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 ขยะอินทรียเ์ศษอาหารเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบดา้นสุขภาพ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และเพื่อเสนอแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับตลาด ทั้ง 6 ตลาด ในพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิ้ธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยใชก้าร
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) และเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 วิธี คือ 1. การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ส าหรับผูป้ระกอบการตลาด 
และผูบ้ริหารและบุคลากรส านักงานเขตคนันายาว ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาด 
และ 2. การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Selection) ผูค้า้ในตลาด ผลการศึกษาพบว่า ขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรียป์ระเภทเศษผกั ผลไม ้และเศษของสด  
ซ่ึงขยะดงักล่าวลว้นส่งผลกระทบทางดา้นสุขภาพ และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารเพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี 1. การคดั
แยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารตั้งแต่ตน้ทาง 2. ส่งต่อหรือบริจาคขยะอินทรียเ์ศษอาหารให้กบับุคคล 
ท่ีสนใจน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3 พนักงานรักษาความสะอาดของตลาด 
และเจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขตคนันายาวท าการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ณ จุดทิ้ง
ขยะรวมของตลาด เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และ 4. เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขตคนั
นายาวเก็บขนขยะท่ีเหลือจากการน าไปใชป้ระโยชน์ โดยการน าไปก าจดัใหถู้กวิธี ซ่ึงการด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้ได้ตลาดตน้แบบ (ตลาดสายเนตร)ในการจดัการขยะอินทรีย ์ท่ีสามารถเป็นตลาด



(3) 

ตน้แบบในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารให้กบัตลาดอ่ืน ๆ ได ้ในส่วนของแนวทางการจดัการ
ขยะอินทรียท่ี์เหมาะสม โดยใหผู้ค้า้ท าการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารตั้งแต่ตน้ทางอยา่งเคร่งครัด 
มีการจัดท าโครงการเ ก่ียวกับการแปรรูปขยะอินทรีย์เศษอาหารให้ เ กิดประโยชน์  และ
กรุงเทพมหานครตอ้งมีความจริงใจในการลดปริมาณขยะ และน าเทคโนโลยใีนการเก็บขนขยะ และ
การก าจดัขยะมาใช ้เพื่อใหมี้การก าจดัขยะแบบถูกวิธี 
 
 
 



 

ABSTRACT 
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Organic food waste is a problem that affects health and the environment. In order to 

propose suitable organic waste management guidelines for all 6 markets in Khan Na Yao District, 
Bangkok is a qualitative research study using content analysis using Structured or formal interview 
and selecting two sample methods: 1. Purposive Selection for market operators and executives and 
personnel of Khan Na Yao District offices involved in the management of organic waste in the 
market, and 2. Quota Selection, market traders. Organic waste management to prevent the impacts 
of participatory food waste organic waste management is a joint operation between the public and 
private sectors. It can be done as follows: 1. Sorting organic waste, food waste from origin 2. Pass 
on or donate organic waste, food waste to individuals interested in putting organic waste, food 
waste to good use, 3 employees, keep the market clean. And the garbage collectors of the  
Khan Na Yao District Office sorted out organic food waste at the total dumping point of the market 
for use, and 4. The garbage collectors of the Khanna Yao District Office collected the remaining 
waste from the use by disposing of it properly, which allowed the prototype market (Sayner market) 
to manage organic waste, which can be a prototype market for organic waste management for other 
markets. By allowing traders to strictly sort organic waste, food waste from the source. A project 
on the processing of organic food waste has been created to benefit, and Bangkok must be sincere 
in reducing waste and implementing technology for garbage collection and disposal in order to have 
the right waste disposal. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นในทุกระดบัทั้งระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
และในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดว้ยสาเหตุท่ีอาจเกิดจากการเติบโตของสังคม
เมืองยอ่มส่งผลใหป้ระชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว และท าใหมี้การขยายพื้นท่ีท่ีพกัอาศยั หรือ
การประกอบกิจการธุรกิจต่าง  ๆ เช่น สถานประกอบการอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หา้งสรรพสินคา้ และตลาด เพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้เมืองท่ีในปัจจุบนัประเทศไทย
ก าลงัเผชิญกบัปัญหาน้ีอยู่ในปัจจุบนั ขยะท่ีเกิดขึ้นจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะท่ีย่อยสลาย 
เช่น เศษผกั ผลไม ้ฯลฯ ขยะรีไซเคิล เช่น แกว้ กระดาษ ฯลฯ ขยะอนัตราย เช่น วตัถุระเบิด วตัถุ
ไวไฟ ฯลฯ และขยะทัว่ไป เช่น ห่อพลาสติกใส่ ขนม ฯลฯ ท่ีไดถู้กทิ้งออกสู่แหล่งชุมชนเป็นส่วน
ใหญ่ โดยท่ีไม่มีการจดัการขยะท่ีถูกวิธี ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค เป็นแหล่งท่ีอยู่
ของสัตวน์ าโรคท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มตามมาในภายหลงั ในขณะเดียวกนั
ปัญหาขยะท่ีพบเห็นไดบ้่อยคร้ังจากชุมชน คือ ปัญหาขยะในตลาด ท่ีมีปัญหาการจดัการขยะไม่ถูก
วิธี ไม่มีการคดัแยกขยะ ทิ้งขยะไม่ลงถงั ไม่มีการรีไซเคิลขยะ/น ากลบัไปใชซ้ ้า  หรือไม่น าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดก่อนท่ีจะทิ้งหรือน าไปก าจดั (วรรณธณี กองจนัทร์ดี, 2555) 
 อาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์แต่ทว่าหน่ึงในสามของอาหารท่ีผลิต
ออกมาในโลกกลายเป็นขยะอาหารซ่ึงหมายถึงเศษอาหารท่ีไม่สามารถน ามารับประทานได ้ทั้งท่ี 
อาหารเหล่านั้นอาจจะเป็นอาหารส่วนเกินท่ีสามารถน าไปรับประทานต่อได้ก็ตาม แต่ต้องทิ้ง
กลายเป็นขยะอาหารหรือประมาณ 1.6 พนัลา้นตนัต่อปี ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมาณการณ์
ขององคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO) เป้าหมายในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDG) 
ของสหประชาชาติขอ้ท่ี 12 ไดก้ล่าวถึงการสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนืซ่ึงในหัวขอ้
ย่อย 12.3 ไดมี้การก าหนดให้ลดอตัราการสูญเสียอาหาร (food loss) และขยะอาหาร (food waste) 
ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารใหเ้หลือเพียงคร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ. 2573 
 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 พบว่า ปริมาณขยะมูล
ฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น ประมาณ 25.37 ลา้นตนั หรือประมาณ 69,322 ต่อวนั (366วนั) หรือมีอตัราการ
เกิดขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉล่ียเท่ากบั 1.05 กิโลกรัม/ คน/วนั ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยลดลงกว่าปีท่ี



2 

ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทั้งราชอาณาจกัร ตั้งแต่วนัท่ี 26 
มีนาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 (มาตรการล๊อกดาวน์) ประกอบกบัสถานการณ์การติด
เช้ือของโรค Covid-19 ในต่างประเทศ ท าใหมี้การจ ากดัการเดินทางออกของประเทศต่าง ๆ และการ
ควบคุมการเดินทางเขา้ประเทศไทยของนกัท่องเท่ียว ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัประเทศไทย
ลดลงกว่า 33 ลา้นคน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2564) ท าให้ภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2563 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีพ.ศ. 2562 และในพ.ศ. 2564–2568 คาดการณ์วา่
อตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลง
เหลือ 0.80 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนประชากรจรคาดการณ์ว่ามีอตัราการเกิดมูลฝอยลดลงร้อยละ 50 
ของอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เหลือ 0.40 กิโลกรัม/
คน/วนั (ธเรศ ศรีสถิต, 2553 อา้งถึงใน วรรณธณี กองจนัทร์ดี,  2555 : 13) 
 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาในเชิงพื้นท่ี พบว่า องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งและพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครบางเขต มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นลดลง เน่ืองจากมาตรการล๊อกดาวน์
ไดก้ าหนดให้มีการท างานท่ีบา้น (Work From Home: WFH) มากขึ้น จึงท าให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นลดลง โดยหลงัจากช่วงมาตรการล๊อก
ดาวน์แลว้ พบวา่ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีแนวโนม้เพิ่มมากกวา่ช่วงมาตรการล๊อกดาวน์เน่ืองจาก
ประชาชน กลบัมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) เพราะในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-19 ระบาดนั้น ตลาดทุกแห่งในกรุงเทพมหานครไดรั้บผลกระทบถูกสั่งปิดตลาดเป็นการชัว่
คร่าว เน่ืองจากมีคตัเตอร์ผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ในตลาดหลายแห่งเพิ่มขึ้ นทุกวนั ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้
ประชาชนคิดถึงบรรยากาศจบัจ่ายใชส้อยในตลาด เพราะสินคา้มีราคาถูก สด ใหม่ ผกั ผลไมพ้ื้นบา้น
สามารถเลือกซ้ือสินคา้เองไดต้ามความตอ้งการ เม่ือมีประชาชนไปใชบ้ริการในตลาดมากขึ้นท าให้
ปริมาณขยะในชุมชนและตลาดเพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลท าให้เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคส่งกล่ิน
เหม็นรบกวนประชาชนท าให้เกิดมลพิษทางน ้ า และมลพิษทางอากาศเกิดข้อร้องเรียนและเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพได ้ดงันั้นเจา้ของตลาดควรให้ความส าคญัในการจดัการขยะ และควบคุมดูแล
สถานท่ีให้ถูกสุขลกัษณะ โดยเร่ิมจากการ  ลดขยะ การคดัแยกขยะ และการบริการการจดัการขยะ
ภายในตลาด เพื่อให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี โดยท าการจดัเก็บขยะ เก็บกวาด และลา้งตลาดอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 การศึกษางานวิจยัน้ีตระหนกัถึง การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ี
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ตลาดท่ีอยู่ในสังกดัผูป้ระกอบการเอกชน มีจ านวนทั้งหมด 6 ตลาด 
ได้แก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม, ตลาดสวนสยาม, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดนัดราม
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อินทรา 83-85 และตลาดอิชิบะ อยู่ในพื้นท่ีเขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเจา้ของตลาด
เป็นผูดู้แลจดัการขยะท่ีเกิดขึ้นจากผูค้า้ท่ีน าขยะมาทิ้ง ณ จุดรวมขยะในตลาด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด และเสนอแนวทางการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ระกอบการตลาด  
ผูค้า้  และส านักงานเขตคนันายาว สามารถน าแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ในการลดปริมาณขยะ และ
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในตลาดได ้รวมถึงดา้นสุขภาพและสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้นของ
ผูค้า้และประชาชนท่ีไปใชบ้ริการซ้ือของในตลาด และหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถน าแนวทางในการ
จดัการขยะไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้
 

1.2 ค าถามการวิจัย 

  1. ตลาดทั้ง 6 แห่ง ในพื้นท่ีเขตคนันายาว มีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดอยา่งไรบา้ง 
 2. ตลาดทั้ง 6 แห่ง ในพื้นท่ีเขตคันนายาว ในปัจจุบนัมีแนวทางการจดัการขยะอินทรีย์ 
เศษอาหารท่ีเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
 3. แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับตลาด ทั้ง 6 ตลาด 
ในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจวิธีการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด ทั้ง 6 แห่ง ในพื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 2. ทราบแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมของผูป้ระกอบการตลาด ทั้ง 
6 ตลาด ในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
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 3. ผูป้ระกอบการตลาด ผูค้า้ และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องสามารถน าแนวทาง และ
ตน้แบบการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดไปปรับใชไ้ด ้
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตด้านสถานท่ี 
  ตลาดท่ีมีใบอนุญาตจดัตั้งตลาดในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน  
6 แห่ง ไดแ้ก่ 
  - ตลาดประเภทท่ี 1 ตลาดท่ีจดัตั้งในอาคาร มีจ านวน 1 แห่ง ประกอบดว้ย  ตลาดสายเนตร 
  - ตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี มีจ านวน 5 แห่ง ประกอบดว้ย  
ตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม, ตลาดสวนสยาม ซอย 16, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ และตลาดนัด 
รามอินทรา 83-85  

1.5.2 ขอบเขตด้านเวลา 

  ระยะเวลาด าเนินการคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลเร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม 2565 
ถึง เดือนพฤษภาคม 2565 

1.5.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ศึกษาการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร และเสนอแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหารในตลาด เพื่อให้
ผูป้ระกอบการตลาด ผูค้า้ และส านักงานเขตคนันายาวสามารถน าแนวทางการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดไปปรับใชใ้นการลดปริมาณขยะและมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ตลาดได ้

1.5.4 ขอบเขตด้านประชากร 

  ท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
  1. ผูป้ระกอบการตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน จาก
ตลาด ทั้งหมด 6 แห่ง ท่ีไดข้อใบอนุญาตจดัตั้งตลาดกบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังานเขต
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร (เป็นตลาดประเภทท่ี 1 ตลาดท่ีจดัตั้งในอาคาร) 
และตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม, ตลาดสวนสยาม ซอย 16, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ และตลาดนดั
รามอินทรา 83-85 (เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี) 
  2. ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตคนันายาว จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย  
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   - ผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการเขตคนันายาว 
   - ผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตคนันายาว  
   - ผูบ้ริหารระดบัตน้ จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ หัวหน้าฝ่าย และเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
   - ระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและ
สุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาด 
  3. ผูค้า้ในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน 17 คน จากตลาด 
ทั้งหมด 6 แห่ง ท่ีไดข้อใบอนุญาตจดัตั้งตลาดกบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังานเขตคนันา
ยาว กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร (เป็นตลาดประเภทท่ี 1 ตลาดท่ีจดัตั้งในอาคาร) และ
ตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม, ตลาดสวนสยาม ซอย 16, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ และตลาดนดัราม
อินทรา 83-85 (เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี)    
 

1.6 นิยามศัพย์ท่ีใช้ในการศึกษา 

 1. ขยะ (Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตวซ์ากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือ 
ท่ีอ่ืนรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้มูลฝอย 
ท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 2. ขยะอินทรีย์เศษอาหาร (organic food waste) คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยได้ ซ่ึงเป็นขยะท่ีเกิดจากการตดัแต่ง หรือขยะท่ีไม่สามารถน าไปจ าหน่าย
หรือขายได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ ขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
มีส่วนประกอบของสารอินทรียว์ตัถุในปริมาณท่ีสูงมากและอินทรียวตัถุดังกล่าวเป็นพวกท่ีย่อย
สลายไดง้่าย จึงก่อให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวน โดยปกติขยะสดจะมีปริมาณความช้ืนปะปนร้อยละ  
40-70 และมีน ้ าหนกัค่อนขา้งสูง สามารถรวบรวมน าไปท าปุ๋ ยหมกั น ้ าหมกัชีวภาพ น าไปเล้ียงสัตว ์
ถ้าหากน าไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืนจะท าให้ เ กิดการเน่า เหม็น เ กิดสภาพอันเป็นท่ี 
น่ารังเกียจ ดงันั้น ขยะประเภทน้ีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคดัแยกออกมาจดัการให้ถูกตอ้ง ในการเก็บ
รวบรวมขยะควรรวบรวมในถงัท่ีมีฝาปิดมิดชิดและควรน าไปก าจดัทุกวนั 
 3. การจดัการขยะ หมายถึง การทิ้งขยะให้ถูกประเภท การคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
 การคัดแยกขยะวัสดุท่ีใช้ได้ออกจากวัสดุท่ีใช้ไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ซ ้ าได้ ว ัสดุอันตราย 
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 การเลือกใชว้สัดุยอ่ยสลายในการห่อหุม้สินคา้และบริการต่าง ๆ แทนการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก
และการปฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดสดในการจดัการขยะ 
 4. การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร หมายถึง การทิ้งขยะท่ีเป็นเศษอาหารให้ถูกตอ้งตาม
ประเภทของถังขยะ (ถังขยะอินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้) โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษอาหาร ณ 
แหล่งก าเนิดน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น น าไปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ หรือ
น าไปเป็นอาหารสัตว ์ฯลฯ ก่อนน าไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบในขั้นตอนสุดทา้ย 
 5. แนวทางในการจดัการขยะ หมายถึง แนวทางในการจดัการขยะตามหลกัวิชาการต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะตั้ งแต่ต้นทาง การเก็บ กัก เก็บรวบรวม 
 การขนส่ง และการก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท าน ้ าหมกัชีวภาพ และการน าไป
แปรรูปเป็นอาหารสัตว ์เป็นตน้  
 6. ตลาดประเภทท่ี 1 หมายถึง ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร แผงจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหาร
ท าด้วยวสัดุภาวร เรียบ มีความลาดเอียงและท าความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่เกิน 60 
เซนติเมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเขา้ออกสะดวก โดยมีท่ีนั่งส าหรับผูข้าย
ของและแยกต่างหากจากแผง 
 7. ตลาดประเภทท่ี 2 หมายถึง ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร แผงจ าหน่ายสินคา้ประเภท
อาหารท าด้วยวสัดุแข็งแรงท่ีมีผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 
เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพบัเก็บได ้
 8. ผูค้า้และผูช่้วยคา้ในตลาด หมายถึง ผูท่ี้ท าการเช่าแผงขายของในตลาด หรือผูท่ี้เป็นผูช่้วย
ขาย ลูกจา้งท่ีท าการขายของในแผงนั้น ๆ เช่น เจา้ของแผง คนท่ีขายของในแผงคา้ เป็นตน้ 
 9. ผู ้ประกอบการตลาด หมายถึง เจ้าของตลาดท่ีได้ท าการจัดตั้ งเป็นตลาด และเปิด
ด าเนินการใหผู้ค้นท่ีสนใจจะขายของมาเช่าพน้ท่ีหรือเช่าแผงในตลาด โดยเจา้ของตลาดเป็นคนดูแล
ความเรียบร้อยทั้งหมดในตลาด 
 10. ผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตคนันายาว หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีในหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะในตลาดโดยตรง พร้อมทั้งให้ค  าปรึกษา และอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองการจดัการขยะในตลาด 
 

 
 

 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 สถานการณ์ปัญหาขยะอนิทรีย์เศษอาหารในประเทศไทย 
 อาหารเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย ์แต่ทว่าหน่ึงในสามของอาหารท่ีผลิต
ออกมาในโลกกลายเป็นขยะอาหารซ่ึงหมายถึงเศษอาหารท่ีไม่สามารถน ามารับประทานได ้ทั้งท่ี 
อาหารเหล่านั้นอาจจะเป็นอาหารส่วนเกินท่ีสามารถน าไปรับประทานต่อไดก้็ตาม หากแต่ตอ้งทิ้ง
กลายเป็นขยะอาหารหรือประมาณ 1.6 พนัลา้นตนัต่อปีซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมาณการณ์
ของ องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(UNFAO) 
 เป้าหมายในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDG) ของสหประชาชาติขอ้ท่ี 12 ได้กล่าวถึงการสร้าง
รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืนซ่ึงในหัวข้อย่อย 12.3 ได้มีการก าหนดให้ลดอัตราการ
สูญเสียอาหาร (food loss) และขยะอาหาร (food waste) ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารให้เหลือเพียง
คร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 11 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นเป้าท่ีมีความทา้ทายอย่างยิ่ง ทั้งน้ีร้านคา้
ปลีกขา้มชาติรายใหญ่บางราย เช่น IKEA จากประเทศสวีเดน และเทสโกจ้ากสหราชอาณาจกัรได้
ประกาศท่ีจะด าเนินการตามเป้าหมายดงักล่าวแลว้  
 ขณะท่ีประเทศไทยยงัไม่มีขอ้มูลปริมาณอาหารท่ีผลิตและปริมาณการทิ้งขยะอาหารท่ี
ชดัเจน มีเพียงขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเป็นขยะอินทรียซ่ึ์งกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 
2560 มี ปริมาณมากถึง 17.56 ลา้นตนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
หรือ 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทั้งน้ีตวัเลขดังกล่าวเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บโดยเทศบาล
เท่านั้น ยงัไม่รวม ขยะอาหารหรือปริมาณอาหารส่วนเกินของภาคธุรกิจท่ีมีการจา้งบริษทัเอกชน
บริหารจดัการ  
 ในการบริหารจัดการขยะท่ีเป็นอาหารหรือเศษอาหารโดยมีวิธีการต่าง ๆ  ได้แก่ เผาใน
เตาเผา (incinerate) หรือน าไปผลิตเป็นปุ๋ ยร้อยละ 43 ของขยะมูลฝอยทั้งหมดและอีก ร้อยละ 57 ถูก
น าไปฝังกลบหรือถมกลางแจง้ ซ่ึงประเทศไทยมีสถานท่ีถมขยะกลางแจง้กระจายอยู่ทัว่ประเทศจน
ท าให้เกิดปัญหามลพิษต่าง ๆ ตามมา เช่น การกระจายของเช้ือโรคต่าง ๆ ลงสู่แม่น ้ าล าคลอง 
เน่ืองจากขยะอาหารเป็นพาหะน าโรค อีกทั้งยงัส่งกล่ินเหม็นและส่งผลต่อสุขลักษณะในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ีชาวไทยส่วนใหญ่มกัทิ้งขยะอาหารรวมกบัขยะทัว่ไปท าให้การ
คดัแยกขยะก่อนการน าไปรีไซเคิลและก าจดัเป็นไปไดอ้ย่างยากล าบาก เช่น การก าจดัขยะโดยการ



8 

เผาขยะมูลฝอยท่ีมีขยะอาหารปนอยูท่  าให้เกิดความช้ืนสูงตอ้งใชพ้ลงังานความร้อนจากเช้ือเพลิงสูง 
ซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษจากการเผามากกว่าขยะท่ีมีความช้ืนต ่า ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงมีการรณรงคไ์ม่
เพียงแต่ให้ลดปริมาณอาหารท่ีตอ้งทิ้ง หากแต่ให้ลดปริมาณขยะอาหารท่ีตอ้งฝังกลบดว้ย โดยบาง
ประเทศไดมี้การก าหนดเป้าไม่ใหมี้การฝังกลบขยะท่ีเป็นอาหารเลย (zero landfill) 

 

2.2 การคาดการณ์ปริมาณขยะ 
 จากรายงานโครงการการศึกษาและพฒันาพื้นท่ีศูนยก์  าจดัมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม (ธเรศ ศรี
สถิต, 2553 อา้งถึงใน วรรณธณี กองจนัทร์ดี,  2555 : 13) ไดค้าดการณ์อตัราการเกิดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครไว ้ดงัน้ี 
 1. พ.ศ. 2555-2558 คาดการณ์วา่อตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์และ
ประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลงเหลือ 0.90 กิโลกรัม/คน/วนั ตามกระแสการรณรงคล์ดและ
คดัแยกมูลฝอย ส่วนประชากรจรคาดการณ์วา่มีอตัราการเกิดมูลฝอยร้อยละ 50 ของ อตัราการเกิดมูล
ฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เหลือ 0.45 กิโลกรัม/คน/วนั 
 2. พ.ศ. 2559–2563 คาดการณ์ว่าอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์
และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลงเหลือ 0.85 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนประชากรจร คาดว่า
มีอตัราการเกิดมูลฝอยร้อยละ 50 ของอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และ
ประชากรแฝง เหลือ 0.43 กิโลกรัม/คน/วนั 
 3. พ.ศ. 2564–2568 คาดการณ์ว่าอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตามทะเบียนราษฎร์
และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานคร ลดลงเหลือ 0.80 กิโลกรัม/คน/วนั ส่วนประชากรจร 
คาดการณ์ว่ามีอตัราการเกิดมูลฝอยลดลงร้อยละ 50 ของอตัราการเกิดมูลฝอยของประชากรตาม 
ทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง เหลือ 0.40 กิโลกรัม/คน/วนั 
 

2.3 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะ 

 อิทธิพลท่ีท าใหป้ริมาณและองคป์ระกอบขยะมูลฝอยแตกต่างกนัขื้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
(ธเรศ ศรีสถิต, 2553 อา้งถึงใน วรรณธณี กองจนัทร์ดี,  2555 : 13) 
 1. ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีนั้นๆ เช่นท่ีตั้งของชุมชนท่ีอยู่บนท่ีสูง ท่ีลุ่ม หรือท่ีริมทะเล 
เป็นตน้ 
 2. ฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนลกัษณะของมูลฝอยจะมีความช้ืนสูงกวา่ในช่วงฤดูร้อนมีส่วนผสม
ของมูลฝอยพวกสารอินทรียสู์ง เช่น ใบไม ้ผกั ผลไม ้เป็นตน้ 
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 3. รายไดข้องประชาชนโดยการศึกษาพบว่า ถา้ในพื้นท่ีท่ีรายไดข้องประชาชนสูงจะมีอตัรา
การเกิดมูลฝอยต่อคนสูงกว่าพื้นท่ีท่ีมีประชากรรายได้น้อยกว่า รวมทั้งยงัมีความหลากหลายของ
องคป์ระกอบมูลฝอยมากกวา่กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ย 
 4. โครงสร้างของครอบครัว จ านวนคนในครอบครัวเป็นตวัก าหนดปริมาณมูลฝอย หาก
เป็นครอบครัวใหญ่จะมีปริมาณมูลฝอยมาก แต่หากน ามาเฉล่ียหาอตัราการเกิดจะมี สัดส่วนนอ้ยลง
และน้อยกว่าคนท่ีอาศัยอยู่คนเดียวหรือครอบครัวท่ีมีคนน้อยกว่าแต่ความหลากหลายของ
องคป์ระกอบมูลฝอยอาจจะไม่ชดัเจนเหมือนกบัปริมาณมูลฝอย 
 5. พฤติกรรมในการบริโภคสินคา้และอาหาร เช่น ส าหรับผูท่ี้ประกอบอาหารรับประทาน
เองจะมีมูลฝอยประเภทเศษผกั เศษอาหาร ในขณะท่ีผูท่ี้นิยมซ้ืออาหารท่ีส าเร็จแลว้มูลฝอยจะเป็น
ประเภทพลาสติกหรือโฟมท่ีใชบ้รรจุอาหาร เป็นตน้ 
 6. รูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นเฉพาะ คือ ไม่ท าครัวท่ีบา้นแต่รับประทาน
อาหารนอกบา้น ไม่มีตดัแต่งเศษผกั ผลไมต้ั้งแต่ในสวน แต่น ามาตดัแต่งตดัส่วนท่ีเสียออกก่อนตั้ง
จ าหน่าย ณ แผงคา้ในตลาด ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณและองคป์ระกอบของมูลฝอยเช่นกนั 
 7. กฏหมายขอ้บงัคบั เช่น การคืนขวดสินคา้ มีส่วนท าให้ปริมาณมูลฝอยลดนอ้ยลงได ้หาก
เป็นไปไดจ้ริงในประเทศไทยก าหนดใหมี้การคืนขวด ปริมาณมูลฝอยประเภทขวดท่ีท าจากแกว้หรือ
พลาสติกจะลดลง การคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จะท าให้ปริมาณขยะ
อินทรียล์ดลง และการบงัคบัใช้กฎหมาย เก็บค่าธรรมเนียมขยะอินทรีย ์ตามปริมาณขยะอินทรียท่ี์
เกิดขึ้น 
 

2.4 สาเหตุ และผลกระทบที่เกดิจากขยะ 
2.4.1 สาเหตุท่ีท าให้เกดิปัญหาขยะ 

  1. ความมกัง่าย และขาดความส านึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นเป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยมาก 
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการทิ้งขยะลง ตามพื้น หรือแหล่งน ้า โดยไม่ทิ้งลงในถงัรองรับท่ีจดัไว ้ 
  2. การผลิตหรือใชส่ิ้งของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสินคา้ท่ีมีกระดาษหรือ
พลาสติกหุ้มหลายชั้น และการซ้ือสินค้า โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มีขยะ
ปริมาณมาก 
  3. การเก็บและท าลายหรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะ
ตกคา้ง กองหมกัหมม และส่งกล่ินเหมน็ไป ทัว่บริเวณจนก่อปัญหามลพิษใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 
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2.4.2 ผลกระทบท่ีเกดิจากขยะ 
  ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษยห์ลาย
ประการดงัต่อไปน้ี คือ 

2.4.2.1 เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของแมลง และพาหะของโรค  
   เ น่ืองจากเช้ือจุลินทรีย์ท่ีปนเ ป้ือนมากับขยะมูลฝอยมีโอกาสท่ีจะ
ขยายพนัธุ์เพิ่มจ านวนมากยิ่งขึ้นได ้เพราะขยะมูลฝอยมีทั้งความช้ืนและสารอินทรียท่ี์จุลินทรียใ์ช้
เป็นอาหาร ขยะพวกอินทรียส์ารท่ีทิ้งคา้งไว ้จะเกิดการเน่าเป่ือยกลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของ
แมลงวนั นอกจากนั้นพวกขยะท่ีปล่อยทิ้งไวน้าน ๆ จะเป็นท่ีอยู่อาศยัของหนู โดยหนูจะเขา้มาท ารัง
ขยายพนัธุ์ เพราะมีทั้งอาหารและท่ีหลบซ่อน ดงันั้นขยะท่ีขาดการเก็บรวบรวม และการก าจดั จึงท า
ใหเ้กิดเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ท่ีส าคญัของเช้ือโรค แมลงวนั หนู แมลงสาบ ซ่ึงเป็นหาหะน าโรคมาสู่คน 

2.4.2.2 เป็นบ่อเกดิของโรค 
    เน่ืองจากการเก็บรวบรวมและการก าจดัขยะมูลฝอยไม่ดี หรือปล่อยปละ
ละเลยท าให้มีขยะมูลฝอยเหลือทิ้งคา้งไวใ้นชุมชน จะเป็นบ่อเกิดของเช้ือโรคต่าง ๆ เช่น ตบัอกัเสบ 
เช้ือไทฟอยด ์เช้ือโรคเอดส์ ฯลฯ เป็นแหล่งก าเนิดและอาหารของสัตวต่์าง ๆ ท่ีเป็นพาหะน าโรคมาสู่
คน เช่น แมลงวนั แมลงสาบ และหนู เป็นตน้ 

2.4.2.3 ก่อให้เกดิความร าคาญ  
   การเก็บรวบรวมขยะไดไ้ม่หมดก็จะเกิดเป็นกล่ินรบกวน กระจายอยูท่ ัว่ไป
ในชุมชน นอกจากนั้นฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการเก็บรวบรวมการขนถ่าย และการก าจดัขยะก็ยงัคงเป็น
เหตุร าคาญท่ีมกัจะไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนอยูเ่สมอ อีกทั้งอุดจาดตาน่าขยะแขยง 

2.4.2.4 ก่อให้เกดิมลพษิต่อส่ิงแวดล้อม  
   ขยะมูลฝอยเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดมลพิษของน ้า มลพิษของดิน และ
มลพิษของอากาศ เน่ืองจากขยะส่วนท่ีขาดการเก็บรวบรวม หรือไม่น ามาก าจดัให้ถูกวิธี ปล่อยทิ้ง
คา้งไวใ้นพื้นท่ีของชุมชน เม่ือมีฝนตกลงมาจะไหลชะน าความสกปรก เช้ือโรค สารพิษจากขยะไหล
ลงสู่แหล่งน ้ า ท าให้แหล่งน ้ าเกิดเน่าเสียได ้และนอกจากน้ีขยะมูลฝอยยงัส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ดิน ซ่ึงจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของขยะมูลฝอย ถ้าขยะมีซากถ่านไฟฉาย ซาก
แบตเตอร่ี ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก ก็จะส่งผลต่อปริมาณโลหะหนักพวกปรอท แคดเมียม 
ตะกัว่ ในดินมาก ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในดิน และสารอินทรียใ์นขยะ มูลฝอยเม่ือมีการ
ย่อยสลาย จะท าให้เกิดสภาพความเป็นกรดในดิน และเม่ือฝนตกมาชะกองขยะมูลฝอยจะ ท าให้น ้ า
เสียจากกองขยะมูลฝอยไหลปนเป้ือนดินบริเวณรอบ ๆ ท าใหเ้กิดมลพิษของดินได ้การปนเป้ือนของ
ดิน ยงัเกิดจากการน ามูลฝอยไปฝังกลบ หรือการยกัยอกน าไปทิ้งท าให้ของเสียอนัตรายปนเป้ือน 
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ในดิน ถา้มีการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ท าให้เกิดควนัมีสารพิษท าให้คุณภาพของอากาศเสีย ส่วน
มลพิษทางอากาศจากขยะมูลฝอยนั้น อาจเกิดขึ้นไดท้ั้งจากมลสารท่ีมีอยู่ในขยะและพวกแก๊สหรือ 
ไอระเหย ท่ีส าคญัก็คือ กล่ินเหมน็ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือย และสลายตวัของอินทรียส์ารเป็นส่วนใหญ่ 

2.4.2.5 ท าให้เกดิการเส่ียงต่อสุขภาพ  
   ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งและรวบรวมโดยขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขยะมูลฝอยพวกของเสียอนัตราย ถา้ขาดการจดัการท่ีเหมาะสม ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนไดง้่าย เช่น โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียท่ีมีแมลงวนัเป็นพาหะ หรือ
ไดรั้บสารพิษท่ีมากบัของเสียอนัตราย 

2.4.2.6 เกดิการสูญเสียทางเศรษฐกจิ  
   ขยะมูลฝอยปริมาณมาก ๆ ย่อมตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณในการจดัการ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลกระทบจากขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นน ้ าเสีย อากาศเสีย ดิน
ปนเป้ือนเหล่าน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

2.4.2.7 ท าให้ขาดความสง่างาม  
   การเก็บขนและก าจดัท่ีดีจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสวยงาม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอนัส่อแสดงถึงความเจริญและวฒันธรรมของชุมชน ฉะนั้นหากเก็บขนไม่ดี ไม่
หมด ก าจดัไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่น่าดู ขาดความสวยงาม บา้นเมืองสกปรก และความไม่เป็น
ระเบียบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 

2.5 การบริหารจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 
2.5.1 การบริหารจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 

  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO) ร่วมกับโครงการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่ง สหประชาชาติ (UNEP) ได้เผยแพร่ขอ้แนะน าในการแก้ปัญหาขยะอาหารและ
อาหารส่วนเกิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน เรียงจากวิธีการท่ีควรด าเนินการมากท่ีสุด (most 
preferable option) ไปยงัวิธีท่ีควรด าเนินการนอ้ยท่ีสุดดงัต่อไปน้ี 
  1. การป้องกนั (prevention) คือ การป้องกนัการก่อให้เกิดขยะอาหารหรืออาหาร
ส่วนเกิน เช่น ส าหรับภาคเอกชนอาจหมายถึงการมีระบบการสั่งสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการ
เพื่อลดปริมาณสินคา้เหลือ หรือ ส าหรับหน่วยงานรัฐอาจหมายถึงการเก็บ  ค่าธรรมเนียมในการ
จดัเก็บขยะอาหารตามปริมาณขยะ เป็นตน้ 
  2. การจดัสรรอาหารท่ียงัสามารถบริโภคได้เพื่อประโยชน์สูงสุด (optimization) 
เช่น (1) การบริจาคให้แก่ผูย้ากไร้หรือพนักงาน (2) การจ าหน่ายในร้านคา้พิเศษในราคาถูก  และ  
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(3) การจ าหน่ายให้เป็นอาหารสัตว ์ทั้งน้ี รัฐอาจให้การส่งเสริมโดยการให้แรงจูงใจ ดา้นภาษี หรือ
การสนบัสนุนองคก์รท่ีเป็นคนกลางในการกระจายอาหาร  
  3. การน ามาผลิตเพื่อใช้ใหม่ (recycle) คือ การน าขยะอาหารไปเขา้กระบวนการ
ผลิตเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ ประกอบดว้ย การผลิตก๊าซชีวภาพ (biogas) โดยผ่านกระบวนการ หมกั
ยอ่ยแบบไร้อากาศ และการผลิตปุ๋ ยเพื่อการเกษตร 
  4. การก าจัดเพื่อน าพลังงานมาใช้ใหม่ ( recovery) คือ การน าขยะอาหารท่ีมี
ความช้ืนต ่ามา เผาเพื่อผลิตเป็นพลงังานความร้อน ทั้งน้ี ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนสูงตอ้งใชพ้ลงังาน
ใน การเผาสูงและท าให้เกิดมลพิษมากกว่าขยะอาหารท่ีมีความช้ืนต ่า ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีการท าให้
ขยะแหง้ (dehydrate) ก่อนเผาดว้ยพลงังานความร้อน 
  5. การก าจดั (disposal) คือ การน าขยะอาหารท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ไป
ก าจดัโดย การเผา หรือ ฝังกลบ 
  ปัจจุบนัประเทศไทยมีการน ามาปรับใช้จนกลายเป็นแนวคิด 4R ดงัน้ี  1) Reduce 
ลดปริมาณอาหารท่ีตอ้งทิ้ง 2) Reuse น าอาหารท่ียงัรับประทานไดไ้ปบริจาคน าไปเป็นอาหารสัตว ์
3) Recycle น าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ่ื์น เช่น ปุ๋ ย และน าหมกัชีวภาพ และ4) recovery การเผาเพื่อ
ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 2.1 การบริหารจดัการขยะจากอาหาร 

 
ซ่ึงการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดสามารถน าขั้นตอนการบริหารจดัการขยะดงักล่าวมา
ปรับใชไ้ด ้ดงัน้ี 
 1.การป้องกัน (prevention) คือ การป้องกันการก่อให้เกิดขยะอาหาร โดยภาครัฐควรมี
มาตรการการป้องกันการเกิดขยะอาหารในทุกขั้นของห่วงโซ่ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยท่ีีสามารถผลิตอาหารโดยใชใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน์ของทรัพยากรอยา่งสูงสุด การสนบัสนุน



14 

การพฒันาเทคโนโลยีดา้นการขนส่งท่ีดีเพื่อป้องกันการสูญเสียและก่อให้เกิดขยะอาหารจากการ
ขนส่ง และการหา้มไม่ใหมี้การก าหนดมาตรฐานรูปลกัษณ์ของอาหารในการจ าหน่ายซ่ึงเป็นตน้เหตุ
ส าคญัของการสูญเสียอาหาร อาทิ การห้ามการก าหนดลกัษณะของผกัและผลไมใ้นการจ าหน่ายว่า
ตอ้งมีเปลือกหุม้ห่อท่ีดี เป็นตน้ 
 2. การเพิ่มคุณประโยชน์ (optimization) คือ การป้องกันการทิ้งอาหารส่วนท่ีเกินความ
ตอ้งการโดยไม่จ าเป็นดว้ยการส่งต่ออาหาร (redistribution) ไปยงัแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างประโยชน์
ใหม้ากท่ีสุด เช่น การน าอาหารส่วนเกินมาส่งต่อเพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว ์เป็นตน้ 
 3. การน ามาผลิตเพื่อใชใ้หม่ (recycle) คือ การน าขยะอาหารไปเขา้กระบวนการผลิตเพื่อน า
กลบัมาใช้ใหม่ ประกอบดว้ยการท าน ้ าหมกัชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการหมกัย่อยแบบไร้อาหาร 
และการผลิตปุ๋ ยเพื่อการเกษตร 
 4. การก าจดัเพื่อน าพลงังานมาใชใ้หม่ (recovery) คือ การน าขยะอาหารท่ีมีความช้ืนต ่า มา
เผาเพื่อผลิตเป็นพลงังานความร้อน ทั้งน้ี ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนสูงตอ้งใช้พลงังานในการเผาสูง 
และท าใหเ้กิดมลพิษมากกวา่ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนต ่า ดงันั้น ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนสูงจึงไม่คุม้ค่า 
ต่อการน ามาเผาเพื่อผลิตเป็นพลงังานความร้อน โดยควรน าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพหรือปุ๋ ยเพื่อ
การเกษตรในกระบวนการรีไซเคิล หรือการเผาโดยไม่น ามาผลิตเป็นพลงังานมากกวา่ 
 5. การก าจดั (disposal) คือ การน าขยะอาหารท่ีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แลว้ไปก าจดั 
อย่างถูกวิธี ประกอบดว้ยการเผาโดยไม่น ามาผลิตเป็นพลงังาน การฝังกลบ และการทิ้งร่วมกบัน ้ า
เสีย เพื่อการบ าบดั ทั้งน้ี การฝังกลบ และการบ าบดัน ้ าเสีย สามารถน าไปสู่การผลิตพลงังานจากการ
ดกัจบัก๊าซชีวภาพได ้
 

2.5.2 ตัวอย่างการบริหารจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
2.5.2.1 ตลาดหนองจอก  

   การบริหารจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดหนองจอกโดยอาศยัการ
มีส่วนร่วมของเจา้ของตลาด และผูค้า้ในตลาด โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 
   1. ส านักงานเขตประสานความร่วมมือให้เจา้ของตลาดมีการจดัตั้งจุดทิ้ง
ขยะ และมีถงัขยะแยกประเภท พร้อมทั้งวางแผนจดัวนัเวลาในการจดัเก็บขยะ 
   2. ส านกังานเขตประสานของความร่วมมือใหเ้จา้ของตลาดและผูค้า้ใน
ตลาดร่วมกนัคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารออกจากขยะอ่ืน และน าไปทิ้ง ณ บริเวณจุดทิ้งขยะร่วม
ของตลาด 
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   3. เม่ือถึงเวลาการเก็บขนขยะ จะมีรถขยะเขา้มาเก็บขนอาทิตยล์ะ 2-3 คร้ัง 
แต่กรณีท่ีมีปริมาณขยะจ านวนมากเจา้ของตลาดหรือผูค้า้สามารถโทรแจง้ให้ส านักงานเขตเขา้มา
เก็บขยะได ้
   4. ส านักงานเขตน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีได้จากการเก็บขนไปท าปุ๋ ย
หมกั น ้าหมกัชีวภาพ และเป็นอาหารใหไ้ส้เดือนดิน เป็นตน้ 
   5. น าปุ๋ ยหมกั และน ้ าหมกัชีวภาพ ท่ีได้จากการจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารน ามาขายสร้างรายไดใ้ห้กบัพนกังานเก็บขนขยะ หรือน าไปใส่ตน้ไมใ้นพื้นท่ีสาธารณะของ
ส านกังานเขต 

2.5.2.2 ตลาดส่ีมุมเมือง  
   ตลาดคา้ส่งผกัผลไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน เล่าถึงการแก้ไขปัญหาขยะ
จากตลาดคา้ส่งกว่า 230 ตนั ว่า สัดส่วนร้อยละ 80 ของขยะท่ีเกิดขึ้นในตลาดเป็นขยะอินทรีย ์ ซ่ึง
สามารถน าไปคดัแยกและสร้างมูลค่าไดด้ว้ย 5 ระบบ ดงัน้ีน าเศษผกัผลไมท่ี้เหลือจากแผงวนัละ 90 
ตนั ไปท าเป็นอาหารใหก้บัปลาและววั  
   1. น าขยะอินทรียบ์างส่วนไปพฒันาคิดคน้สูตรน ้ าหมกั EM เพื่อใช้ช าระ
ลา้งภายในตลาด โดยอนาคตจะต่อยอดสู่การท าแบรนดข์องตนเอง 
   2. จุดทิ้งขยะของทุกตลาดจะมีถงัคดัแยกขยะอินทรียแ์ละขยะทัว่ไป และมี
จุดรับซ้ือขวดน ้าพลาสติก กระป๋อง และลงัโฟม เพื่อน าไปรีไซเคิล  
   3. จดัสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียท่ีมาจากตลาดและหมู่บา้น โดยสามารถบ าบดั
น ้าเสียไดม้ากถึงวนัละ 6,500 ลบ.ม. ต่อวนั และน าน ้าท่ีไดจ้ากการบ าบดัไปใชล้า้งพื้นท่ีรอบตลาดทุกวนั  
   4. ติดแผงโซลาร์เซลล์บริ เวณหลังคาอาคารห้องเย็น เพื่อเปล่ียน
แสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้า และสามารถน ากลับมาใช้ได้สูงถึงร้อยละ 20 ของการใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมด 
   นอกจากน้ีตลาดส่ีมุมเมืองหาวิธีจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ และใชก้ลยทุธ์
ต่างๆ เพื่อท าใหโ้ครงการน้ีประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 
   1. แยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง ขอ้ดีขอ้หน่ึงของตลาดส่ีมุมเมืองคือ จดัแบ่งโซน
ผกัผลไมไ้วช้ดัเจน เช่น โซนสับปะรด โซนส้มโอ โซนดอกไม ้ดงันั้นในแต่ละโซนก็จะมีแต่ขยะ
ประเภทนั้นๆ เช่น โซนดอกไมก้็มีเศษดอกไม ้ซ่ึงการมีขยะประเภทเดียวกนัช่วยให้การแยกขยะท า
ไดง้่าย ดงันั้นทางตลาดส่ีมุมเมืองจึงอาศยัจุดดีขอ้น้ี น าถงัขยะส าหรับใส่ขยะประเภทนั้นๆ ตั้งไว้
ใกล้ๆ  และขอความร่วมมือคนในตลาดไม่ทิ้งขยะอ่ืนลงไป ซ่ึงวิธีน้ีช่วยทุ่นแรงและเวลาในการแยก
ขยะไปไดเ้ยอะมาก 
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   2. หาคนขนขยะแบบไม่ตอ้งเหน่ือย คือ ไม่ตอ้งจา้งคนมาใหม่ แต่ใชค้นท่ี
มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงคนท่ีว่าน้ีก็คือ คนงานท่ีขนผกัหรือยกของในตลาด เน่ืองจากคนงานตอ้ง
ขนของอยู่แลว้ และก็มีช่วงเวลาพกั แทนท่ีจะนั่งรอเฉยๆ ก็เปล่ียนจุดน้ีให้เป็นโอกาส คือ สร้าง
แรงจูงใจให้คนเข็นขยะมาส่งท่ีจุดแยก โดยคนงานแต่ละคนจะไดบ้าร์โคด้ของตวัเอง เม่ือมาส่งขยะ
ก็จะแสดงบาร์โคด้ ระบบก็จะเก็บแตม้ไปเร่ือยๆ พอถึงก าหนดก็จะตีออกมาเป็นเงินจ่ายคนงาน ซ่ึง
วิธีน้ีนอกจากตลาดจะไม่ตอ้งจา้งคนมาขนขยะแลว้ คนงานเองก็มีความสุขเพราะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
   3. สร้างเคร่ืองแยกขยะแบบ D.I.Y. นอกจากขยะท่ีเป็นเศษผกัผลไม ้ตลาด
ส่ีมุมเมืองก็มีขยะประเภทอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัการดว้ย เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ซ่ึงวิธีแยกขยะก็
ตอ้งอาศยัคนเขา้มาช่วย และเพื่อทุ่นแรงและทุ่นเวลา ทางตลาดเลยสร้างเคร่ืองแยกขยะแบบ D.I.Y. 
ขึ้นมาช่วย เช่น การใช้แม่เหล็กดูดขยะท่ีเป็นทองแดงหรือโลหะอ่ืนๆ ออกมา ซ่ึงสามารถน าไปรี
ไซเคิลไดต้่อ หรือการน าพดัลมตวัใหญ่เป่าเพื่อแยกถุงพลาสติกท่ีลอยออกมาจากขยะอ่ืนๆ เป็นตน้ 
   4. น าขยะท่ีได้ไปสร้างมูลค่า การจดัการขยะของตลาดส่ีมุมเมืองท่ีเป็น
ระบบ นอกจากช่วยลดค่าใชจ่้ายในการฝังกลบขยะแลว้ ยงัช่วยสร้างรายไดใ้ห้ตลาดอีกดว้ย หน่ึงคือ 
การน าขยะอินทรีย์ไปท าเป็นปุ๋ ย ซ่ึงต่อมามีรายงานว่า ผลผลิตจากแหล่งท่ีใช้ปุ๋ ยของตลาดมี
สารอาหารท่ีเพิ่มมากขึ้น ถดัมาคือ การน าขยะอินทรียไ์ปท าเป็นน ้ าหมกัชีวภาพเพื่อขายและใช้ใน
ตลาดได ้และนอกจากน้ีคือ การน าขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดไ้ปขายต่อ 
   5. สร้างความร่วมมือด้วย “คอนเสิร์ต” ทางตลาดหาวิธีให้คนมาฟัง
โครงการดว้ยวิธีท่ีใคร ๆ ก็เต็มใจอยากมาฟัง นัน่คือการจดัคอนเสิร์ต โดยใชเ้วลาระหว่างคอนเสิร์ต
ค่อยๆ ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ พอจดัคอนเสิร์ตบ่อย ๆ คนในตลาดก็รับสารกนัมากขึ้น ประกอบ
กับสร้างระบบท่ีชดัเจน เช่น ท าบาร์โคด้คนขนขยะออกมา ท าจุดทิ้งขยะชัดเจน ก็ช่วยให้คนรู้ว่า
ตวัเองตอ้งท าอะไรบา้ง ในท่ีสุดคนในตลาดก็ช่วยกนัแยกและขนขยะไปตามแผนท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จ 

2.5.2.3 ตลาดไท ไดมี้การจดัโครงการเพื่อความยัง่ยืน มุ่งมัน่ท่ีจะลดคาร์บอนฟุตพ
ร้ินท์ และการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยด าเนินโครงการต่าง ๆ หน่ึงในนั้น คือ ด้านพลงังานทดแทน 
เน่ืองจากตลาดไทมีขยะอินทรียป์ระมาณ 200 ตนัต่อวนั การมีโรงงานแปรรูปขยะในพื้นท่ี จะช่วย
เพิ่มศกัยภาพในการจดัการขยะอินทรียใ์ห้เพิ่มขึ้น สามารถเปล่ียนขยะอินทรียใ์ห้เป็นแก๊สมีเทน เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในตลาด และเป็นแหล่งพลงังานทดแทนอีก
ทางเลือกหน่ึง ส าหรับโครงการก าลงัพิจารณาและศึกษาความเป็นไปไดค้ือ พลงังานแสงอาทิตย ์
เน่ืองจากมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับติดตั้งแผงโซล่าบนหลงัคาอาคารตลาดท่ีก่อสร้างใหม่ ซ่ึงสามารถ
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กบัตลาดได ้ขณะน้ีก าลงัด าเนินการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปไดข้อง
โครงการ 
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2.5.3 หลกัการบริหารจัดการท่ีน ามาประยุกต์ใช้กบัการจัดการขยะอนิทรีย์ 
2.5.3.1 หลกัการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 

   ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีท่ีระบุว่าองคก์ารประกอบดว้ย
ส่วนประกอบท่ีเป็นอิสระและเป็นวิธีการบริหารงานท่ีจะเพิ่มความเขา้ใจ รู้จุดเด่นจุดดอ้ยในองคก์าร 
เพื่อการพฒันาและแกปั้ญหาไดม้ากยิ่งขึ้น โดยระบบจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 1. ระบบปิด 
(Closed System) เป็นระบบท่ีมีความสมบูรณ์ในตวัเอง ไม่สัมพนัธ์กบัระบบอ่ืนใด และแยกตนเอง
ออกจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางสังคม สามารถควบคุมได้ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์
จะตอ้งอยูใ่นกระบวนการท่ีถูกควบคุม และไม่สามารถเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียนไดเ้พื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์
ท่ีสมบูรณ์ถูกตอ้ง และ 2. ระบบเปิด (Open System) เป็น ระบบท่ีตอ้งปฏิสัมพนัธ์ กบั ส่ิงต่าง ๆ ทั้ง 
บุคคล องคก์าร หรือหน่วยงาน ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง มีการเอ้ือประโยชน์ พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 
โดยส่ิงแวดลอ้มภายนอกมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการท างานขององคก์ารดว้ยไม่สามารถควบคุม 
   ทฤษฎีระบบมีความเช่ือว่า ระบบจะตอ้งเป็นระบบเปิด (Open System) 
กล่าวคือจะต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดลอ้ม มีรูปแบบของปัจจยัป้อนเขา้และผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ผลของปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิต ตามล าดบั
องคป์ระกอบของระบบ  
   รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model)จากหลกัการและแนวคิด
ของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบดว้ยส่วนประกอบท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี (จนัทรานี สงวนนาม, 2545, 
หนา้ 86-87) 
   1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ 
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Materials) การบริหารจดัการ (Management) 
และแรงจูงใจ (Motivations) ท่ีเป็นส่วนเร่ิมตน้และเป็นตวัจกัรส าคญัในการปฏิบติังานขององคก์าร 
   2. กระบวนการ (Process) คือ การน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการ
บริหารทุกประเภทมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมี
ระบบยอ้ย ๆ รวมกนัอยูห่ลายระบบครบวงจรตั้งแต่การบริหาร การจดัการ การนิเทศ การวดัและการ
ประเมินผล การติดตาม  ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้ งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุก
กระบวนการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3. ผลผลิต หรือผลลพัธ์ (Product or Output) เป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการ
ของการน าเอาปัจจยัมาปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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   4. ผลกระทบ (Outcome) เป็นผลท่ีเกิดขึ้นนภายหลงัจากผลลพัธ์ท่ีได ้ซ่ึง
อาจเป็นส่ิงท่ีคาดไวห้รือไม่เคยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดขึ้น 

2.5.3.2 แนวคิดหลกัการของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
   การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท่ีมากเกินไปส่งผลให้ความตอ้งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้นตามไปดว้ย ดว้ยเหตุน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมี
หนา้ท่ีส าคญัในการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจ าเป็นอย่างยิง่
ท่ีจะตอ้งมีแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้การดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพนั้น
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมีเพียงพอต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน 
เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ของและยงั คนรุ่นต่อไปในอนาคตอีกดว้ยโดยในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึง
ความหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
   ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและมนุษยมี์ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั 
จึงจ าเป็นตอ้งน าหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาประยุกต์ใช้ มีแนวความคิดหลกัในการด าเนินงาน 
ดงัน้ี (พรชยั ธรณธรรม และจินตนา ทวีมา, 2538) 
   1. มุ่งหวงัให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบกันอยู่ใน
ระบบธรรมชาติ มีศกัยภาพท่ีสามารถให้ผลิตผลไดอ้ย่างย ัง่ยืน ถาวร และมัน่คง คือ มุ่งหวงัให้เกิด
ความเพิ่มพูนภายในระบบ ท่ีจะน ามาใช้ได ้โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ 
   2. ตอ้งมีการจดัองคป์ระกอบภายในระบบธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มหรือ
ระบบนิเวศให้มี ชนิดปริมาณและสัดส่วนของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานตามธรรมชาติ เพื่อใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุลของธรรมชาติ 
   3. ตอ้งยึดหลกัการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐานโดยจะตอ้งมีการรักษา 
สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซม และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพ ทั้งในสภาพท่ีดีตามธรรมชาติ 
ในสภาพท่ีก าลงัมีการใชแ้ละในสภาพท่ีทรุดโทรม 
   4. ก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการควบคุมและก าจดัของเสีย มิให้
เกิดขึ้นภายในระบบธรรมชาติ รวมไปถึงการน าของเสียนั้น ๆ กลบัมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเน่ือง  
   5. ตอ้งก าหนดแนวทางในการจดัการ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของมนุษยดี์ขึ้น 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละสถานท่ี และแต่ละสถานการณ์ 
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   จากหลกัการจัดการส่ิงแวดล้อมดังท่ีกล่าวมานั้นสามารถน ามาปรับใช้
ทั้งหมดหรือ เฉพาะเร่ืองทั้งน้ีตอ้งพิจารณาจากบริบทของพื้นท่ี สภาพแวดลอ้ม และสถานการณ์ต่าง 
ๆ เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมมีหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 
นอกจากน้ียงัสามารถน าหลกัการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มประเภทต่าง  ๆได ้

2.5.3.3 แนวคิดหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม Environmental(Good Governance) 
   1. ความหมายของหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
   ธรรมาภิบาลถือเป็นหลกัของการบริหารสาธารณะท่ีให้ความส าคญักบั
หลกัการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและให้ความส าคญักบัประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหาร
จดัการท่ีดี (อษัฎางค ์ปาณิกบุตร ,2552 อา้งถึงใน มาริสา น่ิมกุล , 2562) ความหมายของธรรมาภิบาล
ไดมี้นกัวิชาการแสดงทศันะไวม้ากมาย ดงัน้ี 
    อานันท์ ปัญยารชุน , 2542 ให้ความหมายว่าธรรมาภิบาลเป็น
ผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรมซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไปทั้งภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์
ร่วมกันได้กระท าลงไปในหลายลกัษณะเป็นขบวนการท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองซ่ึงอาจน าไปสู่การ
ผสมผลสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย และขดัแยง้กนัได ้
    ธวชั ภูษิตโภไคย ,2550 (อา้งถึงใน มาริสา น่ิมกุล, 2562) หลกั
ความโปร่งใสซ่ึงเป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงท่ีมีการเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือปฏิบติั
ไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นในองคก์รภาคธุรกิจก็ถือวา่ความโปร่งใสเป็นหัวใจของการ
ด าเนินธุรกิจในยุคสมยัท่ีการบริหารตอ้งมีความสุจริต และตรวจสอบได ้เพื่อความเป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
   2. องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
   องค์ประกอบของธรรมาภิบาลหรือแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้
สังคมของประเทศทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบ
สุข และตั้งอยู่ในความ ถูกตอ้งเป็นธรรม ตามหลกัพื้นฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (มูลนิธิ
ประเทศไทยใสสะอาด ส านกังาน ก.พ ,2545) มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
    - หลกันิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆให้
ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎหมาย  
กฎขอ้บงัคบัเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ 
ตวับุคคล 
    - หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้เขา้มาบริหาร
กิจการบา้นเมือง สังคม และประเทศชาติการยดึมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยรณรงคใ์หเ้จา้หน้าท่ีรัฐ
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ยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนั เพื่อให้คนใจมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
    - หลกัความโปร่งใสไดแ้ก่การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
ของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการท างานของทุกองคก์รทุกวงการให้มีความโปร่งใสีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดส้ะดวก และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้
     - หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของประเทศไม่ว่าดว้ยการแจง้ความเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 
    - หลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความ
ส านึกใน ความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นใน
การแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการ
กระท าของตน 

2.5.3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
   1. ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการส าคัญประการหน่ึ งของ 
ธรรมาภิบาลและเป็นหลกัการ สากลท่ีนานาประเทศให้การยอมรับและให้ความส าคญั โดยเป็น
กระบวนการส าคญัในการพฒันาประเทศ เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
   ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสถาบนั
นโยบายการศึกษา, (2539) ใหค้  าจดักดัความของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ กระบวนการซ่ึง
ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อ
แสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องจึงกระบวนการนน้ีตั้ งแต่เ ร่ิมแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้การ
ปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
   จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์, (2556) การมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นหลกัการ
ส าคญัหน่ึงของธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดส าคญัท่ีเป็นท่ีคาดหวงัวา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการพฒันาต่าง ๆ และสามารถน าประเทศไทย
ไปสู่การพฒันาอยา่ง ย ัง่ยนืไดใ้นอนาคต 
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   2. การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องครอบคลุมในประเด็น ต่าง  ๆดังน้ี 
(กรมอนามยั, 2550) 
   ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ี
เอ้ือให้สมาชิกทุกคนของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซ่ึงน าไปสู่และมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการ พฒันาและเอ้ือใหไ้ดรั้บ ประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
   ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมสะทอ้นการเขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยสมคัรใจและ
เป็นประชาธิปไตยใน กรณีดงัน้ี คือ การเอ้ือใหเ้กิดการพยายามพฒันาการแบ่งสรรผลประโยชน์จาก
การพัฒนาโดยเท่าเทียม กันและการตัดสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายนโยบายและการวางแผน
ด าเนินการโครงการพฒันาทาง เศรษฐกิจและสังคม 
   ประเด็นท่ี 3 การมีส่วนร่วมเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างประชาชนและ
ทรัพยากรเพื่อพฒันากบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนดงักล่าวกล่าวอีกนยัหน่ึงก็ คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ ตดัสินใจไม่วา่ระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและระดบัชาติจะช่วยก่อให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหวา่ง ส่ิงท่ีประชาชนลงทุนลงแรงกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
   ประเด็นท่ี 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหารวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ 
ประชากรการมีส่วนร่วมของ ประชาชนมิไดเ้ป็นเพียงเทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจยัส าคญัในการประ
เกิดกระบวนการพฒันาทั่ีนให ้มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 
   3. ลกัษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
   แอนดรูว์ และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน 
อินทร์จนัทร์, 2546 ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว ้4 ประการ คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบติัการ 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4. การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล 

2.5.3.5 หลกัการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
   SWOT Analysis : เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร เพื่อค้นหา จุดแข็ง 
จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหา ส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต 
(Vision) 
   SWOT เป็นตวัยอ่ท่ีมีความหมายดงัน้ี Strengths – จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ
ขององค์กร (ปัจจยัภายใน) Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กร (ปัจจยัภายใน) 
Opportunities – โอกาสท่ีจะท าใหอ้งคก์รด าเนินการได(้ปัจจยัภายนอก) Threats - อุปสรรค ขอ้จ ากดั 
หรือปัจจยัท่ีคุกคามการด าเนินงานขององค์การ (ปัจจยัภายนอก) หลกัการส าคญัของ SWOT ก็คือ
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การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์
ภายนอก (Situation Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง  (รู้เรา) รู้จัก
สภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง  ๆทั้งภายนอก และ
ภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอก
องค์กร ทั้งส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแลว้และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็น 
ประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ของ
องคก์รท่ี เหมาะสมต่อไป 
  1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT 
  - การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
   การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรจะเก่ียวกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและ ความสามารถภายในองคก์รทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนของ
องคก์รแหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน คือระบบขอ้มูลเพื่อการ
บริหารท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบติังาน บรรยากาศในการ
ท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงาน
ท่ีผา่นมาขององคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย 
    จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจาก
มุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รวา่ปัจจยัใดภายในองคก์รท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์ร
ท่ีองคก์รควรน ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการเสริมสร้างความเข็มแขง็ของ
องคก์ร 
    จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจาก
มุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายใน จากมุมมองของผูท่ี้อยูภ่ายในองคก์รนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็น
จุดดอ้ย ขอ้เสียเปรียบขององคก์รท่ี ควรปรับปรุงใหดี้ขึ้นหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์ร 
  - การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
   ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้นสามารถค้นหา
โอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบั การด าเนินงานขององคก์ร เช่น อตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้ม  ทางสังคม และสภาพแวดลอ้มทางการ
เมือง เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี
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   - โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจยั
ภายนอกองค์กร ปัจจัยใด  ท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินการขององค์กรในระดบัมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยขอ้ดีเหล่าน้ีมาเสริมสร้างให้
หน่วยงานเขม็แขง็ขึ้นได ้
   - อุ ปสรรคท า งสภ าพแวดล้อม  ( T-Threats) เ ป็ นก า รวิ เ ค ร า ะห์ 
วา่ปัจจยัภายนอกองคก์รปัจจยัใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดบัมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม ซ่ึงองค์กรจะต้องหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แขง็แกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญแรงกระทบดงักล่าวได ้
  2. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดลอ้ม 
   เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรคแลว้ใหน้ าจุดแขง็-
จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบ  กับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กรก าลังเผชิญ
สถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการ
วิเคราะห์ SWOT ดงักล่าวน้ี องคก์รจะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
    สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึง
ปรารถนาท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารขององคก์รควรก าหนดกลยทุธ์ในเชิงรุก (Aggressive –Strategy) เพื่อ
ดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใช ้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิด และหาประโยชน์อยา่ง
เตม็ท่ี  
   สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองค์กรก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ ดงันั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตวั (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภยัอุปสรรค ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้
องคก์รเกิดความสูญเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด  
   สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ
ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยู่ หลาย ประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่
หลายอย่างเช่นกนั ดงันั้นทางออกคือกลยุทธ์ การพลิกตวั (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อขจดั
หรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวย โอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้
   สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดขึ้ นจากการท่ี
สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวย ต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองค์กรมีขอ้ได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลาย
ประการ ดงันั้น แทนท่ีจะรอจนกระทัง่ สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์
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การแตกตวัหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมี
สร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 

2.5.3.6 หลกัการระวังไว้ก่อน Precautionary Principle)  
   เป็นหลกัการจดัการเชิงรุกท่ีเนน้การป้องกนัผลกระทบล่วงหนา้ โดยสร้าง
ระบบภูมิคุ ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ี
เปราะบาง และพื้นท่ีเส่ียง เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น และค านึงถึงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

2.5.3.7 หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle : PPP)  
   เป็นหลกัการของการน าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยผูก่้อมลพิษหรือผูก่้อความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม  

2.5.3.8 การป้องกนัมลพษิ (Pollution Prevention, PP)  
   หมายถึง กระบวนการท่ีลดหรือกาจัดการเกิดมลพิษหรือของเสียท่ีจุด
ก า เ นิด  การลดการใช้สารทั้ ง ท่ี เ ป็นอันตรายและไม่ เ ป็นอันตราย  รวมถึงการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.6 กฎหมายและนโยบายการจัดการขยะ 
2.6.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลกัษณะตลาด 

พ.ศ. 2551 (ราชกจิจานุเษกษา, 2551: เล่ม 125 ตอนท่ี 13 ก)    
  กฎหมายฉบบัน้ีมีหลกัการในการคุม้ครองประชาชนดา้นสุขลกัษณะและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม หรือการสุขาภิบาล โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดหลัก  เกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมดูแลด้านสาธารณสุขและ
ก าหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน พระราชบญัญติั
ฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมใน ปี พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการเก็บ 
ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตอ านาจ โดยอาจด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนได้หรืออนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินก็ได ้และยงัใหอ้ านาจราชการส่วนทอ้งถ่ินในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการจดัเก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และมีการก าหนด
ลกัษณะของตลาดสดหลายประการ รวมทั้งท่ีตั้งของตลาดสดตอ้งอยู่ห่างไม่นอ้ยกว่า 100 เมตรจาก
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แหล่งท่ีก่อเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเล้ียงสัตว ์แหล่งโสโครก ท่ีก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย อนัอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยเว้นแต่จะมีการป้องกันซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ให้ความ
เห็นชอบแลว้และตอ้งจดัให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะอยา่งเพียงพอท่ีจะรองรับขยะในแต่ละ
วนั และมีลักษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
  1. บ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ของตลาดสดใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 
เช่น ระบบบ าบดัน ้าเสียหรือน ้าทิ้ง 
  2. จัดให้มีการเก็บกวาด มูลฝอยบริเวณตลาดสด และดูแลความสะอาดของ 
ตะแกรงดกัขยะบ่อดกัไขมนั ระบบบ าบดัน ้ าเสียหรือน ้ าทิ้งและทางระบายน ้ ามิให้มีกล่ินเหม็นเป็น 
ประจ าทุกวนั และดูแลท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับขยะใหถู้กสุขลกัษณะเสมอ    
  3. ผูรั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือ ตลาดประเภทท่ี 2 ตอ้งไม่กระท า
การและต้องควบคุมดูแลมิให้สะสมหรือหมักหมมส่ิงใดส่ิงหน่ึงในตลาดสด จนท าให้สถานท่ี
สกปรกรกรุงรังเป็นเหตุร าคาญเกิดมลพิษท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นท่ีเพาะพนัธุ์สัตวห์รือ แมลงท่ีเป็น
พาหะน าโรค 
  4. ถ่ายเทหรือทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีจดัไวส้ าหรับรองรับขยะ 
  5. ท าใหน้ ้าใชใ้นตลาดสดเกิดความสกปรกจนเป็นเหตุใหเ้ป็นหรืออาจเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ   
  6. ก่อหรือจุดไฟไวใ้นลกัษณะซ่ึงก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนหรือส่ิงปฏิกูล 

2.6.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม กบัการจัดการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร) 

 2.6.2.1 นิยามของส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
   มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
   “ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง
ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือ มีกล่ินเหมน็  
   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษ
วตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด 
ท่ีเล้ียงสัตว ์หรือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอย ติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

2.6.2.2. อ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น 
   การจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอ านาจ หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
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สามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อ ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขนหรือ ก าจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 20 (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนผงัอ านาจหนา้ท่ีการปฎิบติังานของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

2.6.3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
  หมวด 1 การรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ มาตรา 6 
เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณอาคารท่ีอยู่ติดกับทางเท้า มีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกับอาคาร ในกรณีท่ีเป็นตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินค้า
ประจ าทุกวนัหรือเฉพาะคราว ให้เจา้ของตลาดมีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกับ
ตลาด และให้ผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของตลาดมีหน้าท่ีรักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ี
ตนเองครอบครอง 
  หมวด 6 บทลงโทษ มาตรา 53 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 6 มาตรา 21 
หรือมาตรา 28 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

2.6.4 แนวทางการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียม 
  การด า เนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอย  เพื่อให้เจ้าหน้า ท่ี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการมูลฝอย  ซ่ึงปฏิบติังานอยูฝ่่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ ส านักงานเขต และส านักส่ิงแวดล้อม มีความเข้าใจในกระบวนงานและ
ด าเนินการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ  มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งทราบถึง
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ขั้นตอนการด าเนินการจดัเก็บ ค่าธรรมเนียม ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี (ส านัก
ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แผนผงัแนวทางการจดัเก็บค่าธรรมเนียม 

2.6.5 นโยบายการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร 
  นโยบายการบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ได้ถูกก าหนดเป็น
เป้าประสงคใ์นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ซ่ึงแผนดงักล่าวเร่ิมตน้
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีไดก้ าหนดแนวทางการพฒันากรุงเทพมหานครตามวิสัยทัศน์
ของประชาชนเพื่อพฒันากรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมาย "มหานครแห่งความปลอด" ท่ีใชเ้ป็นแนว
ทางการก าหนดอนาคตของกรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งการจะเห็นในปี 2575 ซ่ึงแผนวิสัยทศัน์ ของ
ประชาชนน้ี ไดมี้การวางกรอบการพฒันาโดยน าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ เป้าหมายการพฒันา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) มาใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย โดยนโยบายดา้น
การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีการด าเนินการบริหารจดัการมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์โดยการน ากลบัมาใช้ใหม่ และท าให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุด
ก าจัดท่ีเหลือด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ณัฐชา วงศท์อง, 2563) ดา้นท่ี 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ค านึงถึงความยัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดลอ้ม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มผ่านมาตรการต่าง ๆ 
มุ่งเนน้ใหเ้กิดผลลพัธ์ต่อความยัง่ยนื 
  นโยบายการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ในแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารจดัการขยะใน
ชุมชนของภาครัฐภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ไดมี้การจดัการขยะใน
รูปแบบของการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจดัการขยะ
ชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิดขยะจนถึงการก าจดัในขั้นตอนสุดทา้ย และให้
ความส าคญัต่อการน าขยะท่ีมีศกัยภาพกลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด ลดปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไป
ก าจดัให้นอ้ยท่ีสุด โดยระบบการบริหารจดัการน้ีจะมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน รัฐบาลไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะโดยใชแ้นวคิด 3R คือ Reduce, Reuse และ Recycle 
โดยจดัท า Roadmap จดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย โดยวางโครงสร้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกนั
จดัการปัญหาแบ่งเป็น 4 มาตรการ คือ 1. แกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกคา้งสะสม 2. สร้างรูปแบบ
การจดัการขยะมูลฝอยใหม่ 3. วางระเบียบและมาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอย และ 4. การ
สร้างวินยัคนในชาติ   
  ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้จดัเก็บรวบรวมให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี ไม่ให้มีขยะตกคา้ง และน าไปก าจดัอย่างถูกสุขลกัษณะให้หมดวนัต่อวนัทุกวนั โดยสร้าง
วินยัประชาชนโดยบงัคบัใชก้ฎหมายตาม อ านาจหนา้ท่ีในการตรวจและจบัปรับการทิ้งขยะมูลฝอย
ในท่ีสาธารณะ การลกัลอบทิ้งมูลฝอย ในท่ีรกร้างว่างเปล่า และ สร้างวินยัและจิตส านึกการคดัแยก
ขยะในโรงเรียน โดยอบรมนกัเรียนให้ลดและคดัแยกขยะ จดัระบบถงัรองรับมูลฝอย  แยกประเภท 
ส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคดัแยกขยะท่ีแหล่งก าเนิด เก็บรวบรวมและ
ขนส่ง ไปก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอย่างถูกหลกัวิชาการ โดยแบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม : แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ) 
  1. การจดัการขยะท่ีตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพ การแกไ้ขปัญหาปริมาณมูลฝอยท่ี
เพิ่มขึ้นสามารถท าได้โดยการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอย ท่ีแหล่งก าเนิดและน าไปใช้
ประโยชน์ให้มากท่ีสุดโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ซ่ึงกรุงเทพมหานคร  ก าหนด
แนวทางจดัการขยะในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 โดยมีวิสัยทศัน์ “มุ่งเนน้
จดัการขยะ ท่ีแหล่งก าเนิดโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย ์(Zero waste 
Management)” โดยการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และท าให้มูลฝอยเหลือน้อยท่ีสุดและก าจดัท่ี
เหลือ (Residue) ดว้ยเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิผล มีเป้าหมายคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นจาก
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ปี 2556 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ปริมาณมูลฝอยท่ี ตอ้งก าจดัท่ีปลายทางลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 20 
และปริมาณขยะอนัตรายท่ีคดัแยกจากแหล่งก าเนิดเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศให้การแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็น  วาระแห่งชาติ 
โดยมีรัฐบาลไดป้ระกาศ Roadmap การจดัการขยะและของเสียอนัตรายของประเทศ แผนแม่บทการ 
บริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.2559-2564) โดยกรุงเทพมหานครไดส่้งเสริม
การลดและคดัแยก มูลฝอยในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและพฒันาเป็นตน้แบบการลดและคดัแยกมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นท่ี 50 เขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการน าขยะไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
โดยมีผลการด าเนินการ ดงัน้ี 
   - การคดัแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะท่ีตน้ทาง ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล
แยกขายเอง ขยะก่ิงไมใ้บไมค้ดัแยกท าปุ๋ ย หรือส่งโรงงาน และเศษอาหารแยกหมกัท าปุ๋ ย น ้ าหมกั
ชีวภาพ ไวใ้ช้เอง หรือแยกให้ เกษตรกรน าไปเล้ียงสัตว ์โดยปีงบประมาณ 2563 มีการคดัแยกขยะ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้3,672.51 ตนัต่อวนั แบ่งเป็น ขยะรีไซเคิล 2,845.12 ตนัต่อวนั และขยะอินทรีย ์
821.33 ตนัต่อวนั  
   - การคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป ก าหนดจุดทิ้งขยะอนัตราย
โดยตั้งถงั รองรับขยะอนัตรายในชุมชนตามระเบียบฯ 1 จุด/แห่ง จ านวน 2,065 แห่ง ส านกังานเขต 
จ านวน 50 แห่ง ส านกั ส่ิงแวดลอ้ม 1 แห่ง สถานีบริการน ้ามนัเชลล ์จ านวน 106 แห่ง นอกจากน้ี ได้
จดัท าช่องสีส้มและพ่นสัญลกัษณ์ ส าหรับรองรับขยะอนัตราย ตั้งอยู่ดา้นหลงัเก๋ง หนา้ตูบ้รรทุกขยะ
ในรถเก็บขนมูลฝอยทัว่ไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน คดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป และ
ทิ้งขยะอนัตรายในจุดท่ีจดัไว ้
  2. การจัดการขยะท่ีกลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ  ขยะท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละวัน 
กรุงเทพมหานครได้จดัรถเก็บขนมูลฝอยให้ทุกส านักงานเขตเขา้  บริการจดัเก็บขยะเพื่อน าเขา้สู่
ระบบก าจดัอยา่งทัว่ถึง โดยส่วนใหญ่เป็นขยะทัว่ไป และบางส่วนไดจ้ดัเก็บแยกประเภท  
   - ขยะทัว่ไป เป็นขยะท่ีประชาชนไม่ใชป้ระโยชน์และทิ้งลงถงัขยะซ่ึงตอ้ง
จดัรถเก็บ เป็นประจ า ไม่ให้มีขยะตกคา้ง โดยก าหนดจุดทิ้งขยะให้ชดัเจน ก าหนดวนัเวลาทิ้ง ติดตั้ง
ป้ายประกาศแจง้วนัเวลาเก็บ ให้ชดัเจน โดยมีรถเก็บขนมูลฝอยจ านวน 2,140 คนั เป็นรถของกทม. 
495 คนั รถเช่า 1,571 คนั เรือเก็บมูลฝอย 111 ล า มีพนักงานเก็บขนมูลฝอยรวมทั้งส้ิน 10,454 คน 
โดยมีแนวทางดงัน้ี - ถนนสายหลกั ถนนสายรอง จดัเก็บทุกวนั โดยใหป้ระชาชนทิ้งขยะเวลา 20.00-
03.00 น. และส านักงานเขตเขา้จดัเก็บให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 05.30 น. เพื่อหลีกเล่ียงการกีดขวาง
การจราจร - ตรอก ซอย ชุมชน ส านกังานเขตก าหนดวนัเวลาจดัเก็บ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยใชร้ถ
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เก็บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ ทั้งแบบอดั ขนาด 2 ตนั และขนาด 5 ตนัและรถเก็บ ขนมูลฝอยประเภท
อ่ืนๆ จ านวนกวา่ 2,000 คนั รวบรวมและขนส่งศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช สายไหม และหนองแขม 
   - ขยะอินทรีย ์จดัเก็บตามท่ีส านกังานเขตก าหนดในจุดใหญ่ๆ เช่น เศษผกั
ผลไมจ้าก ตลาด ร้านคา้ผลไมริ้มถนนสายหลกัและถนนสายรอง และจดัเก็บก่ิงไม ้ใบไม ้จากการ
บริการตดัแต่งตน้ไมใ้นบา้นเรือน ประชาชน และการตดัแต่งตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีประจ า และน าไปบดย่อยท าปุ๋ ยหมกัในพื้นท่ีเขต หรือส่งไปยงัโรงงานหมกัปุ๋ ยอินทรียท่ี์ศูนย์
ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม 
   - ขยะอนัตราย จดัเก็บทุกวนัอาทิตยท์ุก 15 วนั หรือตามท่ีส านักงานเขต
ก าหนด โดยใชร้ถเปิดขา้งเททา้ยขนาด 1.5 ตนั และ 2 ตนั หรือรถกระบะเททา้ย ขนาด 6 ตนั น าส่ง
ศูนยก์  าจดัมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร เพื่อพกัรอการน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้งตามหลกั
สุขาภิบาล  
   - ขยะติดเช้ือ บริการจดัเก็บขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล มหาวิทยาลยั 
หรือสถานท่ี ท่ีมีขยะติดเช้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ตามวนัเวลาท่ีนัดหมาย โดยจัดรถควบคุม
อุณหภูมิเก็บรวบรวมขยะติดเช้ือ ส่ง ก าจดัท่ีโรงงานเตาเผาขยะติดเช้ือท่ีหนองแขมและอ่อนนุช 
  3. การจดัการขยะท่ีปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะท่ีจดัเก็บไดจ้าก 50 เขตจะ
ถูกขนส่งไปยงัศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ศูนยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม  และศูนยก์ าจดัมูลฝอยสาย
ไหม โดยน าไปก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ ดงัน้ี  
   - ขยะทั่วไป ปริมาณมูลฝอยทั่วไปของกรุงเทพมหานครท่ีจัดเก็บได้
ปีงบประมาณ 2563 เฉล่ีย 9,519.81 ตนั/วนั ก าจดัดว้ย 4 ระบบ คือ 1. ระบบการหมกัท าวสัดุปรับปรุง
ดิน จ านวน 1,600 ตนัต่อวนั 2. ระบบเทคโนโลยเีตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าหนองแขม จ านวน 500 ตนัต่อ
วนั 3. ระบบเทคโนโลยเีชิงกลชีวภาพ MBT (Mechanical-Biological Treatment) ขนาด 800 ตนัต่อวนั  
และ 4. ระบบการฝังกลบ โดยจา้งเอกชนน าไปก าจดัดว้ยวิธีฝังกลบท่ีอ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา และจา้งเอกชนน าไปก าจดัโดยการฝังกลบท่ีอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
    - ขยะติดเช้ือ ก าจดัโดยการเผาท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม 
รวม 15,824.96 ตนั เฉล่ีย 43.24 ตนัต่อวนั 
   - ขยะอนัตราย รวบรวมไวท่ี้อาคารเก็บกกัมูลฝอยอนัตรายท่ีศูนยก์ าจดั มูล
ฝอยทั้ง 3 แห่ง และจา้งเอกชนน าไปก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกัวิชาการ ซ่ึงขยะอนัตรายท่ีเก็บรวบรวมได้
ใน ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1,222.26 ตนั เฉล่ีย 3.34 ตนัต่อวนั  
   - ขยะก่ิงไมแ้ละเศษผกัผลไม ้น าไปบดยอ่ยผสมกากตะกอนส่ิงปฏิกูลหมกั
ปุ๋ ยอินทรีย ์ไดป้ริมาณปุ๋ ยอินทรียร์วม 12,090.43 ตนั เฉล่ีย 34.36 ตนัต่อวนั 
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2.6.6 ระเบียบการบริหารงาน และงบประมาณส านักงานเขตคันนายาว 
2.6.6.1 ระเบียบการบริหารงานส านักงานเขตคันนายาว 

   อ านาจในการด าเนินของผูอ้  านวยการเขตในการด าเนินการมาตรการและ
โครงการต่าง ๆ ในการอนุมติั เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงกรุงเทพมหานครได้ออกมมาเป็นค าสั่งกรุงเทพมหานคร 
ท่ี 2786/2561 เร่ือง มอบหมายอ านาจเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ (แนบทา้ย
ในภาคผนวก) 

2.6.6.2 แผนการด าเนินงานตามงบประมาณ 
   แผนการด าเนินงานตามเงินงบประมาณไดมี้การจดัสรรเงินมาด าเนินงาน
ตามมาตรการและโครงการยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ดงัน้ี 
   เป้าหมาย  ด้านท่ี 1 มหานครแห่งความปลอดภัย 
   มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ    
   ดา้นท่ี 1.1.2.1  การจดัการมูลฝอยท่ีตน้ทางอยา่งมีประสิทธิภาพ  
   ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์ ร้อยละของมูลฝอยท่ีคดัแยกจากแหล่งก าเนิดและ
น าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบัปี 2560 (2,419.97 ตนัต่อวนั)  
   ค่าเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมายร้อยละ 20,  
ปี พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมายร้อยละ 30 และปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายร้อยละ 40 
   มาตรการสนบัสนุน  เป้าประสงค์ มาตรการท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการคดั
แยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนินตามหลกั 3Rs  
   ตัวช้ีว ัดมาตรการ ร้อยละของมูลฝอยท่ีคัดแยกจากแหล่งก าเนิดและ
น าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบัปี 2560 (2,419.97 ตนัต่อวนั)  
   ค่าเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมายร้อยละ 100,  
ปี พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 และปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 
   โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ มี 2 โครงการ ดงัน้ี 
   1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเ์พื่อน ามาใช้ประโยชน์  
มีงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ คือ ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ เขตคนันายาว 
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   2. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน มีงบประมาณในการ
ด าเนินงาน จ านวน 238,800 บาท ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ คือ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ เขตคนันายาว 
  

2.7 แนวทางการจัดการอาหารส่วนเกนิหรือขยะอนิทรีย์ของต่างประเทศ  
2.7.1 การจัดการขยะอนิทรีย์ของประเทศฝร่ังเศส 

2.7.1.1 ลกัษณะของปัญหาอาหารส่วนเกนิ  
   ประเทศฝร่ังเศสเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซ่ึงมี
นโยบายให้ประเทศ สมาชิกจะต้องด าเนินการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของ
โครงการพฒันาแห่ง สหประชาชาติ (SDGs’ Goal 12) และก าหนดให้การจดัการปัญหาขยะอาหาร
เป็นส่วนหน่ึงของแผนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy Action Plan 
2018) ทั้งน้ีตอ้งมีการจดัการและการป้องกนัการก่อเกิดขยะอาหาร และพฒันาการบริหารจดัการ
อาหารอย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี แผนดังกล่าวยงัก าหนดให้คณะกรรมาธิการแห่งยุโรป
ด าเนินการก าหนด ขั้นตอนและมาตรฐานการจดัการและป้องกนัการเกิดขยะอาหาร เพื่อลดปริมาณ
ขยะอาหารคร่ึงหน่ึง ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมายท่ีโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติก าหนด 
คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปได้มีการแก้ไขปรับปรุง ค าสั่งแห่งสหภาพยุโรปว่า ด้วยการ
จดัการขยะ (Waste Framework Directive 2018) เพื่อให้มัน่ใจว่าประเทศสมาชิกสามารถด าเนินการ
เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายตามแผนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนไดค้  าสั่งดงักล่าว ระบุใหป้ระเทศ
สมาชิกต้องลดปริมาณและการจัดการขยะอาหารท่ีเกิดจากห่วงโซ่อาหาร โดยอย่างน้อยต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   1. ประเทศสมาชิกควรด าเนินการตามขั้นตอนใดก็ตามเพื่อลดปริมาณ
ขณะอาหารให้ได ้ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2568 จากนั้นให้เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2573 
โดยตอ้งจดัท ารายงานความกา้วหนา้ต่อคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปทุกปี 
   2. ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการให้ความส าคัญกับแบ่งปัน หรือ 
บริจาคอาหารส่วนเกินเพื่อการบริโภคต่อผูข้าดแคลนก่อนการน าอาหารเหล่านั้นไปผลิตเพื่อเป็น
อาหารเล้ียงสัตว ์(prioritizing human use over animal feed) และส่งเสริมการใหแ้รงจูงใจ (incentives) 
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีน าอาหารส่วนเกินดงักล่าวไปจดัสรรใหม่ (redistribution) 
   3. ประเทศสมาชิกควรสร้างความเขา้ใจในความหมายของ วนัหมดอายุ 
(use-by) และ ความหมายของ ควรบริโภคก่อน หรือ ผลิตภณัฑมี์สภาพสดและคุณภาพดีเยี่ยมก่อน 
วนัท่ีตามท่ีระบุไว ้(best before) เน่ืองจากผูบ้ริโภคมักจะเข้าใจผิดว่าป้ายผลิตภณัฑ์  อาหารท่ีติด
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สัญลกัษณ์ควรบริโภคก่อนคือป้ายสัญลกัษณ์วนัหมดอายุ จึงเป็นเหตุให้ทิ้งอาหารท่ีสามารถบริโภค
ไดก่้อนเวลา ท าใหเ้กิดขยะอาหารขึ้นอยา่งไม่จ าเป็น 
   4. คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปตอ้งบงัคบัใชเ้กณฑแ์ละขั้นตอนใน
การค านวน ปริมาณขยะอาหาร (EU Platform on Food Losses and Food Waste) 
   จากการผลกัดนัของสหภาพยุโรปดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลให้ประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2561 ประเทศฝร่ังเศส
ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นประเทศท่ีมีดัชนีความยัง่ยืนของอาหารด้านการป้องกันการสูญเสีย
อาหารและลดปริมาณขยะ อาหารได้เป็นอนัดับท่ี 1 ของโลก (Food Sustainability Index: FOOD 
LOSS AND WASTE)7 เน่ืองจากมีนโยบายและมาตรการทางกฎหมายช่วยผลกัดนัการลดปริมาณ
ขยะอาหารส่วนเกินท่ีดีซ่ึงมี รายละเอียดดงัน้ี 

2.7.1.2 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องในการจัดการขยะอาหารของประเทศฝร่ังเศส  
   ประเทศฝร่ังเศสมีเป้าหมายในการลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะ
อาหารอย่างจริงจัง สอดรับกับเป้าหมายของสหภาพยุโรป โดยมีมาตรการกฎหมายเพื่อการลด
ปริมาณการสูญเสียอาหาร  และขยะอาหาร ( food loss and waste) ซ่ึ งมุ่ ง เน้นไปท่ีการเพิ่ม
คุณประโยชน์สูงสุด (optimize) ของอาหารส่วนเกิน (surplus food) โดยการน าไปบริจาคให้กบัผูท่ี้
ต้องการอาหาร ( redistribution) ทั้ ง น้ี  ประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง 3 ฉบับ โดยมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
   1. มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการจดัการอาหารส่วนเกิน ในปีพ.ศ. 2559 
ฝร่ังเศสไดบ้งัคบัใชอ้นุบญัญติัภายใตป้ระมวลกฎหมายว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้ม (the Environment Code) 
เ รี ยกว่ า  Law N. 2016-138 the fight against food waste (Law N. 2016-138 of 11 February) ซ่ึ ง มี
ใจความส าคัญเก่ียวกับการขับเคล่ือนเพื่อลดปริมาณขยะอาหารท่ีเกิดจากผูป้ระกอบการ โดย
ก าหนดให้ตอ้งมีการน าไปบริจาคให้กับผูท่ี้ต้องการอาหารมากกว่าการน าไปทิ้ง ทั้งน้ี กฎหมาย
ดังกล่าวก าหนดให้การด าเนินการเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร ประกอบไปด้วยการป้องกัน 
(prevention) การบริจาคและการผลิตอาหารสัตว ์(donation and animal feed) การน ามาผลิตเพื่อใช้
ใหม่ (recycle) การก าจดัเพื่อน าพลงังานมาใชใ้หม่ (recovery) และการก าจดั (disposal) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ  ปิรามิดล าดับขั้นเพื่อป้องกันการเกิดขยะอาหาร (hierarchy in combating food wastage) ของ 
UNFAO โดยผูจ้  าหน่ายอาหารตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนด ต่อไปน้ี 
   - ต้องบริหารจัดการอาหารตามปิรามิดล าดับขั้นของมาตรการการลด
ปริมาณท่ีจะก่อใหเ้กิดขยะอาหาร 
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   - ตอ้งบริจาคอาหารส่วนเกินท่ียงัคงรับประทานไดใ้ห้แก่ องคก์รการกุศล 
โดยการบริจาคจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัของอาหาร  
   - ห้ามก าหนดกฎเกณฑ์ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดขยะอาหาร เช่น การก าหนด
มาตรฐานรูปลกัษณ์ของอาหารท่ีเป็นวสัดุประกอบอาหาร เช่น ลกัษณะของผกัและผลไม ้และการมี
สัญญาระหวา่งองคก์รวา่ดว้ยการหา้มบริจาคอาหาร 
   - ผูจ้  าหน่ายอาหารท่ีมีร้านคา้ตั้งแต่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป ตอ้งด าเนินการ
ลดปริมาณขยะอาหาร โดยการร่วมมือกับสถานสงเคราะห์ท่ีมีระบบการจัดการด้านการบริจาค
อาหาร 
   2. มาตรการทางกฎหมายวา่ดว้ยการสร้างแรงจูงใจทางภาษี ในการบริจาค
อาหาร ซ่ึงก าหนดไวภ้ายใต้ the General Tax Code มาตราท่ี 238 กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ผูท่ี้
บริจาคอาหารสามารถขอคืนภาษีไดร้้อยละ 60 ของมูลค่า อาหารท่ีบริจาค แต่จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 
0.5 ของผลประกอบการต่อปี ทั้งน้ี หากผูป้ระกอบการไดรั้บการคืนภาษีจากการบริจาคอาหารไม่
เกินท่ีกฎหมายก าหนด ผูป้ระกอบการสามารถน ามาสมทบในปี  ถดัไปได ้โดยสามารถสะสมมูลค่า
เครดิตภาษีสูงสุดไดไ้ม่เกิน 5 ปี 
   3. มาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัทางสุขลกัษณะของการ
บริจาคอาหาร ประเทศฝร่ังเศษตรากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐานของการขนส่ง
อาหารตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 สองฉบบั เรียกวา่ กฎหมายวา่ดว้ยเง่ือนไขทางเทคนิคและสุขลกัษณะของ
การขนส่งอาหาร (the technical and hygienic conditions for the transport of food) 9 และมาตรฐาน 
ของยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งอาหารแต่ละประเภท ( the sanitary and technical standards for 
vehicles transporting food) 10 โดยผูท่ี้ขนส่งอาหารทัว่ไปรวมถึงการบริจาคอาหารจะตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดภายใตก้ฎหมายทั้งสองฉบบั  

2.7.1.3 การบริหารจัดการอาหารส่วนเกนิ 
   จากการท่ีประเทศฝร่ังเศสมีมาตรทางกฎหมายและมาตรการทางนโยบาย
เพื่อผลกัดนัการบริหารจดัการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปริมาณขยะอาหารอย่างเขม้งวด ส่งผลให้มี
องคก์รการกุศลท่ีเป็น ตวักลางการรับบริจาคเพื่อส่งต่อให้กบัสถานสงเคราะห์่หรือผูต้อ้งการอาหาร
จ านวนมาก ปัจจุบนัมีองค์กรการกุศลท่ีด าเนินการรับบริจาคอาหารจากร้านคา้ปลีกในประเทศ
ฝร่ังเศสกวา่ 5,000 แห่ง ทัว่ ประเทศ12 น าโดย Food Banks แห่งประเทศฝร่ังเศส (French Federation 
of Food Banks) เป็นองค์กรการกุศลท่ีเกิดขึ้ นเพื่อลดความหิวโหยของผู ้ท่ีต้องการอาหารได้
ด าเนินการร่วมมือกบัองค์กรความปลอดภยัของอาหารแห่งประเทศฝร่ังเศส (the French National 
Food Safety Agency) และองคก์รการกุศล หลายแห่ง ไดอ้  านวยความสะดวกแก่องคก์รการกุศลดา้น



35 

การบริจาคอาหาร โดยการจดัท าคู่มือแนว ทางการบริจาคอาหาร เรียกว่า Good Hygiene Practices 
คู่มือดังกล่าวมีแนวทางของกระบวนการ  การปฏิบัติท่ีดีของผู ้ปฏิบัติการขนส่งอาหาร เช่น 
กระบวนการตดัสินใจคดัสรรอาหารท่ียงัคงสามารถ รับประทานไดแ้ละเหมาะสมกบัการขนส่ง เป็นตน้ 

2.7.2 การจัดการอาหารส่วนเกนิของประเทศออสเตรเลยี 
2.7.2.1 ลกัษณะของปัญหาอาหารส่วนเกนิในออสเตรเลีย 

   National Waste Report 2018 ซ่ึงเป็นรายงานปริมาณและการบริหาร
จดัการขยะทุก ประเภทรายปีของกระทรวงส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปี
ออสเตรเลียมีขยะอาหารท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน (ไม่รวมภาคการเกษตร) 
ประมาณ 4.2 ลา้นตนั ต่อปี และจากปริมาณดงักล่าวมีเพียง 4 แสนตนัเท่านั้นท่ีมีการรีไซเคิล ทว่า
ส่วนท่ีเหลือเป็นการน าไปฝังกลบ และมีการน าไปผลิตเป็นพลงังานโดยมีสัดส่วนนอ้ยมากคือต ่ากว่า
ร้อยละ 1 รัฐบาลออสเตรเลียไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวจึงไดมี้ยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยขยะอาหาร 
(National Food Waste Strategy) ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดปริมาณขยะอาหารให้เหลือ
คร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ. 2573 ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืนข้อ 12.3 ของ
สหประชาชาติวา่ดว้ยการสูญเสียและการทิ้งอาหาร (food loss and waste)  

2.7.2.2 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารจัดการอาหารส่วนเกนิในออสเตรเลีย 
   ออสเตรเลียมิไดมี้กฎหมายท่ีหา้มซุปเปอร์มาร์เก็ตทิ้งอาหารท่ียงับริโภคได้
ดงัเช่นในประเทศฝร่ังเศส ทว่าทั้งรัฐบาลและซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งก็ไดก้  าหนดเป้าในการลด
อาหารส่วนเกินท่ีตอ้งฝัง กลบ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริจาคอาหารส่วนเกิน รัฐบาลใน
แต่ละมลรัฐของออสเตรเลีย ไดอ้อกกฎหมายเพื่อจ ากดัความเส่ียงของผูบ้ริจาคอาหารจากการถูกฟ้อง
ว่าอาหารท่ีบริจาคเน่าเสียท าให้ผูท่ี้บริโภคมีปัญหาทางสุขภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดทางแพ่งในปี พ.ศ. 2548 ในกรณีของมลรัฐ New South 
Wales ท่ี เ รียกว่า  The Civil Liability Amendment (Food Donation) Act 2005 ซ่ึงมีสารบัญญัติท่ี
คลา้ยคลึงกบัในมลรัฐอ่ืน ๆ ของออสเตรเลีย กฎหมายดงักล่าวบญัญติัว่า ผูท่ี้บริจาคอาหารเพื่อการ
กุศลโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย และอาหารท่ีบริจาคนั้นอยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัในการบริโภค ณ 
เวลาท่ีบริจาคไดรั้บการยกเวน้ ความผิดทางแพ่ง  

2.7.2.3 มาตรการในการลดอาหารส่วนเกนิและขยะอาหาร 
   มาตรการในการลดปริมาณอาหารส่วนเกินนั้ นมีทั้ งหมด 6 รูปแบบ  
เรียงตามล าดบัของความส าคญั คือ  
   1. การลดปริมาณอาหารส่วนเกิน (avoid surplus) ท่ีอาจเกิดจากการ
ประมาณการความต้องการบริโภคทีไม่แม่นย  า ปัญหาดังกล่าวอาจปรับปรุงได้หากมีการใช้
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ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่และ AI ในการประมาณการความตอ้งการของสินคา้อาหารแต่ละประเภท เป็น
ตน้ มาตรการน้ีเป็นมาตรการท่ีส าคญัท่ีสุด 
   2. การน าอาหารส่วนเกินไปบริจาคให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการอาหารโดยตรง หรือ 
ท่ีเรียกว่า “reuse” เพื่อน าไปปรุงอาหารให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการ และส าหรับอาหารบางประเภทอาจน าไป
เป็น อาหารสัตวไ์ด ้ 
   3. มีการน าอาหารไปรีไซเคิล เช่น การท าปุ๋ ย เป็นตน้  
   4. เป็นการน าอาหาร ส่วนเกินไปเป็นวตัถุดิบในสินคา้เคร่ืองส าอางหรือ
อาหารเสริม  
   5. เป็นการน าอาหารส่วน เกินไปผลิตเป็นพลงังาน 
   6.  การน าอาหารส่วนเกินไปฝังกลบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ล าดบัของมาตรการในการลดปริมาณอาหารส่วนเกินท่ีตอ้งฝังกลบเป็นขยะ 

2.7.2.4 การบริหารจัดการอาหารส่วนเกนิในออสเตรเลีย  
   ออสเตรเลียมีองค์กรไม่แสวงหาก าไรท่ีบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน

ขนาดใหญ่ เช่น OZHarvest Foodwise Foodbank, SecondBite หรือ Fare Share เป็นตน้ เพื่อเป็นการ

ตอบสนองนโยบายการลดปริมาณอาหารส่วนเกินท่ีตอ้งฝังกลบ Coles ไดต้ั้งเป้าไวว้่าจะลดปริมาณ

อาหารส่วนเกินท่ีตอ้งฝังกลบให้เหลือคร่ึงหน่ึงภายในปี พ.ศ. 2563 โดยมาตรการท่ีจะด าเนินการ

ไดแ้ก่  
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   1. การท าความตกลงกบัผูรั้บบริจาคอาหารเช่น Foodbank และ Secodbite 

ในการ บริจาค ดูแลรักษาและขนส่งอาหารส่วนเกินตามศูนยก์ระจายสินคา้ใหค้รบทุกแห่งทัว่ ประเทศ  

   2. ส่งเสริมให้มีการน าวตัถุดิบท่ีตกเกรด เช่น มนัหวาน ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบ

ในการผลิต สินคา้อ่ืน ๆ เช่น ก๋วยเต๋ียวมนัหวาน เป็นตน้  

   3. วางขายสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานตาม ขนาด รูปร่าง หรือรูปลกัษณ์ ใน

ราคาถูกเพื่อลด การสูญเสียอาหารท่ียงัปลอดภยัในการบริโภค ซ่ึงมาตรการดังกล่าวมีการใช้ใน 

ประเทศฝร่ังเศสเช่นเดียวกนั เรียกวา่ ตลาดสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน (ugly market)  

2.7.3 การจัดการอาหารส่วนเกนิของประเทศสหรัฐอเมริกา  
2.7.3.1 ลกัษณะของปัญหาอาหารส่วนเกนิ 

   ขอ้มูลขององคก์รอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกา (USEPA) ระบุว่า 

ร้อยละ 13 ของขยะ ท่ีเทศบาลจดัเก็บเป็นขยะอาหาร และในแต่ละปีมีปริมาณอาหารท่ีตอ้งฝังกลบ

ประมาณ 35 ลา้นตนั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 40 ของปริมาณอาหารท่ีบริโภคในแต่ละปี ซ่ึง

ประเมินเป็นมูลค่ากวา่ 1.6 แสนลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี จากอาหารท่ีเป็นขยะมีการน าไปผลิต

เป็นปุ๋ ยหรือผลิตเป็นไบโอแก๊ส (Bio Gas) เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ท่ีเหลือตอ้งฝังกลบหรือเผาท าให้

เกิดปัญหาตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงต่างจากในประเทศยโุรป เช่น สวีเดน เยอรมนี ออสเตรีย เดนมาร์ค และ

องักฤษท่ีมีการพฒันา เทคโนโลยใีนการน าขยะมาผลิตเป็นก๊าซอยา่งแพร่หลาย  

2.7.3.2 กฎหมายท่ีเกีย่วข้องในการบริหารจัดการอาหารส่วนเกนิของสหรัฐอเมริกา  
   สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายท่ีมีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมการบริจาค

อาหารส่วนเกินในปี พ.ศ. 2539 ท่ีมีช่ือว่า Bill Emerson Good Samaritan Act of 1996 ตามสมาชิก

สภาคองเกรส Bill Emerson ซ่ึงเป็นผูเ้สนอกฎหมายสมยัประธานาธิบดีคลินตนั กฎหมายดงักล่าวให้

การยกเว้นจาก ความรับผิดทั้ งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผู ้ท่ีบริจาคอาหารท่ีอยู่ในสภาพดี 

(wholesome) เพื่อการกุศลยกเวน้เพียงในกรณีประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง  

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ไดมี้การออกกฎหมาย Federal Food Donation Act 

of 2008  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริจาคอาหารส่วนเกินแก่องค์กรสาธารณกุศล โดยมี

บทบญัญติัใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งอาหารของหน่วยงานของภาครัฐท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 25,000 เหรียญ สรอ. 

ขึ้นไปตอ้งมีการท า สัญญากับธุรกิจท่ีมีข้อก าหนดให้ในกรณีท่ีมีอาหารส่วนเกิน จะตอ้งบริจาค

ให้กบัองคก์รสาธารณกุศล โดยอิงกบักฎหมายปี พ.ศ. 2539 ในการยกเวน้ความรับผิดทางแพ่งและ

ทางอาญาใหแ้ก่ธุรกิจท่ีบริจาค อาหารดงักล่าว 
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2.7.3.3 มาตรการของภาครัฐในการแก้ปัญหาอาหารส่วนเกนิและขยะอาหาร 
   สหรัฐอเมริกาให้ความส าคญักบัการสร้างฐานขอ้มูลเก่ียวกบัอุปสงค์และ

อุปทานของอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร โดยมีการจดัท าแผนท่ีแหล่ง ท่ีผลิตอาหารส่วนเกินหรือ

ขยะอาหารกว่า 1.2 ลา้นแหล่งทัว่ประเทศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย โรงงาน อุตสาหกรรม ร้านอาหาร 

ศูนยก์ารคา้ และหน่วยงานท่ีรับบริจาคอาหารส่วนเกินหรือรีโซเคิลขยะ อาหารกว่า 4 ,000 แห่งทัว่

ประเทศดว้ย เพื่อส่งเสริมให้มีการท าความตกลงกนัในการบริหารจดัการ อาหารส่วนเกินหรือขยะ

อาหารระหวา่งผูรั้บบริจาคอาหารหรือผูท่ี้รีไซเคิลขยะอาหารในแต่ละพื้นท่ี  

   นอกจากน้ีแลว้ EPA ให้ความส าคญัแก่มาตรการในการลดปริมาณอาหาร

ส่วนเกินโดยการจดัท าคู่มือในการตรวจสอบปริมาณอาหารส่วนเกินหรือท่ีเรียกว่า “waste audit”  

ท่ีมีช่ือว่า “A Guide to Conducting and Analyzing A Food Waste 2014” เอกสารดงักล่าวไดก้ าหนด

ขั้นตอน ในการค านวณปริมาณอาหารส่วนเกินตั้งแต่การเก็บขอ้มูลจากการประมาณการโดยวิธีการ

ต่าง ๆ การแยกประเภทของอาหารส่วนเกินออกจากขยะอาหาร การจดัเก็บขอ้มูลปริมาณรายวนัและ

รายสัปดาห์ โดยมีการน าถงัท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะได ้ตลอดจนวิธีการและทางเลือกต่าง ๆ  

ในการน าอาหาร ส่วนเกินหรือขยะอาหารไปท าประโยชน์แทนการฝังกลบ  

   แต่มาตรการท่ีส าคัญท่ีสุดคือ  การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี  

สหรัฐอเมริกามีมาตรการในการจูงใจใหมี้การบริจาคอาหารมาเป็นเวลานาน และในปี พ.ศ. 2548 ได้

มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ทางดา้นภาษีส่งผลให้ปริมาณอาหารท่ีมีการบริจาคเพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตวั 

คือ ร้อยละ 137 ซ่ึงสะทอ้น ใหเ้ห็นวา่ แรงจูงใจทางดา้นภาษีมีประสิทธิผลในการส่งเสริมการบริจาค

อาหาร  

2.7.3.4 การบริหารจัดการอาหารส่วนเกนิ 
   การบริหารจดัการอาหารส่วนเกินในสหรัฐอเมริกาไม่ต่างจากประเทศอ่ืน 

ๆ กล่าวคือ มี องค์กรการกุศลจ านวนมากท่ีรวบรวมอาหารส่วนเกินจากภาคธุรกิจเพื่อไปแจกจ่าย

ตามแหล่งชุมชนตา่ง ๆ ท่ีตอ้งการอาหาร เช่น Copia เป็น food rescuer ท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ในการจบัคู่

ผูท่ี้ตอ้งการบริจาคอาหาร ส่วนเกินกบัผูท่ี้ตอ้งการบริโภคอาหารดงักล่าว โดยมีอาสาสมคัรท่ีจะรับ

อาหารท่ีตอ้งการบริจาคไปส่งกบัชุมชนท่ีตอ้งการในเมืองใหญ่ 6 เมืองในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นตน้    

   ส าหรับการน าเศษอาหารมาท าปุ๋ ยหรือผลิตเป็นก๊าซนั้นยงัมีขอ้จ ากัดมาก

เน่ืองจากมีตน้ทุนสูง เพียงร้อยละ 3 ของเศษอาหารไดรั้บการรีไซเคิลซ่ึงส่วนมากเป็นการรีไซเคิล
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ของภาคธุรกิจเพื่อใชป้ระโยชน์ในองคก์รเองมิไดเ้ป็นการด าเนินการในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากมีตน้ทุน

สูงไม่คุม้ค่าเชิงพาณิชย ์เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการฝังกลบ  

2.7.4 การจัดการอาหารส่วนเกนิของประเทศสิงคโปร์ 
  ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นเมืองท่ีมีความเป็นมิตรกบัธรรมชาติมากท่ีสุดในเอเชีย 

อีกทั้งยงั ไดรั้บขนานนามว่าเป็นเมืองในสวน (Garden City) ตามแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี 

ลีกวนยู (Lee Kum Yew) ตั้ งแต่ปีค.ศ.1967 ท่ีต้องการให้มีการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรเพื่อสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหป้ระชาชนมีความสุข นอกจากน้ียงัมีวิสัยทศัน์การ

มีตน้ไมเ้ขียวขจีในสภาพแวดลอ้มท่ี สะอาดปราศจากขยะจะบ่งบอกว่าสิงคโปร์เป็นเมืองท่ีมีการ

บริหารจดัการท่ีดีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนเขา้มาในประเทศไดแ้ลว้นั้น ยงัมีปัจจยัท่ี

ท าใหป้ระเทศสิงคโปร์มีการจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพนัน่ คือการวางยทุธศาสตร์ก าหนดนโยบาย 

และเป้าหมายท่ีแน่วแน่ว่าสิงคโปร์จะเป็นเมืองท่ีมีปราศจากขยะ  (Zero Waste Nation) เน้นการลด

ปริมาณและการรีไซเคิลขยะร้อยละ 60 ภายใต้กลยุทธ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีย ั่งยืน 

(Sustainable solid waste management system) ท่ีเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วน เช่น ภาคประชาชนมีการ

คดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง และการใชแ้นวคิด 3Rs เป็นหลกัในการคดัแยกและก าจดัขยะในบา้นเรือน 

โรงเรียน มหาวิทยาลยั และท่ีท างาน โดยมีหน่วยงานเอกชนเป็นผูรั้บสัมปทานในการด าเนินการ

จดัการขยะของประเทศ ภาครัฐภายใตก้ารควบคุมของหน่วยงาน Waste Management Departure 

สังกดั National Environment Agency (NEA) ท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  ประการท่ีหน่ึง การลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Reduce and separate) 

เน่ืองจาก สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ี ท าให้ยงัมีโรงเผาขยะท่ีเปล่ียนเป็นพลงังาน 

(Waste to Energy; WTE) ไม่เพียงพอ ทางออกท่ีดีท่ีสุดจึงเป็นการลดและคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง

ในครัวเรือน โรงเรียน และท่ีท างาน แนวคิด 3Rs จึงมีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมากในการช่วยลดขยะ

และการใชป้ระโยชน์ให้มากขึ้น เช่นเดียวกบัประเทศญ่ีปุ่ น การคดัแยกขยะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 

ขยะทัว่ไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล เช่น แกว้ ขวดพลาสติก กระดาษ และขยะอนัตราย ซ่ึงอยู่ภายใต้

ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม (Environmental Public Health Act.)และ

ข้อบังคับด้านการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Environmental Public Health Regulations) ในสถานท่ี

สาธารณะหรือสถานท่ีท่องเท่ียวจะมีการส่ือสารเพื่อให้ชดัเจนมากท่ีสุดใน  การทิ้งขยะ โดยค านึงถึง

นกัท่องเท่ียวหรือชาวต่างชาติท่ีมีวิธีการคดัแยกขยะในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เพื่อให้เกิดผล

ส าเร็จมากท่ีสุดในการทิ้งขยะ เน้นการแบ่งประเภทขยะตามสีคือ กระป๋องใช้สีเหลือง พลาสติก  
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ใชสี้แดง กระดาษใชสี้น ้ าเงิน และขยะประเภทอ่ืน ๆ หรือขยะทัว่ไปใชสี้เขียว จากนั้นรถจะว่ิงตาม

เส้นทาง ช่วงเวลากลางคืนในการรวบรวมและขนยา้ยขยะในแต่ละจุด  

  ประการท่ีสอง การแยกขยะและการก าจดั (Collection and Disposal) หลงัจากท่ีรถ

ขยะ รวบรวมขยะจากสถานท่ีทิ้งขยะแลว้ จะน าไปยงัโรงคดัแยกขยะเพื่อแยกประเภท ไดแ้ก่ ขยะ

ทัว่ไป ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล เช่น พลาสติกจะถูกบดเป็นช้ินเลก็เพื่ออดัขึ้นรูป ผา่นกระบวนการ

ท าความเยน็พลาสติกจะถูกตดัเป็นเม็ดเพื่อใชเ้ป็นวสัดุของผลิตภณัฑใ์หม่ต่อไป กระดาษจะถูกหั่น

และแช่ในถงัเพื่อให้ไดเ้ยื่อกระดาษ เพื่อน าไปเขา้เคร่ืองสร้างแผ่นกระดาษ ขวดแกว้จะคดัแยกตามสี

เพื่อท าความสะอาดและบดเป็นช้ินเล็กใน กระบวนการหลอมเช่นเดียวกบัโลหะและเหล็กเพื่อสร้าง

เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ต่อไป ส่วนขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิล  ได้จะถูกน าไปยงัโรงเผาขยะ (Waste to 

Energy; WTE) ก่อนการเผามีการชัง่น ้ าหนกัเพื่อให้ทราบน ้ าหนกั และการติดตามผล ใชอุ้ณหภูมิใน

การเผา 800-1,000 องศาเซลเซียส หลงัจากท่ีเผาเสร็จขนาดของขยะจะเหลือเพียงร้อยละ 10 ของ

ขนาดเดิม เถ้าถ่านท่ีได้จากการเผาจะถูกขนส่งไปยงัสถานีโอนถ่ายขยะ Tuas Marine (TMTS)   

 เพื่อน าไปยงัเกาะเซมาเกา (Semakau) ในการถมเพื่อสร้างพื้นท่ีใหม่และเป็นแหล่งเรียนรู้ไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ประเภทถงัขยะของประเทศสิงคโปร์ 
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2.7.5 การจัดการอาหารส่วนเกนิของประเทศญ่ีปุ่น 
  ประเทศญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จดา้นการจดัการขยะอีกหน่ึง

ประเทศ โดยเฉพาะกรุงโตเกียวท่ีเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของโลก มีประชากรอาศัย

หนาแน่นกว่า 12 ลา้นคน แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นขอ้จ ากัดท่ีท าให้การจดัการขยะและของเสียในพื้นท่ีการ

ปกครองพิเศษทั้ง 23 เขตของโตเกียวเกิด ปัญหาหรือมีขยะตกคา้ง ร้อยละ 100 สามารถน ากลบัไปใช้

ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบพลงังาน การแปรรูป และการน าไปใช้เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ต่าง ๆ หากยอ้นกลบัไปในอดีตท่ีผ่านมาโตเกียวมีปริมาณขยะท่ีเติบโตตามเมือง การ

จดัการขยะเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและใช้ระบบผูรั้บเหมาในการจดัเก็บขยะ  

ในปี ค.ศ.1955 เศรษฐกิจของเมืองเติบโตอย่างกา้วกระโดดส่งผลให้ปริมาณขยะของเมืองเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว การจดัการขยะใชว้ิธีฝังกลบและก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการจดัการขยะแต่ยงัไม่

ได้ผลเท่าท่ีควร โรงงานขยะไม่สามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงงาน

อุตสาหกรรมมีการลกัลอบน า ขยะท่ีเจือปนสารปรอทไปทิ้งในทะเลจนท าให้เกิดโรคมินามาตะ 

หรือโรคท่ีเกิดจากสารพิษปรอทปนเป้ือนท าใหป้ระชาชนมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เป็นสาเหตุให้

รัฐบาลประกาศสงครามขยะ (Waste War) ในปีค.ศ. 1971 โรงงานขยะและโรงงานอุตสาหกรรมเร่ิม

วางระบบป้องกันมลภาวะอย่างจริงจัง สนับสนุนให้ครัวเรือน  โรงงาน สถานประกอบการลด

ปริมาณขยะท่ีตนผลิต และจ าแนกประเภทขยะเพื่อรีไซเคิล 

  ประการท่ีหน่ึง การปลูกฝังจิตส านึก (Social Awareness) ประชาชนปลูกฝังแนวคิด

การจดัการขยะตั้งแต่ยงัเด็ก โดยเช่ือว่าเป็นรากฐานส าคญัในกระบวนการจดัการขยะในขั้นตอนต่อ 

ๆ ไป ไดแ้ก่ 1) ครอบครัว ถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส านึกในขั้นแรกและมีอิทธิพลต่อการจดัการ

ขยะทั้งทางตรงและ ทางออ้มของเด็ก และแนวคิดเร่ืองคุณค่าของส่ิงของต่าง ๆ ท่ีปัจจุบนัญ่ีปุ่ นหัน

มาใส่ใจเร่ืองการรีไซเคิลมากขึ้น 2) โรงเรียน ถือเป็นแหล่งอบรมดา้นการจดัการขยะให้กับเด็กท่ี

ส าคญัท่ีสุด โดยสอนเร่ืองขยะทั้งทฤษฎี และปฏิบติัควบคู่เร่ืองส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นหน่ึงในวิชาสังคม

ศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมต่อเน่ืองในหลายปีมุ่งเป้าหมาย การรวมกลุ่ม การท างานเป็นทีม การแบ่ง

หน้าท่ีชดัเจน ใช้ประโยชน์จากขอ้บงัคบัของกลุ่มในการปฏิบติัและ  3) ชุมชน แต่ละแห่งจะมีกลุ่ม

อาสาสมคัรภายในชุมชน มีจุดหมายร่วมกนัคือพฒันาชุมชนของตนเองในดา้น ต่าง ๆ และมีกิจกรรม

ดา้นการจดัการขยะให้เด็กภายในชุมชนมีส่วนร่วมและเขา้ใจรูปแบบการคดัแยกและ  จดัการขยะ

ของชุมชน  
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  ประการท่ีสอง การคดัแยกขยะ (Waste separation) ค  านึงถึงหลกั 3Rs ประชาชน

ญ่ีปุ่ นแยก ขยะออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ขยะเผาไดใ้ห้ใส่ในถุงขยะท่ีก าหนด 2 คร้ังต่อสัปดาห์

เช่น ภาชนะพลาสติกถว้ย หลอด ขวด วสัดุท าความเย็น แผ่นร้อน สารดูดความช้ืน กระเป๋าหนัง 

รองเทา้ ผา้ออ้มกระดาษ แผ่นรอง ส าหรับสัตวเ์ล้ียงน าส่วนท่ีสกปรกออก รวมถึงตุ๊กตายดันุ่น ก่ิงไม้

เศษหญา้ ดอกไมเ้ขย่าเศษสกปรกออกและทิ้ง ในถุงขยะ จ ากดัเพียง 2 ถุงต่อการเก็บแต่ละคร้ัง ขยะ

สดหรือเปียกตอ้งเทน ้ าออกให้หมด เป็นตน้ 2) ขยะเผาไม่ไดใ้ห้ใส่ในถุงขยะท่ีมีขอ้ความระบุในถุง

ชดัเจนว่าขยะเผาไม่ได้1 คร้ังต่อเดือน เช่น ไมแ้ขวนเส้ือพลาสติก ของเล่นพลาสติก ของใชท่ี้ท ามา

จากยางหรือเคร่ืองหนัง เป็นต้น 3) ขยะขนาดใหญ่ จะมีก าหนดวนัทิ้ง โดยเฉพาะและต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมในการทิ้งให้กบัราชการในการรับไปจดัการ หรือสามารถส่งไปยงัศูนย ์จดัการขยะได้

ดว้ยตนเองโดยตรง เช่น เคร่ืองเรือน จกัรยาน เคร่ืองนอน เป็นตน้ และ 4) ขยะท่ีสามารถน ากลบัมา

ใช้ใหม่ได้(Resources) เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก กระดาษชนิดต่าง ๆ กระป๋องเคร่ืองด่ืม  

อะลูมิเนียมท่ีบีบได้เป็นต้น ซ่ึงไม่ตอ้งทิ้งรวมกัน โดยในแต่ละเมืองมีมาตรการการคดัแยกขยะ 

ตาราง คู่มือ รวม ไปถึงสถานท่ีทิ้งขยะและป้ายสัญลักษณ์รายละเอียดในการทิ้งขยะให้ถูกต้อง

แตกต่างกนัออกไป ภายใตก้ฎหมาย Waste Management and Public Cleansing ACT (ACT No.137 

of 1970) ท่ีระบุอ านาจหน้าท่ีให้ ประชาชนคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ทอ้งถ่ินด าเนินการจดัการของเสีย 

รวมถึงบทลงโทษไวช้ดัเจน ซ่ึงการให้ ประชาชนคดัแยกขยะก่อนทิ้งสามารถลดปริมาณขยะลงได้

อยา่งชดัเจนและปฏิบติัจริงจงัมากท่ีสุด  

  ประการท่ีสาม การรวบรวมและขนยา้ย เมืองโตเกียวมีรถขยะประมาณ 1,500 คนั 

หมุนเวียน เก็บขยะทัว่เมืองโตเกียวตามเส้นทางท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่ใหก้ระทบการจราจร รวมถึงการ

บริการเก็บขยะตามบา้นเรือนผูสู้งอายุและผูพ้ิการท่ีไม่สามารถออกมาทิ้งขยะขา้งนอกไดภ้ายในรถ

ขยะส่วนใหญ่มีเคร่ืองบีบอดั ขนาดเลก็ เพื่อช่วยในการลดขนาดขยะก่อนถึงโรงงาน 

  ประการท่ีส่ี  การแยกขยะท่ีโรงงานและการก าจัด (Collection and Disposal) 

หลงัจากรวบรวมขยะจากสถานท่ีทิ้งขยะและคดัแยกแลว้ รถขนยา้ยขยะจะน าขยะแต่ละประเภทเขา้

สู่โรงงานเฉพาะ ไดแ้ก่ ขยะท่ีเผาไดจ้ะน าไปยงัโรงเผาขยะท่ีมีเตาเผาความร้อนถึง 800-1,300 องศา

เซลเซียส ตลอด 24 ชั่วโมง ขยะท่ีเผาไม่ได้น าไปยงัโรงงานเผาขยะเฉพาะ ขยะขนาดใหญ่จะถูก

น าไปยงัโรงบดขนาดใหญ่เพื่อให้ขยะมีขนาด เล็ก ง่ายต่อการน าไปเผาเพื่อลดปริมาณขยะอีกคร้ัง 

และขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่จะน าไปแปรรูป  ซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์ไดอี้กคร้ัง ความ

ร้อนท่ีไดจ้ากการเผาขยะจะไปแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าเพื่อใชใ้น  สาธารณะประโยชน์รวมทั้งการ
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ขายให้กบัเอกชนอีกดว้ย เถา้ท่ีไดจ้ากการเผาไหมจ้ะถูกน าไปท าเป็นคอนกรีต  หรืออิฐบล็อกเพื่อใช้

ในการก่อสร้าง และขยะท่ีถูกบดย่อยละเอียดผ่านกระบวนการก าจดัสารพิษแลว้จะน าไป ถมทะเล

เพื่อสร้างพื้นท่ีใหม่ เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์เป็นตน้ 

2.7.6 การจัดการอาหารส่วนเกนิของประเทศเกาหลใีต้ 
  ประเทศเกาหลีใตเ้ป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีการรีไซเคิลขยะไดดี้และมากท่ีสุด จาก

การจัดอันดับของ Eunomia Research and Consulting บริษัทท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและ

ส านักงานส่ิงแวดลอ้ม แห่งยุโรป ในปีพ.ศ. 2561 ท่ีเน้นการคดัแยกขยะก่อนทิ้งโดยใช้หลกั 3Rs 

เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ รัฐบาล ออกกฎหมายการจดัการขยะ (Waste Control Act.) และ Act of 

Promotion of Saving and Recycling of Resources ท่ีมุ่งเนน้การจดัการ การใชซ้ ้ า และน ากลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่อีกคร้ังอย่างเขม้งวด รวมทั้ง เป้าหมายการลดขยะพลาสติกลงร้อยละ 50 และรีไซเคิล

ร้อยละ 70 โดยอาศยัความร่วมกบัทุกภาคส่วนในการ ด าเนินการ ให้ส าเร็จภายในปีพ.ศ. 2573 ใน

ภาพรวมแลว้สามารถจ าแนกการด าเนินการจดัการขยะของ ประเทศเกาหลีใตไ้ดด้งัน้ี 

  ประการท่ีหน่ึง การคดัแยกและลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด ประชาชนทุกครัวเรือนตอ้ง

มีการคดั แยกขยะเป็นประเภทก่อนน าไปทิ้งท่ีจุดทิ้ง แบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภทหลกั ๆ คือ ขยะ

ทัว่ไป ขยะเปียก และ ขยะรีไซเคิล โดยประชาชนไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนและก าจดั 

แต่ตอ้งซ้ือถุงขยะตามเขตของตน จากร้านสะดวกซ้ือ ไม่สามารถใช้ถุงขยะของเขตอ่ืนมาใช้ได้

เน่ืองจากหน่วยงานทอ้งถ่ินจะไดรั้บค่าธรรมเนียม การเก็บขนและก าจดัจากการขายถุงใส่ขยะนัน่เอง 

ขณะเดียวกนัท่ีจุดทิ้งขยะมีกลอ้งวงจรปิดติดไวเ้พื่อสอดส่อง และลงโทษผูท้  าผิดกฎ มีโทษปรับถึง 1 

ลา้นวอน หรือประมาณ 30,000 บาท มีการจ าแนกขยะตามสีเช่น ถุงสี ขาวส าหรับขยะทัว่ไป สีเขียว

ส าหรับเศษอาหาร แต่ละเขตจะมีท่ีแตกต่างกนัไป ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี  ช ารุดเสียหาย 

(E-Waste) ประชาชนตอ้งติดต่อเขตหรือหน่วยงานทอ้งถ่ินในการซ้ือสต๊ิกเกอร์เพื่อท าเคร่ืองหมาย

ให้หน่วยงานทอ้งถ่ินหรือบริษทัมาเก็บขนน าไปรีไซเคิลหรือก าจดั ส่ิงท่ีน่าสนใจไม่นอ้ยไปกว่าการ

รีไซเคิลขยะประเภทอ่ืนคือการรีไซเคิลขยะอาหาร รัฐบาลไดด้ าเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดดว้ยการให้

สมาชิกในครัวเรือนจ่ายค่าถุงขยะชนิดย่อยไดร้ายเดือนประมาณ 6 ดอลลาร์หรือประมาณ 180 บาท 

ในการน าไปท าปุ๋ ยหมักใช้ในการเกษตรและอาหารสัตว์ซ่ึงส่ งผลต่อการใช้ท่ีดินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจดัการน ้ าไดดี้รัฐบาลไม่เพียงแต่ส่งเสริมใหป้ระชาชนคดัแยกขยะเพียง

อย่างเดียว แต่ยงัได้มีการน านวตักรรมถังขยะอัจฉริยะ (Smart bins) เพื่อช่วยให้คนเข้าถึงง่าย 

นวตักรรมดงักล่าวเป็นการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยจดัการ ถงัขยะจะชัง่น ้ าหนกัอตัโนมติั
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พร้อมค านวณค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บเงินจากผู ้ท่ีมาทิ้งผ่านบัตรประชาชน (Scales and Radio 

Frequency Identification; RFID) ท่ีช่วยระบุตวัตนและบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อความโปร่งใส 

   ประการท่ีสอง การควบคุมบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑ์ มีการก าหนดมาตรฐานและ

ควบคุมไม่ให ้ผูป้ระกอบการบริการสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถยอ่ยสลายหรือใชแ้ลว้ทิ้งได ้  

  ประการท่ีสาม การตั้งศูนยใ์นการใชซ้ ้ า เพื่อให้ประชาชนน าส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่

และยงั สามารถใชง้านไดม้าขายต่อ ในหน่ึงเขตมีอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง โดยอาจใหเ้อกชนด าเนินการได ้ 

  ประการท่ีส่ี การเก็บขนและการก าจดัขยะ (Collection and Disposal) จะเก็บขน

ตาม วนัท่ีก าหนดคือขยะท่ีสามารถเผาไดแ้ละเศษอาหารสามารถทิ้งไดทุ้กวนัขึ้นอยู่กบัเวลาของแต่

ละเขต ส่วนขยะท่ีมีขนาดใหญ่และขยะรีไซเคิลสามารถทิ้งไดเ้ฉพาะวนัองัคารเท่านั้น เป็นตน้ เม่ือ

รวบรวมจากจุดทิ้งขยะแลว้ จะน าไปสู่โรงคดัแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อด าเนินการก าจัดต่อไป

เช่นเดียวกบัประเทศญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6 ประเภทถุงขยะในประเทศเกาหลีใต ้
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2.8 ข้อมูลสถานประกอบการตลาด และส านักงานเขตคันนายาว 
2.8.1 ข้อมูลท่ัวไปของตลาดในพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

  ตลาดในพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ประเภทท่ี 1 และตลาดประเภทท่ี 2 กับฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านักงานเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 ตลาด ดงัน้ี 
  1. ตลาดสายเนตร เลขท่ีตั้ง  8 ซอยรามอินทรา 73 ถนนรามอินทรา  แขวงรามอินทรา 
กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดประเภทท่ี 1 ตลาดท่ีจดัตั้งขึ้นในอาคาร และได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการตลาด และป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั กบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังาน
เขตคนันายาว มีแผงจ าหน่ายทั้งหมด 180 แผง และมีผูค้า้ในตลาด จ านวน 107 คน 
  2. ตลาดนัดรามอินทรา เลขท่ีตั้ง 2/7 ซอยรามอินทรา 83 ถนนรามอินทรา  แขวง
รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี และไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด และป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั กบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
ส านกังานเขตคนันายาว มีแผงจ าหน่ายทั้งหมด 180 แผง และมีผูค้า้ในตลาด จ านวน 86 คน 
  3. ตลาดสวนสยาม ซอย 16 เลขท่ีตั้ ง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 10360, 10361, 12380, 
14513, 14514 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาด 
ท่ีจัดตั้ งในพื้นท่ี และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด และป้ายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั กบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังานเขตคนันายาว มีแผงจ าหน่ายทั้งหมด 262 แผง 
และมีผูค้า้ในตลาด จ านวน 105 คน 
  4. ตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม เลขท่ีตั้ง ซอยสวนสยาม 10 ถนนสวนสยาม แขวง 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี และได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการตลาด และป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั กบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
ส านกังานเขตคนันายาว มีแผงจ าหน่ายทั้งหมด 104 แผง และมีผูค้า้ในตลาด จ านวน 66 คน 
  5. ตลาดม่ิงมิตร เลขท่ีตั้ ง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 7578 ซอยเลขท่ีดิน 607 ถนน 
รามอินทรา  แขวงรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด และป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย กับฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตคันนายาว มีแผงจ าหน่ายทั้งหมด 42 แผง และมีผูค้ ้า 
ในตลาด จ านวน 18 คน 
  6. ตลาดอิชิบะ สเตชั่น เลขท่ีตั้ง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2518 ถนนรามอินทรา แขวง 
รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี และไดรั้บใบอนุญาต
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ประกอบกิจการตลาด และป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยั กบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
ส านกังานเขตคนันายาว มีแผงจ าหน่ายทั้งหมด 262 แผง และมีผูค้า้ในตลาด จ านวน 40 คน 

2.8.2 โครงสร้างความสัมพนัธ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  โครงสร้างความสัมพนัธ์ในการด าเนินงานของบุคลากร ส านักงานเขตคนันายาว 
ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ในตลาด ในดา้นของการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาด พื้นท่ีเขตคนันา
ยาว กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
  1. โครงสร้างของผูบ้ริหารส านักงานเขตคันนายาว สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ระดับ ได้แก่ 1. ผูบ้ริหารระดับสูง (ผูอ้  านวยการเขตคันนายาว) 2. ผูบ้ริหารระดับกลาง (ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการเขตคันนายาว) 3. ระบริหารระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย) และ 4. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
(ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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  2. โครงสร้างความสัมพนัธ์ในการด าเนินงานระหวา่งบุคลากร ส านกังานเขตคนันายาว 
ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 
 
No table of figures entries found. 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8 โครงการความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

 โดยโครงสร้างท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ คือ 
ส านักงานเขตคันนายาว  ท่ีมีฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ท าหน้าท่ีในการดูแลเก่ียวกบัดา้นสุขลกัษณะ ความสะอาด และสภาพแวดลอ้มใน
ตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายท่ีได้ก าหนดไว้  ซ่ึงส านักงานเขตจะท างานร่วมกับ
ภาคเอกชน คือผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ในตลาดในการด าเนินโครงการ แผน หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีทางหน่วยงานไดก้ าหนดขึ้น นั้น 
 

2.9 งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 อรอนงค์ เฉียบแหลม และคณะ (2563 : บทคดัย่อ) เร่ือง แนวทางการจดัการขยะเพื่อเป็น
ชุมชนสีเขียวของต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช ขยะเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนวทางการจดัการ
ขยะของชุมชน และขยะจากตลาดท่ีก าลงัจะพฒันา เพื่อให้เป็นชุมชนและตลาดสีเขียว เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธี วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ดว้ยแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และการส ารวจพื้นท่ี ซ่ึงสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
โดยเป็นผูน้ าในชุมชนไดแ้ก่ ก านันและผูใ้หญ่บา้นทั้ง 10 หมู่บา้น เจา้หน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยบุรีจ านวน 4 ท่าน และปราชญช์าวบา้นจ านวน 2 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า ขยะในชุมชน
ต าบลไทยบุรีส่วนใหญ่เป็นประเภท เศษหญา้ ก่ิงไม ้ขยะจากเศษ อาหาร ขยะทัว่ไป และขยะรีไซเคิล 
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ชุมชนมีการจดัการขยะในครัวเรือนเองโดยการเผา และน าไปทิ้งในพื้นท่ีว่างเปล่า รวมทั้งในส่วน
ของหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขาดงบประมาณ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัการขยะ 
ดงันั้นเพื่อเป็นการจดัการขยะใหเ้ป็นชุมชนสีเขียวจึงควรมีแนวทางในการจดัการขยะ โดยแบ่งเป็น 3 
ระดบั คือตน้น ้ าในระดบัของท่ีมาของขยะ ควรมีการสร้างจิตส านึกแก่ชุมชนดา้น การคดัแยก การ
ลดปริมาณขยะ ระดบักลางน ้าควรมีการจดัเก็บและการจดัส่งขยะไปก าจดัท่ีถูกวิธี และปลายน ้ าควร
มีวิธีการก าจดัขยะหรือ ใชป้ระโยชน์จากขยะท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งตลาดท่ีชุมชนก าลงัพฒันาให้เกิดขึ้น
ควรจดัการในรูปแบบตลาดสีเขียว เนน้การอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑ์
ท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยกระบวนการจดัการขยะดงักล่าวตอ้งใหชุ้มชน หน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการในทุกส่วน 
 ภทัรกมล พลหลา้ และดาริวรรณ เศรษฐีธรรม (2561 : บทคดัย่อ) เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ผูป้ระกอบการค้าในการจัดการขยะของตลาดนัด อ าเภอภูเวียง จังหวดัขอนแก่น การวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการคา้ในการจดัการขยะของ 
ตลาดนดั อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ จ านวน 97 คน และตลาด
นัดจ านวน 8 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
และกิจกรรมแทรกแซง ประกอบด้วยการวิ เคราะห์ปัญหาการวางแผนแก้ไขปัญหา การด าเนิน
กิจกรรมตามแผน และการประเมินผล ระยะเวลาการศึกษาระหวา่ง เดือนธนัวาคม 2559 ถึง มีนาคม 
2560 ผลการวิจยั พบว่า ตลาดผลิตขยะเฉล่ีย 20.45 กิโลกรัมต่อวนั เป็นขยะท่ีย่อยสลาย ได้เฉล่ีย 
17.61 กิโลกรัมต่อวนั และขยะทัว่ไปเฉล่ีย 2.2 กิโลกรัมต่อวนั หลงัด าเนินการ พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
เขา้ร่วมกิจกรรม และร้านคา้ ร้อยละ 96.9 ด าเนินการคดัแยกขยะท่ีร้านคา้ก่อนน าไปทิ้งท่ีถงัขยะ 
สามารถลดขยะไดเ้หลือ 12.42 กิโลกรัม/ วนั ดา้นความรู้ พบว่า ก่อนด าเนินการผูป้ระกอบการมี
ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะในระดับสูง ร้อยละ 95.875 หลงัด าเนินการมีความรู้ในระดับสูง
เพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละ 97.93 
 สุริยะ หาญพิชยั และจนัทร์ฉาย จนัทร์ลา (2561: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี บทความวิจัยน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลล า
นารายณ์ 2) ศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการขยะของเทศบาลต าบลล านารายณ์ และ 3) เพื่อเสนอ
รูปแบบการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
วิธีการศึกษา คือ 1) ใช้แบบสอบถามกบัประชาชนของเทศบาลต าบลล านารายณ์ จ านวน 380 คน 
และ 2) ใชแ้บบสัมภาษณ์กบัเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าชุมชน จ านวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการ
ขยะในครัวเรือนของประชาชนอยู่ในระดบัมาก และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอยู่ในระดบั
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มาก ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะกบัการจดัการขยะในครัวเรือนโดยรวม
และรายดา้น มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รูปแบบ
การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี  มี
ส่วนประกอบคือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3) การมีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผล 
 เอนก ฝ่ายจ าปา (2563 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการขยะแบบมี
ส่วนร่วม ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมศรี อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย การวิจยัปฏิบติัการน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ: 1) ศึกษาสถานการณ์การจดัการขยะของชุมชน 2) ศึกษาการพฒันารูปแบบการ
จดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3) ศึกษารูปแบบแนวทางในการจดัการขยะแบบมีส่วน
ร่วม กลุ่มตวัอย่างคดัเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ยผู ้น าชุมชนผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการจดัการขยะ
จ านวน 35 คน เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และ
กระบวนการสนทนากลุ่ม โดยท าการวิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจยัพบว่า 1. สถานการณ์ขยะของ
ชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นขยะในครัวเรือน ครัวเรือนไม่มีการคดัแยกขยะ
ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ขาดความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชนและผูป้ระกอบการ  2. การ
พฒันารูปแบบการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วยการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและ
แหล่งก าเนิด การคดัแยกขยะ การเก็บรวมขยะ และการน ากลบัมาใชใ้หม่และการน าไปก าจดั รวมถึง
การจดัตั้งกองทุนขยะเพื่อสวสัดิการ 3. รูปแบบแนวทางในการส่งเสริมใหก้ารจดัการขยะแบบมีส่วน
ร่วมประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมของชุมชนมีกลไกขบัเคล่ือนการด าเนินงาน และมีรูปแบบแนวทาง
ในการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ควรก าหนดเป็นนโยบายในการ
ด าเนินการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน  และส่งเสริมการจดักิจกรรมให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนในการจดัการขยะอยา่งถูกวิธี  
 นงนุช ภูพวก และกิตติยา ยงวณิชย ์(2562 : บทคดัย่อ) เร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยของ
ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นจังหวดัท่ีมีจ านวนร้านอาหารมากท่ีสุด คือ มี
จ านวน 71,207 ร้าน เขตยอดนิยมในกรุงเทพฯ ท่ีมีจ านวนร้านมากท่ีสุด คือ เขตวฒันา 4,360 ร้าน , 
ปทุมวนั 3,756 ร้าน, จตุจกัร 3,589 ร้าน, บางรัก 2,890 ร้าน และห้วยขวาง 2,610 ร้าน ตามล าดับ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอมู้ลวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับเจ้าของกิจการ/ผูจ้ดัการ/ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจดัการขยะของร้านอาหารในพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร 50 เขต ด้วยการสุ่มสัมภาษณ์ตัวอย่างร้านอาหารท่ีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่รู้จัก 
เน่ืองจากกลุ่มร้านอาหารกลุ่มน้ีเป็นท่ีนิยม และมีรายไดจ้ากการขายอาหาร ท าให้สามารถเก็บขอ้มูล 
ด้านการจัดการขยะมลูฝอยได้ครบถ้วน และเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับเจ้าหน้าท่ี
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ส านกังานเขตวฒันา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารจดัการขยะจากร้านอาหารไป
ยงัแหล่งก าจดัขยะมูลฝอย การเก็บขอ้มูลอยู่ในระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
ศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ผลการศึกษาพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมมีการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เม่ือพิจารณาการจดัการขยะมูลฝอยเป็นรายด้าน
พบวา่ ดา้นท่ีมีการจดัการขยะมูลฝอยมากท่ีสุดคือ ดา้นการคดัแยกขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ดา้นการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย และดา้นการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ใหม่ โดยในดา้นการคดัแยกขยะมูล
ฝอยร้านอาหารโดยส่วนใหญ่มีการคดัแยก เช่น มีการคดัแยกขยะแห้ง ขยะเปียก การทิ้งขยะแห้ง 
ขยะเปียก จะตอ้งมีถงัขยะมารองรับเสมอ ในด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยพบว่าร้านอาหารท่ี
ให้บริการลูกคา้ เช่น การแพค็สินคา้ให้ลูกคา้จะมีการแพค็ใส่กล่องกระดาษแทนกล่องพลาสติกใช้
หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก ใช้ถุงพลาสติกท่ีย่อยสลายไดเ้ร็วมีการลดขยะโดยการรณรงค์
การใชอ้ย่างประหยดั เช่น กระดาษทิชชู่ และมีกิจกรรม Plastic Free day เพื่อให้ลูกคา้น าภาชนะมา
ใส่อาหารเอง เพื่อลดการใชพ้ลาสติก และในดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ ร้านอาหารบางร้านมีการน า
เศษผลไมท่ี้ทิ้งจากการใช้ เช่น เปลือกมะนาว เปลือกส้ม มาท าน ้ าหมกัชีวภาพ เพื่อใช้ก าจดัแมลง
ภายในร้านแทนสารเคมี โดยวิธีการราดตามพื้นในร้านอาหาร รางระบายน ้ า และบ่อดกั เพื่อช่วย
บ าบัดน ้ าเสีย เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในน ้ าหมักจะเข้าไปช่วยย่อยสลาย
สารอินทรียท่ี์อยู่ในน ้ าเสีย ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการขยะมูลฝอยของร้านอาหาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ร้านอาหารท่ีเปิดกิจการมานาน หรือมีองค์กรขนาดใหญ่และการ
ไดรั้บขอ้มูล ข่าวสารต่างกนัท าให้มีการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนัเม่ือแยกพิจารณาการจดัการ
ขยะมูลฝอยเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีการจดัการขยะมูลฝอยมากท่ีสุดคือ ด้านการคดัแยกขยะ 
มูลฝอย รองลงมาคือดา้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย และดา้นการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชใ้หม่ตามล าดบั 
 นัทฐิลาวลัย ์จรัสวิชากร (2562: บทคดัย่อ) เร่ือง การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการเพื่อให้บริการจดัเก็บขยะในตลาดของกรุงเทพมหานคร งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัญหาแนวทางและแนวโนม้การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการศึกษาการเพิ่มขีด
ความสามารถมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการจัดเก็บขยะในตลาดของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถมีผลต่อการบริหารจดัการ เพื่อใหบ้ริการจดัเก็บ
ขยะในตลาดของกรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีใชวิ้ธีการวิจยัแบบผสมเคร่ืองมือเชิงปริมาณท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูค้า้ในแผงคา้ใน
ตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2) ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 1,603 คนซ่ึงไดม้าจากการค านวณดว้ยสูตร
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การหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro  Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 98% การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัและผูช่้วยอีก 5 คน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2560 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าสหสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์
การถดถอย สรุปผลการวิจยั พบว่า การเพิ่มขีดความสามารถมีความสัมพนัธ์ต่อการบริหารจดัการ 
เพื่อให้บริการจัดเก็บขยะในตลาดของกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติการเพิ่มขีด
ความสามารถมีผลต่อการบริหารจดัการเพื่อให้บริการจดัเก็บขยะในตลาดของกรุงเทพมหานคร  
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 อรอนงค ์โตง้ยะ และหัชชากร วงศส์ายณัห์ (2561 : บทคดัย่อ) เร่ือง ปัญหาการจดัการขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพื้นท่ี  เขตหนองแขม การวิจยัเร่ืองปัญหาขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี (1.) เพื่อศึกษาปัญหาการจดัการขยะ
ของกรุงเทพมหานคร (2.) เพื่อศึกษาวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร 
(3.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร วิธีการศึกษาเป็นการ
ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจะใชวิ้ธีการสัมภาษณ์บุคคล ในพื้นท่ีและวิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจยัพบว่า กรุงเทพมหานครประสบ
ปัญหาในเร่ืองของขยะมูลฝอย เน่ืองจากงบประมาณท่ีใชใ้นการจดัการขยะไม่เพียงพอต่อการจดัการ
กับปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากขึ้น เพราะประชากรมีจ านวนท่ีมากขึ้น ท าให้ขยะมูลฝอยมี
ปริมาณท่ีมากขึ้น อีกทั้งประชาชนในแต่ละพื้นท่ียงัขาดความรู้ใน เร่ืองของการจัดการขยะ จน
กลายเป็นปัญหาขยะลน้เมือง กรุงเทพมหานครมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะ โดยแต่ละ
บา้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ปีละ 240 บาท เพราะขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีปริมาณสูงกว่า
ท่ีอ่ืนๆ โดยภาพรวมประชาชนในบางพื้นท่ีก็พึงพอใจกับการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากมีการมาเก็บขยะมูลฝอยอย่างเป็นเวลา ไม่ปล่อยให้ขยะมูลฝอยลน้ถงั ขยะหลายวนั ส่งผล
ให้ยินยอมท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมแต่โดยดี  เพื่อให้หนา้บา้นของตนเองสะอาด ไม่มีขยะลน้หนา้บา้น 
 ฤทยัวรรณ มีโรจน์ (2562: บทคดัย่อ) เร่ือง การถอดบทเรียนการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
กรณีศึกษา ชุมชนศูนยก์ารคา้หนองแขมหมู่ 2 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร การศึกษาน้ีไดถ้อด
บทเรียนการด าเนินการลดและคดัแยกขยะมูลฝอย ตามแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
(Community – Based Solid Waste Mangment: CBM) ของชุมชนศูนยก์ารคา้หนองแขม หมู่ 2 โดย
ศึกษากระบวนการ ทั้งดา้นบริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้ง 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหา
และอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการ คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชน เอกสารของส านัก
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ส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร และการสังเกตการณ์ ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมการจดัการขยะ
มูลฝอยของชุมชนศูนยก์ารคา้หนองแขมประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง จากการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) จึงท าใหป้ริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชนลดลงอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากเร่ิมด าเนินงาน และชุมชนมีศกัยภาพสามารถพฒันาชุมชน
ให้เป็นตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนเมืองได้อีกด้วย ปัจจยัท่ีส่งผลให้ขยะมูลฝอยชุมชน
ลดลงมี ดังน้ี 1) กรุงเทพมหานครมีนโยบายและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชดัเจน 2) การ
ก าหนดรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมตามองคป์ระกอบขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
3) ผูน้ าชุมชน มีศกัยภาพสูง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดสร้างสรรค ์4) สมาชิกในชุมชนมีความ
ตระหนักและได้รับความเดือดร้อนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และให้ความร่วมมือจดัการขยะมูลฝอย 5) 
การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ ขอ้ตกลงชุมชนท่ีเคร่งครัด 6) บุคลากรท าอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมตน้ มีความ
ตั้งใจแกปั้ญหา 7) มีการส่งเสริมใหค้วามรู้สมาชิกในชุมชนอยา่งใกลชิ้ด 8) มีการติดตามประเมินผล
การท างานอยา่งสม ่าเสมอ 9) งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เพียงพอ 10) มีการประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิก
ชุมชนรับทราบขอ้มูลอยา่งทัว่ถึง 
 พรทิพย ์ใจไทยสงค ์และคณะ (2562: บทคดัยอ่) เร่ือง อิทธิพลของการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
มีต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการตลาดของผูป้ระกอบการ ในตลาดศูนยก์ารคา้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ก าแพงเพชร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีต่อการมี
ส่วนร่วมในการจดัการตลาดของผูป้ระกอบการในตลาดศูนยก์ารคา้ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั    
ก าแพงเพชร กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการในตลาดศูนยก์ารคา้ จ านวน 100 ราย ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ และการ
วิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจยั พบว่า 1) การจดัการขยะมูลฝอยของตลาด ศูนยก์ารคา้ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การลดขยะมูลฝอย การคดัแยก
ขยะการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การขนส่งขนยา้ย การแปรสภาพ และการก าจดัท าลายขยะมูลฝอย 
2) การมีส่วนร่วมในการจดัการตลาดของผูป้ระกอบการในตลาดศูนยก์ารคา้ ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมใน ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3) 
การจดัการขยะมูลฝอยมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการตลาดของผูป้ระกอบการในตลาด
ศูนยก์ารคา้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

3.1 วิธีการศึกษา 

 การศึกษางานวิจยั เร่ือง การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ
แบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 วิธี คือ 1. การสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผูป้ระกอบการตลาด (เจา้ของตลาด) และผูบ้ริหารและ
บุคลากรส านักงานเขตคนันายาวท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาด 2. การสุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา (Quota Selection) ผูค้า้ในตลาด (ผูเ้ช่าแผงขายของในตลาด) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อเสนอแนวทางในการจดัการขยะ 
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาดงัน้ี 
 1. กรอบแนวคิดการศึกษา 
 2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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3.1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INPUT PROCESS 

1. การจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารในตลาดของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีช่วยลดปริมาณขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารท่ีเกิดขึ้น 
 

2. ข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 

1 . ศึกษาการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด
โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก แ บ บ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่ ผูป้ระกอบการ
ตลาด ผู ้ค้า และผู ้บริหาร
และเจ้าหน้า ท่ีส านักงาน
เขตคนันายาวท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
และท าการเปรียบเทียบการ
จดัการขยะในแต่ละตลาด 

1. ได้รูปแบบการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 
2. ไดแ้นวทางการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสม
ในตลาด 
3. ได้ตัวอย่างตลาดท่ีมีการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ท่ีเป็นต้นแบบในการจัดการ
ขยะใหก้บัตลาดอ่ืนได ้ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
น าแนวทางการจัดการขยะ
อินทรีย์เศษอาหารไปปรับ
ใชไ้ด ้

3. เสนอแนวทางการจดัการ
ขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ี
เหมาะสมในตลาด เพื่อให้
ได้ตลาด ท่ีสามารถ เ ป็น
ต้นแบบในการจดัการขยะ
อินทรีย์เศษอาหารภายใน
พื้นท่ีเขต คนันายาว 

OUTCOME 

OUTPUT 
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3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออก 2 วิธี คือ 
3.2.1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

  สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Selection) ในกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
   1) ผู้ประกอบการในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน จาก
ตลาด ทั้งหมด 6 แห่ง ท่ีไดข้อใบอนุญาตจดัตั้งตลาดกบัฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล ส านกังานเขต
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร (เป็นตลาดประเภทท่ี 1 ตลาดท่ีจดัตั้งในอาคาร) 
และตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม, ตลาดสวนสยาม ซอย 16, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ และตลาดนดั
รามอินทรา 83-85 (เป็นตลาดประเภทท่ี 2 ตลาดท่ีจดัตั้งในพื้นท่ี)    
   2) ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว จ านวน 7 คน แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี
   1. ผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการเขตคนันายาว 
   2. ผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตคนันายาว  
   3. ผูบ้ริหารระดับตน้ จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและ
สุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
   4. ระดับปฏิบติัการ จ านวน 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและ
สุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาด 

3.2.2 การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Selection) 
  การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าแบบแบ่งสัดส่วนตามความหนาแน่นของผูค้ ้าหรือ
ผูช่้วยคา้ในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน 17 คน จากผูค้า้ในตลาดทั้ง 6 แห่งท่ี
ได้ขอใบอนุญาตจัดตั้ งตลาดกับฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  
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 ดงันั้น การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีท าการเก็บตวัอยา่งจากแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการจดัการขยะ
ของผูป้ระกอบการตลาด จ านวน 6 คน, ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเขตคนันายาว จ านวน 7 คน และผูค้า้
ในตลาด จ านวน 17 คน รวมทั้งหมด 30 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) และการศึกษาจากขอ้มูลท่ี
มีผูบ้นัทึกไวแ้ลว้โดยผูอ่ื้น (Unobtrusive Research)โดยลกัษณะขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or 
formal interview) ท่ีมีการก าหนดประเด็นขอ้มูลให้อยู่ในกรอบเขตเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยเจาะจงไปท่ีกลุ่ม
ผูป้ระกอบการตลาด จ านวน 6 คน, ผูค้า้ในตลาด จ านวน 17 คน และผูบ้ริหารและบุคลากรส านกังาน
เขตคนันายาว จ านวน 7 คน  
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และ
สืบค้นข้อมูลจาก Internet ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อศึกษาการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด ลดปริมาณขยะอินทรีย์เศษอาหารให้น้อยลง และสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
 
 

รายช่ือตลาด จ านวนผู้ค้า (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1. ตลาดสายเนตร 172 7 

2. ตลาดนดัรามอินทรา 83-85 49 2 

3. ตลาดม่ิงมิตร 18 1 

4. ตลาดอิชิบะ 27 1 

5. ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม 81 3 

6. ตลาดสวนสยาม ซอย 16 87 3 

รวม 434 17 
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3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3.4.1 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

  โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาดงัน้ี 
  1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้ นไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั และผูเ้ช่ียวชาญ ท าการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) เพื่อให้แบบสัมภาษณ์ท่ีจดัท าขึ้นนั้นครอบคลุมในประเด็นด้านเน้ือหาถูกตอ้ง
และสมบูรณ์ สามารถตอบวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยท าเป็นตารางให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมิน แต่ละขอ้ค าถามตามเกณฑว์า่ “สอดคลอ้ง” “ไม่แน่ใจ” และ “ไม่สอดคลอ้ง” 
  2. น าผลการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญมาทดสอบหาความตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวตัถุประสงค์ 
(Item Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะมีการก าหนดคะแนน คือ       
   สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน 1 
   ไม่แน่ใจ ใหค้ะแนน 0 
   ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน 1 
  3. น าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) 
โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี  
 
 
 
 
   เม่ือ IOC คือ Index of Item Objective Congruence หรือค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์ 
    R คือ ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความ 
สอดคลอ้ง  
    n คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  4. เกณฑค์ะแนนในการพิจารณาคะแนน IOC คือ ค่าคะแนน IOC มีระหว่าง -1 ถึง 
1 ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 หรือมีค่ามากกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีผา่นและยอมรับได ้แต่ถา้ค่า IOC 
น้อยกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีไม่ผ่านและไม่สามารถยอมรับได้ต้องปรับปรุงค าถามใหม่ ซ่ึงจากการ

 IOC = ∑ R/n  
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ตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.5 ดงันั้น 
สามารถน าค าถามไปใชใ้นแบบสอบถามและสัมภาษณ์ไดทุ้กขอ้  

 

3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษางานวิจยั เร่ือง การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขต  
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
หรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) กบัผูป้ระกอบการตลาด จ านวน 6 คน, ผูค้า้
ในตลาด จ านวน 17 คน และผูบ้ริหารและบุคลากรส านกังานเขตคนันายาว จ านวน 7 คน โดยมีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

  1. ผูศึ้กษาแนะน าตวั พร้อมท าการนดัหมายกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการสัมภาษณ์ 
  2. ก่อนเร่ิมท าการสัมภาษณ์ผูวิ้จัยแนะน าตนเองพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศให้
ความรู้สึกเป็นกนัเองและบอกวตัถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์ พร้อมทั้งให้ค  ามัน่ว่าจะเก็บขอ้มูล 
ท่ีไดเ้ป็นความลบั รวมทั้งขออนุญาตจดบนัทึกขอ้มูลและบนัทึกภาพ 
  3. ผูศึ้กษาเร่ิมท าการสัมภาษณ์ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการทดสอบ IOC 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ มาสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 30 คน โดยผูว้ิจยัท าการบนัทึกขอ้มูล
จากผูต้อบแบบสัมภาษณ์ หรือให้ผูส้ัมภาษณ์เขียนตอบขอ้มูลด้วยตนเองขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ ณ 
ตอนนั้น 
  4. เม่ือไดแ้บบสัมภาษณ์กลบัคืนมาแลว้ ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบความเรียบร้อย
ของแบบสัมภาษณ์พร้อมทั้งท าการศึกษาและน าขอ้มูลค าตอบท่ีสมบูรณ์ในแบบสัมภาษณ์ดงักล่าว
ไปวิเคราะห์หาขอ้มูลทางขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพต่อไป 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ 

(Structured or formal interview) 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured 
or formal interview) กับผูป้ระกอบการตลาด (เจ้าของตลาด), ผูค้ ้าในตลาด และผูบ้ริหารและ
บุคคลากรเขตคันนายาวท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะเศษอาหารในตลาดพื้นท่ีเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ใชวิ้ธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ท่ีไดจ้ากการ
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ตอบแบบแบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured or formal interview) โดยมีล าดับ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดงัน้ี  
  1. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยน ามาจ าแนกและจดัขอ้มูลให้
เป็นหมวดหมูอ่ยูใ่นประเด็นเด่ียวกนัตามแบบสัมภาษณ์ 
  2. น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีผ่านในขอ้ 1 แลว้มาจดัล าดบัความส าคญัแลว้น ามา
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การบริหารจดัการขยะ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อท่ีจะทราบถึงลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและความแตกต่างกนัของขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล 
  3. น าขอ้มูลท่ีได ้ขอ้ท่ี 2 มาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล โดยอา้งอิงจาก
ข้อมูลทุติยภูมิ  พร้อมทั้ งเขียนรายงานข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีมี 
“รายละเอียด” และ “ลึก” จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการตลาด, ผูค้า้ในตลาด และ
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตคนันายาว 
  ดงันั้น ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) 
และ ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ (Document Research) จะถูกน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยการจ าแนกและจดัระบบข้อมูลให้เป็น 
หมวดหมู่ การตรวจสอบขอ้มูล การเปรียบเทียบขอ้มูล และการตีความขอ้มูล โดยน าขอ้คน้พบจาก
การวิจยัมามาเช่ือมโยงสร้างเป็นขอ้สรุปเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงค์การวิจยัแล้วน าเสนอ
เน้ือหาดว้ยวิธีพรรณนา  

3.6.2 การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
  ผู ้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) จากการ
สัมภาษณ์และ จดบนัทึกมาแลว้ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเพียงพอและความเช่ือถือได้ของ
ขอ้มูลวา่สามารถตอบปัญหาของการศึกษาไดอ้ยา่งครบถว้นหรือไม่ 
   ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงใช้วิธีการตรวจสอบดา้นขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) 
เป็นการตรวจสอบขอ้มูลโดยน าขอ้มูลทั้งในรูปแบบเอกสาร ผลการสัมภาษณ์ท่ีบนัทึก เก็บรวบรวม
มาไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นเวลา สถานท่ี โดยตรวจสอบว่าขอ้มูลเร่ือง
เดียวกนัท่ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย ต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่ มาสรุปรวม
เปรียบเทียบความสอดคลอ้ง รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นให้มีเน้ือหาสาระท่ีสมบูรณ์และครอบคลุม
ประเด็นวิเคราะห์ท่ีก าหนด 
 

 



 

บทที ่4 
 

สรุปผลการศึกษา  

4.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เร่ือง การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ี
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ตวัอย่างกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในตลาด ผูค้า้หรือผูช่้วยคา้ในตลาด และผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขต 
คนันายาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด สามารถสรุปผลการศึกษาจาก
ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นประเด็น ดงัน้ี  
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 1 ผู้ประกอบการในตลาด 
 ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของตลาด 
  จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการตลาด ทั้ง 6 แห่ง พบว่า ตลาดส่วน
ใหญ่มีแผงคา้ประเภท แผงจ าหน่ายผกั แผงจ าหน่ายผลไม ้แผงจ าหน่ายอาหาร และแผงจ าหน่าย  
ของสด เช่น เน้ือหมู เน้ือไก่ ปลา ฯลฯ ซ่ึงแผงคา้ประเภทดงักล่าวลว้นเป็นแผงคา้ท่ีก่อให้เกิดขยะ
อินทรียภ์ายในตลาดจ านวนมาก 
 ประเด็นท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
  จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการตลาด สามารถ
สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 
  1. สภาพปัญหาเกีย่วกบัการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
   1.1 ปัญหาบริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
ท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากมีประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลต้ลาดน าขยะจากบา้นเรือนของตนเองมาทิ้งในถงัขยะ 
ท่ีทางเจา้ของตลาดเตรียมไวส้ าหรับผูค้า้ในตลาด ซ่ึงปัญหาน้ีจะพบใน ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม 
และตลาดม่ิงมิตร 
   1.2 เจา้หน้าท่ีภาครัฐไม่เก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด ปกติจะตอ้งมาท าการ
เก็บขนทุกวนั แต่บางคร้ังมาท าการเก็บขนโดยเวน้ระยะเวลา 2 วนั จึงท าให้ขยะลน้ถงัและตกคา้ง 
อยูใ่นบริเวณดงักล่าวท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ ซ่ึงปัญหาน้ีพบในตลาด 5 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดนดัรามอินทรา 
83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ยกเวน้ตลาด 
สายเนตรท่ีภาครัฐเขา้มาเก็บขนทุกวนั 
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   1.3 ผูค้า้ในตลาด 5 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, 
ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด เช่น ไม่ท าการคดัแยะขยะก่อนทิ้งลงถงัขยะรวม หรือเม่ือท าการคดัแยก
ขยะมาจากแผงคา้ของตนเองแลว้ แต่น าไปทิ้งรวมกบัขยะอ่ืน ไม่ทิ้งแยกตามประเภทขยะตามถงั 
ท่ีวางไว ้ยกเวน้ตลาดสายเนตร 
  2. ผลกระทบที่เกดิจากปัญหาการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
  ปัญหาก ารจัดก ารขยะ เศษอาหารท่ี เกิดขึ้ นในตลาด 5 แ ห่ ง  ได้แ ก่  ตล าด 
นดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม  
ใหข้อ้มูลวา่ส่งผลกระทบในดา้นสุขภาพ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ยกเวน้ตลาดสายเนตร ดงัน้ี 
   2.1 ผลกระทบดา้นสุขภาพ กล่ินเหม็นจากขยะเศษอาหาร ท าใหห้ายใจไม่สะดวก 
   2.2 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดจากการหมกัหมมของขยะเศษอาหาร
ท าให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงและสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ และ
การท่ีผูค้า้ไม่ท าการคดัแยกขยะ หรือคดัแยกมาแลว้แต่น ามาทิ้งท่ีจุดรวมโดยไม่แยกประเภท ท าให้
เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขตท างานยากขึ้น 
  3. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
  แกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในตลาดจ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร,ตลาดนัด
รามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม  
ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยการแจง้ให้เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะของส านักงานเขตเขา้มาเก็บขนขยะทุกวนั 
และกรณีท่ีขยะเกิดการลน้ถงัแจง้ให้เจา้หนา้ท่ีเขา้มาเก็บขนทนัที  ลา้งท าความสะอาดตลาดทุกเดือน
โดยจา้งเจา้หนา้ท่ีของส านกังานเขต และส านกังานเขตจดัจุดทิ้งขยะส าหรับประชาชนภายในชุมชน 
 ประเด็นท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด  
  1. การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสายเนตร, 
ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวน
สยาม ใหข้อ้มูลวา่มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
   1.1. คดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืน เช่น เศษผกั 
ผลไม ้เศษของสด (ไส้ปลา หรือหวัปลา)  
   1.2. น าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปท าปุ๋ ย หรือน ้ าหมกัชีวภาพ เช่น เปลือกไข่ 
น าไปตากและคัว่ไวน้ าไปใส่เป็นปุ๋ ยให้กับตน้ไม ,้ น าเศษผลไมไ้ปเป็นส่วนผสมท าน ้ าจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง, และผกัน าไปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ (ยกเวน้ตลาดอิชิบะท่ีไม่มีการด าเนินการในส่วนน้ี) 
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   1.3. น าขยะอินทรียเ์ศษอาหารส่งต่อให้กบับุคคลท่ีสนใจน าไปเป็นอาหารสัตว ์ 
โดยมีคนมารับเศษผกั ผลไม ้และเศษของสด (หวัปลา เกลด็ปลา ไส้ปลา) ส่งต่อใหก้บัโรงงานอาหาร
สัตว ์หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีสนใจ ซ่ึงจะติดต่อกบัผูค้า้โดยตรง (ยกเวน้ตลาดอิชิบะท่ีไม่มีการด าเนินการ
ในส่วนน้ี) 
  2. การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสายเนตร, 
ตลาดนัดรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาด 
สวนสยาม ให้ขอ้มูลว่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์เศษอาหารได้ เพราะการคดัแยกขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท าให้ปริมาณขยะอินทรีย์เศษอาหารทิ้งลดลง และเหลือ
ปริมาณขยะอ่ืน ๆ ท่ีจะทิ้งลงถงัเท่านั้น 
  3. ผูป้ระกอบการตลาดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนัดรามอินทรา  
83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม เปิดโอกาสให้
ผูค้า้มีส่วนร่วม ในการจดัการขยะ โดยให้ผูค้า้แสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มไลน์ของตลาด และการ
ประชุมประจ าเดือนของผูค้า้ในตลาด สามารถระบุความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร เช่น ถงัขยะ หรือถุงขยะ ฯลฯ และทางเจา้ของตลาดมีการรณรงคใ์หมี้
การคดัแยกขยะน าไปใชป้ระโยชน์ แต่ในตลาดสายเนตรหากผูค้า้ไม่สะดวกท่ีจะน าขยะไปทิ้ง ณ จุด
ทิ้งขยะรวมของตลาดเองได้ ให้ผูค้า้ทิ้ง หรือเก็บรวบรวมไวท่ี้ร้านแผงคา้ของตนเอง และจะให้
พนกังานรักษาความสะอาดของตลาดไปท าการเก็บขนและดูแลความสะอาดทุกคร้ังหลงัเลิกแผงคา้ 
  4. ผูป้ระกอบการตลาดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนัดรามอินทรา  
83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ใหข้อ้มูลวา่มีการ
กระตุน้โดยการรณรงคใ์ห้ความรู้ในการคดัแยกขยะกบัผูค้า้ นอกจากน้ีมีตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม 
สร้างบทลงโทษกรณีท่ีผูค้า้ทิ้งขยะลงบนพื้นท าให้ตลาดสกปรก จะมีบทลงโทษให้มีการหยุดขาย 3 
วนั แต่ตลาดทั้ง 6 แห่งนั้นไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะ เช่น การจดักิจกรรมขยะแลก
แตม้ ฯลฯ  
  5. ผูป้ระกอบการตลาดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนัดรามอินทรา  
83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ใหข้อ้มูลวา่มีการ
ร่วมมือกบัส านกังานเขตคนันายาว โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการขยะ เช่น ร่วมกนั
ก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บ ฯลฯ และร่วมกนัรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การน า
ขยะไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
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 ประเด็นท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหาร  
 ผูป้ระกอบการตลาดทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, 

ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ให้ขอ้มูลว่ามีการปฏิบติั
ตามกฎหมาย หรือขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร โดยการช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะตามหนังสือ
แจง้ช าระค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะท่ีทางฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะออกให้ตาม
ปริมาณขยะท่ีทางเจา้หน้าท่ีเขตไดท้ าการประเมินจากปริมาณน ้ าหนัก และน ามาค านวณค่าใช้จ่าย 
ท่ีตอ้งช าระ แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณในการซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ หรือส่ือต่าง ๆ เก่ียว
การจดัการขยะใหต้ลาด 
 ประเด็น ท่ี  5  แนวทางการจัดการขยะอินทรี ย์ เศษอาหารของตลาดในอนาคต 
  ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม 
และตลาดสวนสยาม ใหข้อ้มูลวา่ควรมีการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางอย่างเคร่งครัด เพื่อใหง้่ายต่อการ
คดัแยกขยะ การเก็บขน และการส่งก าจดั รวมถึงการน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ เช่น ขยะเศษอาหาร
น าไปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ ฯลฯ แต่ตลาดสายเนตร เห็นว่าการจดัการขยะอินทรียใ์น
ตลาดท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัมีความเหมาะสมดีอยูแ่ลว้ และจะด าเนินการแบบน้ีต่อไปในอนาคต 
 ประเด็นท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 
  1. ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดม่ิงมิตร ใหข้อ้มูลวา่เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขต
ควรจดัจุดทิ้งขยะให้กบัประชาชนท่ีอาศยับริเวณใกลเ้คียงตลาด เพื่อลดการน าขยะมาทิ้ง ณ จุดทิ้ง
ขยะรวมของตลาด ป้องกนัการเกิดขยะลน้ถงั และใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของเขตท างานไดง้่ายขึ้น 
  2. ตลาดม่ิงมิตร ให้ขอ้มูลว่าเจา้หน้าท่ีเขตคนันายาวควรเขา้มาเก็บขนขยะทุกวนั 
เพราะมีประชาชนท่ีอาศยัใกลเ้คียงตลาดน าขยะมาทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาด ท าให้ขยะลน้ถงั 
และเกิดการหมกัหมมท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ และมีน ้าจากขยะไหลลงสู่รางระบายน ้า 
 
 กลุ่มเป้าหมายท่ี 2 ผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้าในตลาด 
 จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูค้า้ในตลาด ทั้งหมด 6 แห่ง ท่ีขายของ
ในตลาดโดยสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
  ผูค้า้ในตลาดทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาด
ม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม มีหนา้ท่ีคา้ขายในตลาด และ
ปฏิบัติตามกฎของตลาดอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกับทางตลาด และ
ส านกังานเขตคนันายาว 
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 ประเด็นท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์ในตลาด 
  จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการตลาด สามารถ
สรุปประเด็นไดด้งัน้ี 
  1. สภาพปัญหาเกีย่วกบัการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด  
   พบว่า ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดม่ิงมิตรมีปัญหาท่ีเกิดจาก
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณรอบ ๆ ตลาดน าขยะมาทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาดท่ีจดัเตรียมไว้
ส าหรับผูค้า้ จึงท าใหมี้ขยะลน้ถงัจ านวนมาก และท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็  
   ส่วนตลาด อีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนดัรามอินทรา 83-85,  
ตลาดอิชิบะ และตลาดสวนสยาม ให้ขอ้มูลว่าไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร
ในตลาด เพราะจุดทิ้งขยะรวมของตลาดอยู่ห่างจากชุมชน และมีเจ้าหน้าท่ีของตลาดดูแลพื้นท่ี
ดงักล่าวอยู ่
  2. ผลกระทบท่ีเกดิจากปัญหาการจัดการขยะอนิทรีย์ในตลาด 
   ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่า ตลาดทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, 
ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวน
สยาม ใหข้อ้มูลวา่ตลาดยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงและสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาป ฯลฯ  
  3. การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
   แกไ้ขโดยใหท้างส านกังานเขตจดัจุดทิ้งขยะส าหรับประชาชนให้เพียงพอ
ต่อปริมาณขยะ และจ านวนบา้นเรือนของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ และทางตลาดมีการลา้งท าความ
สะอาดฆ่าเช้ือบริเวณจุดทิ้งขยะรวมทุกคร้ังหลงัจากท่ีเจา้หนา้ท่ีเขตมาท าการเก็บขนขยะ 
 ประเด็นท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด  
  1. การจดัการขยะอินทรียใ์นตลาดทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนดัราม
อินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ผูค้า้ให้
ขอ้มูลวา่ 1. ผูค้า้มีการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืน ก่อนน าไปทิ้ง ณ จุดทิ้ง
ขยะรวมของตลาด 2. น าขยะอินทรีย์ เช่น เศษผกั ไปท าปุ๋ ยหมัก และน ้ าหมักชีวภาพใส่ต้นไม ้
 3.มีการน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหลือเก็บไวบ้างส่วนน าไปเป็นอาหารสัตว ์เช่น อาหารปลา ไก่ 
กระต่าย หรือส่งต่อใหบุ้คคลท่ีสนใจหรือโรงงานน าไปแปรรูปอาหารสัตว์และท าน ้ าหมกัชีวภาพใช้
รดน ้าตน้ไม ้
  2. ตลาดสายเนตรมีการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการคดัแยกขยะ การท าปุ๋ ย
หมกั และการน าขยะไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียง
ตามสาย กลุ่มไลน์ ฯลฯ แต่ตลาดอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาด 
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อิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ให้ขอ้มูลว่าทางตลาดไม่มีการจดักิจกรรม 
ใด ๆ เก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดเพราะผูค้า้ในตลาดแต่ละแผงมีการจดัการดี
อยูแ่ลว้  
  3. การจดัการขยะอินทรียใ์นตลาดทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนัดราม
อินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ใหข้อ้มูล
ว่าสามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรียไ์ด้ เน่ืองจากการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะช่วยลด
ปริมาณขยะในการส่งก าจดั ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก าจดัขยะของรัฐบาล และท าให้เจา้หน้าท่ีเขต
สะดวกในการเก็บขน แต่มีบางส่วนท่ีคิดว่าไม่สามารถลดปริมาณขยะได ้เน่ืองจากปริมาณท่ีเกิดขึ้น
ในแต่ละวนัมีจ านวนมากและไม่สามารถก าจดัไดห้มด 
  4. ตลาดสายเนตร, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ และตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม  
ให้ขอ้มูลว่าทางตลาดเปิดโอกาสให้ผูค้า้มีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดัการขยะ สามารถ
แสดงความคิดเห็น และระบุความตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการจดัการขยะอินทรีย ์โดย 
ผูค้า้สามารถขออุปกรณ์ในการคดัแยกขยะจากทางตลาดได ้เช่น ถุงขยะ และถงัขยะ ณ จุดทิ้งขยะ
รวม แต่ตลาดนดัรามอินทรา 83-85 และตลาดสวนสยาม ไม่มีการจดักิจกรรม/โครงการหรือแนวคิด
ในการเปิดโอกาสให้ผูค้า้มีส่วนร่วมในการจดัการขยะเพราะตลาดให้ผูค้า้ท าการแยกขยะ ณ แผง
ตนเอง และหนา้ท่ีเก็บขนเป็นของพนกังานรักษาความสะอาดของตลาดดูแล  
  5. ตลาดทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนัดรามอินทรา 83-85, ตลาด 
ม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ให้ขอ้มูลว่าทางตลาดมีการ
กระตุน้ใหผู้ค้า้ท าการคดัแยกขยะ นอกจากน้ีตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม มีการก าหนดบทลงโทษกรณี
ท่ีผูค้า้ท าให้ตลาดสกปรกโดยการหยุดขายของ 3 วนั ในส่วนการสร้างแรงจูงใจให้ผูค้า้เขา้ร่วมการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด ทั้ง 6 แห่ง ไม่มีการด าเนินการในส่วนน้ี เช่น การน าขยะไป
แลกแตม้ หรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีตลาดเตรียมไว ้ฯลฯ 
 ประเด็นท่ี 4 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารของตลาดในอนาคต 
  1. ผูค้า้ในตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ให้ขอ้มูลว่าให้มีการ
จดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง โดยผูค้า้คดัแยกขยะท่ีร้านของตนเอง ก่อนน าขยะไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวม
ของตลาด และใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขตคนันายาวมาเก็บขนไปก าจดั หรือน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ เช่น ขยะเศษอาหารน าไปเป็นอาหารสัตว ์ท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ ฯลฯ 
โดยผูค้า้จะคดัแยกไวใ้หบุ้คคลท่ีมาติดต่อน าไปใชป้ระโยชน์  
  2. ผูค้า้ในตลาดสายเนตรใหข้อ้มูลวา่ควรจดัท าโครงการเก่ียวกบัการแปรรูปขยะให้
เกิดประโยชน์ โดยผูค้า้สามารถเรียนรู้และน าไปปฏิบติัใชใ้นครัวเรือนได ้
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ประเด็นท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์ 
 ไม่มี 
 
กลุ่มเป้าหมายท่ี 3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว 

 ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเขตคันนายาว 
  จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เขตคนันายาว จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 
   1. ผูบ้ริหารระดับสูง จ านวน 1 คน ได้แก่ ผูอ้  านวยการเขตคันนายาว มีหน้าท่ี
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายในส านกังานเขตฯ ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บัญญติั 
และนโยบายท่ีก าหนด ฯลฯ และมีอ านาจในการอนุมติัโครงการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 
   2. ผูบ้ริหารระดับกลาง จ านวน 2 คน ได้แก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตคันนายาว  
มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามค าสั่งในการดูแลในแต่ละฝ่ายท่ีได้รับ
มอบหมายภายในส านกังานเขตฯ ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บญัญติั และนโยบายท่ีก าหนด ฯลฯ  
  3. ผูบ้ริหารระดบัตน้ จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ หัวหน้าฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
ภายในฝ่ายใหป้ฏิบติังานตามค าสั่งการปฏิบติังานตามต าแหน่งนั้น ๆ  
  4. ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะอินทรีย์ในตลาด  
มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีตามค าสั่งปฏิบติังานของหวัหนา้ฝ่าย  
 ประเด็นท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
  จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
เขตคนันายาว ในประเด็นสภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด
ทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์
สวนสยาม และตลาดสวนสยาม สามารถสรุปประเด็นไดด้งัน้ี 
  1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
   สภาพปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
   1. บริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น
ส่งผลใหข้ยะลน้ถงัและส่งกล่ินเหมน็รบกวนในตลาด 5 แห่ง ยกเวน้ตลาดสายเนตร 



67 

   2. ผูป้ระกอบการตลาดทั้ง 6 แห่ง ไม่แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐเขา้มาเก็บขน
ขยะในกรณีท่ีมีขยะลน้ถงั ส่งผลให้ขยะเกิดการตกคา้งและส่งกล่ินเหม็น ณ บริเวณพื้นท่ีดงักล่าว
จ านวนมาก 
   3. ผูป้ระกอบการและผูค้า้ในตลาดทั้ง 6 แห่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด เช่น มีการทิ้งขยะลงพื้นโดยไม่มีถงัขยะหรือถุงขยะรองรับ 
ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง รวมไปถึงไม่น าขยะไปทิ้ง ณ จุดท่ีทางตลาดไดก้ าหนดไวใ้นการทิ้งขยะ 
และกรณีท่ีน าขยะไปทิ้ง ณ จุดดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะท าการคดัแยกขยะมาจากแผงค้าของตนเอง  
แต่เม่ือมาถึงจุดทิ้งขยะท่ีทางตลาดไดก้ าหนดไว ้ผูค้า้ไม่ทิ้งขยะแยกประเภทตามถงัขยะท่ีก าหนดไว ้ 
(ทิ้งขยะอินทรีย ์รวมกบัขยะประเภทอ่ืน) 
  2. ผลกระทบท่ีเกดิจากปัญหาในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
   จากสภาพปัญหาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดทั้ง 6 แห่ง ท่ีได้
กล่าวมาส่งผลกระทบในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
   2.1. ผลกระทบดา้นสุขภาพ  
   ขยะเม่ือมีการหมักหมมท าให้เกิดกล่ินเหม็น และเกิดก๊าซพิษท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพมีผลต่อระบบทางเดินหายใจเม่ือมีการสูดดม ซ่ึงก๊าซพิษท่ีเกิดจากการหมกัหมม
ขยะ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ฯลฯ  
   2.2. ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   ขยะเ ม่ือมีการหมักหมมท าให้ เ กิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
    1. ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ เป็นสาเหตุหน่ึงท าใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
ของแมลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ มาไต่ตอม และบินไปตอม
อาหารหรือผิวโต๊ะท าให้มีเช้ือโรคปนเป้ือนไปในอาหาร หากลา้งท าความสะอาดไม่ดี หรือปรุง
อาหารไม่สุกจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
    2. ท าใหเ้สียทศันียภาพต่อผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้มาใชบ้ริการในตลาด 
    3. ท าใหเ้กิดน ้าเสีย  
    4. ท าให้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขตคนันายาวท างาน
ยากขึ้น เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีเก็บขนจะด าเนินการเก็บขนขยะ ณ จุดทิ้งรวมของแต่ละตลาดท่ีก าหนด
ไว ้ในกรณีท่ีไม่มีการคดัแยกขยะแต่ละประเภท และมีการทิ้งรวมในถงัขยะเดียวกนัท าให้เจา้หนา้ท่ี
เก็บขนไม่สามารถแยกขยะได ้และตอ้งด าเนินการส่งก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะอ่อนนุช หรือศูนยก์ าจดั
ขยะสายไหม  
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  3. การแก้ไขผลกระทบจากปัญหาในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด 
   การแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารใน
ตลาดทั้ง 6 แห่ง ท่ีส่งผลกระทบต่อดา้นสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
   3.1. แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ 
    จดัให้มีจุดทิ้งขยะรวมภายในตลาด มีภาชนะหรือถงัขยะรองรับ
แยกประเภทมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น รณรงคใ์ห้มีการคดัแยกขยะโดยสร้างความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ให้คัดแยกขยะและน าขยะไปแปรรูปกลบัมาใชป้ระโยชน์
ต่อได ้และก าหนดเวลาในการจดัเก็บขยะ ในส่วนกรณีท่ีขยะลน้ถงัทางผูป้ระกอบการตลาด หรือ
ผูค้า้สามารถโทรแจง้เจา้หนา้ท่ีใหเ้ขา้มาเก็บขนขยะได ้
   3.2. แกไ้ขผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    ท าการเก็บขนขยะทุกวนัไม่ให้มีขยะตกค้าง ท าความสะอาด
บริเวณจุดพกัขยะทุกวนัหลงัจากเจา้หน้าท่ีเขา้มาเก็บขนขยะ และท าการลา้งตลาดอย่างน้อยอาทิตยล์ะ  
1 คร้ัง พร้อมถงัให้ผูค้า้ทุกแผงลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ ณ แผงคา้ของตนเองทุกวนัหลงั
เลิกแผง ช่วยใหต้ลาดสะอาด ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการเขา้มาใชบ้ริการซ้ือของ 
 ประเด็นท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด  
  1. การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด  
   ส านักงานเขตคันนายาวน าขยะท่ีได้จากการเก็บขนในตลาดไปใช้
ประโยชน์ โดยไดจ้ดัท าขึ้นเป็นโครงการขยะหอม เป็นการน าเศษผลไม ้เช่น เปลือกสัปปะรดไปท า
เป็นน ้ าหมกัชีวภาพ เพื่อน าไปใชเ้ทลงในท่อระบายน ้ าเป็นการลดกล่ินเหม็นจากท่อ และท าให้เกิด
การย่อยสลายจากเช้ือจุลินทรียท์ าให้ช่วยลดการอุดตนัของท่อระบายน ้ า และการน าเศษผกั ผลไม ้
ไปแปรรูปท าเป็นปุ๋ ยหมกั และน ามาเป็นอาหารของไส้เดือนแดงเพื่อน ามูลไส้เดือนไปขาย หรือท า
เป็นปุ๋ ยช่วยเพิ่มสารอาหารใหก้บัผิวดิน 
  2. วิธีดงักล่าวสามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรียท่ี์จะส่งก าจดั ณ แหล่งก าจดัมูล
ฝอยกลางของกรุงเทพมหานครได้ (ศูนย์ก าจัดขยะอินทรีย์อ่อนนุช และศูนย์ก าจัดขยะอินทรีย์ 
สายไหม) เพราะการน าขยะอินทรียไ์ปแปรรูปจะช่วยลดปริมาณน ้ าหนกัขยะอินทรียใ์นการส่งก าจดั 
และลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะได ้(ค่าใชจ่้ายในการก าจดัตนัละ 900 บาท) นอกจากน้ีขยะอินทรีย์
เป็นหวัใจส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย ถา้สามารถจดัการขยะอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การ
จดัการขยะปะเภทอ่ืนก็สามารถด าเนินการไดง้่ายขึ้น  
  3. การร่วมมือกนัระหวา่งส านกังานเขตคนันายาวกบัทางผูป้ระกอบการตลาดไดแ้ก่  
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   3.1 การวางแผนการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด เช่น การ
ก าหนดเวลาในการจดัเก็บขยะ การคดัแยกขยะเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงส านักงานเขตคนันายาว
เขา้ไปด าเนินการเก็บขนขยะ และน าขยะประเภทผกั ผลไมต้ามร้านคา้ต่าง ๆ บางร้านในตลาดเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ ฯลฯ  
   3.2.ร่วมกนัก าหนดสถานท่ีทิ้งขยะรวมภายในตลาดแต่ละแห่งให้มีจุดทิ้ง
ขยะรวมเพียง 1 จุด เพื่อใหส้ะดวกต่อการคดัแยก และการเก็บขนขยะของเจา้หนา้ท่ีเขต 
   3.3. ให้ผูป้ระกอบการจดัหาเจา้หน้าท่ีในการดูแลจุดทิ้งขยะภายในตลาด
ของตนเองก่อนเจา้หนา้เขตมาท าการเก็บขน  
   3.4. ร่วมกนัจดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ ใหมี้การ
คดัแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีสโลแกน คือ “ทิ้งเป็นท่ี เก็บเป็นเวลา” นอกจากน้ีกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั
การจดัการขยะเกิดขึ้น ทางส านักงานเขตเปิดโอกาสให้ทางผูป้ระกอบการ และผูค้า้ สามารถแจ้ง
ประเด็นปัญหา และท าการแกไ้ขปัญหา ท าการหารือร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
 ประเด็นท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอินทรีย์
เศษอาหาร  
  1. การบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหาร 
   มีการน ากฎหมายตามพระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 การเสียค่าปรับกรณีมีการทิ้งขยะในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ก่อให้เกิดความสกปรก และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม กรณีเกิด
ปัญหามีเร่ืองร้องเรียนขยะส่งกล่ินเหมน็ ในส่วนของขอ้บญัญติัของกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการ
คิดค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะตามปริมาณน ้ าหนักขยะท่ีเกิดขึ้น กรณีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
และขอ้บญัญติั เช่น ไม่มาช าระค่าธรรมเนียมตามวนัท่ีก าหนดทางส านกังานเขตจะท าหนังสือแจง้
เตือนให้มาช าระภายใน 15 วนั หากยงัไม่มาช าระทางส านักงานเขตจะรวบรวมเอกสารต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งส านกังานกฎหมายและคดีด าเนินการ ซ่ึงในทางปฏิบติัไม่ด าเนินการในส่วนน้ี  
  2. การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะ 
   ส านักงานเขตไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการในการจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ เช่น ถังน ้ าหมักชีวภาพ กากน ้ าตาล เพื่อใช้ท าน ้ าหมักชีวภาพหรือท าปุ๋ ยหมักภายใน
ส านักงานเขต โดยงบประมาณดังกล่าวมาจากส านักส่ิงแวดลอ้มของกรุงเทพมหานคร จัดสรร
งบประมาณมาใหท้างส านกังานเขต โดยฝ่ายรักษาสะอาดและสวนสาธารณะด าเนินการในส่วนน้ี  
   แต่ในส่วนของงบประมาณในการจดัซ้ือถงัขยะแต่ละประเภทใหก้บัตลาด
ทางส านักงานเขตไม่ไดรั้บเงินจดัสรรในส่วนน้ี เน่ืองจากทางกรุงเทพมหานคร ไดรั้บการทกัท่วง



70 

จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าทางกรุงเทพมหานครไม่มีหน้าท่ีจัดซ้ือถังขยะแจกให้กับ
ประชาชน โดยใหเ้หตุผลวา่ผูก่้อใหเ้กิดขยะหรือก่อมลพิษตอ้งด าเนินการจดัซ้ือถงัขยะดว้ยตนเอง  
  3. การบังคับใช้กฎหมายเกีย่วกบัการจัดการขยะ 
   การบงัคบัใชก้ฎหมายของส านกังานเขตคนันายาวเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
มีความเหมาะสม เน่ืองจากมีกฎหมายท่ีบงัคบัใชช้ดัเจน รวมทั้งมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะใน
เร่ืองของการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีตอ้งด าเนินการ
ในส่วนน้ี  
  4. การติดตามประเมินผลความส าเร็จจากการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ
อนิทรีย์เศษอาหาร 
   4.1 ด้านของการบงัคบัใช้กฎหมาย หรือขอ้บญัญติั ดูจากสถิติการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะจากทะเบียนการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละเดือน และรวมเป็นรายปี  
   4.2 ดา้นนโยบาย และการจดัสรรงบประมาณ ดูจากผลส าเร็จของงานใน
นโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะตน้ทางตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเทียบกบัปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น
ในปีปัจจุบนัเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 ดูค่าเป้าหมายร้อยละในการจดัเก็บค่าธรรมเนียม และการเบิกจ่าย
งบประมาณในการด าเนินการจดัท าโครงการขยะหอม 
 ประเด็นท่ี 5 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารของตลาดในอนาคต  
  แนวทางการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในอนาคตทางหน่วยงานให้ขอ้มูลว่าจะ
เขา้ถึงตลาดให้มากขึ้น โดยการให้ความรู้ในการคดัแยกขยะ หรือการน าขยะอินทรีย์เศษอาหาร
กลบัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยเร่ิมจากให้ผูค้า้ และผูป้ระกอบการตลาดมีการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้
ทางเร่ิมจากแผงคา้ของตนเอง ผูป้ระกอบการควรมีการหาวิธีการน าขยะอินทรียไ์ปใชป้ระโยชน์ เช่น 
ท าปุ๋ ยหมัก ท าน ้ าหมักชีวภาพ ฯลฯ เพื่อลดปริมาณขยะท่ีต้องน าไปก าจัด นอกจากน้ีทาง
กรุงเทพมหานครตอ้งมีความจริงใจในการลดปริมาณขยะ และน าเทคโนโลยีในการเก็บขนขยะมา
ปรับใช ้เพื่อลดการจา้งงานของบุคลากรเจา้หนา้ท่ีในการเก็บขน เช่น รถเก็บขนขยะท่ีใชเ้ทคโนโลยี
ในการเก็บขน โดยใชบุ้คลากรในการขบัรถเพียง 1 คน  
 ประเด็นท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด  
  1. ประสานเจา้หนา้ท่ีของตลาดให้ประชาสัมพนัธ์ให้ผูค้า้ช่วยกนัคดัแยกขยะอย่าง
จริงจงั และเขา้ใจถึงการน าขยะอินทรีย์เศษอาหารไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และสามารถแปรเป็นเงิน
ได ้โดยดูการด าเนินงานจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
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  2. กฎหมายตอ้งมีความเขม้งวดและรุนแรงมากขึ้น เพราะการท่ีกฎหมายไม่มีความ
เขม้งวดและไม่รุนแรงท าให้ประชาชนขาดความรับผิดในการจดัการขยะ และผลกัให้เป็นภาระของ
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐด าเนินการต่อไป 
 จากการสรุปผลการศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด ทั้ง 6 แห่ง สามารถ
น ามาสร้างตารางแสดงสภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด ดงั
ตารางท่ี 4.1. เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารใน
ตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัตน้น ้า ระดบักลางน ้า และระดบัปลายน ้า ต่อไป 
ตารางท่ี 4.1 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 

กลุ่มเป้าหมาย 1 : ผู้ประกอบการตลาด 

สภาพปัญหาและผลกระทบใน
การจัดการขยะอนิทรีย์เศษ

อาหารในตลาด 

ตลาด 

ตลาด 
สาย
เนตร 

ตลาดนัด
ราม

อนิทรา 
83-85 

ตลาด 
มิ่งมิตร 

ตลาด 
อชิิบะ 

ตลาดอมร
พนัธ์สวน
สยาม 

ตลาด
สวน
สยาม 

1. ปัญหาบริเวณจุดทิ้งขยะมี
จ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจาก
มีประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ใกล้
ตลาดน าขยะจากบ้านเรือน
ของตนเองมาทิ้งในถังขยะท่ี
ทางเจ้าของตลาดเตรียมไว้
ส าหรับผูค้า้ในตลาด จนท าให้
ขยะลน้ถงั เกิดการรหมกัหมม
และส่งกล่ินเหมน็ 
 
 
 
 
 

  

✓ 

 

✓ 
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กลุ่มเป้าหมาย 1 : ผู้ประกอบการตลาด 
2. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่เก็บขยะ
ตามเวลาท่ีก าหนด ปกติจะตอ้ง
มาท าการเก็บขนทุกวัน แต่
บางคร้ังมาท าการเก็บขนโดย
เวน้ระยะเวลา 2 วนั จึงท าให้
ขยะล้นถังและตกค้างอยู่ใน
บริเวณดงักล่าวท าให้เกิดกล่ิน
เหมน็ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ไม่ให้ความร่วมมือในการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ในตลาด เช่น ไม่ท าการคดัแยะ
ขยะก่อนทิ้ งลงถังขยะรวม 
หรือเม่ือท าการคดัแยกขยะมา
จากแผงคา้ของตนเองแลว้ แต่
น าไปทิ้งรวมกบัขยะอ่ืน ไม่ทิ้ง
แยกตามประเภทขยะตามถงัท่ี
วางไว ้จนท าใหข้ยะลน้ถงั เกิด
การรหมักหมมและส่งกล่ิน
เหมน็ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กลุ่มเป้าหมาย 2 : ผู้ค้าหรือผู้ช่วยค่าในตลาด 
1. ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณ
รอบ ๆ ตลาดน าขยะมาทิ้ง ณ 
จุดทิ้ งขยะรวมของตลาดท่ี
จดัเตรียมไวส้ าหรับผูค้า้ จึงท า
ให้มีขยะล้นถังจ านวนมาก 
และท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็ 
 
 
 

  

✓ 

 

✓ 
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กลุ่มเป้าหมาย 3 : ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว 
1. บริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวน
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณ
ขยะท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้ขยะลน้
ถงัและส่งกล่ินเหมน็รบกวน 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
เข้ามาเก็บขนขยะในกรณีท่ีมี
ขยะล้นถัง ส่งผลให้ขยะเกิด
การตกคา้งและส่งกล่ินเหม็น 
ณ บริเวณพื้นท่ีดงักล่าวจ านวน
มาก 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ผูป้ระกอบการและผูค้ ้าใน
ตลาด ไม่ให้ความร่วมมือใน
การจัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารในตลาด เช่น มีการทิ้ง
ขยะลงพื้นโดยไม่ มีถังขยะ
หรือถุงขยะรองรับ ไม่มีการ
คดัแยกขยะก่อนทิ้ง รวมไปถึง
ไม่น าขยะไปทิ้ง ณ จุดท่ีทาง
ตลาดได้ก าหนดไวใ้นการทิ้ง
ขยะ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 จากการสรุปผลการศึกษาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสัมภาษณ์ของ
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม สามารถน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารในตลาด ออกมาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ระดับต้นน ้า  
  ปัญหาท่ีพบในระดบัตน้น ้ า คือ ผูค้า้ส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณประโยชน์ในการน าขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงไม่ให้ความร่วมมือในการคดัแยกขยะ ณ แผงคา้ของ
ตนเองก่อนน าไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาด ในกรณีท่ีมีการคดัแยกขยะ ณ แผงคา้ของตนเอง 
แต่ขณะท่ีน าขยะไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาดไม่ได้ทิ้งขยะแยกตามประเภท จนท าให้ขยะ
อินทรียไ์ปรวมกบัขยะประเภทอ่ืน  
  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระดบัตน้น ้าจะมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นสุขภาพ ขยะเม่ือมีการ
หมกัหมมท าให้เกิดกล่ินเหม็น และเกิดก๊าซพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีผลต่อระบบทางเดิน
หายใจ เ ม่ือ มีการสูดดม ซ่ึ งก๊ าซพิษ ท่ี เ กิด จากการหมักหมมขยะ  เ ช่น  ก๊ าซ มี เทน ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ และ 2. ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท าให้เกิดกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึง
ท าให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลง และสัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ  
มาไต่ตอม และบินไปตอมอาหารหรือผิวโต๊ะท าให้มีเช้ือโรคปนเป้ือนไปในอาหาร หากลา้งท าความ
สะอาดไม่ดี หรือปรุงอาหารไม่สุกจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ, ท าให้เสียทศันียภาพต่อผูใ้ชบ้ริการท่ี
เข้ามาใช้บริการในตลาด, ท าให้เกิดน ้ าเสีย และท าให้เจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะของส านักงานเขต 
คนันายาวท างานยากขึ้น ในกรณีท่ีไม่มีการคดัแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกนั ท าให้เจา้หน้าท่ี
เก็บขนไม่สามารถแยกขยะได ้จึงตอ้งด าเนินการส่งก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะอ่อนนุช หรือศูนยก์ าจดั
ขยะสายไหม  
  แนวทางแกไ้ขการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในระดบัตน้น ้า คือ ผูป้ระกอบการ
ตลาดควรร่วมมือกบัทางส านกังานเขตในการจดักิจกรรมหรือโครงการรณรงค์ให้ผูค้า้มีการคดัแยก
ขยะตั้งแต่ตน้ทาง โดยการคดัแยกขยะ ณ แผงคา้ของตนเองก่อนน าขยะไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของ
ตลาด หรือท าการคดัแยกขยะไวเ้พื่อใหบุ้คคลท่ีสนใจน าขยะไปใชใ้หเ้กิด เช่น ขยะเศษอาหารน าไป
เป็นอาหารสัตว ์ท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ ฯลฯ นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการตลาดควรมี
การก าหนดบทลงโทษส าหรับผูค้า้ท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎของตลาดจนท าให้ตลาดสกปรก ส่งผลท าให้
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปใช้บริการตลาด  สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร ได้ถูกก าหนดเป็นเป้าประสงคใ์นแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2556 - 2575) และนโยบายการบริหารจดัการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 โดยระบบการบริหารจดัการขยะท่ีตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพ การ
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แกไ้ขปัญหาปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มขึ้นสามารถท าได้โดยการส่งเสริมการลดและคดัแยกมูลฝอย ท่ี
แหล่งก าเนิดและน าไปใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุดโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยการน าเศษ
อาหารแยกหมกัท าปุ๋ ย น ้าหมกัชีวภาพ ไวใ้ชเ้อง หรือแยกให ้เกษตรกรน าไปเล้ียงสัตว ์
 2. ระดับกลางน ้า 
  ปัญหาท่ีพบในระดับกลางน ้ า คือ บริเวณจุดทิ้งขยะในตลาดมีจ านวนจ ากัด  
ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น และมีประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียงน าขยะมาทิ้ง ณ จุด
ทิ้งขยะรวมของตลาด กรณีท่ีมีขยะลน้ถงัผูป้ระกอบการไม่แจง้ให้เจา้หน้าท่ีเขตเขา้มาเก็บขน และ
ผูป้ระกอบการในตลาดบางแห่งไม่ใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ก่อนท่ี
เจา้หนา้ท่ีเขตมาท าการเก็บขน ซ่ึงเป็นการผลกัภาระการจดัการขยะให้ส านักงานเขตด าเนินการใน
การก าจดัขยะ เป็นการขาดความร่วมมือกนัในการด าเนินการจดัการขยะเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ และ
ลดปริมาณขยะ ค่าใชจ่้ายในการก าจดั 
  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระดบักลางน ้ ามีลกัษณะเด่ียวกนักบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน
ระดบัตน้น ้า 

 แนวทางแกไ้ขการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในระดบักลางน ้า คือ จดัใหมี้จุดทิ้ง
ขยะรวมภายในตลาด และชุมชน มีภาชนะหรือถงัขยะรองรับแยกประเภทมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อ
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น, รณรงคใ์ห้มีการคดัแยกขยะโดยสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานระหว่าง
ส านกังานเขตคนันายาว ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ ให้คดัแยกขยะ น าขยะไปแปรรูปกลบัมาใช้
ประโยชน์ต่อได ้และก าหนดเวลาในการจดัเก็บขยะ ส่วนกรณีท่ีขยะลน้ถงัทางผูป้ระกอบการตลาด 
หรือผูค้า้สามารถโทรแจง้เจา้หนา้ท่ีให้เขา้มาเก็บขนขยะไดท้นัที  ทางหน่วยงานตลาด และผูค้า้ ตอ้ง
ท าการเก็บ กวาด และท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือบริเวณแผงคา้ จุดพกัขยะทุกวนัหลงัเลิกแผง 
หรือหลงัจากเจา้หนา้ท่ีเขา้มาเก็บขนขยะ และทางตลาดตอ้งลา้งตลาดอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง เพื่อ
ช่วยให้ตลาดสะอาด ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการเขา้มาใช้บริการซ้ือของ สอดคลอ้งกับ
นโยบายการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ไดถู้กก าหนดเป็นเป้าประสงคใ์นแผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และนโยบายการบริหารจดัการขยะในชุมชนของ
ภาครัฐภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 โดยระบบการบริหารจดัการขยะท่ี
กลางทางอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อรอใหเ้จา้หนา้ท่ีเขตมาท าการเก็บขนต่อไป 
 3. ระดับปลายน ้า 
  ปัญหาท่ีพบในระดบัปลายน ้ า คือ เจา้หนา้ท่ีเขตไม่ไดท้ าการคดัแยกขยะก่อนน าไป
ก าจดั เน่ืองจากผูค้า้ทิ้งขยะโดยไม่แยกประเภท และทางตลาดบางแห่งไม่มีป้ายแสดงประเภทถงัขยะ
ท่ีชดัเจน เม่ือมีการทิ้งขยะอินทรียร์วมกบัขยะประเภทอ่ืน ท าใหท้างเจา้หนา้ท่ีเขตไม่สามารถคดัแยก
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ขยะได ้และจ าเป็นตอ้งส่งขยะก าจดัทั้งหมดโดยไม่สามารถน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ได ้เน่ืองจากขยะ
อินทรียเ์ป็นหัวใจส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย เม่ือน าไปทิ้งรวมกนัจะท าให้เกิดความสกปรก  
คดัแยกไดย้าก นอกจากน้ีทางกรุงเทพมหานครยงัประสบปัญหาเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ท่ีเกิดขึ้นท าให้เกิดการล่าช้าในการท างานบางส่วน ประกอบกบักฎหมายท่ีไม่เขม้งวด และอ านาจ
หนา้ท่ีในการบงัคบัใชภ้ายในหน่วยงานไม่มีเจาะจงไปท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในระดบัปลายน ้ ามีลกัษณะเด่ียวกนักบัผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน
ระดบัตน้น ้า และกลางน ้า 
  แนวทางแกไ้ขการจดัการขยะอินทรียใ์นระดบัปลายน ้า คือ เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขต
คนันายาว และผูป้ระกอบการตลาด ร่วมกันจดักิจกรรม/โครงการรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการ 
คดัแยกขยะ การน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ ยหมกั น ้ าหมกัชีวภาพ หรือน าไปเป็น
อาหารสัตวใ์ห้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อลดปริมาณขยะ และค่าใชจ่้ายในการก าจดัขยะของหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากน้ีทางกรุงเทพมหานครควรน าเทคโนโลยใีนการจดัการขยะทั้งการเก็บขน การก าจดั มาใช้
ในการด าเนินงานเพื่อให้สามารถด าเนินงานไดเ้ร็วขึ้น และกฎหมายควรมีความเขม้งวด และระบุ
อ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานไปท่ีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุดเพียงฝ่ายเดียว สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ได้ถูกก าหนดเป็นเป้าประสงค์ในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และนโยบายการบริหารจดัการขยะในชุมชนของ
ภาครัฐภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 โดยระบบการบริหารจดัการขยะท่ี
ปลายทางอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

4.2 รูปแบบการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารที่เหมาะสม  
 จากการสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการศึกษาออกมาในระดบัตน้น ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า ท าใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสม คือ รูปแบบการ
จัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารแบบมีส่วนร่วม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอนก ฝ่ายจ าปา, (2563) 
และพรทิพย ์ใจไทยสงค ์และคณะ, (2562) โดยมีขั้นตอนการจดัการ ดงัน้ี 
  1. คดัแยกขยะอินทรีย์เศษอาหารตั้งแต่ต้นทาง โดยผูค้า้คดัแยกขยะอินทรีย์เศษ
อาหารกลบัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดว้ยตนเอง โดยการน าเศษอาหารไปเล้ียงสัตว ์หรือน าไปท าปุ๋ ย
หมกัชีวภาพ ก่อนน าขยะท่ีเหลือไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาด 
  2. ส่งต่อหรือบริจาคขยะอินทรียเ์ศษอาหารให้กบับุคคลท่ีสนใจน าขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยการน าไปแปรรูปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ รวมทั้งการ
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น าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์หรือน าไปให้สัตวบ์ริโภคโดยตรง เช่น เศษผกัไปให้กระต่าย ไก่ และ
ปลา ฯลฯ  
  3. พนกังานรักษาความสะอาดของตลาด และเจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านักงาน
เขตคนันายาวท าการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาด เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน ์โดยการน าไปแปรรูปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้าหมกัชีวภาพ และเป็นอาหารของไส้เดือนแดง ฯลฯ 
  4. เจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะของส านักงานเขตคนันายาวเก็บขนขยะท่ีเหลือจากการ
น าไปใชป้ระโยชน์ โดยการน าไปก าจดัใหถู้กวิธี 
 ซ่ึงจากรูปแบบการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมสามารถน ามาปรับใชใ้ห้เขา้กบั
ขั้นตอนการบริหารจดัการขยะอินทรียแ์ละอาหารส่วนเกินท่ีดีได ้โดยบริหารการจดัการขยะตาม
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO) ร่วมกับโครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) ท่ีไดเ้ผยแพร่ขอ้แนะน าในการแกปั้ญหาขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน โดย
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน เรียงจากวิธีการท่ีควรด าเนินการมากท่ีสุด (most preferable option) ไปยงัวิธี
ท่ีควรด าเนินการนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีการน ามาปรับใช้จากเดิมแนวคิด 3R และเพิ่ม 
recovery การเผาเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า จนกลายเป็นแนวคิด 4R ดงัน้ี 1) Reduce ลดปริมาณอาหาร
ท่ีตอ้งทิ้ง 2) Reuse น าอาหารท่ียงัรับประทานไดไ้ปบริจาคน าไปเป็นอาหารสัตว ์3) Recycle น าไป
แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน เช่น ปุ๋ ย และน าหมกัชีวภาพ และ4) recovery การเผาเพื่อใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า แต่กรณีของขยะอินทรียส่์วนใหญ่ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนสูงจึงไม่คุม้ค่าต่อการน ามาเผาเพื่อ
ผลิตเป็นพลงังานความร้อน ขอ้แนะน าในการแกปั้ญหาขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน สอดคลอ้ง
กบัมาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการจดัการอาหารส่วนเกินของประเทศฝร่ังเศษในขอ้ก าหนดตอ้ง
บริหารจดัการอาหารตามปิรามิดล าดบัขั้นของมาตรการการลดปริมาณท่ีจะก่อให้เกิดขยะอาหาร 
และมาตรการในการลดอาหารส่วนเกินและขยะอาหารของประเทศออสเตรเลีย โดยอาศยัความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงัต่อไปน้ี ดงัน้ี 
  1 .  ก าร ป้องกัน  (prevention) คื อ  ก าร ป้องกันการ ก่อให้ เ กิ ดขยะอาหาร  
โดยภาครัฐควรมีมาตรการการป้องกนัการเกิดขยะอาหารในทุกขั้นของห่วงโซ่ เช่น การสนบัสนุน
การพฒันาเทคโนโลยีดา้นการขนส่งท่ีดีเพื่อป้องกันการสูญเสียและก่อให้เกิดขยะอาหารจากการ
ขนส่ง และการหา้มไม่ใหมี้การก าหนดมาตรฐานรูปลกัษณ์ของอาหารในการจ าหน่ายซ่ึงเป็นตน้เหตุ
ส าคญัของการสูญเสียอาหาร อาทิ การห้ามการก าหนดลกัษณะของผกัและผลไมใ้นการจ าหน่ายว่า
ตอ้งมีเปลือกหุม้ห่อท่ีดี เป็นตน้ 
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  2. การเพิ่มคุณประโยชน์ (optimization) คือ การป้องกนัการทิ้งอาหารส่วนท่ีเกิน
ความต้องการโดยไม่จ าเป็นด้วยการส่งต่ออาหาร ( redistribution) ไปยงัแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด เช่น การน าอาหารส่วนเกินมาส่งต่อเพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว ์เป็นตน้ 
  3. การน ามาผลิตเพื่อใช้ใหม่ (recycle) คือ การน าขยะอาหารไปเขา้กระบวนการ
ผลิตเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ ประกอบดว้ยการท าน ้ าหมกัชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการหมกัย่อยแบบ
ไร้อาหาร และการผลิตปุ๋ ยเพื่อการเกษตร 
  4. การก าจัดเพื่อน าพลังงานมาใช้ใหม่ ( recovery) คือ การน าขยะอาหารท่ีมี
ความช้ืนต ่า มาเผาเพื่อผลิตเป็นพลงังานความร้อน ทั้งน้ี ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนสูงตอ้งใชพ้ลงังาน
ในการเผาสูง และท าใหเ้กิดมลพิษมากกวา่ขยะอาหารท่ีมีความช้ืนต ่า ดงันั้น ขยะอาหารท่ีมีความช้ืน
สูงจึงไม่คุม้ค่า ต่อการน ามาเผาเพื่อผลิตเป็นพลงังานความร้อน โดยควรน าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ
หรือปุ๋ ยเพื่อการเกษตรในกระบวนการรีไซเคิล หรือการเผาโดยไม่น ามาผลิตเป็นพลงังานมากกวา่ 
  5. การก าจดั (disposal) คือ การน าขยะอาหารท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ไป
ก าจดั อยา่งถูกวิธี ประกอบดว้ยการเผาโดยไม่น ามาผลิตเป็นพลงังาน การฝังกลบ และการทิ้งร่วมกบั
น ้ าเสีย เพื่อการบ าบดั ทั้งน้ี การฝังกลบ และการบ าบดัน ้ าเสีย สามารถน าไปสู่การผลิตพลงังานจาก
การดกัจบัก๊าซชีวภาพได ้
 

4.3 ตลาดต้นแบบ  
 จากการสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการศึกษาออกมาในระดบัตน้น ้า 
กลางน ้า และปลายน ้า จนไดรู้ปแบบการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสม จากกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้ง 3 กลุ่ม มาท าการเปรียบเทียบการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด เพื่อใหไ้ดต้ลาดท่ีมีความ
พร้อม และสามารถเป็นตน้แบบในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมไดใ้นอนาคต คือ 
ตลาดสายเนตร เน่ืองจากทางตลาดมีความพร้อมในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ใน
การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด และสามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเกิดขึ้น
ได ้ดงัน้ี  
  1. ตลาดสายเนตรไม่มีปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดจากการจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารในดา้นสุขภาพ แต่จะมีผลกระทบในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากมีแมลงและสัตวพ์าหะน าโรค 
เช่น หนู และแมลงวนั แต่ทางผูป้ระกอบการตลาดมีการควบคุมโดยการใชก้าวดกัหนูและการลา้งท า
ความสะอาดด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือตลาดอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง และให้ผูค้า้ลา้งท าความสะอาดแผงคา้ของ
ตนเองทุกคร้ังหลงัเลิกแผง  
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  2. ตลาดสายเนตรมีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสม โดยมีการคดัแยก
ขยะอินทรีย์เศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืน และการน าขยะอินทรีย์เศษอาหารไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การน าไปแปรรูปท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ รวมทั้งการน าไปแปรรูปเป็น
อาหารสัตว ์ฯลฯ 
  3. ตลาดมีความพร้อมในดา้นของสถานท่ีในการจดัตั้งจุดทิ้งขยะรวม โดยมีการคดั
แยกขยะแต่ละประเภทออกจากกนั และสามารถน าถงัขยะขนาดใหญ่ท่ีรถเก็บขนสามารถยกไป
ก าจดัไดส้ะดวก โดยไม่ตอ้งใชค้นงานในการยกถงัขยะเทขยะ 
  4. มีพนักงานรักษาความสะอาดประจ าตลาด ท าหน้าท่ีดูแลความสะอาดทั้งหมด
ภายในตลาด ตั้งแต่การท าความสะอาดเก็บกวาดเศษผกั เศษอาหารต่าง ๆ, ท าการเก็บขยะ ณ แผงคา้
ของผูค้า้มาทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวม, ท าการคดัแยกขยะ ณ จุดทิ้งขยะรวมทุกวนัหลงัเลิกแผง เพื่อรอให้
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตมาเก็บขนไปก าจดั และท าการลา้งตลาดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
  5. ผูป้ระกอบการตลาดมีความรู้ ความตระหนักถึงความส าคญัในการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารภายในตลาด มีความเคร่งครัดให้ผูค้า้ปฏิบติัตามกฎของตลาด และหน่วยงาน
ภาครัฐ 
  6. เจ้าของตลาดให้ความร่วมมือในการด า เนินงานกับทางส านักงานเขต 
คันนายาวในการจัดการขยะ เช่น มีการร่วมมือในการวางแผนการจัดการขยะ ร่วมกันก าหนด
ระยะเวลาในการจดัเก็บ  และร่วมกนัรณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การน าขยะไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ ฯลฯ 
 

4.4. การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
4.4.1 การวิเคราะห์ ด้วย SWOT ANALASIS 

  จากการสรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดพื้นท่ีเขต
คนันายาว กรุงเทพมหานคร สามารถน ามาท าการวิเคราะห์ดว้ย SWOT ANALASIS เพื่อให้เขา้ใจถึง
มุมมองความตอ้งการของ stkeholders โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weaknees), 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 4 
ระดบั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง(ผูอ้  านวยการเขตคนันายาว), ผูบ้ริหารระดบักลาง(ผูช่้วยผูอ้  านวยการ
เขตคนันายาว), ผูบ้ริหารระดบัตน้ (หัวหนา้ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ และหัวหนา้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) 
และระดบัปฏิบติัการ(เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานของส านักงานเขตคนันายาว) และ 2. ภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ในตลาด ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได ้ดงัตารางท่ี 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์ ดว้ย SWOT ANALASIS หน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐ 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknees) 

S1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน W1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
S1.1 มีโครงสร้างท่ีชัดเจนตามสายการบงัคับ
บญัชา สามารถสั่งการไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองการบริการให้แก่ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

W1.1 ภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีมีปริมาณมาก
เกินกว่าโครงสร้างสายการบงัคบับญัชาท่ีมีอยู่ 
ควรพิจารณาขยายฐานต าแหน่ง 

S1.2 มีหน่วยงานท่ีครอบคลุมในการจัดการ
ปัญหาทุกเร่ือง เร่ืองร้องเรียนได้รับการแก้ไข
รวดเร็ว ภายในก าหนดเวลา ไม่มีเร่ืองคงคา้ง 

 

S1.3 มีความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคและการ
ส่ือสาร 

 

S1.4 มีการควบคุมอาคาร ส่ิงก่อสร้าง สถาน
ประกอบการต่าง ๆ และป้ายโฆษณาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

 

S1.5 มีการอบรมหลกัสูตรตามหลกัสุขาภิบาล
อาหารให้กับผูป้ระกอบการและผู ้คา้ในตลาด 
รวมถึงครูและนกัเรียน 

 

S2 ด้านบุคลากร W2 ด้านบุคลากร 
S2.1. มีการท างานเป็นทีม  W2.1. บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณ

งานในปัจจุบนั และตามนโยบายของผูบ้ริหาร 
เช่น เจ้าหน้าท่ีเก็บขนขยะ หรือกวาดขยะ ไม่
เพียงพอต่อปริมาณท่ีเกิดขึ้ น เน่ืองจากเม่ือมี
บุคคลในต าแหน่งนั้นลาออกก็จะไม่มีการจ้าง
ต่อเป็นการยบุต าแหน่งนั้นออกไป 

S2.2. มีการประสานงานกนัไดดี้ และชดัเจน 

S2.3. มีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย  
มีประสบการณ์ในการท างานมาเป็นเวลานาน 
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หน่วยงานภาครัฐ 
S3 ด้านงบประมาณ W3 ด้านงบประมาณ 
 S3.1มีงบประมาณในการพฒันาเขตครอบคลุม
ในด้านกายภาพ สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

W3.1. การบริหารการจัดการงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรรมาบางคร้ัง ไม่สามารถด าเนินการ
ไดใ้นบางโครงการ เน่ืองจากติดขดัในเร่ืองขอ้
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และหลกัเกณฑต่์างๆ 

S4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ W4 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
S4.1 มีวสัดุอุปกรณ์ตามภารกิจของแต่ละฝ่าย W4 . 1 . วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์  เ ค ร่ื อ ง มื อ ต่ า ง ๆ

(เคร่ืองจกัรกล) ท่ีไดรั้บจดัสรรมาไม่สอดคลอ้ง
กบัภารกิจ และสภาพพื้นท่ีในการท างาน หรือ
ในบางคร้ังปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุม
ได้ท า ให้ต้อง เพิ่ ม  ลด  ห รือ เป ล่ียนแปลง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่าง ๆ 

 W4.2 .  ว ัสดุอุปกรณ์ หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังานบางอย่างไม่เพียงพอ
หรือมีแต่สภาพเก่า ช ารุด เช่น รถเก็บขนขยะมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการเก็บขยะในแต่ละวนั 

 W4.3.ระบบสารสนเทศยงัไม่ทนัสมยั และขาด
ประสิทธิภาพ ควรได้รับการปรับปรุงโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จากหน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้อง 
หรือหน่วยงานกลางจดัหาหน่วยงานภายนอก
ด าเนินการ 

S5 ด้านการบริหารจัดการ W5 ด้านการบริหารจัดการ 
S5.1 มีกระบวนการในการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการติดตามงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลตามพนัธกิจ 

W5.1 ภาระงานมีมากท าให้การบริหารจัดการ
ขาดความชดัเจน  

 W5.2 ไม่มีการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน ท าให้
ผูป้ฏิบติังาน ขาดทกัษะในการใชง้านในระบบ
สารสนเทศ 
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หน่วยงานภาครัฐ 
S6 ด้านท าเล ท่ีตั้ง/อาคาร สถานท่ี W6 ด้านท าเล ท่ีตั้ง/อาคาร สถานท่ี 
S6.1 อาคาร สถานท่ีมีขนาดเพียงพอในการ
ปฏิบติังาน 

W6.1  ท า เล  ท่ีตั้ ง  ไม่ เหมาะสม เ น่ืองจาก
ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการล าบาก ไม่
มีรถขนส่งสาธารณะผา่น ยกเวน้รถแทก็ซ่ี 

 W6.2 อาคารส านักงานใช้มาเป็นเวลานาน 
บางส่วนตอ้งซ่อมบ ารุง 

 W6.3 สถานท่ีจอดรถในการบริการประชาชนมี
จ านวนจ ากดั 

S7 ด้านส่ิงแวดล้อม W7 ด้านส่ิงแวดล้อม 
S7.1 มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน ้ า
ท่วมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการลอกท่อ
ระบายน ้ าและการขุดลอกคูคลอง รวมทั้งการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงในคู
คลอง 

 W7.1 มีประชาชนบางกลุ่มขาดระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบในการทิ้งส่ิงของในท่ี
สาธารณะหรือการใช้ ท่ี  สาธารณะเป็นท่ี
ประโยชน์ส่วนตน 

S7.2 มีการเฝ้าระวงัตรวจสอบคุณภาพน ้ าในคู
คลองสายหลกัและคูคลองอ่ืน ๆ ท่ีมีปัญหาน ้ า
เน่าเสียเป็นประจ าและมีการบ าบัดน ้ าเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง 

 

S7.3  กวดขันสถานประกอบการ สถานท่ี
โครงการก่อสร้างใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย 

 

S7.4 การจดัการด้านขยะมูลฝอยมีการจัดเก็บ
มูลฝอยทุกวนั และน ามูลฝอยน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยการท าปุ๋ ย และน ้าหมกัชีวภาพ 

 

S8 ด้านคุณภาพชีวิต W8 ด้านคุณภาพชีวติ 
S8.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในพื้นท่ี เพื่อเป็นชุมชนเข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได ้มีการประชุมกรรมการ
ชุมชนประจ าเดือน 

W8.1 มีประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนท่ีขาด
แคลนรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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หน่วยงานภาครัฐ 
S8.2 มีการท างานระบบเครือข่ายท าให้มีการ
ท างานอย่างเป็นระบบและเสริมความเขม้แข็ง
ให้แก่กลุ่มอาสาสมคัรต่าง ๆ เช่น อาสาสมคัร
เฝ้าระวงัภยัและยาเสพติด 

 

S8 .3  มีการป้องกันและประสานงานเพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น 
ไขเ้ลือดออก, โรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019, 
โรคเอดส์ 

 

S8.4 มีการจดัการดา้นสุขลกัษณะดา้นต่าง ๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น 
การตรวจร้านอาหาร ตรวจตลาด ฯลฯ 

 

S9 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาพื้นท่ี 

W9 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาพื้นท่ี 

   S9.1 จัดการประชุมกรรมการชุมชนและ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นท่ีเป็นประจ าทุก
เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

W9.1 ประชาชนบางกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือใน
การด าเนินงานกบัหน่วยงานภาครัฐ 

S10 ด้านการบริหารจัดการภายใน W10 ด้านการบริหารจัดการภายใน 
  S10.1 มีระบบการให้บริการท่ีมีความสะดวก
รวดเร็ว เนน้การบริการศูนยบ์ริการราชการฉับ
ไวใสสะอาด (BFC) 

W10.1 มีประชาชนบางกลุ่มขาดระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบในการทิ้งส่ิงของในท่ี
สาธารณะหรือการใช้ ท่ี  สาธารณะเป็นท่ี
ประโยชน์ส่วนตน 

  S10.2 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้
ทราบถึงกิจกรรมและการบริการของเขตอย่าง
ทัว่ถึงโดยมีช่องทางต่าง ๆ เช่น, เฟสบุ๊ค, การ
นัดหมายล่วงหน้า หรือทางหนังสือราชการ 
ฯลฯ 

 

  S10.3. สามารถจดัการปัญหาการร้องเรียนให้
ไดรั้บการแกไ้ขตามก าหนดเวลา 

 

ปัจจัยภายนอก 
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หน่วยงานภาครัฐ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1  ด้ านผลกระทบจากนโยบาย รั ฐบาล
กฎหมายการเมือง 

T1 ด้านผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลกฎหมาย
การเมือง 

 O1.1 ปฏิบติัตามนโยบายการจดัการขยะของ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ต า ม แ ผ น พั ฒ น า
กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
เป้าหมาย "มหานครแห่งความปลอด" 

T1.1 การออกกฎหมาย ระเบียบใหม่ๆท าให้
หน่วยงานต้องศึกษากฎหมายและปรับตัวใน
การปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนั 

  T1 . 2  มี ก า รถ่ า ย โอนภาร กิ จ  แต่ ไม่ โอน
งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ 

  T1.3 นโยบายการบริหารจะเปล่ียนแปลงไป
ตามวาระของการด ารงต าแหน่ง ท าให้งานต่าง 
ๆ ท่ีก าลงัด าเนินอยูเ่กิดความขดัขอ้ง 

 T1.4 งานนโยบายจ าเป็นตอ้งด าเนินการ มีผล
ต่อการด าเนินงานตามแผน 

 T1.5 ข้าราชการต้องสนองตอบต่อนโยบาย
การเมือง ถา้รักษาสมดุลไม่ดีจะเกิดผลเสียต่อ
ตนเองและงาน 

O2 ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมห
ภาค 

T2 ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเชิงมห
ภาค 

O2.1  ผู ้ประกอบการมีศักยภาพและมีการ
บริหารจัดการเป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ท าให้สามารถหาตลาด จ าหน่ายสินค้าและ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

T2.1  สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลให้
ประชาชนสนใจเร่ืองการท่องเท่ียว และการซ้ือ
ของลดนอ้ยลง 

O2.2 มีศูนยก์ารคา้ภายในพื้นท่ี ท าให้มีแหล่ง
ซ้ือขายสินคา้ทุกระดบั 

 

O3  ด้ า น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น สั ง ค ม
ประชากรศาสตร์ 

T3  ด้ า น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น สั ง ค ม
ประชากรศาสตร์ 
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หน่วยงานภาครัฐ 
   O3.1 ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นท่ีให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินโครงการต่างๆ 

T3.1 การเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นท่ีและมี
ประชากรแฝงเขา้มาอาศยัในพื้นท่ีท าให้ไม่ได้
รับความร่วมมือในการพฒันาพื้นท่ี 

   O3.2 ประชากรในพื้นท่ีมีการต่ืนตัวท่ีจะ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นมากขึ้น 

T3.2 ประชาชนบางกลุ่มขาดส านึกร่วมในการ
รักษาสภาพแวดล้อม เช่น มีการทิ้งขยะในท่ี
สาธารณะ ทิ้งขยะไม่แยกประเภท ฯลฯ 

O4  ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ภายนอกท่ีเกีย่วข้อง 

T4  ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ภายนอกท่ีเกีย่วข้อง 

O4.1 น าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินการช่วยเพิ่ม
โอกาสการท างานอยา่งโปร่งใส เช่น ระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้ง 

T4 .1  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาท าให้
หน่วยงานไม่สามารถจดัหางบประมาณในการ
จดัหาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้

O4.2 การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังาน
เป็นไปดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

T4.2 มีการน าเทคโนโลยีหลายระบบมาบงัคบั
ใช ้ท าใหต้อ้งบนัทึกขอ้มูลซ ้าๆกนัหลายระบบ 

O4.3 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นช่องทางให้
ประชาชนเขา้มาใชบ้ริการสะดวก 

T4.3 การติดต่อส่ือสารให้ซ่อมหรือแก้ไข
ปัญหาล่าชา้เม่ือระบบการป้อนขอ้มูลมีปัญหา 

O4.4 การน าเทคโนโลยีมาใช้ท าให้บุคลากร
ต่ืนตวัท่ีจะพฒันาตนเอง 

 

 
ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์ ดว้ย SWOT ANALASIS หน่วยงานภาคเอกชน 

หน่วยงานภาคเอกชน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้ ้าส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการขยะอินทรีย ์

W1 ผู ้ประกอบการ และผู ้ค้าส่วนใหญ่ขาด
ความตระหนกัเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

S2 ผูป้ระกอบการตลาดมีความพร้อมทั้ งใน
ดา้นของงบประมาณ บุคลากร และพื้นท่ีในการ

W2 ผูค้า้ส่วนใหญ่ไม่ใหค้วามร่วมมือในการคดั
แยกขยะ 
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หน่วยงานภาคเอกชน 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการขยะ ยกตวัอย่าง 
ตลาดสายเนตร 
S3 ผูป้ระกอบการ และผูค้ ้า ให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติตามค าสั่ งและค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ีเขตคนันายาว 

 

S4 มีบุคคลเข้ามาติดต่อเพื่อน าเศษผัก เศษ
อาหารต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดย
น าไปเป็นอาหารสัตว ์ฯลฯ  

 

S5 ตลาดทั้ง 6 แห่ง มีใบอนุญาตจดัตั้งตลาดใน
พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
O1 มีการน าเคร่ืองมือเก่ียวกับการจัดการขยะ
มาใชง้าน เช่น ถงัขยะแบบถงัเหล็ก สามารถยก
ไปก าจดัเลยโดยไม่ตอ้งใช่คนเท และมีรถโฟ
ลิฟส าหรับยกขยะเทลงในถงั ฯลฯ 

T1 ผู ้ค้าในตลาดมีการสับเปล่ียนอยู่ตลอด 
ส่งผลต่อการท ากิจกรรม หรือประชาสัมพนัธ์
ในการร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างผูค้ ้ากับเจ้าของ
ตลาด 

O2 มีการน าขยะอินทรีย์ เศษอาหารไปใช้
ประโยชน์ไดด้ว้ยตนเอง เช่น น าไปท าปุ๋ ยหมกั 
ท าน ้ าหมัก ส่งต่อให้บุคคลท่ีสนใจน าไปเป็น
อาหารสัตว ์

T2 พื้นท่ีในการก าหนดจุดทิ้งขยะส่วนใหญ่มี
จ านวนจ ากดั 
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4.4.2 การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix 
  น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) น ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์  (Strategy Formulation) 
เป้าหมายในการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
  1. ภาครัฐ 
  การวิเคราะห์กลยุทธ์การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของกรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองปราศจากขยะ (Zero Waste City) ดงัตารางท่ี 4.4 
 ตารางท่ี 4.4 การวิเคราะห์กลยทุธ์การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของหน่วยงานภาครัฐ  

 ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (O) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (T) 

ประเด็นท่ีเป็น
จุดแข็ง (S) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- การออกกฎหมาย หรือขอ้บญัญติัใหเ้ขม้งวด 
ชัดเจนและรุนแรงมากกว่าเดิม (S1.1, S2.1, 
S2.2, S2.3, S7.3, O1.1, O3.2, O4.1, O4.2, 
O4.3) 
- การวางยุทธศาสตร์ก าหนดนโยบาย และ
เป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ี
ปราศจากขยะ (Zero Waste City) เนน้การลด
ปริมาณและการรีไซเคิลขยะ  (S3.1, S4.1, 
S5.1, S7.4, S10.1, S10.2, S10.3, O1.1, O4.1, 
O4.2) 

กลยุทธ์เชิงพฒันา (ST) 
-  อัพ เ ดทกฎหม า ย  ห รื อ
ข้ อ บั ง คั บ ใ ห้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ปัจจุบัน และแบ่งอ านาจใน
ก า ร ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
(S1.1, S2.1, S2.2, S2.3, S5.1, 
T1.1, T1.3) 

ประเด็นท่ีเป็น
จุดอ่อน (W) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 
- มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสร้าง
แรงจูงใจทางภาษี (S1.1 S2.1 S2.2 S5.1 S7.3 
S10.1 S10.2 O3.2 O4.1 O4.2 O4.3 O4.4) 
- ส่งเสริมใหมี้การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู ้ประกอบการตลาด และผู ้ค้าในตลาด 

กลยุทธ์เชิงถอย (WT) 
- ปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ช า ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ ห้
สามารถใชง้านไดง้่าย มีความ
เสถียรมากขึ้น สามารถช าระ
ค่าธรรมเนียมผ่ าน Mobile 
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 ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (O) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
(W7.1, W9.1, W10.1, O1.1, O3.1, O3.2, 
O4.4) 

Banking (W2.1, W4.3, W5.2, 
T4.1, T4.2, T4.3) 

   
  2. ภาคเอกชน 
  การวิเคราะห์กลยุทธ์การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารของกรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองปราศจากขยะ (Zero Waste City) ดงัตารางท่ี 4.5  
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์กลยทุธ์การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของหน่วยงานภาคเอกชน 

 ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (O) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (T) 

ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง 
(S) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการคดัแยก
ขยะอินทรีย์เศษอาหาร สามารถ
เพิ่มรายไดใ้ห้กบัผูค้า้ในตลาด โดย
การจัดตั้ งกลุ่มท าน ้ าหมักชีวภาพ 
ท าปุ๋ ยหมกั ภายในตลาด(S1 S3 S4 
S5 O1) 
- น าเทคโนโลยีเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
ซ้ือถงัขยะแบบเหล็กท่ีสามารกยก
ไปก าจัดได้โดยไม่ต้องใช้คนเท 
ฯลฯ (S2 T1) 

กลยุทธ์เชิงพฒันา (ST) 
- จดักิจกรรมรณรงค์เก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะและการน าขยะไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ประจ าทุกเดือน 
โดยประส านคว าม ร่ ว ม มื อ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ฯลฯ (S3 T1) 

ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน 
(W) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 
- สร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะ
และน าขยะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
เช่น การจดัการโครงการขยะแลก
แตม้ ฯลฯ (W1 W2 T1) 

กลยุทธ์เชิงถอย (WT) 
- ก าหนดกฎระเบียบของผู ้ค้า
ก่อนเขา้มาท าการคัดการคา้ขาย
ในตลาด เช่น ก าหนดในสัญญา
การคา้ขายว่าตอ้งคา้ขายในตลาด
อย่างน้อย 1 เดือน หากไม่ครบ
ก าหนดจะไม่จ่ายค่ามดัจ า 
(W1 W2 T1) 
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บทที ่5 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เร่ือง การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ี
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ตวัอย่างกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในตลาด ผูค้า้หรือผูช่้วยคา้ในตลาด และผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขต 
คนันายาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด สามารถอภิปรายผลการศึกษา
จากการสรุปผลการศึกษาจากผูต้อบแบบสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น
ประเด็น ดงัน้ี 
 ประเด็น 1 ข้อมูลท่ัวไปของตลาด 
  จากการสรุปผลการศึกษาตลาดในพื้นท่ีเขตคนันายาวทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นแผง
คา้ประเภทจ าหน่ายผกั แผงจ าหน่ายผลไม ้แผงจ าหน่ายอาหาร และแผงจ าหน่ายของสด เช่น เน้ือหมู 
เน้ือไก่ ปลา ฯลฯ ซ่ึงแผงคา้ประเภทดังกล่าวล้วนเป็นแผงค้าท่ีก่อให้เกิดขยะอินทรีย์เศษอาหาร
ภายในตลาดจ านวนมาก ซ่ึงขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเกิดขึ้นมาจากการตดัแต่งผกั ผลไม ้เศษหมูสด 
ไก่สด หรือปลา ฯลฯ สอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะใน
รูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นเฉพาะ คือ ไม่มีการตดัแต่งเศษผกั ผลไมต้ั้งแต่ในสวน 
แต่น ามาตดัแต่งส่วนท่ีเสียออกก่อนตั้งจ าหน่าย ณ แผงคา้ในตลาด ในส่วนของผูค้า้มีหน้าท่ีปฏิบติั
ตามกฎของตลาด และผูป้ระกอบการมีหน้าท่ีควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเ รียบร้อยของตลาด 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐมีอ านาจหน้าท่ีในการ
บริหารงานและปฏิบัติตามกฎหมาย บงัคบัใช้กฎหมายหรือขอ้บญัญัติท่ีเก่ียวกับการจดัการขยะ  
โดยแบ่งอ านาจหน้าท่ีและการบริหาร ออกเป็นระดับ ได้แก่ ผูบ้ริหารระดับสูง จ านวน 1 คน คือ 
ผูอ้  านวยการเขตคนันายาว มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีภายในส านกังานเขตฯ 
ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บญัญติั และนโยบายท่ีก าหนด ฯลฯ และมีอ านาจในการอนุมติัโครงการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่าย, ผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 2 คน คือ ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขตคนันายาว มี
หนา้ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตามค าสั่งในการดูแลในแต่ละฝ่ายท่ีไดรั้บมอบหมาย
ภายในส านักงานเขตฯ ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บญัญติั และนโยบายท่ีก าหนด ฯลฯ, ผูบ้ริหาร
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ระดบัตน้ จ านวน 2 คน คือ หัวหนา้ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลภาระหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีภายในฝ่ายใหป้ฏิบติังานตามค าสั่งการ
ปฏิบติัตามต าแหน่ง, ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 2 คน คือ เจา้หน้าท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและสุขาภิบาล 
และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะอินทรีย์ในตลาด  
มีหน้าท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีตามค าสั่งปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย ซ่ึงอ านาจในการ
ด าเนินการในต าแหน่งและระดบัต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะตลาด พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเษกษา, 2551: เล่ม 125 ตอน
ท่ี 13 ก) ก าหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
เขตอ านาจ โดยอาจด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนไดห้รืออนุญาต
ให้บุคคลใดด าเนินการแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินก็ได ้และยงัให้อ านาจ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการจดัเก็บส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย
ไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และมีการก าหนดลกัษณะของตลาดสดหลายประการ รวมทั้ง
ท่ีตั้งของตลาดสดตอ้งอยู่ห่างไม่นอ้ยกว่า 100 เมตรจากแหล่งท่ีก่อเกิดมลพิษ ของเสีย โรงเล้ียงสัตว ์
แหล่งโสโครก ท่ีก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย อนัอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัเวน้แต่จะมีการ
ป้องกนัซ่ึงเจา้พนักงานสาธารณสุขไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้และตอ้งจดัให้มีท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ี
รองรับขยะอย่างเพียงพอท่ีจะรองรับขยะในแต่ละวนั และมีลกัษณะเหมาะสมตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท่ีส าคัญตลาดทุกแห่งต้องได้รับ
ใบอนุญาตการจดัตั้งตลาด และผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งตลาดประเภทท่ี 1 หรือ ตลาดประเภทท่ี 2 
ตอ้งไม่กระท าการและตอ้งควบคุมดูแลมิใหส้ะสมหรือหมกัหมมส่ิงใดส่ิงหน่ึงในตลาดสด จนท าให้
สถานท่ีสกปรกรกรุงรังเป็นเหตุร าคาญเกิดมลพิษท่ีเป็นอนัตรายหรือเป็นท่ีเพาะพนัธุ์สัตวห์รือ แมลง
ท่ีเป็นพาหะน าโรค ถ่ายเทหรือทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีจดัไวส้ าหรับรองรับขยะ 
  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กบัการจดัการส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ส านกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร) การจดัการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยเป็นอ านาจ หน้าท่ีของกรุงเทพมหานครในฐานะราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และสามารถออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อ ก าหนด
อตัราค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการเก็บ ขนหรือ ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 20 (4) และ
ตอ้งปฎิบติัตามนโยบายการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ไดถู้กก าหนดเป็นเป้าประสงค์
ในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) นอกจากน้ีมีพระราชบญัญติัรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  หมวด 1 การรักษาความ
สะอาดในท่ีสาธารณะและสถานสาธารณะ มาตรา 6 เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือบริเวณ
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อาคารท่ีอยู่ติดกบัทางเทา้ มีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกบัอาคาร ในกรณีท่ีเป็น
ตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดท่ีขายอาหารหรือสินคา้ประจ าทุกวนัหรือเฉพาะคราว ให้เจา้ของตลาดมี
หน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดทางเทา้ท่ีอยู่ติดกบัตลาด และให้ผูค้รอบครองส่วนหน่ึงส่วนใดของ
ตลาดมีหนา้ท่ีรักษาความสะอาดบริเวณตลาดท่ีตนเองครอบครอง 
 ประเด็นท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์ในตลาด 
  จากการสรุปประเด็นสภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรีย์ของ
ตลาด พบประเด็น ดังน้ี 1. ปัญหาบริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
ท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากมีประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใกลต้ลาดน าขยะจากบา้นเรือนของตนเองมาทิ้งในถงัขยะ 
ท่ีทางเจา้ของตลาดเตรียมไวส้ าหรับผูค้า้ในตลาด ซ่ึงปัญหาน้ีจะพบใน ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม 
และตลาดม่ิงมิตร ส่วนตลาด อีก 4 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาดนัดรามอินทรา 83-85, ตลาด 
อิชิบะ และตลาดสวนสยาม ไม่มีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาด เพราะจุดทิ้งขยะรวม
ของตลาดอยู่ห่างจากชุมชน และมีเจา้หนา้ท่ีของตลาดดูแลพื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงประเด็นดงักล่าวมีผูใ้ห้
ขอ้มูลตรงกนัทั้ง 3 กลุ่ม รวมถึงจากการสังเกตของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ดว้ย 2. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่
เก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด ปกติจะตอ้งมาท าการเก็บขนทุกวนั แต่บางคร้ังมาท าการเก็บขนโดยเวน้
ระยะเวลา 2 วนั นอกจากน้ีผูค้า้ในตลาดไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารใน
ตลาด เช่น ไม่ท าการคดัแยกขยะก่อนทิ้งลงถงัขยะรวม หรือเม่ือท าการคดัแยกขยะมาจากแผงคา้ของ
ตนเองแลว้ แต่น าไปทิ้งรวมกบัขยะอ่ืน ไม่ทิ้งแยกตามประเภทขยะตามถงัท่ีวางไวจึ้งท าให้ขยะลน้
ถงัและตกคา้งอยูใ่นบริเวณดงักล่าวท าให้เกิดกล่ินเหม็น ซ่ึงปัญหาน้ีพบในตลาด 5 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาด
นดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม 
ยกเวน้ตลาดสายเนตรท่ีภาครัฐเขา้มาเก็บขนทุกวนั และผูค้ ้าให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ
อินทรีย ์เอนก ฝ่ายจ าปา, 2563 ว่าสถานการณ์ขยะมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้น โดยเกิดจากผูค้า้ไม่มีการ
คดัแยกขยะขาดความร่วมมือและความตระหนักในการจดัการขยะอินทรีย ์ เกิดความมกัง่าย ขาด
ความส านึกถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นท าใหเ้กิดผลกระทบต่าง ๆ ตามมา 
  ผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด ได้รับ
ผลกระทบดา้นสุขภาพในตลาด 5 แห่ง สาเหตุเกิดจากกล่ินเหม็นของขยะ และเกิดก๊าซพิษท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจเม่ือ
มีการสูดดม ยกเวน้ตลาดสายเนตรเพียงตลาดเดียวท่ีไม่ได้รับผลกระทบในส่วนน้ี เน่ืองจากทาง
ตลาดมีพนักงานรักษาความสะอาดของตลาดเก็บขนขยะและท าความสะอาดจุดทิ้งขยะไม่ให้เกิด
กล่ินเหมน็ ในส่วนของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในตลาดทั้ง 6 แห่ง สาเหตุเกิดจากกล่ินเหม็นของ
ขยะท าให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงและสัตวพ์าหะน าโรค เช่น หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ 
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มาไต่ตอม และบินไปตอมอาหารหรือผิวโต๊ะท าให้มีเช้ือโรคปนเป้ือนไปในอาหาร หากลา้งท าความ
สะอาดไม่ดี หรือปรุงอาหารไม่สุกจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ท าใหเ้กิดน ้าเสีย นอกจากน้ีการไม่คดั
แยกขยะท าให้เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะของส านักงานเขตคนันายาวท างานยากขึ้น เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี
เก็บขนจะด าเนินการเก็บขนขยะ ณ จุดทิ้งรวมของแต่ละตลาดท่ีก าหนดไว ้ในกรณีท่ีไม่มีการคดัแยก
ขยะแต่ละประเภท และมีการทิ้งรวมในถงัขยะเดียวกนัท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บขนไม่สามารถแยกขยะได ้
และตอ้งด าเนินการส่งก าจดั ณ ศูนยก์ าจดัขยะอ่อนนุช หรือศูนยก์ าจดัขยะสายไหม สอดคลอ้งกบั
สาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยท่ีท าให้เป็นแหละเพาะพนัธุ์ของแมลง และพาหะของ
โรค เป็นบ่อเกิดของโรค ก่อให้เกิดความร าคาญ ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น กล่ินเหม็นท่ี
เกิดจากการเน่าเป่ือยและท าให้เกิดการเส่ียงต่อสุขภาพ เช่น โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเช้ือ
แบคทีเรียท่ีมีแมลงวนัเป็นพาหะ 
  การแก้ไขผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาทั้ งในด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม สามารถ
ด าเนินการโดยการจัดให้มีจุดทิ้งขยะรวมภายในตลาด มีภาชนะหรือถังขยะรองรับแยกประเภทมี
จ านวนท่ีเพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น รณรงค์ให้มีการคดัแยกขยะโดยสร้างความร่วมมือกบั
ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ให้คดัแยกขยะและน าขยะไปแปรรูปกลบัมาใช้ประโยชน์ต่อได ้และ
ก าหนดเวลาในการจดัเก็บขยะ ท าการเก็บขนขยะทุกวนัไม่ให้มีขยะตกคา้ง ท าความสะอาดบริเวณ
จุดพกัขยะถุงวนัหลงัจากเจา้หนา้ท่ีเขา้มาเก็บขนขยะ และท าการลา้งตลาดอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 
พร้อมถงัใหผู้ค้า้ทุกแผงลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ ณ แผงคา้ของตนเองทุกวนัหลงัเลิกแผง 
ช่วยใหต้ลาดสะอาด ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความมัน่ใจในการเขา้มาใชบ้ริการซ้ือของ 
 ประเด็นท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์ในตลาด  
  1. ผู้ประกอบการ และผู้ค้าในตลาด 
  การด าเนินการจดัการขยะอินทรียใ์นตลาดทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาด
นดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม  
มีการคดัแยกขยะอินทรีย์เศษอาหารออกจากขยะประเภทอ่ืนก่อนน าไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของ
ตลาด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัรกมล พลหลา้ และดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, (2561) การน าขยะ
อินทรียไ์ปท าปุ๋ ย หรือน ้ าหมกัชีวภาพ เช่น  เปลือกไข่, เศษผลไม ,้ และเศษผกั ฯลฯ และน าขยะ
อินทรียท่ี์เหลือบางส่วนน าไปเป็นอาหารสัตว ์หรือส่งต่อใหบุ้คคลท่ีสนใจหรือโรงงานน าไปแปรรูป
อาหารสัตวส์ าเร็จรูป สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะ ในดา้น
ของรูปแบบของการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นเฉพาะ ในการลดปริมาณขยะตั้งแต่แผงค่าของ
ตนเอง การคดัแยกขยะอินทรียเ์พื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ฯลฯซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวยงั
สอดคลอ้งกบัมาตรการในการลดอาหารส่วนเกินและขยะอาหารของประเทศออสเตรเลีย โดยเรียง
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ตามล าดบัความส าคญั คือ การลดปริมาณอาหารส่วนเกิน การน าอาหารส่วนเกินไปบริจาคโดยส่ง
ต่อให้บุคคลท่ีสนใจน าไปเป็นอาหารสัตว ์การน าอาหารไปรีไซเคิล เช่น การท าปุ๋ ยหมกั ท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ ฯลฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการอาหารส่วนเกินของประเทศเกาหลีใตด้ว้ย ซ่ึงการจดัการ
ขยะอินทรีย์ดังกล่าวสามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการส่งก าจัดได้ 
นอกจากน้ีตลาดสายเนตรมีการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การท าปุ๋ ยหมกั และ
การน าขยะไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์โดยประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย กลุ่ม
ไลน์ ฯลฯ แต่ตลาดอีก 5 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาด
อมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม ให้ขอ้มูลว่าทางตลาดไม่มีการจดักิจกรรมใด ๆ เก่ียวกบั
การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดเพราะผูค้า้ในตลาดแต่ละแผงมีการจดัการดีอยูแ่ลว้ ซ่ึงจาก
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลสังเกตเห็นว่าตลาดบางแห่ง เช่น ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม, 
ตลาดอิชิบะ และตลาดสวนสยาม มีการจดักิจกรรมรณรงค์ให้มีการคดัแยกขยะ และตรงกับทาง
ผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลในส่วนน้ี การท่ีผูค้า้ให้ขอ้มูลยอ้นแยง้กบัการสังเกตของผูส้ัมภาษณ์ และ
ขอ้มูลของผูป้ระกอบการ อาจเกิดจากผูค้า้ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าว แต่ในตลาดนัด
รามอินทรา 83-85 ไม่มีการด าเนินกิจกรรมในส่วนน้ีตามท่ีผูค้า้ใหข้อ้มูล  
  นอกจากน้ีทางตลาดเปิดโอกาสให้ผูค้า้มีส่วนร่วมในการจดัการขยะ โดยให้ผูค้า้
แสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มไลน์ของตลาด และการประชุมประจ าเดือนของผูค้า้ในตลาด สามารถ
ระบุความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการขยะอินทรีย ์เช่น ถงัขยะ หรือถุงขยะ ฯลฯ 
และทางเจา้ของตลาดมีการรณรงค์ให้มีการคดัแยะขยะน าไปใชป้ระโยชน์ และน าไปทิ้ง ณ จุดทิ้ง
ขยะรวมของตลาด สอดคลอ้งตามแนวคิดหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ในประเด็นหลกัความมีส่วน
ร่วม ท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูค้า้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจร่วมกัน
เก่ียวกบัการจดัการขยะ แต่ในตลาดสายเนตรให้ผูค้า้ทิ้ง หรือเก็บรวบรวมไวท่ี้ร้านแผงคา้ของตนเอง 
และจะให้พนกังานรักษาความสะอาดของตลาดไปท าการเก็บขนและดูแลความสะอาดหลงัเลิกแผง
คา้ สอดคลอ้งตามแนวคิดหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ในประเด็นหลกัความรับผิดชอบ เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกใน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การใส่ใจ
ปัญหาขยะท่ีเกิดขึ้น และกระตืนรือร้นในการแกไ้ขปัญหา 
  ตลาดทั้ง 6 แห่ง มีกระตุ้นโดยการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะกับผูค้า้ 
นอกจากน้ีมีตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม สร้างบทลงโทษกรณีท่ีผูค้ ้าทิ้งขยะลงบนพื้นท าให้ตลาด
สกปรก มีบทลงโทษให้มีการหยุดขาย 3 วนั แต่ตลาดทั้ง 6 แห่งนั้นไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการ 
คดัแยกขยะ เช่น การจดักิจกรรมขยะแลกแตม้ ฯลฯ ดงันั้นเพื่อให้การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
เป็นไปตามรูปแบบการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารแบบมีส่วนร่วมทั้งผูป้ระกอบการ ผูค้า้ และ
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ส านกังานเขตคนันายาว ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 
  ในส่วนของการร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการตลาดทั้ง 6 แห่ง กบัส านักงานเขต
คนันายาว ร่วมกนัวางแผนการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร เช่น ก าหนดระยะเวลาในการจดัเก็บ 
ฯลฯ และรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษอาหาร การน าขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุริยะ หาญพิชยั และจนัทร์ฉาย จนัทร์ลา, 2561 รูปแบบการ
จดัการขยะแบบมีส่วนร่วม ท่ีประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การจดัการขยะ 
  2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว 
  ส านกังานเขตคนันายาวน าขยะท่ีไดจ้ากการเก็บขนในตลาดไปใชป้ระโยชน์ โดย
ไดจ้ดัท าเป็นโครงการขยะหอม เป็นการน าเศษผลไม ้เช่น เปลือกสัปปะรดไปท าเป็นน ้าหมกัชีวภาพ 
เพื่อน าไปใช้เทลงในท่อระบายน ้ าเป็นการลดกล่ินเหม็นจากท่อ และท าให้เกิดการย่อยสลายจาก
เช้ือจุลินทรียท์ าใหช่้วยลดการอุดตนัของท่อระบายน ้า และการน าเศษผกั ผลไม ้ไปแปรรูปท าเป็นปุ๋ ย
หมัก และน ามาเป็นอาหารของไส้เดือนแดงเพื่อน ามูลไส้เดือนไปขาย หรือท าเป็นปุ๋ ยช่วยเพิ่ม
สารอาหารให้กบัผิวดิน สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการขยะอินทรีย ์ในขั้นตอนการน าขยะมาผลิต
เพื่อใชใ้หม่ (recycle) วิธีดงักล่าวสามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรียท่ี์จะส่งก าจดั และลดค่าใชจ่้าย
ในการก าจัดขยะได้ (ค่าใช้จ่ายในการก าจัดตันละ 900 บาท) ณ แหล่งก าจัดมูลฝอยกลางของ
กรุงเทพมหานครได ้นอกจากน้ีขยะอินทรียเ์ป็นหัวใจส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย ถา้สามารถ
จดัการขยะอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการขยะประเภทอ่ืนก็สามารถด าเนินการไดง้่ายขึ้น 
ยกตัวอย่าง เม่ือน าขยะอินทรีย์ไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะ
อนัตราย ท่ีสามารถน าไปแปลเป็นจ านวนเงินสร้างเป็นรายได้ แต่เม่ือน าขยะอินทรียไ์ปทิ้งรวมกบั
ขยะอ่ืนท าให้เจ้าหน้าท่ีเก็บขน และเจา้หน้าท่ีท่ีดูแล ณ จุดทิ้งขยะของตลาดไม่กลา้ท าการคดัแยก
เพราะมีกล่ินเหม็นและสกปรกจึงจ าเป็นต้องน าไปทิ้งและส่งก าจัด ณ แหล่งก าจัดขยะของ
กรุงเทพมหานคร 
  ส านักงานเขตคันนายาวมีการร่วมมือกับทางผูป้ระกอบการตลาดในการวาง
แผนการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด เช่น การก าหนดเวลาในการจดัเก็บขยะ การคดัแยก
ขยะเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงส านักงานเขตคันนายาวเข้าไปด าเนินการเก็บขน ซ่ึงตรงกับ  
ท่ีผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลและจากการสังเกตของผูส้ัมภาษณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์  
ใจไทยสงค ์และคณะ, (2562) และขอขยะประเภทผกั ผลไมต้ามร้านคา้ต่าง ๆ บางร้านในตลาดเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ ฯลฯ ร่วมกนัก าหนดสถานท่ีทิ้งขยะรวมภายในตลาดแต่ละแห่งให้มีจุดทิ้งขยะ
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รวมเพียง 1 จุด เพื่อใหส้ะดวกต่อการคดัแยก และการเก็บขนขยะของเจา้หนา้ท่ีเขต ใหผู้ป้ระกอบการ
จดัหาเจา้หนา้ท่ีในการดูแลจุดทิ้งขยะภายในตลาดของตนเองก่อนเจา้หนา้เขตมาท าการเก็บขน และ
ร่วมกันจดักิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะ ให้มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมี
สโลแกน คือ “ทิ้งเป็นท่ี เก็บเป็นเวลา” นอกจากน้ีกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการขยะเกิดขึ้น ทาง
ส านักงานเขตเปิดโอกาสให้ทางผูป้ระกอบการ และผูค้า้ สามารถแจง้ประเด็นปัญหา และท าการ
แกไ้ขปัญหา ท าการหารือร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
 ประเด็นท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหาร  
  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว มีการบังคับใช้กฎหมาย หรือ
ข้อบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 การเสียค่าปรับกรณีมีการทิ้งขยะในท่ีหรือทางสาธารณะ 
ก่อให้เกิดความสกปรก และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กบัการ
จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร (ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร)
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงว่าดว้ยสุขลกัษณะตลาด พ.ศ. 2551 
(ราชกิจจานุเษกษา, 2551: เล่ม 125 ตอนท่ี 13 ก) เพิ่มเติม กรณีเกิดปัญหามีเร่ืองร้องเรียนขยะส่งกล่ิน
เหม็นในส่วนของขอ้บญัญติัของกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการคิดค่าธรรมเนียมในการเก็บขน
ขยะตามปริมาณน ้ าหนักขยะท่ีเกิดขึ้น กรณีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บญัญติั เช่น ไม่มาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามวนัท่ีก าหนดทางส านักงานเขตจะท าหนังสือแจง้เตือนให้มาช าระภายใน 15 วนั 
หากยงัไม่มาช าระทางส านกังานเขตจะรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งส านกังานกฎหมายและ
คดีด าเนินการ ซ่ึงในทางปฏิบติัไม่ด าเนินการในส่วนน้ี ในส่วนของความเหมาะสมในการบงัคบัใช้
กฎหมายของส านักงานเขตฯ มีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนมีกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ชดัเจน รวมทั้งมีนโยบายเก่ียวกบัการจดัการขยะในเร่ืองของการ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีตอ้งด าเนินการในส่วนน้ี  
  จากท่ีผ่านมาตลาดในพื้นท่ีเขตคนันายาวทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสายเนตร, ตลาด
นดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดสวนสยาม มี
การปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร โดยผูป้ระกอบบการตลาดมีการช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะตามหนังสือแจ้งช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะท่ีทางฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณออกให้ตามปริมาณขยะท่ีทางเจา้หนา้ท่ีเขตไดท้ าการประเมินจากปริมาณ
น ้ าหนกั และน ามาค านวณค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระ แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเร่ืองงบประมาณในการ
ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ หรือส่ือต่าง ๆ เก่ียวการจัดการขยะให้ตลาด สอดคล้องในประเด็นกฎหมาย
ข้อบังคับ ท่ีเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณและองค์ประกอบของขยะท่ีลดลง และ
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ด าเนินการตามพระราชบญัญติัการสาธารสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กบัการจดัการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน และการก าจดัตามปริมาณขยะ
ท่ีเกิดขึ้นจริง 
  การจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ส านกังาน
เขตคนันายาวไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการในการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เช่น ถงัน ้ าหมกั
ชีวภาพ กากน ้ าตาล เพื่อใชท้ าน ้ าหมกัชีวภาพหรือท าปุ๋ ยหมกัภายในส านกังานเขต โดยงบประมาณ
ดังกล่าวมาจากส านักส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร จดัสรรงบประมาณมาให้ทางส านักงานเขต 
คนันายาวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะด าเนินการในส่วนน้ี ซ่ึงจะตอ้งปฎิบติังาน
ให้ได้ตามเป้าหมายระเบียบการบริหารงานส านักงานเขตคันนายาว อ านาจในการด าเนินของ
ผูอ้  านวยการเขตในการด าเนินการมาตรการและโครงการต่าง ๆ ในการอนุมติั เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ซ่ึง
กรุงเทพมหานครไดอ้อกมาเป็นค าสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี 2786/2561 เร่ือง มอบหมายอ านาจเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ตามแผนการด าเนินงานตามงบประมาณ  เป้าหมาย  
ดา้นท่ี 1 มหานครแห่งความปลอดภยั มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ   ดา้นท่ี 1.1.2.1  การจดัการมูลฝอยท่ี
ตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค ์ร้อยละของมูลฝอยท่ีคดัแยกจากแหล่งก าเนิดและ
น าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบัปี 2560 (2,419.97 ตนัต่อวนั) มาตรการสนบัสนุน  เป้าประสงค ์
มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนินตามหลกั 3Rs  และตวัช้ีวดัมาตรการ ร้อยละของ
มูลฝอยท่ีคดัแยกจากแหล่งก าเนิดและน าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบัปี 2560 (2,419.97 ตนั
ต่อวนั) ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์ มีงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท  
  แต่ในส่วนของงบประมาณในการจัดซ้ือถังขยะแต่ละประเภทให้กับตลาด
ส านักงานเขตไม่ไดรั้บเงินจดัสรรในส่วนน้ี เน่ืองจากทางกรุงเทพมหานคร ไดรั้บการทกัท่วงจาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยกล่าวว่าทางกรุงเทพมหานครไม่มีหน้าท่ีจดัซ้ือถงัขยะแจกให้กบั
ประชาชน โดยให้เหตุผลว่าผูก่้อให้เกิดขยะหรือก่อมลพิษตอ้งด าเนินการจดัซ้ือถงัขยะดว้ยตนเอง 
สอดคลอ้งกับหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle : PPP) โดยผูก่้อมลพิษหรือผูก่้อ
ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อสุขภาพของมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม ในท่ีน้ีผูก่้อให้เกิดขยะตอ้งเป็นผูซ้ื้อถงัขยะ และถุงขยะมาใช้
บริการภยในพื้นท่ีตนเอง และตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บขนและการก าจดัใหก้บัทางหน่วยงาน
ท่ีรับก าจดัดว้ย 
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   การติดตามประเมินผลความส าเร็จจากการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการขยะ
อินทรีย์เศษอาหารในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อบัญญัติ ดูจากสถิติการช าระ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะจากทะเบียนการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละเดือน และรวมเป็นรายปี  
และในส่วนของด้านนโยบาย และการจัดสรรงบประมาณ ดูจากผลส าเร็จของงานในนโยบาย
เก่ียวกับการจดัการขยะตน้ทางตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยเทียบกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในปี
ปัจจุบนัเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 ดูค่าเป้าหมายร้อยละในการจดัเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละมูลฝอยท่ีคดั
แยกจากแหล่งก าเนิดและน าไปใช"ประโยชน์เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัปี 2560 (2,419.97 ตนัต่อวนั) และ
ด าเนินการจดัท าโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเ์พื่อน ามาใชป้ระโยชน ์(ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ) ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ฝ่ายการคลงั 
 ประเด็นท่ี 5 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารของตลาดในอนาคต  
  จากการสรุปประเด็นแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 5 แห่ง 
ไดแ้ก่ ตลาดนดัรามอินทรา 83-85, ตลาดม่ิงมิตร, ตลาดอิชิบะ, ตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาด
สวนสยาม ไดเ้สนอแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารโดยการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางอย่าง
เคร่งครัดโดยผูค้า้คดัแยกขยะท่ีร้านของตนเอง ก่อนน าขยะไปทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของตลาด เพื่อให้
ง่ายต่อการคดัแยกขยะ การเก็บขน และการส่งก าจดั ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ เจา้หน้าท่ี
เก็บขนขยะของส านกังานเขตคนันายาวเก็บขนไปก าจดั หรือน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น ขยะเศษ
อาหารน าไปเป็นอาหารสัตว ์ท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพ น ้าหมกัชีวภาพ ฯลฯ แต่ตลาดสายเนตร ใหข้อ้มูลว่า
การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัมีความเหมาะสมดีอยู่แลว้ และ
จะด าเนินการแบบน้ีต่อไปในอนาคต แต่จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลสังเกตเห็นมีผูค้า้ในตลาดบางราย
มีการทิ้งขยะลงบนพื้นในระหวา่งท่ีท าการตดัแต่งผกั ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการก าชบัใหผู้ค้า้น า
ถงัขยะมารองรับเศษผกัในขณะท่ีท าการตดัแต่ง และทิ้งขยะให้ลงถงัทุกคร้ังสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention : PP) กระบวนการลดหรือก าจดัการเกิดมลพิษของเสียท่ีจุด
ก าเนิด การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์และผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีย ังสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะของส านักส่ิงแวดล้อม  
ในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 การจดัการขยะท่ีตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
แก้ไขปัญหาปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้ นโดยการส่งเสริมการลดและคัดแยกชยะท่ีแหล่งก าเนิดและ
น าไปใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด มีการร่วมมือของทุกภาคส่วน ด าเนินการภายใตห้ลกัการมีส่วนร่วม
ของผูป้ระกอบการ ผูค้ ้า และส านักงานเขตฯ และสอดคล้องกับนโยบายการจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร ตามแผนพฒันนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) เป้าหมาย "มหา
นครแห่งความปลอด" ท่ีใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดอนาคตของกรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งการจะเห็น
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ในปี 2575 โดยน ากรอบการพฒันาโดยน าหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ เป้าหมายการพฒันาแห่ง
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals; SDGs Goal 12) มาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย ซ่ึงประเทศฝร่ังเศษมีการ
ด าเนินการปฏิบติัตามเป้าหมายดงักล่าวเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในการจดัการขยะอินทรียต่์อไปใน
อนาคต นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ได้มีการจัดการขยะในรูปแบบของการ  
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจดัการขยะชุมชนแบบครบ
วงจร ตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิดขยะจนถึงการก าจดัในขั้นตอนสุดทา้ย และให้ความส าคญัต่อการ
น าขยะท่ีมีศกัยภาพกลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด ลดปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัให้น้อยท่ีสุด 
โดยระบบการบริหารจดัการน้ีจะมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยแบ่ง
การบริหารจดัการออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 1. การจดัการขยะท่ีตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพ 2. 
การจดัการขยะท่ีกลางทางอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะอินทรีย ์3. การจดัการขยะท่ีปลายทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ เศษผกัผลไม ้(ส านกัส่ิงแวดลอ้ม แผนปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ) นอกจากน้ี
ทางผูค้ ้าของตลาดสายเนตรได้เสนอให้มีการจัดท าโครงการเก่ียวกับการแปรรูปขยะให้เกิด
ประโยชน์ โดยผูค้า้สามารถเรียนรู้และน าไปปฏิบติัใช้ในครัวเรือนได้ โดยทางส านักงานเขตเป็น
หน่วยงานถ่ายถอดความรู้ และการปฏิบติัใหบุ้คคลท่ีสนใจในการน าขยะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ดว้ย
ตนเองได ้และผูป้ระกอบการควรมีการหาวิธีการน าขยะอินทรียไ์ปใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ ยหมกั  
ท าน ้ าหมกัชีวภาพ ฯลฯ เพื่อลดปริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดั นอกจากน้ีทางกรุงเทพมหานครตอ้งมี
ความจริงใจในการลดปริมาณขยะ และน าเทคโนโลยีในการเก็บขนขยะ และการก าจดัขยะมาใช้ 
เพื่อให้มีการก าจดัขยะแบบถูกวิธี น าขยะไปใช้ประโยชน์  สามารถลดปริมาณขยะก่อนก าจดั และ 
ท่ีส าคญัช่วยลดรายจ่ายในการก าจดัขยะของกรุงเทพมหานครได ้ 
 ประเด็นท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด  
  ผูป้ระกอบการตลาดอมรพนัธ์สวนสยาม และตลาดม่ิงมิตร เสนอแนะให้เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเขตจดัจุดทิ้งขยะใหก้บัประชาชนท่ีอาศยับริเวณใกลเ้คียงตลาด เพื่อลดการน าขยะมาทิ้ง ณ 
จุดทิ้งขยะรวมของตลาด ป้องกนัการเกิดขยะลน้ถงั และให้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขต
คนันายาวสามารถท างานไดง้่ายขึ้น นอกจากน้ีตลาดม่ิงมิตร เสนอแนะใหเ้จา้หนา้ท่ีเขตคนันายาวเขา้
มาเก็บขนขยะทุกวนั เพราะมีประชาชนท่ีอาศยัใกลเ้คียงตลาดน าขยะมาทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะรวมของ
ตลาด ท าให้ขยะลน้ถงั และเกิดการหมกัหมมท าให้เกิดกล่ินเหม็น และมีน ้ าขยะไหลลงสู่รางระบาย
น ้ า ส่วนอีก 4 ตลาดไม่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใด ๆ โดยให้เหตุผลว่าการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ภายในตลาดปัจจุบนัมีการด าเนินการไดดี้สามารถลดปริมาณขยะอินทรียไ์ด ้ซ่ึงจากการสังเกตของ  
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ผูส้ัมภาษณ์ไม่เห็นดว้ยกบัเหตุผลดงักล่าว เน่ืองจากปริมาณขยะในแต่ละวนัไม่เท่ากนัจนท าให้ขยะ
ลน้ถงั และเกิดกล่ินเหมน็ 
  หน่วยงานภาครัฐ เสนอแนะในเร่ืองกฎหมายท่ีตอ้งมีความเขม้งวดและรุนแรงมาก
ขึ้น เพราะการท่ีกฎหมายไม่มีความเขม้งวดและรุนแรงท าให้ประชาชนขาดความรับผิดในการ
จัดการขยะ และผลักให้เป็นภาระของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐด าเนินการต่อไป  ดังนั้นการก าหนดข้อ
กฎหมาย หรือขอ้บญัญติัให้เขม้งวดขึ้นเป็นวิธีการระวงัการเกิดปัญหาเก่ียวกบัขยะลน้เมือง หรือเหตุ
ร้องเรียนเก่ียวกบักล่ินเหม็นท่ีเกิดจากขยะได ้เพราะจะท าให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และให้
ความส าคญักบัการจดัการขยะมากขึ้น เน่ืองจากมีความเกรงกลวัในกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
ระวงัไว้ก่อน (Precautionary Principle) โดยการก าหนดข้อกฎหมาย หรือข้อบัญญัติต้องอาศัย
แนวคิดหลกัธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม Environmental (Good Governance) องค์ประกอบหลักนิติ
ธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆให้ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสังคม
และสังคมยนิยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใตก้ฎหมาย ไม่ใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของ ตวับุคคล  นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐต้อง
ประสานความ ร่วมมือกับผู ้ประกอบการตลาดในการประชาสัมพันธ์ ให้ผู ้ค้า ช่วยกัน  
คดัแยกขยะอย่างจริงจงั และเขา้ใจถึงการน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
สามารถแปรเป็นเงินได ้โดยดูการด าเนินงานจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการสรุปผลการศึกษา การวิเคราะห์ดว้ย SWOT ANALASIS และน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้ TOWS Matrix สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาเสนอแนวทางการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด ทั้ง 6 แห่ง ในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร โดยการ
เสนอแนวทางสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
 5.2.1. ข้อเสนอแนะภาครัฐ  
  ภาครัฐเป็นการเสนอแนวทางการจัดการขยะ เศษอาหารท่ีเหมาะสมให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี คือ ส านกังานเขตคนันายาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร สามารถเสนอนโยบาย มาตราการท่ีเป็นประโยชน์ ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ เศษ
อาหารท่ีตน้ทาง น าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ การเก็บขนและการก าจดัโดยน า
เทคโนโลยีเขา้มาด าเนินการเพื่อช่วยลดบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการก าจดั เพื่อให้มีการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในดา้นของการจดัการ
ขยะอินทรียเ์ศษอาหารต่อไปในอนาคตได ้ดงัน้ี 
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  1.1 ภาครัฐควรมีมาตรการการป้องกนัการเกิดขยะอาหารเศษอาหารในทุกขั้นของ
ห่วงโซ่ เช่น การสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีด้านการขนส่งท่ีดีเพื่อป้องกันการสูญเสียและ
ก่อให้เกิดขยะอาหารจากการขนส่ง และการห้ามไม่ให้มีการก าหนดมาตรฐานรูปลกัษณ์ของอาหาร
ในการจ าหน่ายซ่ึงเป็นตน้เหตุส าคญัของการสูญเสียอาหาร อาทิ การหา้มการก าหนดลกัษณะของผกั
และผลไมใ้นการจ าหน่ายวา่ตอ้งมีเปลือกหุม้ห่อท่ีดี เป็นตน้ 
  1.2 ภาครัฐควรมีการออกกฎหมาย หรือขอ้บญัญติัให้เขม้งวด ชดัเจนและรุนแรง
มากกว่าเดิม เพื่อท าให้ประชาชน สถานประกอบการ และผูค้า้ เกิดความเกรงกลวัและเคร่งครัดใน
การปฏิบติัตามกฎหมายมากขึ้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของฤทยัวรรณ มีโรจน์, (2562) 
  1.3 อ านาจการปฏิบติังานของภาครัฐ (ส านักงานเขตคนันายาว) ในการบงัคบัใช้
กฎหมาย ควรเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเพียงฝ่ายเดียว เพื่อให้ง่ายต่อ
การด าเนินงานในทุกขั้นตอน เน่ืองจากหลักการปฏิบัติตามกฎหมายฝ่ายเทศกิจมีอ านาจตาม
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ตาม
มาตรา 6 และบทลงโทษตามมาตรา 53 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  แต่หลักการ
ปฏิบติังานเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ท่ีท าหนา้ท่ีเก็บขนขยะ คดัแยก
ขยะ และส่งก าจดั กรณีมีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักล่ินเหม็นจากขยะเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและ
สุขาภิบาล มีหนา้ท่ีระงบั และแกไ้ขเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 เม่ือเกิดเร่ืองร้องดงักล่าวพร้อมกนัตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีทั้ง 3 ฝ่ายในการแกไ้ขปัญหาอาจท าให้เร่ือง
นั้นแกไ้ขไดล้่าชา้ 
  1.4 ควรมีมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการสร้างแรงจูงใจทางภาษี ผูท่ี้บริจาค
อาหาร หรือท าการคดัแยกขยะเศษอาหารเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ สามารถขอคืนภาษีไดร้้อยละ 60 
ของมูลค่า  อาหารท่ีบริจาค หรือท่ีท าการคัดแยกขยะ แต่จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของผล
ประกอบการต่อปี ทั้งน้ี หากผูป้ระกอบการไดรั้บการคืนภาษีจากการบริจาคอาหารไม่เกินท่ีกฎหมาย
ก าหนด ผูป้ระกอบการสามารถน ามาสมทบในปี  ถดัไปได้ โดยสามารถสะสมมูลค่าเครดิตภาษี
สูงสุดไดไ้ม่เกิน 5 ปี ซ่ึงมาตรการดงักล่าวมีการใช้ในประเทศฝร่ังเศษ และประเทศสหรัฐอเมริกา 
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ แรงจูงใจทางดา้นภาษีมีประสิทธิผลในการส่งเสริมการบริจาคอาหาร 
  1.5 กรุงเทพมหานครควรมีความจริงจงัในการลดปริมาณขยะอินทรียเ์ศษอาหาร 
การน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดก่อนส่งก าจดั โดยการน าเทคโนโลยกีารจดัการขยะมาใช ้เช่น 
เทคโนโลยีของรถเก็บขนขยะท่ีสามารถสับเปล่ียนถงัขยะได้โดยไม่ตอ้งใช้เจา้หน้าท่ีในการยกเท
ขยะ และภายในตวัถงัมีท่ีบดอดัขยะ เพื่อเป็นการประหยดัเวลาและเจา้หนา้ท่ีในการเก็บขน และช่วย
ไล่ความช้ืนหรือน ้าท่ีอยูใ่นขยะเป็นการลดน ้าหนกัขยะท่ีจะส่งก าจดั น ้าท่ีไดอ้อกมาสามารถน าไปท า
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เป็นน ้ าหมกัชีวภาพ หรือน าไปก าจดัโดยระบบบ าบดัน ้ าเสียไดง้่ายกว่าน ้ าท่ีเกิดการขยะโดยไม่ผ่าน
การบีบอดั ส่วนกากขยะอินทรียน์ าไปฝังกลบสามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าขยะท่ีมีความช้ืนโดย 
ไม่ผ่านการบีบอดั ทั้งน้ีการท างานของเคร่ืองบีบอดัขยะให้นึกถึงเคร่ืองคั้นกะทิสด หลกัการท างาน
จะคลา้ย ๆ กนั ซ่ึงเทคโนโลยดีงักล่าวมีการใชง้านในประเทศญ่ีปุ่ น 
  1.6 การวางยุทธศาสตร์ก าหนดนโยบาย และเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็น
เมืองท่ีปราศจากขยะ (Zero Waste City) เน้นการลดปริมาณและการรีไซเคิลขยะร้อยละ 60 ภายใต้
กลยุทธ์ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีย ั่งยืน  (Sustainable solid waste management system)  
ท่ีเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วน เช่น ภาคประชาชน ผูค้า้มีการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง และการใช้
แนวคิด 3Rs เป็นหลกัในการคดัแยก และก าจดัขยะในตลาดของผูป้ระกอบการ และผูค้า้ในตลาด 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐในการเก็บขนขยะไปยงัสถานท่ีก าจัด และมีหน่วยงานเอกชนเป็นผูรั้บ
สัมปทานในการด าเนินการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยุทธศาสตร์ในการก าหนดนโยบาย 
และเป้าหมายมีการใชใ้นประเทศสิงคโปร์ 
  1.7 มาตรการทางนโยบายเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร  โดยหน่วยงานหลกัท่ีดูแล
เร่ืองการบริหารจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร คือ ส านกัส่ิงแวดลอ้ม ควรมีการผลกัดนันโยบาย
รณรงค์การต่อต้านการเกิดขยะอาหาร หรือการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดท าเป็น
โครงการและจดัเป็นการรณรงค์ในระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร หากได้ผลจึงค่อยขยายไปเป็น
โครงการและรณรงค์ในระดบัชาติ เรียกว่า วนัแห่งการต่อตา้นขยะอาหาร Fight Food Waste Day  
ซ่ึงมาตรการดงักล่าวมีการใชใ้นประเทศฝร่ังเศษ เพื่อมุ่งสู้การวางยุทธศาสตร์ก าหนดนโยบาย และ
เป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีปราศจากขยะ (Zero Waste City) เน้นการลดปริมาณและ
การรีไซเคิลขยะร้อยละ 60 ภายใตก้ลยุทธ์ระบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีย ัง่ยืน (Sustainable solid 
waste management system) ซ่ึงยทุธศาสตร์ในการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายมีการใชใ้นประเทศ
สิงคโปร์ 
  1.8 ภาครัฐควรมีรูปแบบแนวทางในการส่งเสริมให้การจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารแบบมีส่วนร่วมประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมของผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ในตลาด มี
กลไกขบัเคล่ือนการด าเนินงาน และมีรูปแบบแนวทางในการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสม 
ส านกังานเขตคนันายาวควรก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ชดัเจน และส่งเสริมการจดักิจกรรมให้ความรู้กบัผูป้ระกอบการ และผูค้า้ในตลาด ให้มีการจดัการ
ขยะอย่างถูกวิธี โดยเจา้หนา้ท่ีเขตฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ ช่วยกนัคดัแยก
ขยะอยา่งจริงจงั และเขา้ใจถึงการน าขยะอินทรียไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และสามารถแปรเป็นเงินได ้
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โดยดูการด าเนินงานจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอนก  
ฝ่ายจ าปา, (2563) 
  1.9 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนเงิน หรือวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกับการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาดใหก้บัทางตลาด หรือจดักิจกรรม/โครงการต่าง ๆเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
เพื่อให้ผูป้ระกอบการและผูค้า้เกิดความตระหนกั และให้ความส าคญัต่อการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหาร, การแจกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นบางส่วนในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร 
เช่น กากน ้าตาล หวัเช้ือน ้าหมกัชีวภาพ ฯลฯ  
  1.10 ภาครัฐควรวางแผนการด าเนินงานใหส้ามารถน าขยะอินทรีย์เศษอาหารไปใช้
ประโยชน์ไดร้้อยละ 100 โดยการด าเนินงานภายใตน้โยบายการจดัการขยะของกรุงเทพมหานคร 
ตามแผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) เป้าหมาย "มหานครแห่งความ
ปลอด" ท่ีใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดอนาคตของกรุงเทพมหานคร ท่ีตอ้งการจะเห็นในปี 2575 โดย
น ากรอบการพัฒนาโดยน าหลักการพัฒนาท่ีย ั่งยืน คือ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals ; MDGs) และ เ ป้ าหมายก ารพัฒนา ท่ี ย ั่ง ยืน  (Sustainable 
Development Goals; SDGs Goal 12) มาใช้ในการก าหนดเป้าหมาย ตามแผนการด าเนินงานตาม
งบประมาณ เป้าหมาย  ดา้นท่ี 1 มหานครแห่งความปลอดภยั มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ   ดา้นท่ี 1.1.2.1  
การจดัการมูลฝอยท่ีตน้ทางอย่างมีประสิทธิภาพ ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์ ร้อยละของมูลฝอยท่ีคดัแยก
จากแหล่งก าเนิดและน าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบัปี 2560 (2,419.97 ตนัต่อวนั) มาตรการ
สนบัสนุน  เป้าประสงค ์มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการคดัแยกมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนินตามหลกั 3Rs  และตวัช้ีวดั
มาตรการ ร้อยละของมูลฝอยท่ีคดัแยกจากแหล่งก าเนิดและน าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกบั
ปี 2560 (2,419.97 ตนัต่อวนั) ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูล
ฝอยอินทรียเ์พื่อน ามาใช้ประโยชน์ มีงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 50,000 บาท โดยการ
วางแผนการปฏิบติังานในระยะ 6 เดือน , 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน ดงัตารางท่ี 5.1  
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ตารางท่ี 5.16การวางแผนการปฏิบติังานในระยะ 6 เดือน , 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายในการด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

ระยะเวลา 
6 เดือน 

ระยะเวลา 
12 เดือน 
(1ปี) 

ระยะเวลา 
24 เดือน 
(2 ปี) 

ระยะเวลา 
36 เดือน 
(3 ปี) 

 

โครงการ
แปรรูปขยะ
อินทรีย ์เพื่อ
น ามาใช้
ประโยชน์ 

- ประสานความ
ร่วมมือให้เจา้ของ
ตลาดมีการจดัตั้งจุด
ทิ้งขยะ และมีถงัขยะ
แยกประเภท พร้อม
ทั้งวางแผนจดัวนั
เวลาในการจดัเก็บ
ขยะ 

     

- ประสานของความ
ร่วมมือให้เจา้ของ
ตลาดและผูค้า้ใน
ตลาดร่วมกนัคดัแยก
ขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารออกจากขยะ
อ่ืน และน าไปทิ้ง ณ 
บริเวณจุดทิ้งขยะร่วม
ของตลาด พร้อมทั้ง
รณรงคใ์หมี้การทิ้ง
ขยะในถงัแยก
ประเภทอยา่งถูกตอ้ง 

     

- จดักิจกรรมให้
ความรู้ และสาธิต
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 5.2.2 ข้อเสนอแนะหน่วยงานภาคเอกชน  
  1. ข้อเสนอแนะการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละตลาด 
   การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับภาคเอกชน 
ประกอบด้วย ผู ้ประกอบการตลาด และผู ้ค้าในตลาดทั้ ง  6  แห่ง  ในพื้น ท่ี เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ดงัตารางท่ี 5.2 
    
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายในการด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

ระยะเวลา 
6 เดือน 

ระยะเวลา 
12 เดือน 
(1ปี) 

ระยะเวลา 
24 เดือน 
(2 ปี) 

ระยะเวลา 
36 เดือน 
(3 ปี) 

 

วิธีการน าขยะอินทรีย์
เศษอาหารมาแปรรูป 
- การน าขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาด
ไปแปรรูปเพื่อ
น าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์และลด
ขยะอินทรียไ์ด ้80% 

     

- การน าขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาด
ไปแปรรูปเพื่อ
น าไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์และลด
ขยะอินทรียไ์ด ้100% 
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ตารางท่ี 5.27 ขอ้เสนอแนะการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละตลาด 

ข้อเสนอแนะ 

ตลาด 

ตลาด 
สายเนตร 

ตลาดนัด
รามอนิทรา 
83-85 

ตลาด 
มิ่งมิตร 

ตลาด 
อชิิบะ 

ตลาดอมร
พนัธ์สวน
สยาม 

ตลาด
สวน
สยาม 

1. ผูป้ระกอบการควรมี
การส ร้ า งบทลงโทษ 
กรณีท่ีผู ้ค้าในตลาดท า
ให้ตลาดสกปรก  เ ช่น 
กรณีท่ีทิ้งขยะในตลาด
ท าให้เกิดความสกปรก 
ให้ผูค้ ้าหยุดขายของใน
ตลาด 3 วนั ฯลฯ 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

2. ผูป้ระกอบการตลาด
ควรลา้งท าความสะอาด
พื้นท่ีภายในตลาดอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
และผู ้ค้าในตลาดควร
ลา้งท าความสะอาดแผง
ค้าของตนเองทุกค ร้ัง
หลังเลิกแผง ด้วยน ้ ายา
ฆ่าเช้ือ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ผูป้ระกอบการตลาด
ควรเปิดโอกาสให้ผูค้า้มี
ส่วนร่วมในการวางแผน
เก่ียวกับการจดัการขยะ
อิ น ท รี ย์ เ ศ ษ อ า ห า ร 
ส าม ารถแสดงความ
คิดเห็น และระบุความ

 ✓    ✓ 
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ข้อเสนอแนะ 

ตลาด 

ตลาด 
สายเนตร 

ตลาดนัด
รามอนิทรา 
83-85 

ตลาด 
มิ่งมิตร 

ตลาด 
อชิิบะ 

ตลาดอมร
พนัธ์สวน
สยาม 

ตลาด
สวน
สยาม 

ตอ้งการส่ิงอ านวยความ
สะดวก เ ก่ี ย วกับก าร
จัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารได้ เช่น ถังขยะ 
ถุงขยะ ฯลฯ 
4. ผูป้ระกอบการควรมี
ก า ร รณ ร ง ค์ แ ล ะ จั ด
กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ 
การน าขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. ผูป้ระกอบการตลาด
ควรจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ี
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ประจ าตลาดอย่างนอ้ย 2 
คน  

 ✓ ✓ ✓   

 
  2. ข้อเสนอแนะการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสามารถปรับใช้ได้
ในตลาดท้ัง 6 แห่ง 
   1. กรณีท่ีขยะล้นถัง ผูป้ระกอบการ หรือผูค้ ้าสามารถโทรแจ้งให้ทาง
เจา้หนา้ท่ีเขตคนันายาว เขา้มาท าการเก็บขนขยะไปก าจดัไดท้นัที 
   2. ผูป้ระกอบการควรน าเทคโนโลยีเก่ียวกบัการจดัการขยะมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน เช่น ซ้ือถงัขยะแบบเหล็กท่ีสามารกยกไปก าจดัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้นเท ให้เพียงพอและ
สามารถรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นได ้ฯลฯ 
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   3. ผูค้า้วางขายสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานตาม ขนาด รูปร่าง หรือรูปลกัษณ์ 
ในราคาถูกเพื่อลด การสูญเสียอาหารท่ียงัปลอดภยัในการบริโภค ซ่ึงมาตรการดงักล่าวมีการใช้ใน 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฝร่ังเศส เรียกวา่ ตลาดสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน (ugly market) 
   4. ผูป้ระกอบการตลาด และผูค้า้ ท าการคดัแยกขยะอินทรีย์เศษอาหาร 
และน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปสร้างเป็นมูลค่าได ้ซ่ึงวิธีดงักล่าวตลาดส่ีมุมเมืองมีการด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนั ดงัน้ี 
    - น าเศษผกัผลไมท่ี้เหลือ น าไปเป็นอาหารสัตว ์เช่น ปลา  เต่า และไก่ 
เป็นตน้  
     - น าขยะอินทรียเ์ศษอาหารบางส่วนไปพฒันาคิดคน้สูตรน ้ าหมกั 
EM เพื่อใชช้ าระลา้งภายในตลาด และต่อยอดสู่การท าแบรนดข์องตนเอง 
     - จุดทิ้งขยะของทุกตลาดตอ้งมีถงัคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
และขยะทัว่ไป และมีจุดรับซ้ือขวดน ้าพลาสติก กระป๋อง และลงัโฟม เพื่อน าไปรีไซเคิล  
     - จดัสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียท่ีมาจากตลาด และน าน ้ าท่ีไดจ้ากการ
บ าบดัไปใชล้า้งพื้นในตลาด  
   5.ผูป้ระกอบการควรสร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
และน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยน าวิธีการจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ และ
ใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ดงัน้ี 
    - แยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารตั้งแต่ตน้ทาง จดัแบ่งโซนผกั ผลไม้
ใหช้ดัเจน เช่น โซนผลไม ้โซนผกั น าถงัขยะส าหรับใส่ขยะประเภทนั้น ๆ ตั้งไวใ้กล ้ๆ และขอความ
ร่วมมือคนในตลาดไม่ทิ้งขยะอ่ืนลงไป ซ่ึงวิธีน้ีช่วยทุ่นแรงและเวลาในการแยกขยะได ้
    - หาคนขนขยะแบบไม่ตอ้งเหน่ือย คือ ไม่ตอ้งจา้งคนมาใหม่ แต่
ใช้คนท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงคนท่ีว่าน้ีก็คือ คนงานท่ีขนผกัหรือยกของในตลาด เน่ืองจาก
คนงานตอ้งขนของอยู่แลว้ และก็มีช่วงเวลาพกั แทนท่ีจะนัง่รอเฉยๆ ก็เปล่ียนจุดน้ีใหเ้ป็นโอกาส คือ 
การจดัการโครงการขยะแลกแตม้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนเข็นขยะมาส่งท่ีจุดแยก โดยคนงาน
แต่ละคนจะไดบ้าร์โคด้ของตวัเอง เม่ือมาส่งขยะก็จะแสดงบาร์โคด้ ระบบก็จะเก็บแตม้ไปเร่ือยๆ พอ
ถึงก าหนดก็จะตีออกมาเป็นเงินจ่ายคนงาน ซ่ึงวิธีน้ีนอกจากตลาดจะไม่ตอ้งจา้งคนมาขนขยะแลว้ 
คนงานเองก็มีความสุขเพราะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
     - น าขยะท่ีไดไ้ปสร้างมูลค่า นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝัง
กลบขยะแลว้ ยงัช่วยสร้างรายไดใ้ห้ตลาดอีกดว้ย หน่ึงคือ การน าขยะอินทรียไ์ปท าเป็นปุ๋ ย ถดัมาคือ 
การน าขยะอินทรียไ์ปท าเป็นน ้าหมกัชีวภาพเพื่อขายและใชใ้นตลาดได ้ 
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 5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาการจัดการขยะให้ครบทุกประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะ
อนัตราย ขยะรีไซเคิล และขยะยอ่ยสลายได ้(ขยะอินทรีย)์ 
  2.ควรท าการศึกษาการจัดการขยะในพื้นท่ีอ่ืน หรือพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อม
ใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเขตคนันายาว 
  3. งานวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยคร้ังต่อไปควร
ท าการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย พฤติกรรม และความ
ตระหนกัในการจดัการขยะของประชาชน 
  4. ควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการศึกษางานวิจยัการจดัการขยะ จากกลุ่มเป้าหมาย 3 
กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการตลาด ผูค้า้ และผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเขต และเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย 
1 กลุ่ม ไดแ้ก่ ประชาชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากขึ้น 
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แบบสัมภาษณ์ 
การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับผู้ประกอบการตลาด (เจ้าของตลาด) 
............................................................................................................................................................. 

 
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด เพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 6 ส่วน 8 หนา้ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป   
 ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 3 การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4 การบงัคบัใชก้ฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร 
 ส่วนท่ี 5 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของตลาดในอนาคต 
 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
              วนัเพญ็ จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 
              นกัศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
                            คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
                            สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 หมายเหตุ  
 นิยามค าศัพท์ : ขยะอินทรีย์เศษอาหาร (organic food waste) คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็วสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยได้ ซ่ึงเป็นขยะท่ีเกิดจากการตดัแต่ง หรือขยะท่ีไม่สามารถ
น าไปจ าหน่ายหรือขายได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้กากมะพร้าว เศษอาหาร เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้  
 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์............ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์..............................................................................................................  
           1.2 ต าแหน่ง...........................................................................................................................  
           1.3 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ.....................................................................................................   
 1.4 ประเภทของตลาด..............................................จ านวนแผงคา้.................................แผง 
 1.5 ประเภทแผงคา้  
  1. แผงจ าหน่ายผกั    2. แผงจ าหน่ายผลไม ้
  3. แผงจ าหน่ายของสด เช่น ไก่ หมู ปลา ฯลฯ 4. แผงจ าหน่ายอาหารตามสั่ง 
  5. แผงขายขนม เช่น ขนมไทย กลว้ยทอด ฯลฯ 6. อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
           1.6 ช่ือผูส้ัมภาษณ์...................................................................................................................  
          1.7 วนัท่ีสัมภาษณ์...........................................................เวลา................................................ 
 1.8 สถานท่ีสัมภาษณ์............................................................................................................. 
ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต 
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 
 2.1 ปัญหาต่อไปน้ีขอ้ใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด อยา่งมีนยัส าคญั 
  มีปัญหา โปรดระบุ  
      1. บริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวนจ ากดั ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
    - อธิบาย ขอ้มูลเพิ่มเติมจากปัญหาท่ีท่านระบุ................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
   2. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่เก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้ขยะลน้ถงัและ
ตกคา้งจ านวนมาก 
    - อธิบาย ขอ้มูลเพิ่มเติมจากปัญหาท่ีท่านระบุ................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
   3. ผูค้า้ในตลาดไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร 
ในตลาด เช่น ไม่น าขยะไปทิ้ง ณ จุดท่ีก าหนดไว ้ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ฯลฯ 
    - อธิบาย ขอ้มูลเพิ่มเติมจากปัญหาท่ีท่านระบุ................................. 
............................................................................................................................................................ 
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   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
              ไม่มีปัญหา (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) อธิบายเพิ่มเติม....................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.2 ปัญหาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด (จากขอ้ 2.1) ส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
  - ผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น ขยะส่งกล่ินเหม็นท าให้เกิดอาการเวียนหัว และเกิด
อาการผื่นคนัตามผิวหนงั ฯลฯ) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  - ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ขยะหมกัหมมส่งกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้เป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ของสัตวพ์าหะน าโรค  ไดแ้ก่ หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ  และท าให้ เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของ
ส านกังานเขตท างานยากขึ้น) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  - ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.3 ท่านคิดว่าปัญหาและผลกระทบการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด (จากขอ้ 2.2)  
ควรมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร  จงอธิบาย 
  - แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น มีจุดทิ้งขยะ, มีถงัขยะแยกประเภทท่ีเพียงพอ 
และแจง้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขนก่อนเวลาในกรณีท่ีมีขยะปริมาณมากในวนันั้น ฯลฯ ) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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  - แกไ้ขผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ท าการลา้งตลาดอย่างน้อยอาทิตยล์ะ 1 
คร้ัง และท าความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะทุกวนัหลงัเลิกตลาด) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  - แกไ้ขผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  
 3.1 ท่านมีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดของท่านหรือไม่  
                มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร     
  - ถา้มีโปรดระบุกิจกรรม และอธิบายกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารดงักล่าว 
   1. การคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหารออกจากขยะอ่ืน ๆ 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปท าปุ๋ ย หรือน ้าหมกัชีวภาพ 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   3. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารส่งต่อหรือขายใหก้บับุคคลท่ีน าไปเป็น
อาหารสัตว ์
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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    ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารเพราะอะไร............................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.2 ท่านคิดวา่กิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดท่ีจดัขึ้นสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดไดห้รือไม่ เพราะอะไร  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3.3 จากกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในขอ้ 3.1 ท่านเปิดโอกาสใหผู้ค้า้เขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
    เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะเศษอาหาร
  - ถา้เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม โปรดระบุวิธีการ และอธิบายขั้นตอนการเปิดโอกาส
พอสังเขป 
   1. ผูค้า้ในตลาดร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
   2. ผูค้า้ในตลาดสามารถระบุความตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร เช่น ถงัขยะ หรือถุงขยะ ฯลฯ 
    -  อธิบายรายละเอียด..................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียด....................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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              ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือไม่ให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหาร เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.4 ท่านมีการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้ผูค้า้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
   มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดการขยะเศษอาหาร
    - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายวิธีการดงักล่าว 
   1. จดัท าโครงการขยะแลกแตม้ โดยการสะสมแตม้และน าไปแลกส่ิงของ
ท่ีทางผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียมไว ้
    - อธิบายรายละเอียด....................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   2. รณรงค์เก่ียวกบัการจดัการขยะเศษอาหาร โดยการให้ความรู้และตอบ
ค าถามแลกรางวลัท่ีทางผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียมไว ้
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                                          ไม่มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดการขยะ อนิทรีย์เศษ
อาหาร เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 3.5 ท่านได้มีการร่วมมือในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดกับส านักงานเขต 
คนันายาว หรือไม่ อยา่งไร 
                  มีการร่วมมือกบัส านักงานเขตคันนายาว    
   - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายการร่วมมือในการจัดการขยะอินทรีย์ เศษ
อาหาร ดงักล่าว 
    1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะอินทรีย์ เศษ
อาหารในตลาด (เช่น เวลาการเก็บขนขยะ, การคดัแยกขยะ และการน าขยะไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ฯลฯ) 
     - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม.................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
    2. การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การรณรงค์ให้
ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกอินทรียข์ยะเศษอาหาร การน าขยะไปแปรรูป ฯลฯ) 
     - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม.................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
    3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................................... 
     - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม.................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   ไม่มีการร่วมมือกบัส านักงานเขตคันนายาว  เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 
 4.1 ท่านไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมาใชใ้น
การด าเนินการหรือไม่  
       ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้  โปรดระบุการด าเนินงานใน
การบงัคบัใช ้
   1. การเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะในตลาดตามปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
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    - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   2. การเสียค่าปรับกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือขอ้บญัญติัเช่น การ
ทิ้งขยะไม่เป็นจุด การไม่เสียค่าบริการการเก็บขนขยะ ฯลฯ  
    - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม............................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
               ไม่มีปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้  หรือไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.2 ท่านไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ หรือส่ือต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
มาใชใ้นการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดหรือไม่ 
  ได้งบประมาณ  
   1. ได้งบประมาณในการจัดซ้ือถังขยะ หรือได้ถังขยะ ส่ือต่าง ๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ 
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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   2. ไดง้บประมาณในการด าเนินการท าปุ๋ ยหมกั หรือน ้าหมกัชีวภาพภายใน
ตลาด ไวใ้ชป้ระโยชน์ และสามารถแปรเป็นเงินได ้
    - อธิบายรายละเอียด....................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียด....................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
  ไม่ได้รับงบประมาณ อธิบายรายละเอียด….............................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 5 แนวทางการจัดการขยะเศษอาหารในอนาคต 
 5.1 ท่านคิดว่าแนวทางการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดท่ีเหมาะสมของท่านใน
อนาคตควรด าเนินการอย่างไร (ตวัอย่างแนวทางการจดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง 
การเก็บ กกั เก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ และการน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์หรือควรมีกฎหมาย และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรีย ์เป็นตน้)  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด 
 6.1 ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 6.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
         ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ 

การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับผู้ค้าหรือผู้ช่วยค้าในตลาด  

.............................................................................................................................................................
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด เพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 5 ส่วน 6 หนา้ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป   
 ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ี
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 3 การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของตลาดในอนาคต 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
               วนัเพญ็ จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 
     นกัศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
                  คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
หมายเหตุ  
 นิยามค าศัพท์ : ขยะอินทรีย์เศษอาหาร (organic food waste) คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็วสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยได้ ซ่ึงเป็นขยะท่ีเกิดจากการตดัแต่ง หรือขยะท่ีไม่สามารถ
น าไปจ าหน่ายหรือขายได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้กากมะพร้าว เศษอาหาร เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้  
 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์.................... 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์.............................................................................................................. 
           1.2 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ.....................................................................................................  
           1.3 ช่ือผูส้ัมภาษณ์...................................................................................................................  
          1.4 วนัท่ีสัมภาษณ์...............................................................เวลา............................................ 
 1.5 สถานท่ี............................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขตคันนา
ยาว กรุงเทพมหานคร 
 2.1 ปัญหาต่อไปน้ีขอ้ใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ในตลาด อยา่งมีนยัส าคญั 
   มีปัญหา โปรดระบุ  
      1. ผูป้ระกอบการตลาดไม่ให้ความส าคญัในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหาร เช่น ไม่มีการตั้งถงัขยะแบบแยกประเภท ไม่มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมการลด
ปริมาณขยะอินทรีย ์ฯลฯ 
   2. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่เก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้ขยะลน้ถงัและ
ตกคา้งจ านวนมาก 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
              ไม่มีปัญหา (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) อธิบายเพิ่มเติม....................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.2 ปัญหาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด (จากขอ้ 2.1) ส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
  - ผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น ขยะส่งกล่ินเหม็นท าให้เกิดอาการเวียนหัว และเกิด
อาการผื่นคนัตามผิวหนงั ฯลฯ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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  - ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ขยะหมกัหมมส่งกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้เป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหะน าโรค  ไดแ้ก่ หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ และท าให้ เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของ
ส านกังานเขตท างานยากขึ้น) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  - ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 2.3 ท่านคิดว่าปัญหาและผลกระทบการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร ในตลาด (จากขอ้ 2.2) 
ควรมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร จงอธิบาย 
  - แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น มีจุดทิ้งขยะ, มีถงัขยะแยกประเภทท่ีเพียงพอ 
และแจง้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขนก่อนเวลาในกรณีท่ีมีขยะปริมาณมากในวนันั้น ฯลฯ ) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  - แกไ้ขผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ท าการลา้งตลาดอย่างน้อยอาทิตยล์ะ 1 
คร้ัง และท าความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะทุกวนัหลงัเลิกตลาด) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  - แกไ้ขผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  
 3.1 ท่านมีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร จากแผงคา้ของท่านหรือไม่ 
                มกีารจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร     
  - ถา้มีโปรดระบุกิจกรรม และอธิบายกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ดงักล่าว 
   1. การคดัแยกขยะอินทรียอ์อกจากขยะอ่ืน ๆ   
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    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   2. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปท าปุ๋ ย หรือน ้าหมกัชีวภาพ 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารส่งต่อหรือขายใหก้บับุคคลท่ีน าไปเป็นอาหารสัตว ์
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
                ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร เพราะอะไร................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 ตลาดท่ีท่านคา้ขายอยู่มีการจดักิจกรรม หรือโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดหรือไม่  
   มกีารจัดกจิกรรม   
  - ถา้มีโปรดระบุกิจกรรม และอธิบายกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร 
ดงักล่าว 
   1. กิจกรรมการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ออก
จากขยะอ่ืน ๆ  
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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   2. กิจกรรมการใหค้วามรู้ และสาธิตวิธีการท าปุ๋ ยหมกั หรือน ้าหมกัชีวภาพ
จากขยะอินทรีย ์ 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
   3. กิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัการน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว ์
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร เพราะอะไร................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.3 ท่านคิดว่ากิจกรรมการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดท่ีจดัขึ้นสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดไดห้รือไม่ เพราะอะไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.4 จากกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ในขอ้ 3.2 ผูจ้ดักิจกรรมเปิดโอกาสให้
ท่านเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
    เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะเศษอาหาร 
  - ถา้เปิดโอกาส โปรดระบุวิธีการ และอธิบายขั้นตอนการเปิดโอกาสพอสังเขป 
   1. ท่านสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด  
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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   2. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น และระบุความตอ้งการในส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่อการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร เช่น ถงัขยะ หรือถุงขยะ ฯลฯ 
    -  อธิบายรายละเอียด..................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือไม่ให้ผู้ค้าเข้ามามส่ีวนร่วมในการจัดการขยะ
เพราะอะไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.5 ผูจ้ดักิจกรรมมีการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหท้่านเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหาร ในตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
  มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดการขยะ    
  - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายวิธีการดงักล่าว 
   1. โครงการขยะแลกแตม้ โดยการสะสมแตม้และน าไปแลกส่ิงของท่ีทาง
ผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียมไว ้
   - อธิบายรายละเอียด.................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   2. กิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบัการจดัการขยะ โดยการใหค้วามรู้และตอบ
ค าถามแลกรางวลัท่ีทางผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียมไว  ้
   - อธิบายรายละเอียด.................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียด...................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ไม่มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดการขยะ เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 4 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ของตลาดในอนาคต 
 4.1 ท่านคิดว่าแนวทางการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดท่ีเหมาะสมของท่านใน
อนาคตควรด าเนินการอย่างไร (ตวัอย่างแนวทางการจดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง 
การเก็บ กกั เก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท าน ้ าหมกั
ชีวภาพ และการน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์หรือควรมีกฎหมาย และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรีย ์เป็นตน้)  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 5.1 ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ในตลาด   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 5.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
         

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ 
การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว 
.............................................................................................................................................................
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ในตลาด เพื่อ
น าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหาร ท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 6 ส่วน 7 หนา้ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป   
 ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 3 การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4 การบงัคบัใชก้ฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร 
 ส่วนท่ี 5 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของตลาดในอนาคต 
 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ท่ีสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
 
       วนัเพญ็ จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 
         นกัศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
                    คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
       สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
หมายเหตุ  
 นิยามค าศัพท์ : ขยะอินทรีย์เศษอาหาร (organic food waste) คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็วสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ ยได้ ซ่ึงเป็นขยะท่ีเกิดจากการตดัแต่ง หรือขยะท่ีไม่สามารถ
น าไปจ าหน่ายหรือขายได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้กากมะพร้าว เศษอาหาร เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้  

หมายเลขแบบสัมภาษณ์............. 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป     
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์..............................................................................................................  
 1.2 ต าแหน่ง........................................................................................................................... 
 1.3 ระดบัการบริหารงาน  
        1. ผูบ้ริหารระดบัสูง (ผูอ้  านวยการเขต)   
        2. ผูบ้ริหารระดบักลาง (ผูช่้วยผูอ้  านวยการเขต)          
        3. ผูบ้ริหารระดบัตน้ (หวัหนา้ฝ่าย)               
          4. ระดบัปฏิบติัการ (ขา้ราชการ พนกังานราชการ ฯ) 
 1.4 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ.....................................................................................................  
 1.5 ช่ือผูส้ัมภาษณ์...................................................................................................................   
 1.6 วนัท่ีสัมภาษณ์...................................................เวลา........................................................ 
 1.7 สถานท่ีสัมภาษณ์............................................................................................................. 
ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขต 
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 
  2.1 ปัญหาต่อไปน้ีขอ้ใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด อยา่งมีนยัส าคญั 
  มีปัญหา โปรดระบุ 
      1. บริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวนจ ากดั ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
   2. ผูป้ระกอบการไม่แจง้ให้เจา้หนา้ท่ีภาครัฐเขา้มาเก็บขยะทราบในกรณีท่ี
มีขยะลน้ถงั ส่งผลใหข้ยะเกิดการตกคา้งจ านวนมาก 
   3. ผูป้ระกอบการและผูค้า้ในตลาดไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด เช่น ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่น าขยะไปทิ้ง ณ จุดท่ีก าหนดไว ้ฯลฯ 
   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
               ไม่มีปัญหา (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) อธิบายเพิ่มเติม....................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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 2.2 ปัญหาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด (จากขอ้ 2.1) ส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
        - ผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น ขยะส่งกล่ินเหมน็ท าให้เกิดอาการเวียนหัว และเกิดอาการผ่ืนคนั
ตามผิวหนงั ฯลฯ) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
  - ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ขยะหมกัหมมส่งกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้เป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหะน าโรค  ไดแ้ก่ หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ และท าให้ เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของ
ส านกังานเขตท างานยากขึ้น) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  - ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 2.3 หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหาร ในตลาด (จากขอ้ 2.2) อยา่งไร จงอธิบาย  
  - แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น มีจุดทิ้งขยะ, มีถงัขยะแยกประเภทท่ีเพียงพอ 
และแจง้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขนก่อนเวลาในกรณีท่ีมีขยะปริมาณมากในวนันั้น ฯลฯ ) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
  - แกไ้ขผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ท าการลา้งตลาดอย่างน้อยอาทิตยล์ะ 1 
คร้ัง และท าความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะทุกวนัหลงัเลิกตลาด) 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  - แกไ้ขผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
 3.1 หน่วยงานของท่านน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีไดจ้ากการเก็บขนในตลาดไปด าเนินการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร หรือไม่ พร้อมอธิบายการจดัการ 
                 มกีารจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร      
  - ถา้มีโปรดระบุการจดัการ และอธิบายวิธีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ดงักล่าว 
   1. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ไปท าปุ๋ ยหมกั 
    - อธิบายวิธีการ.............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   2. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหาร ไปท าน ้าหมกัชีวภาพ 
    - อธิบายวิธีการ.............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารมาเป็นอาหารสัตว ์เช่น ไก่ ปลา ไส้เดือนดิน ฯลฯ 
    - อธิบายวิธีการ.............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายวิธีการ.............................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร เพราะอะไร.................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 3.2 การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร ในตลาดในพื้นท่ีหน่วยงานท่านดว้ยวิธีต่าง ๆ (ตาม
ขอ้ 3.1) สามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรียท่ี์จะเศษอาหารส่งก าจดั ณ แหล่งก าจดัมูลฝอยกลางของ
กรุงเทพมหานครไดห้รือไม่ เพราะอะไร  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 3.3 การจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดท่านไดมี้การร่วมมือกบัทางผูป้ระกอบการ
ตลาด หรือเจา้ของตลาดหรือไม่ จงอธิบาย 
       มกีารร่วมมือกบัส านักงานเขตคันนายาว    
   - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายการร่วมมือในการจัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหาร ดงักล่าว 
    1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารในตลาด (เช่น เวลาการเก็บขนขยะ, การคดัแยกขยะ และการน าขยะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ฯลฯ) 
     - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม.................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
    2. การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การรณรงคใ์ห้
ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การน าขยะไปแปรรูป ฯลฯ) 
     - โปรดระบุกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมกนัด าเนินงาน.............. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม.................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
    3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................ 
     - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   ไม่มกีารร่วมมือกบัส านักงานเขตคันนายาว  เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 
 4.1 หน่วยงานของท่านมีการน ากฎหมาย หรือขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมาใช้
ในการด าเนินการหรือไม่ จงอธิบาย 
       มีการน ากฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้  โปรดระบุการด าเนินงาน
ในการบงัคบัใช ้
   1. การคิดบริการค่าเก็บขนขยะในตลาดตามปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
    - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   2. การน ากฎหมาย หรือขอ้บญัญติัมาบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นจุด การไม่เสียค่าบริการการเก็บขนขยะ ฯลฯ 
    - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม............................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
               ไม่มีการน ากฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ีเกีย่วข้องมาบังคับใช้  หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะอะไร
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 4.2 หน่วยงานของท่านไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหาร หรือไม่ จงอธิบาย 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โปรดระบุกิจกรรมการด าเนินงานตามงบประมาณ 
   1. การจดัซ้ือถงัขยะแยกประเภทตั้ง ณ จุดท่ีเหมาะสมในตลาด 
    - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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   2. จดัท าโครงการน าขยะอินทรียเ์ศษอาหารมาแปรรูป เช่น ท าปุ๋ ยหมกั 
น ้าหมกัชีวภาพฯลฯ โดยการซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ในการด าเนินงาน ฯลฯ 
    - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
   3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................................................................... 
    - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม............................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
               ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพราะอะไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.3 ท่านคิดว่าการบงัคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมอย่างไร 
เช่น มีความเหมาะสมในดา้นของนโยบาย อ านาจในการบงัคบัใช ้และเขตพื้นท่ีในการปกครอง เป็นตน้)  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 4.4 หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผลความส าเร็จจากการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด อยา่งไรบา้ง จงอธิบาย  
 - ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น การน ากฎหมาย หรือขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งมาบงัคบัใช ้
โดยการดูสถิติการช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ หรือค่าปรับกรณีไม่จ่ายตามก าหนดเป็นตน้) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 - ดา้นนโยบาย และการจดัสรรงบประมาณ (เช่น การด าเนินโครงการท่ีไดก้ าหนดไว ้ตาม
ตวัช้ีวดัและเป้าหมายร้อยละของการด าเนินงาน รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมของ
โครงการดงักล่าวตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว)้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 5 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในอนาคต 
  5.1 ท่านคิดว่าแนวทางการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาดท่ีเหมาะสมของ
ท่านในอนาคตควรด าเนินการอย่างไร (ตวัอย่างแนวทางการจดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะตั้งแต่
ตน้ทาง การเก็บ กกั เก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท า
น ้ าหมกัชีวภาพ และการน าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือควรมีกฎหมาย และข้อบญัญติัเก่ียวกับการ
จดัการขยะอินทรีย ์เป็นตน้)  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด 
 6.1 ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด   
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 6.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
       ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
 

การตรวจสอบความตรงตรงเชิงเน้ือหา 

 
 
 
 
 
 



138 

แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 
เร่ือง การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับผู้ประกอบการตลาด (เจ้าของตลาด) 
.............................................................................................................................................................
 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้วิธี IOC: Item – Objective 
Congruence Index โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินความตรงตามเน้ือหาของข้อค าถาม โดย
พิจารณาเทียบกบันิยามเชิงปฏิบติัการ วตัถุประสงค์ของการวิจยัและกรอบแนวคิดของขอ้ค าถาม 
โดยมีเกณฑ์ คือ “สอดคลอ้ง” ให้ 1 คะแนน “ไม่แน่ใจ” ให้ 0 คะแนน และ “ไม่สอดคลอ้ง” ให้  -1 
คะแนน ดงัน้ี สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ IOC = ΣR/ n R   คือ ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญ
ในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง  n คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด   
  เกณฑก์ารพิจารณาคือ ค่า IOC ในแต่ละขอ้ค าถามตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วง 0.5 ถึง 1 จึงจะสามารถ
น า ไปใชไ้ดถ้า้หากมีค่านอ้ยกวา่ 0.5 ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ข (สุวิมล ติรกานนัท์, 2548 
: 146 อา้งถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2560 : 240) ซ่ึงการประเมินดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวิจยั 
(IOC) จากแบบสัมภาษณ์ เร่ือง การจัดการขยะอินทรีย์ในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
       วนัเพญ็ จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 
     นกัศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร 
                    คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
        สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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สรุปแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 

เร่ือง การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับผู้ประกอบการ (เจ้าของตลาด) 

ผู้ประเมิน……………………………………...............…ต าแหน่ง……………................…………     
วันท่ีประเมิน…………………………………………......เวลา.......................................................... 
ท่ีมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นในทุกระดบัทั้งระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
และในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดว้ยสาเหตุท่ีอาจเกิดจากการเติบโตของสังคม
เมืองยอ่มส่งผลใหป้ระชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว และท าใหมี้การขยายพื้นท่ีท่ีพกัอาศยั หรือ
การประกอบกิจการธุรกิจต่าง  ๆ เช่น สถานประกอบการอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หา้งสรรพสินคา้ และตลาด เพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้เมืองท่ีในปัจจุบนัประเทศไทย
ก าลงัเผชิญกบัปัญหาอยูใ่นขณะน้ี โดยมีทั้งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ เศษผกั ผลไม ้ไส้ปลา ฯลฯ ขยะทัว่ไป 
ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอด ฯลฯ ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน ้ า กระดาษ ฯลฯ ขยะอนันตราย ได้แก่ 
หลอดไฟ กระป๋องสารเคมี ฯลฯโดยท่ีไม่มีการจดัการขยะท่ีถูกวิธี ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตวน์ าโรคท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มตามมาใน
ภายหลงั ในขณะเดียวกนัปัญหาขยะในตลาด ท่ีมีปัญหาการจดัการขยะไม่ถูกวิธี ไม่มีการคดัแยกขยะ 
ทิ้งขยะไม่ลงถงั ไม่มีการรีไซเคิลขยะ/น ากลบัไปใช้ซ ้ า  หรือไม่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด
ก่อนท่ีจะทิ้งหรือน าไปก าจดั 
 เน่ืองดว้ยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ) คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทั้ง
ราชอาณาจักร  ตั้ งแ ต่วัน ท่ี  26 มีนาคม  2563 จนถึงวัน ท่ี  31 พฤษภาคม 2563 และพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงสูงท่ีสุดจึงไดมี้การล็อกดาวน์ให้สถานประกอบการถูกสั่งปิดเป็น
การชัว่คราวส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง โดยเฉพาะปริมาณขยะอินทรียใ์นตลาดท่ีถูกสั่งปิดและผูค้า้
ไม่สามารถเขา้ไปขายของในตลาดได ้โดยหลงัจากช่วงมาตรการล๊อกดาวน์แลว้ พบว่าขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีแนวโนม้เพิ่มมากกว่าช่วงมาตรการล๊อกดาวน์ เน่ืองจากตลาดเปิดบริการปกติผูค้า้ 
ประชาชน สามารถเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของได้ตามปกติ ด้วยเหตูน้ีจึงท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ดังนั้ น เจ้าของตลาดควรให้ความส าคัญในการจัดการขยะ และ
ควบคุมดูแลสถานท่ีให้ถูกสุขลกัษณะ โดยเร่ิมจากการลดขยะ การคดัแยกขยะ และการบริการการ
จดัการขยะภายในตลาด เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การจดัการ
ขยะอินทรียใ์นตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 .  เพื่ อ ศึกษาการจัดการขยะ อินท รีย์ เ ศษอาหารในตลาด  พื้ น ท่ี เขตคันนาย าว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับตลาด ทั้ง 6 ตลาด 
ในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  INPUT PROCESS 

1. การจัดการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีช่วยลด
ป ริ ม าณขย ะ อินท รี ย์ ท่ี
เกิดขึ้น 
 
2 .  ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ า ก
หนังสือ วารสาร เอกสาร
ทางวิ ช าก ารต่ า งๆ    ท่ี
เ ก่ียวกับการจัดการขยะ
อินท รี ย์ เ ศษอ าห า ร ใน
ตลาด 

1.ศึกษาการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดโดยใช้
เคร่ืองมือในการศึกษาจาก
แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
ตลาด ผูค้า้ และผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีส านกังานเขต 
คนันายาวท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.วิ เคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ และ
ท าการเปรียบเทียบการจดัการ
ขยะในแต่ละตลาด 

1. ได้รูปแบบการจัดการ
ขยะอินทรียเ์ศษอาหารใน
ตลาด 
2. ได้แนวทางการจดัการ
ขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ี
เหมาะสมในตลาด 
3. ไดต้วัอยา่งตลาดท่ีมีการ
จัดการขยะอินทรีย์ เศษ
อาหารท่ีเป็นต้นแบบใน
การจัดก ารขยะ ให้กับ
ตลาดอ่ืนได ้ 

ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
สามารถน าแนวทางการ
จัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารไปปรับใชไ้ด ้

3. เสนอแนวทางการจัดการ
ขยะ อินท รีย์ เ ศษอาห า ร ท่ี
เหมาะสมในตลาด เพื่อให้ได้
ตลาดท่ีสามารถเป็นต้นแบบ
ในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารภายในพื้นท่ีเขต   
คนันายาว 

OUTCOME 

OUTPUT 
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ค าชี้แจง สรุปแบบประเมินท าการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย ( IOC) แบบ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการตลาด (เจ้าของตลาด เร่ือง การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด 
กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร  

 แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด เพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ีเขต 
คนันายาว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 6 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป   
 ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ี
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 3 การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4 การบงัคบัใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อาหาร 
 ส่วนท่ี 5 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของตลาดในอนาคต 
 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร 
 เกณฑค์ะแนนในการพิจารณาคะแนน IOC คือ ค่าคะแนน IOC มีระหวา่ง -1 ถึง 1 ขอ้ค าถาม
ท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 หรือมีค่ามากกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีผ่านและยอมรับได้ แต่ถา้ค่า IOC น้อยกว่า 
0.5 เป็นค่าท่ีไม่ผา่นและไม่สามารถยอมรับไดต้อ้งปรับปรุงค าถามใหม่ จากการตรวจสอบความตรง
ของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป     
1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 3   1 ✓  
1.2 ต าแหน่ง 3   1 ✓  
1.3 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3   1 ✓  
1.4 ประเภทของตลาด/จ านวนแผงคา้ 3   1 ✓  
1.5 ประเภทแผงคา้ 3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
         1. แผงจ าหน่ายผกัผกั  
              2. แผงจ าหน่ายผลไม ้
              3. แผงจ าหน่ายของสด เช่น ไก่ หมู 
ปลา ฯลฯ 
              4. แผงจ าหน่ายอาหารตามสั่ง 
              5. แผงขายขนม เช่น ขนมไทย 
กลว้ยทอด ฯลฯ 
              6. อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 

1.6 ช่ือผูส้ัมภาษณ์ 3   1 ✓  
1.7 วนัท่ีสัมภาษณ์/เวลา 3   1 ✓  
1.8 สถานท่ีสัมภาษณ์ 3   1 ✓  
ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 
2.1 ปัญหาต่อไปน้ีขอ้ใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อ

ขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด อย่างมี
นยัส าคญั 
        มีปัญหา โปรดระบุ 
                    1. บริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวน
จ ากดั ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  
   - อธิบายขอ้มูลเพิ่มเติมจากปัญหา
ท่ีท่านระบุ.................................................... 
                    2. เจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่เก็บขยะ
ตามเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้ขยะลน้ถงัและ
ตกคา้งจ านวนมาก 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
               - อธิบายขอ้มูลเพิ่มเติมจากปัญหาท่ี
ท่านระบุ....................................................... 
                    3 .  ผู ้ค้าในตลาดไม่ให้ความ
ร่วมมือในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร
ในตลาด เ ช่น ไม่น าขยะไปทิ้ง  ณ จุดท่ี
ก าหนดไว ้ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ฯลฯ 
                - อธิบายขอ้มูลเพิ่มเติมจากปัญหา
ท่ีท่านระบุ................................................... 
                    4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... 
            ไม่มีปัญหา (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) 
อธิบายเพิ่มเติม.............................................. 

2.2 ปัญหาการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารใน
ตลาด (จากข้อ 2.1) ส่งผลกระทบอย่างไร
บา้ง 
         - ผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น ขยะส่ง
กล่ินเหม็นท าให้เกิดอาการเวียนหัว และเกิด
อาการผื่นคนัตามผิวหนงั ฯลฯ) 
         - ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ขยะ
หมักหมมส่งกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้
เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ของสัตวพ์าหะน าโรค  ไดแ้ก่ 
หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ  และท าให ้เจา้หนา้ท่ี
เก็บขนขยะของส านกังานเขตท างานยากขึ้น) 
        - ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ.....… 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
2.3 ท่านคิดว่าปัญหาและผลกระทบการจัดการ

ขยะอินทรียใ์นตลาด (จากขอ้ 2.2)  ควรมีวิธีการ
แกไ้ขอยา่งไร  จงอธิบาย 
         - แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น มี
จุดทิ้งขยะ, มีถงัขยะแยกประเภทท่ีเพียงพอ 
และแจง้เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขน
ก่อนเวลาในกรณีท่ีมีขยะปริมาณมากในวนั
นั้น ฯลฯ ) 
       - แกไ้ขผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม (เช่น 
ท าการลา้งตลาดอย่างน้อยอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง 
และท าความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะทุกวนั
หลงัเลิกตลาด) 
      - แกไ้ขผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ.. 

3   1 ✓  

ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
3.1 ท่านมีการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารใน

ตลาดของท่านหรือไม่ 
              มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 
               - ถา้มีโปรดระบุกิจกรรม และ
อธิบายกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารดงักล่าว 
                  1. การคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารออกจากขยะอ่ืน ๆ 
                 - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม
.................................................................... 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
                  2. การน าขยะอินทรียไ์ปท าปุ๋ ย 
หรือน ้าหมกัชีวภาพ 
    - อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม
..................................................................... 
                   3. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ส่งต่อหรือขายใหก้บับุคคลท่ีน าไปเป็นอาหาร
สัตว ์
                   - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม....................................................... 
                   4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................... 
                   - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม....................................................... 
        ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร
เพราะอะไร................................................. 

3.2 ท่านคิดวา่กิจกรรมการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดท่ีจดัขึ้นสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะอินทรียใ์นตลาดไดห้รือไม่ 
เพราะอะไร 

3   1 ✓  

3.3 จากกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารในขอ้ 3.1 ท่านเปิดโอกาสใหผู้ค้า้เขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะอินทรียใ์นตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
          เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือให้ผู้ค้า
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
       - ถา้เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม โปรดระบุ
วิธีการ และอธิบายขั้นตอนการเปิดโอกาส
พอสังเขป 
            1. ผูค้า้ในตลาดร่วมรับฟังและแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารในตลาด 
             - อธิบายรายละเอียด.................... 
            2. ผูค้า้ในตลาดสามารถระบุความ
ตอ้งการในส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
จดัการขยะอินทรีย ์เช่น ถงัขยะ หรือถุงขยะ 
ฯลฯ 
           -  อธิบายรายละเอียด....................... 
            3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
           ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือ
ไม่ให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะเพราะอะไร........................................... 

3.4 ท่านมีการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหผู้ค้า้
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดหรือไม่ อยา่งไร 
             มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมการจัดการขยะ  
           - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายวิธีการ
ดงักล่าว 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
             1. จดัท าโครงการขยะแลกแตม้ โดย
การสะสมแตม้และน าไปแลกส่ิงของท่ีทาง
ผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียมไว ้
        - อธิบายรายละเอียด... 
             2. รณรงคเ์ก่ียวกบัการจดัการขยะ 
โดยการใหค้วามรู้และตอบค าถามแลก
รางวลัท่ีทางผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียม
ไว ้
       - อธิบายรายละเอียด............................ 
           3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................... 
         - อธิบายรายละเอียด.......................... 
         ไม่มีการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมการจัดการขยะ เพราะอะไร 

3.5 ท่านได้มีการร่วมมือในการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาดกบัส านกังานเขต
คนันายาว หรือไม่ อยา่งไร 
          มี ก า ร ร่ วม มื อกั บส า นั ก ง าน เขต 
คันนายาว    
        - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายการร่วมมือ
ในการจดัการขยะอินทรีย ์
               1 .  ก า ร มี ส่ วน ร่วมในการวาง
แผนการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารใน
ตลาด (เช่น เวลาการเก็บขนขยะ, การคดัแยก
ขยะ และการน าขยะไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ฯลฯ 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
           - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม... 
               2 .  ก า ร มี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร จัด
กิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การรณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การน าขยะไปแปร
รูป ฯลฯ) 
        - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม..... 
               3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................... 
          - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม.... 
         ไม่มีการร่วมมือกบัส านักงานเขต 
คันนายาวเพราะอะไร................................... 
 
 

ส่วนท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอนิทรีย์เศษ
อาหาร 
4.1 ท่านได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการขยะมา
ใชใ้นการด าเนินการหรือไม่ 
           ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ี
เกี่ยวข้องมาบังคับใช้  โปรดระบุการด าเนินงานใน
การบงัคบั 
                1. การเสียค่าธรรมเนียมเก็บขน
ขยะในตลาดตามปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
            - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......... 
                 2. การเสียค่าปรับกรณีท่ีไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือขอ้บญัญติัเช่น การ

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 
ทิ้งขยะไม่เป็นจุด การไม่เสียค่าบริการการ
เก็บขนขยะ ฯลฯ 
           - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม.......... 
                3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 
           - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม
................................................................... 
          ไม่มีปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ
ท่ีเกี่ยวข้องมาบังคับใช้  หรือไม่สามารถด าเนินการ
ได้ เพราะอะไร 

4.2 ท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วสัดุ
อุปกรณ์ หรือส่ือต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
มาใช้ในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหาร
ในตลาดหรือไม่ 
            ได้งบประมาณ 
               1. ได้งบประมาณในการจดัซ้ือถงั
ขยะ หรือไดถ้งัขยะ ส่ือต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
              - อธิบายรายละเอียด.................... 
              2. ไดง้บประมาณในการด าเนินการ
ท าปุ๋ ยหมกั หรือน ้ าหมกัชีวภาพภายในตลาด 
ไวใ้ชป้ระโยชน์ และสามารถแปรเป็นเงินได ้
              - อธิบายรายละเอียด..................... 
             3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 
           - อธิบายรายละเอียด........................ 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1  ใช้ได้ ปรับปรุง 

         ไ ม่ ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ  อ ธิ บ า ย
รายละเอียด 

ส่วนท่ี 5 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในอนาคต 
5.1 ท่านคิดว่าแนวทางการจัดการขยะอินทรีย์

เศษอาหารในตลาดท่ีเหมาะสมของท่านใน
อนาคตควรด าเนินการอย่างไร (ตัวอย่าง
แนวทางการจดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ทาง การเก็บ กกั เก็บรวบรวม การ
ขนส่ง และการก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การ
ท าปุ๋ ยหมกั การท าน ้ าหมกัชีวภาพ และการน าไป
แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือควรมีกฎหมาย 
และข้อบัญญัติ เ ก่ียวกับการจัดการขยะ
อินทรีย ์เป็นตน้) 

3   1 ✓  

ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด 
6.1 ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ

อาหารในตลาด   
3   1 ✓  

6.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 3   1 ✓  
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สรุปแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 

เร่ือง การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับผู้ค้าและผู้ช่วยค้าในตลาด 

ผู้ประเมิน……………………………………...............…ต าแหน่ง……………................…………     
วันท่ีประเมิน…………………………………………......เวลา.......................................................... 
ท่ีมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นในทุกระดบัทั้งระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
และในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดว้ยสาเหตุท่ีอาจเกิดจากการเติบโตของสังคม
เมืองยอ่มส่งผลใหป้ระชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว และท าใหมี้การขยายพื้นท่ีท่ีพกัอาศยั หรือ
การประกอบกิจการธุรกิจต่ าง ๆ เช่น สถานประกอบการอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หา้งสรรพสินคา้ และตลาด เพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้เมืองท่ีในปัจจุบนัประเทศไทย
ก าลงัเผชิญกบัปัญหาอยูใ่นขณะน้ี โดยมีทั้งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ เศษผกั ผลไม ้ไส้ปลา ฯลฯ ขยะทัว่ไป 
ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอด ฯลฯ ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน ้ า กระดาษ ฯลฯ ขยะอนันตราย ได้แก่ 
หลอดไฟ กระป๋องสารเคมี ฯลฯโดยท่ีไม่มีการจดัการขยะท่ีถูกวิธี ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตวน์ าโรคท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มตามมาใน
ภายหลงั ในขณะเดียวกนัปัญหาขยะในตลาด ท่ีมีปัญหาการจดัการขยะไม่ถูกวิธี ไม่มีการคดัแยกขยะ 
ทิ้งขยะไม่ลงถงั ไม่มีการรีไซเคิลขยะ/น ากลบัไปใช้ซ ้ า  หรือไม่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด
ก่อนท่ีจะทิ้งหรือน าไปก าจดั 
 เน่ืองดว้ยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ) คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทั้ง
ราชอาณาจักร  ตั้ งแ ต่วัน ท่ี  26 มีนาคม  2563 จนถึงวัน ท่ี  31 พฤษภาคม 2563 และพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงสูงท่ีสุดจึงไดมี้การล็อกดาวน์ให้สถานประกอบการถูกสั่งปิดเป็น
การชัว่คราวส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง โดยเฉพาะปริมาณขยะอินทรียใ์นตลาดท่ีถูกสั่งปิดและผูค้า้
ไม่สามารถเขา้ไปขายของในตลาดได ้โดยหลงัจากช่วงมาตรการล๊อกดาวน์แลว้ พบว่าขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีแนวโนม้เพิ่มมากกว่าช่วงมาตรการล๊อกดาวน์ เน่ืองจากตลาดเปิดบริการปกติผูค้า้ 
ประชาชน สามารถเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของได้ตามปกติ ด้วยเหตูน้ีจึงท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ดังนั้ น เจ้าของตลาดควรให้ความส าคัญในการจัดการขยะ และ
ควบคุมดูแลสถานท่ีให้ถูกสุขลกัษณะ โดยเร่ิมจากการลดขยะ การคดัแยกขยะ และการบริการการ
จดัการขยะภายในตลาด เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การจดัการ
ขยะอินทรียใ์นตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1. เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับตลาด ทั้ง 6 ตลาด 
ในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  INPUT PROCESS 

1. การจัดการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีช่วยลด
ป ริ ม าณขย ะ อินท รี ย์ ท่ี
เกิดขึ้น 
 
2 .  ข้อมู ลทุ ติ ย ภู มิ จ า ก
หนังสือ วารสาร เอกสาร
ทางวิชาการต่ างๆ    ท่ี
เ ก่ียวกับการจัดการขยะ
อินท รีย์ เ ศษอาห าร ใน
ตลาด 

1.ศึกษาการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดโดยใช้
เคร่ืองมือในการศึกษาจากแบบ
สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการตลาด ผูค้า้ 
และผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเขตคนันายาวท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.วิ เคราะห์  และสังเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ และ
ท าการเปรียบเทียบการจดัการ
ขยะในแต่ละตลาด 

1. ได้รูปแบบการจัดการ
ขยะอินทรียเ์ศษอาหารใน
ตลาด 
2. ได้แนวทางการจดัการ
ขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ี
เหมาะสมในตลาด 
3. ไดต้วัอยา่งตลาดท่ีมีการ
จัดการขยะอินทรีย์ เศษ
อาหารท่ีเป็นต้นแบบใน
การจัดก ารขยะ ให้กับ
ตลาดอ่ืนได ้ 

ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
สามารถน าแนวทางการ
จัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารไปปรับใชไ้ด ้

3. เสนอแนวทางการจัดการ
ข ย ะ อินท รี ย์ เ ศ ษอ าห า ร ท่ี
เหมาะสมในตลาด เพื่อให้ได้
ตลาดท่ีสามารถเป็นต้นแบบ
ในการจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารภายในพื้นท่ีเขตคันนา
ยาว 

OUTCOME 

OUTPUT 



153 

ค าชี้แจง สรุปแบบประเมินท าการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย ( IOC) แบบ
สัมภาษณ์ส าหรับผูค้ ้าหรือผูช่้วยค้าในตลาด เร่ือง การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด 
กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 หนา้ 
  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารใน
ตลาด เพื่อน าไปสู่ขอ้เสนอแนะแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมในตลาด พื้นท่ี
เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีมีทั้งหมด 5 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป   
  ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารตลาด 
พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร   
  ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหารในตลาด พื้นท่ี เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
  ส่วนท่ี 4 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของตลาดในอนาคต 
  ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร 

   เกณฑค์ะแนนในการพิจารณาคะแนน IOC คือ ค่าคะแนน IOC มีระหว่าง -1 ถึง 1 
ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 หรือมีค่ามากกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีผ่านและยอมรับได ้แต่ถา้ค่า IOC 
นอ้ยกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีไม่ผ่านและไม่สามารถยอมรับไดต้อ้งปรับปรุงค าถามใหม่ จากการตรวจสอบ
ความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป     
1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 3   1 ✓  
1.2 ต าแหน่ง 3   1 ✓  
1.3 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3   1 ✓  
1.4 ช่ือผูส้ัมภาษณ์ 3   1 ✓  
1.5 วนัท่ีสัมภาษณ์ และเวลา 3   1 ✓  
1.6 สถานท่ีสัมภาษณ์ 3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 

ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคัน
นายาว กรุงเทพมหานคร 
2.1 ปัญหาต่อไปน้ีขอ้ใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อ

ขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด อย่างมี
นยัส าคญั 
  มีปัญหา โปรดระบุ  
     1.  ผู ้ประกอบการตลาด
ไม่ให้ความส าคญัในการจดัการขยะอินทรีย ์
เศษอาหาร เช่น ไม่มีการตั้งถงัขยะแบบแยก
ประเภท ไม่มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
กิจกรรมการลดปริมาณขยะอินทรีย์ เศษ
อาหาร ฯลฯ 
  2. เจา้หน้าท่ีภาครัฐไม่เก็บ
ขยะตามเวลาท่ีก าหนด ส่งผลให้ขยะลน้ถงั
และตกคา้งจ านวนมาก 
  3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......... 
   ไม่มีปัญหา (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) 
อธิบายเพิ่มเติม............................................ 

3   1 ✓  

2.2 ปัญหาการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารใน
ตลาด (จากข้อ 2.1) ส่งผลกระทบอย่างไร
บา้ง 
                - ผลกระทบด้านสุขภาพ (เช่น 
ขยะส่งกล่ินเหม็นท าให้เกิดอาการเวียนหัว 
และเกิดอาการผื่นคนัตามผิวหนงั ฯลฯ) 
   - ผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม (เช่น 
ขยะหมกัหมมส่งกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึงท า

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค  
ได้แก่ หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ และท าให้ 
เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะของส านกังานเขตท างานยาก
ขึ้น) 
  - ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ.. 

2.3 ท่านคิดว่าปัญหาและผลกระทบการจัดการ
ขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด (จากขอ้ 2.2) 
ควรมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร  จงอธิบาย 
 - แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น 
มีจุดทิ้งขยะ, มีถงัขยะแยกประเภทท่ีเพียงพอ 
และแจง้เจา้หน้าท่ีเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขน
ก่อนเวลาในกรณีท่ีมีขยะปริมาณมากในวนั
นั้น ฯลฯ ) 
 - แกไ้ขผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(เช่น ท าการลา้งตลาดอย่างนอ้ยอาทิตยล์ะ 1 
คร้ัง และท าความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะ
ทุกวนัหลงัเลิกตลาด) 
            - แกไ้ขผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรด
ระบุ............................................................ 

3   1 ✓  

ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
3.1 ท่านมีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร จาก

แผงคา้ของท่านหรือไม่ 
              มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร 
 - ถา้มีโปรดระบุกิจกรรม และ
อธิบายกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารดงักล่าว 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
          1. การคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารออกจากขยะอ่ืน ๆ 
         - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม........................................................ 
           2. การน าขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารไปท าปุ๋ ย หรือน ้าหมกัชีวภาพ 
        - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม....................................................... 
           3. การน าขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารส่งต่อหรือขายใหก้บับุคคลท่ีน าไปเป็น
อาหารสัตว ์
                   - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม.................................................... 
          4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............... 
                   - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม.................................................... 
           ไม่มีการจัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหาร เพราะอะไร
.......................................................... 

3.2 ตลาดท่ีท่านคา้ขายอยู่มีการจดักิจกรรม หรือ
โครงการท่ีเก่ียวกับการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดหรือไม่  
     มีการจัดกจิกรรม   
    - ถา้มีโปรดระบุกิจกรรม และ
อธิบายกิจกรรมการจดัการขยะอินทรีย ์เศษ
อาหารดงักล่าว 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
            1. กิจกรรมการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ออกจากขยะอ่ืน ๆ 
           - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม.................................................... 
             2. กิจกรรมการใหค้วามรู้ 
และสาธิตวิธีการท าปุ๋ ยหมกั หรือน ้าหมกั
ชีวภาพจากขยะอินทรียเ์ศษอาหาร  
           - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม.. 
             3. กิจกรรมรณรงคเ์ก่ียวกบั
การน าขยะอินทรียไ์ปเป็นอาหารสัตว์ 
           - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม........................................................ 
             4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..... 
           - อธิบายรายละเอียดของ
กิจกรรม....................................................... 
 ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษ
อาหารเพราะอะไร...................................... 

3.3 ท่านคิดวา่กิจกรรมการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดท่ีจดัขึ้นสามารถช่วยลด
ปริมาณขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดได้
หรือไม่ เพราะอะไร 

3   1 ✓  

3.4 จากกิจกรรมการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารในขอ้ 3.2 ผูจ้ดักิจกรรมเปิดโอกาสให้
ท่านเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบั

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด
หรือไม่ อยา่งไร 
   เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือให้
ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  
 - ถา้เปิดโอกาส โปรดระบุวิธีการ 
และอธิบายขั้นตอนการเปิดโอกาสพอ
สังเขป 
  1. ท่านสามารถเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการวางแผนเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด  
                        - อธิบายรายละเอียด...... 
  2. ท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็น และระบุความตอ้งการในส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่อการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ
อาหาร เช่น ถงัขยะ หรือถุงขยะ ฯลฯ 
  -  อธิบายรายละเอียด...... 
    3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ... 
  - อธิบายรายละเอียด...... 
    ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หรือ
ไม่ให้ผู้ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
เพราะอะไร 

3.5 ผูจ้ดักิจกรรมมีการกระตุน้และสร้าง
แรงจูงใจใหท้่านเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด
หรือไม่ อยา่งไร 

3   1 ✓  



159 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 

  มีการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดการขยะ    
  - ถา้มีโปรดระบุ และ
อธิบายวิธีการดงักล่าว 
           1. โครงการขยะแลก
แตม้ โดยการสะสมแตม้และน าไปแลก
ส่ิงของท่ีทางผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียม
ไว ้
         - อธิบายรายละเอียด.. 
           2. กิจกรรมรณรงค์
เก่ียวกบัการจดัการขยะ โดยการใหค้วามรู้
และตอบค าถามแลกรางวลัท่ีทาง
ผูป้ระกอบการตลาดจดัเตรียมไว ้
       - อธิบายรายละเอียด... 
            3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.. 
  - อธิบายรายละเอียด........ 
  ไม่มีการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมการจัดการขยะ 
เพราะอะไร.................................................. 

ส่วนท่ี 4 แนวทางการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารของตลาดในอนาคต 
4.1 ท่านคิดวา่แนวทางการจดัการขยะอินทรีย์

เศษอาหารในตลาดท่ีเหมาะสมของท่านใน
อนาคตควรด าเนินการอยา่งไร (ตวัอยา่ง
แนวทางการจดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะ
ตั้งแต่ตน้ทาง การเก็บ กกั เก็บรวบรวม การ
ขนส่ง และการก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การ

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
IOC =  
∑ R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
ท าปุ๋ ยหมกั การท าน ้าหมกัชีวภาพ และการน าไป
แปรรูปเป็นอาหารสัตว ์หรือควรมีกฎหมาย 
และขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อินทรีย ์เป็นตน้) 
 
 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
5.1 ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัการขยะอินทรีย์

เศษอาหารในตลาด   
3   1 ✓  

5.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 3   1 ✓  
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สรุปแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 

เร่ือง การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว 

ผู้ประเมิน……………………………………...............…ต าแหน่ง……………................…………     
วันท่ีประเมิน…………………………………………......เวลา.......................................................... 
ท่ีมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นในทุกระดบัทั้งระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
และในระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดว้ยสาเหตุท่ีอาจเกิดจากการเติบโตของสังคม
เมืองยอ่มส่งผลใหป้ระชากรมีจ านวนเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว และท าใหมี้การขยายพื้นท่ีท่ีพกัอาศยั หรือ
การประกอบกิจการธุรกิจต่าง  ๆ เช่น สถานประกอบการอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม 
หา้งสรรพสินคา้ และตลาด เพิ่มมากขึ้น ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาขยะลน้เมืองท่ีในปัจจุบนัประเทศไทย
ก าลงัเผชิญกบัปัญหาอยูใ่นขณะน้ี โดยมีทั้งขยะอินทรีย ์ไดแ้ก่ เศษผกั ผลไม ้ไส้ปลา ฯลฯ ขยะทัว่ไป 
ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอด ฯลฯ ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดน ้ า กระดาษ ฯลฯ ขยะอนันตราย ได้แก่ 
หลอดไฟ กระป๋องสารเคมี ฯลฯโดยท่ีไม่มีการจดัการขยะท่ีถูกวิธี ส่งผลท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตวน์ าโรคท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มตามมาใน
ภายหลงั ในขณะเดียวกนัปัญหาขยะในตลาด ท่ีมีปัญหาการจดัการขยะไม่ถูกวิธี ไม่มีการคดัแยกขยะ 
ทิ้งขยะไม่ลงถงั ไม่มีการรีไซเคิลขยะ/น ากลบัไปใช้ซ ้ า  หรือไม่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด
ก่อนท่ีจะทิ้งหรือน าไปก าจดั 
 เน่ืองดว้ยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ) คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทั้ง
ราชอาณาจักร  ตั้ งแ ต่วัน ท่ี  26 มีนาคม  2563 จนถึงวัน ท่ี  31 พฤษภาคม 2563 และพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงสูงท่ีสุดจึงไดมี้การล็อกดาวน์ให้สถานประกอบการถูกสั่งปิดเป็น
การชัว่คราวส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง โดยเฉพาะปริมาณขยะอินทรียใ์นตลาดท่ีถูกสั่งปิดและผูค้า้
ไม่สามารถเขา้ไปขายของในตลาดได ้โดยหลงัจากช่วงมาตรการล๊อกดาวน์แลว้ พบว่าขยะมูลฝอย
ชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีแนวโนม้เพิ่มมากกว่าช่วงมาตรการล๊อกดาวน์ เน่ืองจากตลาดเปิดบริการปกติผูค้า้ 
ประชาชน สามารถเขา้มาจบัจ่ายซ้ือของได้ตามปกติ ด้วยเหตูน้ีจึงท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2563) ดังนั้ น เจ้าของตลาดควรให้ความส าคัญในการจัดการขยะ และ
ควบคุมดูแลสถานท่ีให้ถูกสุขลกัษณะ โดยเร่ิมจากการลดขยะ การคดัแยกขยะ และการบริการการ
จดัการขยะภายในตลาด เพื่อใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง การจดัการ
ขยะอินทรียใ์นตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1. เพื่อศึกษาการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนันายาว 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับตลาด ทั้ง 6 ตลาด 
ในพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  INPUT PROCESS 

1. การจัดการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีช่วยลด
ป ริ ม าณขย ะ อินท รี ย์ ท่ี
เกิดขึ้น 
 

2 .  ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ า ก
หนังสือ วารสาร เอกสาร
ทางวิ ช าก ารต่ า งๆ    ท่ี
เ ก่ียวกับการจัดการขยะ
อินท รี ย์ เ ศษอ าห า ร ใน
ตลาด 

1.ศึกษาการจดัการขยะอินทรีย์
เศษอาหารในตลาดโดยใช้
เค ร่ืองมือในการศึกษาจาก
แบบสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  ได้แ ก่  ผู ้ประกอบการ
ตลาด ผูค้า้ และผูบ้ริหารและ
เ จ้ า หน้ า ท่ี ส า นั ก ง าน เ ข ต 
คนันายาวท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.วิ เคราะห์ และสังเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ และ
ท าการเปรียบเทียบการจดัการ
ขยะในแต่ละตลาด 

1. ได้รูปแบบการจัดการ
ขยะอินทรียเ์ศษอาหารใน
ตลาด 
2. ได้แนวทางการจดัการ
ขยะอินทรีย์เศษอาหารท่ี
เหมาะสมในตลาด 
3. ได้ตัวอย่างตลาดท่ีมี
การจัดการขยะอินทรีย์
เศษอาหารท่ีเป็นต้นแบบ
ในการจัดการขยะให้กับ
ตลาดอ่ืนได ้ 

ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
สามารถน าแนวทางการ
จัดการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารไปปรับใชไ้ด ้

3. เสนอแนวทางการจัดการ
ขย ะ อินท รี ย์ เ ศษอ าห า ร ท่ี
เหมาะสมในตลาด เพื่อให้ได้
ตลาดท่ีสามารถเป็นต้นแบบ
ในการจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อ า ห า ร ภ า ย ใ น พื้ น ท่ี เ ข ต 
คนันายาว 

OUTCOME 

OUTPUT 
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ค าชี้แจง สรุปแบบประเมินท าการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย ( IOC) แบบ
สัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีส านักงานเขตคนันายาว เร่ือง การจดัการขยะอินทรีย์เศษ
อาหารในตลาด กรณีศึกษาพื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 หนา้ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป   
  ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 
พื้นท่ีเขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 
  ส่วนท่ี 3  การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ี เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
  ส่วนท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหาร 
  ส่วนท่ี 5 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารของตลาดในอนาคต 
  ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคนั
นายาว กรุงเทพมหานคร 

   เกณฑค์ะแนนในการพิจารณาคะแนน IOC คือ ค่าคะแนน IOC มีระหว่าง -1 ถึง 1 
ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 หรือมีค่ามากกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีผ่านและยอมรับได ้แต่ถา้ค่า IOC 
นอ้ยกว่า 0.5 เป็นค่าท่ีไม่ผ่านและไม่สามารถยอมรับไดต้อ้งปรับปรุงค าถามใหม่ จากการตรวจสอบ
ความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) จากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป     
1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ 3   1 ✓  
1.2 ต าแหน่ง 3   1 ✓  
1.3 ระดบัการบริหารงาน 

              1. ผูบ้ริหารระดบัสูง (ผูอ้  านวยการ
เขต) 
               2. ผูบ้ริหารระดบักลาง (ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการเขต) 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
               3. ผูบ้ริหารระดบัตน้ (หวัหนา้ฝ่าย) 
                       4. ระดบัปฏิบติัการ (ขา้ราชการ พนกังาน
ราชการฯ) 

1.4 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 3   1 ✓  
1.5 ช่ือผูส้ัมภาษณ์ 3   1 ✓  
1.6 วนัท่ีสัมภาษณ์ และเวลา 3   1 ✓  
1.7 สถานท่ีสัมภาษณ์ 3   1 ✓  
ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและผลกระทบในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขต
คันนายาว กรุงเทพมหานคร 
2.1 ปัญหาต่อไปน้ีข้อใดบ้างท่ีส่งผลกระทบต่อ

ขยะอินทรีย์ เศษอาหารในตลาด อย่าง มี
นยัส าคญั 
           มีปัญหา โปรดระบุ 
               1. บริเวณจุดทิ้งขยะมีจ านวนจ ากัด 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น  
 2. ผูป้ระกอบการไม่แจง้ให้เจา้หน้าท่ี
ภาครัฐเขา้มาเก็บขยะทราบในกรณีท่ีมีขยะลน้
ถงั ส่งผลใหข้ยะเกิดการตกคา้งจ านวนมาก 
 3. ผูป้ระกอบการและผูค้ ้าในตลาด
ไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการขยะอินทรีย์
ในตลาด เช่น ไม่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่
น าขยะไปทิ้ง ณ จุดท่ีก าหนดไว ้ฯลฯ 
 4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................... 
        ไม่มีปัญหา (ขา้มไปท าส่วนท่ี 3) อธิบาย
เพิ่มเติม.......................................................... 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
2.2 ปัญหาการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารใน

ตลาด (จากขอ้ 2.1) ส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
       - ผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น ขยะส่ง
กล่ินเหม็นท าให้เกิดอาการเวียนหัว และเกิดอาการ
ผื่นคนัตามผิวหนงั ฯลฯ) 
                   - ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (เช่น 
ขยะหมกัหมมส่งกล่ินเหม็น เป็นสาเหตุหน่ึงท าให้
เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค  ได้แก่ 
หนู แมลงสาป แมลงวนั ฯลฯ และท าให้ เจ้าหน้าท่ี
เก็บขนขยะของส านกังานเขตท างานยากขึ้น) 
                  - ผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรดระบุ
...................................................................... 

3   1 ✓  

2.3 หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและผลกระทบในการจดัการขยะ
อินทรียเ์ศษอาหารในตลาด (จากขอ้ 2.2) 
อยา่งไร จงอธิบาย 
                - แกไ้ขผลกระทบดา้นสุขภาพ (เช่น 
มีจุดทิ้งขยะ, มีถงัขยะแยกประเภทท่ีเพียงพอ 
และแจง้เจา้หนา้ท่ีเก็บขนขยะเขา้มาเก็บขน
ก่อนเวลาในกรณีท่ีมีขยะปริมาณมากในวนั
นั้น ฯลฯ ) 
              - แก้ไขผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
(เช่น ท าการลา้งตลาดอย่างน้อยอาทิตยล์ะ 1 
คร้ัง และท าความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะทุก
วนัหลงัเลิกตลาด) 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
             - แกไ้ขผลกระทบดา้นอ่ืน ๆ โปรด
ระบุ
..................................................................... 

ส่วนท่ี 3 การจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหารในตลาด พื้นท่ีเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
3.1 3.1 หน่วยงานของท่านน าขยะอินทรีย์เศษ

อาหาร ท่ีได้จากการ เก็บขนในตลาดไป
ด าเนินการจัดการขยะอินทรีย์ เศษอาหาร
หรือไม่ พร้อมอธิบายการจดัการ 
        มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร  
 - ถา้มีโปรดระบุการจดัการ และ
อธิบายวิธีการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ดงักล่าว 
       1. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ไปท าปุ๋ ยหมกั 
                     - อธิบายวิธีการ........................... 
       2. การน าขยะอินทรียเ์ศษอาหาร
ไปท าน ้าหมกัชีวภาพ 
  - อธิบายวิธีการ..................... 
            3. การน าขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารมาเป็นอาหารสัตว ์เช่น ไก่ ปลา 
ไส้เดือนดิน ฯลฯ 
  - อธิบายวิธีการ..................... 
              4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 
  - อธิบายวิธีการ..................... 

3   1 ✓  



167 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 

  ไม่มีการจัดการขยะอนิทรีย์เศษ
อาหาร เพราะอะไร
................................................................ 

3.2 การจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาดใน
พื้นท่ีหน่วยงานท่านดว้ยวิธีต่าง ๆ (ตามขอ้ 
3.1) สามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรียเ์ศษ
อาหารท่ีจะส่งก าจดั ณ แหล่งก าจดัมูลฝอยกลาง
ของกรุงเทพมหานครไดห้รือไม่ เพราะอะไร 

2 1  0.6 ✓  

3.3 การจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหารในตลาด
ท่านได้มีการร่วมมือกับทางผูป้ระกอบการ
ตลาด หรือเจา้ของตลาดหรือไม่ จงอธิบาย 
         มีการร่วมมือกบัส านักงานเขตคันนายาว 
         - ถา้มีโปรดระบุ และอธิบายการร่วมมือ
ในการจดัการขยะอินทรียด์งักล่าว 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จดัการขยะอินทรียใ์นตลาด (เช่น เวลาการเก็บ
ขนขยะ, การคดัแยกขยะ และการน าขยะไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ ฯลฯ) 
 - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม
......................................................................... 
 2. การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ต่าง ๆ (เช่น การรณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการ
คดัแยกขยะ การน าขยะไปแปรรูป ฯลฯ) 
 - โปรดระบุกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมกนั
ด าเนินงาน.................................................... 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
 - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม
......................................................................... 
 3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ....... 
 - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม
......................................................................... 
         ไม่มีการร่วมมือกบัส านักงานเขต 
คันนายา เพราะอะไร 
 
 

ส่วนท่ี 4 การบังคับใช้กฎหมาย และงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะอนิทรีย์ 
4.1 หน่วยงานของท่านมีการน ากฎหมาย หรือ

ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมาใช้
ในการด าเนินการหรือไม่ จงอธิบาย 
           มีการน ากฎหมาย หรือข้อบัญญัติ ท่ี
เกี่ยวข้องมาบังคับใช้  โปรดระบุการด าเนินงานใน
การบงัคบัใช ้
 1. การคิดบริการค่าเก็บขนขยะใน
ตลาดตามปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม...... 
 2. การน ากฎหมาย หรือขอ้บญัญติัมา
บงัคบัใชใ้นกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น 
การทิ้งขยะไม่เป็นจุด การไม่เสียค่าบริการการ
เก็บขนขยะ ฯลฯ 
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม...... 
 3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.... 
 - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม... 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 

          ไม่มีการน ากฎหมาย หรือข้อบัญญัติท่ี
เกีย่วข้องมาบังคับใช้  หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะอะไร................................ 

4.2 หน่วยงานของท่านไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
ในการด าเนินการจัดการขยะอินทรีย์เศษอาหาร
หรือไม่ จงอธิบาย 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โปรด
ระบุกิจกรรมการด าเนินงานตามงบประมาณ 
                     1. การจดัซ้ือถงัขยะแยกประเภท
ตั้ง ณ จุดท่ีเหมาะสมในตลาด 
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม............... 
       2. จดัท าโครงการน าขยะอินทรีย์
เศษอาหารมาแปลรูป เช่น ท าปุ๋ ยหมกั น ้าหมกั
ชีวภาพฯลฯ โดยการซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ในการ
ด าเนินงาน ฯลฯ 
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม............... 
       3. อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................... 
 - อธิบายรายละเอียดการมีส่วนร่วม... 
          ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพราะ
อะไร................................................................ 

3   1 ✓  

4.3 ท่ า นคิ ด ว่ า ก า รบั ง คับ ใ ช้ ก ฎหม า ย ของ
หน่วยงานท่ี รับผิดชอบมีความเหมาะสม
อย่างไร เช่น มีความเหมาะสมในด้านของ
นโยบาย อ านาจในการบงัคบัใช ้และเขตพื้นท่ี
ในการปกครอง เป็นตน้) 

3   1 ✓  
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
4.4 หน่วยงานของท่านมีการติดตามประเมินผล

ความส าเร็จจากการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
จดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในตลาด 
อยา่งไรบา้ง จงอธิบาย  
 - ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (เช่น 
การน ากฎหมาย หรือขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งมา
บงัคบัใช ้โดยการดูสถิติการช าระ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ หรือค่าปรับกรณีไม่
จ่ายตามก าหนดเป็นตน้) 
 -  ด้านนโยบาย  และการจัดสรร
งบประมาณ (เช่น การด าเนินโครงการท่ีได้
ก าหนดไว ้ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมายร้อยละ
ของการด า เ นินงาน รวมทั้ งการเ บิก จ่าย
งบประมาณในกิจกรรมของโครงการดงักล่าว
ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว)้ 

3   1 ✓  

ส่วนท่ี 5 แนวทางการจดัการขยะอินทรียเ์ศษอาหารในอนาคต 
5.1 ท่านคิดว่าแนวทางการจดัการขยะอินทรีย์เศษ

อาหารในตลาดท่ีเหมาะสมของท่านในอนาคต
ควรด าเนินการอย่างไร (ตวัอย่างแนวทางการ
จดัการขยะ เช่น การคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง 
การเก็บ กกั เก็บรวบรวม การขนส่ง และการ
ก าจดัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การท าปุ๋ ยหมกั การท า
น ้ าหมกัชีวภาพ และการน าไปแปรรูปเป็นอาหาร
สัตว์ หรือควรมีกฎหมาย และข้อบัญญัติ
เก่ียวกบัการจดัการขยะอินทรีย ์เป็นตน้) 

3   1 ✓  

ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะอนิทรีย์เศษอาหาร ในตลาด 
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ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

IOC 
=  
∑ 
R/n 

แปลผล 

1 0 -1 ใช้ได้ ปรับปรุง 
5.1 ขอ้เสนอแนะเร่ืองการจดัการขยะอินทรียเ์ศษ

อาหารในตลาด   
3   1 ✓  

5.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 3   1 ✓  
 
  
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
 

ภาพบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ 
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ภาพบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตลาด 
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ภาพบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ผู้ค้าในตลาด 
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ภาพบรรยากาศตอนสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีส านักงานเขตคันนายาว 
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ภาพบรรยากาศท่ัวไปของตลาดในพื้นท่ีเขตคันนายาว 

1. ตลาดสายเนตร 

 

  

 

 

 

 

2. ตลาดนดัรามอินทรา 83-85 

 

 

 

 

 

 

3. ตลาดม่ิงมิตร 
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ภาพบรรยากาศท่ัวไปของตลาดในพื้นท่ีเขตคันนายาว (ต่อ) 

4. อิชิบะ 

 

 

 

 

 

5. ตลาดอมรพนัธ์ สวนสยาม 

 

 

6. ตลาดสวนสยาม 

 
  



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาววนัเพญ็ จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 
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