันำและปรับปรุงกฎหมำย 

3) สร้ำงจิตส ำนึกใหก้บัประชำชนตั้งแต่ระดบัเยำวชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรจดักำรขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรำยตั้งแต่กำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอย จำกบำ้นเรือน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร 
รวมทั้งสถำนบริกำรต่ำง ๆ กำรคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยจนถึงกำรก ำจดัขั้นสุดทำ้ย 
พฒันำองค์ควำมรู้ รูปแบบเทคโนโลยีกำรบ ำบดั/ก ำจดัขยะมูลฝอย ของเ สียอนัตรำย รวมถึงวสัดุ
ทดแทนวสัดุท่ีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑแ์ละก ำจดัยำก พฒันำและเช่ือมโยงระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำรจดักำร
อยำ่งมีประสิทธิภำพ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยโดยใช้กลไก
ทำงเศรษฐศำสตร์ และกลไกทำงสังคม (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
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2.1.5 แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนท่ีถูกใชใ้ห้

เป็นกลไกเช่ือมโยงสู่กำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำ ซ่ึงก ำหนดเป้ำหมำยและตวัช้ีวดัท่ีจะตอ้งบรรลุผลลพัธ์
และผลสัมฤทธ์ิของกำรพฒันำ รวมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำในรำยละเอียดท่ีตอ้งเช่ือมต่อถึง
กำรปฏิบติัท่ีตอ้งด ำเนินกำรในช่วง 5 ปี โดยไดก้ ำหนดแผนงำน/โครงกำรส ำคญั (Flagship Program) 
และประเด็นพฒันำเชิงบูรณำกำรท่ีส ำคญั ในช่วง 5 ปีแรกของกำรขบัเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำร
ปฏิบติั จะท ำให้ระบบกำรจดัสรรงบประมำณ กำรบริหำรจดักำรงบประมำณแผ่นดิน แผนส ำหรับ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทำงกำรเงินและกำรคลงัภำครัฐ และระบบกำรติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำ ตลอดจนระบบกำรติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมำก นอกจำกน้ีในแผนพฒันำฯ 
ฉบบัท่ี 12 มีแนวทำงกำรพฒันำจงัหวดั ภำค และเมือง ท่ีก ำหนดพื้นท่ีเป้ำหมำย สำขำกำรผลิตและ
บริกำรเป้ำหมำยท่ีชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัและก ำกบัใหก้ำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำเชิง
พื้นท่ี จงัหวดั ภำค และเมือง เกิดผลสัมฤทธ์ิและสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยรวมของประเทศ รวมทั้งได้
ก ำหนดแนวทำงเพื่อสนบัสนุนกำรขบัเคล่ือนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศท่ีสภำปฏิรูปแห่งชำติและ
สภำขบัเคล่ือนกำรปฏิรูปไดเ้สนอและตอ้งเร่งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จในช่วง 5 ปีน้ี 

 กำรจดัท ำแผนพฒันำฉบบัน้ี เนน้กระบวนกำรมีส่วนร่วม ทั้งจำกภำครัฐ เอกชน ประชำชน 
และภำคกำรศึกษำ ในทุกพื้นท่ีของประเทศ โดยยึดหลกั “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำร
พฒันำท่ีย ัง่ยนื” และ “คนเป็นศูนยก์ลำงกำรพฒันำ” ท่ีต่อเน่ืองจำกแผนพฒันำฯ ฉบบัท่ี 9-11 และยึด
หลกักำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีลดควำมเหล่ือมล ้ำและขบัเคล่ือนกำรเจริญเติบโตจำกกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตบนฐำนกำรใช้ภูมิปัญญำและนวตักรรม ส ำหรับกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ของ
แผนพฒันำฯ ฉบบัน้ียึดวิสัยทศัน์ของกรอบยทุธศำสตร์ชำติท่ีก ำหนดว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมัน่คง 
มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยและตวัช้ีวดัในดำ้นต่ำงๆ ของแผนพฒันำฯ ไดย้ดึเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี มำ
เป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำย โดยท่ีเป้ำหมำยและตวัช้ีวดัตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบเป้ำหมำยกำร
พฒันำเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีองค์กรระหว่ำงประเทศก ำหนดขึ้น เช่น เป้ำหมำยกำร
พฒันำท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ท่ีองคก์ำรสหประชำชำติก ำหนดขึ้น และ
แนวทำงกำรพฒันำไดบู้รณำกำรนโยบำยและประเด็นพฒันำท่ีส ำคญัของประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ
และไทยแลนด ์4.0 

 ประเด็นกำรพฒันำหลักท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรขยะ ตำมแผนพฒันำฯ ฉบับท่ี 12 คือ
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยนื ในประเด็นกำรสร้ำง
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ควำมมัน่คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดบัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม เนน้กำรรักษำและฟ้ืนฟู
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ สนบัสนุนกำรเติบโตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแกไ้ขปัญหำวิกฤตส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลด
มลพิษท่ีเกิดจำกกำรผลิตและกำรบริโภค พฒันำระบบบริหำรจดักำรท่ีโปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม 
กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เร่งเตรียมควำมพร้อมในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้ง
บริหำรจดักำรเพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นภยัพิบติัทำงธรรมชำติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษำและฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 

2.1.6 แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 
แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 ก ำหนดวิสัยทศัน์กำรจดักำรมูลฝอย

ในประเด็นยทุธศำสตร์มหำนครปลอดภยัว่ำ “กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยและของเสีย
อนัตรำยดว้ยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero waste management) โดยน ำกลบัมำใชใ้หม่ (Recycle) และ
ท ำให้ขยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและก ำจดัท่ีเหลือ (Residue) ดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” โดยปี 2575 
มีเป้ำหมำยส ำคญั คือ ปริมำณมูลฝอยท่ีสำมำรถน ำกลบัไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 เม่ือเทียบ
กบั ปี 2556 (ปี 2556 เฉล่ีย 9,963 ตนัต่อวนั) โดยมูลฝอยท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ คือ มูลฝอยท่ี
มีกำรผำ่นกำรคดัแยกและสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น มูลฝอยยอ่ยสลำยได ้สำมำรถ
น ำไปแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกั น ้ ำหมกัชีวภำพ เล้ียงสัตว์ และก๊ำซชีวภำพ เป็นตน้ มูลฝอยท่ียงัใช้ได้
สำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้หรือแปรรูปและสำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้เช่น ขวด แกว้
กระดำษ เศษพลำสติก เศษโลหะ และกระป๋องเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ (ส ำนกัยทุธศำสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหำนคร, 2558) โดยไดแ้บ่งกำรด ำเนินกำรตำมแผนเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี ซ่ึงไดป้รับให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยด ำเนินกำรจดัท ำแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะท่ี 1 
พ.ศ. 2556-2560 และแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561-2565 สำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1) แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556-2560 ไดก้ ำหนดภำรกิจ
พื้นฐำนและผลส ำเร็จหลักในกำรจัดกำรมูลฝอยไว้ ดังน้ี (ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหำนคร, 2558) 

1) ถนน พื้นท่ีสัญจร ไม่สกปรกรกรุงรัง แม่น ้ำ คูคลอง มีควำมสะอำด ปรำศจำกขยะและวชัพืช 
2) ขยะมูลฝอยจำกบำ้น สถำนประกอบกำร สถำนท่ีรำชกำร ถังขยะริมถนน จุดจัดเก็บ 

ไดรั้บกำรจดัเก็บอยำ่งทัว่ถึง และสม ่ำเสมอ ไม่มีขยะตกคำ้ง 
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3) ขยะมูลฝอย ขยะอันตรำย ขยะติดเช้ือ ส่ิงปฏิกูลและไขมัน ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูก
สุขลกัษณะ ไม่เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4) ขยะมูลฝอยมีปริมำณลดลง และไดรั้บกำรจดักำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556-2560 ไดก้ ำหนดเป้ำประสงค์

ในกำรจดักำรขยะมูลฝอยไวใ้นยทุธศำสตร์มหำนครปลอดภยั ดำ้นปลอดมลพิษ เพื่อใหบ้รรลุภำรกิจ
พื้นฐำนและผลส ำเร็จหลกั ภำยในปี 2560  วำ่ “ กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอย
ท่ีแหล่งก ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิดจนถึงกำรก ำจดัอยำ่งถูกตอ้ง
ตำมหลกัวิชำกำร” โดยก ำหนดกลยทุธ์และเป้ำหมำยตวัช้ีวดักลยทุธ์ดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดตำมหลกักำร 3R มี 2 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 

1) ร้อยละของปริมำณมูลฝอยท่ีคดัแยกท่ีแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 จำก 
ปีฐำน 2556 

2) ปริมำณมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดเ้พื่อก ำจดัลดลงร้อยละ 5 จำกปีฐำน 2556 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน และประชำชนในกำร

จดักำรมูลฝอย มี 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
1) จ ำนวนชุมชนท่ีมีกำรจดักำรมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 จำก 

ปีฐำน 2556 
2) จ ำนวนหน่วยงำน องค์กรของรัฐ เอกชน มีกำรจดักำรมูลฝอยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จำก  

ปีฐำน 2556 
กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเก็บมูลฝอยอนัตรำยจำกแหล่งก ำเนิด มี 1 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  

ปริมำณขยะอันตรำยที่สำมำรถคัดแยกได้จำกแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้ น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 จำก
ปีฐำน 2556 

กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรขยะอิเลก็ทรอนิกส์ (e-waste) มี 1 ตวัช้ีวดั คือ  ร้อยละ
ของปริมำณขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน ำกลบัมำรีไซเคิลเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 จำกปีฐำน 2556 

กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำจดัมูลฝอยดว้ยกำรแปรรูปน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ มี    
1 ตวัช้ีวดั คือ ร้อยละของมูลฝอยท่ีน ำมำบ ำบดัแลว้กลบัไปใชป้ระโยชน์ท่ีศูนยก์  ำจดัมูลฝอยฯ เพิ่มขึ้น 
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 100 จำกปีฐำน 2556  

กลยุทธ์ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มี     
1 ตวัช้ีวดั คือ ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ไม่นอ้ยกว่ำ  
ร้อยละ 80  
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2) แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2561 - 2565 เป็นแผนต่อ
เน่ืองมำจำกแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร 20 ปี ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556-2560  ซ่ึง (ส ำนักยุทธศำสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหำนคร, 2560)ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยในปี 2565 ดำ้นกำรจดักำรมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนครให้เป็นกำรจดักำรทรัพยำกรโดยส่งเสริมกำรลด คดัแยกมูลฝอยและน ำกลบัมำใช้
ประโยชน์ท่ีแหล่งก ำเนิดโดยประชำชนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อท ำให้มูลฝอยเหลือนอ้ยท่ีสุดและ
ก ำจัดส่วนท่ีเหลือด้วยกำรเปล่ียนมูลฝอยให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำหรือปุ๋ ยอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัยและสะอำดเพื่อให้กรุงเทพมหำนครเป็นมหำนครท่ีจัดกำรมูลฝอยอย่ำงย ัง่ยืนและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยได้มีกำรปรับกลยุทธ์จำก
แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2556-2560 เหลือ 5 กลยทุธ์ ดงัน้ี   

กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดตำมหลกักำร 3R มี 2 ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ 

1) ร้อยละของปริมำณมูลฝอยท่ีคดัแยกท่ีแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 จำก     
ปีฐำน 2556 

2) ปริมำณมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดเ้พื่อก ำจดัลดลงร้อยละ 10 จำกปีฐำน 2556 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน และประชำชนในกำร

จดักำรมูลฝอย มี 1 ตวัช้ีวดั คือ ร้อยละจ ำนวนชุมชน สถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนท่ีจดักำรมูลฝอยเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556  

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเก็บมูลฝอยอนัตรำยจำกแหล่งก ำเนิด มี 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่   
1) ปริมำณขยะอนัตรำยท่ีสำมำรถคดัแยกไดจ้ำกแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้น ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 30 

จำกปีฐำน 2556 
2) ร้อยละของปริมำณมูลฝอยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-waste) ท่ีสำมำรถคดัแยกไดจ้ำกแหล่งก ำเนิด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (ปีฐำน พ.ศ. 2560) 
กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำจดัมูลฝอยดว้ยกำรแปรรูปน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ มี    

1 ตวัช้ีวดั คือ ร้อยละของมูลฝอยท่ีน ำมำบ ำบดัแลว้กลบัไปใชป้ระโยชน์ท่ีศูนยก์  ำจดัมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 100 จำกปีฐำน 2556  

กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มี 
1 ตวัช้ีวดั คือ ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85  
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2.1.6 แผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 - 2562 
ตำม Road Map กำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยของประเทศ ก ำหนดกรอบแนว

ทำงกำรบริหำรจดักำรขยะตำมแนวคิดขยะเป็นทรัพยำกร มุ่งเนน้กำรลดและคดัแยกขยะท่ีแหล่งก ำเนิด 
ควบคุมปริมำณขยะ กำรเก็บรวบรวม และกำรก ำจดัแยกประเภท ดว้ยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำง
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทุกภำคส่วน เพื่อให้กำรจดักำรขยะมีประสิทธิภำพ สำมำรถลดปริมำณขยะท่ีตอ้ง
น ำไปฝังกลบให้มำกท่ีสุด โดยน ำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงำนและปุ๋ ยอินทรีย์หรือ
น ำไปใชป้ระโยชน์ในรูปของทรัพยำกร ซ่ึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรระยะ 5 ปีหรือ พ.ศ. 2558 
- 2562 คือ 1) ปริมำณขยะมูลฝอยจำกบำ้นเรือนท่ีเก็บไดล้ดลงไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 7 ในปี 2562 เม่ือเทียบ
กบัปี 2556  2) ปริมำณขยะมูลฝอยอนัตรำยจำกบำ้นเรือนท่ีจดัเก็บไดเ้พิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 20 ในปี 
2562 เม่ือเทียบกบัปี 2556 3) ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกก ำจดัดว้ยเทคโนโลยีก ำจดัมูลฝอยเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 โดย (ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร, 2558) มีกำรก ำหนด
แนวคิดกำรจดักำรขยะมูลฝอยเป็น 5 ยทุธศำสตร์ ดงัน้ี 

1) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดักำรขยะมูลฝอยทัว่ไปและขยะอนัตรำย เพื่อช่วยลดปัญหำ
ระบบก ำจดัท่ียงัไม่เหมำะสมกบักำรจดักำรขยะแยกประเภท และกำรน ำมูลฝอยกลบัมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่แหล่งก ำเนิดจนถึงปลำยทำงในระบบก ำจดั ยุทธศำสตร์น้ีจึงมุ่งเน้นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยตั้งแต่กำรส่งเสริมให้มีกำรลดและคดัแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทจำกตน้ทำง ดว้ยกำรน ำหลกักำร 3Rs มำใช ้เพื่อให้มีขยะเหลือนอ้ยท่ีสุดในกำรน ำไปก ำจดั 
ส่งเสริมกำรคดัแยกขยะอนัตรำยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจำกขยะทัว่ไป พฒันำกระบวนกำรเก็บ
ขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกบัเทคโนโลยีก ำจดัขยะมูลฝอย รวมทั้งยงัมีกำร
ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำใช้ในกำรเก็บขน ก ำจดั และเพิ่มมูลค่ำ
ใหก้บัขยะมูลฝอย 

2) กำรสร้ำงวินัยและกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชำชนและภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรจัดกำรขยะเป็นยุทธศำสตร์ท่ีให้ควำมส ำคัญกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนทั้ งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในกำรร่วมมือกนัจดักำรขยะมูลฝอย โดยกำรส่งเสริมให้ประชำชน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหำขยะมูลฝอย กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชนและชุมชนในกำรจดักำรขยะมูลฝอย กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและมำตรกำรทำง
เศรษฐศำสตร์ในกำรควบคุมปริมำณขยะมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้น กำรด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์น้ี
สำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจดักำรมูลฝอยได ้เพรำะถำ้ประชำชนมี
ควำมรู้ในกำรจดักำรขยะมูลฝอยจะท ำใหส่้งผลต่อพฤติกรรมกำรทิ้งของเหลือใชห้รือบรรจุภณัฑต่์ำง ๆ 
ใหเ้หลือนอ้ยลง 
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3) กำรบูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรจดักำรขยะ มุ่งเนน้กำรบูรณำกำรกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยให้ครบวงจร ตั้ งแต่กำรจัดท ำแผน และกำรน ำแผนไปปฏิบัติตลอดจนกำร
สนับสนุนงบประมำณและองค์ควำมรู้ เม่ือมีแผนในกำรด ำเนินงำนจะท ำให้หน่วยงำนสำมำรถ
ก ำหนดเป้ำหมำย กำรจดัสรรงบประมำณ ในกำรจดัท ำมำตรกำรและโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อควบคุม
และลดปริมำณมูลฝอย โดยให้มีควำมสอดคล้องกับแผนบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหำนคร 

4) กำรเพิ่มศกัยภำพของกรุงเทพมหำนครในกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยกำรพฒันำควำมรู้
และทกัษะของบุคลำกรกรุงเทพมหำนครเก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอยกำรเสริมสร้ำงทศันคติเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครในกำรปฏิบัติงำนด้ำนขยะ และกำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนในกำรจดักำรขยะในประเทศและต่ำงประเทศ 

5) กำรวิจยัและพฒันำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรจดักำรขยะมูลฝอยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจยัในงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรขยะมูลฝอย และสนับสนุนให้มีกำร
พฒันำองคค์วำมรู้และนวตักรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรขยะมูลฝอย ซ่ึงจะช่วยให้เกิดองค์
ควำมรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะน ำมำประยกุตใ์ชแ้ละแกไ้ขปัญหำ กำรจดักำรขยะมูลฝอยใน
พื้นท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
 กล่ำวโดยสรุปคือ กำรด ำเนินนโยบำยดำ้นกำรจดักำรมูลฝอยให้ประสบผลส ำเร็จและมี
ประสิทธิภำพตอ้งเร่ิมกระบวนกำรตั้งแต่กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เห็นควำมส ำคญัของปัญหำขยะที่เกิดขึ้น และตอ้งมีกำรส่งเสริมควำมรู้
บูรณำกำรควำมร่วมมือกบัทุกภำคส่วนที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้รวมถึงกำร
พฒันำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีกำรน ำ
ขยะไปใชป้ระโยชน์ให้ไดม้ำกท่ีสุด ท่ีเหมำะสมกบัสภำพพื้นท่ีท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร 
 

2.2 แนวคิดกำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กำรบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นท ำให้เกิดปัญหำขยะซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งคุณภำพ

ชีวิตของประชำชน ซ่ึงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวตอ้งมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และทรัพยำกรใน
กระบวนกำรจดักำร ดงัท่ี Tchobanoglous G., Theisen H. and Vigil S.A. (1993) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ กำร
จดักำรขยะมูลฝอยเป็นกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรควบคุมกำรเกิดของขยะมูลฝอย กำรทิ้ง กำร
เก็บ กำรขนส่ง และกระบวนกำรอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรก ำจดัเพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุดในดำ้นสำธำรณสุข 
เศรษฐกิจ วิศวกรรม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม ดังนั้น กำรจัดกำรขยะมูลฝอยจึง
ครอบคลุมทั้งดำ้นกำรบริหำรจดักำร เศรษฐกิจ และกำรเงิน กฎหมำย กำรจดัท ำนโยบำยและแผน



 
 
 

21 

และวิศวกรรมซ่ึงตอ้งบูรณำกำรให้เป็นกำรแกปั้ญหำแบบเบ็ดเสร็จ กำรจดักำรขยะมูลฝอยจึงเป็น
กำรผสมผสำนของศำสตร์หลำกหลำยสำขำ 

ดงันั้นกำรแกไ้ขปัญหำขยะมูลฝอยจึงตอ้งมีกำรบูรณำกำรรวมกนัเพื่อให้เกิดกระบวนกำร
จัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพตั้งแต่กำรผลิตถึงกำรบริโภคและกำรจัดกำรของเหลือจำกกำรบริโภค
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Tchobanoglous et al. (1993) ท่ีกล่ำวว่ำ “ขยะมูลฝอยเกิดในทุกขั้นตอน
ของกระบวนกำรผลิตและกำรบริโภค วิธีท่ีดีท่ีสุดในกำรแกปั้ญหำขยะมูลฝอยก็คือกำรลดปริมำณ
เศษ ของเสียหรือขยะมูลฝอย จำกทุกขั้นตอนเช่น กำรลดกำรใชว้ตัถุดิบดว้ยกำรใชซ้ ้ำ กำรน ำเอำเศษ
วสัดุ ของเสียหรือของเหลือใชก้ลบัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตใหม่ซ่ึงเรียกวำ่รีไซเคิล” 

หลำยองคก์ำรไดศึ้กษำแนวทำงท่ีมีประสิทธิภำพ ซ่ึงกำรวำงแผนจดักำรขยะมูลฝอยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดนั้น จะตอ้งลดปริมำณขยะมูลฝอย (Reduce) ท่ีจะตอ้งส่งก ำจดัให้ไดม้ำกท่ีสุด 
และสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งในส่วนของกำรใชซ้ ้ำ (Reuse) และกำรแปรรูปกลบัมำใชใ้หม่ 
(Recycle) ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลพลอยไดจ้ำกกำรก ำจดัขยะไม่วำ่จะเป็นกำรท ำปุ๋ ยหมกั กำรท ำขยะหอม 
(น ้ ำจุลินทรีย)์ กำรท ำก๊ำซชีวภำพ โดย(กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2553) ไดใ้ห้แนวทำงในกำรศึกษำโดยพิจำรณำไดจ้ำกกำรลดปริมำณกำรผลิตมูลฝอย 
(Reduce) โดยกำรรณรงคใ์ห้ประชำชน เขำ้มำมีส่วนร่วมโดยจะตอ้งลดกำรทิ้งขยะหรือบรรจุภณัฑ์
ต่ำง ๆ ให้นอ้ยลง เช่น กำรใชป่ิ้นโต จำน และกล่องใส่อำหำรแทนกำรใชถุ้งพลำสติกรวมถึงกำรใช้
สินคำ้ชนิดเติมต่ำง ๆ เช่น ครีมอำบน ้ ำ น ้ ำยำลำ้งจำน และกำรเลือกใช้สินคำ้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ห่อน้อย 
เพื่อลดกำรใชว้สัดุย่อยสลำยยำก เช่น กำรใชผ้ำ้เช็ดหน้ำแทนกำรใชก้ระดำษทิชชู กำรลดปริมำณขยะ
โดยกำรใชซ้ ้ำ (Reuse) โดยกำรใชว้สัดุส่ิงของต่ำงๆใหคุ้ม้ค่ำท่ีสุดไม่ว่ำจะเป็นกำรใชก้ระดำษทั้ง 2 หนำ้ 
กำรน ำบรรจุภณัฑม์ำใชซ้ ้ ำ เช่น กำรน ำกล่อง ถุงมำใชป้ระโยชน์ซ ้ ำหลำยคร้ัง และกำรน ำขวดน ้ ำด่ืมท่ี
หมดแลว้น ำมำใช้ใส่น ้ำด่ืม กำรน ำขวดแกว้มำท ำเป็นแจกนัดอกไม ้ประกอบกบักำรจดัระบบกำร
รีไซเคิล (Recycle) โดยกำรคดัแยกประเภทขยะ เพื่อน ำไปสู่กำรแปรรูปใชใ้หม่ได ้และจดัระบบให้เอ้ือ
ต่อกำรรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อน ำกลบัมำแปรรูปใหม่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจดัภำชนะแยกประเภทขยะท่ี
ชดัเจนเป็นมำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึงมีแนวคิดดงัน้ี 

2.2.1 กำรจัดกำรขยะเหลอืศูนย์ (Zero waste) 
 “ขยะมูลฝอย” ตำมพระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บำ้นเมือง พ.ศ. 2535 หมำยควำมวำ่ เศษกระดำษ เศษผำ้ เศษอำหำร เศษสินคำ้ ถุงพลำสติก ภำชนะท่ี
ใส่อำหำร เถำ้ มูลสัตว ์หรือซำกสัตวร์วมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวำดจำกถนน ตลำด ท่ีเล้ียงสัตว ์
หรือท่ีอ่ืน พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ 
“ของเสีย” หมำยถึง ขยะ ส่ิงปฏิกูล น ้ ำเสีย อำกำศเสีย มลสำร หรือซำกสัตวร์วมตลอดถึงวตัถุอ่ืน    
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ส่ิงใดท่ีเก็บกวำดไดจ้ำกถนน ตลำด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน ในพระรำชบญัญติักำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
“ขยะมูลฝอย” ยงัหมำยรวมถึงส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงเก็บกวำดจำกถนน ตลำด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอ่ืนซ่ึงยงั
ครอบคลุมถึงขยะมูลฝอยติดเช้ือ ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรำยจำกชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงำนซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก ำหนดไวต้ำมกฎหมำยท่ีว่ำดว้ยโรงงำน 
กรมควบคุมมลพิษ (2547) ให้ควำมหมำยของขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) หมำยถึง ขยะท่ี
เกิดขึ้นจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น ตลำดสด บำ้นพกัอำศยัธุรกิจร้ำนคำ้ สถำนบริกำร สถำน
ประกอบกำร สถำบนัต่ำง ๆ รวมทั้งเศษวสัดุก่อสร้ำง ทั้งน้ีไม่รวมถึงขยะมูลฝอยอนัตรำยและขยะติด
เช้ือ ค ำว่ำ “ขยะ” หรือ “ขยะมูลฝอย” เป็นค ำท่ีมีควำมหมำยเหมือนกนั ค ำว่ำ “ขยะมูลฝอย” (Solid 
Wastes) มีควำมหมำยครอบคลุมกวำ้งขวำง ซ่ึงอำจหมำยถึงและรวมถึงของเสียหรือวสัดุเหลือใช้ท่ี
เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย ์หรือกระบวนกำรผลิตทำงเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม เช่น ขยะมูลฝอย
ในชุมชน (Municipal Solid Wastes) ขยะมูลฝอยหรือของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial 
Wastes) ขยะมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious Wastes) จำกโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล เป็นตน้ 

กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ (2562) ไดใ้ห้ควำมหมำย
ของแนวคิด “ขยะเหลือศูนย”์ คือ แนวคิดใหม่เพื่อสร้ำงวงจรใหม่ในกำรหมุนเวียนใชป้ระโยชน์จำก
ทรัพยำกร คือ เม่ือผลิตเป็นสินคำ้จ ำหน่ำยให้ผูบ้ริโภคแลว้ก็มีกำรแยกประเภทขยะเพื่อรวบรวมขยะ
แต่ละประเภทไปผ่ำนกระบวนกำรเพื่อน ำมำขำยเป็นวตัถุดิบเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตอีกคร้ัง ซ่ึงเป็น
กำรสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ำยในสังคมมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปล่ียนแปลงวิธีกำรในกำรจดักำร
กบัวงจรชีวิตของวสัดุและผลิตภณัฑ์ท่ีจะกลำยเป็นขยะให้มีกำรใช้งำนยำวนำนขึ้นเพื่อลดปริมำณ
ขยะท่ีจะน ำไปสู่บ่อก ำจัดขยะให้น้อยท่ีสุด ขยะเหลือศูนย์ ท ำได้ด้วยวิธีกำรและกลไกต่ำงๆ ท่ี
หลำกหลำย เพื่อจดักำรกับวสัดุและผลิตภณัฑ์ให้เกิดเป็นขยะสู่บ่อฝ่ังกลบน้อยท่ีสุด เช่น กำรน ำ
กลบัไปใช้ใหม่ กำรรีไซเคิล กำรน ำไปหมกัปุ๋ ย รวมถึงกำรมีจิตส ำนึก ทศันคติ และพฤติกรรมกำร
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 Zero Waste New Zealand Trust (2003) ให้ค  ำนิยำม “กำรปลอดขยะหรือขยะเป็นศูนย ์หรือ 
Zero Waste” ไวว้่ำ กำรเพิ่มกำรรีไซเคิลให้มำกขึ้นเป็นกำรลดของเสียให้น้อยลง เป็นกำรลดกำร
บริโภคให้น้อยลง เป็นกำรท ำให้มัน่ใจว่ำ ผลิตภณัฑ์หรือสินคำ้ได้รับกำรผลิตหรือท ำขึ้นเพื่อให้
สำมำรถน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำได ้สำมำรถซ่อมได ้สำมำรถน ำกลบัมำรีไซเคิลได ้หรือสำมำรถย่อยสลำย
ได้ โดยมีเป้ำหมำยของกำรปลอดขยะ คือ กำรท่ีสำมำรถลดปริมำณขยะให้เหลือน้อยท่ีสุดและ
สำมำรถก ำจดัขยะเหล่ำนั้นไดใ้นท่ีสุด 
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 ดงันั้น กำรบริหำรจดักำรขยะในรูปแบบของกำรจดักำรขยะเหลือศูนย ์(Zero waste) คือกำร
ลดปริมำณขยะท่ีจะเกิดขึ้น และกำรบริหำรจดักำรขยะท่ีเกิดขึ้นแลว้ให้สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์
ใหไ้ดม้ำกท่ีสุดนัน่เอง 

2.2.2 กำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management) 
 CBM (Community Based Solid Waste Management) หรือ กำรจดักำรขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

คือ กระบวนกำรจดักำรขยะแบบผสมผสำน มีเป้ำหมำยเพื่อลดปริมำณขยะ ณ แหล่งก ำเนิดขยะ 
ไดแ้ก่ ครัวเรือนต่ำงๆ ในชุมชนเพื่อลดปัญหำและตน้ทุนกำรจดักำรขยะมูลฝอยโดยทั้งภำครัฐและ
ประชำชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อพฒันำชุมชนให้สะอำดและมีคุณภำพชีวิตท่ีดี (กรมส่งเสริม
คุณภำพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม, 2562) 

 หลกักำรส ำคญัของจดักำรขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ให้มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดกำรมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในสภำพปัญหำ ร่วมคิดค้นหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ และตัดสินใจเลือกวิธีกำร
ด ำเนินกำรจดักำรมูลฝอยในชุมชน และร่วมด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีชุมชนก ำหนดร่วมกนั และเม่ือ
พบปัญหำชุมชนจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหำของชุมชน กำรท่ีจะไดรั้บควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำร
คดัแยกมูลฝอย จ ำเป็นตอ้งมีกำรส่ือสำรกนัอย่ำงชดัเจนในรูปของกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในชุมชนตอ้งเขำ้ไปกระตุน้ให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วม และให้ค  ำปรึกษำและสนบัสนุนในกำร
ด ำเนินกำร  

 2.2.3 กำรจัดกำรขยะเป็นทรัพยำกรเป็นกำรจัดกำรขยะท่ียั่งยืน 
 กำรจดักำรขยะแบบบูรณำกำรโดยท ำใหข้ยะมูลฝอยเทศบำลลดลงหรือมีกำรจดักำรผำ่นกำร

ปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกนัซ่ึงอำจจะเป็นปรับใช้ให้เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
แบบบูรณำกำรล ำดบัชั้น 4 ส่วนประกอบ ไดแ้ก่ 

 - กำรลดปริมำณมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิด (หรือป้องกันกำรเสีย) รวมทั้งน ำมำใช้ใหม่ของ
ผลิตภณัฑแ์ละในอำคำรบำ้นเรือน รวมถึงกำรท ำปุ๋ ยหมกัในบำ้น 

 - กำรรีไซเคิล และกำรท ำปุ๋ ยหมกั นอกอำคำรบำ้นเรือน 
 - กำรน ำไปแปรรูปโดยกำรเผำท่ีมีกำรน ำพลงังำนกลบัมำใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้ำ 
 - ก ำจดัโดยกำรฝังกลบ 
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ภำพท่ี 2.2 ล ำดบัชั้นกำรจดักำรมูลฝอยแบบบูรณำกำร ของ EPA 
ท่ีมำ : USEPA, (2011)  
 
 ถึงแมว้ำ่จะมีกำรส่งเสริมกำรใชก้ลยทุธ์ท่ีเนน้ล ำดบัชั้นทั้ง 4 ขั้น เป็นส่วนประกอบส ำคญัใน

ระบบกำรจดักำรขยะแบบบูรณำกำร แต่ก็ตอ้งเพิ่มบริบทกำรจดักำรมูลฝอย ท่ีเนน้กิจกรรมท่ีส ำคญั
ในระบบกำรจดักำรขยะแบบบูรณำกำร ลดกำรรีไซเคิล รวมถึงกำรท ำปุ๋ ยหมกั กำรเผำเป็นพลงังำน
และกำรก ำจัด โดยกำรลดกำรสร้ำงมูลฝอยจำกกิจกรรมต่ำงๆ โดยเพิ่มกำรใช้ซ ้ ำ กำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์กำรหมกัท ำปุ๋ ยก่ิงไมใ้บไม ้กำรลดกำรใชโ้ฟม ถุงพลำสติก ฯลฯ 

กล่ำวโดยสรุปคือ แนวคิดกำรจดักำรขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คือ แนวทำงท่ีใช้
ส ำหรับกำรวำงแผนในกำรจดักำรขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยจะตอ้งลดปริมำณขยะ
มูลฝอย (Reduce) ท่ีจะตอ้งส่งก ำจดัให้ได้มำกท่ีสุด และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ไดท้ั้งในส่วน
ของกำรใช้ซ ้ ำ (Reuse) และกำรแปรรูปกลบัมำใช้ใหม่ (Recycle) ตำมแนวคิด “ขยะเหลือศูนย”์ คือ 
กำรสร้ำงวงจรใหม่ในกำรหมุนเวียนใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร โดยกำรรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมมีบทบำทส ำคญัในกำรจดักำรมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยกำรสร้ำง
ควำมตระหนกัในสภำพปัญหำ ร่วมคิดคน้หำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ และตดัสินใจเลือกวิธีกำร
ด ำเนินกำรจดักำรมูลฝอยในชุมชน และร่วมด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีชุมชนก ำหนดร่วมกนั ซ่ึงอำจ
มีแนวปฏิบติัท่ีแตกต่ำงกนัโดยปรับวิธีกำรใชใ้หเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของชุมชน 
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2.3 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อปริมำณกำรเกดิขยะและลกัษณะของขยะ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมำณกำรเกิดและลกัษณะของขยะท่ีเกิดจำกกำรด ำรงชีวิตขึ้นอยู่กับ

ปัจจยัต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นท่ีตั้งภูมิศำสตร์ ฤดูกำล รำยได ้โครงสร้ำงของครอบครัว อุปนิสัยในกำร
ซ้ือสินคำ้ พฤติกรรมในกำรบริโภคอำหำร รูปแบบกำรด ำรงชีวิต และกฎหมำยขอ้บงัคบั โดย วิธวฒัน์ 
สวำศรี และคณะ (2548) ได้ศึกษำปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมำณกำรเกิดและลกัษณะของขยะ โดย
สำมำรถจ ำแนกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) สถำนท่ีตั้ งของแหล่งก ำเนิดมูลฝอยท่ีมีกำรคมนำคมขนส่งสะดวก มีควำมเจริญ
สะดวกสบำยในกำรซ้ือสินคำ้ จะมีผลท ำใหป้ริมำณและลกัษณะของขยะท่ีเกิดขึ้นมีควำมแตกต่ำงกนั
ไปตำมประเภทของสถำนท่ี ซ่ึงพิจำรณำไดจ้ำกกำรคมนำคม โดยถำ้กำรคมนำคมขนส่งสะดวกก็จะ
ส่งผลให้ปริมำณขยะมูลฝอยเพิ่มมำกตำมควำมเจริญนั้น ๆ และในทำงตรงกันข้ำมถ้ำหำกกำร
คมนำคมไม่สะดวกก็จะท ำใหมี้ปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้นนั้นนอ้ยเช่นกนั 

 2) ฤดูกำลเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดประเภทและ/หรือปริมำณขยะท่ีแตกต่ำงกัน โดย
พิจำรณำจำกฤดูกำลผลไม ้ก็จะมีปริมำณเปลือกผลไมม้ำกกวำ่ปกติ 

3) รำยไดแ้ละโครงสร้ำงของครอบครัว ครอบครัวขนำดใหญ่มีรำยไดสู้ง ก ำลงักำรซ้ือยอ่มมี
มำก และเพิ่มปริมำณมูลฝอยไดม้ำกและหลำกหลำยชนิดยิง่ขึ้น 

 4) อุปนิสัยในกำรซ้ือสินคำ้และพฤติกรรมในกำรบริโภคของแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่ำงกนั จึง
ท ำให้ปริมำณและลกัษณะของขยะท่ีเกิดขึ้นจะแปรเปล่ียนไปกบัสำมญัสำนึกของแต่ละบุคคลนั้น ๆ 
วำ่จะอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมำกนอ้ยเพียงใด ซ่ึงในท่ีน้ีจะไม่น ำรำยไดม้ำเป็นตวัช้ีวดั 

5) กฎหมำยขอ้บงัคบัก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดปริมำณขยะ และลกัษณะของขยะ
เช่นกนั ซ่ึงเห็นไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมกำรจดัเก็บขยะโดยจะคิดตำมปริมำณกำรเกิดขยะ ตลอดจนกำร
ลงโทษผูฝ่้ำฝืน หรือเขม้งวดกำรทิ้งขยะในลกัษณะท่ีเป็นอนัตรำย โดยเขำ้หลกักำรของผูก่้อมลพิษ
เป็นผูจ่้ำย เป็นตน้ 

กล่ำวโดยสรุปคือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมำณกำรเกิดขยะและลักษณะของขยะ คือ 
สภำพแวดลอ้ม เช่น ท่ีตั้ง ต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ สภำพอำกำศ  ฤดูกำล เทศกำล หรือสถำนกำรณ์ส่วน
บุคคลในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั เช่น รำยไดส่้วนบุคคล รำยไดค้รัวเรือน  รวมถึงพฤติกรรมหรือ
รูปแบบในกำรบริโภคสินคำ้และบริกำร และยงัเก่ียวขอ้งกบัขอ้บงัคบัของกฎหมำยตำมหลกักำรของ
ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ำย 
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2.4 แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรโดยชุมชน 
 กำรบริหำรจดักำรโดยชุมชน เป็นแนวทำงกำรบริหำรขององค์กรท่ีด ำเนินกำรบริหำรจำก

ล่ำงขึ้นบน ซ่ึงภำครัฐหรือเอกชนสำมำรถให้กำรสนับสนุนได้ กำรบริหำรจัดกำรโดยชุมชนมี
เป้ำหมำยใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชนไดร่้วมกนัวำงแผน คน้ควำ้ พฒันำ บริหำรจดักำรและวำง
นโยบำยของชุมชนของตนเอง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรแบบน้ีท ำให้คนในทอ้งถ่ินนั้นจดักำร
กบัปัญหำสังคม ปัญหำกำรเมือง หรือปัญหำนิเวศวิทยำ ท่ีพวกเขำเองตอ้งเผชิญ และหำหนทำงแกไ้ข
ไดด้ว้ยตวัเอง ควำมกดดนัในทุก ๆ ดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นเศรษฐกิจของประเทศหรือชุมชน ควำมกดดนั
ทำงกำรเมืองหรือควำมกดดนัทำงดำ้นสังคมจะเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรจดักำรโดยชุมชนและต่อ
กำรน ำไปพฒันำใชใ้นระยะยำว กำรบริหำรจดักำรโดยชุมชนแตกต่ำงกนัไปตำมพื้นท่ีและช่วงเวลำ 
ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ/หรือทำงด้ำนสังคมท่ี
ชุมชนนั้น ๆ ได้เผชิญอยู่ แมว้่ำกำรบริหำรจดักำรในแต่ละชุมชนจะมีวิธีกำรแตกต่ำงกันไป แต่
ผลกำรวิจยัยืนยนัว่ำกำรจดักำรโดยชุมชนนั้น หำกได้ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมแลว้ จะน ำมำซ่ึง
ประโยชน์ท่ีคำดไม่ถึงทีเดียว ไม่เพียงแต่เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีขึ้นเท่ำนั้น หำกแต่รวมไปถึงควำม
เป็นอยู่ท่ีดีของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกคนด้วย ซ่ึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ  ได้สร้ำง
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงต่ำง ๆ ขำ้งตน้ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2553 และพบวำ่ 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ท่ีมีศักยภำพและมีโอกำสประสบผลส ำเร็จ ต้องมีองค์ประกอบส ำคัญ 7 
ประกำร คือ (ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำติ, 2554)   

 1) มีผูน้ ำท่ีดี: จะตอ้งมีผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีวิสัยทศัน์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจดักำรกำรประสำนงำนและกำรกระตุน้ใหส้มำชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ 

 2) มีกรรมกำรชุมชนท่ีมีจริยธรรมและมีกำรบริหำรจดักำรชุมชนท่ีดี: ตอ้งมีกรรมกำรชุมชน
ท่ีเขม้แขง็ มีควำมมุ่งมัน่ มีคุณธรรมจริยธรรม บริหำรงำนโปร่งใส 

 3) มีควำมร่วมมือจำกสมำชิกในชุมชน: มีสมำชิกชุมชนท่ีมีคุณภำพและมีจิตส ำนึกเพื่อ
ส่วนรวม เขำ้มำร่วมคิด ร่วมด ำเนินกำร ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนกำร 

 4) มีกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อกำรแกไ้ขปัญหำและพฒันำชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง: จะตอ้งมีกำร
เรียนรู้ เพื่อใช้ในกำรแกไ้ขปัญหำและกำรพฒันำอยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งตอ้งมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ระหวำ่งชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5) มีศกัยภำพควำมพร้อมในเร่ืองพื้นฐำนอำชีพ: จะตอ้งมีควำมเขม้แข็งในกำรพึ่งพำตนเอง
และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นเศรษฐกิจ จึงตอ้งไดรั้บกำรพฒันำสมรรถนะและทกัษะควำม
พร้อมในกำรประกอบอำชีพ โดยใช้ควำมรู้ในกำรปรับปรุง เปล่ียนแปลงให้เกิดกรรมวิธี/ส่ิงใหม่ 
หรือพฒันำใหดี้กวำ่เดิม 
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 6) มีกำรสร้ำงระบบกำรจดัเก็บและกำรน ำมำใช้ขององค์ควำมรู้ท่ีดี: ตอ้งมีระบบกำรเก็บ
ควำมรู้ทั้งควำมรู้ท่ีมีอยู่ภำยในชุมชนและควำมรู้ภำยนอกชุมชน รวมทั้งตอ้งรู้จกัสร้ำงและน ำควำมรู้
ท่ีมีอยูม่ำใชใ้นกำรพฒันำดำ้นต่ำง ๆ อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระบบ โดยเขำ้ใจไดง้่ำย 

 7) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน: ตอ้งมีควำมร่วมมือในดำ้นทุน 
กิจกรรม วิชำกำรองคค์วำมรู้ กำรตลำด ฯลฯ มีกำรจดักำรกลุ่มและเครือข่ำยท่ีมีประสิทธิภำพให้เกิด
กำรพฒันำอยำ่งเช่ือมโยง ประสำนเก่ียวเน่ือง ครอบคลุมกำรพฒันำในทุกบริบท 

กล่ำวโดยสรุปคือ แนวคิดกำรบริหำรจดักำรโดยชุมชน คือ กำรบริหำรจดักำรโดยชุมชน เป็น
แนวทำงกำรบริหำรซ่ึงมีเป้ำหมำยให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
คน้ควำ้ พฒันำ บริหำรจดักำรและวำงนโยบำยของชุมชนและหำหนทำงแกไ้ขปัญหำไดด้้วยตวัเอง 
และน ำไปพฒันำใชใ้นระยะยำว โดยแต่ละชุมชนจะมีกำรบริหำรจดักำรแตกต่ำงกนัไปตำมพื้นท่ีและ
ช่วงเวลำ ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มท่ีชุมชนนั้น ๆ ได้เผชิญอยู่ โดย
ชุมชนท่ีมีโอกำสประสบผลส ำเร็จ ตอ้งมีองค์ประกอบส ำคญั 7 ประกำร คือ มีผูน้ ำท่ีดี มีกรรมกำร
ชุมชนท่ีมีจริยธรรมและมีกำรบริหำรจัดกำรชุมชนท่ีดี มีควำมร่วมมือจำกสมำชิกในชุมชน มี
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อกำรแกไ้ขปัญหำและพฒันำชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง มีศกัยภำพควำมพร้อมในเร่ือง
พื้นฐำนอำชีพ มีกำรสร้ำงระบบกำรจดัเก็บและกำรน ำมำใช้ขององคค์วำมรู้ท่ีดี มีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทั้งในและนอกชุมชน 

 

2.5 แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (People’s Participation) 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน คือ กระบวนกำรท่ีควำมกังวล ควำมตอ้งกำร และคุณค่ำของ

ประชำชน ไดรั้บกำรบูรณำกำรในกระบวนกำรตดัสินใจของภำครัฐ ผำ่นกระบวนกำรส่ือสำรแบบสอง
ทำง โดยมีเป้ำหมำยโดยรวมเพื่อท่ีจะท ำให้เกิดกำรตดัสินใจท่ีดีขึ้นและได้รับกำรสนับสนุนจำก
ประชำชน (Creighton, 2005) 

ส ำนกังำนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (2562) กล่ำวว่ำ กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน หมำยถึง กระบวนกำรซ่ึงประชำชนหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไดมี้โอกำสแสดง
ทัศนะ แลกเปล่ียนข้อมูลและแสดงควำมคิดเห็นเพื่อแสวงหำทำงเลือก และกำรตัดสินใจต่ำงๆ 
เก่ียวกับโครงกำรท่ีเหมำะสม ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเข้ำร่วมในกระบวนกำรน้ีตั้ งแต่เร่ิมแรก 
เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจและกำรรับรู้ กำรเรียนรู้ กำรปรับเปล่ียนโครงกำรร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
กบัทุกฝ่ำย 

ในกำรบรรลุกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักกำร ได้แก่ กำร
วำงแผนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนอยำ่งถูกตอ้งและเหมำะสม กำรระบุกลุ่มผูไ้ดรั้บ
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ผลกระทบและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ และกำรให้ควำมสนใจกบักลุ่มเปรำะบำงเป็นพิเศษ ทั้งน้ี 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใหป้ระสบควำมส ำเร็จ ตอ้งใหค้วำมส ำคญัใน 2 ส่วน คือ 

2.5.1 หลกักำรพืน้ฐำนของกำรจัดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ประกอบดว้ย หลกั 4S คือ 
1) Starting Early (กำรเร่ิมตน้เร็ว) กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจะตอ้งเร่ิมตน้

ตั้งแต่ระยะแรก มีกำรให้ข้อมูล กระตุ้นให้เกิดควำมคิดเห็น และให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนก่อนกำรตดัสินใจ นอกจำกน้ี กำรให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตั้งแต่เร่ิมตน้ 
จะช่วยให้ประชำชนมีเวลำคิดถึงทำงเลือกหรือแนวทำงในกำรแกปั้ญหำของชุมชนท่ีเหมำะสมมำกขึ้น 
และเป็นขอ้มูลในกำรพฒันำโครงกำร 

2) Stakeholders (ครอบคลุมผูท่ี้เก่ียวข้อง) หลักกำรส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมอีก
ประกำรหน่ึงคือ กำรใหป้ระชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมอยำ่งกวำ้งขวำง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบหรือผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ำย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่ำเป็นผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ควรมีโอกำสเข้ำสู่
กระบวนกำรมีส่วนร่วม แต่กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงอำจถือว่ำตอ้งรับฟังขอ้มูลหรือปรึกษำหำรือ
เป็นอนัดบัแรกๆ 

3) Sincerity (ควำมจริงใจ) กำรมีส่วนร่วมเป็นกระบวนกำรท่ีมีควำมละเอียดอ่อน และ
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูท่ี้รับผิดชอบ ในกำรจดักระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนถือว่ำเป็นมิติท่ีมี
กำรใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรกำรมีส่วนร่วมให้ประสบควำมส ำเร็จ หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำรหรือ
ผูมี้อ ำนำจอนุมติัตอ้งจดักระบวนกำรอย่ำงจริงใจ เปิดเผย ซ่ือสัตย ์ปรำศจำกอคติ และมีกำรส่ือสำรสอง
ทำงอยูต่ลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ ตอบสนองต่อควำมสงสัยของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย รวมทั้งแจง้ควำมกำ้วหนำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงของโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

4) Suitability (วิธีกำรท่ีเหมำะสม) กำรเลือกเทคนิคหรือรูปแบบกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนท่ีเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกประเภทและขนำดของโครงกำรควำมหลำกหลำยและลกัษณะ
ท่ีแตกต่ำงกนัของพื้นท่ี และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนควำมแตกต่ำงดำ้นวฒันธรรม สังคมและ
ค่ำนิยม ระดบัควำมสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงกำร ควำมสำมำรถและควำมพร้อม รวมทั้ง
ขอ้จ ำกดัของผูท่ี้รับผิดชอบในกำรจดักระบวนกำรมีส่วนร่วม 

2.5.2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนต้องมีกำรวำงแผน ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นเตรียมกำร ก ำหนดทีมงำนหรือผูรั้บผิดชอบ ตรวจสอบสถำนกำรณ์ภำยในผูท่ี้

รับผิดชอบในกำรตดัสินใจ เช่น ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ระยะเวลำกำรจดักิจกรรม และงบประมำณ เป็น
ตน้ และประเมินสถำนกำรณ์สำธำรณะ เช่น ก ำหนดระดบัควำมสนใจของสำธำรณะหรือชุมชนใน
ประเด็นท่ีตอ้งตดัสินใจ เป็นตน้ 
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2) ขั้นกำรวำงแผน น ำขอ้มูลต่ำงๆ จำกขั้นกำรเตรียมกำร โดยตอ้งน ำมำวิเครำะห์
เพื่อจดัท ำแผนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ก ำหนดผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและวิเครำะห์ควำมส ำคญั
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่ำงๆ ตลอดจนน ำมำเขียนแผนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพื่อใหเ้กิด
ควำมชดัเจนและก่อใหเ้กิดควำมร่วมมือในกำรประสำนงำน 

3) ขั้นน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  เป็นกำรด ำ เนินกำรตำมแผน ซ่ึงต้องมีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรของแต่ละกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น สถำนท่ีจัดเวทีสำธำรณะ 
เอกสำรประกอบ กำรจดัเวทีสำธำรณะ ก ำหนดกำร วิทยำกร เป็นตน้ 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนมีไดห้ลำยระดบั ตั้งแต่ระดบัท่ีประชำชนจะไม่มีส่วนร่วมใน
กำรควบคุมส่ิงใดเลย มีเพียงกำรรับขอ้อมูลในทิศทำงเดียวจำกภำครัฐหรือเจำ้ของโครงกำรเท่ำนั้น 
ซ่ึงมีเป้ำหมำยเพียงกำรแจง้ขอ้มูลใหป้ระชำชนไดรั้บรู้เก่ียวกบัโครงกำร/กิจกรรมนั้น และในระดบัท่ี
สูงขึ้นประชำชนจะมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็นล ำดบั จนถึงระดบัสูงสุด ท่ีประชำชนจะมีส่วนร่วมในกำร
ควบคุม กำรตดัสินใจกำรวำงแผน และกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม 

Arnstein (1969 อำ้งถึงใน วิษณุ หยกจินดำ, 2557) แบ่งกำรมีส่วนร่วมเป็น 7 ระดบั เรียกว่ำ 
บนัไดแห่งกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง "A ladder of citizen participation" ไดแ้ก่ 

1) ระดบัถูกจดักระท ำ (Manipulation) คือ ระดบัท่ีประชำชนรวมตวักนัในรูปแบบ
ต่ำงๆ และถูกน ำมำใชเ้ป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรรับรองหรือแสวงหำกำรสนบัสนุน  

2) ระดบับ ำบดัรักษำ (Therapy) คือ ระดบัท่ีพลเมืองเฉพำะกลุ่มไดรั้บกำรส่ือสำร
แบบเฉพำะเจำะจงเพื่อใหเ้กิดกำรรับทรำบและยอมรับในเร่ืองนั้นๆ 

3) ระดับรับฟังข่ำวสำร (Information) คือระดับกำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบและทำงเลือกนโยบำยต่ำงๆ แก่ประชำชนแต่เป็นกำรใหข้อ้มูลทำงเดียว 

4) ระดับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) คือระดับกำรชักชวนให้ประชำชน
ออกมำแสดงควำมคิดเห็น พยำยำมเชิญชวนประชำชนใหม้ำเขำ้ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

5) ระดบักำรปลอบใจ (Placation) คือ ระดบัท่ีประชำชนเร่ิมท่ีจะมีอิทธิพล แต่เป็นเพียง
ประชำชนจ ำนวนหน่ึงเท่ำนั้นท่ีมีโอกำสเขำ้มำอยู่ในกลไกกำรตดัสินใจอำจไม่ใช่ตวัแทนของประชำชน
โดยแทจ้ริงในชุมชน 

6) ระดบัควำมเป็นหุ้นส่วน (Partnership) คือ ระดบัผูมี้อ  ำนำจและประชำชนทั้ง 2 ฝ่ำย 
มีกำรวำงแผนและตดัสินใจร่วมกนั ภำยใตรู้ปแบบของคณะกรรมกำรต่ำงๆ 

7) ระดบัใชอ้ ำนำจผำ่นตวัแทน (Delegated Power) คือ ระดบัท่ีตวัแทนประชำชนมี
บทบำทในกำรตดัสินใจวำงแผนและด ำเนินกำรตำมแผนงำนต่ำงๆ และภำครัฐจะป้องกนัมิไดเ้กิด
กำรตดัสินใจในนโยบำยของรัฐแตกต่ำงไปจำกควำมคิดเห็นร่วมกนัของประชำชน 
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8) ระดับกำรควบคุมโดยประชำชน (Citizen Control) คือ ระดับท่ีประชำชนมี
อ ำนำจในกำรตดัสินใจในกำรบริหำรแผนงำนหรือโครงกำรต่ำงๆ เป็นไปในทิศทำงท่ีประชำชน
ตอ้งกำรอยำ่งแทจ้ริง 

ระดบับนัไดท่ีสูงขึ้นสะทอ้นอ ำนำจของประชำชนท่ีมำกขึ้น บนัไดขั้นท่ี 1 - 2 ถือว่ำยงัไม่เกิด
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หรือท่ีเรียกว่ำ Non-participation ส่วนขั้นท่ี 3 - 5 เป็นขั้นท่ีประชำชนมี
โอกำสในกำรให้ขอ้มูลควำมคิดเห็นแต่ยงัไม่มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ เรียกว่ำ Tokenism และขั้นท่ี 6 - 
8 เป็นขั้นท่ีประชำชนมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจหรือเรียกวำ่ Citizen Power จำกบนัไดของกำรมีส่วนร่วม
จะเห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมในระดบัหุ้นส่วน หรือ Partnership จึงจะเป็นจุดเร่ิมของบทบำทและอ ำนำจ
ของประชำชนอย่ำงแทจ้ริง 

 
ภำพท่ี 2.3 ระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ท่ีมำ : Arnstein, (1969 อำ้งถึงใน วิษณุ หยกจินดำ, 2557) 

 
สมำคมนำนำชำติด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (2007) (International Association of 

Participation)ไดแ้บ่งระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมหลกักำรเดียวกบั Arnstein คือ ยิง่สูงขึ้นยิ่ง
สะทอ้นอ ำนำจและอิทธิพลของประชำชนในกำรบริหำรหรือตดัสินใจมำกขึ้นดว้ย จ ำแนกออกเป็น 
5 ขั้น ไดด้งัน้ี 



 
 
 

31 

 
ภำพท่ี 2.4 ระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ท่ีมำ : สมำคมนำนำชำติดำ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (2007) (International Association for  
           Public Participation) 
 

1) กำรมีส่วนร่วมในระดบัให้ขอ้มูลข่ำวสำร คือ ขั้นท่ีให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
ระดับท่ีต ่ำสุดบทบำทของประชำชนมีน้อยมำก เป็นเพียงกำรรับทรำบว่ำจะเกิดอะไรขึ้น ท่ีไหน 
อย่ำงไร โดยภำครัฐจะเป็นผูต้ดัสินใจในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชำชนและแจง้ขอ้มูลให้
ประชำชนทรำบเท่ำนั้น ซ่ึงเป็นรูปแบบกำรบริหำรงำนท่ีลำ้สมยั 

2) กำรมีส่วนร่วมในระดบัรับฟังควำมคิดเห็น คือ ขั้นท่ีให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง ควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นประกอบกำรตดัสินใจ ประชำชนจึงเป็นเพียงผูใ้ห้
ข้อมูลเท่ำนั้ น กำรตัดสินใจยงัเป็นบทบำทของภำครัฐ เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็น กำรประชุม
สำธำรณะ  

3) กำรมีส่วนร่วมในระดบัเขำ้มำมีบทบำท คือ ขั้นท่ีเปิดโอกำสใหป้ระชำชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและขอ้มูลระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
ประชำชนอย่ำงจริงจังและมีจุดมุ่งหมำยท่ีชัดเจน ซ่ึงควำมคิดเห็นของประชำชนจะปรำกฏใน
ทำงเลือกแบบต่ำง ๆ แต่เป็นรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นและขอ้มูล
มำกกวำ่ ซ่ึงอ ำนำจกำรตดัสินใจขั้นสุดทำ้ยยงัเป็นของภำครัฐ เช่น กำรประชุมเชิงปฏิบติักำร 
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4) กำรมีส่วนร่วมในระดบัสร้ำงควำมร่วมมือ คือ ขั้นท่ีใหป้ระชำชนมีบทบำทสูง โดย
ประชำชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท ำงำนร่วมกันในกระบวนกำรของกำรตัดสินใจ ซ่ึง
ควำมคิดเห็นของประชำชนจะมีผลต่อกำรตดัสินใจค่อนขำ้งสูง เช่น คณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและ
เอกชน ซ่ึงผลกำรตัดสินใจเป็นข้อตกลงยอมรับร่วมกันและจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ระหวำ่งภำครัฐและประชำชน 

5) กำรมีส่วนร่วมในระดบัเสริมอ ำนำจให้ประชำชน คือ ขั้นท่ีใหป้ระชำชนมีบทบำท
สูงสุด ให้ประชำชนเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเองสะทอ้นให้เห็นถึงอ ำนำจของประชำชนในระดบัสูง ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะด ำเนินกำรตำมผลกำรตดัสินใจนั้น เช่น  กำรลงประชำมติ จะบ่งบอกถึง
กำรยอมรับอ ำนำจของประชำชนหรือ ชุมชน แต่กำรมีส่วนร่วมในระดับน้ี องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งมีกระบวนกำรส่งเสริมสนบัสนุนประชำชนให้สำมำรถตดัสินใจดว้ยตวัเอง เช่น กำรให้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมเพียงพอ กำรส่งเสริมให้ประชำชน หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
สำมำรถวิเครำะห์ขอ้มูลและตดัสินใจหำทำงแกปั้ญหำท่ีเกิดขึ้นอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

แต่สุดทำ้ยกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชนเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก ตอ้งเป็นกำรให้ข้อมูลท่ี
เป็นขอ้เทจ็จริงท่ีมีคุณภำพ ครบถว้น สมบูรณ์ ตอ้งไม่ใช่กำรใหข้อ้มูลในรูปแบบประชำสัมพนัธ์  

กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในบริบทประเทศไทย ของจุฑำรัตน์ ชมพนัธุ์ (2555) ไดมี้กำรจดั
ระดับกำรมีส่วนร่วมจำกระดับต ่ำสุดไปสู่ระดับสูงสุดได้ 7 ระดับ ซ่ึงเป็นตำมหลกักำรเดียวกับของ 
Arnstein (1969) ดงัน้ี 

1) ระดับกำรชักชวน (Manipulation) เป็นระดับต ่ำสุดของกำรมีส่วนร่วม เป็น
วิธีกำรท่ีผูมี้อ  ำนำจในกำรตดัสินใจตอ้งกำรท่ีจะโน้มน้ำวให้ประชำชนยอมรับกำรตดัสินใจท่ีได้
ตดัสินใจไปแลว้ 

2) ระดับกำรบอกกล่ำวให้ข้อมูล (Informing) เป็นระดับท่ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้
ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชน และเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจของประชำชน เป็นกำรส่ือสำรทำงเดียว ไม่มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน 

3) ระดบักำรปรึกษำหำรือ (Consultation) เป็นระดบัท่ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อน ำข้อมูล
และผลกำรศึกษำมำปรึกษำกบัประชำชนเก่ียวกบัประเด็นปัญหำ ทำงเลือก ทำงแกไ้ข ฯลฯ และมี
กำรเปิดโอกำสใหแ้สดงควำมคิดเห็นบำ้ง 

4) ระดบักำรสร้ำงควำมร่วมมือ (Placation) เป็นระดบัท่ีเร่ิมเปิดใหมี้กำรส่ือสำร 2 ทำง 
แต่เป็นเพียงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนเก่ียวกบัโครงกำร โดยเฉพำะควำมคิดเห็นท่ีน ำไปสู่
กำรลดผลกระทบ ลดควำมขดัแยง้ อย่ำงไรก็ตำม ผูมี้อ  ำนำจในกำรตดัสินใจยงัสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในกำร
ตดัสินใจขั้นสุดทำ้ย 
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5) ระดับกำรสร้ำงมิตรภำพ (Partnership) เป็นระดับท่ีอนุญำตให้มีกำรต่อรอง/
แลกเปล่ียนกบัผูมี้อ ำนำจในกำรตดัสินใจและจะน ำไปสู่กำรปฏิบติั 

6) ระดบักำรร่วมตดัสินใจ (Delegated power) เป็นระดบัท่ีประชำชนสำมำรถเขำ้ไปมี
ส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรด ำเนินโครงกำรไดอ้ย่ำงเต็มท่ี นบัเป็นช่องทำงของกำรสร้ำงพลงั
ต่อรองใหก้บัประชำชน 

7) ระดับกำรสนับสนุนควำมคิดเห็นของประชำชน (Citizen control) เป็นระดับ
สูงสุดของกำรมีส่วนร่วม ระดับน้ีประชำชนสำมำรถคิด วำงแผน และด ำเนินโครงกำรเอง โดย
หน่วยงำนรัฐเป็นเพียงผูใ้หก้ำรสนบัสนุน 

 กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนกำรท่ีเปิด
โอกำสใหป้ระชำชนแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและควำมคิดเห็นเพื่อแสวงหำทำงเลือก และกำร
ตดัสินใจต่ำงๆเก่ียวกบัโครงกำรท่ีเหมำะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ดงันั้น ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งจึง
ควรเขำ้ร่วมกระบวนกำรน้ีตั้งแต่เร่ิมจนกระทัง่ถึงกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจ
และรับรู้/เรียนรู้ร่วมกนั หรือเกิดกำรปรับเปล่ียนโครงกำรร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย 
(ส ำนกังำน ก.พ.ร.,2560) 

2.5.3 องค์ประกอบของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
  1) กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกระบวนกำรท่ีมีควำมต่อเน่ือง มีกำรเรียนรู้

ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งฝ่ำยรัฐองคก์ำรเอกชน และประชำชนทัว่ไป โดยเนน้กำรส่ือสำรสองทำง 
ทั้งช่องทำงท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรไม่ใช่คร้ังเดียวจบและควรเกิดขึ้นตลอดโครงกำร 

  2) เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงกำรจดัให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำม
กฎหมำยหรือกำรท ำให้ไม่มีควำมขดัแยง้หำกแต่กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนควรมุ่งให้
ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมอย่ำงกวำ้งขวำงและเป็นวิธีกำรเพื่อท ำให้ตอ้งตดัสินใจของรัฐดีขึ้นและ
เป็นท่ียอมรับร่วมกนั  

กล่ำวโดยสรุปคือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมำยถึง กระบวนกำรท่ีให้ประชำชน
ผูส้นใจ ผูไ้ด้รับผลกระทบหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบของบุคคล องค์กร 
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรปรึกษำหำรือหรือในกระบวนกำรตดัสินใจ 
เพื่อแสวงหำทำงเลือกและกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆท่ีเหมำะสมและเป็นท่ี
ยอมรับรวมกนัทุกฝ่ำย เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย 
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2.6 นโยบำยสำธำรณะและกำรประเมินผลนโยบำยสำธำรณะ 
2.6.1 นโยบำยสำธำรณะ โดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทำงกำรเมืองและสังคมอย่ำง

กวำ้งขวำง เพรำะนโยบำยสำธำรณะมำจำกมีรำกฐำนมำจำกสภำพปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม และเป็น
ปัญหำท่ีประชำชนคำดหวังว่ำรัฐจะต้องรับผิดชอบในกำรแก้ไข ท ำให้ ปัญหำเหล่ำน้ีต้องเข้ำสู่
กระบวนกำรทำงกำรเมืองซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่ำงประชำชน (Public) พรรค
กำรเมือง (Political parties) รัฐสภำ (Congress) ตุลำกำร (Courts) ระบบรำชกำร (Bureaucracy) ระบบ
บริหำร (Executive) และรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (Local government) นโยบำยสำธำรณะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำ
ต่อควำมสนใจของประชำชนในฐำนะสมำชิกของสังคมทั้งส้ิน เพรำะประชำชนทุกคนจะได้รับ
ผลกระทบไม่ทำงใดก็ทำงหน่ึงจำกนโยบำยสำธำรณะของรัฐเสมอ (สมบติั ธ ำรงธญัวงศ,์ 2546) 

สมบติั ธ ำรงธัญวงศ์ (2548) ให้ควำมหมำยไวว้่ำ นโยบำยสำธำรณะ คือ กิจกรรมท่ีกระท ำ
โดยรัฐบำลซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบำล อำทิเช่น กำรจดักำรศึกษำ กำรจดัสวสัดิกำร
รวมทั้งขอ้ก ำหนดและระเบียบในกำรควบคุมและก ำกบักำรด ำเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติ
บุคคล ตลอดจนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ อำทิ เช่น กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำร
ตรวจสอบ รำคำสินคำ้ กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำยยำเป็นตน้ สอดคลอ้งกบัศุภชยั ยำวะประภำษ (2550) 
กล่ำวว่ำ นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึง แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมของรัฐบำล “แนวทำงด ำเนิน
กิจกรรม”ในทำงปฏิบติัก็คือทำงเลือกท่ีรัฐบำลไดก้ ำหนดขึ้น เพื่อแกปั้ญหำ บรรเทำปัญหำ และหรือ
ป้องกนัปัญหำต่ำง ๆ ตำมภำระหนำ้ท่ีของรัฐบำล ซ่ึงทำงเลือกน้ีจะมีควำมชดัเจนเฉพำะเจำะจงมำก
นอ้ยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบัผูก้  ำหนดทำงเลือกและระดบัควำมซ ้ ำซ้อนของปัญหำโดยทัว่ไปนโยบำย
ระดบัชำติมกัจะมีลกัษณะครอบคลุมกวำ้งขวำง แต่ขำดควำมช้ีชดัเฉพำะเจำะจงนโยบำยระดบัล่ำง
ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งและสนับสนุนนโยบำยระดบัสูง มีควำมชดัเจนและเฉพำะเจำะจงมำกขึ้นเป็น
ล ำดบั ขณะเดียวกนัควำมครอบคลุมจะแคบเขำ้เป็นเฉพำะเร่ืองหน่ึง ๆ เท่ำนั้น สอดคลอ้งกบัเสถียร 
เหลืองอร่ำม (2531) ท่ีกล่ำววำ่ นโยบำยของรัฐ คือกระบวนกำรตดัสินใจของรัฐบำล แต่ละประเทศท่ี
ไดว้ำงหลกักำรด ำเนินงำนเอำไวเ้พื่อให้อีกฝ่ำยปฏิบติังำนด ำเนินงำนไปตำมแนวทำงท่ีไดก้ ำหนด
เอำไว้ของแต่ละเร่ืองเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของรัฐบำลท่ีตั้ งเอำไว้ 
เช่นเดียวกบัทศพร ศิริสัมพนัธ์ (2539) ท่ีกล่ำวว่ำ นโยบำยสำธำรณะ คือ นโยบำยท่ีถูกก ำหนดขึ้น
โดยรัฐบำล ซ่ึงอำจเป็นองค์กำรหรือตวับุคคลท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีโดยตรงตำมกฎหมำยภำยใต้ระบบ
กำรเมืองนั้น ๆ โดยนโยบำยสำธำรณะจะครอบคลุมไปตั้งแต่ส่ิงท่ีรัฐบำลตั้งใจว่ำจะกระท ำ หรือไม่
กระท ำ กำรตดัสินใจของรัฐบำลในกำรแบ่งสรรทรัพยำกรหรือคุณค่ำต่ำง ๆ ในสังคม กิจกรรมหรือ
กำรกระท ำต่ำง ๆ ของรัฐบำล รวมจนถึงผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริง อนัเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นติดตำม
มำจำกกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 
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สรุปว่ำ นโยบำยสำธำรณะ หมำยถึงส่ิงท่ีภำครัฐเลือกท่ีจะด ำเนินกำรหรือไม่ด ำเนินกำร
กิจกรรมต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดยกำรวิเครำะห์เพื่อพิจำรณำทำงเลือกท่ีเหมำะสม 
อย่ำงรอบดำ้น ทั้งทำงกำรเมือง ทำงเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อผลประโยชน์ของประชำชนจ ำนวน
มำก ไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพำะกลุ่ม หรือเฉพำะบุคคล และตอ้งเป็นกำรตดัสินใจท่ีเป็นระบบมี
กระบวนกำร รับฟังควำมคิดเห็นจำกผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ ซ่ึงนโยบำยสำธำรณะอำจไดรั้บกำรพฒันำโดยภำคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนของรัฐหรือขำ้รำชกำร พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง หรือองค์กำร
เอกชนท่ีอำจมีอิทธิพลต่อกำรพฒันำนโยบำยของรัฐก็ได ้

2.6.2 กำรประเมินนโยบำย  สมบติั ธ ำรงธญัวงศ ์(2546) กล่ำวถึงกำรประเมินนโยบำยวำ่เป็น
ขั้นตอนท่ีส ำคญั เพรำะกำรประเมินนโยบำยจะบอกให้ทรำบถึงระดบัควำมส ำเร็จ (Success) หรือ
ลม้เหลว (Failure) ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั และจะบอกให้ทรำบว่ำมีปัญหำอะไรบำ้ง เก่ียวกบั
เป้ำประสงค์ (Goals) หรือวตัถุประสงค์ (Objectives) ของนโยบำย ตลอดจนทรัพยำกร (Inputs) 
กระบวนกำร (Process) หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ (Organization) ผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ผลกระทบ (Impacts) และส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญั
ของผูต้ดัสินใจนโยบำย (Policy-decision makers) วำ่จะด ำเนินนโยบำยนั้นต่อไปหรือไม่ หรือตอ้งท ำ
กำรปรับปรุงนโยบำยเสียใหม่หรือจ ำเป็นตอ้งเลิกนโยบำยในท่ีสุด ควำมส ำเร็จและควำมลม้เหลว
ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั หำกกล่ำวอีกนัยหน่ึง คือ กำรวดัระดบัของควำมสำมำรถ (Level of 
performance) ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั หรือกำรวดัประสิทธิผลและขำดประสิทธิผล (Effective 
- ineffective) ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั (วรเดช จนัทรศร , 2551) สำมำรถท ำได้หลำยวิธี เช่น 
กำรวดัจำกผลรวมของมิติต่ำง ๆ 3 มิติ ไดแ้ก่  

- มิติท่ี 1: ผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัโดยวดัผลทั้งกระบวนกำรซ่ึงเป็นหัวใจ
ท่ีท ำให้รู้ว่ำวตัถุประสงคห์รือเป้ำหมำยของนโยบำยจะสำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จไดห้รือไม่ เพียงใด 
โดยพิจำรณำถึงผลท่ีไดจ้ำกนโยบำย 3 ระดบั คือ 1) ระดบัผลผลิต (Outputs) ดว้ยกำรใชเ้กณฑ์ด้ำน
ปริมำณ เวลำ ค่ำใชจ่้ำย คุณภำพและควำมพึงพอใจ 2) ระดบัผลลพัธ์ (Outcomes) คือผลท่ีเกิดต่อจำก
ผลผลิต โดยพิจำรณำถึงประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้ำหมำยไดรั้บจำกนโยบำย และ 3) ผลสุดยอดหรือผลลพัธ์
สุดทำ้ย (Ultimate outcomes) คือผลผลิตและผลลพัธ์โดยรวมส่งใหเ้กิดผลต่อกำรพฒันำประเทศ  

- มิติท่ี 2: ผลของควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัจะตอ้งเป็นควำมส ำเร็จ
อย่ำงแทจ้ริง ซ่ึงสำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกเง่ือนไข 4 ประกำร คือ 1) นโยบำยตอ้งไม่ก่อให้เกิดปัญหำ
ต่อนโยบำยอ่ืน ๆ 2) นโยบำยต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหำควำมเช่ือถือของผลนโยบำยจำกกำร
ประเมินผลโดยหน่วยงำนท่ีน ำนโยบำยไปปฏิบัติซ่ึงเป็นกำรประเมินผลแบบระบบปิด (Closed 
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System Evaluation) ท ำให้มีปัญหำเร่ืองควำมน่ำเช่ือถือ 3) นโยบำยท่ีจะส ำเร็จตอ้งไม่มีปัญหำด้ำน
มำตรกำรของนโยบำยท่ีน ำไปปฏิบติัไม่ว่ำจะเป็นกำรทุ่มเททรัพยำกรมำกเกินไป กำรใช้แนวทำง
ของกฎระเบียบเป็นมำตรกำรหลกัมำกเกินไป ท ำใหเ้กิดกำรสูญเสียเวลำ ทรัพยำกรและบุคลำกรมำก 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ำกกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัไม่คุม้กบัส่ิงท่ีเสียไป และ4) กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัส ำเร็จ
จะตอ้งไม่มีปัญหำทำงดำ้นมนุษยธรรมหรือศีลธรรม  

-มิติท่ี 3: ผลรวมของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติทั้ งหมด ต้องก่อให้เกิดผลของ      
กำรพฒันำประเทศท่ีพึงปรำรถนำ พิจำรณำไดจ้ำกควำมสมบูรณ์ของปัจจยัทำงกำรบริกำรต่ำง ๆว่ำ       
เอ้ือต่อกำรท ำให้ผลรวมของนโยบำยแต่ละนโยบำยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จโดยรวมของประเทศได้   
โดยปิยะนุช เงินคลำ้ย (2548) กล่ำวถึงเกณฑก์ำรประเมินควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวของนโยบำย 
5 เกณฑ ์ประกอบดว้ย 

1) กำรบรรลุเป้ำหมำยของนโยบำย (Policy goal attainment) เป็นควำมพยำยำมใน
กำรประเมินกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั เพื่อวดัผลท่ีเกิดขึ้นวำ่ บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวห้รือไม่ 

2) ประสิทธิภำพ (Efficiency) เป็นเกณฑ์ท่ีประเมินจำกคุณภำพของกำรปฏิบติังำนท่ี
มกัจะมีควำมสัมพนัธ์กบัตน้ทุน หลำยคร้ังท่ีกำรประเมินควำมพยำยำมในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั จะ
เนน้ท่ีวิธีกำรบรรลุเป้ำหมำย (Mean) มำกกวำ่จะเป็นท่ีเป้ำหมำย 

3) ควำมพึงพอใจของบุคคลภำยนอก (Constituency satisfaction) เป็นเกณฑ์กำร
ประเมินประสิทธิผลกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัจำกระดับควำมพึงพอใจของกลุ่มต่ำง ๆ จำกภำยนอก
องคก์ำร เพื่อช้ีวดัวำ่ นโยบำยมีระดบัควำมส ำเร็จเท่ำใด 

4) กำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของผูบ้ริกำรอย่ำงไร (Clientele responsiveness) 
เป็นเกณฑก์ำรประเมินกำรรับรู้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5) กำรด ำรงอยู่ของระบบ (System maintenance) เป็นเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผล
ของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัทั้งในระดบัมหภำค เช่น เสถียรภำพทำงระบบกำรเมืองของทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
และระดบัจุลภำค เช่น ควำมต่อเน่ืองของกำรด ำเนินนโยบำยไปปฏิบติัในหน่วยปฏิบติัต่ำง ๆ เป็นตน้ 

ศุภชัย ยำวะประภำษ (2550) กล่ำวถึงปัจจัยท่ีก ำหนดควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบติั 8 ประกำร ประกอบดว้ย 

1) ลักษณะของนโยบำยนั้ น ๆ หำกเป็นนโยบำยประเภทท่ีต้องกำรให้มีกำร
เปล่ียนแปลงส่ิงต่ำง ๆ เล็กน้อย และมีควำมเห็นพอ้งตอ้งกันในวตัถุประสงค์มำก นโยบำยมีโอกำส
ประสบควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด (Van Meter & Van Horn 1975 อำ้งใน ปิยะนุช เงินคลำ้ย, 2551) ผลประโยชน์
สัมพทัธ์ของนโยบำยว่ำนโยบำยนั้นให้ประโยชน์มำกกว่ำนโยบำยอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่มำกน้อยเพียงใด และ
ควำมสอดคลอ้งกบัค่ำนิยมท่ีมีอยู่ ประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำและควำมตอ้งกำรของผูท่ี้จะไดรั้บผลกระทบ
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จำกนโยบำยนั้น ควำมเป็นไปไดใ้นกำรทดลองปฏิบติั ควำมเห็นผลไดข้องนโยบำยนั้น (วลูดริ์จช,์ 1982 
อำ้งใน ปิยะนุช เงินคลำ้ย, 2551) 

2) วตัถุประสงค์ของนโยบำย ควำมชัดเจนของวตัถุประสงค์ ควำมสอดคล้อง
ต้องกันของวตัถุประสงค์ มีควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ควำมสอดคล้องกับค่ำนิยมของสังคม 
(Relevant to social value) หำกวตัถุประสงค์ใดไม่สอดคล้องกับค่ำนิยมของสังคม นอกจำกจะน ำไป
ปฏิบติัให้ประสบผลส ำเร็จไดย้ำกแลว้ ในบำงกรณีอำจไดรั้บกำรปฏิเสธหรือต่อตำ้นจำกประชำชน
อีกดว้ย (สมบติั ธ ำรงธญัวงศ,์ 2546) 

3) ควำมเป็นไปไดท้ำงกำรเมือง ส่ิงแวดลอ้มทำงกำรเมืองเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดปัญหำบำงประกำร เช่นกำรเจรจำระหวำ่งรัฐบำลกบัเอกชน 
ควำมส ำเร็จของนโยบำยขึ้นอยู่กบัระดบัของกำรสนบัสนุนหรือคดัคำ้นจำกกลุ่มธุรกิจ จ ำเป็นตอ้งมี
กำรเจรจำระหว่ำงรัฐกบัเอกชนอยู่เสมอ เพรำะมกัจะมีโอกำสท่ีจะประสบปัญหำเม่ือน ำมำปฏิบัติ 
กำรสนบัสนุนจำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบำยท่ีขำดกำรสนบัสนุนอย่ำงเต็มท่ีจำกกลุ่มผลประโยชน์
และบุคคลส ำคญัๆ ในวงกำรรัฐบำลและรัฐสภำ จะมีโอกำสอย่ำงมำกท่ีจะถูกโจมตีจำกหลำยๆฝ่ำย
เม่ือเสนอเขำ้มำในกระบวนกำรนิติบญัญติั และนโยบำยนั้นมกัจะถูกเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหผิ้ดไปจำก
จุดมุ่งหมำยเดิม จนบำงคร้ังท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏิบติัตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวไ้ด ้

4) ควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคหรือทฤษฎี ทฤษฎีท่ีเช่ือถือไดเ้ปรียบเสมือนแผนท่ีน ำ
ทำงท่ีดี กำรเดินทำงจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง กรอบกำรมองปัญหำท่ีถูกตอ้งมีควำมส ำคญัมำกต่อ
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัให้ประสพผลส ำเร็จ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยท่ีร่ำงขึ้นมำเพื่อแกปั้ญหำ
เฉพำะหนำ้ หรือร่ำงขึ้นมำเพื่อตอบสนองแรงกดดนัทำงกำรเมืองในขณะนั้น กำรเลือกสรรทฤษฎีท่ีดี
ยงัมีผลต่อนโยบำยท่ีให้มีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมนุษย ์เน่ืองจำกว่ำในเร่ืองน้ีควำมรู้ทำง
ทฤษฎียงัไม่ก้ำวหน้ำเพียงพอ ควำมผิดพลำดจึงเกิดขึ้นเสมอ ลักษณะของเทคโนโลยีในกำรใช้
เทคโนโลยีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และภำวะแวดลอ้มท่ีจะน ำนโยบำยไปปฏิบติัขอ้เสนอ
ของนักวิชำกำรหรือท่ีปรึกษำจำกต่ำงประเทศท่ีแนะน ำประเทศก ำลังพัฒนำจะต้องพิจำรณำ
กลัน่กรองให้ดีเสียก่อน เพรำะขอ้เสนอดงักล่ำวอำจไม่สอดคลอ้งกบัสภำพกำรณ์ของประเทศก ำลงั
พฒันำก็ได ้

5) ควำมเพียงพอของทรัพยำกร นโยบำยท่ีจะประสพผลส ำเร็จนั้นจะตอ้งไดรั้บกำร
สนบัสนุนทำงทรัพยำกรทั้งดำ้นกำรเงิน และก ำลงัคนอยำ่งเต็มท่ี ปัจจยัดำ้นทรัพยำกรท่ีตอ้งค ำนึงถึง
อย่ำงมำกในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั นโยบำยจะประสบผลส ำเร็จไดจ้ะตอ้งไดรั้บกำรสนับสนุน
ทำงดำ้นกำรเงินอย่ำงเพียงพอ กำรขำดแคลนดำ้นกำรเงินมกัจะเป็นขอ้อำ้งท่ีน ำมำใช้เสมอเม่ือกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยมีปัญหำ นอกจำกนั้นปัญหำในดำ้นคุณภำพของบุคลำกรยงัเป็นปัญหำท่ีส ำคญั
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อีกปัญหำหน่ึง ยิ่งนโยบำยเก่ียวขอ้งกบัปัญหำดำ้นเทคนิคมำกเพียงใด ควำมตอ้งกำรบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้เฉพำะในดำ้นนั้นยิ่งมีมำกขึ้นเท่ำนั้น ปัจจยัทำงดำ้นบริกำรขึ้นอยูก่บัว่ำปัจจยัดำ้นบริกำรต่ำง ๆ 
มีเพียงพอหรือไม่ กำรขำดแคลนวสัดุอุปกรณ์ สถำนท่ีท ำกำร เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีดิน และอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ จะมีผลต่อควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวของนโยบำย 

6) ลักษณะของหน่วยงำนท่ีน ำนโยบำยไปปฏิบัติ โครงสร้ำงของหน่วยงำนท่ีน ำ
นโยบำยไปปฏิบติัจะส่งผลอย่ำงมำกต่อควำมส ำเร็จหรือควำมลม้เหลวของนโยบำยนั้น ซ่ึงประกอบดว้ย
หลำยลักษณะ ได้แก่ ประเภทของหน่วยงำน นโยบำยท่ีประสบผลส ำเร็จนั้นมักจะเป็นนโยบำยท่ี
มอบหมำยให้แก่หน่วยงำนท่ีมีอยู่แล้ว มีก ำลงัคน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ พร้อมอยู่แล้ว หรือไม่ก็เป็น
หน่วยงำนใหม่โดยแรงผลกัดันของกลุ่มกำรเมืองท่ีมีอ ำนำจขณะนั้น โดยหน่วยงำนเล็กและใหม่จะ
ประสบปัญหำเก่ียวกับเก่ียวกบักำรบริหำรงำนต่ำง ๆ น้อยกว่ำหน่วยงำนท่ีใหญ่มำก ๆ โอกำสท่ีจะน ำ
นโยบำยไปปฏิบติัให้ประสบควำมส ำเร็จจะมีมำกกว่ำ โครงสร้ำงและล ำดบัชั้นกำรบงัคบับญัชำ ถำ้กำร
ติดต่อส่ือสำรและกำรควบคุมบงัคบับญัชำเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัส ำหรับนโยบำยมำก หน่วยงำนขนำดเล็กท่ีมี
ระดบัชั้นกำรบงัคบับญัชำน้อย จ ำนวนผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำมำก จะมีโอกำสท่ีจะประสบควำมส ำเร็จใน
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัมำกกว่ำหน่วยงำนขนำดใหญ่ มีระดบัชั้นและสำยกำรบงัคบับญัชำมำกมำย แต่
มีผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำน้อย ควำมสำมำรถของผูน้ ำ ผูน้ ำท่ีเขม้แข็งซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรระดมควำม
สนบัสนุนจำกแหล่งต่ำง ๆ กบัควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์เพื่อสร้ำงส่ิงใหม่ขึ้นมำ เป็นปัจจยัท่ีส ำคญั
ต่อควำมส ำเร็จของโครงกำรและนโยบำยต่ำง ๆ (Lewin, 1980 อำ้งถึงใน ปิยะนุช เงินคลำ้ย, 2551) 

7) ทศันคติของผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบติั นโยบำยหลำยเร่ืองจดัอยู่ในจ ำพวกท่ีผูป้ฏิบติั
ไม่มีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งนโยบำยเหล่ำน้ีอำจจะน ำไปปฏิบติัอย่ำงจริงใจ ไม่บิดพลิ้ว ซ่ึงจะตรงขำ้มกบั
นโยบำยท่ีขดักบัควำมรู้สึกพื้นฐำนหรือผลประโยชน์ของผูป้ฏิบติั นโยบำยประเภทหลงัผูป้ฏิบติัไม่สู้
เตม็ใจ และอำจจะบิดเบือนเป็นไปในแนวทำงท่ีพวกเขำตอ้งกำร ซ่ึงลกัษณะท่ีทศันคติต่อไปน้ี อำจส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จของนโยบำย ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีมีต่อวตัถุประสงคข์องนโยบำย ควำมเขำ้ใจของผูป้ฏิบติัท่ีมี
ต่อวตัถุประสงค์ของนโยบำย ทิศทำงทศันคติท่ีมีต่อนโยบำยนั้น และควำมผูกพนัท่ีมีต่อนโยบำย มีผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยไปปฏิบติั ผลกระทบท่ีจะมีต่อพฤติกรรมของผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
นโยบำยท่ีมีผลให้ผูป้ฏิบติัตอ้งเปล่ียนแปลงไปจำกแนวทำงเดิมท่ีปฏิบติัมำชำ้นำนแลว้มกัจะประสบกบั
ควำมลม้เหลว ส่วนนโยบำยท่ีไม่กระทบกระเทือนต่อพฤติกรรมของผูป้ฏิบติัมีโอกำสส ำเร็จสูง ควำม
ขดัแยง้ท่ีมีต่อค่ำนิยมของผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของนโยบำยจะส่งผล
ไปสู่ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของนโยบำย ถ้ำผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบัติเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับ
นโยบำยเท่ำนั้นก็จะน ำไปสู่กำรเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบติัตำมนโยบำย หรือเลือกปฏิบติัเฉพำะส่วนท่ีไม่
ขดักบัคุณค่ำท่ีตนเองยดึถือ ซ่ึงในท่ีสุดจะท ำใหน้โยบำยลม้เหลว 
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8) ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกลไกต่ำง ๆ ท่ีน ำนโยบำยไปปฏิบติั ลกัษณะท่ีต่อไปน้ีมีผล
อย่ำงมำกต่อควำมส ำเร็จหรือลม้เหลวของนโยบำย ไดแ้ก่ จ ำนวนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรปฏิบติัให้
เป็นไปตำมนโยบำย ยิ่งมีจ ำนวนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งมำกเท่ำใด ปัญหำเร่ืองกำรประสำนงำนระหว่ำง
หน่วยงำนเหล่ำนั้นก็จะมีมำกขึ้น ยิ่งปัญหำเร่ืองกำรประสำนงำนมีมำกเท่ำใด โอกำสท่ีนโยบำยจะ
ลม้เหลวก็มีมำกขึ้นเท่ำนั้น จ ำนวนจุดตดัสินใจ (Clearance point) ของนโยบำยต่ำง ๆ ยิ่งมีจุดตดัสินใจ
มำกมำกเท่ำใด ควำมล่ำชำ้ในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมนโยบำยก็มีมำกขึ้นเท่ำนั้น ควำมขดัแยง้ดั้งเดิมก็
จะพำไปสู่ควำมลม้เหลว กำรแทรกแซงของหน่วยงำนระดบับนถึงแมจ้ะมีจุดตดัสินใจไม่มำก มีล ำดบั
ขั้นกำรบงัคบับญัชำนอ้ย นโยบำยน้ีอำจจะประสบปัญหำก็ไดห้ำกถูกแทรกแซงจำกหน่วยงำนระดบับน
มำกเกินสมควร นโยบำยท่ีมุ่งเสริมสร้ำงขวญัมำกกว่ำกำรลงโทษ มกัจะมีปัญหำหำกขำดกำรสนับสนุน
ทำงกำรเมืองท่ีดีพอ นโยบำยท่ีจะพยำยำมใช้แรงจูงใจต่ำง ๆมกัจะประสบปัญหำเน่ืองจำกหน่วยงำนท่ี
วำงนโยบำยขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีดีในกำรจูงใจคนให้เปล่ียนพฤติกรรม 

2.6.3 แนวควำมคิด Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard เป็นแนวควำมคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ส ำหรับวดัผล

องคก์รเพื่อใหผู้บ้ริหำรเห็นถึงภำพรวมของไดช้ดัเจนยิ่งขึ้นและสมดุล ซ่ึงมีกำรวดัผลในดำ้นกำรเงินดำ้น
กระบวนกำรบริหำรงำน กำรสร้ำงควำมพอใจให้แก่ลูกคำ้ ตลอดจนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั ส ำหรับสร้ำงเป้ำหมำยให้องคก์รไดช้ดัเจนยิ่งขึ้น 

1) มุมมองของ Balanced Scorecard มีองคป์ระกอบในกำรวดัผลดงัน้ี 
    (1) วตัถุประสงค ์(Objective) เพื่อก ำหนดตวัวตัถุประสงคข์องแต่ละมุมมองท่ีจะ

ใชช้ี้วดั 
    (2) ตวัช้ีวดั(Performance Indication) เป็นตวัช้ีวดัท่ีจะแสดงให้เห็นว่ำกำรวดัผลนั้น

ไดบ้รรลุตำมวตัถุประสงคห์รือไม่ 
    (3) เป้ำหมำย (Target) เป็นค่ำตวัเลขท่ีตั้งไวเ้พื่อให้องคก์รบรรลุถึงเป้ำหมำยนั้น ๆ 
    (4) แผนงำน โครงกำรท่ีตั้งใจ(Initiatives) เพื่อกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นล ำดบัเป็นขั้น

เป็นตอนในกำรวดัผล 
2) กำรวดัผลโดยทัว่ไปสำมำรถแบ่งวดัได ้4 ดำ้นคือ 
    (1) กำรวัดผลของกิจกำรกำรเงิน จะเป็นกำรวัดผลประกอบทำงกำรเงิน เพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของเจำ้ของหรือผูท่ี้ลงทุนซ่ึงจะดูจำกกำรลดตน้ทุน กำรเพิ่มคุณภำพในกำรผลิต 
และกำรใชสิ้นทรัพยใ์ห้เป็นประโยชน์มำกขึ้น 

    (2) มุมมองของลูกคำ้ หรือควำมพอใจของลูกคำ้ ซ่ึงดูไดจ้ำกกำรเป็นผูน้ ำดำ้นสินคำ้
และบริกำร กำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด และควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ 
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    (3) กำรบวนกำรบริหำรภำยในองค์กร โดยวดัจำก กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
วตัถุดิบในกำรจดัเก็บ กำรบริหำรวตัถุดิบในคลงัสินคำ้, กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับปรุงวตัถุดิบ
ให้เป็นสินคำ้, กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้รวมถึงบริกำรไปยงัผูบ้ริโภค และกำร
ใหบ้ริกำรหลงักำรขำย 

    (4) มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคคลขององค์กรในด้ำนของบุคลำกรท่ี
เก่ียวกบั ทกัษะควำมสำมรถ ทศันคติของพนักงำน รวมไปถึงระบบขอ้มูลสำรสนเทศ และแรงจูงใจใน
กำรท ำงำนของพนกังำน 

3) ประโยชน์และควำมส ำคญัของ Balanced Scorecard 
    (1) ท ำใหว้ิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ขององคก์รมีควำมชดัเจนมำกยิง่ขึ้น 
    (2) ท ำใหเ้กิดกำรส่ือสำรวตัถุเชิงกลยุทธ์ ท่ีเช่ือมโยงกบัมำตรกำรในกำรวดัผลได้

ชดัเจน 
    (3) ท ำให้เกิดกำรวำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยในกำรช้ีวดัมำตรกำรท่ีเป็นตัวเงิน

และไม่เป็นตวัเงินดว้ย 
    (4) ท ำให้ทรำบถึงขอ้มูลของกลยุทธ์ท่ีวำงไวน้ั้นไดผ้ล และประสบควำมส ำเร็จ

หรือไม่ 
กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ Balanced Scorecard คือ ระบบกำรบริหำรงำนและประเมินผลของ

องค์กรใช่เป็นระบบกำรวดัประเมินผล โดยกำรใช้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ 
(strategic plan) เพื่อน ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ท่ีช่วยให้องค์กรเกิดควำมสอดคลอ้งเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร ซ่ึง Balanced 
Scorecard ส ำหรับภำครัฐ ประกอบดว้ย 4 มุมมอง ไดแ้ก่ : มุมมองดำ้นประสิทธิผล มุมมองดำ้นผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย มุมมองดำ้นกระบวนกำรภำยใน มุมมองดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ ซ่ึงสำมำรถน ำมำ
วิเครำะห์เพื่อก ำหนดวิสัยทศัน์ หรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่หน่วยงำน 

2.6.4 วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle - PDCA)  
PDCA  เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีเน้นกำรวำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบ โดยมี

เป้ำหมำยให้เกิดกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง แนวคิด PDCA ได้รับกำรพฒันำขึ้นเป็นคร้ังแรกโดย 
Walter Shewhart ซ่ึงถือเป็นผูบุ้กเบิกกำรใชส้ถิติส ำหรับวงกำรอุตสำหกรรม และต่อมำวงจร PDCA 
ได้เป็นท่ีรู้จักอย่ำงแพร่หลำย มำกขึ้น เม่ือ Edwards Deming ได้น ำมำเผยแพร่ ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส ำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำร วงจรน้ีจึงมีอีกช่ือหน่ึงว่ำ “Deming Cycle” ทุกคร้ังท่ีกำร
ด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบต่อไป และ
ก่อใหเ้กิดกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง (สุธำสินี โพธิจนัทร์, 2558)  
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 PDCA คือวงจรบริหำรส่ีขั้นตอนท่ีประกอบไปดว้ย Plan (กำรวำงแผน) Do (ปฏิบติั) Check 
(ตรวจสอบ) และ Action (กำรด ำเนินกำร)วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพใชใ้นกำรควบคุมและพฒันำ
กระบวนกำรหรือผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง PDCA ทั้งส่ีขั้นตอนเป็นกระบวนกำรท่ีสำมำรถท ำซ ้ ำได ้
เพื่อให้องค์กรสำมำรถบริหำรควำมเปล่ียนแปลงได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ โดยท่ีขั้นตอนของ 
PDCA มีดงัน้ี 

 (P) Plan – กำรวำงแผน: หมำยถึงกำรตั้งเป้ำหมำยจำกปัญหำหรือโอกำสต่ำงๆ และสร้ำง
แผนกำรท ำงำนหรือกระบวนกำรเพื่อท ำใหเ้ป้ำหมำยน้ีประสบควำมส ำเร็จ 

 (D) Do – ปฏิบติั/กำรทดสอบ: หมำยถึงขั้นตอนกำรทดสอบ เป็นกำรลงมือท ำและเก็บขอ้มูล
เพื่อหำจุดอ่อนหรือจุดท่ีสำมำรถพฒันำมำกขึ้นได ้รวมถึงกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ต่ำงๆดว้ย 

 (C) Check – กำรตรวจสอบ: หมำยถึงขั้นตอนกำรตรวจสอบ เป็นขั้นตอนหำช่องทำงและวิธี
พฒันำกระบวนกำรต่ำงๆให้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึงกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของ
โอกำสและอุปสรรคต่ำงๆในกระบวนกำร 

 (A) Action – กำรด ำเนินกำร/ปรับปรุงแกไ้ข: หมำยถึงกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
เพื่อใหก้ระบวนกำรขั้นตอนต่ำงๆเร็วขึ้น ดีขึ้น หรือมีค่ำใชจ่้ำยนอ้ยกวำ่เดิม  

ซ่ึง PDCA ก็เป็นขั้นตอนท่ีถูกออกแบบมำใหท้ ำซ ้ำได ้หมำยควำมวำ่หำกเรำไดมี้กำรท ำครบ
ส่ีขั้นตอนแลว้ (วำงแผน ไปสู่กำรท ำ ไปสู่กำรตรวจสอบ และจบท่ีกำรปรับปรุง) ในกรณีน้ีเรำก็ควร
ท ำกำร ‘เร่ิมใหม่’ เพื่อหำจุดอ่ืนในกระบวรกำรเพื่อพฒันำเพิ่มเติม หรืออำจจะหำเป้ำหมำยใหม่ท่ี
อยำกบรรลุใหไ้ด ้

 

 
ภำพท่ี 2.5 วงจร PDCA (Deming Cycle) 
ท่ีมำ : สถำบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (2552) 
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โดยสถำบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (2552) ไดก้ล่ำวถึงประโยชน์ของ PDCA ไวด้งัน้ี 
 1) เพือ่ป้องกนั 
  (1) กำรน ำวงจร PDCA ไปใช้ท ำให้ผูป้ฏิบัติมีกำรวำงแผน กำรวำงแผนท่ีดีช่วย

ป้องกนัปัญหำท่ีไม่ควรเกิด ช่วยลดควำมสับสนในกำรท ำงำน ลดกำรใชท้รัพยำกรมำกหรือนอ้ยเกิน
ควำมพอดีลดควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆ 

  (2) กำรท ำงำนท่ีมีกำรตรวจสอบเป็นระยะ ท ำให้กำรปฏิบติังำนมีควำมรัดกุมขึ้น
และแกไ้ขปัญหำไดอ้ยำ่งรวดเร็วก่อนจะลุกลำม 

  (3) กำรตรวจสอบท่ีน ำไปสู่กำรแกไ้ขปรับปรุง ท ำใหปั้ญหำท่ีเกิดขึ้นแลว้ไม่เกิดซ ้ ำ
หรือลดควำมรุนแรงของปัญหำ ถือเป็นกำรน ำควำมผิดพลำดมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 2) เพือ่แก้ไขปัญหำ 
  (1) ถำ้เรำประสบส่ิงท่ีไม่เหมำะสม ไม่สะอำด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภำพ ไม่

ประหยดั เรำควร แกปั้ญหำ 
  (2) กำรใช ้PDCA เพื่อกำรแกปั้ญหำ ดว้ยกำรตรวจสอบว่ำมีอะไรบำ้งท่ีเป็นปัญหำ 

เม่ือหำปัญหำได ้ก็น ำมำวำงแผนเพื่อด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA ต่อไป 
 3). เพื่อปรับปรุง คือ ไม่ตอ้งรอให้เกิดปัญหำแต่เรำตอ้งเสำะแสวงหำส่ิงต่ำงๆ หรือวิธีกำรท่ี

ดีกว่ำเดิมอยู่เสมอ เพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิตและสังคม เม่ือเรำคิดว่ำจะปรับปรุงอะไรก็ให้ใช้วงจร 
PDCA เป็นขั้นตอนในกำรปรับปรุง ขอ้ส ำคญัตอ้งเร่ิม PDCA ท่ีตวัเองก่อนมุ่งไปท่ีคนอ่ืน 

กล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ PDCA คือ วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ ยอ่มำจำก 4 ค ำ ซ่ึงวงจร PDCA 
สำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำกระบวนกำรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน โดยโครงสร้ำงของ PDCA ประกอบดว้ย 1) Plan คือ กำรวำงแผน 2) DO คือ กำรปฏิบติัตำม
แผน 3) Check คือ กำรตรวจสอบติดตำม 4) Act คือ กำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 
วงจร PDAC จึงเรียกว่ำ วงจรบริหำรงำนคุณภำพ ส ำหรับบกำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้น
ในขั้นตอนต่ำงๆ เม่ือมีกำรปรับปรุงแกไ้ขคุณภำพก็จะเกิดขึ้น ก่อใหเ้กิดกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

 
2.7 แนวคิดทฤษฎีควำมสอดคล้อง 

ควำมสอดคลอ้ง ตำมควำมหมำยของพจนำนุกรม ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ.2554 หมำยถึง 
พอ้ง, ประสำน, ไม่ขดักนั, เช่น มีควำมเห็นสอดคลอ้งกนั ท ำงำนสอดคลอ้งกนั ควำมคิดกบักำรกระท ำ
สอดคลอ้งกนั 
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ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต ์(2551) ไดใ้ห้ค  ำจ ำกดัควำมของ ควำมสอดคลอ้งไวว้่ำ เป็นทฤษฎีท่ีตั้งอยู่
บนควำมเป็นหน่ึงเดียว มีฐำนแนวคิด  3 ประกำร คือ ควำมพ้องในดุลยภำพ ควำมสมบูรณ์ของ
กระบวนกำร และควำมเป็นพลวตัสัมพนัธ์ 

2.7.1 ควำมสอดคล้องในด้ำนควำมพ้องในดุลยภำพ หมำยถึง ส่วนใดตอนใดท่ีก ำหนดให้
เป็นตวัตั้ง เม่ือน ำตวัต่อมำกระท ำร่วมกนั มีต ำแหน่งกำรประสำนต่อสภำวะอยำ่งไดจ้งัหวะ ย่อมเกิด
ควำมสอดคลอ้ง ทั้งแนวลึกและแนวกวำ้ง ตลอดจนแนวประสำนอ่ืนๆ สัดส่วนของตวัตั้งและตวัต่อ
จึงมีควำมเป็นหน่ึงเดียว และมีควำมพอ้งกนัอยำ่งสมดุล  

กำรศึกษำ เร่ือง “กำรประเมินนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร” คร้ังน้ีให้
ควำมหมำยกบัควำมสอดคลอ้งดำ้นควำมพอ้งในดุลยภำพน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตวัตั้ง ตวัต่อ 
และตวัประสำน ดงัน้ี 

1) ตวัตั้ง หมำยถึง สถำนกำรณ์ขยะของกรุงเทพมหำนครท่ีผ่ำนมำ พบว่ำปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครมีปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้น ในปี 2560 ประมำณ 4.75 ลำ้นตนั  ปี 2561 ประมำณ 
4.83 ลำ้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 จำกปี 2560  และปี 2562 ประมำณ 4.96 ลำ้นตนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.69 
จำกปี 2561  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของปริมำณขยะท่ีเกิดขึ้นทัว่ประเทศ จำกกำรท่ีประชำกรเพิ่ม
มำกขึ้น เกิดกำรเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมกำรบริโภคของประชำกร พฤติกรรมกำรทิ้งขยะมูลฝอยท่ี
ไม่ผ่ำนกำรคดัแยก โดยปัญหำกำรจดักำรขยะหรือของเสียถูกก ำหนดเป็นวำระระดับชำติ ซ่ึงหลำย
องคก์รไดต้ระหนกัถึงและใหค้วำมส ำคญั เน่ืองจำกเป็นปัญหำท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลก 

2) ตวัต่อ หมำยถึง นโยบำยกำรลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครตำมแผนพฒันำ
กรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และแผนปฏิบติัรำชกำรกรุงเทพมหำนครประจ ำปี 
พ.ศ. 2563  

3) ตวัประสำน หมำยถึง ผูท่ี้มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบน ำนโยบำย ไปด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
หรือผูข้บัเคล่ือนนโยบำย คือ ส ำนักส่ิงแวดลอ้ม และ ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะของ
ส ำนกังำนเขต 

จำกฐำนควำมคิดควำมสอดคลอ้งดำ้นควำมพอ้งในดุลยภำพ ในมิติน้ีประกอบดว้ย 3 ส่วน 
คือ ตวัตั้ง ตวัต่อ และตวัประสำน สำมำรถสรุปเป็นแผนภำพได ้ดงัน้ี 
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ภำพท่ี 2.6 ผงัควำมสอดคลอ้งดำ้นควำมพอ้งในดุลยภำพ 
ท่ีมำ : ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต ์(2551) 

 
2.7.2 ควำมสอดคล้องในด้ำนควำมสมบูรณ์ของกระบวนกำร หมำยถึง กำรช่วยให้กำร

ขบัเคล่ือนของส่ิงนั้นด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกรอบกำรขบัเคล่ือนของกระบวนกำร
ครอบคลุมประเด็นทุกส่วน  

2.7.3 ควำมสอดคล้องในด้ำนควำมเป็นพลวัตสัมพันธ์ หมำยถึง ดว้ยวิถีของควำมพอดี มีควำม
สมเหต ุสมผล ต่อเน่ืองจำกวิธีหน่ึงสู่อีกวิธีหน่ึง โดยเป็นพลวตัท่ีวงจรเช่ือมกนัอยำ่งมีสัมพนัธภำพ 

  1) วิถีควำมพอดี คือ กำรสร้ำงควำมสมดุล ปรับตวัไดต้ำมสถำนกำรณ์ ซ่ึงจะท ำให้
เกิดควำมมัน่คงและยัง่ยนื 

  2) ควำมสมเหตุสมผล คือ กำรมีเหตุผลสมควร มีเหตุผลรับกนั 

 
ภำพท่ี 2.7 ฐำนแนวคิด 3 ประกำร ของควำมสอดคลอ้ง 
ท่ีมำ : ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต ์(2551) 

 

สถำนกำรณ์ขยะของ
กรุงเทพมหำนคร 

ท่ีผำ่นมำ 

ตัวตั้ง ตัวต่อ ตัวประสำน กำรด ำเนินกำร 

- แผนพฒันำ กทม. 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2556-2575)  
- แผนปฏิบติัรำชกำร
กทม. ปี 2563  

- ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม  
- ฝ่ำยรักษำควำมสะอำด 
และสวนสำธำรณะของ
ส ำนกังำนเขต 

แผนงำน โครงกำร ตำม
แผนพฒันำ กทม. ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
หรือ แผนปฏิบติัรำชกำร 

กทม. ปี 2563 



 
 
 

45 

2.8 กรณีศึกษำควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรขยะของต่ำงประเทศ 
2.8.1 กำรจัดกำรขยะของประเทศญ่ีปุ่น 
 กำรจดักำรขยะท่ียงัยืนของประเทศญ่ีปุ่ นมีกำรวำงแผนและรวบรวมขอ้มูลดำ้นกำรจดักำร

ขยะอย่ำงเป็นระบบมำตั้งแต่ปี 1993 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลขยะมูลฝอยในภำพรวมทัว่ประเทศและ
แยกเป็นประเภทตำมลกัษณะขยะมูลฝอย เช่น ขอ้มูลดำ้นกำรผลิต บริโภค และกำรเกิดเป็นของเสีย
ประเภทแกว้ กระดำษ พลำสติก โลหะ อะลูมิเนียม รวมทั้งของเสียประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยใน
บำ้น โดยส ำรวจขอ้มูลจำกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจำกผูป้ระกอบกำร สถิติปริมำณขยะท่ี
เกิดขึ้นทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นประเมินจำกปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกเก็บรวบรวมโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (Total Volume of Municipal) รวมกบัปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกน ำเขำ้สู่สถำนท่ีบ ำบัดหรือ
ก ำจดัโดยตรง (Solid Waste) และปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกน ำไปรีไซเคิลโดยภำคส่วนต่ำง ๆ ซ่ึงขยะ
ทั้งหมดจะถูกบริหำรจดักำรแบบครบวงจรมุ่งเนน้กำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์โดยกำรคดัแยกขยะมูลฝอย
กลบัเขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิลทั้งวสัดุรีไซเคิล เศษอำหำร ก่ิงไมใ้บไม ้และท่ีเหลือจำกกำรรีไซเคิล
น ำไปบ ำบดัโดย incinerations หรือเป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนปูนซีเมนต ์ขยะมูลฝอยท่ีเผำไหมไ้ม่ได้
และขยะก่อสร้ำงจะถูกส่งไปบดทุบและคดัแยกวสัดุกลับมำใช้ใหม่ โดยประเทศญ่ีปุ่ นสำมำรถ
จดักำรขยะครบวงจรไดค้รอบคุลมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ ซ่ึงควำมส ำเร็จดงักล่ำวเกิดจำกกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือจำก 4 ภำคส่วน ไดแ้ก่ 

1) เทศบำล มีบทบำทในกำรออกแบบและจัดโปรแกรมกำรจัดเก็บ ขยะ บรรจุภัณฑ์ ท่ี
แหล่งก ำเนิด และจดักำรเบ้ืองตน้ เช่นลำ้ง และลอกส่ิงปนเป้ือนออก เพื่อเตรียมวสัดุให้พร้อมเพื่อส่ง
เขำ้ตลำด 

2) ผูผ้ลิต ผูบ้รรจุขวด และผูน้ ำเขำ้ มีบทบำทในกำรเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์รีไซเคิลไดง้่ำย และ
ใชว้สัดุอยำ่งประหยดั รับผิดชอบกำรรีไซเคิล ตำมปริมำณบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตหรือขำยโดยเลือกวิธีใด
วิธีหน่ึงท่ีก ำหนด และท ำกำรรีไซเคิลใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยของรัฐบำล 

3) ผูบ้ริโภค มีบทบำทในกำรคดัแยกบรรจุภณัฑต์ำมเกณฑท่ี์ก ำหนดของเทศบำล เลือกซ้ือสินคำ้
ท่ีใชบ้รรจุภณัฑท่ี์รีไซเคิลได ้ลดกำรใชบ้รรจุภณัฑอ์ยำ่งฟุ่ มเฟือย และเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เติมได้ 

4) ผูรี้ไซเคิล มีบทบำทในกำรรับรีไซเคิลวสัดุท่ีเทศบำลจดัเก็บมำ เปล่ียนวสัดุท่ีไดรั้บ เป็น 
“ทรัพยำกร” โดยสร้ำงโรงงำนรีไซเคิล บทบำทหนำ้ท่ีดงักล่ำวมีกฎหมำยหลำยฉบบัรองรับ ท่ีมำของ
กฎหมำยมำจำกแนวคิดท่ีญ่ีปุ่ นเป็นประเทศท่ีขำดแคลนทรัพยำกรธรรมชำติในประเทศ ตอ้งน ำเขำ้
ทรัพยำกรกำรผลิตเพื่อน ำมำพฒันำสินคำ้และพฒันำประเทศ จึงจ ำเป็นตอ้งด ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ค่ำท่ีสุด โดยกำรส่งเสริมให้เกิด Recycling Society เพื่อให้
เกิดกระบวนกำรหมุนเวียนทรัพยำกรกลบัมำใชใ้หม่ 
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2.8.2 กำรจัดกำรขยะประเทศสิงคโปร์  
กำรจดักำรขยะของประเทศสิงคโ์ปร์ มอบสัมปทำนใหแ้ก่เอกชนด ำเนินกำรทั้งหมดภำยใตก้ำร

ควบคุมของ Waste Management Department ก ำหนดเป้ำหมำยไวว้่ำ “ในอนำคตสิงคโปร์จะตอ้งเป็น
เมืองท่ีปรำศจำกขยะ” โดยสิงคโปร์ไดข้อควำมร่วมมือจำกภำคประชำชนในกำรจดัเก็บและคดัแยกขยะ 
รณรงคใ์ห้ใชว้สัดุรีไซเคิล รวมทั้งขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนผลิตผลิตภณัฑท่ี์ใช้วสัดุท่ีสำมำรถรี
ไซเคิลไดท้ั้งหมด ขยะท่ีเกิดขึ้นของสิงคโปร์จ ำนวนร้อยละ 90 จะก ำจดัดว้ยวิธีกำรเผำส่วนท่ีเหลือจะ
น ำไปฝังกลบโดยน ำไปฝังท่ีเกำะ Semakau ซ่ึงเป็นเกำะส ำหรับฝังกลบขยะ ซ่ึงประชำชนทุกคนจะตอ้ง
ทิ้งขยะให้เป็นเวลำ โดยจะจดัเก็บขยะ 1 คร้ังต่อระยะเวลำ 2 สัปดำห์  และจ่ำยค่ำธรรมเนียมเดือนละ 
150 บำท ส ำหรับผูอ้ยูแ่ฟลต ส่วนผูท่ี้มีบำ้นเป็นของตนเองจะตอ้งค่ำธรรมเนียมเกือบ 400 บำทต่อเดือน 
ขณะท่ีบริษทั โรงงำนต่ำง ๆ จะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมเป็นรำยวนัโดยคิดปริมำณเป็นลิตร เพื่อเป็นกำร
ปลูกฝังใหทุ้กภำคส่วนมีวินยัและตระหนกัในกำรทิ้งขยะไดเ้ป็นอย่ำงดีและส่งผลต่อกำรลดปริมำณขยะ 

2.8.3 กำรจัดกำรขยะของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน 
กำรจดักำรขยะของสหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั มีแนวทำงด ำเนินกำรดงัน้ี 
1) รัฐก ำหนดใหผู้ผ้ลิต ผูน้ ำเขำ้ ผูจ้  ำหน่ำย ตอ้งเรียกคืนบรรจุภณัฑ ์ดงันั้น ผูผ้ลิตและผูน้ ำเขำ้ 

จึงรวมตวักนัจดัตั้งหน่วยงำนรับผิดชอบบริกำรจดัเก็บบรรจุภณัฑ ์
2) รัฐก ำหนดเคร่ืองหมำยประทบับนสินคำ้ เพื่อแสดงว่ำบรรจุภณัฑ์จะถูกน ำไปรีไซเคิล 

รวมทั้งก ำหนดบรรจุภัณฑ์ 6 กลุ่ม เพื่อรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว กระป๋อง โลหะ พลำสติก กระดำษ 
อลูมิเนียม บรรจุภณัฑเ์คลือบ 

3) เก็บค่ำธรรมเนียมตำมน ้ ำหนักและประเภทของบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงผูป้ระกอบกำรสำมำรถ
เลือกบริษทัรับจำ้งในกำรเก็บรวบรวมได ้

4) ก ำนดให้ประชำชนคดัแยก 3 กลุ่ม ได้แก่ กระดำษ แก้ว วสัดุน ้ ำหนักเบำ (อลูมิเนียม, 
พลำสติก, โฟม) และจดัระบบกำรคดัแยก จดัเก็บและรวบรวม 

กล่ำวโดยสรุปก็คือ ควำมส ำเร็จในกำรจดักำรขยะของต่ำงประเทศนั้นจะเร่ิมตั้งแต่กำรเร่ิมเก็บ
ขอ้มูลมูลฝอยของประเทศในภำพรวมเพื่อน ำมำวำงแผนกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดักำรขยะประเภท
ต่ำงๆ ให้ครบวงจร เนน้กำรลดปริมำณกำรเกิดขยะและกำรน ำกลบัมำใช้ประโยชน์ให้ไดม้ำกท่ีสุด โดย
กำรสร้ำงควำมร่วมมือในภำคประชำชนในกำรลดกำรเกิดขยะและคดัแยกขยะ ท่ีแหล่งก ำเนิด รณรงค์ให้
ใช้วสัดุรีไซเคิล รวมทั้งขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วสัดุท่ีสำมำรถรีไซเคิลได้
ทั้งหมด รวมถึงกำรมีมำตรกำรในกำรจดัเก็บขยะเป็นเวลำและจดัเก็บค่ำธรรมเนียมตำมปริมำณขยะท่ี
เกิดขึ้นจำกบำ้นตนเอง เพื่อเป็นกำรปลูกฝังสร้ำงวินัยให้แก่ทุกภำคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหำในกำร
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จดักำรขยะ และยงัก ำหนดให้ผูผ้ลิต ผูน้ ำเขำ้ ผูจ้  ำหน่ำย ตอ้งเรียกคืนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีระบบกำร
จดักำรขยะแบบครบวงจร 

 
2.9 งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 เมธำ ยทุธนำโยธิน (2550) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั ศึกษำ
เฉพำะกรณีเขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จใน
กำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั ดำ้นควำมชดัเจนของนโยบำย ลกัษณะของหน่วยงำน 
และคุณสมบติัของผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบติัอยู่ในระดบัค่อนขำ้งสูง ส่วนปัจจยัดำ้นทรัพยำกรและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน พบว่ำอยู่ในระดบัปำนกลำง 2) กำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั
โดยรวมประสบควำมส ำเร็จอยู่ในระดบัค่อนขำ้งสูง เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำกำรน ำนโยบำยกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติัท ำให้ประชำชนมีอำกำศบริสุทธ์ิปรำศจำกมลพิษ และนโยบำยกำรก ำจดั
ขยะมูลฝอยท ำใหก้รุงเทพมหำนครเป็นเมืองท่ีน่ำอยูมี่ค่ำเฉล่ียสูงสุด รองลงมำคือนโยบำยกำรก ำจดัขยะ
มูลฝอยท ำให้กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองสะอำด กำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั ท ำให้
กรุงเทพมหำนครประหยดังบประมำณในกำรท ำลำยขยะมูลฝอย และนโยบำย กำรก ำจดัขยะมูลฝอยท ำ
ใหก้รุงเทพมหำนครลดปริมำณขยะมูลฝอยไดร้้อยละ 10 ต่อปี 3) ตวัแปรท่ีใชท้ ำนำยควำมส ำเร็จในกำร
น ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติัมี 2 ปัจจยั คือ คุณสมบติัของผูน้ ำนโยบำยไปปฏิบติั และ 
ปัจจยัดำ้นทรัพยำกร สำมำรถใชท้ ำนำยควำมส ำเร็จในกำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั
ได ้คิดเป็นร้อยละ 70 4) ประชำชนท่ีมีเพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยไดต้่อเดือนท่ีต่ำงกันมี
ควำมคิดเห็นต่อกำรน ำนโยบำย กำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติัแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ 5) ตวัแปรท่ีใชท้ ำนำยผลกำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั มี 5 ปัจจยั คือ (1) กำรทิ้ง
ขยะมูลฝอยในท่ีกรุงเทพมหำนครจัดเตรียมให้ (2) กำรให้ควำมร่วมมือทิ้งขยะมูลฝอย ตำมเวลำท่ี
ก ำหนดคือ 18.00 – 05.00 น. (3) กำรคดัแยกขยะก่อนน ำมำทิ้ง (4) กำรเปิดโอกำสให้ประชำชน มีส่วน
ร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำขยะมูลฝอย และ (5) กำรช ำระค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยอยำ่งสม ่ำเสมอและ
ตรงเวลำ สำมำรถใช้ท ำนำยผลกำรน ำนโยบำยกำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติัได ้คิดเป็นร้อยละ 24.4   
6) จำกกำรตอบแบบสอบถำมของเจำ้หนำ้ท่ีและประชำชน พบวำ่ปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำนโยบำย
กำรก ำจดัขยะมูลฝอยไปปฏิบติั ไดแ้ก่ (1) กรุงเทพมหำนครควรให้กำรสนับสนุนงบประมำณดำ้นกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอยใหห้น่วยงำนต่ำงๆ อยำ่งเพียงพอ (2) ควรมีกำรประชำสัมพนัธ์ดว้ยกำรรณรงคค์ดัแยก
ขยะมูลฝอย กำรรีไซเคิลขยะมูลฝอยอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ืองตั้งแต่ในระดบัเยำวชน (3) ควรมีมำตรกำร
ลงโทษผูท่ี้ทิ้งขยะมูลฝอยอยำ่งไม่เป็นระเบียบ 
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 วุฒินนัท ์บุญชู (2550) ศึกษำบทบำทหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ในกำรจดักำรขยะ 
สภำพปัญหำในกำรจดักำรขยะ และแนวทำงในกำรจดักำรขยะในอ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
พบวำ่บทบำทหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจด ักำรขยะท่ีสำมำรถปฏิบติัไดดี้คือดำ้นกำร
บริหำรจดักำรในเร่ืองกำรจดัท ำครงกำรและแผนปฏิบติักำรต่อปี และดำ้นกำรรณรงค์ให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมและมีควำมสนใจร่วมมือกนัรักษำควำม สะอำด ส่วนปัญหำในกำรจดักำรขยะขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคือ ประชำชนไม่ให้ควำมร่วมมือและตระหนักในหน้ำท่ีท่ีตอ้งช่วยกนัรักษำควำม
สะอำด และสถำนท่ีก ำจัดขยะ ดังนั้ น จึงต้องมีกำรรณรงค์ให้ประชำชนในพื้นท่ีมีจิตส ำนึกและ
ตระหนักถึงปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกขยะ และออกบทลงโทษท่ีชัดเจนและเคร่งครัด ในเร่ือง
เก่ียวกบั กำรทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบของชุมชน 

 ศิริกุล หนูปุ้ ย (2552) ได้ศึกษำกำรจดักำรมูลฝอยของเทศบำลต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมือง
จงัหวดัสงขลำ โดยศึกษำกำรเก็บขนมูลฝอย ประเภทของมูลฝอย และกำรก ำจดัมูลฝอยของเทศบำล
ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำ พบว่ำเทศบำลเขำรูปช้ำงมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
เน่ืองจำกเป็นถ่ินท่ีอำศยัของประชำกร ซ่ึงปัญหำอนัดับ 1 ของเทศบำลคือ ปัญหำกำรจดักำรมูลฝอย 
เน่ืองจำกมูลฝอยก่อให้เกิดควำมสกปรก ควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง เหตุเดือดร้อน
ร ำคำญ กล่ินเหม็นท่ีเกิดจำกกำรเน่ำเสียของมูลฝอยตกค้ำง และหมักหมมของมูลฝอย เป็นแหล่ง
เพำะพนัธุ์ของสัตวพำหะน ำโรค โดยผูบ้ริหำรเทศบำลเห็นว่ำควรมีงบประมำณเพิ่มในด้ำนกำรจ้ำง
บุคลำกรเพิ่ม และถำ้เป็นไปได ้ตอ้งกำรให้มีบริษทัเอกชนมำจ้ำงเหมำในกำรเก็บขนมูลฝอย ดำ้น
พนกังำนเทศบำลตอ้งกำรให้ประชำชนท่ีทิ้งมูลฝอยทิ้งลงถงัให้เรียบร้อย และตอ้งกำรให้ลดระยะเวลำ
ในกำรเก็บขนแต่ละชุด ส่วนของประชำชนและผูป้ระกอบกำรตอ้งกำรให้มีกำรเพิ่มถงัรองรับมูล ฝอย
มำกขึ้น เก็บขนมูลฝอยอย่ำงสม ่ำเสมอ และมีควำมถ่ีท่ีเหมำะสม ในควำมเห็นของพนักงำนอยำกให้
ประชำชนมีกำรคดัแยกมูลฝอย หรือลดปริมำณมูลฝอยจำกครัวเรือน เน่ืองจำกมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นมูล
ฝอยทั่วไปและมูลฝอยอินทรีย์ซ่ึงสำมำรถแยกเป็นมูลฝอยท่ีไม่ เกิดกำรย่อยสลำยเพื่อน ำไปสู่
กระบวนกำรรีไซเคิลกบัมูลฝอยท่ีย่อยสลำยไดเ้พื่อน ำมำท ำปุ๋ ยหมกัได ้วิธีท่ีใชส้ ำหรับกำรก ำจดัมูลฝอย
ของเทศบำลเขำรูปชำ้งคือกำรก ำจดัโดยวิธีฝังกลบ โดยใชพื้นท่ี ณ ศูนยก์  ำจดัมูลฝอยรวมของเทศบำล
นครสงขลำ บำ้นบ่ออิฐแก้ว ต ำบลเกำะแต้วอ ำเภอเมือง จงัหวดัสงขลำและเทศบำลนครสงขลำได้
จดัเตรียมไวส้ ำหรับก่อสร้ำงบ่อฝังกลบมูลฝอยในอนำคตดว้ย 

พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2555) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรปรับปรุงนโยบำยกำรจดักำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย พบวำ่จำกกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำประเทศไทยยงัไม่สำมำรถควบคุมอตัรำกำรผลิตขยะมูล
ฝอยต่อประชำกรในเขตเมืองให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดอตัรำกำรน ำขยะมูลฝอยมำใชป้ระโยชน์
ต ่ำกว่ำเป้ำหมำยและประเทศยงัอยู่ในภำวะขำดแคลนระบบก ำจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะส่งผลให้
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ปัญหำกำรจดักำรขยะมูลฝอยยงัคงมีแนวโนม้รุนแรงต่อเน่ือง ปริมำณมูลฝอยทัว่ประเทศยงัคงเพิ่มขึ้น
และพบสำเหตุส ำคญัจำกปัญหำฐำนขอ้มูลและกำรถ่ำยทอดสำระส ำคญัของนโยบำยจำกหน่วยงำน
ก ำหนดนโยบำยไปยงัหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบติัโดยเฉพำะองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตลอดจนปัญหำกำรจดัสรรทรัพยำกรให้เพียงพอเพื่อให้นโยบำยและเป้ำหมำยสำมำรถน ำไป
ปฏิบติัได้จริง เช่น งบประมำณ บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญกำร เป็นตน้ โดยวิธีกำรแก้ไขปัญหำต้อง
ด ำเนินกำรปรับมำตรฐำนวิธีกำรก ำจัดขยะเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภำพชีวิต ควร
ก ำหนดกฎหมำยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและตั้งหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยจดัท ำ
แผนปฏิบติักำรและก ำกับดูแลเพื่อให้กำรจดักำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทิศทำงเดียวกัน 
สนับสนุนรูปแบบของควำมร่วมมือของทอ้งถ่ินท่ีเหมำะสมในกำรพฒันำ ส่งเสริมกำรผลิตพลงังำน
จำกขยะมูลฝอยและปรับปรุงกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดกระบวนกำรตำมหลกักำรล ำดบัควำมส ำคญั
ของกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

 พรียำ วชัโรทยั (2556) ศึกษำกำรจดักำรขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษำ
เทศบำลต ำบลเมืองแกลง จังหวดัระยอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ กระบวนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ
เทศบำลต ำบลเมืองแกลง เร่ิมตน้จำกกำรรณรงคป์ระชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนไดรั้บควำมรู้เร่ืองกำรคดั
แยกขยะจำกบำ้นเรือนเทศบำลมีกำรคดัแยกขยะ มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งในองคก์รพฒันำ
ศกัยภำพตนเอง ดำ้นกำรจดักำรขยะมีกำรวำงเป้ำหมำยในดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยซ่ึงมียุทธศำสตร์
และโครงกำรภำยใตยุ้ทธศำสตร์เป็นตวัขบัเคล่ือน ใชร้ะบบ ISO 14001 ในกำรท ำงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
ผูน้ ำชุมชนและเจำ้หนำ้ ท่ีเป็นตวักลำงประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงเทศบำลกบัประชำชน กำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยในของกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของเทศบำลต ำบลเมืองแกลง พบว่ำผูบ้ริหำรมีวิสัยทัศน์
กวำ้งไกล มีวิธีกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องมีควำม
กระตือรือร้น มีควำมช ำนำญดำ้นกำรจดั กำรขยะมูลฝอยแต่ยงัขำดแคลนบุคลำกรระดบัปฏิบติักำร มี
กำรแบ่งงำนตำมหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน มีกำรน ำระบบมำตรฐำน ISO 14001 มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนส่ิงแวดล้อม นโยบำย /แผน/โครงกำรยึด หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มีช่องทำงกำร
ประชำสัมพนัธ์หลำยทำงเพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชน มีวิธีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยท่ีเหมำะสมกับ
เทศบำล กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกพบว่ำผูน้ ำชุมชน และประชำชน มีควำมกระตือรือร้น และมี
จิตส ำนึกในด้ำนส่ิงแวดล้อ แต่ยงัมีประชำกรแฝงท่ีไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
หน่วยงำนของรัฐและองค์กรดำ้นส่ิงแวดลอ้มเขำ้มำช่วยสนับสนุนกำรพฒันำกำรจดักำรขยะมูลฝอย
ของเทศบำล 

 เฉลิมชำติ แสไพศำล (2556) ศึกษำเร่ือง พฤติกรรมกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน : 
กรณีศึกษำ เทศบำลต ำบลแชะ อ ำเภอครบุรี จงัหวดันครรำชสีมำ จำกกำรสุ่มตวัอย่ำงจำกประชำกร 405 
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หลงัคำเรือน โดยใช้สูตรกำรค ำนวนตวัอย่ำงประชำกรของ Yamane  ผลกำรศึกษำ ชนิดและประเภท
ขยะในเขตเทศบำลต ำบลแชะ อ ำเภอครบุรี จงัหวดันครรำชสีมำ จ ำนวน 382 คน ใน 4 สัปดำห์ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่เป็น ขยะอินทรีย ์จ ำนวน (ร้อยละ 58.10) รองลงมำเป็น ขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 25.90) ขยะ
ทัว่ไป (ร้อยละ 9.10) และน้อยสุด ขยะอนัตรำย (ร้อยละ 6.90) ควำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอย
ของประชำกรในกำรจดักำรขยะมูลฝอยควำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอย ในภำพรวมประชำกร 
ส่วนใหญ่ตอบถูก (ร้อยละ 51.31) และ ตอบผิด (ร้อยละ 48.96) ส่วนในรำยขอ้ พบว่ำขอ้ท่ีประชำกร
ส่วนใหญ่ตอบถูกมำกท่ีสุด คือ เศษผกั เศษอำหำรทิ้งลงในถงัสีใด (ร้อยละ79.80) ส่วนขอ้ท่ีประชำกร
ตอบผิดมำกท่ีสุดคือ ขยะท่ีสำมำรถย่อยสลำยไดใ้นธรรมชำติทิ้งลงในถงัขยะสีใด (ร้อยละ 78.01) ส่วน
กำรรับรู้ข่ำวสำร พบว่ำประชำกรส่วนใหญ่ได้รับกำรแนะน ำ/ประชำสัมพนัธ์จำกเจำ้หน้ำท่ีเทศบำล 
(ร้อยละ 79.30) และนอ้ยสุดคือ ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรจำกเอกสำรแนะน ำของทำงรำชกำร (ร้อยละ 44.00)  
และกำรมีส่วนร่วมพบว่ำประชำกรส่วนใหญ่ ไดแ้นะน ำเพื่อนบำ้นคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเป็นกำร
ช่วยลดปริมำณขยะได ้(ร้อยละ 79.60) และนอ้ยสุดคือ ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรร่วมคิดร่วมท ำร่วม
แกไ้ขปัญหำขยะของชุมชน (ร้อยละ 42.20) ผลกำรศึกษำพฤติกรรมในกำรก ำจดัขยะมูลฝอยของชุมชน
ในเขตเทศบำลต ำบลแชะสรุปไดด้งัน้ี ประชำชนมีพฤติกรรมกำรจดักำรขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัพอใช้
ดำ้นพฤติกรรมกำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอยในภำพรวมอยู่ในระดบัพอใช ้ส่วนในดำ้นพฤติกรรมกำรน ำ
กลบัมำใชใ้หม่ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัพอใช ้ 

 สุณีรัตน์ ย ัง่ยืน ธิดำรัตน์ สมดี จินดำวลัย ์วิบูลยอุ์ทยั และ สวรรค์ ธิติสุทธิ (2556) ไดศึ้กษำ
เร่ือง กำรวิจยัแบบมีส่วนร่วมในกำรจดักำรธนำคำรขยะของชุมชนบำ้น หวัหนอง ต ำบลขำมเรียง อ ำเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหำสำรคำม ผลกำรศึกษำจำกขอ้มูลกำรส ำรวจและกำรสัมภำษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
สถำนกำรณ์กำรจดักำรขยะในชุมชน พบว่ำประชำชนก ำจดัขยะโดยวิธีให้เทศบำลน ำไปก ำจดั (ร้อยละ 
72.37) มีกำรคดัแยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ 77.42) ประเภทของขยะท่ีคดัแยก ไดแ้ก่ ขวดพลำสติก ขวด
แกว้ กระป๋อง เหล็ก กระดำษ ถ่ำนไฟฉำย และเศษอำหำร ผกัผลไม ้โดยขยะท่ีคดัแยกไดส่้วนใหญ่จะ
น ำไปขำย กำรใช้ประโยชน์จำกขยะ พบว่ำน ำไปขำย (ร้อยละ 53.75) ท ำปุ๋ ย (ร้อยละ 23.59) เล้ียงสัตว์
(ร้อยละ 22.47) และน ำวสัดุเหลือใชม้ำประยุกตใ์ชใ้หม่ (ร้อยละ 4.49) ปัญหำเก่ียวกบักำรจดักำรขยะใน
ชุมชน ไดแ้ก่ ถงัขยะมีจ ำนวนไม่เพียงพอ เทศบำลเก็บขนไม่สม ่ำเสมอ ท ำใหข้ยะเน่ำ ส่งกล่ินรบกวน มี
น ้ ำเสียจำกขยะมีสัตวค์ุย้เขี่ย เป็นตน้ จำกนั้นไดป้ระชุมเชิงปฏิบติักำร เพื่อวำงรูปแบบกำรจดักำรและ
วิธีกำรด ำเนินงำนของธนำคำรขยะของชุมชนโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ซ่ึงจำก
กำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรธนำคำรขยะของชุมชน พบว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
ปัญหำนั้น ประชำชนมีส่วนร่วมมำกท่ีสุด คือ กำรเสนอให้มีกำรจดัตั้งกองทุนธนำคำรขยะของชุมชน 
ร้อยละ 41.3 กำรเสนอแนวทำงแกไ้ขปัญหำกำรด ำเนินงำนของธนำคำรขยะในปีท่ีผ่ำนมำ ร้อยละ 45.7 
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กำรเสนอควำมคิดเห็น เก่ียวกบัสภำพปัญหำขยะในชุมชน ร้อยละ 43.5 กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
พบว่ำ ประชำชนมีส่วนร่วม ระดับมำก คือ กำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำของ
ธนำคำรขยะ ร้อยละ 52.2 กำรคดัเลือกคณะกรรมกำรธนำคำรขยะ ร้อยละ 47.8 กำรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน พบวำ่ ประชำชนมีส่วนร่วมมำกท่ีสุด คือ กำรคดัแยกขยะของธนำคำรขยะ ร้อยละ 47.8 กำร
เสนอใหมี้กำรปรับเปล่ียน รำคำรับซ้ือขยะของธนำคำรขยะใหมี้ควำมเหมำะสม ร้อยละ 43.5 กำรมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์ พบวำ่ ประชำชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มำกท่ีสุด คือ สำมำรถคดัแยกขยะได้
ถูกตอ้งมำกขึ้น ร้อยละ 52.2 มีรำยไดเ้พิ่มขึ้นจำกกำรขำยขยะ ร้อยละ 47.8 กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม
ประเมินผล พบว่ำ ประชำชนมีส่วนร่วมระดบัมำก คือ เคยร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อ
ประเมินผลวำ่กำรท ำกิจกรรม ของธนำคำรเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวห้รือไม่ ร้อยละ 56.5 และส่วนใหญ่
มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด คือ มีระบบกำรคดัแยกขยะแต่ละประเภทท่ีชดัเจน ร้อยละ 50.0 ขั้นตอนกำร
ให้บริกำรเป็นระบบไม่ยุ่งยำก ร้อยละ 45.7 สรุปผลกำรศึกษำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรจดัตั้ง
ธนำคำรขยะของหมู่บำ้น อยำกใหมี้กำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหป้ระชำชนรู้จกัวิธีคดัแยกขยะได้
อย่ำงถูกตอ้ง มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำขยะของชุมชน สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน ช่วยลด
ปริมำณขยะในชุมชน ชุมชนสะอำด ซ่ึงกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกำรส่งเสริม ให้ชุมชนมีจิตส ำนึกต่อ
ปัญหำและประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรเป็นปัจจยัท่ีส ำคญั ถำ้ทุกคนมีโอกำสเขำ้
มำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนก็จะส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงกลุ่มคนท่ีสำมำรถพฒันำกำรจดักำรขยะให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น 

อจัจพร ผลำรักษ ์(2557) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรจดักำรขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองกระทุ่มลม้ 
ต ำบลกระทุ่มลม้ อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม พบว่ำในดำ้นนโยบำยกำรจดัขยะมูลฝอย  
ดำ้นระบบบริหำรจดักำรมูลฝอยและดำ้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนลว้นส่งผลต่อกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบำลเมืองกระทุ่มลม้ทั้งส้ิน ซ่ึงผูวิ้จยัมีควำมเห็นว่ำกำรจดักำรขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบำลเมืองกระทุ่มลม้จะเกิดประสิทธิผลได ้จ ำเป็นตอ้งอำศยัปัจจยัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ร่วมกนั 

น ้ ำเพชร ฉันทะวิบูลย ์(2559) ไดศึ้กษำเร่ือง กำรบริหำรจดักำรนโยบำยกำรลดปริมำณมูลฝอย
ของกรุงเทพมหำนคร จำกกำรศึกษำพบว่ำ นโยบำยกำรลดปริมำณมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครจะถูก
ถ่ำยทอดลงไปด ำเนินกำรในพื้นท่ีเขตซ่ึงมีปัจจยัท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนโยบำย 
ไดแ้ก่ 1) แนวคิดผูบ้ริหำรท่ีเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 2) ทศันคติของ
ผูป้ฏิบติังำนท่ีเนน้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน และหน่วยงำนภำยนอก ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดควำม
ร่วมมือ ร่วมใจ 3) กำรบริหำรจดักำรท่ีใหค้วำมส ำคญักบัควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
และกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อมำเป็นเครือข่ำยในกำรด ำเนินนโยบำย 4) กำร
มีส่วนร่วมของประชำชน กำรรับรู้และมีส่วนร่วมในนโยบำยลดปริมำณขยะมูลฝอยมีผลมำจำกกำรจดั
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กิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองในพื้นท่ีเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชน ดงันั้นจึงควรมีกำรปรับทศันคติ
ในกำรท ำงำนของบุคลำกรกรุงเทพมหำนครให้รับเอำแนวคิดกำรจดักำรปกครอง (Governance) ท่ีเนน้
กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ 
ของกรุงเทพมหำนครใหม้ำกขึ้น 
 เกษร เชิญผ้ึง (2562)ไดศึ้กษำเร่ือง กำรบริหำรจดักำรขยะรีไซเคิลพื้นท่ีเขตป้อมปรำบศตัรูพ่ำย 
ภำยใตน้โยบำยของผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ระหวำ่งปี พ.ศ.2558 – 2562 พบวำ่ กำรบริหำรจดักำร
นโยบำยกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครจะถูกถ่ำยทอดลงไปด ำเนินกำรในพื้นท่ีเขตซ่ึง
มีปัจจยัท่ีเขำ้มำเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อควำมส ำเร็จของนโยบำย ไดแ้ก่ 1) แนวคิดผูบ้ริหำรท่ีเปิดโอกำส
ให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ทั้งในกำรเสนอแนะในส่ิงท่ีชุมชนตอ้งกำร หรือขำด
แคลน และกำรเขำ้มำร่วมในกำรจดักิจกรรมของทำงส ำนกังำนเขต 2) ทศันคติของผูป้ฏิบติังำนท่ีเน้น
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน และหน่วยงำนภำยนอก ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดควำมร่วมมือ ร่วมใจ 
ของทุกภำคส่วน 3) กำรบริหำรจัดกำรท่ีให้ควำมส ำคัญกับควำมร่วมมือทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก และกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกเพื่อมำเป็นเครือข่ำยในกำรด ำเนิน
นโยบำย 4) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรรับรู้และมีส่วนร่วมในนโยบำยลดปริมำณมูลฝอยมีผลมำ
จำกกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองในพื้นท่ีเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชน ดงันั้นจึงควรมีกำร
ปรับทัศนคติในกำรท ำงำนของบุคลำกรกรุงเทพมหำนครให้รับเอำแนวคิดกำรจัดกำรปกครอง 
(Governance) ท่ีเน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินนโยบำยต่ำงๆ ของกรุงเทพมหำนครใหม้ำกขึ้น 

จึงสรุปได้ว่ำ หำกกรุงเทพมหำนคร มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผน
ระดบัชำติ และใหค้วำมรู้ภำคประชำชนเก่ียวกบัขยะและกำรจดักำรขยะเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ใหต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกปัญหำขยะ ก็จะส่งผลต่อผลกำรด ำเนินกำรลดและ
คดัแยกขยะ และสำมำรถแกไ้ขปัญหำกำรจดักำรขยะไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื



 
 
 

บทที ่3 

กรอบแนวคดิและวธีิกำรศึกษำ 

กำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ เพื่อศึกษำควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร กบันโยบำยหรือเป้ำหมำยระดบัชำติ เพื่อน ำไปสู่กำรเสนอแนว
ทำงกำรพฒันำนโยบำยกำรลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครให้ประสบควำมส ำเร็จและ
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนต่อไป โดยศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรสัมภำษณ์ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงผูว้ิจยัมีรำยละเอียด
วิธีด ำเนินกำรวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงคุณภำพ เป็นกำรศึกษำขอ้มูลจำกกำรศึกษำเอกสำร (Documentary 

Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกับนโยบำยกำรลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับนโยบำยดังกล่ำว ตำมกรอบกำรประเมินด้วย Balance 
Scorecard ซ่ึงเป็นกำรประเมินอย่ำงรอบด้ำนประกอบด้วยดำ้นประสิทธิผล ดำ้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ดำ้นกระบวนกำรภำยใน และดำ้นกำรเรียนรู้และกำรพฒันำ  ประเด็นปัญหำอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบักำรด ำเนินนโยบำยและควำมเป็นไปไดใ้นกำรด ำเนินนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึง
ขอ้เสนอแนะรูปแบบท่ีเหมำะสมในกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงจะตอ้งมี
ควำมสอดคลอ้งและสมดุลในกระบวนกำรบริหำรจดักำรขยะ 
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ภำพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

 

 
ภำพท่ี 3.2 กรอบกำรประเมินดว้ย Balance Scorecard 

 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 ผูว้ิจยัก ำหนดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยใช้วิธีกำรแบบเฉพำะเจำะจงโดยมุ่งให้ครอบคลุมกลุ่มผูมี้

ส่วนเก่ียวข้องกับนโยบำยกำรลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร โดยใช้หลกักำรสำมเส้ำ 
(Triangulation) ประกอบดว้ยผูบ้ริหำร เจำ้หนำ้ท่ี และ เอกสำร ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำยลดและคดัแยก
มูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร โดยกำรสัมภำษณ์ขำ้รำชกำรในสังกดัส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร 
และขำ้รำชกำรในสังกดัส ำนกังำนเขต ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนัก 1 รำย ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนหรือ
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ผูอ้  ำนวยกำรกอง 1 รำย เจ้ำหน้ำท่ีผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอย สังกัดส ำนักส่ิงแวดลอ้ม 
จ ำนวน 1 รำย และหัวหน้ำฝ่ำยหรือเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะของ
ส ำนกังำนเขต 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 2 รำย รวมจ ำนวน 12 รำย โดยคดัเลือกจำกผลกำรด ำเนินกำร
ลดและคดัแยกมูลฝอยท่ีประสบควำมส ำเร็จมำก กลุ่มเขตละ 1 รำย และประสบควำมส ำเร็จน้อย 
กลุ่มเขตละ 1 รำย รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 15 รำย ตำมตำรำงท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 
ตำรำงท่ี 3.1 กลุ่มเป้ำหมำย/ผูใ้หข้อ้มูลส ำคญั 

ล ำดับที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง บทบำท/หน้ำท่ี จ ำนวน (รำย) 
1. ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม 

กรุงเทพมหำนคร 
ผูบ้ริหำร (1) ก ำหนดนโยบำย 

มอบหมำยนโยบำย
น ำไปสู่กำรปฏิบติั 

1 

2. ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหำนคร 

ผูบ้ริหำร (2) ก ำหนดนโยบำย 
มอบหมำยนโยบำย
น ำไปสู่กำรปฏิบติั 

1 

3. ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม 
กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้หนำ้ท่ีระดบั
ปฏิบติักำร 

(ดำ้นกำรจดักำรขยะ) 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

1 

4. กลุ่มเขตกรุงเทพกลำง หวัหนำ้ฝ่ำยหรือ
เจำ้หนำ้ท่ี 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

2 

5. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ หวัหนำ้ฝ่ำยหรือ
เจำ้หนำ้ท่ี 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

2 

6. กลุ่มเขตกรุงเทพใต ้ หวัหนำ้ฝ่ำยหรือ
เจำ้หนำ้ท่ี 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

2 

7. กลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวนัออก 

หวัหนำ้ฝ่ำยหรือ
เจำ้หนำ้ท่ี 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

2 

8. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ หวัหนำ้ฝ่ำยหรือ
เจำ้หนำ้ท่ี 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

2 

9. กลุ่มเขตกรุงธนใต ้ หวัหนำ้ฝ่ำยหรือ
เจำ้หนำ้ท่ี 

น ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบติั 

2 

รวมทั้งส้ิน   
 

15 
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3.3 กำรรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร เอกสำรวิชำกำร ข่ำวสำรท่ีเก่ียวข้อง รำยงำนผลกำรวิจยั 

(Research  Reports) เอกสำรทำงรำชกำร (Official Record) เอกสำรรำยงำนกำรประชุม รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของโครงกำร ตวัเลขสถิติต่ำง ๆ ท่ีหน่วยรำชกำรจดัเก็บไวจุ้ลสำร (Pamphlets) เอกสำร
ทำงวิชำกำร ข่ำวสำรและขอ้มูลจำกเวบ็ไซตต์่ำง ๆ 

 3.3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีกำรสัมภำษณ์บุคคล (Personal Interview) ไดแ้ก่ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกั 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนหรือผูอ้  ำนวยกำรกอง สังกดัส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม และหวัหนำ้ฝ่ำยหรือเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยรักษำควำมสะอำดและสวนสำธำรณะของส ำนกังำนเขต 
 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร (Document Research) โดยรวบรวมข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัประเด็นกำรศึกษำจำกเอกสำรวิชำกำร ข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้ง รำยงำนผลกำรวิจยั (Research 
Reports) เอกสำรทำงรำชกำร (Official Record) เอกสำรรำยงำน กำรประชุมเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร ตวัเลขสถิติต่ำง ๆ ท่ีหน่วยรำชกำรจดัเก็บไว ้จุลสำร (Pamphlets) รวมถึง
เอกสำรอ่ืน ๆ 

 3.4.2 กำรสัมภำษณ์แบบก่ึงโครงสร้ำง (Semi-Structured Interview) ผู ้วิจัยจะก ำหนด
โครงสร้ำงและค ำถำมท่ีจะใชใ้นกำรสัมภำษณ์กวำ้ง ๆ ไวล้่วงหนำ้ก่อนกำรไปเก็บขอ้มูล และเพิ่มเติม
ค ำถำมเจำะลึกขณะสัมภำษณ์เฉพำะหนำ้กบัผูใ้หข้อ้มูล โดยมีประเด็นค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้หส้ัมภำษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบำยกำรลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร 

 ตวัอย่ำงเช่น ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกับนโยบำยกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของ
ประเทศ นโยบำยกำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ระบบรองรับกำรทิ้งขยะแยกประเภทจำก
ประชำชน กำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลดและคัดแยกขยะจำก
แหล่งก ำเนิด รำยละเอียดดงัภำคผนวก ก  
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3.5 ประเด็นกำรประเมิน 
ในกำรศึกษำคร้ังน้ีใช ้Balanced Scorecard: BSC ในกำรประเมิน โดยแบ่งประเด็นกำร

ประเมินเป็น 4 มิติ ประกอบดว้ย มิติดำ้นประสิทธิผล มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มิติดำ้นกำรเรียนรู้
และพฒันำ และมิติดำ้นกระบวนกำรภำยใน และไดก้ ำหนดค่ำถ่วงน ้ำหนกั 

3.5.1 กำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร 
ไดก้ ำหนดค่ำถ่วงน ้ ำหนกั ดงัน้ี มิติดำ้นประสิทธิผล ร้อยละ 30 มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ร้อยละ 20 
มิติด้ำนกำรเรียนรู้และพฒันำร้อยละ 20 และมิติด้ำนกระบวนกำรภำยในร้อยละ 30 รวมค่ำถ่วง
น ้ ำหนกัร้อยละ 100 โดยไดใ้ห้ค่ำถ่วงน ้ ำหนกัมิติดำ้นประสิทธิผล และมิติดำ้นกระบวนกำรภำยใน
ร้อยละ 30 เน่ืองจำกในกำรขบัเคล่ือนนโยบำยไดมี้กำรแปลงนโยบำยมำสู่กำรปฏิบติั โดยกำรจดัท ำ
แผนปฏิบติัรำชกำรประจ ำปีท่ีก ำหนดตวัช้ีวดัในกำรด ำเนินงำน ดงันั้นจึงตอ้งให้ควำมส ำคญักบัมิติ
ดำ้นประสิทธิผล และมิติดำ้นกระบวนกำรภำยในซ่ึงมีผลโดยตรงกบัควำมส ำเร็จของกำรขบัเคล่ือน
นโยบำย เพรำะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีใชใ้นกำรบริหำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพ รำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 3.2 
ตำรำงท่ี 3.2 ค่ำถ่วงน ้ำหนกักำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะไปสู่กำรปฏิบติัของ  
                    กรุงเทพมหำนคร 

มิติ ค่ำถ่วงน ้ำหนัก (%)  วิธีกำรศึกษำ 

1. ดำ้นประสิทธิผล  30 1. กำรศึกษำจำกขอ้มูลทุติยภูมิ  

2. ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  20 2. กำรสัมภำษณ์ 

3. ดำ้นกระบวนกำรภำยใน  30 
 

4. ดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ 20  

รวม 100  

3.5.2 กำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 
กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ไดก้ ำหนดค่ำถ่วงน ้ ำหนกั 
ดังน้ี มิติด้ำนประสิทธิผล ร้อยละ 20 มิติด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 20 มิติด้ำนกำรเรียนรู้และ
พฒันำร้อยละ 20 และมิติดำ้นกระบวนกำรภำยในร้อยละ 40 รวมค่ำถ่วงน ้ ำหนกัร้อยละ 100 โดยไดใ้ห้
ค่ำถ่วงน ้ำหนกัมิติดำ้นกระบวนกำรภำยในร้อยละ 40 เน่ืองจำกในกำรขบัเคล่ือนนโยบำยระดบัประเทศ
จะตอ้งมีกำรน ำนโยบำยดงักล่ำวไปด ำเนินกำรไปก ำหนดเป็นตวัช้ีวดักำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำม
สอดคลอ้งในกำรด ำเนินกำรในแต่ละพื้นท่ีต่อไป ดงันั้นจึงตอ้งให้ควำมส ำคญักบัมิติดำ้นกระบวนกำร
ภำยในซ่ึงมีผลโดยตรงกบัควำมส ำเร็จของกำรขบัเคล่ือนนโยบำย เพรำะเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีใช้ในกำร
บริหำรงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพ รำยละเอียดดงัตำรำงท่ี 3.3 
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ตำรำงท่ี 3.3 ค่ำถ่วงน ้ ำหนกักำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของ 
                     กรุงเทพมหำนคร 

มิติ ค่ำถ่วงน ้ำหนัก (%)  วิธีกำรศึกษำ 

1. ดำ้นประสิทธิผล  30 1. กำรศึกษำจำกขอ้มูลทุติยภูมิ  

2. ดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  10 2. กำรสัมภำษณ์ 

3. ดำ้นกระบวนกำรภำยใน  40 
 

4. ดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ 20  

รวม 100  

 
 
 
 



 
 
 
 

ตำรำงท่ี 3.4 กำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร 
กำรประเมินกำรน ำนโยบำย 

ลดและคัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติ 
ของกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อยท่ีสุด 

0 คะแนน 
น้อย 

0.25 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
0.75 คะแนน 

มำกท่ีสุด 
1.00 คะแนน 

มิติด้ำน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ 30) 

กำรก ำหนดตวัช้ีวดั 
หรือมำตรกำรกำรลด 
และคดัแยกขยะใน
แผนปฏิบติัรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  
ปี พ.ศ. 2563 

10 ไม่มีกำร 
ก ำหนด 

ตวัช้ีวดัหรือ
มำตรกำร 

มีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัหรือ
มำตรกำร 

แต่ไม่ชดัเจน 

มีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัหรือ
มำตรกำร 
ท่ีชดัเจน 

มีกำรก ำหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ
มำตรกำร 
ท่ีชดัเจนแต่ 

ไม่มีกำรติดตำม
ประเมินผล 

มีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัหรือ
มำตรกำร 

ท่ีชดัเจนและ 
มีกำรติดตำม
ประเมินผล 
เป็นประจ ำ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั 
ส่ิงแวดลอ้ม

และ
ส ำนกังำน

เขต 
 

กำรบรรลุตำม
เป้ำหมำยดำ้นกำรลด 
และคดัแยกขยะตำม 
แผนปฏิบติัรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร  
ปี พ.ศ. 2563 
 

10 ไม่บรรลุ 
ตำมเป้ำหมำย 

เลย 
 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 25 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 50 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 75 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 100 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั 
ส่ิงแวดลอ้ม

และ
ส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินกำรน ำนโยบำย 
ลดและคัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติ 

ของกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อยท่ีสุด 

0 คะแนน 
น้อย 

0.25 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
0.75 คะแนน 

มำกท่ีสุด 
1.00 คะแนน 

กำรบรรลุตำมเป้ำหมำย 
ดำ้นกำรลดและคดัแยก
ขยะของแผนแม่บท
กำรบริหำรจดักำรขยะ 
มูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ. 2559-2564) 

10 ไม่บรรลุ 
ตำมเป้ำหมำย 

เลย 
 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 25 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 50 

บรรลุตำม 
เป้ำหมำย 
ร้อยละ 75 

บรรลุตำมเ 
ป้ำหมำย 
ร้อยละ 100 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั 
ส่ิงแวดลอ้ม

และ
ส ำนกังำน

เขต 
 

มิติด้ำนผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
(ร้อยละ 20) 

กำรประชำสัมพนัธ์
ใหภ้ำคประชำชนเขำ้
มำมีส่วนร่วมในกำร
ลดและคดัแยกขยะ 

5 ไม่มีกำร
ประชำสัมพนัธ์ 

มีกำร 
ประชำสัมพนัธ์
ครอบคลุมทุก 
พื้นท่ีเฉล่ียนอ้ย 
กวำ่ปีละ 1 คร้ัง 

มีกำร
ประชำสัมพนัธ์
ครอบคลุมทุก 
พื้นท่ีเฉล่ียนอ้ย 

กวำ่เดือนละ 1 คร้ัง 

มีกำร
ประชำสัมพนัธ์
ครอบคลุมทุก 
พื้นท่ีเฉล่ียมำก 

กวำ่เดือนละ 1 คร้ัง 

มีกำร 
ประชำสัมพนัธ์
ครอบคลุมทุก 

พื้นท่ีเฉล่ียมำกกวำ่ 
สัปดำห์ละ 1 คร้ัง 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั 
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ 
ส ำนกังำน

เขต 
กำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน
เป้ำหมำยดำ้นกำรลด
และคดัแยกขยะ 

10 ประชำชน 
ไม่มีส่วนร่วม 

ประชำชน 
มีส่วนร่วม 
นอ้ยมำก 

ประชำชน 
มีส่วนร่วมนอ้ย 

ประชำชน 
มีส่วนร่วม 
ปำนกลำง 

ประชำชน 
มีส่วนร่วมมำก 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
ส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินกำรน ำนโยบำย 
ลดและคัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติ 

ของกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อยท่ีสุด 

0 คะแนน 
น้อย 

0.25 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
0.75 คะแนน 

มำกท่ีสุด 
1.00 คะแนน 

(ต่อ) ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนดำ้นกำร
จดักำรขยะ 

5 ประชำชน 
มีควำม 
พึงพอใจ 
นอ้ยกวำ่ 
ร้อยละ 80 

ประชำชน 
มีควำม 
พึงพอใจ 
มำกกวำ่ 
ร้อยละ 80 

ประชำชน 
มีควำม 
พึงพอใจ 
มำกกวำ่ 
ร้อยละ 85 

ประชำชน 
มีควำม 
พึงพอใจ 
มำกกวำ่ 
ร้อยละ 90 

ประชำชน 
มีควำม 
พึงพอใจ 
มำกกวำ่ 
ร้อยละ 95 

รวบรวม
เอกสำร 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม

และ
ส ำนกังำน

เขต 
มิติด้ำน
กระบวนกำร
ภำยใน 
PDCA 
(ร้อยละ 30)  
 

P กำรน ำเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำยของ
แผนแม่บทกำร
บริหำรจดักำร 
ขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 
2559-2564)  
มำก ำหนดเป็น
นโยบำย 

5 ไม่มีกำร 
น ำเป้ำหมำย 
มำก ำหนด 
เป็นนโยบำย 

มีกำรน ำ 
เป้ำหมำย 
มำก ำหนด 
เป็นนโยบำย 
แต่ไม่ชดัเจน 

มีกำรน ำ 
เป้ำหมำย 
มำก ำหนด 
เป็นนโยบำย 
ท่ีชดัเจน 

มีกำรน ำ 
เป้ำหมำย 
มำก ำหนด 
เป็นนโยบำย 
ท่ีชดัเจน 

แต่ไม่มีกำร 
ติดตำม 

ประเมินผล 

มีกำรน ำ 
เป้ำหมำย 
มำก ำหนด 
เป็นนโยบำย 
ท่ีชดัเจน 

และมีกำรติดตำม
ประเมินผล 
เป็นประจ ำ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม

และ
ส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินกำรน ำนโยบำย 
ลดและคัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติ 

ของกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อยท่ีสุด 

0 คะแนน 
น้อย 

0.25 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
0.75 คะแนน 

มำกท่ีสุด 
1.00 คะแนน 

กำรก ำหนด
นโยบำยใหผู้มี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง
น ำไปปฏิบติั 

5 ไม่มีกำร 
ก ำหนด 

นโยบำยให ้
ผูมี้ส่วน 

เก่ียวขอ้งน ำ 
ไปปฏิบติั 

มีกำรก ำหนด
นโยบำย 
ใหผู้มี้ส่วน 
เก่ียวขอ้งน ำ 
ไปปฏิบติั 

แต่ไม่ชดัเจน 

มีกำรก ำหนด
นโยบำยใหผู้มี้ 
ส่วนเก่ียวขอ้งน ำ 

ไปปฏิบติั 
ท่ีชดัเจน 

มีกำรก ำหนด
นโยบำยใหผู้มี้ 
ส่วนเก่ียวขอ้งน ำ 
ไปปฏิบติัท่ีชดัเจน
แต่ไม่มีกำรติดตำม

ประเมินผล 

มีกำรก ำหนด
นโยบำยใหผู้มี้ 
ส่วนเก่ียวขอ้งน ำ 
ไปปฏิบติัท่ีชดัเจน
และมีกำรติดตำม
ประเมินผลเป็น

ประจ ำ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม

และ
ส ำนกังำน

เขต 
 

D หน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งน ำ
นโยบำย 
ไปปฏิบติั 

5 ไม่มีกำรน ำ
นโยบำยไป
ปฏิบติั 

มีกำรน ำ 
นโยบำยไป 
ปฏิบติัแต่ไม่
ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี 

มีกำรน ำ 
นโยบำยไป 

ปฏิบติัครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

มีกำรน ำ 
นโยบำยไป 

ปฏิบติัครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

อยำ่งต่อเน่ือง 

มีกำรน ำ 
นโยบำยไป 

ปฏิบติัครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี 

อยำ่งต่อเน่ืองและ
มีกำรติดตำมผล 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ
ส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินกำรน ำนโยบำย 
ลดและคัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติ 

ของกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อยท่ีสุด 

0 คะแนน 
น้อย 

0.25 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
0.75 คะแนน 

มำกท่ีสุด 
1.00 คะแนน 

งบประมำณใน
กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย 

5 ไม่ไดรั้บ
งบประมำณ 

ไดรั้บ 
งบประมำณ 

ไม่เพียงพอและ 
ไม่ไดรั้บต่อเน่ือง 

ไดรั้บ 
งบประมำณ
เพียงพอเฉพำะ 
บำงปีและไดรั้บ 
ไม่ต่อเน่ืองทุกปี 

ไดรั้บ 
งบประมำณ
เพียงพอเฉพำะ 
บำงปีแต่ไดรั้บ
ต่อเน่ืองทุกปี 

ไดรั้บ 
งบประมำณ
เพียงพอและ
ต่อเน่ืองทุกปี 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ
ส ำนกังำน

เขต 
 C กำรติดตำม

ตรวจสอบผล
กำรด ำเนินกำร
ตำมตวัช้ีวดัหรือ
นโยบำย 

5 ไม่มีกำรติดตำม
ตรวจสอบผล
กำรด ำเนินกำร 

มีกำรติดตำม
ตรวจสอบผล 
กำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่ต่อเน่ือง 

มีกำรติดตำม
ตรวจสอบผล 
กำรด ำเนินกำร 
นอ้ยกวำ่ปีละ 

 1 คร้ัง  

มีกำรติดตำม
ตรวจสอบผล 
กำรด ำเนินกำร 
อยำ่งนอ้ยปีละ   

1 คร้ัง  

มีกำรติดตำม
ตรวจสอบผล 
กำรด ำเนินกำร 
อยำ่งนอ้ยปีละ 

 2 คร้ัง  

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ
ส ำนกังำน

เขต 
 A กำรน ำผลกำร

ประเมินมำใช้
ปรับปรุงกำร
ปฏิบติังำน 

5 ไม่มีกำรน ำผล
กำรประเมินมำ
ใชป้รับปรุงกำร
ปฏิบติังำน 

มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำใช้
ปรับปรุงกำร
ปฏิบติังำนบำ้ง 
เป็นบำงคร้ัง 

มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำใช้
ปรับปรุงกำร
ปฏิบติังำน 
ทุกคร้ัง 

มีกำรน ำผลกำร 
ประเมินมำใช้
ปรับปรุงกำร

ปฏิบติังำนทุกคร้ัง

มีกำรน ำผลกำร 
ประเมินมำใช้
ปรับปรุงกำร

ปฏิบติังำนทุกคร้ัง
และติดตำม

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 
 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ
ส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินกำรน ำนโยบำย 
ลดและคัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติ 

ของกรุงเทพมหำนคร 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อยท่ีสุด 

0 คะแนน 
น้อย 

0.25 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
0.75 คะแนน 

มำกท่ีสุด 
1.00 คะแนน 

และติดตำม
ประเมินผล 

ประเมินผลและ
น ำมำพฒันำ 
รูปแบบกำร
ด ำเนินงำน 

 

มิติด้ำนกำร
เรียนรู้และ
พฒันำ  
(ร้อยละ 20) 

กำรพฒันำองค์
ควำมรู้ดำ้นกำร
จดักำรขยะแก่
ผูป้ฏิบติังำน 

10 ไม่มีกำร 
ส่งเสริมหรือ
พฒันำองค์
ควำมรู้ 

มีกำรส่งเสริม 
หรือพฒันำองค์

ควำมรู้ 
อยำ่งนอ้ยปีละ  
1 กิจกรรม/คร้ัง 

มีกำรส่งเสริม 
หรือพฒันำองค์

ควำมรู้ 
อยำ่งนอ้ยปีละ  
2 กิจกรรม/คร้ัง 

มีกำรส่งเสริม 
หรือพฒันำองค์

ควำมรู้ 
อยำ่งนอ้ยปีละ  
4 กิจกรรม/คร้ัง 

มีกำรส่งเสริม 
หรือพฒันำองค์

ควำมรู้ 
อยำ่งนอ้ยปีละ  
6 กิจกรรม/คร้ัง 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ
ส ำนกังำน

เขต 
กำรพฒันำรูปแบบ
หรือวิธีกำรลดและ
คดัแยกขยะ 

10 ไม่มีกำร 
พฒันำ 

รูปแบบหรือ
วิธีกำร 

มีกำรพฒันำ 
รูปแบบหรือ 
วิธีกำรบำ้งเป็น

บำงคร้ัง 

มีกำรพฒันำ 
รูปแบบหรือ 
วิธีกำรเป็น 
ประจ ำ 

มีกำรพฒันำ 
รูปแบบหรือ 
วิธีกำรเป็น 
ประจ ำและ 
ต่อเน่ือง 

มีกำรพฒันำ 
รูปแบบหรือ 

วิธีกำรเป็นประจ ำ
และต่อเน่ืองและ 
มีกำรติดตำม
ประเมินผล 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 
 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

และ
ส ำนกังำน

เขต 
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ตำรำงท่ี 3.5 กำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
กำรประเมินควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อย 

0 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
1 คะแนน 

มำตรกำรหรือแนวทำงตำมแผนแม่บทฯ 

มิติด้ำน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขบัเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบติั  
 

5 

 
 

ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร 

 
 

มีผลกำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

มีผลกำรด ำเนินกำร 
และบรรลุเป้ำหมำย 

 
 

รวบรวม
เอกสำร 

 
 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บกำรจดักำรอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75  
2. ขยะมูลฝอยตกคำ้งไดรั้บกำรจดักำรอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ร้อยละ 100  

5 ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร มีผลกำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

มีผลกำรด ำเนินกำรและ
บรรลุเป้ำหมำย 

รวบรวม
เอกสำร 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ของเสียอนัตรำยชุมชนไดรั้บกำรรวบรวม
และส่งไปก ำจดัถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร  
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 

5 ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร มีผลกำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

มีผลกำรด ำเนินกำรและ
บรรลุเป้ำหมำย 

รวบรวม
เอกสำร 

 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
4. มูลฝอยติดเช้ือไดรั้บกำรจดักำรอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ร้อยละ 100  

5 ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร มีผลกำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

มีผลกำรด ำเนินกำรและ
บรรลุเป้ำหมำย 

รวบรวม
เอกสำร 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. กำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำยเขำ้สู่
ระบบกำรจดักำรท่ีถูกตอ้ง ร้อยละ 100  

5 ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร มีผลกำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

มีผลกำรด ำเนินกำรและ
บรรลุเป้ำหมำย 

รวบรวม
เอกสำร 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
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กำรประเมินควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อย 

0 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
1 คะแนน 

มำตรกำรหรือแนวทำงตำมแผนแม่บทฯ 

 6. มีกำรคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรำยชุมชนท่ีตน้ทำง ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 50  

5 ไม่มีผลกำรด ำเนินกำร มีผลกำรด ำเนินกำร 
แต่ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

มีผลกำรด ำเนินกำรและ
บรรลุเป้ำหมำย 

รวบรวม
เอกสำร 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

มิติด้ำนผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย  
(ร้อยละ 10) 

มำตรกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย  
สร้ำงจิตส ำนึกใหป้ระชำชนตั้งแต่ระดบั
เยำวชน 

5 ไม่มีกำร
ประชำสัมพนัธ์ 
สร้ำงจิตส ำนึกให้

ประชำชน 

มีกำร 
ประชำสัมพนัธ์ 
สร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชนแต่ไม่

ต่อเน่ือง 

มีกำร 
ประชำสัมพนัธ์ 
สร้ำงจิตส ำนึกให้

ประชำชน 
อยำ่งต่อเน่ือง 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 

สร้ำงแรงจูงใจในกำรจดักำรใชก้ลไกทำง
เศรษฐศำสตร์ และกลไกทำงสังคม 

5 ไม่มีกำรใชก้ลไกทำง
เศรษฐศำสตร์และ
สังคมเพื่อสร้ำง

แรงจูงใจ 

มีกำรใชก้ลไก 
ทำงเศรษฐศำสตร์ 
และสังคมเพื่อ 
สร้ำงแรงจูงใจ 
แต่ยงัไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

มีกำรใชก้ลไก 
ทำงเศรษฐศำสตร์ 
และสังคมเพื่อ 
สร้ำงแรงจูงใจ 
และประสบ
ควำมส ำเร็จ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 
 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อย 

0 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
1 คะแนน 

มำตรกำรหรือแนวทำงตำมแผนแม่บทฯ 

มิติด้ำน
กระบวนกำร
ภำยใน 
(ร้อยละ 40) 
 

มำตรกำรลดกำรเกดิขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีแหล่งก ำเนิด  
กำรลดปริมำณกำรเกิด ณ แหล่งก ำเนิด 5 ไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดั

หรือมาตรการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ 

มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ไม่ชดัเจน 

มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ

มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง
ชดัเจน 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
กำรคดัแยกและน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่
ใหม้ำกท่ีสุด 

10 ไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดั
หรือมาตรการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ 

มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ไม่ชดัเจน 

มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ
มาตรการท่ี 

เก่ียวขอ้งชดัเจน 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
กำรผลิตและใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

5 ไม่มีการก าหนดตวัช้ีวดั
หรือมาตรการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ 

มาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่ไม่ชดัเจน 

มีการก าหนด 
ตวัช้ีวดัหรือ
มาตรการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งชดัเจน 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อย 

0 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
1 คะแนน 

มำตรกำรหรือแนวทำงตำมแผนแม่บทฯ 

มำตรกำรเพิม่ศักยภำพกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย  
เก็บรวบรวมขนส่ง ก ำจดัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

5 มีกำรเก็บรวบรวมไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

มีกำรเก็บรวบรวม
ครอบคลุมทุกพื้นแต่ยงั
ไม่มีประสิทธิภำพ  

มีกำรเก็บรวบรวม
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
มีศูนยก์ ำจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้
เทคโนโลยแีบบผสมผสำนอยำ่งเหมำะสม 

5 ไม่มีศูนยก์ ำจดัขยะมูล
ฝอยรวม 

มีศูนยก์ ำจดัแต่ใช้
เทคโนโลยท่ีียงัไม่
เหมำะสมหรือไม่มี
ประสิทธิภำพ 

มีศูนยก์ ำจดัโดยใช้
เทคโนโลยอียำ่ง
เหมำะสมมี
ประสิทธิภำพ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
มีสถำนท่ีรวบรวมและจดักำรของเสีย
อนัตรำยชุมชน สถำนท่ีก ำจดักำก
อุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำย และศูนยก์ ำจดั
มูลฝอยติดเช้ืออยำ่งเพียงพอ 

5 ไม่มีสถำนท่ีรวบรวม
และจดักำรของเสีย

อนัตรำยอยำ่งเพียงพอ 

มีสถำนท่ีรวบรวมและ
จดักำรของเสียอนัตรำย

แต่ไม่เพียงพอ 

มีสถำนท่ีรวบรวมและ
จดักำรของเสียอนัตรำย

อยำ่งเพียงพอ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อย 

0 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
1 คะแนน 

มำตรกำรหรือแนวทำงตำมแผนแม่บทฯ 
พฒันำปรับปรุงกฎหมำยกฎระเบียบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจดักำร 

5 ไม่มีกำรพฒันำ
ปรับปรุงกฎหมำย

กฎระเบียบ 

มีกำรพฒันำปรับปรุง
กฎหมำยกฎระเบียบ 
แต่ยงัไม่เป็นรูปธรรม 

มีกำรพฒันำปรับปรุง
กฎหมำยกฎระเบียบ
อยำ่งเป็นรูปธรรม 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
มิติด้ำนกำร
เรียนรู้และ
พฒันำ 
(ร้อยละ 20)  

กำรขับเคลือ่นแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ  
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
สำระส ำคญัของแผนฯ และบูรณำกำรควำม
ร่วมมือกำรท ำงำนของหน่วยงำนและภำค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 ไม่มีกำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั

แผนฯ 

มีกำรสร้ำงควำมรู้  
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 
แผนฯ แต่ยงัไม่มีกำร 
บูรณำกำรกบัส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

มีกำรสร้ำงควำมรู้  
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 
แผนฯ และมีกำร 

บูรณำกำรกบัส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 

พฒันำเคร่ืองมือและกลไกท่ีเป็นรูปธรรม 
เพื่อขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 

5 ไม่มีกำรพฒันำ
เคร่ืองมือและกลไกท่ี

เป็นรูปธรรม  

มีกำรพฒันำเคร่ืองมือ
และกลไกท่ีเป็น

รูปธรรม แต่ยงัไม่มี
ประสิทธิภำพ 

มีกำรพฒันำเคร่ืองมือ
และกลไกท่ีเป็น
รูปธรรม อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 
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กำรประเมินควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและคัดแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร

ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่ำถ่วง
น ้ำหนัก 

เกณฑ์พจิำรณำ วิธีเกบ็
ข้อมูล  

แหล่ง 
ข้อมูล น้อย 

0 คะแนน 
ปำนกลำง 
0.5 คะแนน 

มำก 
1 คะแนน 

มำตรกำรหรือแนวทำงตำมแผนแม่บทฯ 
 มำตรกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย  

พฒันำองคค์วำมรู้ เทคโนโลยกีำรบ ำบดั/
ก ำจดั 

5 ไม่มีกำรพฒันำ 
องคค์วำมรู้ เทคโนโลยี

กำรบ ำบดั/ก ำจดั 

มีกำรพฒันำ 
องคค์วำมรู้  
เทคโนโลยี 

กำรบ ำบดั/ก ำจดั 
แต่ยงัไม่มี 

ประสิทธิภำพ 

มีกำรพฒันำ 
องคค์วำมรู้  
เทคโนโลยี 

กำรบ ำบดั/ก ำจดั 
อยำ่งมี 

ประสิทธิภำพ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 
และส ำนกังำน

เขต 

พฒันำและเช่ือมโยงระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำร
จดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5 ไม่มีกำรพฒันำและ
เช่ือมโยงระบบ
ฐำนขอ้มูล 

มีกำรพฒันำและ
เช่ือมโยงระบบ
ฐำนขอ้มูลแต่ยงั 
ไม่มีประสิทธิภำพ 

มีกำรพฒันำและ
เช่ือมโยงระบบ
ฐำนขอ้มูลอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

รวบรวม
เอกสำร 
แบบ

สัมภำษณ์ 

ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

หมำยเหตุ :  (ท่ีมำ : แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564), กรมควบคุมมลพิษ, 2559 ) 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร หมำยถึง ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีน ำไปก ำจดัอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร รวมกบัปริมำณขยะมูลฝอย

ท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ กำรฝังกลบอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร กำรผลิตเช้ือเพลิง (RDF) กำรเผำพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นตน้ 
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2. ขยะมูลฝอยตกคำ้ง หมำยถึง ขยะมูลฝอยท่ีถูกน ำไปทิ้งในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยและไม่ไดรั้บกำรก ำจดัอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ทั้งน้ีไม่รวมขยะมูลฝอยท่ีทิ้ง
หรือคำ้งตำมพื้นท่ีวำ่งทัว่ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558 

3. ขยะมูลฝอยตกคำ้งไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร หมำยถึง ขยะมูลฝอยตกคำ้งถูกน ำไปฝังกลบอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร หรือแปรรูปเป็น
เช้ือเพลิง/พลงังำนไฟฟ้ำ น ำส่งเป็นวตัถุดิบให้โรงงำนปูนซีเมนต ์หรือส่งไปเตำเผำ 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ขอ้มูลในกำรท ำกำรศึกษำคร้ังน้ี เป็นกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ ผูวิ้จยัมี

ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
1) รวบรวมขอ้มูลจำกเอกสำรที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี 

พ.ศ. 2556 - 2575 แผนบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 - 2562 
เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน SDG ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) Roadmap กำรจดักำรขยะและของเสียอนัตรำยของประเทศ   

2) น ำข้อมูลท่ีได้ไปวิเครำะห์ โดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard เพื่อวิเครำะห์ควำม
สอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครกบัแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 
SDG 

3) น ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเครำะห์เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำกำรด ำเนินนโยบำยกำรลด
และคดัแยกมูลฝอยไปด ำเนินกำรใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วมและยัง่ยนืต่อไป 
 

3.7 ระดับผลกำรประเมิน  
ระดบัผลกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 

จะพิจำรณำจำกประเด็นกำรประเมิน ซ่ึงมีค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักรวม 100 คะแนน น ำมำคูณกบัค่ำ
คะแนนเกณฑป์ระเมิน ดงัน้ี 

3.7.1 กำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร 
 ระดบัเกณฑป์ระเมิน แบ่งเป็น นอ้ยท่ีสุด = 0 คะแนน นอ้ย = 0.25 คะแนน ปำนกลำง = 0.5 

คะแนน มำก = 0.75 คะแนน มำกท่ีสุด = 1.00 คะแนน จะไดค้่ำทั้งหมดเป็น 100 คะแนน โดยสรุปผล
กำรประเมินได ้5 ระดบั ประกอบดว้ย 
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ตำรำงท่ี 3.6 ระดบัผลกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรน ำนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะไปสู่กำรปฏิบติั 
ระดับผลกำรประเมิน 

ร้อยละ 
ระดับประสิทธิภำพของกำรน ำนโยบำยกำรลดและ 
คัดแยกขยะไปสู่กำรปฏิบัติของกรุงเทพมหำนคร 

นอ้ยกวำ่ 45 ไม่มีประสิทธิภำพอยำ่งยิง่ 
46 – 60 ไม่มีประสิทธิภำพ 
61 – 75 มีประสิทธิภำพปำนกลำง 
76 – 90 มีประสิทธิภำพมำก 

มำกกวำ่ 90 มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 
3.7.2 กำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 

กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  
ระดับเกณฑ์ประเมิน แบ่งเป็น  ไม่สอดคล้อง = 0 คะแนน สอดคล้องปำนกลำง = 0.5 

คะแนน สอดคลอ้งมำก = 1 คะแนน  จะไดค้่ำทั้งหมดเป็น 100 คะแนน โดยสรุปผลกำรประเมินได ้
3 ระดบั ประกอบดว้ย 
ตำรำงท่ี 3.7 ระดบัผลกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 

ระดับผลกำรประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรลดและ 
คัดแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 

นอ้ยกวำ่ 50 ไม่สอดคลอ้ง 
50 – 75 สอดคลอ้งปำนกลำง 

76 ขึ้นไป สอดคลอ้งมำก 
 

 



 

 

บทที ่4 

สรุปผลการศึกษา 

ผูว้ิจยัไดท้ ำกำรศึกษำคน้ควำ้ขอ้มูลเพื่อศึกษำควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยก
ขยะของกรุงเทพมหำนคร กบันโยบำยหรือเป้ำหมำยระดบันำนำชำติและระดบัชำติ เพื่อน ำไปสู่กำร
เสนอแนวทำงกำรพฒันำนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครให้ประสบ
ควำมส ำเร็จและสอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิง
คุณภำพ (Qualitative research) โดยวิธีกำรวิจยัเอกสำร (Documentary research) ท่ีเก่ียวขอ้ง และกำร
สัมภำษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงผลกำร
ศึกษำวิจยั มีดงัน้ี 

 

4.1 การจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงค่ำเฉล่ียปริมำณมูลฝอย ระหวำ่งปีงบประมำณ 2554 - 2563 
ท่ีมา : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564  
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 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีกรุงเทพมหำนครจดัเก็บไดแ้ละน ำไปก ำจดั ระหว่ำงปี 2560 - 2562 มี
ปริมำณกว่ำ 10,500 ตันต่อวนั และปี 2563 มีปริมำณขยะมูลฝอยลดลงเหลือ 9,519.81 ตันต่อวนั 
(ส ำนักส่ิงแวดลอ้ม, 2564)ส่วนหน่ึงอำจเป็นเพรำะสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นในประเทศท ำให้
สถำนประกอบกำรบำงส่วนตอ้งหยดุกิจกำร ประกอบกบั ไม่มีนกัท่องเท่ียวเขำ้มำในประเทศ  
 จำกขอ้มูลสถิติ พบว่ำตั้งแต่ช่วงปี 2560 - 2563 ปริมำณขยะมูลฝอยที่จดัเก็บไดม้ีสัดส่วน
กำรเพิ่มขึ้นท่ีลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ โดยปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ร้อยละ 3.92 ปี 2561 เพิ่มขึ้นจำก
ปี 2560 ร้อยละ 1.73 ปี 2562 ลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 1.73 และปี 2563 ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 9.89 
รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4.1 
ตารางท่ี 4.1 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดข้องกรุงเทพมหำนครและสัดส่วนกำรเพิ่ม/(ลด)  

ท่ีมา : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564  
 

ขอ้มูลค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรขยะมูลฝอย ระหว่ำงปี 2556 - 2563 ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรเก็บขนขยะมูลฝอยและค่ำใชจ่้ำยในกำรก ำจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยในกำรเก็บขนขยะมูลฝอย 
ประกอบดว้ย ค่ำจำ้งบุคลำกร ค่ำเช้ือเพลิงและค่ำเช่ำรถเก็บขนมูลฝอย โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรเก็บขน
ขยะมูลฝอยมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองส่งผลกระทบ
ไปถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรขยะมูลฝอยในภำพรวม จำกขอ้มูลจะเห็นว่ำ ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียต่อตนัมำก
ท่ีสุดคือ 2,000.50 บำทต่อตนั ในปี 2561 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมำณมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดท่ี้มีปริมำณสูง
ถึง 10,709.24 ตนัต่อวนั แต่ในปี 2563 ปริมำณมูลฝอยถึงแมจ้ะลดลง แต่ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรขยะ

ปี 
งบประมาณ 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) 

ปริมาณท่ี
จัดเกบ็ได้  

ปริมาณ 
การเพิม่/(ลด)  

ร้อยละการเพิม่/(ลด)  
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละการเพิม่/(ลด)  
จากปี 2556 

2556 9,963.27 - - - 
2557 9,939.80 (-) 23.47 (-) 0.24 (-) 0.24 
2558 10,166.84 227.04 2.28 2.04 

2559 10,130.22 (-) 36.62 (-) 0.36 1.68 
2560 10,526.92 396.70 3.92 5.66 
2561 10,709.24 182.32 1.73 7.49 

2562 10,564.48 (-) 144.76 (-) 1.35 6.03 
2563 9,519.81 (-) 1,044.67 (-) 9.89 (-) 4.45 
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มูลฝอยยงัคงมีแนวโนม้คงท่ี อยูท่ี่ 1,940.11 ตนัต่อวนั เน่ืองจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยท่ี
สูงถึง 4,545.68 ลำ้นบำท ซ่ึงสูงท่ีสุดตั้งแต่ปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นผลมำจำก กรุงเทพมหำนครไดมี้
กำรวำงแผนในกำรจดักำรขยะมูลฝอยท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นไวล้่วงหนำ้ ในเร่ืองของกำรจำ้งบุคลำกร
ในกำรเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นและกำรเพิ่มจ ำนวนรถเก็บขนมูลฝอยซ่ึงเป็นกำรท ำสัญญำไว้
ล่วงหนำ้ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนได ้ซ่ึงปริมำณขยะมูลฝอยปี 2563 ท่ีลดลงนอกจำกจะเป็นผลจำกกำร
ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อลดปริมำณมูลฝอยแลว้ อีกส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ี
เกิดขึ้นในประเทศไทย ท ำใหป้ริมำณขยะมูลฝอยนอ้ยลง รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4.2 
ตารางท่ี 4.2 ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ระหวำ่งปี 2556 - 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
มูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

ค่าใช้จ่าย
ในการเกบ็

ขน 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายใน
การก าจัด 
(ล้านบาท) 

รวมค่าใช้จ่าย
การเกบ็ขนและ

ก าจัด 
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย
ต่อตัน 

(บาท/ตัน) 

ร้อยละของ
อตัราการ 
เพิม่ / (ลด) 

2556 9,963.27 3,667.99 2,451.34 6,119.33 1,682.75 - 

2557 9,939.80 3,925.75 2,593.25 6,519.00 1,796.81 6.78 

2558 10,166.84 3,926.45 2,641.76 6,568.21 1,769.95 (-) 1.49 

2559 10,130.22 4,157.63 2,755.70 6,913.33 1,869.76 5.64 

2560 10,526.92 4,189.91 1,825.41 6,015.32 1,565.68 (-) 16.26 

2561 10,709.24 4,296.98 3,519.61 7,816.59 2,000.50 27.77 

2562 10,564.48 4,295.13 2,571.59 6,866.72 1,780.85 (-) 10.98 

2563 9,519.81 4,545.68 2,214.29 6,759.97 1,940.11 8.94 
ท่ีมา : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564 

 
องค์ประกอบขยะมูลฝอยทำงกำยภำพของกรุงเทพมหำนคร มีกำรแบ่งประเภทขยะมูลฝอย

ออกเป็น 14 ประเภท โดยประเภทขยะมูลฝอยท่ีมีสัดส่วนมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ เศษอำหำร 
พลำสติกไม่สำมำรถรีไซเคิลได ้และกระดำษไม่สำมำรถรีไซเคิลได ้ตำมล ำดบั จำกกำรศึกษำขอ้มูล
ระหว่ำงปี 2560 - 2563 พบว่ำปริมำณขยะมูลฝอยประเภทเศษอำหำร มีแนวโน้มลดลง จำกร้อยละ 
51.51 ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 45.41 ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.1 ปริมำณขยะมูลฝอยประเภท
พลำสติกไม่สำมำรถรีไซเคิลได้ มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 13.33 ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 16.30 
ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.97 และกระดำษไม่สำมำรถรีไซเคิลได ้มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 9.13 
ในปี 2560 เป็น ร้อยละ 11.31 ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18  รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 องคป์ระกอบขยะมูลฝอยทำงกำยภำพของกรุงเทพมหำนคร ระหวำ่งปี 2556 - 2563 

ประเภทขยะมูลฝอย 
สัดส่วนร้อยละโดยน ้าหนัก 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
เศษอำหำร 43.34 42.10 43.35 47.62 51.51 52.96 48.18 45.41 

ก่ิงไมแ้ละใบไม ้ 6.44 6.18 5.75 5.93 5.63 6.13 5.51 5.76 

กระดำษสำมำรถรีไซเคิลได ้ 1.88 2.58 2.80 2.71 3.62 2.38 2.36 2.71 

พลำสติกสำมำรถรีไซเคิลได ้ 3.56 5.08 4.24 4.99 5.25 5.17 4.69 4.94 

โฟม 1.57 1.63 1.92 1.60 1.53 1.11 1.12 1.34 

แกว้ 3.08 3.41 2.48 2.76 1.01 1.79 1.99 2.30 

โลหะ 1.20 1.57 1.69 1.51 1.29 1.26 0.91 1.38 

กระดำษไม่สำมำรถรีไซเคิลได ้ 9.67 9.56 9.25 8.58 9.13 7.11 9.03 11.31 

พลำสติกไม่สำมำรถรีไซเคิลได ้ 21.54 20.60 18.86 18.54 13.33 14.66 15.34 16.30 

หนงัและยำง 1.45 1.12 1.91 0.76 0.97 0.88 0.68 1.05 

ผำ้และส่ิงทอ 3.92 4.16 4.57 2.33 5.50 4.70 5.33 4.15 

หินและเซรำมิค 0.73 0.46 0.60 0.51 0.31 0.53 0.17 0.25 

กระดูกและเปลือกหอย 1.62 1.53 2.58 1.16 0.99 1.32 1.02 1.10 

ผำ้ออ้มส ำเร็จรูป เร่ิมจดัเก็บขอ้มูลปี 2562 3.67 2.00 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 

ท่ีมา : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564 
 
กรุงเทพมหำนครมีนโยบำยใหจ้ดัเก็บรวบรวมปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นใหค้รอบคลุมทุก

พื้นท่ีและน ำส่งไปก ำจดัท่ีศูนยก์ ำจดัมูลฝอยสำยไหม หนองแขม และอ่อนนุช อย่ำงถูกสุขลกัษณะให้
หมดวนัต่อวนัทุกวนัเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำขยะมูลฝอยตกคำ้ง และด ำเนินกำรรณรงค์ส่งเสริมสร้ำง
วินยัให้แก่ประชำชน กำรบงัคบัใช้กฎหมำยตำมอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรตรวจและจบัปรับกำรทิ้งขยะมูล
ฝอยในท่ีสำธำรณะ กำรลกัลอบทิ้งขยะมูลฝอยในท่ีรกร้ำงว่ำงเปล่ำ และสร้ำงจิตส ำนึกกำรคดัแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน โรงเรียน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้ งด ำเนินกำร
ประชำสัมพนัธ์ให้ควำมรู้ จดัระบบรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท เพื่อส่งเสริมประชำชนทุกภำคส่วน
ให้มีส่วนร่วมในกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิด เพื่อเก็บรวบรวมและขนส่งไปก ำจัด 
โดยแบ่งกำรบริหำรจดักำรออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 
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 4.1.1 การจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
กำรแกไ้ขปัญหำปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรส่งเสริมกำรลดและคดั

แยกขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดและน ำไปใช้ประโยชน์ให้มำกท่ีสุดโดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน
ในสังคม ซ่ึงกรุงเทพมหำนครก ำหนดแนวทำงจดักำรขยะมูลฝอยในแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร 20 ปี 
พ.ศ. 2556 -2575 โดยมีวิสัยทศัน์ “มุ่งเนน้จดักำรขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดโดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ตำมแนวคิดของเสียเหลือศูนย ์(Zero waste Management)” โดยกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ (Recycle) 
และท ำใหมู้ลฝอยเหลือนอ้ยท่ีสุดและก ำจดัท่ีเหลือ (Residue) ดว้ยเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิผล  

4.1.2 การจัดการขยะมูลฝอยท่ีกลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร จะมีกำรจดัเก็บโดยใช้รถเก็บขนขยะมูลฝอย

ขนำดต่ำงๆ ซ่ึงส ำนกัส่ิงแวดลอ้มเป็นผูจ้ดัหำรถเก็บขนขยะมูลฝอยมอบให้ทุกส ำนกังำนเขตเพื่อน ำไป
จดัเก็บขยะมูลฝอยน ำส่งศูนยก์ ำจดัมูลฝอยเพื่อน ำไปก ำจดัอย่ำงถูกสุขลกัษณะ ปัจจุบนัรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหำนครได้มีช่องส ำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยรีไซเคิล (ช่องสีเหลือง) และช่อง
ส ำหรับจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรำย (ช่องสีส้ม) เพื่อเป็นกำรรองรับกำรคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ประชำชนท่ีตน้ทำง ดงัภำพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.2 รถเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร  
 

กำรจดัเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครในพื้นท่ี 50 เขต ส ำนกังำนเขตจะออกประกำศ
เพื่อก ำหนดวนัเวลำในกำรจดัเก็บมูลฝอยในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยก ำหนดวนัเวลำจดัเก็บขยะมูลฝอย 
และก ำหนดประเภทขยะมูลฝอยและควำมถี่ในกำรจดัเก็บ ดงัน้ี  

1) ก าหนดวันเวลาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 
  (1) ก ำหนดเวลำใหป้ระชำชนทิ้งขยะมูลฝอยตั้งแต่เวลำ 20.00 – 03.00 น.  
  (2) ก ำหนดกำรบริกำรเก็บขนขยะมูลฝอยใหแ้ลว้เสร็จภำยในเวลำ 05.30 น 

(3) ชุมชนตรอก ซอย พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  
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2) ประเภทขยะมูลฝอยและความถี่ในการจัดเกบ็ (ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564) 
(1) ขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นขยะมูลฝอยที่ประชำชนไม่ใชป้ระโยชน์และทิ้งลงถงั

ขยะมซ่ึงตอ้งจดัรถเก็บเป็นประจ ำ ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้ำง โดยก ำหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอยให้
ชดัเจน ก ำหนดวนัเวลำทิ้ง ติดตั้งป้ำยประกำศแจง้วนัเวลำเก็บใหช้ดัเจน โดยมีแนวทำงดงัน้ี 
   - ถนนสำยหลกั ถนนสำยรอง จดัเก็บทุกวนั โดยให้ประชำชนน ำขยะมูลฝอย
มำทิ้งในเวลำ 20.00 - 03.00 น. และส ำนกังำนเขตเขำ้จดัเก็บให้เสร็จก่อน 05.30 น. เพื่อหลีกเล่ียงกำรกีด
ขวำงกำรจรำจร 
   - ตรอก ซอย ชุมชน ส ำนักงำนเขตก ำหนดวนัเวลำจัดเก็บ 2-3 คร้ังต่อ
สัปดำห์ โดยใชร้ถเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทต่ำงๆ ทั้งแบบอดั ขนำด 2 ตนั และขนำด 5 ตนัและรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ จ ำนวนกว่ำ 2,000 คนั รวมถึงเรือเก็บขนขยะมูลฝอยกว่ำ 100 ล ำ 
รวบรวมและน ำส่งศูนยก์ ำจดัมูลฝอยอ่อนนุช สำยไหม และหนองแขม ดงัภำพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3 เรือเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร  
 

(2) ขยะมูลฝอยอินทรีย์ จดัเก็บตำมท่ีส ำนกังำนเขตก ำหนด ในจุดใหญ่ๆ เช่น เศษ
ผกัผลไมจ้ำกตลำด ร้ำนคำ้ผลไม ้และจดัเก็บก่ิงไม ้ใบไม ้จำกกำรตดัแต่งตน้ไมใ้นท่ีสำธำรณะ หรือจำก
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีประจ ำ และน ำไปบดย่อยท ำปุ๋ ยหมักในพื้นท่ีเขตหรือส่งไปยงัโรงงำนหมักปุ๋ ย
อินทรียท่ี์ศูนยก์ ำจดัมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม 

(3) ขยะมูลฝอยอันตราย จดัเก็บทุกวนัอำทิตย ์ทุก 15 วนั หรือตำมท่ีส ำนักงำนเขต
ก ำหนด โดยใชร้ถเปิดขำ้งเททำ้ยขนำด 1.5 ตนั และ 2 ตนั หรือรถกระบะเททำ้ย ขนำด 6 ตนั น ำส่งศูนย์
ก ำจดัมูลฝอยทั้ง 3 แห่งของกรุงเทพมหำนคร เพื่อพกัรอกำรน ำไปก ำจดัอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัสุขำภิบำล 
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(4) ขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่/รีไซเคิล จดัเก็บเดือนละ 1 คร้ัง  หรือตำมท่ีส ำนักงำนเขต
ก ำหนด โดยใชร้ถเปิดขำ้งเททำ้ยขนำด 1.5 ตนั และ 5 ตนั หรือรถกระบะเททำ้ย ขนำด 6 ตนั เพื่อน ำไป
ซ่อมแซมใชป้ระโยชน์อ่ืนต่อไป 

(5) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ บริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเช้ือจำกสถำนพยำบำล 
มหำวิทยำลยั หรือสถำนท่ีท่ีมีขยะมูลฝอยติดเช้ือในเขตกรุงเทพมหำนคร ตำมวนัเวลำท่ีนัดหมำย 
โดยจดัรถควบคุมอุณหภูมิเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยติดเช้ือ ส่งก ำจดัท่ีโรงเตำเผำขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ี
หนองแขมและอ่อนนุช  

(6) ขยะมูลฝอยก่อสร้างหรือท่อนไม้ กิ่งไม้จากบ้านเรือนประชาชน จดัเก็บตำมท่ี
รับแจง้จำกประชำชน และน ำไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีเขต หรือน ำส่งท่ีโรงก ำจดัมูลฝอยก่อสร้ำงท่ี
ศูนยก์ ำจดัมูลฝอยอ่อนนุช  

4.1.3 การจัดการขยะมูลฝอยท่ีปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดใ้นพื้นท่ี 50 เขตจะถูกขนส่งไปยงัศูนยก์ ำจดัมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์

ก ำจดัมูลฝอยหนองแขม และศูนยก์ ำจดัมูลฝอยสำยไหม (ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564)โดยน ำไปก ำจดั
ดว้ยวิธีต่ำง ๆ ดงัน้ี  

(1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป ปริมำณขยะมูลฝอยทัว่ไปของกรุงเทพมหำนครท่ีจดัเก็บได ้
ปี 2563 เฉล่ีย 9,519.81 ตนัต่อวนั ปัจจุบนัก ำจดัดว้ย 4 เทคโนโลย ีดงัน้ี  
   - เทคโนโลยกีำรหมกัท ำวสัดุปรับปรุงดิน ประมำณ 1,600 ตนัต่อวนั  
   - เทคโนโลยีเตำเผำขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้ำหนองแขม ประมำณ 500 
ตนัต่อวนั 
   - เทคโนโลยเีชิงกลชีวภำพ (Mechanical-Biological Treatment ) ประมำณ 
800 ตนัต่อวนั 
   - เทคโนโลยกีำรฝังกลบ ประมำณ 7,600 ตนัต่อวนั โดยจำ้งเอกชนน ำไปก ำจดั
ดว้ยวิธีฝังกลบท่ีอ ำเภอพนมสำรคำม จงัหวดัฉะเชิงเทรำ และท่ีอ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

(2) ขยะมูลฝอยกิ่งไม้และเศษผักผลไม้ น ำไปบดย่อยผสมกำกตะกอนส่ิงปฏิกูล
หมกัปุ๋ ยอินทรีย ์ปี 2563 ไดป้ริมำณปุ๋ ยอินทรียร์วม 12,090.43 ตนั เฉล่ีย 34.36 ตนัต่อวนั 

(3) ขยะมูลฝอยอันตราย รวบรวมไวที้่อำคำรเก็บกกัมูลฝอยอนัตรำยที่ศูนยก์  ำจดั
มูลฝอยทั้ง 3 แห่ง และจำ้งเอกชนน ำไปก ำจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกัวิชำกำร ซ่ึงขยะมูลฝอยอนัตรำยท่ีเก็บ
รวบรวมไดใ้นปี 2563 จ ำนวน 1,222.26 ตนั เฉล่ีย 3.34 ตนัต่อวนั ดงัตำรำงท่ี 4.4  
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ตารางท่ี 4.4 ปริมำณขยะมูลฝอยอนัตรำยท่ีกรุงเทพมหำนครจดัเก็บไดร้ะหว่ำงปี 2556 - 2563 

ท่ีมา : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564 
 

(4) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ก ำจดัโดยกำรเผำท่ีศูนยก์ ำจดัมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม 
ปี 2563 มีปริมำณ 15,824.96 ตนั เฉล่ีย 43.24 ตนัต่อวนั ดงัตำรำงท่ี 4.5 
ตารางท่ี 4.5 ปริมำณขยะมูลฝอยติดเช้ือท่ีกรุงเทพมหำนครจดัเก็บไดร้ะหว่ำงปี 2556 - 2563 

ท่ีมา : ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564 

ปี 
งบประมาณ 

ปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย (ตัน/ปี) 

ปริมาณท่ี
จัดเกบ็ได้  

ปริมาณ 
การเพิม่/(ลด)  

ร้อยละการเพิม่/(ลด)  
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละการเพิม่/(ลด)  
จากปี 2556 

2556 605.60 - - - 
2557 614.60 9 1.49 1.49 
2558 711.23 96.63 15.72 17.44 
2559 828.16 116.93 16.44 36.75 
2560 993.03 164.87 19.91 63.97 
2561 980.43 (-) 12.6 (-) 1.27 61.89 
2562 1,229.34 248.91 25.39 103.00 
2563 1,222.26 (-) 7.08 (-) 0.58 101.83 

ปี 
งบประมาณ 

ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ตัน/ปี) 

ปริมาณท่ี
จัดเกบ็ได้  

ปริมาณ 
การเพิม่/(ลด)  

ร้อยละการเพิม่/(ลด)  
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละการเพิม่/(ลด)  
จากปี 2556 

2556 10,571.87 - -  
2557 10,598.99 27.12 0.26 0.26 
2558 10,533.90 (-) 65.09 (-) 0.61 (-) 0.36 
2559 13,158.97 2,625.07 24.92 24.47 
2560 14,076.33 917.36 6.97 33.15 
2561 14,726.43 650.1 4.62 39.30 
2562 15,524.29 797.86 5.42 46.85 
2563 15,824.96 300.67 1.94 49.69 
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4.2 การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการท่ีเกีย่วข้อง 
4.2.1 SDGs เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน 
SDGs เป็นกรอบแนวทำงในกำรพฒันำของนำนำประเทศระหว่ำงปี 2559-2573 ให้แต่ละ

ประเทศร่วมกนัพฒันำโลกใหมี้ควำมสมดุลและยัง่ยนื มีเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำเศรษฐกิจเพื่อขจดัควำม
ยำกจนให้หมดไป พร้อมกบักำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มและคุณภำพชีวิตของส่ิงมีชีวิตบนโลกสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมของสังคม ใช้กำรบริหำรจัดกำรท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ เป็นกลไกกำร
เช่ือมโยงระดบัสำกล  

เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืเป้ำหมำยท่ี 12 “สร้ำงหลกัประกนัให้มีรูปแบบกำรผลิตและกำร
บริโภคท่ีย ัง่ยนื” (Goal 12: Responsible Consumption and Production) เป็นเป้ำหมำยท่ีมีควำมส ำคญั
อย่ำงยิ่งในบริบทของประเทศก ำลังพฒันำท่ีเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับกำรผลิตเชิงอุตสำหกรรม และ
วฒันธรรมกำรบริโภคท่ีเติบโตขึ้นอย่ำงมำก มีวตัถุประสงคใ์นกำรจดักำรกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ
ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและวิธีกำรก ำจัดขยะท่ีเป็นมลพิษเป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะท ำให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรส่งเสริมให้มีกำรรีไซเคิลและลดขยะในภำคอุตสำหกรรม ธุรกิจและผูบ้ริโภคเป็นส่ิง
ส ำคัญในกำรสนับสนุนประเทศก ำลงัพฒันำก้ำวเข้ำสู่แผนกำรบริโภคท่ีย ัง่ยืนภำยในปี 2573 มี
เป้ำประสงค์ท่ีครอบคลุมประเด็น กำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรธรรมธรรมชำติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยัง่ยืน ลดของเสียท่ีเป็นอำหำร (Food waste) ลดกำรปล่อยสำรเคมีและของเสีย
เป็นพิษออกสู่ธรรมชำติและจดักำรอยำ่งถูกตอ้ง ลดของเสียโดยกระบวนกำร Reuse และ Recycle 

4.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580  
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เป็นเป้ำหมำยส ำคญัที่ในกำรพฒันำประเทศอย่ำงย ัง่ยืนตำมหลกั

ธรรมำภิบำล เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นกรอบในกำรจดัท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งและ
บูรณำกำรกนั เพื่อจะก่อให้เกิดพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้ำหมำยตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดไว ้โดย
ยุทธศำสตร์ดำ้นที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีเป้ำหมำย
กำรพฒันำที่น ำไปสู่กำรพฒันำท่ียงัยืนในมิติดำ้นสังคม มิติดำ้นเศรษฐกิจ มิติดำ้นส่ิงแวดลอ้ม มิติ
ด้ำนธรรมำภิบำลและมิติด้ำนควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศแบบบูรณำกำร ใชเ้ป็นตวัก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขำ้มำมี
ส่วนร่วมให้ได้มำกท่ีสุดโดยด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม สู่ควำมยัง่ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป โดยมีแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 
(18) กำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรอนุรักษ์ คุ ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้ำงฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน ส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีระบบ
นิเวศท่ีสมดุล สนับสนุนกำรเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกำรลงทุน
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และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมกำรผลิตและกำรบริโภคไปสู่ควำมยัง่ยืน เป็นกรอบแนวทำงซ่ึงมี
เป้ำหมำยในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนสำกล เพื่อใหปั้ญหำขยะ
มูลฝอยในภำพรวมของประเทศ 

4.2.3 Roadmap การจัดการขยะและของเสียอนัตรายของประเทศ 
Roadmap กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยตำมนโยบำยรัฐบำลก ำหนดแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะของประเทศ 4 ประกำร (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) ไดแ้ก่ 
1) กำรก ำจดัขยะเก่ำ ปิดสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย ปรับปรุงสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย

เดิมให้ด ำเนินกำรได้ถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร หรือก ำจดัในสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยของเอกชน 
หรือผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมกำรลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม กรณีสถำนท่ีก ำจดัขยะ
มูลฝอยเป็นของเอกชนด ำเนินงำนไม่ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมำยใหด้ ำเนินกำรอยำ่งถูกตอ้ง 

2) สร้ำงรูปแบบกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีเหมำะสม เนน้กำรลด
และคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทำง จดักำรขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม และก ำจดัโดยเทคโนโลยี
แบบผสมผสำนเนน้กำรแปรรูปเป็นพลงังำน หรือท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้จดัให้มีสถำนท่ี
เก็บรวบรวมของเสียอนัตรำยชุมชนของจงัหวดั จงัหวดัละ 1 แห่ง และส่งเสริมภำคเอกชนลงทุน
หรือด ำเนินงำนระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และก ำจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย 

3) วำงระเบียบ มำตรกำรกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย โดย
ออกระเบียบให้ผูว้่ำรำชกำรจังหวดัเป็นผูก้  ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินภำยในจงัหวดัให้มีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร จดัท ำแผน
แม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ และก ำหนดรูปแบบเทคโนโลยีทำงเลือกส ำหรับ
กำรก ำจดัขยะมูลฝอยของศูนยก์ ำจดัขยะมูลฝอยรวมแต่ละขนำด ออกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมค่ำบริกำร หลกัเกณฑก์ำรจดัเก็บส ำหรับมูลฝอยของเสียอนัตรำยชุมชน และมูลฝอย
ติดเช้ือ กำรออกกฎระเบียบเร่ืองระบบกำรตรวจสอบควบคุมกำรจดัตั้งและด ำเนินงำนสถำนท่ีก ำจดั
ขยะมูลฝอย และออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินให้มีกำรคดัแยกขยะมูลฝอย (ขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะ
รีไซเคิล ของเสียอนัตรำย) และห้ำมทิ้งของเสียอนัตรำยปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไปตำมกฎกระทรวงท่ี
กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

4) สร้ำงวินยัของคนในชำติมุ่งสู่กำรจดักำรท่ีย ัง่ยืน โดยตรวจสอบและด ำเนินกำร
ทำงกฎหมำยแก่ผูล้กัลอบทิ้ง ลกัลอบก ำจดั ขยะมูลฝอยชุมชน กำกอุตสำหกรรม กำกกมัมนัตรังสี 
ของเสียอนัตรำยและมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีไม่ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด รณรงคป์ระชำสัมพนัธ์ให้
ควำมรู้ปลูกจิตส ำนึก สร้ำงควำมตระหนกัให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรจดักำรขยะมูลฝอย 
ตั้งแต่กำรลด คดัแยกท่ีตน้ทำง จนถึงกำรก ำจดัขั้นสุดทำ้ย ตลอดจนลดกำรใชถุ้งพลำสติกและหันมำ
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ใชว้สัดุอ่ืนแทน สร้ำงจิตส ำนึกและวินยัในกำรจดักำรขยะมูลฝอยให้แก่นกัเรียนและเยำวชน โดยให้
มีกำรปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถำนศึกษำทุกแห่งเป็นตวัอยำ่ง 

4.2.4 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 
แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 (กรมควบคุมมลพิษ, 

2559) มีกรอบแนวคิดส ำคญั ไดแ้ก่ 
1) หลกักำร 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดกำรใช้น้อย กำรใช้ซ ้ ำและ

กำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ณ แหล่งก ำเนิด ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชำชน
ในจดักำรขยะมูลฝอย กำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้ำงจิตส ำนึกใหเ้ยำวชนและประชำชน
ใหเ้กิดวินยัลดกำรบริโภคท่ีฟุ่ มเฟือย เพื่อลดกำรเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ณ แหล่งก ำเนิด 
สนบัสนุนกำรผลิตและกำรใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้มีกำรใชซ้ ้ ำ กำรคดัแยก
และน ำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยมำใช้ประโยชน์ใหม่ให้มำกท่ีสุดก่อนกำรก ำจัดในขั้น
สุดทำ้ย ส่งเสริมและพฒันำธุรกิจรีไซเคิล รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจทุกภำคส่วนให้ลดและคดัแยก
ขยะ ภำคเอกชนตอ้งมีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมกำรใช้วสัดุท่ี
สำมำรถใชซ้ ้ำ หรือน ำกลบัมำแปรรูปใชใ้หม่ตำมหลกักำร 3Rs 

2) กำรก ำจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยแบบศูนยร์วม และกำรแปรรูปผลิต
พลงังำนจดักำรขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรำยชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยร์วม โดยองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีกำรจดัระบบรองรับกำรเก็บรวบรวม ขนส่งแบบแยกประเภท ด ำเนินกำร
ก ำจดัขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม (Cluster) โดยใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสำนอยำ่งเหมำะสม เนน้กำร
จดักำรและกำรก ำจดัขยะมูลฝอยเป็นหลกัเพื่อลดผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบคดั
แยก ระบบหมกัปุ๋ ย เตำเผำ กำรฝังกลบ ส่วนกำรน ำขยะมูลฝอยมำแปรรูปเป็นพลงังำนโดยถือเป็นผล
พลอยไดแ้ละเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเขำ้มำร่วมลงทุน รวมทั้งกำรผลกัดนัให้มีศูนยร์วบรวมของเสีย
อนัตรำยของจงัหวดั และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภำพหรือเอกชนเข้ำมำ
บริหำรจดักำรมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยร์วมให้ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ และจดัให้มีสถำนีขนถ่ำย
ขยะมูลฝอยหรือกำรแปรรูปเพื่อผลิตพลงังำน รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรจดักำรขยะมูลฝอย
เป็นกำรเฉพำะส ำหรับพื้นท่ีท่องเท่ียว และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหเ้หมำะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ออกกฎระเบียบ
ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หลกัเกณฑแ์ละมำตรฐำนกำรลด คดัแยกเก็บรวบรวม ขนส่ง 
และก ำจดัขยะมูลฝอย ของเสียอนัตรำยชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ รวมถึงหลกัเกณฑ์ แนวทำงกำร
จดักำร คู่มือปฏิบติัเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีน ำไปใช้ด ำเนินกำรจดักำร
ขยะมูลฝอย 
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3) ควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจดักำรขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรำยส่งเสริมบทบำทของทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนให้มี
จิตส ำนึกและวินยัในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย ตั้งแต่กำรคดัแยกขยะมูลฝอยท่ีตน้
ทำงจนถึงกำรก ำจัดขั้นสุดทำ้ยให้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถเขำ้ร่วมรับรู้ ให้ขอ้เสนอแนะ ร่วม
ตดัสินใจและร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยตั้งแต่ตน้ 
เพื่อลดควำมขดัแยง้และกำรต่อตำ้นจำกประชำชนในกำรก่อสร้ำงสถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอยและ ของ
เสียอนัตรำยไดอี้กทำงหน่ึง และส่งเสริมและสนบัสนุนภำคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด ำเนินงำน
ระบบจดักำรขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตรับผิดชอบผลิตภณัฑข์องตนเองเม่ือหมดอำยุกำรใช้งำน 
ตั้งแต่กำรเก็บรวบรวมกำรเก็บขน กำรรีไซเคิล และกำรบ ำบดัก ำจดัอย่ำงปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม
ตำมหลักกำรขยำยควำมรับผิดชอบของผู ้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) เพื่อ
ส่งเสริมกำรปรับปรุงดำ้นส่ิงแวดลอ้มของกระบวนกำรผลิตอย่ำงครบวงจร รวมถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรรวบรวมและขนส่งไปก ำจดัอย่ำงเหมำะสม อนัเป็นกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำร
บริโภคอยำ่งย ัง่ยนื 

มำตรกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 
2564 มุ่งเน้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยอย่ำงเป็นระบบและบูรณำกำร โดยกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ประกอบดว้ย 3 มำตรกำร ไดแ้ก่ 

1) สนบัสนุนและขยำยผลให้มีกำรจดักำรขยะมูลฝอย ตั้งแต่บำ้นเรือน สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร รวมทั้งสถำนบริกำรต่ำง ๆ ทั้งในชุมชนและสถำนท่ีท่องเท่ียว เพื่อลดปริมำณ
กำรเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย สนับสนุนกำรเลือกใช้สินคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคดัแยกและน ำขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยกลบัมมำ
ใช้ประโยชน์ใหม่ให้มำกท่ีสุด ส่งเสริมกำรผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์เลือกใชว้สัดุท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ ลด
ของเสียในขั้นตอนกำรผลิต เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น สำมำรถน ำกลบัมำใช้ซ ้ ำได้
หลำยคร้ัง เพื่อใหเ้กิดกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย ัง่ยนื (Sustainable consumption and production) 

2) องค์กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจงัหวดัด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ขนส่ง และ
ก ำจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเองจดัให้มีศูนยก์  ำจดัขยะ
มูลฝอยรวม (Cluster) โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสำนอยำ่งเหมำะสม จดัใหมี้สถำนท่ีรวบรวมและ
จดักำรของเสียอนัตรำยชุมชน สถำนท่ีก ำจดักำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำย และศูนยก์ ำจดัมูลฝอย
ติดเช้ือให้เพียงพอ โดยสนบัสนุนภำคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนด ำเนินงำนระบบจดักำรขยะมูลฝอย 
และพฒันำ และปรับปรุงกฎหมำย 
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3) สร้ำงจิตส ำนึกให้กับประชำชนตั้งแต่ระดับเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยตั้งแต่กำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอย จำกบำ้นเรือน สถำนศึกษำ 
สถำนประกอบกำร รวมทั้งสถำนบริกำรต่ำง ๆ กำรคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำยจนถึง
กำรก ำจดัขั้นสุดทำ้ย พฒันำองค์ควำมรู้ รูปแบบเทคโนโลยีกำรบ ำบดั/ก ำจดัขยะมูลฝอย ของเสีย
อนัตรำย รวมถึงวสัดุทดแทนวสัดุท่ีใช้เป็นบรรจุภณัฑ์และก ำจดัยำก พฒันำและเช่ือมโยงระบบ
ฐำนขอ้มูลเพื่อกำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรจดักำรขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรำยโดยใชก้ลไกทำงเศรษฐศำสตร์ และกลไกทำงสังคม (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 

4.2.5 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยึดหลกั “ปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลำงกำรพฒันำ” และยึดหลกักำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีลดควำมเหล่ือมล ้ำและขบัเคล่ือนกำรเจริญเติบโตจำกกำรเพิ่มผลิตภำพ
กำรผลิตบนฐำนกำรใช้ภูมิปัญญำและนวตักรรม ส ำหรับกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ของแผนพัฒนำฯ 
ฉบบัน้ียึดวิสัยทศัของกรอบยุทธศำสตร์ชำติท่ีก ำหนดว่ำ “ประเทศไทยมีควำมมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน 
เป็นประเทศพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นกำรพฒันำหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรขยะ ตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบบัท่ี 12 คือ ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ใน
ประเด็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดบัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม เน้นกำร
รักษำและฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ สนบัสนุน
กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแกไ้ขปัญหำวิกฤติส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจำกกำรผลิตและกำรบริโภค พฒันำระบบบริหำรจัดกำรท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เร่งเตรียมควำมพร้อมในกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
รวมทั้งบริหำรจดักำรเพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นภยัพิบติัทำงธรรมชำติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษำและ
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดลอ้มให้สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 

4.2.6 แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 
แผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 ก ำหนดวิสัยทศัน์กำรจดักำรมูลฝอย

ในประเด็นยุทธศำสตร์มหำนครปลอดภยัว่ำ “กรุงเทพมหำนครมีกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยและของ
เสียอนัตรำยดว้ยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero waste management) โดยน ำกลบัมำใชใ้หม่ (Recycle) 
และท ำใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุดและก ำจดัท่ีเหลือ (Residue) ดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” โดยปี 2575 
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มีเป้ำหมำยส ำคญั คือ ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีสำมำรถน ำกลบัไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 เม่ือ
เทียบกบั ปี 2556 (ปี 2556 เฉล่ีย 9,963 ตนัต่อวนั) โดยขยะมูลฝอยท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 
คือ ขยะมูลฝอยท่ีมีกำรผ่ำนกำรคดัแยกและสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น ขยะมูลฝอย
ย่อยสลำยได ้สำมำรถน ำไปแปรรูปเป็นปุ๋ ยหมกั น ้ ำหมกัชีวภำพ เล้ียงสัตว ์และก๊ำซชีวภำพ เป็นตน้ 
ขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ดส้ำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้หรือแปรรูปและสำมำรถน ำกลบัมำใช้
ใหม่ได้ เช่น ขวด แก้วกระดำษ เศษพลำสติก เศษโลหะ และกระป๋องเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ (ส ำนัก
ยทุธศำสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหำนคร, 2558)  
 4.2.7 การวิเคราะห์นโยบาย 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ นโยบำยกำรบริหำรจดักำรขยะของกรุงเทพมหำนคร ไดถู้กก ำหนดเป็น
เป้ำประสงคใ์นแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ซ่ึงแผนดงักล่ำวเร่ิมตน้จำก
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนท่ีไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำกรุงเทพมหำนครซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์ของ
ประชำชน เรียกวำ่ แผนวิสัยทศัน์ของประชำชนเพื่อกำรพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี เพื่อพฒันำ
กรุงเทพมหำนครไปสู่เป้ำหมำย "มหำนครแห่งเอเชีย"  ท่ีใช้เป็นแนวทำงกำรก ำหนดอนำคตของ
กรุงเทพมหำนคร ท่ีตอ้งกำรจะเห็นในปี 2575 โดยกำรช่วยกนัสร้ำงเมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีน่ำอยู่ มี
ควำมพร้อมสมบูรณ์ในทุก ๆ ดำ้น เพื่อท่ีจะส่งมอบต่อให้รุ่นต่อไป ซ่ึงแผนวิสัยทศัน์ของประชำชนน้ี 
ไดมี้กำรวำงกรอบกำรพฒันำโดยน ำหลกักำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน คือ เป้ำหมำยกำรพฒันำแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals ; MDGs) และเป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs) มำใชเ้ป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยกำรพฒันำดงักล่ำว  

โดยนโยบำยดำ้นกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครมีกำรด ำเนินกำรบริหำร
จดักำรมูลฝอยและของเสียอนัตรำยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์โดยกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ และท ำให้
ขยะเหลือน้อยท่ีสุดก ำจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบัแผนระดบั
ต่ำง ๆ ดงัน้ี 

1) แผนระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดำ้นท่ี 5 กำรสร้ำง
กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีเป้ำหมำยเน้นกำรพฒันำท่ีย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้ง
ดำ้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล และควำมมีส่วนร่วมของประชำชน 
  2) แผนระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่  
      2.1) แผนแม่บทภำยใตย้ทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี ดำ้นท่ี 18 กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ซ่ึงให้
ควำมส ำคญักบักำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นรำกฐำน ในกำรสร้ำง
กำรเติบโตทำงดำ้น เศรษฐกิจชีวภำพ ทั้งบนบกและในทะเล 
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      2.2) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม มี
เป้ำประสงคเ์พื่อให้ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บกำรดูแลรักษำ และฟ้ืนฟูอยำ่งเป็นระบบ 
มีประสิทธิภำพ และมีควำมสมบูรณ์ย ัง่ยืน เป็นพื้นฐำนในกำรพฒันำประเทศทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดควำมสมดุลระหวำ่งกำรอนุรักษแ์ละกำรใชป้ระโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
      2.3) แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 ยทุธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโต
ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่ อกำรพัฒนำอย่ำงย ั่งยืน มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อรักษำและฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมให้สำมำรถ สนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชน 
  3) แผนระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ แผนพฒันำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) 
ซ่ึงมีเป้ำหมำยให้กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจดักำรมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิดจนถึงกำรก ำจดัอย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ซ่ึง
นโยบำยด้ำนกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครมีกรอบกำรด ำเนินกำรภำยใต้
ตวัช้ีวดัของแผนดงักล่ำว 

กล่ำวโดยสรุปคือ นโยบำยกำรบริหำรจดักำรขยะของกรุงเทพมหำนคร ไดถู้กก ำหนดเป็น
เป้ำประสงคใ์นแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ไดมี้กำรวำงกรอบกำร
พฒันำโดยน ำหลกักำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals; SDGs) มำใชใ้นกำรก ำหนด
เป้ำหมำยโดยนโยบำยด้ำนกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครมีกำรด ำเนินกำร
บริหำรจดักำรมูลฝอยและของเสียอนัตรำยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์โดยกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ 
และท ำให้ขยะเหลือนอ้ยท่ีสุดก ำจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบั
แผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยกรุงเทพมหำนครไดมี้
กำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ตั้งแต่กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิด พฒันำปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยแยก
ประเภท รวมถึงกำรพฒันำเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นกำรก ำจดัขยะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและกำรน ำขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
4.3 การประเมินผลนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจัยได้มีกำรศึกษำข้อมูลจำกหนังสือ สถิติ รำยงำน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบำยลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร และจำกสัมภำษณ์ขำ้รำชกำรใน
สังกดัส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร และขำ้รำชกำรในสังกดัส ำนกังำนเขต ซ่ึงกลุ่มเป้ำหมำยผู ้
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มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบำยกำรลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำมำประเมินกำร
น ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร โดยในกำรศึกษำคร้ังน้ี
ใช ้Balanced Scorecard: BSC ในกำรประเมิน โดยแบ่งประเด็นกำรประเมินเป็น 4 มิติ ประกอบดว้ย มิติ
ดำ้นประสิทธิผล มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มิติดำ้นกระบวนกำรภำยใน และมิติดำ้นกำรเรียนรู้และ
พฒันำ ดงัน้ี  



 
 
 

 

 

ตารางท่ี 4.6 กำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร 
การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม 

น้อยท่ีสุด 
0  

คะแนน 

น้อย 
0.25 

คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 

คะแนน 

มาก 
0.75 

คะแนน 

มากท่ีสุด 
1.00 

คะแนน 
มิติด้าน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ 30) 

กำรก ำหนดตวัช้ีวดัหรือมำตรกำรกำรลด
และคดัแยกขยะมูลฝอยในแผนปฏิบติั
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2563 

10     ✓ มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำร
จดักำรขยะมูลฝอยในแผนปฏิบติั
รำชกำรประจ ำปีเพื่อใชเ้ป็น 
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร 

กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยดำ้นกำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยตำมแผนปฏิบติัรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2563 

10     ✓ ตวัช้ีวดัดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 10 ตวัช้ีวดั บรรลุเป้ำหมำย
ทุกตวัช้ีวดั  

กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยดำ้นกำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอยของแผนแม่บทกำรบริหำร
จดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ 
 (พ.ศ. 2559 - 2564) 

10    ✓  ตวัช้ีวดัดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอย 
จ ำนวน 6 ตวัช้ีวดั บรรลุเป้ำหมำย  
5 ตวัช้ีวดั ตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลุคือ  
กำรจดักำรกำกอุตสำหกรรม 
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การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม 

น้อยท่ีสุด 
0  

คะแนน 

น้อย 
0.25 

คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 

คะแนน 

มาก 
0.75 

คะแนน 

มากท่ีสุด 
1.00 

คะแนน 
มิติด้านผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
(ร้อยละ 20) 

กำรประชำสัมพนัธ์ใหภ้ำคประชำชนเขำ้
มำมีส่วนร่วมในกำรลดและคดัแยกขยะ
มูลฝอย 

5     ✓ มีกำรรณรงค ์ประชำสัมพนัธ์อยำ่ง
ต่อเน่ือง มำกกวำ่สัปดำห์ละ 1 คร้ัง 
ผำ่นส่ือต่ำง ๆ  

กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนดำ้นกำร
ลดและคดัแยกขยะมูลฝอย 

10   ✓   ยงัขำดกำรมีส่วนร่วมเน่ืองจำก
ประชำชนบำงส่วนยงัไม่เห็น
ควำมส ำคญัของปัญหำ 

ควำมพงึพอใจของประชำชนดำ้นกำรจดักำร
ขยะมลูฝอย 

5     ✓ ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำร
จดักำรมูลฝอย เฉล่ีย ร้อยละ 95 

มิติด้าน
กระบวนการ
ภายใน 
PDCA 
(ร้อยละ 30)  

P 
 
 
 
 

กำรน ำเป้ำหมำยตำมเป้ำหมำยของแผน
แม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) มำ
ก ำหนดเป็นนโยบำย 

5     ✓ มีกำรน ำเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
มำก ำหนด ตวัช้ีวดัเก่ียวกบักำร
จดักำรขยะมูลฝอยในแผนปฏิบติั-
รำชกำรประจ ำปีเพื่อใชเ้ป็น
เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร 
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การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม 

น้อยท่ีสุด 
0  

คะแนน 

น้อย 
0.25 

คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 

คะแนน 

มาก 
0.75 

คะแนน 

มากท่ีสุด 
1.00 

คะแนน 
(ต่อ) 
 
 
 

 
 
 
 

กำรก ำหนดนโยบำยใหผู้มี้ส่วน
เก่ียวขอ้งน ำไปปฏิบติั 

5     ✓ มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกบั
หน่วยงำนภำยในท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
จดักำรขยะมูลฝอย โดยมีกำรก ำหนด
เป็นตวัช้ีวดัประเมินร่วมกบัส ำนกังำน
เขต และมีกำรก ำหนดใหห้น่วยงำน
ต่ำง ๆ  ของกรุงเทพมหำนครด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงลดและคดัแยกขยะ 

 
 
 
 
 
 

D หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งน ำนโยบำยไป
ปฏิบติั 

5     ✓ มีกำรมอบหมำยหนำ้ท่ีให้แก่
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งน ำไปปฏิบติั 
เช่น ส ำนกังำนเขต ส ำนกั
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย 

5   ✓   งบประมำณเพื่อใชใ้นกำรปฏิบติั
ตำมนโยบำยบำงปีมีไม่เพียงพอแต่
ไดรั้บเป็นประจ ำต่อเน่ืองทุกปี  
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การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม 

น้อยท่ีสุด 
0  

คะแนน 

น้อย 
0.25 

คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 

คะแนน 

มาก 
0.75 

คะแนน 

มากท่ีสุด 
1.00 

คะแนน 
(ต่อ) 
 

C กำรติดตำมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร
ตำมตวัช้ีวดัหรือนโยบำย 

5     ✓ มีกำรติดตำมตรวจสอบเป็นประจ ำ
ต่อเน่ืองทุกปี อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

A กำรน ำผลกำรประเมินมำใชป้รับปรุง
กำรปฏิบติังำน 

5     ✓ มีกำรน ำปัญหำจำกกำรติดตำม
ประเมินผลมำพิจำรณำปรับปรุงกำร
ปฏิบติังำนและน ำมำพฒันำรูปแบบ
กำรด ำเนินกำร 

มิติด้านการ
เรียนรู้และ
พฒันา  
(ร้อยละ 20) 

กำรพฒันำองคค์วำมรู้ดำ้นกำรจดักำรขยะ 
มูลฝอยแก่ผูป้ฏิบติังำน 

10    ✓  มีกำรจดัอบรบส่งเสริมควำมรู้แก่
ผูป้ฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งนอ้ย 4 
กิจกรรมต่อปี 

กำรพฒันำรูปแบบหรือวิธีกำรลดและคดั
แยกขยะมูลฝอย 
 
 
 

10    ✓  มีกำรพฒันำรูปแบบหรือวิธีกำร
อยำ่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จเท่ำท่ีควร เช่น กำร
ก ำหนดจุดทิ้งเป็นท่ีเก็บเป็นเวลำ 
ปรับรูปแบบรถเก็บขนมูลฝอยใหมี้
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การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม 

น้อยท่ีสุด 
0  

คะแนน 

น้อย 
0.25 

คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 

คะแนน 

มาก 
0.75 

คะแนน 

มากท่ีสุด 
1.00 

คะแนน 
 ช่องแยกขยะรีไซเคิล และขยะ

อนัตรำยวำงแผนพฒันำเส้นทำง
เก็บมูลฝอยแยกประเภท 

94 
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ตารางท่ี 4.7 ผลกำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร 
การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะ 

ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนนท่ีได้ × 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

มิติด้าน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ 30) 

กำรก ำหนดตวัช้ีวดัหรือมำตรกำรลดและ
คดัแยกขยะมูลฝอยในแผนปฏิบติัรำชกำร
กรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 

10 1 10 

กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยดำ้นกำรลดและ 
คดัแยกขยะมูลฝอยตำมแผนปฏิบติัรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ปี พ.ศ. 2563 

10 1 10 

กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยดำ้นกำรลดและ
คดัแยกขยะมูลฝอยของแผนแม่บทกำร
บริกำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ  
(พ.ศ. 2559-2564) 

10 0.75 7.5 

รวม 30  27.5 

มิติด้านผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
(ร้อยละ 20) 

กำรประชำสัมพนัธ์ใหภ้ำคประชำชนเขำ้
มำมีส่วนร่วมในกำรลดและคดัแยกขยะ 

5 1 5 

กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนดำ้น
กำรลดและคดัแยกขยะ 

10 0.5 5 

ควำมพึงพอใจของประชำชนดำ้น 
กำรจดักำรขยะมูลฝอย 

5 1 5 

รวม 20  15 

มิติด้าน
กระบวนการ
ภายใน 
PDCA 
(ร้อยละ 30)  
 
  

P กำรน ำเป้ำหมำยตำมเป้ำหมำยของแผน
แม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) มำ
ก ำหนดเป็นนโยบำย 

5 1 5 

กำรก ำหนดนโยบำยใหผู้มี้ 
ส่วนเก่ียวขอ้งน ำไปปฏิบติั 

5 1 5 

D หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งน ำนโยบำย 
ไปปฏิบติั 

5 1 5 
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การประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะ 
ไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนนท่ีได้ × 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

(ต่อ) งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย 

5 0.5 2.5 

C กำรติดตำมตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินกำรตำมตวัช้ีวดัหรือนโยบำย 

5 1 5 

A กำรน ำผลกำรประเมินมำใชป้รับปรุง
กำรปฏิบติังำน 

5 1 5 

 รวม 30  27.5 

มิติด้านการ
เรียนรู้และ
พฒันา  
(ร้อยละ 20) 

กำรพฒันำองคค์วำมรู้ดำ้นกำรจดักำร
ขยะมูลฝอยแก่ผูป้ฏิบติังำน 

10 0.75 7.5 

กำรพฒันำรูปแบบหรือวิธีกำรลดและ
คดัแยกขยะมูลฝอย 

10 0.75 7.5 

รวม 20  15.0 

รวมทั้งหมด 100  85.0 (มาก) 
 
จำกกำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนครซ่ึงไดมี้

กำรสรุปผลโดยใชร้ะดบัเกณฑป์ระเมินคะแนนแต่ละหวัขอ้ โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดเป็น 100 คะแนน  
เกณฑ์ประเมิน น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

คะแนน 0 คะแนน 0.25 คะแนน 0.5 คะแนน 0.75 คะแนน 1.00 คะแนน 
 
และผลกำรประเมินแบ่งเป็น 5 ระดบั ประกอบดว้ย 

ระดับผลการประเมินร้อยละ ระดับประสิทธิภาพของการน านโยบายการลดและ 
คัดแยกขยะไปสู่การปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 

นอ้ยกวำ่ 45 ไม่มีประสิทธิภำพอยำ่งยิง่ 
46 – 60 ไม่มีประสิทธิภำพ 
61 – 75 มีประสิทธิภำพปำนกลำง 
76 – 90 มีประสิทธิภำพมำก 

มำกกวำ่ 90 มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
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ซ่ึงมีรำยละเอียดกำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กำรปฏิบติัฯ ตำมตำรำงท่ี 4.6   
จำกตำรำงท่ี 4.7 ผลกำรประเมินกำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กำรปฏิบติั

ของกรุงเทพมหำนคร  โดยแบ่งประเด็นกำรประเมินเป็น 4 มิติ ประกอบดว้ย มิติดำ้นประสิทธิผล 
มิติดำ้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มิติดำ้นกระบวนกำรภำยใน และมิติดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ ไดด้งัน้ี 

1) มิติดำ้นประสิทธิผล (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกั 30 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำคะแนนถ่วง
น ้ำหนกั 27.5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 อยูใ่นระดบัมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

2) มิติด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 20 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกั 15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 75 อยูใ่นระดบัมีประสิทธิภำพปำนกลำง 

3) มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 30 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกั 27.5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 91.67 อยูใ่นระดบัมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

4) มิติดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 20 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงนำ้หนกั 17.5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 75  อยูใ่นระดบัมีประสิทธิภำพปำนกลำง 
โดยผลกำรประเมินรวมทั้งหมดคิดเป็นคะแนน 85 คะแนน จำก คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85 ซ่ึงถือวำ่กำรน ำนโยบำยลดและคดัแยกขยะมูลฝอยไปสู่กำรปฏิบติัของกรุงเทพมหำนคร อยู่
ในระดบัมีประสิทธิภำพมำก 
 
4.4 ความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครกับนโยบายชาติ 

ผูว้ิจัยได้มีกำรศึกษำข้อมูลจำกหนังสือ สถิติ รำยงำน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบำยลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร และจำกสัมภำษณ์ขำ้รำชกำรใน
สังกดัส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหำนคร และขำ้รำชกำรในสังกดัส ำนกังำนเขต ซ่ึงกลุ่มเป้ำหมำยผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบำยกำรลดและคดัแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำมำกำรประเมิน
ควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร กบัแผนแม่บท
กำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ดงัน้ี 

 
  



 
 
 

 

ตารางท่ี 4.8 กำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 
การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม  

น้อย 
0 คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 คะแนน 

มาก 
1 คะแนน 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

มิติด้าน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขบัเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบติั  
 

5 

   
 
✓ 

 
 
มีกำรจดัเก็บขยะมูลฝอยชุมชน
และน ำไปก ำจดัถูกตอ้งตำมหลกั
วิชำกำรร้อยละ 100 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้ง
ตำมหลกัวิชำกำร ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75  
2. ขยะมูลฝอยตกคำ้งไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้ง
ตำมหลกัวิชำกำร ร้อยละ 100  

5   ✓ 

3. ของเสียอนัตรำยชุมชนไดรั้บกำรรวบรวมและ
ส่งไปก ำจดัถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 30 

5   ✓ ปริมำณของเสียอนัตรำยท่ีจดัเก็บ
ไดถู้กน ำไปก ำจดัถูกตอ้งตำมหลกั
วิชำกำรทั้งหมด 

4. มูลฝอยติดเช้ือไดรั้บกำรจดักำรอยำ่งถูกตอ้งตำม
หลกัวิชำกำร ร้อยละ 100  

5   ✓ ปริมำณมูลฝอยติดเช้ือท่ีจดัเก็บได้
ถูกน ำไปก ำจดัถูกตอ้งตำมหลกั
วิชำกำรทั้งหมด 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม  

น้อย 
0 คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 คะแนน 

มาก 
1 คะแนน 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

(ต่อ) 5. กำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำยเขำ้สู่ระบบกำร
จดักำรท่ีถูกตอ้ง ร้อยละ 100  

5 ✓   กรุงเทพมหำนครไม่มีหนำ้ท่ีใน
กำรก ำจดักำกอุตสำหกรรม 

6. มีกำรคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรำย
ชุมชนท่ีตน้ทำง ไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 50  

5   ✓ มีกำรส่งเสริมควำมรู้กำรจดักำรมูล
ฝอยและจดัเก็บกำรคดัแยกมูลฝอย
อนัตรำยในชุมชน แต่ไม่ทรำบ
ปริมำณท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด มีเพียง
ปริมำณท่ีจดัเก็บไดเ้ท่ำนั้น 

มิติด้านผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย  
(ร้อยละ 10) 

มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
สร้ำงจิตส ำนึกใหป้ระชำชนตั้งแต่ระดบัเยำวชน 5   ✓ มีกำรส่งเสริมควำมรู้สร้ำง

จิตส ำนึกแก่ทุกภำคส่วน 
สร้ำงแรงจูงใจในกำรจดักำรใชก้ลไกทำง
เศรษฐศำสตร์ และกลไกทำงสังคม 

5  ✓  มีควำมพยำยำมในกำรสร้ำง
แรงจูงใจและใชก้ลไกทำงเศรฐ
ศำสตร์เขำ้มำช่วยส่งเสริม แต่ยงั
ไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม  

น้อย 
0 คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 คะแนน 

มาก 
1 คะแนน 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

มิติด้าน
กระบวนการ
ภายใน 
(ร้อยละ 40) 
 

มาตรการลดการเกดิขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิด 
กำรลดปริมำณกำรเกิด ณ แหล่งก ำเนิด 5   ✓ มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกบั

หน่วยงำนภำยในท่ีเก่ียวขอ้งใน
กำรจดักำรขยะมูลฝอย โดยมี 
กำรก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัประเมิน
ร่วมกบัส ำนกังำนเขต และมีกำร
ก ำหนดใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ  ของ
กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรตำม
แนวทำงลดและคดัแยกขยะใน
หน่วยงำน 
 

กำรคดัแยกและน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ใหม่ใหม้ำก
ท่ีสุด 

10   ✓ 

กำรผลิตและใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 ✓   ยงัไม่มีกำรก ำหนดเป็นตวัช้ีวดัท่ี
ชดัเจน 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม  

น้อย 
0 คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 คะแนน 

มาก 
1 คะแนน 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

มาตรการเพิม่ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
เก็บรวบรวมขนส่ง ก ำจดัอยำ่งมีประสิทธิภำพ 5   ✓ มีรถเก็บขนท่ีมีช่องแยกขยะ 

มูลฝอยเพื่อเก็บรวบรวมน ำไปก ำจดั  
มีศูนยก์ ำจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้
เทคโนโลยแีบบผสมผสำนอยำ่งเหมำะสม 

5   ✓ มีศูนยก์ ำจดัขยะท่ีใชเ้ทคโนโลย ี
ท่ีเหมำะสม ท่ีศูนยก์ ำจดัมูลฝอย
สำยไหม อ่อนนุช หนองแขม 

มีสถำนท่ีรวบรวมและจดักำรของเสียอนัตรำย
ชุมชน สถำนท่ีก ำจดักำกอุตสำหกรรมท่ีเป็น
อนัตรำย และศูนยก์  ำจดัมูลฝอยติดเช้ืออยำ่งเพียงพอ 

5   ✓ มีสถำนท่ีพกัเก็บเฉพำะของเสีย
อนัตรำยชุมชนท่ีศูนยก์ ำจดัมูลฝอย
สำยไหม อ่อนนุช หนองแขม และ
โรงงำนก ำจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ี 
อ่อนนุชและหนองแขม 

พฒันำปรับปรุงกฎหมำยกฎระเบียบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจดักำร 

5  ✓  มีควำมพยำยำมในกำรปรับปรุง
กฎหมำย ซ่ึงเป็นไปอยำ่งชำ้ ๆ 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม  

น้อย 
0 คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 คะแนน 

มาก 
1 คะแนน 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

มิติด้านการ
เรียนรู้และ
พฒันา 
(ร้อยละ 20)  

การขับเคลือ่นแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัสำระส ำคญั
ของแผนฯ และบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนและภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5   ✓ มีกำรส่งเสริมควำมรู้ใหแ้ก่
บุคลำกรและบูรณำกำรควำม
ร่วมมือกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฒันำเคร่ืองมือและกลไกท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อ
ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 

5  ✓  มีกำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียมเพื่อ
ใชข้บัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน และ
ศึกษำเพื่อพฒันำรูปแบบกำร
จดัเก็บค่ำธรรมเนียมออนไลน์ 

 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
พฒันำองคค์วำมรู้ เทคโนโลยกีำรบ ำบดั/ก ำจดั 5   ✓ มีกำรพฒันำองคค์วำมรู้และศึกษำ

เทคโนโลยกีำรก ำจดัแบบใหม่ 
ไดแ้ก่ กำรเพิ่มเทคโนโลยกีำรก ำจดั
ขยะมูลฝอยโดยกำรใชเ้ตำเผำ และ
กำรเพิ่มเทคโนโลยีเชิงกลชีวภำพ 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

เกณฑ์พจิารณา ข้อมูลเพิม่เติม  

น้อย 
0 คะแนน 

ปานกลาง 
0.5 คะแนน 

มาก 
1 คะแนน 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 
(Mechanical and Biological waste 
Treatment : MBT) 

พฒันำและเช่ือมโยงระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำรจดักำร
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5  ✓  มีควำมพยำยำมในกำรพฒันำและ
เช่ือมโยงระบบฐำนขอ้มูลดำ้น
กำรจดักำรขยะมูลฝอยแต่ยงัไม่มี
ประสิทธิภำพ เช่น พฒันำระบบ
บริหำรจดักำรขอ้มูลน ้ำหนกัมูล
ฝอย ระบบบริหำรจดักำรขอ้มูล
มูลฝอย ระบบงำนบริหำรจดักำร
เส้นทำงเก็บขนมูลฝอย 
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ตารางท่ี 4.9 ผลกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร  
                    กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัด
แยกขยะของกรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนนท่ีได้ × 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

มิติด้าน
ประสิทธิผล 
(ร้อยละ 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรขบัเคล่ือนแผนแม่บทฯ ไปสู่กำรปฏิบติั  
 

5 

 
 
1 

 
 
5 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
1. ขยะมูลฝอยชุมชนไดรั้บกำรจดักำร 
อยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 75  
2. ขยะมูลฝอยตกคำ้งไดรั้บกำรจดักำร 
อยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ร้อยละ 100  

5 1 5 

3. ของเสียอนัตรำยชุมชนไดรั้บกำรรวบรวม
และส่งไปก ำจดัถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร  
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 

5 1 5 

4. มูลฝอยติดเช้ือไดรั้บกำรจดักำรอยำ่ง
ถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร ร้อยละ 100  

5 1 5 

5. กำกอุตสำหกรรมท่ีเป็นอนัตรำยเขำ้สู่
ระบบกำรจดักำรท่ีถูกตอ้ง ร้อยละ 100  

5 0 0 

6. มีกำรคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรำยชุมชนท่ีตน้ทำง ไม่นอ้ยกวำ่  
ร้อยละ 50  

5 1 5 

รวม 30  25 

มิติด้านผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย  
(ร้อยละ 10) 

มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
สร้ำงจิตส ำนึกใหป้ระชำชนตั้งแต่ระดบั
เยำวชน 

5 1 5 

สร้ำงแรงจูงใจในกำรจดักำรใชก้ลไก 
ทำงเศรษฐศำสตร์ และกลไกทำงสังคม 

5 0.5 2.5 

รวม 10  7.5 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัด
แยกขยะของกรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนนท่ีได้ × 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 

มิติด้าน
กระบวนการ
ภายใน 
(ร้อยละ 40) 

มาตรการลดการเกดิขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิด 
กำรลดปริมำณกำรเกิด ณ แหล่งก ำเนิด 5 1 5 
กำรคดัแยกและน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์
ใหม่ใหม้ำกท่ีสุด 

10 1 10 

กำรผลิตและใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

5 0 0 

มาตรการเพิม่ศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
เก็บรวบรวมขนส่ง ก ำจดัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

5 1 5 

มีศูนยก์ ำจดัขยะมูลฝอยรวม (Cluster)  
โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบผสมผสำนอยำ่ง
เหมำะสม 

5 1 5 

มีสถำนท่ีรวบรวมและจดักำรของเสีย
อนัตรำย ชุมชน สถำนท่ีก ำจดักำก
อุตสำหกรรมท่ีเป็น อนัตรำย และศูนย์
ก ำจดัมูลฝอยติดเช้ืออยำ่งเพียงพอ 

5 1 5 

พฒันำปรับปรุงกฎหมำยกฎระเบียบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำร 

5 0.5 2.5 

รวม 40  32.5 

มิติด้านการ
เรียนรู้และ
พฒันา 
(ร้อยละ 20)  

การขับเคลือ่นแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
สำระส ำคญัของแผนฯ และบูรณำกำรควำม
ร่วมมือกำรท ำงำนของหน่วยงำนและภำค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 1 5 

พฒันำเคร่ืองมือและกลไกท่ีเป็นรูปธรรม 
เพื่อขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 

5 0.5 2.5 
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การประเมินความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัด
แยกขยะของกรุงเทพมหานคร กบัแผนแม่บทการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

คะแนน
ท่ีได้ 

คะแนนท่ีได้ × 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

มาตรการหรือแนวทางตามแผนแม่บทฯ 
 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

พฒันำองคค์วำมรู้ เทคโนโลยกีำรบ ำบดั/
ก ำจดั 

5 1 5 

พฒันำและเช่ือมโยงระบบฐำนขอ้มูลเพื่อ
กำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5 0.5 2.5 

รวม 20  15 
 รวมทั้งหมด 100  80 (มาก) 

 
จำกกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 

กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ซ่ึงไดมี้กำรสรุปผลโดย
ใชร้ะดบัเกณฑป์ระเมินคะแนนแต่ละหวัขอ้ โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดเป็น 100 คะแนน  

เกณฑ์ประเมิน น้อย ปานกลาง มาก 
คะแนน 0 คะแนน 0.5 คะแนน 1.00 คะแนน 

 
และผลกำรประเมินแบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย 

ระดับผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ระดับความสอดคล้องของนโยบายการลดและ 
คัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร 

นอ้ยกวำ่ 50 ไม่สอดคลอ้ง 
50 – 75 สอดคลอ้งปำนกลำง 

76 ขึ้นไป สอดคลอ้งมำก 
 
ซ่ึงมีรำยละเอียดกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร 
กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ตำมตำรำงท่ี 4.8   

จำกตำรำงท่ี 4.9 ผลกำรประเมินควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของ
กรุงเทพมหำนคร กบัแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)  แต่ละ
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มำตรกำร โดยแบ่งประเด็นกำรประเมินเป็น 4 มิติ ประกอบดว้ย มิติดำ้นประสิทธิผล มิติดำ้นผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย มิติดำ้นกระบวนกำรภำยใน และมิติดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ ไดด้งัน้ี 

1) มิติดำ้นประสิทธิผล (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกั 30 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำคะแนนถ่วง
น ้ำหนกั 25 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมำก 

2) มิติด้ำนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 10 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกั 7.5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 75 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งปำนกลำง 

3) มิติด้ำนกระบวนกำรภำยใน (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 40 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกั 32.5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 81.25 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมำก 

4) มิติดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ (ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 20 คะแนน และค่ำคะแนน x ค่ำ
คะแนนถ่วงนำ้หนกั 15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 75 อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งปำนกลำง 
โดยผลกำรประเมินรวมทั้งหมดคิดเป็นคะแนน 80 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 80 
ซ่ึงถือควำมสอดคลอ้งของนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหำนคร กบัแผนแม่บทกำร
บริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) อยูใ่นระดบัสอดคลอ้งมำก 
 
4.5 สรุปการประเมินผลนโยบายและความสอดคล้องของนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ของกรุงเทพมหานคร 

จำกกำรศึกษำพบวำ่ นโยบำยกำรบริหำรจดักำรขยะของกรุงเทพมหำนคร ไดถู้กก ำหนดเป็น
เป้ำประสงค์ในแผนพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ซ่ึงแผนดงักล่ำวเร่ิมตน้
จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท่ีไดก้ ำหนดแนวทำงกำรพฒันำกรุงเทพมหำนครซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์
ของประชำชน เรียกวำ่ แผนวิสัยทศัน์ของประชำชนเพื่อกำรพฒันำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี เพื่อ
พฒันำกรุงเทพมหำนครไปสู่เป้ำหมำย "มหำนครแห่งเอเชีย" ในฐำนะเป็นเมืองชั้นน ำดำ้นเศรษฐกิจ 
ควำมปลอดภยั ควำมสวยงำม สะดวกสบำย น่ำอยูแ่ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไดมี้กำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของมำตรกำรขบัเคล่ือนหลกัออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี ไดแ้ก่ 

ระยะท่ี 1 ระหวำ่งปี พ.ศ. 2556 - 2560 
ระยะท่ี 2 ระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ระยะท่ี 3 ระหวำ่งปี พ.ศ. 2566 - 2570 
ระยะท่ี 4 ระหวำ่งปี พ.ศ. 2571 - 2575 

นโยบำยกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครนอกจำกกำรน ำแผนวิสัยทศัน์ของ
ประชำชนฯ มำใชแ้ลว้ ยงัไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม Roadmap กำรจดักำร
ขยะและของเสียอนัตรำย แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 
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แผนปฏิบติักำรจงัหวดัสะอำด ซ่ึงในฐำนะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ไดมี้กำรก ำหนด
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยอย่ำงถูกสุขลักษณะ โดยด ำเนินกำรจัดเก็บมูลฝอยให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ไม่ให้มีมูลฝอยตกคำ้ง ส่งเสริมกำรลดและคดัแยกมูลท่ีแหล่งก ำเนิด บำ้นเรือน 
ชุมชน และใช้วิธีก ำจดัด้วยเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและสำมำรถแปรรูปขยะมูลฝอย
กลับมำใช้ประโยชน์ให้ได้มำกท่ีสุด อีกทั้งยงัมีกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2528 พระรำชบญัญติั
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เมือง พ.ศ. 2535 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
สุขลักษณะกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมและกำรออก
ใบอนุญำต หนงัสือรับรองกำรแจง้และกำรใหบ้ริกำรในกำรจดักำรส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  

กำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครมีรูปแบบและกำรจดักำรมูลฝอยอย่ำงครบ
วงจร ตั้งแต่ท่ีแหล่งก ำเนิดจนถึงกำรก ำจดัอยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำรและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยองคป์ระกอบของกำรจดักำรมูลฝอย ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนคือ 

1) กำรเกิดมูลฝอย (Waste generation) โดยพยำยำมให้ประชำชนลดกำรสร้ำงมูลฝอย 
(Reduce) เพื่อลดปริมำณมูลฝอยท่ีออกมำจำกบำ้นเรือนใหม้ำกท่ีสุด 

2) กำรคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิด (Separation) โดยกำรสนับสนุนให้ใช้ภำชนะรองรับ
มูลฝอยแยกประเภทกันตำมประเภทของมูลฝอย และส่งเสริมกำรคดัแยกเพื่อน ำใช้ประโยชน์ท่ี
แหล่งก ำเนิด 

3) กำรรวบรวมมูลฝอย (Collection) โดยกำรรวบรวมมูลฝอยจำกแหล่งก ำเนิดเพื่อรอกำรขน
ส่งไปก ำจดัท่ีศูนยก์ ำจดัมูลฝอย 

4) กำรขนส่งมูลฝอย คือ กำรจดัเก็บมูลฝอยแต่ละประเภท และขนส่งไปสู่ศูนยก์ ำจดัมูลฝอย 
5) กำรคดัแยก ณ สถำนท่ีก ำจดั เป็นกำรคดัแยกมูลฝอยคร้ังสุดทำ้ย ก่อนน ำไปก ำจดัเพรำะ

อำจมีมูลฝอยท่ีสำมำรถน ำไปแปรรูป เพื่อน ำไปใชใ้หม่หรือใชป้ระโยชน์ได ้
6) กำรแปรรูปมูลฝอยเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่หรือแปรรูปเพื่อกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ คือ กำร

น ำมูลฝอยท่ีไดจ้ำกกำรคดัแยก มำแปรรูปดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมกบัมูลฝอยแต่ละประเภทเพื่อน ำ
กลบัไปใช้ประโยชน์ เช่น กำรผลิตปุ๋ ยหมกั กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรเผำไหมอุ้ณหภูมิสูงเพื่อ
ผลิตไฟฟ้ำ เป็นตน้ 

7) กำรก ำจดัขั้นสุดทำ้ย เป็นกำรก ำจดัมูลฝอยท่ีไม่สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ หรือแปรรูป 
เป็นอยำ่งอ่ืนได ้วิธีกำรก ำจดัในปัจจุบนัคือ กำรฝังกลบท่ีถูกตอ้งตำมหลกัสุขำภิบำล 
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ภาพท่ี 4.4  รูปแบบกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร 
ท่ีมา: ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม (2564) 

ทั้งน้ีกรุงเทพมหำนครไดมี้กำรพยำยำมควบคุมปริมำณมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดและน ำของเสีย
กลบัไปใชป้ระโยชน์ ทุกภำคส่วน ทั้งภำคเอกชน ชุมชน สถำนศึกษำ หรือภำครัฐเขำ้มำเป็นเครือข่ำย
เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำรงชีวิตให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้กำร
น ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรบ ำบดัมูลฝอยแบบผสมผสำน โดยให้ควำมส ำคญักบักำรน ำมูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยอินทรียก์ลบัมำใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมำณมูลฝอยท่ีตอ้งน ำไปฝังกลบ และเป็นกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุม้ค่ำ โดยแผนพฒันำกรุงเทพมหำนครระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2575) ได้ก ำหนดเป้ำประสงค์ด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร คือ 
"กรุงเทพมหำนครมีกำรลดและควบคุมปริมำณมูลฝอย ท่ีแหล่งก ำเนิดและเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จดักำรมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก ำเนิดจนถึงกำรก ำจดัอย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำร" (ส ำนกัยุทธศำสตร์
และประเมินผล, 2558) ซ่ึงไดมี้กำรก ำหนดตวัช้ีวดัหลกั 2 ตวั ไดแ้ก่ 

1. ร้อยละของปริมำณมูลฝอยคดัแยกท่ีแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 
2. ร้อยละของมูลฝอยท่ีไดรั้บกำรจดักำรอย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำรเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบั

ปี พ.ศ. 2556 และไดมี้กำรก ำหนดตวัช้ีวดัยอ่ยตำมกลยทุธ์ท่ีก ำหนดไว ้ดงัน้ี 
กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดตำมหลกั 3Rs 

 1) ร้อยละของปริมำณมูลฝอยคดัแยกท่ีแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 
 2) ร้อยละของปริมำณมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 
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กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐเอกชนและประชำชนในกำรจดักำร
มูลฝอย 
 1) ร้อยละจ ำนวนชุมชนที่มีกำรจดักำรมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปี 
พ.ศ. 2556 
 2) ร้อยละจ ำนวนหน่วยงำน/องคก์รของภำครัฐเอกชนมีกำรจดักำรมูลฝอยเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบ
กบัปี พ.ศ. 2556 

กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเก็บมูลฝอยอนัตรำยจำกแหล่งก ำเนิด 
 1) ร้อยละของปริมำณมูลฝอยอนัตรำยท่ีสำมำรถคดัแยกได้จำกแหล่งก ำเนิด(บำ้นเรือน) 
เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปีฐำน 
 กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจดักำรขยะอิเลก็ทรอนิกส์ (e - waste) 

1) ร้อยละของปริมำณขยะอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีน ำกลบัมำรีไซเคิลเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำจดัมูลฝอยดว้ยกำรแปรรูปน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ 

 1) ร้อยละของมูลฝอยท่ีน ำมำบ ำบดัแลว้กลบัไปใชป้ระโยชน์ท่ีศูนยก์  ำจดัมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรบริหำรจดักำรมูลฝอยของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1) ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจดักำรมูลฝอยของกรุงเทพมหำนครเม่ือเทียบ
กบั ปี พ.ศ. 2556 

โดยกรุงเทพมหำนครมีเป้ำหมำยคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 50 ปริมำณมูลฝอยท่ีตอ้งก ำจดัท่ีปลำยทำงลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 20 และปริมำณขยะ
มูลฝอยอนัตรำยท่ีคดัแยกจำกแหล่งก ำเนิดเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 50 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบันโยบำยของรัฐบำลท่ีประกำศใหก้ำรแกไ้ขปัญหำขยะมูลฝอยใหเ้ป็นวำระแห่งชำติ โดยมีรัฐบำล
ได้ประกำศ Roadmap กำรจดักำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยของประเทศ แผนแม่บทกำร
บริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.2559-2564) โดยกรุงเทพมหำนครไดส่้งเสริม
กำรลดและคดัแยกมูลฝอยในกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะและพฒันำเป็นตน้แบบกำรลดและคดัแยกมูลฝอย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในพื้นท่ี 50 เขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรน ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ให้
มำกขึ้น แต่จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรพบว่ำ กรุงเทพมหำนครยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรลด
ปริมำณขยะมูลฝอยไดต้ำมเป้ำหมำย เน่ืองจำกปริมำณขยะมูลฝอยมีแนวโนม้สูงขึ้นเร่ือย ๆ อีกทั้งกำร
ส่งเสริมกำรลดกำรสร้ำงขยะมูลฝอย (Reduce) และกำรคดัแยกวสัดุน ำกลบัมำใชใ้หม่ (Recycling) 
เช่น แกว้ กระดำษ โลหะ พลำสติก เป็นตน้ ยงัคงไม่สำมำรถส่งเสริมให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วม
ไดเ้ท่ำท่ีควร ในขณะท่ีกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร ยงัมีกำรใชง้บประมำณท่ี
สูงเกือบ 7,000 ลำ้นบำทต่อปี แต่กรุงเทพมหำนครสำมำรถเก็บค่ำธรรมเนียมกำรก ำจดัขยะได้เพียง
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ร้อยละ 9 (ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564) อีกทั้งขอ้บญัญติักรุงเทพมหำนคร เร่ือง ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร
ในกำรจดักำรส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสำธำรณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ยงัไม่ไดมี้
กำรบงัคบัใชเ้น่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคโควิด -19 ซ่ึงตอ้งมีกำรลดภำระค่ำใชจ่้ำยของ
ประชำชน (ส ำนกัส่ิงแวดลอ้ม, 2564) 
 
4.6 แนวทางการพฒันานโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

จำกขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำเอกสำร และกำรสัมภำษณ์สำมำรถน ำวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
กำรกำรด ำเนินงำนนโยบำยกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร โดยสำมำรถแบ่งเป็น
กำรประเมิน 4 ดำ้น ตำมแนวคิด BSC ดงัน้ี 

1) มิติดำ้นประสิทธิผล มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจดักำรขยะโดยใชห้ลกักำรจดักำรขยะ
แบบครบวงจร ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรลดขยะตั้งแต่ตน้ทำง โดยมีแนวทำงกำรแยกขยะเป็นเภท 
ไดแ้ก่ ขยะเศษอำหำร ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตรำย และ ขยะทัว่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ส ำนักจดักำร
กำกของเสียและสำรอนัตรำย (ปิยชำติ ศิลปะสุวรรณ, 2557) ไดจ้ดัแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน
ออกตำมลกัษณะทำงกำยภำพเป็น 4 ประเภท คือ  (1) ขยะยอ่ยสลำย (Compostable waste) (2) ขยะรีไซเคิล 
(Recyclable waste) (3) ขยะอนัตรำย (Hazardous waste) (4) ขยะทัว่ไป (General waste) โดยส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีกำรลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งก ำเนิดก่อนทิ้งตำมหลกักำร 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) กำรลดกำรใช ้กำรใชซ้ ้ ำ และกำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ โดยกำรบริโภคแต่พอดี ใชถุ้งผำ้แทน
ถุงพลำสติก แยกขยะเศษอำหำรไปใชป้ระโยชน์ โดยกำรเล้ียงสัตว ์หมกัท ำปุ๋ ย และผลิตก๊ำซชีวภำพ 
และแยกขยะรีไซเคิลขำยหรือบริจำค ซ่ึงกำรด ำเนินกำรกิจกรรมเหล่ำน้ีเป็นกำรขอควำมร่วมมือ
ไม่ไดมี้มำตรกำรในกำรบงัคบัทำงกฎหมำยจึงยงัไม่ไดรั้บควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนมำกนกั แต่
ผลจำกกิจกรรมท ำให้กรุงเทพมหำนครสำมำรถรวบรวมขยะอนัตรำยและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้
เพิ่มขึ้น ส่วนในขั้นตอนของกำรจดัเก็บและรวบรวมขยะเพื่อน ำไปก ำจดั ส ำนกังำนเขต 50 เขต มีกำร
ออกประกำศเพื่อประชำสัมพนัธ์ให้ประชำชนในพื้นท่ีทิ้งขยะตำมวนั เวลำท่ีก ำหนด ในประกำศนดั
วนัทิ้งนดัวนัเก็บ ซ่ึงพบว่ำไม่มีขยะตกคำ้งในพื้นท่ี แต่ท่ียงัเป็นปัญหำในบำงพื้นท่ีมีขยะท่ีประชำชน
น ำมำทิ้งนอกเวลำท่ีนดัหมำยซ่ึงทำงส ำนกังำนเขตก็ไดจ้ดัเจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมท่ีมีกำรแจง้ ส่วน
ขั้นตอนของกำรก ำจดัก็มีแผนในกำรน ำขยะไปบ ำบดัดว้ยกำรแปรรูปขยะเป็นพลงังำนควำมร้อนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ หรือหมกัท ำปุ๋ ย  เพื่อลดกำรน ำขยะไปฝังกลบซ่ึงพื้นท่ีในกำรฝังกลมมีลดนอ้ยลง
และอำจก่อใหเ้กิดมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2) มิติดำ้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จำกผลกำรประเมินพบว่ำ จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนในกำรจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหำนครอยู่ในระดับดีมำก โดยมีประเด็นกำรส ำรวจ
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ประกอบดว้ย ประเด็นเก่ียวกบัควำมถ่ีในกำรบริกำรจดัเก็บมูลฝอย ควำมตรงต่อเวลำในกำรใหบ้ริกำร
เก็บขนมูลฝอย กำรให้บริกำรดี ไม่มีขยะตกคำ้ง ควำมสะอำดหลงัจำกจดัเก็บมูลฝอยของส ำนกังำนเขต 
ควำมสุภำพเรียบร้อยของพนกังำนท่ีให้บริกำรจดัเก็บมูลฝอย และภำพรวมกำรใหบ้ริกำรจดัเก็บมูลฝอย 
ซ่ึงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจน้ีได้น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อพฒันำกำรท ำงำนและก ำหนด
มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 

3) มิติดำ้นกระบวนกำรภำยใน จำกผลกำรประเมินพบว่ำ กรุงเทพมหำนครไดมี้กำรวำงแผน
นโยบำย และมอบหมำยหน้ำท่ีให้ห่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรร่วมกันในกำร
พยำยำมควบคุมปริมำณมูลฝอยท่ีแหล่งก ำเนิดและน ำของเสียกลบัไปใชป้ระโยชน์ในทุกภำคส่วน 
ทั้งภำคเอกชน ชุมชน สถำนศึกษำ หรือภำครัฐเขำ้มำเป็นเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรด ำรงชีวิตใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้กำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรบ ำบดั
มูลฝอยแบบผสมผสำน โดยให้ควำมส ำคญักับกำรน ำมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรียก์ลบัมำใช้
ประโยชน์ เพื่อลดปริมำณมูลฝอยท่ีตอ้งน ำไปฝังกลบ และยงัมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อ
น ำมำวิเครำะห์แกไ้ขปัญหำ หรือน ำมำวำงแผนเพื่อก ำหนดนโยบำยต่อไป 
 4) มิติดำ้นกำรเรียนรู้และพฒันำ จำกผลกำรประเมินพบว่ำ งบประมำณในกำรด ำเนินกำร
โครงกำรและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำบุคลำกรในมิติดงักล่ำวมีจ ำกดั ท ำให้บุคลำกรของ
กรุงเทพมหำนครท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ไดรั้บกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถและพฒันำทศันคติดำ้นกำร
จดักำรขยะมูลฝอยครบทุกคน ขำดควำมต่อเน่ือง ในกำรส่งเสริมควำมรู้และสนบัสนุนกิจกรรมกบั
ภำคส่วนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรจดักำรขยะ ซ่ึงกำรด ำเนินท่ีมีอยูจึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรควบคู่
กบักิจกรรมอ่ืน เช่น กำรเพิ่มเน้ือหำดำ้นกำรจดักำรขยะในกำรประชุม อบรม และกิจกรรม  อ่ืน ๆ ท่ี
หน่วยงำนด ำเนินกำร กำรเผยแพร่ขอ้มูลดำ้นกำรจดักำรขยะบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เสียค่ำใชจ่้ำย 
กำรก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนของกรุงเทพมหำนครเป็นตน้แบบกำรจดักำรขยะ ซ่ึงมีบำงแห่งจดัเป็น
ศูนยเ์รียนรู้แบบครบวงจร ทั้งยงัมีกำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียมเพื่อใช้ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน และ
ศึกษำเพื่อพฒันำรูปแบบกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมออนไลน์ กำรพฒันำองคค์วำมรู้และศึกษำเทคโนโลยี
กำรก ำจดัแบบใหม่ ได้แก่ กำรเพิ่มเทคโนโลยีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยโดยกำรใช้เตำเผำ และกำรเพิ่ม
เทคโนโลยีเชิงกลชีวภำพ (Mechanical and Biological waste Treatment : MBT) และกำรพัฒนำและ
เช่ือมโยงระบบฐำนขอ้มูลดำ้นกำรจดักำรขยะมูลฝอยแต่ยงัไม่มีประสิทธิภำพ เช่น พฒันำระบบบริหำร
จดักำรขอ้มูลน ้ ำหนักมูลฝอย ระบบบริหำรจดักำรขอ้มูลมูลฝอย ระบบงำนบริหำรจดักำรเส้นทำง
เก็บขนมูลฝอย เป็นตน้ 
 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลดงักล่ำวสำมำรถน ำมำประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทำงหรือกลยทุธ์ท่ีเหมำะสม 
ดงัน้ี 
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 4.6.1 มิติด้านประสิทธิผล 
  1) ส่งเสริมกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้ นตั้ งแต่ต้นทำง ระหว่ำงทำง และ
ปลำยทำงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
   2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บขนและก ำจดัขยะมูลฝอยทุกประเภท โดยใชเ้ทคโนโลยี
แบบผสมผสำนอยำ่งเหมำะสม 
 4.6.2 มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชนเขำ้มำร่วมรับผิดชอบในกำรแกไ้ขปัญหำขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้นอยำ่งย ัง่ยนื 
  2) พฒันำระบบกำรจดัเก็บ เก็บขนมูลฝอยเพื่อสร้ำงให้เกิดควำมพึงพอใจต่อกำร
บริหำรจดักำรขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหำนคร 
 4.6.3 มิติด้านกระบวนการภายใน 
  1) สร้ำงกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภำพและไดม้ำตรฐำนมำกยิง่ขึ้นโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
  2) แสวงหำเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพ เหมำะสมและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำ
ใชใ้นกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย 
 4.6.4 มิติการเรียนรู้และพฒันา 
  1) เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดักำรขยะมูลฝอย และตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของปัญหำขยะมูลฝอยใหแ้ก่บุคลำกรของกรุงเทพมหำนคร 
  2) สร้ำงองคค์วำมรู้ ใหแ้ก่บุคคลำกรของกรุงเทพมหำนครเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจดักำรขยะมูลฝอย 



 

 

บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาพบวา่ นโยบายการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ไดถู้กก าหนดเป็น
เป้าประสงคใ์นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ซ่ึงแผนดงักล่าวเร่ิมตน้
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดก้ าหนดแนวทางการพฒันากรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์
ของประชาชน เรียกว่า แผนวิสัยทศัน์ของประชาชนเพื่อการพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย "มหานครแห่งเอเชีย" ท่ีใช้เป็นแนวทางการก าหนด
อนาคตของกรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งการจะเห็นในปี 2575 โดยการช่วยกนัสร้างเมืองกรุงเทพฯ เป็น
เมืองท่ีน่าอยู่ มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุก ๆ ดา้นเพื่อท่ีจะส่งมอบต่อให้รุ่นต่อไป ซ่ึงแผนวิสัยทศัน์
ของประชาชนน้ี ได้มีการวางกรอบการพัฒนาโดยน าหลักการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน คือ เป้าหมายการ
พฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการพฒันาดงักล่าว  

โดยนโยบายด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีการด าเนินการ
บริหารจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตรายด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์โดยการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
และท าใหข้ยะเหลือนอ้ยท่ีสุด ก าจดัท่ีเหลือดว้ยเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
แผนระดบัต่างๆ ดงัน้ี 

1) แผนระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดา้นท่ี 5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีเป้าหมายเน้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในทุกมิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล และความมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 2)  แผนระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่  
  2.1) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดา้นท่ี 18 การเติบโตอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงให้

ความส าคญักบัการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเป็นรากฐาน ในการสร้าง
การเติบโตทางดา้น เศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล 

  2.2) แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีเป้าประสงค์
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ได้รับการดูแลรักษา และฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์ย ัง่ยืน เป็นพื้นฐานในการพฒันาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  2.3) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ี
เป็น มิตรกับ ส่ิ งแวดล้อม เพื่ อการพัฒนาอย่างย ั่งยืน  มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อ รักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถ สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

  2.4) แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) มี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ของประเทศโดยการลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายท่ีแหล่งก าเนิด 
ส่งเสริมการก าจดัขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายแบบศูนยร์วม ความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  

 3) แผนระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ แผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ซ่ึงมี
เป้าหมายใหก้รุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงการก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ซ่ึงนโยบายดา้น
การลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหานครมีกรอบการด าเนินการภายใตต้วัช้ีวดัของแผนดงักล่าว 
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ภาพท่ี 5.1 ขั้นตอนการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของกรุงเทพมหานคร  

 
 กรุงเทพมหานครได้มีการพยายามควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและน าของเสีย

กลบัไปใชป้ระโยชน์ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา 
หรือภาครัฐเขา้มาเป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด ารงชีวิตให้เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบ าบดัมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยให้
ความส าคญักบัการน ามูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรียก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ี
ต้องน าไปฝังกลบ และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ ้มค่า  โดย
เป้าประสงค์ด้านการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร คือ "กรุงเทพมหานครมีการลดและ
ควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด
จนถึงการก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ" 
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 โดยผลการประเมินการน านโยบายลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไปสู่การปฏิบัติของ
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมีประสิทธิภาพมาก โดยแบ่งเป็นการประเมิน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) มิติด้านประสิทธิผล มีการก าหนดแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ
จดัการขยะแบบครบวงจร ก าหนดให้มีการด าเนินการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง โดย
แยกขยะมูลฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล ขยะเศษอาหาร และ ขยะอนัตราย  
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการลดและคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด ตามหลกัการ 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) การลดการใช้ การใช้ซ ้ า และการน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น การแยกขยะรีไซเคิลขาย
หรือบริจาค การบริโภคแต่พอดีไม่เหลือทิ้ง ลดใช้ถุงพลาสติก แยกขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ 
โดยการเล้ียงสัตว ์หมกัท าปุ๋ ย ซ่ึงการด าเนินการกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการขอความร่วมมือ จึงยงัไม่ได้
รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากนกั ในขั้นตอนของการจดัเก็บและรวบรวมขยะเพื่อน าไปก าจดั 
ส านักงานเขต 50 เขต มีการออกประกาศเพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทิ้งขยะตามวนั 
เวลาท่ีก าหนด ในประกาศนดัวนัทิ้งนดัวนัเก็บ ซ่ึงพบว่าไม่มีขยะตกคา้งในพื้นท่ี แต่ท่ียงัเป็นปัญหา
ในบางพื้นท่ีมีขยะท่ีประชาชนน ามาทิ้งนอกเวลาท่ีนัดหมายซ่ึงทางส านักงานเขตก็ไดจ้ดัเจา้หน้าท่ี
ด าเนินการตามท่ีมีการแจง้ ส่วนขั้นตอนของการก าจดัก็มีแผนในการน าขยะไปบ าบดัดว้ยการแปรรูป
ขยะเป็นพลงังานความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า หรือหมกัท าปุ๋ ย เพื่อลดการน าขยะไปฝังกลบซ่ึง
พื้นท่ีในการฝังกลบมีลดนอ้ยลงและอาจก่อใหเ้กิดมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม 

2) มิติดา้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการประเมินพบว่า ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดีมาก โดยมีประเด็นการส ารวจ
ประกอบด้วย ประเด็นเก่ียวกับความถ่ีในการบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย ความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย การให้บริการดี ไม่มีขยะตกคา้ง ความสะอาดหลงัจากจดัเก็บขยะมูลฝอย
ของส านักงานเขต ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานท่ีให้บริการจดัเก็บขยะมูลฝอย และภาพรวม
การใหบ้ริการจดัเก็บขยะมูลฝอย ซ่ึงการส ารวจความพึงพอใจน้ีไดน้ าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
พฒันาการท างานและก าหนดมาตรการในการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3) มิติด้านกระบวนการภายใน จากผลการประเมินพบว่า กรุงเทพมหานครได้มีการวางแผน
นโยบาย และมอบหมายหน้าท่ีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกันในการ
พยายามควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดและน าของเสียกลบัไปใชป้ระโยชน์ในทุกภาคส่วน 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา หรือภาครัฐเขา้มาเป็นเครือข่าย และไดมี้
การน าเทคโนโลยีท่ีมิตรกับส่ิงแวดลอ้มมาใช้ในการบ าบดัขยะมูลฝอย โดยให้ความส าคญักบัการน า
ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรียก์ลบัมาใชป้ระโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปฝังกลบ และยงัมี
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การติดตามผลการด าเนินการเพื่อน ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา หรือน ามาวางแผนเพื่อก าหนดนโยบาย
ต่อไป 

4) มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา จากผลการประเมินพบว่า งบประมาณในการด าเนินการ
พฒันาบุคลากรในมิติดงักล่าวมีจ ากดั ท าใหบุ้คลากรของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ไดรั้บการ
พฒันาความรู้ความสามารถและพัฒนาทัศนคติด้านการจัดการขยะมูลฝอยครบทุกคน แต่มีการ
พยายามด าเนินการควบคู่กับกิจกรรมอ่ืน เช่น การเพิ่มเน้ือหาด้านการจดัการขยะในการประชุม 
อบรม และกิจกรรม  อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และพฒันาบุคลากร อีกทั้งยงัมีการด าเนินการ
ศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการจดัเก็บค่าธรรมเนียมออนไลน์ การน าเทคโนโลยีการก าจดัมูลฝอยแบบ
เชิงกลชีวภาพ (Mechanical and Biological waste Treatment : MBT) และยงัมีการพฒันาและเช่ือมโยง
ระบบฐานขอ้มูลดา้นการจดัการขยะมูลฝอยแต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพ เช่น พฒันาระบบบริหารจดัการ
ขอ้มูลน ้าหนกัมูลฝอย ระบบบริหารจดัการขอ้มูลมูลฝอย ระบบงานบริหารจดัการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย 

 

5.2 ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 1) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบางส่วนไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามแนวทางการ

ด าเนินงานตามนโยบายบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร แมจ้ะมีการมอบหมายให้
ด าเนินการตามแผนอยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจจะเกิดจากขาดความเขา้ใจในรายละเอียดของแผนหรืออาจมี
ภารกิจงานประจ าท่ีตอ้งปฏิบติัจ านวนมาก 

 2) หน่วยงานทั้ งองค์กรทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน รามถึงภาคประชาชนบางส่วนไม่ เห็น
ความส าคัญจึงไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอยกับกรุงเทพมหานคร สาเหตุอาจเกิดจาก
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมท่ีมีแต่ความเร่งรีบ แข่งขนักนัตลอดเวลา จนมองขา้มเร่ืองการ
จดัการขยะ  

 3) จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นและความหลากหลายของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ทั้งท่ีเขา้มาพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร และเดินทางเขา้มาท างานแลว้กลบัออกไปพกัอาศยัในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง ท าใหป้ริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

 4) อตัราค่าธรรมเนียมในการจดัเก็บขยะต่อหน่วยต ่า ท าให้ประชาชนไม่ให้ความส าคญัใน
การลดและคดัแยกขยะมูลฝอย 

 5) งบประมาณในการด าเนินนโยบายดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในเร่ืองของส่ือสาร การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ หรือการพฒันานวตักรรมมีไม่เพียงพอ  
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5.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ  
      กรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิจยัการประเมินนโยบายการลดและคดัแยกขยะของกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผูวิ้จยั
มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
  1) พิจารณาปรับปรุงนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์ หรือสภาพปัญหาในปัจจุบนั ท่ีปริมาณ
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

  2) บูรณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการ รวมถึงภาคประชาชน เช่น การจดัตั้งเป็นคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายการ
จดัการขยะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อก าหนดแนวทางหรือมาตรการต่างๆ ร่วมกนั หรือการจดัท า
โครงการความร่วมมือดา้นการจดัการขยะในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 
(Public-Private Participation: PPP) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

  3) บูรณาการความร่วมมือภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อก าหนด
แนวทางหรือมาตรการในการร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการจดัการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร 
โดยมอบหมายนโยบายและก าหนดเป็นตวัช้ีวดัให้ทุกหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครน า
แนวคิดการจดัการขยะไปใชใ้นหน่วยงานเพื่อสร้างเป็นหน่วยงานตน้แบบดา้นการจดัการขยะ 

  4) จดัสรรงบประมาณเพื่อน ามาพฒันานวตักรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายดา้นการ
จัดการขยะให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการขอ้มูลเส้นทางรถเก็บขนมูลฝอยเพื่อใช้ในการวางแผนการเดินรถเก็บขน
มูลฝอยแยกประเภท 

  5) น ามาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ควบคู่กันไป
อย่างจริงจงั ตามหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle: PPP) เพื่อให้นโยบายการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยขบัเคล่ือนไปไดต้ามเป้าหมาย 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 
  1) ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน หรือทุก

ภาคส่วนใหป้ฏิบติัตามแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร  
  2) พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับการลงพื้นท่ีให้

ค  าแนะน าหรือ ท างานร่วมกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 



120 

 

  3) พัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทให้มีประสิทธิภาพ และด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงระบบจดัเก็บขยะมูลฝอยแยกประเภทใหค้รอบคลุมทัว่ถึง และเขา้ใจง่าย 

  4) พัฒนาระบบการติดตามรายงานและประเมินผลการด าเนินงานท่ีสามารถ
สนบัสนุนการด าเนินงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ครอบคลุมเพื่อใหก้ารติดตามผลการด าเนินงาน
ครบถว้น รวดเร็ว สามารถน าขอ้มูลมาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  

  5) รายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินการในประเด็นท่ียงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
และแสวงหาแนวทางการด าเนินการเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการต่อไป 

5.3.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 กรุงเทพมหานครควรมีการศึกษาเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัว่าเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
หรือไม่ รวมถึงศึกษารูปแบบการจดัเก็บขยะแยกประเภทท่ีมีอยู่ ว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนัหรือไม่ เพื่อน ามาปรับปรุงนโยบาย มาตรการหรือแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยมากยิง่ขึ้น 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์  
เร่ือง การประเมินนโยบายการลดและคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานคร 

........................................................................................................................................................ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์                
ต าแหน่ง          หน่วยงาน          
ภารกิจเก่ียวกบัการลดและคดัแยกขยะ  
             
             
วนัเดือนปีท่ีตอบสัมภาษณ์          
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกบันโยบายการลดและคัดแยกมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
  1. ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายการบริหารจดัการมูลฝอยของรัฐบาล นโยบายผูบ้ริหาร
กรุงเทพมหานคร นโยบายการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้
ลดและคดัแยกขยะอยา่งไรบา้ง 
             
             
             

2. หน่วยงานของท่านมีแนวนโยบาย แนวทางการลดและคดัแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะท่ีตอ้ง
ก าจัด และคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ คัดแยกขยะอันตรายให้มากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันากรุงเทพมหานครอยา่งไร  
             
             
             



 3. หน่วยงานของท่านมีการจดัระบบรองรับการทิ้งขยะแยกประเภทจากประชาชน ในท่ีชุมชน
หรืออาคารบา้นเรือน เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ์ขยะอนัตราย ขยะทัว่ไปอยา่งไรบา้ง  
             
             
             

4. การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด หน่วยงานของท่านมีวิธีการ แนวทาง 
ส่งเสริมชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ร่วมด าเนินการอยา่งไรบา้ง   
             
             
             
 5. หน่วยงานของท่านมีโครงการ/กิจกรรมใดบา้งท่ีมีส่วนท าให้ประชาชนร่วมมือลดและคดัแยก
ขยะจากแหล่งก าเนิดบา้นเรือนอยา่งเป็นรูปธรรม และโครงการดงักล่าวใชง้บประมาณมากนอ้ยเพียงใด  
             
             
             
 6. การบริหารงานการลดและคดัแยกขยะ หน่วยงานของท่านมีการจดัโครงสร้างการท างาน
อย่างไร อาทิ คณะท างานฯ การมอบหมายหน้าท่ี  บูรณาการความร่วมมือผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการ
ส่งเสริมการลดและคดัแยกขยะ  
             
             
             

7. หน่วยงานของท่านมีการพฒันา ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการลดและคดั
แยกขยะแก่และบุคลากรของหน่วยงานอยา่งไรบา้ง  
             
             
             

 



8. หน่วยงานของท่านมีการพฒันา ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการลดและคดัแยก
ขยะแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือลดและคดัแยกขยะอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งไรบา้ง   
             
             
             
 9. หน่วยงานของท่านใช้เคร่ืองมือใดบ้างในการส่ือสารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะจากหรือไม่ อย่างไร เช่น จดักิจกรรม ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือ
ออนไลน์ วิทย ุโทรทศัน์ ฯลฯ    
             
             
             
  10. หน่วยงานของท่านมีการใชเ้คร่ืองมือมาตรการบงัคบัทั้งทางตรงและทางออ้มให้ประชาชน
ลดและคดัแยกขยะอย่างไรบา้ง เช่น การใชม้าตรการทางเศรษฐศาสตร์ลดค่าธรรมเนียม มาตรการทาง
กฎหมายนดัทิ้งนดัเก็บขยะแยกประเภท ควบคุมการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี ไม่เป็นเวลา       
             
             
             
 11. หน่วยงานของท่านมีวิธีการติดตามประเมินผลการสร้างความร่วมมือประชาชนในการลด
และคดัแยกขยะท่ีตน้ทางอยา่งไรบา้ง 
             
             
             
 12. ท่านคิดว่าประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใดในการร่วมมือกบักรุงเทพมหานครโดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง 
             
             
             



 13. จากการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานส่งผลให้ปริมาณขยะหรือองคป์ระกอบขยะ
ในชุมชน เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ เช่น ปริมาณขยะลดลง มีการคดัแยกท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้น สัดส่วนของ
ขยะรีไซเคิลหรือขยะอินทรียใ์นรถเก็บขนมูลฝอยลดลง หรือไม่มีเลย หรือไม่มีขยะอนัตรายปะปนในขยะ
ทัว่ไป  
             
             
             
  14. หากประมาณการสัดส่วนของประชาชนท่ีมีความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือในการลดและ
คดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด คิดเป็นร้อยละประมาณเท่าไร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มใดบา้ง 
             
             
             

15. ในความคิดเห็นของท่านปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นจุดเด่นและโอกาสส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของการสร้างความร่วมมือประชาชนลดและคดัแยกขยะใหเ้กิดรูปธรรมชดัเจน และมีความยัง่ยนื  
             
             
             
 16. ในความคิดเห็นของท่านปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นจุดอ่อนและเป็นปัญหาอุปสรรคส าคญัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือประชาชนลดและคดัแยกขยะใหเ้กิดรูปธรรมชดัเจน และมีความยัง่ยนื 
             
             
             

17. ท่านคิดว่านโยบายการจดัการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการลดและคดัแยก
มูลฝอยสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการมูลฝอยของประเทศหรือไม่ อย่างไร และเป็นรูปธรรมชดัเจน 
และมีความยัง่ยนืหรือไม่ 
             
             
             



18. ท่านมีข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินนโยบายลดและคัดแยกขยะของ
กรุงเทพมหานครหรือไม่ อยา่งไร 
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 

ดว้ยความขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
นางสาวณฐัชา  วงศท์อง 

นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล     นางสาวณฐัชา วงศท์อง 
 
ประวัติการศึกษา     นิติศาสตร์บณัฑิต 
     มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2548 
 
ประสบการณ์การท างาน     พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั 
     ต าแหน่ง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร 
     พ.ศ. 2553 – 2556 
     ต าแหน่ง นกัวิเคราะห์ผงัเมือง 
     ส านกัผงัเมือง กรุงเทพมหานคร 


