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ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานจากขยะ 
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ABSTRACT 

Title of Independent Study  Building of acceptance towards a community solid   
 waste management project for energy generation,  
 On Nut Solid Waste Disposal Center, Bangkok 

Author                   Mr. Jirathep   Thaochoo 
Degree                  Master of Science (Environmental Management) 
Year                  2022 
___________________________________________________________________________ 

The study aims to examine the building of social acceptance towards the waste to 
energy project and factors associated with the acceptance building and to give suggestions for 
improving the management of the municipal waste - to- energy project at the On Nut Solid 
Waste Disposal Center. Data collection included questionnaires, survey, and community 
interviews in the area of 3 km radius from the project as well as project manager and BMA 
administrators. Data analysis tools include CIPP-I Model, SWOT Analysis for identifying internal 
and external factors for public acceptance towards the project and TOWS Matrix for 
suggestions of improvement of project operations. It was found that odor and noise were 
important environmental pollution leading to the opposition of project. The project in stalled 
odor and noise control systems along the process of disposal facilities and improved the 
physical environment made the public acceptance on the project and reduced public 
complaints. Related factors were using technology for safety, odor and noise control units, 
efficient treatment systems, and best environmental practices led to 3 positive dimensions 
including sustainable operation, social conflict reduction, clean and safe working environment.  
Internal factors affecting the acceptance were knowledge and skills of the personal, 
communication for better understanding of the people, sufficient budget, adequate facility 
tools and equipment, BMA policy on sanitary municipal waste disposal, and waste-to-energy 
uses. Moreover, the external factors that support the operation were government's policy on 
sanitary disposal, promotion of waste-to-energy, private sector. that coordinated with BMA, 
good attitude of communities towards BMA,disposal innovation and technology that were 
updated and environmentally friendly, and laws revision for construction of waste disposal 



 
 

plants for energy production. Suggestions are disseminate knowledge of waste-to-energy to 
communities, communicate to local communities, build community networks around the 
project area with representatives from relevant groups to monitor the project impacts and 
give suggestions, and  educate the communities on waste-to-energy policy. 
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ต่างๆ กำลังใจที่มีให้กันมาโดยตลอด และที่สำคัญขอมอบความสำเร็จทั้งหมดจากการทำรายงานการค้นคว้า
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บทท่ี 1 

บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็น
ผล เนื่องมาจากขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แม้ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาได้เริ่มมีการปรับ
ทัศนคติเกี่ยว กับขยะมูลฝอย โดยมองว่าขยะมูลฝอยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งถือเป็น
ทรัพย์สิน (Assets) ที่ สามารถเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตได้อีกทาง หนึ่งด้วย แต่ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับ
ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย อันตราย จึงไม่ให้ความสำคัญที่จะลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการ
แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวม กรุงเทพมหานคร) และจัดทำเป็นแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เมื่อแผนแม่บทฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะมูล ฝอยและของเสีย
อันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไปทิศทาง  ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 
ตามหลักการ 3Rs ระบบจัดการที่เหมาะสม กำจัดแบบศูนย์รวมและแปรรูปผลิตพลังงาน  การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 100 % ในปี 2562 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
100 % ในปี2563  กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง100 % ในปี2563 
ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ > 30 % ในปี2564  
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ > 75 % ในปี2564  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกที่ต้นทาง > 50 % ในปี2564 มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายมีดังนี ้(กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

1. การลดการเกิด ณ แหล่งกำเนิดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ การผลิตและใช้สินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. การเพิ่มศักยภาพ อปท./จังหวัด มีระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง กำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม 
สถานที่รวบรวมจัดพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนพัฒนาองค์

ความรู้เทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดพัฒนาระบบฐานข้อมูล สร้างแรงจูงใจในการจัดการ  

กลไกทางสังคมและทางเศรษฐศาสตร์  
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ปัจจัยแห่งความสำเสร็จมีดังนี้ (ศิริรัตน์ เขียวอ่อน, 2562)  

1. ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. มีกฎหมายกฎระเบียบเพ่ือให้หน่วยงานดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการดำเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการมูลฝอยติด

เชื้อและกำกับ ดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของประเทศ  

4. กระทรวงอุตสาหกรรมต้องผลักดันให้ให้โรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมในประเทศ 

เข้าสู่ระบบการ จัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย  

5. งบประมาณจัดสรรจากภาครัฐ ให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเดินระบบจัดการ

ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  

6. จังหวัดติดตามและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

ของจังหวัดที ่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  

 ปริมาณขยะในปัจจุบันนับวันยิ่งมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรงเนื่องจากการ

ขยายตัวของจำนวนประชากรการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายของชุมชนเมืองออกสู่โซนตะวันออก

ของกรุงเทพมหานครในการจัดการกำจัดขยะภาคครัวเรือนที่เกิดขึ้นของกรุงเทพมหานครมีการจำแนก

โซนการจัดเก็บขยะครัวเรือนจะแตกต่างกับการแยกโซนการปกครองและการบริหาจัดการเมืองการ

จัดการบริหาร การจัดเก็บขยะในครัวเรือนของกรุงเทพมหานครจะแยกเป็นสามโซนคือโซนตะวันออก

คือศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชจะมีอยู่ 25 เขต โซนตะวันตกคือศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม จะมีอยู่ 13 

เขต และโซนกรุงเทพเหนือ คือศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมจะมีอยู่ 12 เขต จากรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2563 ในปัจจุบันขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 

ร้อยละ 4) โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก ณ.ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ จำนวน 11.93 ล้าน

ตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5) กำจัดอย่างถูกต้อง 11.19 ล้านตัน (เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ14) 

และกำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 4.23 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ3.4) สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้

ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2563) วันที ่  7 ก.พ.2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ขยะมูลฝอยใน

ปี 2564 เกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ1 โดยขยะมูลฝอยมีการคัดแยก ณ 

ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 8.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ3 กำจัดอย่าง



3 
 

ถูกต้อง9.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 63 ร้อยละ 6 และกำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 6.69 ล้านตัน 

ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ15 (ข่าวสดออนไลน์2565:) (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหาของขยะมูลฝอยโดยการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูล

ฝอยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิการเพิ่มขึ ้นของจำนวนครัวเรือนการขยายตัวของสังคมเมือง 

ปัจจุบันเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ของประชาชนในวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะมีการสั่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาบริโภค

มากขึ้น ปริมาณขยะช่วงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 พ้ืนที่กรุงเทพมหานครบางเขตมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน

ลดลงเนื่องจากมีการควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศไทยและจาก

มาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงาน Work From Home ทำให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single use 

plastic) เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์

เพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดประมาณ 6,300 ตัน/วัน 

หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ ร้อยละ 15 จากในช่วงสถานการณ์ปกติที่มีขยะพลาสติกประมาณ 1,500 ตัน/วัน

สถิติขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครที่มีปริมาณ10,500ตันต่อวันพูดถึงปัญหาการเกิดขยะมูลฝอย 

กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออกตัวเลขสถิติ 3,600-4,200 ตันต่อวันความสำคัญของการจัดการขยะที่มี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากภาพรวม ประมาณร้อยละ5 ของปริมาณรวมทั้งกรุงเทพมหานครปัญหาที่เกิด เรื่อง

ของขยะตกค้างส่วนหนึ่งส่งกลิ่นรบกวนและการจัดการในขอบเขตที่จำกัดของศักยภาพของหน่วยงาน 

กรุงเทพมหานคร, (2564) 

      กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมากที่สุดในประเทศโดยมีปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี 2559 มีปริมาณขยะ 3.69 ล้านตัน เฉลี่ย 10,130 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ13.6 ของ

ปริมาณขยะทั้งประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งมีขยะปริมาณ 3.26 ล้านตัน หรือ 8,943 ตันต่อวันคิด

เป็นร้อยละ 13.19 ขยะส่วนใหญ่กำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยจ้างเอกชนขนไป

ฝังกลบที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวม

ประมาณ 9,130 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 90 ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 1,000 ตัน หรือ

ร้อยละ10 ของขยะทั้งหมดกำจัดโดยโรงงานหมักปุ๋ยอ่อนนุชและในช่วงกลางปี 2559 กรุงเทพมหานคร

ได้ก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานหมักปุ๋ย ขนาด 600 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัด

มูลฝอยอ่อนนุช และโรงกำจัดขยะพลังงานความร้อน ขนาด 500 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 

(สำนักสิ ่งแวดล้อม, 2559) และในปลายปี 2560 กทม.มีนโยบายที่จะลดพื้นที ่ฝังกลบและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยชุมชน จึงได้ลงนามว่าจ้างเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการมูล
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ฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ที่ขนาด 800 ตันต่อวัน โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ 

เพื่อเป็นต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

(Mechanical-Biological-Treatment : MBT) เพื ่อผล ิตพลังงานฟ้า โดยมีผลพลอยได้ค ือขยะ

เชื้อเพลิงและขยะรีไซเคิลโดยจะเหลือของเสียที่จะนำไปกำจัดน้อยท่ีสุด           

     จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20ปีระยะที่2 (2561-2565) กำหนดยุทธศาสตร์เพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางโดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดสำคัญได้แก่มูลฝอยที่เข้าสู่ระบบ

กำจัดด้วยเทคโนโลยีบำบัดและแประรูปไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ100 ในปี 2565 จากปีฐาน 

2556 ได้นำเอาเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยที่ทันสมัยหลายรูปแบบเข้ามาใช้รวมไปถึงโครงการบริหาร

จัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน (เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ) (MBT) ที่ขนาด800ตันต่อวัน โดย

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเป็นต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการด้วย

เทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ (Mechanical-Biological-Treatment:MBT) เพื่อผลิตพลังงานฟ้าโดยมีผล

พลอยได้คือขยะเชื้อเพลิงและขยะรีไซเคิลโดยจะเหลือของเสียที่จะนำไปกำจัดน้อยที่สุดหรือเ ข้าสู่ 

Zero Waste ด้วยวิธีการหลักการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นจุดที่น่าสนใจด้วยมีการร้องเรียน

เกี่ยวกับเรื่องเดือดร้อนรำคาญเกี่ยวกับกลิ่นและเสียงดังรบกวนและมีกลุ่มหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงได้

เข้ามาปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกในระยะยาวทำให้มีความสนใจที่จะ

ศึกษาถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพและปัจจัยที ่มีผลต่อการดำเนินการสร้างการยอมรับของ

ประชาชนต่อโครงการนี้  

1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 การสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัด

มูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินการเป็นอย่างไร? บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่? 

         1.2.2 มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จของการสร้างการยอมรับต่อโครงการการบริหาร

จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร   

         1.2.3 แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นควร

เป็นอย่างไร? 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาผลการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอย

ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการ

จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการ

จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื ้อหาศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อความสำเร็จในการสร้างการยอมรับต่อ

โครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาการศึกษาครอบคลุม  

1) ผลการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิ ต
พลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

3) แนวทางการปรับปรุงการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  

ศึกษาบริเวณซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรของพื้นที่ตั้งโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชน
เพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร อันเป็นพื้นที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ได ้ร ับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ซึ ่งครอบคลุมเขตการปกครอง 3 เขต ในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย เขตประเวศ เขตสวนหลวงและเขตลาดกระบัง 

1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โครงการสร้างการ
ยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายสิ ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตประเวศ หัวหน้าฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสวนหลวง และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สำนักงานลาดกระบัง หน่วยงานรัฐและเอกชนเกี ่ยวข้องในพื้นที ่ 3 เขตและอยู่รัศมี 3 กิโลเมตร 
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โดยรอบพ้ืนที่ดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน 
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาช่วงเวลาระหว่าง เดือนตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2564 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.5.1 ได้ทราบถึงผลของการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ

ผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 1.5.2 ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอย

ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

1.5.3 ได้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการ

จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

1.5.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรุงเทพมหานครสามารถนำแนวทางไปกำหนดนโยบายการ

สร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน

นุช กรุงเทพมหานคร 

1.6 นิยามศัพท์ 
 1.6.1 ความสำเร็จของโครงการ หมายถึง การที่โครงการสามารถดำเนินการตามข้อกำหนด

และวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการและการยอมรับของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการบริหาร
การจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 1.6.2 ประชาชนในพื้นท่ี หมายถึง ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรของ
พื้นที ่ตั ้งโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื ่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานครอันเป็นพื้นที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการสร้างการ
ยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่ อนนุช 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมเขตการปกครอง 3 เขต ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตประเวศ เขต
สวนหลวง และเขตลาดกระบัง 

1.6.3 การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ หมายถึง ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณซึ่งอยู่ในรัศมี 
3 กิโลเมตรของพื้นที่ตั้งโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ไม่เกิดความขัดแย้งและต่อต้านการเดินระบบของโครงการ 

1.6.4 ผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ หมายถึง ข้อดีและข้อเสียในการดำเนินการสร้างการ
ยอมรับต่อโครงการบริหารการจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  

2.1.1ความหมายของขยะมูลฝอย  

ขยะหรือขยะมูลฝอย เป็นคำที ่มักจะใช้ในความหมายเดียวกัน ซึ ่งมีนักวิชาการได้ให้

ความหมาย ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ยุพดี เสตพรรณ (2544) ได้กล่าวถึงขยะมูลฝอยว่า หมายถึง เศษ

สิ่งของที่ไม่ต้องการแล้ว สิ่งของที่ชำรุดเสียหายใช้ไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพ ต้องกำจัดทำลายหรือสิ่งของ

ที่ต้องทิ้งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู ้อื ่น เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสติก ซากสัตว์ ซาก

รถยนต์ เป็นต้น ส่วน พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์, (2555: 6) ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งของที่ไม่ต้องการใชแ้ล้ว 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง จะเน่าเปื่อยหรือ   ไม่ก็ตาม รวมถึงเถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละอองและเศษ

วัตถุที่ถูกทิ้งจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย และสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ สาธารณะ ตลาดหรือโรงงาน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ สุธีรา ตุลยะเสถียร และคณะ , (2544), อ้างถึงในกัญญา จาอ้าย, (2549) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งอาจเน่าเปื่อยได้หรือไม่ก็ตามรวมไปถึง 

เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุที่ทิ้งแล้วจากอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่อ่ืน ๆ  เช่น ตลาดสด โรงงาน 

และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใน ขณะที่(กรมควบคุมมลพิษ , 2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เศษกระดาษ เศษผ้า 

เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์หรือสิ่งอื่นใด ที่

เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่

กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานอนึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ได้

ให้ความหมายมูลฝอยแทนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าหมายถึง เศษกระดาษ เศษ

ผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใด

ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็น

พิษหรืออันตรายจากชุมชน  

จากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า “ขยะ” หรือ “ขยะมูลฝอย” เป็นคําที่มีความหมาย

เดียวกัน โดยหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า 

เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุ ที่ทิ้ง

แล้วจากอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่อ่ืน ๆ  และไม่เป็นทีพึ่งประสงค์ของผู้ใช้ทำให้สิ่งเหล่านั้นหมด 
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คุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรือ

อันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นมูลฝอยที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงาน 

2.1.2 ประเภทของขยะ 

ขยะมูลฝอยนั้นมีหลากหลายชนิด มีการจัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยไว้หลายลักษณะ เช่น 
แบ่งตามคุณสมบัติของขยะมูลฝอย แบ่งตามส่วนประกอบของขยะมูลฝอย แบ่งตามแหล่งที่มาของขยะ
มูลฝอย และ ตามพิษภัยที่เกิดข้ึนกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2555) ได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอย ออก
ตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสีย และ
ย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ 
หญ้า เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที ่เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ขยะชนิดนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด โดยพบมากถึงร้อยละ  64 ของปริมาณขยะทั้งหมด
ในกองขยะ  

2) ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือมูลฝอยที่ยัง
ใช้ได้ คือ วัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ถุงพลาสติก กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT เศษโลหะอะลูมิเนียม ยางรถ เป็นต้น สําหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็น
อันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 

3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะหรือมูลฝอยที ่มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจทําให้
เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในบ้านเรือนมักมี
ส่วนประกอบเป็นสารเคมีประเภทโลหะหนัก สารฆ่าแมลง หรือตัวทำละลายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะ บรรจุสารกําจัดศัตรูพืช 
กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ขยะอันตรายชนิดนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที ่สุด 
กล่าวคือ พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ  

4) ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะ
ย่อยสลายขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับใช้
ประโยชน์ใหม่เช่นเศษผ้าถุงพลาสติกกล่องโฟมใส่อาหารซองบะหมี่ก่ึงสำเร็จรูปพลาสติกห่อลูกอม 
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ของใช้ในชีวิตประจำวัน พวกเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น ขยะทั่วไปนี้เป็นขยะที่
มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตรายกล่าวคือจะพบประมาณร้อยละ3ของปริมาณขยะทั้งหมดในกอง
ขยะ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) ได้จำแนกประเภทของขยะตามองค์ประกอบ เป็นการจำแนกตาม
ลักษณะ ของขยะมูลฝอยว่าประกอบไปด้วยวัตถุใดบ้างและวัตถุนั้นมีประโยชน์ที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้
อีกหรือไม่โดยอาจจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ  

1) ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยขบวนการ
ทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้เศษหญ้าเศษใบไม้
และก่ิงไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น  

2) ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ (Recycle Waste) ได้แก่ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการ
นำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก อะลูมิเนียม หนัง และ
ยาง เป็นต้นขยะประเภทนี้เมื่อนำมาทำการคัดแยกผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว สามารถนำมาเป็น
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรืออาจนำไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติลงได้  

3) ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (Non-Recycle Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผ้า เศษอิฐ และเศษปูนจากการก่อสร้างเศษวัสดุต่าง ๆ จากการ
รื้อถอนอาคารเถ้าจากการเผาไหม้เชื ้อเพลิงตลอดจนเศษชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดเป็นต้นขยะเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ได้อีกจึงต้องนำไปฝังกลบ
ทำลายยังสถานที่ฝังกลบเท่านั้น  

4) ขยะติดเชื้อ (Infectious Waste) ได้แก่ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะทำให้เกิด 
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น เนื้อเยื่อหรือชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสกับ
ผู้ป่วย เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด และเสื้อผ้าผู้ป่วยเป็นต้น  

จากการแบ่งประเภทขยะมูลฝอยดังที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปริมาณขยะมูลฝอยส่วนมาก
จะเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้หรือย่อยสลายได้ง่าย หรือขยะอินทรีย์ โดยเป็นขยะประเภทเศษ
อาหาร เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  

2.1.3 แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอย 
การจำแนกแหล่งกำเนิดมูลฝอย มีการจำแนกหลายลักษณะ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ

หรือแหล่งกำเนิดของมูลฝอย ซึ่งในครั้งนี้จะอาศัยการจำแนกประเภทโดยใช้แหล่งกำเนิดเป็นเกณฑ์การ
พิจารณาซึ่งสามารถจำแนกแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยได้ 4 ประเภทดังนี้ (อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) 
                       

1) ขยะจากชุมชน (Municipal Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันของ
ประชากร ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบท ประกอบด้วย ขยะจากบ้านเรือน อาคารสำนักงาน 
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โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนัด และแหล่ง
ชุมชนอ่ืน ๆ เช่น สวนสาธารณะและชายหาด เป็นต้น  

2) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากภาคการ
ผลิต สินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วขยะที่เกิดขึ้นจาก
ภาคอุตสาหกรรมนี้ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ขยะที่เกิดจากสำนักงานและโรงอาหารภายในโรงงาน เป็นต้น 
ขยะส่วนนี้จะถือว่าเป็นขยะจากชุมชน (Municipal Waste) ประเภทหนึ่งเช่นกัน สำหรับอีกส่วนหนึ่งก็
คือขยะที่เกิดขึ้นในข้ันตอนของกระบวนการ ผลิตสินค้า (Process Waste) ซึ่งในขยะส่วนนี้จะมีทั้งส่วน
ที่ไม่เป็นอันตราย (Industrial Non-hazardous Waste) เช่น วัตถุดิบจำพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษหนัง 
และเศษพลาสติก ฯลฯ กับขยะที่เป็นอันตราย ( Industrial Hazardous Waste) เช่น ตะกอน โลหะ
หนัก กากตะกอนน้ำมัน กรด ด่าง ตัวทำละลาย และกากสี เป็นต้น  

3) ขยะจากภาคเกษตรกรรม (Agricultural Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง 
ๆ ในภาคการเกษตร ทั้งจากการเพาะปลูกในสวน ไร่นา และจากการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ซากพืช 
ซากสัตว์ มูลสัตว์ ตอซัง ชานอ้อย เศษหญ้า และเศษใบไม้ รวมไปถึงภาชนะบรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เสื่อมสภาพแล้ว เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพก็จะจัดอยู่ใน
จำพวกของเสียอันตราย เช่นเดียวกัน  

4) ขยะจากสถานพยาบาล (Hospital Waste) ได้แก่ ขยะที่มีแหล่งกำเนิดจากโรงพยาบาล
สถานี อนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งจะเป็นขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณท่ีจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ที่ สัมผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นส่วนของอวัยวะต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
หมายถึงขยะท่ีเกิดจาก ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  

 
2.2 รูปแบบและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย  

ขยะมูลฝอยที่เกิดจากภาคครัวเรือน จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดย อาคาร 
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งกำเนิด มีลักษณะหลากหลาย เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุต่าง ๆ ทั้ง
อันตรายและไม่อันตราย อย่างที่ทราบกันว่า ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ขยะย่อยสลาย/มูลฝอยย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล/มูลฝอยที่ยังใช้ได้ ขยะอันตราย/มูลฝอยอันตราย ขยะทั่วไป/มูลฝอยทั่วไป  

 กรมควบคุมมลพิษ, ( 2561) เสนอแนวทาง3R หรือ 3 ใช้ คือการจัดการขยะในบ้านเรือนและ
ชุมชน ด้วยวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากจะ
ช่วยควบคุมปริมาณการเกิดขยะที่แหล่งกำเนิดแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกและทำให้
สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการการเผาหรือการฝังกลบ หรือการนำไปทำให้เกิดรายได้ 



11 
 

1) ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) คือ การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด เช่น การใช้ถุงผ้าเมื่อเวลาจะไปซื้อของลดการใช้ถุงพลาสติกจาก
ร้านค้าในการซื้อสินค้า การพกและใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกเวลาไปซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้า 
การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมช่วยลดปริมาณพลาสติกที่จากกระบวนการผลิต เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชนิด
เติมเกิดขยะน้อยกว่า การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารแทนกล่องโฟม เมื่อเราไปซื้ออาหารจากร้านค้า 
เป็นต้น  

2) ใช้ซ้ำ (Reuse) คือ การนำของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก โดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไม่ใช้แล้ว ใช้กระดาษสองหน้า ใช้
ถ่านแบบชาร์จได้ บริจาคเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้หรือไม่ใส่แล้ว เป็นต้น 

3) แปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) คือ การนำของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การนำกระป๋องมาหลอมเป็นขาเทียม 
การนำกล่องเครื่องดื่มมาทำตะกร้าหรือโต๊ะ นำขวดพลาสติกใสมาแปรรูปเป็นเสื้อ 

ขยะที่เหลือจากรูปแบบของการดำเนินการ 3 ใช้หรือ 3R จะถูกดำเนินการเก็บรวบรวมไป
กำจัดยังสถานที่กำจัดขยะโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบ ซึ่งในการดำเนินการ
จะใช้งบประมาณมหาศาล หากครัวเรือนใช้หลักการ 3R ในการคัดแยกขยะเบื้องต้นจะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันและถูกต้องตามหลักวิชาการดังนี้ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2561:14-15)  

1) ระบบหมักทำปุ๋ย ย่อยสลายสารอินทรีย์จากขยะโดยกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์
ให้แปรสภาพเป็นปุ๋ย กระบวนการหมักทำปุ๋ยสามารถแบ่งได้เป็น – การหมักทำปุ๋ยแบบใช้อากาศ คือ 
ให้จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการดำรงชีวิต เป็นตัวการในการย่อยสลายขยะให้เป็นปุ๋ย - การหมักทำปุ๋ย
แบบไม่ใช้อากาศ คือ ให้จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ เป็นตัวการในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้แปรสภาพ
เป็นปุ๋ย 

2) ระบบเตาเผา เป็นการก่อสร้างเตาเผา โดยใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้อยู่ในช่วง 850 - 
1,200 องศาเซลเซียส ใช้หลักการเผาไหม้ในการทำลายหรือเปลี่ยนสภาพขยะ และพลังงานความร้อน
ที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตน้ำร้อน ไอน้ำ หรือแม้แต่พลังงาน
ไฟฟ้า แต่การกระบวนการเผาอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงต้องมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ระบบจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน เป็นการนำขยะมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้
เกิดประโยชน์ในด้านการผลิตพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากขยะ เป็นต้น 

ขยะมูลฝอยที่เกิดจากภาคครัวเรือน จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดย อาคาร 
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งกำเนิด มีลักษณะหลากหลาย เช่น เศษอาหาร เศษวัสดุต่าง ๆ ทั้ง
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อันตรายและไม่อันตราย อย่างที่ทราบกันว่า ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ขยะย่อยสลาย/มูลฝอยย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล/มูลฝอยที่ยังใช้ได้ ขยะอันตราย/มูลฝอยอันตราย ขยะทั่วไป/มูลฝอยทั่วไป  

 การจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพตามแนวคิด Waste Management Hierarchy แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์,2555)  

Source Reduction and Reuse คือ การลดและการใช้ซ้ำที่แหล่งกำเนิด  
Recycling and Composting คือ การนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ หรือที่หลาย

คนเรียกกันติดปากว่า การรีไซเคิล   
Energy Recovery คือ การนำขยะกลับมาใช้เป็นพลังงาน ทั้งในรูปแบบของความร้อน ก๊าซ

ชีวภาพ น้ำมัน และไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  
Landfill หรือการฝังกลบ ลำดับสุดท้ายของการกำจัดขยะ 
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน (กรมควบคุมมลพิษ 2561:4-7) 3R หรือ 3 ใช้ 

คือการจัดการขยะในบ้านเรือนและชุมชนด้วยวิธีง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกคนทุกเพศทุกวัย ปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากจะช่วยควบคุมปริมาณการเกิดขยะที่แหล่งกำเนิดแล้ว ยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัดแยกและทำให้สามารถนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะ
นำไปกำจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการการเผาหรือการฝังกลบ หรือการนำไปทำให้เกิดรายได้ 

1) ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) คือ การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด เช่น การใช้ถุงผ้าเมื่อเวลาจะไปซื้อของลดการ ใช้ถุงพลาสติกจาก
ร้านค้าในการซื้อสินค้า การพกและใช้แก้วส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกเวลาไปซื้อเครื่องดื่มจากร้านค้า 
การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมช่วยลดปริมาณพลาสติกที่จากกระบวนการผลิต เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ชนิด
เติมเกิดขยะน้อยกว่า การใช้ปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารแทนกล่องโฟมเมื่ อเราไปซื้ออาหารจากร้านค้า 
เป็นต้น  

2) ใช้ซ้ำ (Reuse) คือ การนำของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก โดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ เช่น การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุไม่ใช้แล้ว ใช้กระดาษสองหน้า ใช้
ถ่านแบบชาร์จได้ บริจาคเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้หรือไม่ใส่แล้ว เป็นต้น 

3) แปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) คือ การนำของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การนำกระป๋องมาหลอมเป็นขาเทียม 
การนำกล่องเครื่องดื่มมาทำตะกร้าหรือโต๊ะ นำขวดพลาสติกใสมาแปรรูปเป็นเสื้ อ และในบางตำราได้
เสนอการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีอยู่ 5 ขั้นตอน นอกจาก 3R และยังเพ่ิม
อีก 2 ขั้นตอน คือ  

4. Energy Recovery คือ การใช้ประโยชน์จากขยะในด้านพลังงาน ก่อนจะถูกกำจัดด้วยการ
ฝังกลบ ซึ่งเรียกว่า Energy Recovery หรือแปลตรง ๆ ว่า เอาพลังงานกลับคืนมา เพราะในการผลิต
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ของใช้ บรรจุภัณฑ์ หรือเศษอาหาร ล้วนต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น การเอาพลังงานที่ยังเหลืออยู่มาใช้
ประโยชน์ขึ้นอยู่กับประเภทของขยะ เช่น ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร อาจใช้วิธีหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพมา
ใช้ผลิตพลังงาน หรือจะใช้วิธีดูดเอาก๊าซจากหลุมฝังกลบมาใช้ผลิตพลังงานตามแนวพระราชดำริ ส่วน
ขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น เศษพลาสติกที่ไม่เหมาะจะเอาไปรีไซเคิล สามารถนำไปผลิตพลังงานความร้อน
หรือกระแสไฟฟ้าได้ด้วยการใช้เตาเผา  

5. Final Disposal คือ การฝังกลบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของลำดับความสำคัญของการจัดการ
ขยะ จะต้องกำจัดขยะที่เหลือจาก 4 ขั้นตอนแรก ซึ่งรวมถึงเถ้าจากการเผาในขั้นตอนการผลิตพลังงาน 
การกำจัดในขั้นตอนนี้หนีไม่พ้นการฝังกลบ แต่เมื่อได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ปริมาณขยะที่ต้อง
กำจัดก็จะเหลือน้อยลงและสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ จะเห็นได้ว่า 3 ขั้นตอนแรกนั้ นคือ 
3R หลักการลดขยะง่าย ๆ ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เหลือขยะน้อยที่สุด แต่เมื่อยังมีขยะเหลือและต้อง
นำไปกำจัด จึงต้องคิดเรื่องการเอาพลังงานจากการกำจัดขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากจุดนี้เองที่ทำ
ให้เกิด Energy Recovery หรือ Waste to Energy การกำจัดขยะในลำดับขั้นที่ 4 ซึ่งช่วยลดขยะและ
มีพลังงานเป็นผลพลอยได้ ที่เรากำลังจะพาทุกคนไปทำความรู้จักให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะให้
น้อยลงก่อนที่ต้องนำไปกำจัดด้วยการฝังกลบในขั้นตอนที่ 5 ลำดับสุดท้าย 

ขยะที่เหลือจากรูปแบบของการดำเนินการ3ใช้หรือ3Rจะถูกดำเนินการเก็บรวบรวมไปกำจัด
ยังสถานที่กำจัดขยะโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบซึ่งในการดำเนินการจะใช้
งบประมาณมหาศาล หากครัวเรือนใช้หลักการ 3R ในการคัดแยกขยะเบื้องต้นจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
อย่างมากและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบันและถูกต้องตามหลักวิชาการ (กรมควบคุมมลพิษ 
2561: 14-15) ดังนี้ 

1) ระบบหมักทำปุ๋ย ย่อยสลายสารอินทรีย์จากขยะโดยกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย์
ให้แปรสภาพเป็นปุ๋ย กระบวนการหมักทำปุ๋ยสามารถแบ่งได้เป็น – การหมักทำปุ๋ยแบบใช้อากาศ คือ 
ให้จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศในการดำรงชีวิต เป็นตัวการในการย่อยสลายขยะให้เป็นปุ๋ย - การหมักทำปุ๋ย
แบบไม่ใช้อากาศ คือ ให้จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้อากาศ เป็นตัวการในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้แปรสภาพ
เป็นปุ๋ย 

2) ระบบเตาเผา เป็นการก่อสร้างเตาเผา โดยใช้อุณหภูมิในการเผาไหม้อยู่ในช่วง 850 - 
1,200 องศาเซลเซียส ใช้หลักการเผาไหม้ในการทำลายหรือเปลี่ยนสภาพขยะ และพลังงานความร้อน
ที่เกิดจากการเผาไหม้ขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตน้ำร้อน ไอน้ำ หรือแม้แต่พลังงาน
ไฟฟ้า แต่การกระบวนการเผาอาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จึงต้องมีระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ระบบจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน เป็นการนำขยะมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้
เกิดประโยชน์ในด้านการผลิตพลังงาน เช่น การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากขยะ เป็นต้น 
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การจัดการขยะในปัจจุบัน การจัดการขยะมูลฝอยจะขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่  เช่น เทศบาลในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง จะมีการ
จัดสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล แต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างครบวงจร ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร จะทำการเก็บขนมูลฝอยตาม
บ้านเรือน ไปพักคัดแยกท่ีสถานีขนถ่ายมูลฝอย 3 แห่ง จากนั้นจะถูกขนย้ายไปฝังกลบที่ อ.กำแพงแสน 
จ.นครปฐม และท่ี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยเอกชน (โครงการบริการวิชาการพลังงานขยะใน
สถานศึกษา (2554) 
      วิธีการกำจัดขยะที่นิยมใช้ทั่วไป มีอยู่หลายวิธี เช่น 

(1)  วิธีเทกองบนพื้น/ ฝังในหลุม/ การเผากลางแจ้ง 
(2) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมายถึง การนำมูลฝอยที่รวบรวมได้มาเทกองในพ้ืนที่

ที่ได้จัดเตรียมไว้ จากนั้นใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลงและมีเนื้อของมูลฝอยที่แน่น ทำ
การบดอัด แล้วนำดินมา กลบปิดหน้ากองมูลฝอย เพ่ือป้องกันด้านกลิ่นรบกวน แมลงวัน สัตว์พาหะนำ
โรคต่าง ๆ โดยจะมีฝังกลบเป็นชั้น ๆ เมื่อขยะเต็มหลุม หรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ ก็จะทำการกลบด้วยดิ น
อีกครั้ง พร้อมทั้งปรับพ้ืนที่ให้สวยงาม 

(3) การเผาในเตาเผาขยะ เป็นวิธีที่สามารถทำลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด นอกจากนี้
ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ เช่น ขี้เถ้า สามารถนำไปใช้ถมที่ดินหรือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 

(4) การทำปุยหมัก คือ นำขยะมูลฝอยที่ส่วนมากเน่าเปื่อยได้ มาหมักเพื่อให้เกิดการย่อย
สลายตัว ขยะมูลฝอยที่ผ่านการหมักแล้ว จะถูกนำไปผึ่งประมาณ 40-60 วัน เพื่อให้การย่อยสลาย
เป็นไปโดยสมบูรณ์ จากนั้นจะถูกนำไปร่อนแยกเอาส่วนที่จะใช้เป็นปุ๋ยต่อ 

(5) การกำจัดขยะด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่นการนำเศษอาหารไปเลี้ยงสุกรการนำกลับมาใช้ใหม่ 
นอกจากการกำจัดขยะด้วยวิธีการที่กล่าวมาแล้วการนำขยะไปแปรรูปเป็นพลังงาน ก็เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกท่ีได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ 

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนว “ประชารัฐ” พ.ศ. 2559-2560 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม (2559) กล่าวถึงแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนว “ประชารัฐ” พ.ศ. 
2559 - 2560ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยขยะอันตรายมูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ในภาพรวมของประเทศ 
โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนซึ่งมีกรอบการดำเนินงานการดำเนินงานในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะต้นทางคือการลดปริมาณขยะและมีการคัดแยกขยะที่ครัวเรือนสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะ 
และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือ การเก็บและขน ที่มีประสิทธิภาพ และระยะปลายทางคือ 
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การจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพเป็นแผนปฏิบัติการในระยะสั้นจึงมุ่ง
ดำเนินการใน2ระยะแรกเท่านั้นได้แก่ระยะต้นทางคือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทางบนพ้ืนฐานแนวคิด3Rsเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตรายโดยส่งเสริม
ให้เกิดกลไกการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าท่ี
ต้นทางและระยะกลางทางคือการจัดทำระบบเก็บและขนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ขยะในพื้นที่เพ่ือนำไปสู่การจัดการขยะในระยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคตกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ร่วมกันจัดการขยะให้ถูกทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพียบพร้อมความสะอาดคนในชาติมีความสุข” มีพันธกิจสำคัญคือ  

1) ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่าเพ่ือลดปริมาณการเกิดของขยะมูลฝอย 

2) ส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิดตามประเภทของขยะมูลฝอย เพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่
และใช้ซ้ำ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัด 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อไปเข้าสู่ระบบกำจัดที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งท่ีเป็นขยะทั่วไป และขยะอันตราย 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในทุกภาคส่วน  
5) ส่งเสริมให้มีการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างเป็นระบบ

และถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเป้าประสงค์สำคัญ คือ  
1) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดที่ปลายทางลดลง  
2) ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพ่ิมข้ึน  
3) มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

เพ่ิมข้ึน โดยมีแนวคิดพื้นฐานของแผน ประกอบด้วย  
แนวคิด 3Rs ขยะมูลฝอยที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันนั้น เกิดจากครัวเรือน สถาน

ประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ทุกคนจึงต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานที่เน้นการ
ลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้หลัก 3Rs  

หลักการประชารัฐ  หลักการดำเนินงานตามแนวทาง “ประชารัฐ” เป็นหลักการที่คำนึงถึง
หลักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม (Participatory Principle) ในการ
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการในอนาคตโดยส่งเสริม
บทบาทของทุกภาคส่วนในสังคม อันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาคราชการทั้งส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคการ
ศาสนา ทั้งในกระบวนการการกำหนดนโยบาย การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นรวมตลอดไปถึง
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การออกแบบการคัดแยกขยะ การเก็บขน การกำหนดมาตรการและการมีส่วนร่วมในพื้นที่  และการ
วางระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในอนาคต 

มาตรการเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและ ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจึง
ต้องครอบคลุมการจัดการทั้ง 3 ระยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีแนวทางในแต่ละ
มาตรการ ประกอบด้วย  

1) มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกำเนิดสนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย 
ตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด  

2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด ดำเนินการ
จัดระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆเพื่อนำไปสู่การกำจัดต่อไปผลักดัน
ให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการขยะอันตราย สถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และศูนย์
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนดำเนินงานระบบจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจาก
บ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ รวมทั้งสถานบริการต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอย จนถึง
การกำจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้รูปแบบเทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดขยะมูลฝอย พัฒนาและ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  

กฎระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556 - 2575 
กำหนดให้  “กร ุ ง เทพมหานครม ีการบร ิหารจ ัดการม ูลฝอยและของเส ียอ ันตราย 

ด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management) โดยนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ 
ทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือ (residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” โดยปี 2575 
มีเป้าหมายสำคัญ คือ ปริมาณมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ 
ปี 2556 (ขยะปี 2556 เฉลี่ย 9,963 ตัน/วัน) โดยมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ คือ มูลฝอย
ที่มีการผ่านการคัดแยกและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้  เช่น มูลฝอยย่อยสลายได้ สามารถ
นำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ และก๊าซชีวภาพ เป็นต้น มูลฝอยที่ยังใช้ได้สามารถ
นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือแปรรูปและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวด แก้วกระดาษ 
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เศษพลาสติก เศษโลหะ และกระป๋องเครื ่องดื ่ม เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร, 2556) 

แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2562  
ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ กำหนด

กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะตามแนวคิดขยะเป็นทรัพยากร มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะ 
ที่แหล่งกำเนิด ควบคุมปริมาณขยะ การเก็บรวบรวม และการกำจัดแยกประเภท ด้วยการบูรณาการ
การทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบให้มากท่ีสุด โดยนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานและปุ๋ย
อินทรีย์หรือนำไปใช้ประโยชน์ในรูปของทรัพยากร ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการระยะ 5 ปี
หรือ พ.ศ. 2558 - 2562 คือ  

1) ปริมาณขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนที่เก็บได้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7ในปี 2562 
เมื่อเทียบกับป ี2556 หรือ 700 ตันต่อวัน  

2) ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนที่จัดเก็บได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือ 2 ตันต่อวัน 

3) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยเทคโนโลยีกำจัดมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2562 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในปี 2556 หรือ 2,989 
ตัน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวคิดดังนี้ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตราย เพื่อช่วยลดปัญหาระบบ
กำจัดที่ยังไม่เหมาะสมกับการจัดการขยะแยกประเภท และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงปลายทางในระบบกำจัด ยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทจากต้นทาง  
ด้วยการนำหลักการ 3Rs มาใช้ เพ่ือให้มีขยะเหลือน้อยที่สุดในการนำไปกำจัด ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
อันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป พัฒนากระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งยังมี การส่งเสริมให้มีการนำ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเก็บขน กำจัด และเพ่ิมมูลค่าให้กับขยะมูลฝอย 

การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะเป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย การใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้น การดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้สามารถแก้ไขปัญหาการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยได้ เพราะถ้าประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยจะทำให้
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทิ้งของเหลือใช้หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหลือน้อยลง 

การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการขยะ มุ่งเน้นการบูรณาการกระบวนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยให้ครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำแผน และการนำแผนไปปฏิบัติตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณและองค์ความรู้ เมื่อมีแผนในการดำเนินงานจะทำให้หน่วยงานสามารถกำหนดเป้าหมาย 
การจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทำมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมและลดปริมาณมูลฝอย 
โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 

การเพ่ิมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรกรุงเทพมหานครเกี ่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยการเสริมสร้างทัศนคติเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานด้านขยะ และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย และสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนำมา
ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหา การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม (แผนพัฒนาระบบกำจัด
มูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566)  

 
2.3 การคัดแยกขยะและพฤติกรรมการคัดแยกขยะ 

การคัดแยกขยะมูลฝอยภาคครัวเรือน (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) เป็นวิธีการ
หนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ถือเป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน เพราะการคัดแยกขยะจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการที่ถูกต้อง ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา รีไซเคิล 
และกายย่อยสลาย ฯลฯ ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการละเลยการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน  ก็จะ
กลายเป็นขยะกองโต ส่งผลเป็นวงกว้าง กระทบต่อห่วงโซ่ คือ ระบบดิน น้ำ อากาศ สุขภาพของคนใน
พ้ืนที่นั้นและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งภาวะโลกร้อน สัตว์และพืช ทยอยสูญพันธุ์  

กรมควบคุมมลพิษ (2561: 29-30) เสนอแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งที ่พัก
อาศัย ต่อไปนี้  

1. คัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิล ออกจากขยะ
อินทรีย์ ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 

2. เก็บกักขยะท่ีทำการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังแบบแยกประเภทที่หน่วยงานราชการกำหนด 
3. เก็บกักขยะท่ีทำการคัดแยกแล้วบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท สะดวก สว่าง ไม่กีดขวางทางเดิน 

ห่างจากสถานประกอบอาหารที่รับประทาน และแหล่งน้ำดื่ม 
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4. เก็บกักขยะอันตรายหรือสารที่ไม่ทราบแน่ชัด ให้เป็นสัดส่วนห่างจากขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษหรือการระเบิด แล้วนำไปทิ้งยังสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของ
ชุมชน 

5. ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน ให้แยกเป็นประเภท หากเป็นของเหลวให้ใส่ภาชนะหรือ
บรรจุให้มิดชิด หากเป็นของแข็งหรือก่ึงของแข็งให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะท่ีแข็งแรง 

6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ได้คัดแยกแล้วที่เหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรค หรือ
เกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็นเวลานาน 

7. หากมีการใช้น้ำทำความสะอาดวัสดุคัดแยกหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมัน ตะกอน น้ำมัน
ปนเปื้อนมา ให้ระบายน้ำเสียผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนจะไปเทน้ำทิ้งยังท่อระบายน้ำสาธารณะ 

8. ห้ามเผา หลอม สกัดหรือดำเนินการคัดแยกการสกัดโลหะมีค่าหรือการทำลายขยะมูลฝอย
ในบริเวณที่พักอาศัย หรือพื้นที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียในด้านพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะ (ไทยรัฐออนไลน์: 2562) สิ่งแรกที่เห็นชัด คือ พลาสติกจะสังเกตเห็นได้ชัดอยู่เต็มพ้ืนที่โดยเฉพาะ
บริเวณที่ไม่มีถังขยะ จะสังเกตเห็นพฤติกรรมการทิ้งถุงพลาสติก หรือขยะต่าง ๆ ที่น้ ำมือคนที่ไม่
คำนึงถึงความเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ส่งผลถึงจิตสำนึกของคน 

1) มักง่าย เกิดจากความต้องการให้ขยะพ้นออกไปจากตัวเอง เร็วที่สุดโดยไม่สนใจว่าจะลงถัง
หรือไม่ลงถัง ตกหล่น คงค้างอยู่อย่างไร 

2) ไม่แยกขยะก่อนทิ้ง ขยะหลากหลายประเภท ขยะเปียก ขยะแห้งขยะที่สามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ หรือขยะที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีวิธีการจัดการขยะ ด้วยการแยก
ขยะให้ถูกต้อง ก่อนจะทิ้งลงถัง ได้ดังนี้ 

- ขยะอินทรีย์ ที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า 
- ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก  อะลูมิเนียม และยาง 
- ขยะอันตรายหรือ ของเสีย อันตายจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 
- ขยะทั่วไป เช่น เศษผ้า เศษไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ถ้าเกิดการเผาไหม้ และอ่ืน ๆ  

3) การกลับไปใช้ใหม่จริงๆแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนั่นคือขยะรีไซเคิลซึ่งมีราคาทำ
เงินให้กับผู้มีรายได้น้อย ตัวอย่างเช่น แก้ กระดาษ พลาสติกต่าง ๆ  

4) กำจัดขยะแบบผิดๆ ค่อนข้างอันตรายเพราะขยะบางอย่างส่งกลิ่นเหม็น พอนานวันอาจ
กลายเป็นพิษ ถ้าสะสมไว้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม สามารถระเบิดหรือไฟลุกไหม้ จนลุกล่ามสู่ที่อยู่อาศัย
ได้ อย่าละเลยในสิ่งเหล่านี้ และการกำจัดขยะผิดวิธี อาจนำมาซึ่งโรคภัย อันตรายถึงชีวิตได้ 

จิตสำนึกท่ีดีสร้างได้ ทิ้งขยะแบบคิดสักนิด ไม่นานประเทศไทยก็จะน่าอยู่เหมือนประเทศญี่ปุ่น 
อย่างแน่นอน 
2.4 นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการขยะ 
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การผลิตพลังงานจากขยะในไทยในปี 2558 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัส ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตร
แห่งชาตินับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการขยะและเป็นแนวทางการผลิตพลังงานจากขยะ
ของประเทศ  โดยมีพระราชดำรัสใจความว่า “ดูดแก๊สมาทำไฟฟ้า เราเห็นด้วย แต่ว่าขออีกขั้นหนึ่ง มี
เวลาอีกประมาณสัก 5 ปี ที่จะมาทำไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว เอาออกไป และก็มา
เผาด้วยเครื่องสำหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากนั้นนำมาเผา ก็มาฝัง แล้วเราก็ดูด แก๊สออกมาใช้ แล้ว
ขุดหลังจากนั้นนำมาเผาหมดจากหลุมนี ้ก็เอาขยะมากลบก็ผลิต 10 ปี ครบวงจรแล้ว” กระทรวง
พลังงาน (2554)      

จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินโครงการ บำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะ
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 650 กิโลวัตต์ต่อมาในปี 2542 ประเทศไทยเริ ่มมีเตาเผาแห่งแรกที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าที่จังหวัดภูเก็ตสามารถกำจัดขยะได้ขนาด 250 ตันต่อวันผลิตพลังงานไฟฟ้าได้2.5เมกะ
วัตต์ 
 ปี 2547 เกิดโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานของเทศบาลนครระยอง เป็นการนำขยะ
อินทรีย์ที ่คัดแยกเบื ้องต้นจากตลาดสถานประกอบการและจากชุมชน มาผ่านกระบวนการของ
เทคโนโลยีย่อยสลายที่มีส่วนผสมของก๊าซมีเทนประมาณ 60% แล้วนำเอาก๊าซนี้ไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดยเครื่องยนต์ที่เรียกว่า Gas Engine ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 625 กิโลวัตต์เทคโนโลยีย่อยสลายแบบ
ไม่ใช้อากาศในโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานของเทศบาลระยองได้รับการปรับปรุงให้มีต้นทุน
ต่ำลง และสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น และเพิ่มองค์ประกอบของโครงการเพื่อจัดการกับขยะที่ย่อย
สลายไม่ได้ และไม่เหมาะสมที่จะนำมา Recycle ส่วนใหญ่จะเป็นขยะพลาสติก เศษกระดาษ กิ่งไม้ 
และใบไม้ 
 ปี 2551 รูปแบบของโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานของเทศบาลนครระยองถูกปรับ
และเพ่ิมองค์ประกอบเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากขยะอ่ืน ๆ ที่เหลือ ปี 2553 เกิดโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และพลังงานของเทศบาล นครราชสีมา มีการนำเอาขยะส่วนที่เผาไหม้ได้ เช่น เศษพลาสติก 
เศษกระดาษ เศษกิ ่งไม้ ไม้อัดเป็นเชื้อเพลิง ขยะแท่ง เรียกว่า Extruded Refuse Derived Fuel 
(Extruded RDF) (พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555) มี 3 เทคโนโลยี ด้วยกันคือ  

1. เทคโนโลยีความร้อน เช่น เตาเผาขยะ 

2. เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น ผลติก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ 

3. เทคโนโลยีทางกล เช่น การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)  
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           โดยเทคโนโลยีดังกล่าว มีข้อดีดังต่อไปนี้คือนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ ลดการใช้

เชื้อเพลิงจากฟอสซิลช่วยลดปริมาณขยะได้พลังงานสะอาดมาใช้จัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2562) 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) หรือNIA (ออนไลน์,2563) ได้กล่าวว่าสำหรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่จำเป็นต้องนำมาใช้และจะทวีบทบาทในโลก

อนาคตอย่างมีนัยสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่  

1. นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง: UpCycling เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรีไซเคิล แก้ปัญหา

พลาสติกเหลือท้ิง เหมาะสมกับบริบทเมืองไทย นำขยะมาแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม ไม่สร้างขยะกลับคืน

สู่วงจรอีก เช่น นำมาเป็นวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์สำนักงาน สินค้าไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 

2. พลาสติกที ่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือไบโอพลาสติก  สามารถย่อยสลายด้วย

จุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ ผลิตจากวัตถุดิบที่ทดแทนได้ใหม่ในธรรมชาติ เช่น อ้อย มัน

สำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ คุณสมบัติใกล้เคียงพลาสติกจากปิโตรเคมีแบบดั้งเดิม และพลาสติกชีวภาพ

แบบย่อยสลายได้จะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้100% เป็นแนวทางเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. นวัตกรรม เพื่อการจัดการ ไมโครพลาสติก เนื่องจากเป็นพลาสติกขนาดเล็ก มองไม่เห็น 

มักจะปนเปื้อน ในแหล่งน้ำ ทะเล และทำให้ สัตว์ต่าง ๆ เสียชีวิต ตามที่ปรากฏ ในข่าวสาร จึงจำเป็น 

ต้องแก้ไขเร่งด่วน ด้วยการหาวัสดุทดแทนหรือมีกระบวนการจัดการที่รัดกุมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศท่ีดีขึ้นทั้งระบบ 

4. การเปลี่ยน ขยะพลาสติกเป็นพลังงาน เป็นนวัตกรรมที่นำขยะพลาสติกจำนวนมหาศาล 

ที ่ม ีอยู ่มาแปรรูปเป็นพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าฯลฯช่วยลดต้นทุนสร้างมูลค่าให ้กับ 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นวิธีการแก้ปัญหาพลาสติกเหลือทิ้งที่ประเทศไทยเผชิญ

อยู่โดยการนำขยะมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยทำให้เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบ

ใหม่ๆโดยไม่สร้างขยะกลับคืนสู ่วงจรขยะพลาสติกอีกครั ้งซึ ่งกลยุทธ์การจัดการขยะพลาสติกนี้

สอดคล้องกับปรัชญาของเราที่ว่าด้วยนวัตกรรมยั่งยืนเพื่อคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน วิสิษฐ์ 

มาลัยศิริรัตน์, (2563) กล่าวว่า นวัตกรรมอัพไซคลิ่ง คือการให้ชีวิตใหม่กับของเหลือทิ้งโดยการแปรรูป

ให้เป็นวัสดุที่นำมาใช้งานได้ใหม่ในรูปแบบอื่น ๆ เมื่อก่อนเราได้รู้จักคำว่า ‘รียูส’ กับ ‘รีไซเคิล’กัน

มาแล้วซึ่งการรียูสก็คือการใช้ซ้ำ ส่วนรีไซเคิลคือการนำกลับมาใช้ใหม่ แต่อัพไซคลิ่งจะเป็นการ

ผสมผสานระหว่างการรียูสกับรีไซเคิล ซึ่งการรียูสนั้นคุณภาพของวัสดุจะไม่ต่ำลง แต่การรีไซเคิลนั้น

คุณภาพของวัสดุที่ได้มามีโอกาสต่ำลงจากเดิมมาก ดังนั้นนวัตกรรมอัพไซคลิ่ง ซึ่งเป็นการผสมผสาน
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ระหว่างสองวิธีนี้จึงเกิดขึ้น จึงช่วยทำให้คุณภาพของวัสดุที่ได้มาดีขึ้นกว่าเดิม และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่า

วัสดุให้แพงข้ึนด้วย (สิงห์ อินทรชูโต, 2564: ออนไลน์) 

2.5 พลังงานหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะ 
ขยะมูลฝอย เกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้ แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่

เหมือนกัน ที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นประเภทต่าง ๆ เสียก่อน ซึ่งปัจจุบัน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพ่ือเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนมีอยู่ทั้งหมด 6 เทคโนโลยี (กรม

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2563: 18-23) ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมผังกลบขยะเทคโนโลยีของระบบนี้คือการกักเก็บก๊าซที่

เกิดข้ึนจากการฝังกลบขยะโดยติดตั้งท่อรวบรวมก๊าซ และนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือการผลิต

กระแสไฟฟ้า 

2. เทคโนโลยี การหมักแบบไร้อากาศเป็นเทคโนโลยีการหมักขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น 

เศษอาหาร ผักผลไม้ ในถังหมักขยะที่เป็น ระบบปิดขยะอินทรีย์จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แบบไร้

ออกซิเจนและเกิดก๊าซชีวภาพนำไปใช้ประโยชน์เป็นชื้อเพลิงในการหุงต้มและใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้

ส่วนที่เหลือจากการย่อยสะลายเรายังนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย 

3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะเป็นเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ของขยะเพื่อให้มีความชื้น ขนาด และค่าความร้อนที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยการ

นำเอาขยะที่คัดแยกขยะอันตรายและขยะที่เผาไม่ได้ออกไป แล้วมาสับเป็นชิ้ นเล็ก และทำให้แห้ง 

จากนั้นนำไปอัดเป็นก้อนหรือเป็นแท่งเพ่ือความสะดวกในการขนส่ง 

4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะหรือ แก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification)เป็นเทคโนโลยีที่นำ

ขยะมูลฝอยมาเผาในเตาเผาที่มีอากาศ หรือออกซิเจนน้อยโดยใช้อุณหภูมิที่สูงมาก ประมาณ 1,200 - 

1,400 องศาเซลเซียสด้วยวิธีการนี้จะได้ก๊าซเชื่อเพลิงที่นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้  

5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็น

น้ำมันด้วยกระบวนการ ไพโรไลซิส (Pyrolysis) เพื ่อแยกสลายอินทรีย์สารด้วยความร้อนในที ่ที่

ปราศจากอากาศโดยผ่านการควบคุมอุณหภูมิและความดันรวมถึงการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการ

สลายโครงสร้างของพลาสติกจนได้เชื้อเพลิงเหลว จากนั้นจะนำเชื้อเพลิงเหลวไปผ่านกระบวนการกลั่น

แยก ออกมาเป็นน้ำมันดีเซล เบนชิน และน้ำมันเตา ต่อไป  

6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเป็นเทคโนโลยีที่ เผาขยะในเตาเผาโดยใช้อุณหภูมิที่สูง 

พลังงานความร้อนที่ได้นำไปใช้ในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า ส่วนขี้เถ้าที่เหลือสามารถนำไปฝัง

กลบหรือใช้เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างถนน 
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ปัจจุบันขยะที่เกิดขึ้นมีจำนวนมหาศาลจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องให้ความใส่ใจ เพื่อลด

การเกิดขยะล้นเมืองและทุกวันนี้การจำจัดขยะก็มีข้อจำกัดอย่าง เช่น การหาหลุมฝังกลบ หรือการ

กำจัดขยะโดยการเผาซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา เพราะฉะนั้นการหาวิธีนำขยะมาต่อ

ยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสามารถช่วยบดปริมาณขยะ

ที่นับวันจะยิ่งมีจำนวนที่เพ่ิมมากข้ึน 

 

2.6 การจัดการขยะเป็นพลังงานและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 
นโยบายด้านการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานรัฐบาลมีนโยบายด้านพลังงานที่จะ

สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพลังงานจากขยะมูลฝอย กำหนดให้ด้านพลังงาน
ทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยฉพาะการพัฒนา
เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (อี 10 อี 20 และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ 
เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงค้านพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดย
สนับสนุนให้มีการผลิตและ ใช้พลังงาน หมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน  ภายใด้มาตรการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงานมีนโยบายด้านพลังงานทดแทนให้ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบทั้ง
ลม แสงอาทิตย์ พลังน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพและพลังงานขยะ โดยผลักดันให้พลังงานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติ พร้อมกำหนดมาตรการจูงใจ (กรมพัฒนาพลังงาน , 2558) กำหนดเป้าหมายภายในปี 2564 
ต้องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะได้เท่ากับ 400 เมกะวัตต์ต่อปีและมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูป
ขยะจำนวน 53 แห่ง (ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, 2559) และปี 2559 สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
ขยะได้ 145.28 เมกะวัตต์ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2560) การพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งสู่การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม กว่าร้อยละ 75ของความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์มาจากการนำเข้า ภาครัฐจึงมี
แนวทางลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ โดยการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาและการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนรูปแบบอื ่นซึ ่งรวมถึงพลังงานหมุนเวียนด้วยกลไก  การสร้างแรงจูงใจ
หลากหลายมาตรการ ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจในการลงทุน ในอุตสาหกรรมพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน การใช้พลังงานทดแทนของไทยจึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 นโยบายการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และการกำหนดการจัดการขยะ
เป็นวาระแห่งชาติโดยการจัดการขยะตกค้างสะสม และการสร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมใน
บ่อฝังกลบขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และ
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การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะด้วยการให้ความรู้ และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด เพ่ือมุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนรวมทั้งมาตรการอุดหนุนราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
ที่กำหนดไว้ 5.60 บาทต่อหน่วยจากมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ทำให้ภาคเอกชนมีความสนใจในการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ ตั้งแต่
การคัดแยกขยะด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีการลดความชื้นในขยะที่มีความชื้นสูงและให้
ความร้อนน้อย และเทคโนโลยีการแปลงขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเป็นเชื้อเพลิง
คุณภาพดี (Refuse Derived Fuel: RDF) ในการนำไปผลิตไฟฟ้า (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2558) 
 เทคโนโลย ีการบำบ ัดขยะด ้วยว ิธ ีการแบบเช ิงกล -ช ีวภาพ (MBT, Mechanical and 

Biological Waste Treatment) ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่สามารถปรับเสถียรภาพของขยะมูลฝอยได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยขบวนการทางชีววิทยาของแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีอยู่

ในขยะมูลฝอยโดยอาศัยแอโรบิคแบคทีเรีย (Aerobic Bacteria)ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในด้าน

ความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน รวมทั้งสัดส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน ร่วมกับ การพลิก

กลับกองด้วยเทคนิคเชิงกล 

      ทั้งนี้ การบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธี MBT ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะทำให้
สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 1 เดือน โดยอาศัยเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรูใน
แนวตั้ง (Vertical Agitators) ซึ่งจะทำให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น 
ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีขึ้น และยังป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ทางด้านล่างของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นคุณสมบัติของขยะที่ผ่านกรรมวิธีการบำบัดโดยวิธี MBT 
จะมีน้ำหนักลดลงประมาณร้อยละ 65 และมีความชื้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 20 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่
เหลือจะเป็นขยะจำพวกพลาสติกประมาณ ร้อยละ 80 ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง
ขยะ RDF (Refuse-derive Fuel) และเศษท่ีเหลือคืออินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณคาร์บอน
สูง สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบ
วงจรและเป็นรูปธรรมทั้งการคัดแยกการกำจัดและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    แนวคิดในการออกแบบกระบวนการบำบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT, Mechanical 
and Biological WasteTreatment) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความแตกต่างกับเทคโนโลยี
อื่นคือดำเนินการปรับสภาพของขยะโดยวิธีการหมัก (ทางชีวภาพ) ก่อนทำการคัดแยก (ทางกล) โดย
จะทำการแยกขยะออกจากถุงบรรจุและคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เช่น กระป๋องอลูมิเนียม ขวด
แก้วและพลาสติกรวมถึงเศษเหล็กออกก่อนโดยใช้แรงงานคนบนสายพานคัดแยก (HandSorting 
Conveyer) ขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วจะถูกนำไปย่อยหยาบโดยใช้เครื่องสับแบบ Hammer Mill 
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เพื่อลดปริมาตรให้เหมาะต่อการจัดการขยะที่ถูกฉีกนี้จะถูกลำเลียงเข้าสู่โรงบำบัดทางกลและชีวภาพ 
(Mechanical and Biological Treatment) รวมกันทั้งขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร และขยะอนินท
รีย์ เช่น ถุงพลาสติก เศษกระดาษ เพื่อปรับเสถียรภาพของขยะให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิง ทั้งนี้โรงบำบัดทางกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment) ถูกออกแบบ
ให้เป็นโรงปิดที่มีระบบกวนทำหน้าที่ผสมและเติมอากาศทำให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสูง ทำให้
ระยะเวลาการย่อยสลายเร็วทั้งนี้ประมาณ1เดือนการหมักจะสิ้นสุดลงและขยะมีเสถียรภาพปราศจาก
กลิ ่น และทำการคัดแยกโดยใช้เครื ่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน (Trommel Separator) จะได้
ส่วนประกอบคือ1) อินทรีย์สารผงละเอียด (ปุ๋ยอินทรีย์) ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นวัสดุ
ปรับปรุงดิน2) อินทรีย์สารผสมพลาสติกและพลาสติกหรือเชื้อเพลิงRDFซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถ
นำไปทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรมได้  
     การขยายผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ ปัจจุบันได้ขยายผลไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ มีการดำเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองรับขยะปริมาณ10ตัน/วัน  
2) ที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด รองรับ

ขยะถุงพลาสติกชีวภาพ ปริมาณ 5 ตัน/วัน  
3) ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดที่ตั้ง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รองรับขยะ

ชุมชนปริมาณ 5 ตัน/วัน  
4)  ที่เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รองรับขยะชุมชนปริมาณ 5 ตัน/วัน 
5)  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงารองรับขยะชุมชน

ปริมาณ 5 ตัน/วัน   
     นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยสุรนารี ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่ อบต.เกาะยาวน้อย ในด้านหลักการทำงานของระบบและเครื่องจักร การเดิน
ระบบ และการบำรุงรักษา  โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับ อบต.เกาะยาว
น้อยและชุมชนและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (นีรนุช ตามศักดิ์, 2562) 
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2.7 ตัวแบบ CIPP-I Model 
Stufflebeam อ้างถึงใน จำลอง โพธิ์บุญ (2560: 393) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินที่ช่วยใน

การตัดสินใจ (CIPP Model) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะประเมินอย่างครอบคลุม เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ของผู้บริหารที่เรียกว่า รูปแบบการประเมิน CIPP (Context 
Input Process Product Evaluation Model) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื ่อย ๆ 
จนกระทั่งล่าสุด ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งสามารถใช้กับการประเมินโครงการ แผนบุคลากรผลิตภัณฑ์ 
องค์การและระบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการเชิงระบบการใช้รูปแบบการประเมิน CIPPอย่างถูกต้องและ
ก่อประโยชน์สูงสุด ต้องลงมือประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ขณะดำเนินงานและการประเมินหลังจาก
สิ้นสุดการดำเนินงานแล้ว 

รูปแบบการประเมิน CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามลำดับพัฒนาการของ 
การดำเนินโครงการ 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

1) การประเมินก่อนเร ิ ่มดำเนินงาน การประเมินในช่วงนี ้จะเป็นเพื ่อวางแผนอันเป็น  
การกำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงานจัดทำสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นโครงการกิจกรรมหลักสูตรซึ่ง
จะทำการประเมินใน 2 ส่วน คือ 

(1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเป็นการประเมินความ
ต้องการจำเป็นเพื่อกำหนดการดำเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยายและเปรียบเทียบปัจจัย
นำเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่คาดหวังกับที่เป็นจริง รวมทั้ง 
วิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่คาดหวังกับที่เป็นจริง 

(2) การประเมินปัจจัยนำเข้า ( Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมด้าน
ทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่
วางแผนไว้ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การประเมินในข้อนี้นำไปสู่การวางแผน ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสิ่งที่จะ
ดำเนินการ โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมของการบริหาร 
ผลกระทบและความเป็นธรรม  ความเป็นไปได้ท้ังด้านแผนงาน แผนเงิน  และแผนกำลังคนฯลฯ 

2) การประเมินระหว ่างดำเน ินงานโครงการ (Process Evaluation) เป ็นการประเมิน
กระบวนการนั่นเอง อันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนิน
โครงการ สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อจัดหาสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
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การดำเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของ
โครงการ 

3) การประเมินหลังสิ ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตของ
โครงการ  เพื่อจะตอบคำถามให้ได้ว่าการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ  ตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  คุ้มค่าหรือไม่ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณา
ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทุก ๆ ด้าน  ซึ่งมักใช้เทคนิคการติดตามผลหรือประเมินผลด้วยการติด
ตามหลังโครงการเสร็จ หรือศึกษาย้อนรอย (Follow up Study หรือ Tracer Study) ผลการประเมิน
จะให้สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะคงปรับขยายโครงการหรือ
ควรหยุดโครงการตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือควรยกฐานะเป็นโครงการประจำเป็นต้น 

การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะการประเมิน
โครงการต่าง ๆ เพราะว่าเป็นการประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุม มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตามบางครั้งมีการนำรูปแบบการประเมินแบบนี้ไปใช้ โดยไม่ครบตาม
ขั้นตอนด้วยการตัดการประเมินบริบทออก ทำให้สารสนเทศที่ได้ลดคุณค่าลง และมีผลต่อการตัดสินใจได้ 
ซึ่งในการประเมินครั้งนี้จะใช้รูปแบบนี้ เนื่องจากเป็นการประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินที่เป็นระบบง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปปฏิบัติ และได้สารสนเทศที่
ครอบคลุม  โดยประเมินควบคู่กันไปกับการดำเนินโครงการ เพ่ือมุ่งหวังที่จะนำผลที่ได้จากการประเมิน
ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการต่อไป 

นอกจากนี้ จำลอง โพธิ์บุญ (2560) ได้เสนอแนวคิดสำหรับการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบ
เดียวกันคือ รูปแบบการประเมิน CIPP-I Model ซึ่งนำเอาองค์ประกอบหลักของรูปแบบเดิม CIPP 
Model และเพ่ิมองค์ประกอบใหม่อีกหนึ่งองค์ประกอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินบริบทหรือสิ่งแวดล้อมของแผน/โครงการ (Context Evaluation-C) เป็นการ
ประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อแผน/โครงการ แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผน/โครงการ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การประเมินบริบท เป็นการ
ตรวจสอบว่าปัจจัยภายนอกดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผน/โครงการ
หรือไม่ เพียงใด หรือในอีกมิติหนึ่งอาจประเมินว่า แผน/โครงการนั้น ๆ มีความสอดคล้องกับบริบท
หรือปัจจัยภายนอกดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

2) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation-I) เป็นการประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาใช้สำหรับการดำเนินแผน/โครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร และถูก
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ การประเมินปัจจัยนำเข้ายังทำให้ทราบว่า ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผน/โครงการเกิด
จากปัจจัยนำเข้าหรือไม่ เพียงใด 
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3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation-P) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบกิจกรรม
ขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีการดำเนินแผน/โครงการว่า เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่
ประเมินในช่วงดำเนินการ การประเมินกระบวนการจะทำให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของการ
ดำเนินงานหลายขั้นตอนต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและ
ขั้นตอนการดำเนินงานว่าจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีที่เป็นการประเมิน เมื่อแผน/
โครงการสิ้นสุดลงแล้ว จะช่วยให้ทราบว่า ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผน/โครงการเกิดจาก
กระบวนการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation-P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ ทั้งด้านปริมาณ (quantity) และด้าน
คุณภาพ (Quality) ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งระหว่างดำเนินงานในกรณีที่แผน/โครงการนั้นมีผลผลิต
ออกมาเป็นระยะ ๆ และประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน/โครงการเพ่ือดูผลผลิตรวมจากแผน/โครงการ แต่การ
ประเมินผลแบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื ่องผลกระทบ ( Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่าที่ควร 

5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation-I) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ของแผน/โครงการทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืน ๆ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถประเมินได้ทั้งในระหว่างที่มีการดำเนินงานและเมื่อแผน/โครงการสิ้นสุดแล้ว 

 
2.8 หลักการ SWOT Analysis 

ปานเดชา ทองเลิศ (2554) กล่าวถึง หลักการสำคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์จาก
การสำรวจจากสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้
รู้ตนเอง และรู้จักสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาสอุปสรรค ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ จุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร โดยเน้นศักยภาพและความพร้อมที่
องค์กรมีอยู่และพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งแก้ไข
จุดอ่อนขององค์กรด้วยเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ิมมากขึ้น ปรับปรุง
แนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดทำแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความสำเร็จ
มากขึ้น ทำให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการทำงานความก้าวหน้าและขีดจำกัดด้านบุคลากร 
งบประมาณและระบบงานเป็นการป้องกันการแทรกแซงการทำงานจากปัจจัยภายนอกได้มากขึ้น แต่
การว ิ เ คราะห์  SWOT ขององค ์ กรต ้ องกำหนดก ่ อนว ่ า  องค ์ กรต ้ องการท ี ่ จ ะทำอะ ไร 
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทำในช่วงเวลาขณะนั้น  องค์กรต้องกำหนดปัจจัยหลัก 
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(Key Success Factors) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง และองค์กรต้องประเมินความสามารถ
ของตนให้ถูกต้องซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ 
     S (Strengths) หมายถึง จุดเด่น จุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบ เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล องค์กร
จะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ          
      W (Weaknesses) หมายถึง จุดด้อย จุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
      O (Opportunities) หมายถึง โอกาส สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรที่เอื้อประโยชน์หรือ
ส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที ่โอกาสนั ้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จ ุดแข็งน ั ้นเป ็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ต ้องแสวงหา  
อยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท
คู่แข่ง เป็นต้น 
        T (Threats)หมายถึงอุปสรรคข้อจำกัดซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้เช่นค่าเงินบาท 
คู่แข่ง เป็นต้น  

ปานเดชา ทองเลิศ, (2554) กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ SWOT ครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่
กว้างด้วยการระบุจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคขององค์กรทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทาง
หรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ ้นมาบนจุดแข็งขององค์กรและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อมและสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้นจะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
         การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
    การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรแล ะ
ความสามารถภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้น
ของข้อมูล เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการ
บริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร เพ่ือที่จะ
เข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
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  จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) 
    เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กร
ที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้
เพ่ือการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
           จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) 
    เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที ่อยู่ภายในและจากมุมมองของผู้ที ่อยู่ภายใน
องค์กรนั้น ๆ เอง ว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
หรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
          การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
     ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เก ี ่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช ่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การ
ตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม  ความเชื่อ
และว ัฒนธรรม สภาพแวดล ้อมทางการเม ือง เช ่น พระราชบ ัญญ ัต ิ  พระราชกฤษฎ ีกา 
มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้าน
เครือ่งมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
         โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) 
     เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มา
เสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ 
       อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) 
    เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับ  มหภาคในทาง
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจำต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กร
ให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 

การเลือกใช้ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต และจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายนอก 
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2.9 งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รัตนะ บัวสนธ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่
คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้ กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST ที่นํามาใช้ในการ
ประเมินสิ่งที่ได้รับการประเมิน ควรใช้ประเมินเป็นระยะ ๆ และประเมินสรุปรวม โดยใช้เทคนิควิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง หลากหลายสอดคล้องกับประเด็นย่อยๆ ที่ต้องการประเมินในแต่ละมิติ 
รวมทั้งใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพสําหรับนํามาวิเคราะห์สรุปตีความผลการประเมิน ทั้งนี้
แหล่งที่มาของข้อมูลในการ ประเมินก็ต้องเก็บรวบรวมหรือได้มาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งท่ีเป็นทีม ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ ผู้บริหารหรือผู้
เป็นเจ้าของโครงการ รวมทั้ง ข้อมูลจากเอกสาร บันทึกต่าง ๆ ประกอบด้วยเช่นกัน 

จรรยา ดาสา และคณะ (2553: 11) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง การประเมินและติดตามผล
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
เลือกวิธีการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPP-Context, Input, 
Process and Product) เนื่องจากเป็นรูปแบบที่มีความครอบคลุมการประเมินในทุก ๆ ด้านที่สำคัญ
ของหลักสูตรผลการศึกษาพบว่าการประเมินและติมตามโดยใช้รูปแบบประเมินแบบ CIPP-Model 
ช่วยให้ผู ้วิจัยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตรในรายละเอียดซึ่งสามารถนามใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรได ้

มานิตา เฟื่องชูนุช (2559) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP-I Model มาทำการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า
การประเมินตามรูปแบบ CIPP-I Model สามารถช่วยวิเคราะห์จุดความพึงพอใจของการจัดทำ
โครงการและจุดอ่อนของโครงการได้เป็นอย่างดีสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการได้ดี 

พิยะภา ใจซื่อสมบูรณ์ (2563) ศึกษาประเมินสภาพแวดล้อมโครงการโรงเรียน วิถีพุทธของ
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)  ผลการประเมินความพร้อมปัจจัยเบื้องต้นโครงการ 
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) ผลการประเมินกระบวนการ
โครงการ โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)  ผลการประเมินผลผลิต
โครงการโรงเรียนวิถี พุทธของโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) และ ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) โดยใช้ข้าราชการ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้าราชการครูจำนวน 33 คน ผลการศึกษาพบว่าการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัด
ใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) โดยใช้แบบประเมินแบบ CIPP-I Model มาทำการศึกษา
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กระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง) มีการบริหารจัดการครบถ้วนทั้ง 4 
ด้าน ซึ่งทำให้ผล การปฏิบัติงานออกมาเป็นรูปธรรมในเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างชัดเจน ได้รับ
การพัฒนาในด้าน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอย่างชัดเจน 

อดิศร  ศักดิ์สูง (2561) ได้ทำการวิจัยครั้งนี้เพื ่อประเมินผลการดําเนินงานภายใต้โครงการ 
“3ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว ไทย เทิดไท้องค์ราชัน”โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ตาม
ประเด็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท, ด้านปัจจัยนําเข้า, ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จากความ 
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยผลการศึกษาพบว่าการประเมิน แบบ CIPP Model ภายใต้ 
กระบวนการวิจัยครั้งนี้นับว่า เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความสมเหตุสมผลต่อการดําเนินโครงการเชิง
นโยบายด้านสุขภาพ ระดับพื้นที่โดยเฉพาะ เนื่องจากมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดําเนิน
โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการอย่าง ครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังทําให้ผลการประเมินมี
ความน่าเชื่อถือในการคาดการณ์ว่า โครงการมีคุณค่าและบรรลุตาม  เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ใน
ขณะเดียวกัน จะช่วยให้อนุมานได้ว่าเป็นโครงการด้านสุขภาพที่สามารถสะท้อนผลบริหาร  จัดการเชิง
ประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิผล 

สุทธิไกร ดอกเกี๋ยงและรุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ (2561) ได้ทำการประเมินผลสำเร็จตามแบบ CIPP 
MODEL โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานได้  ศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการและแนวคิดที่สำคัญในเรื่องมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เส้นไหมไทย  พื้นบ้าน
อีสาน (GI) การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม การตรวจสอบและ  
ควบคุมภายในการบริหารจัดการกลุ ่มและสินค้าและการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ ่ง จะเป็น
ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการทำงานในส่วนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมหม่อน
ไหมนำไปสู ่การปฏิบัติงานที ่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ ของกรมหม่อนไหมได้ผลการศึกษาพบว่าการประเมินผลสำเร็จตามแบบ CIPP MODEL 
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมไทย พื้นบ้านอีสานตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI)มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นผลงานทางวิชาการด้านมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เส้นไหมไทย
พ้ืนบ้านอีสาน (GI) เพ่ือให้บุคลากรของกรมหม่อนไหม และผู้ที่ได้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และแนวคิดที่สำคัญในเรื่องมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (GI) การจัดตั้ง
กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม การตรวจสอบและ ควบคุมภายใน การ
บริหารจัดการกลุ่มและสินค้า และการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน การกำหนด
ทิศทางการทำงานในส่วนต่างๆให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหมนำไปสู่ การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ของกรมหม่อนไหมได้ 
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ณัฐวรรณ แย้มละมัย และ สุณี หงส์วิเศษ (2561)ได้ทำการศึกษาการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอ  บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยใช้รูปแบบ
ซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำาเข้า  ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต เก็บข้อมูลจากประชากร คือ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมผลการศึกษา
พบว่าการใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้าน
ปัจจัยนำาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เก็บข้อมูลจากประชากร คือ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 180 คนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คนรวม 200 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.70 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ความถี ่ร้อยละค่าเฉลี ่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับมาก และด้าน  ผลผลิตเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุมีการดูแลและการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจิตใจ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 สุจิตร เข็มมี (2560) ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนใน  โครงการ
พัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคนิค CIPP ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่ใช้ประเมินองค์ประกอบทุก ๆ ด้านทั้งระบบ หรือในลักษณะขององค์รวม โดย  แบ่งเป็น 
4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินสภาพ ก่อนการ
ปรับปรุงเทคโนโลยี ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้
เทคโนโลยี ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
และด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลหลังจากที่ประยุกต์ใช้  เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมแล้ว ผลการศึกษาพบว่าการประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียน ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
เชียงรายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนแรกผลการประเมินผลโครงการรูปแบบซิปหรือ “CIPP 
Model” ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ส่วนที่ 2 เป็นผลประเมินผลความคิดเห็นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์โครงการ ในการศึกษา การประเมินผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานในโครงการพัฒนา
ดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย การศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โดยใช้การประเมินในรูปแบบ CIPP-
Model และการรวบรวมความคิดเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ในโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ 
 
 
 



34 
 

บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อ

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการ

และเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการกำจัดขยะ

มูลฝอยของกรุงเทพมหานครต่อไป  

3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาเอกสาร ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ การ

กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร การดำเนินการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน ด้วยเทคโนโลยี

กระบวนการทางกล-ชีวภาพ (Mechanical-Biological-Treatment : MBT) เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าที่

ผ่านมาถึงปัจจุบัน การสร้างการยอมรับต่อการดำเนินโครงการจากข่าวสารที่เกี ่ยวข้อง รายงาน

ผลการวิจัย เอกสารทางราชการ เอกสารวิชาการ จุลสาร รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

การศึกษา การสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่

โครงการแล้วนำข้อมูลทีร่วบรวมมาวิเคราะห์ด้วย CIPP-I Model และ SWOT Analysis กรอบแนวคิด

ในการศึกษาแสดงดังภาพที่ 3.1 และ 3.2 
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วิเคราะห์ ปจัจัยที่มผีลต่อการสร้างการ

ยอมรับ (SWOT Analysis) 

การทบทวนวรรณกรรม 

การกำหนดประเด็นการ

สัมภาษณ์ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บข้อมูลจาก

เอกสารการสัมภาษณ์ 

 

การศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับ

ของประชาชนของโครงการบริหารจัดการ

มูลฝอยชุมชนเพื่อผลติพลังงานท่ีอ่อนนุช  

โดยใช้ CIPPI model 

เสนอแนะแนวทางการในการนำไปปรับใช้ในการ

ดำเนินการโครงการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น 

และการสร้างการยอมรับของชุมชนที่เหมาะสมใน

การดำเนินการโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
                           
 
 
 
 

ภาพ ที ่3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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        ภาพที่ 3.2 ประเดน็การศึกษาผลการดำเนินการตามกรอบ CIPP-I Model 

Process  

- การจัดทำแผน 

- การจัดองค์กร 

- การสร้างการรับรู้ 

- การสร้างมีส่วนร่วม 

ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

- การจัดการความ

ขัดแย้ง 

 

Product 

- การยอมรับ

โครงการของ

ประชาชน 

- การร้องเรียน

ปัญหา 

Input 

- งบประมาณ 

- บุคลากร 

- เทคโนโลย ี

- เครื่องมือ        

- อุปกรณ์ 

Impact 

- ความยั่งยืนของการเดินระบบ

โรงงาน 

- สภาพแวดล้อมที่ดี 

- สร้างงานสร้างอาชีพ 

- การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

ระหว่างโครงการกับชุมชน 

- การลดความขัดแย้ง 

Context 

- นโยบายและแผน ระดับประเทศ 

- นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร 

- ผลกระทบจากการใช้พื้นที่เดิม 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ 

- ผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับขยะ 

- ทัศนคติของประชาชนต่อกรุงเทพมหานคร 
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การเลือกใช้แนวทางการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินบริบท 

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการ 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลกระทบ รวมทั้งความยั่งยืนของการดำเนินการโดยนำแนวคิดการ
ประเมินที่มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  (Stakeholder) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ลุ่มลึก สะท้อนคุณค่าของโครงการ เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินที่ครอบคลุมและมีคุณค่าไป
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป ดังเช่นในกรณีโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครซึ่งรายละเอียดประเด็นการศึกษานิยามและการ
อ้างอิงที่มาของประเด็นแสดงดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 กรอบการวิเคราะห์ด้วย CIPPI Model 
 

ประเด็น นิยามปฏิบัติการ 
(Operation 
Definition) 

รายละเอียดของ
ประเด็น 

แหล่งอ้างอิง 

บริบทหรือสิ่งแวดล้อม
ของแผน/โครงการ
(Context) 

การประเมินความ
ต้องการที่จำเป็น
เพ่ือกำหนดการ
ดำเนินงานโดย
ประเมินสภาพ
เศรษฐกิจสังคม
การเมืองตลอดจน
อุปสรรคต่าง ๆ การ
จัดการขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตรายตาม
นโยบายรัฐบาล
กำหนดแผนแม่บท
การจัดการมูลฝอย
ของประเทศ 2529-
2564 แผนประเทศ

นโยบาย
ระดับประเทศ 
นโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร 
ผลกระทบจากการ
ใช้พื้นทีเ่ดิม 
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทั้งทางบวก
และทางลบ 

- Stufflebeam (2004) 
- จำลอง โพธิ์บุญ (2560) 
- กรมควบคุมมลพิษ 
(2557) 
- กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวง 
มหาดไทย และกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (2559) 
กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย และ
กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวง 
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ประเด็น นิยามปฏิบัติการ 
(Operation 
Definition) 

รายละเอียดของ
ประเด็น 

แหล่งอ้างอิง 

ไทยไร้ขยะ 2559-
2650 
แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
20 ปี พ.ศ. 
2556 – 2575 
- แผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2558 – 2562 
- ทฤษฎีแนวคิดการ
จัดการขยะที่ยั่งยืน 
- ทฤษฎีการยอมรับ 
- แนวคิดทฤษฎีการ
มีส่วนร่วม 
- ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความขัดแย้ง 
- หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (2559) 
- สำนักสิ่งแวดล้อม, 
2557) 
- UNEP (2011) 
- USEPA (2011เบญจ
วรรณ เปรมพงษ์ (2548)  
Foster (1973)  
Roger (1962)  
พรรณทิพา แอดา (2549, 
หน้า 51 อ้างถึงใน หทัย
กาญจน์ วรรธนสิทธิโชค, 
2551)- กรมอนามัย 
(2555) 
- มานิดา เฟื่องชูนุช 
(2559) 
- สำนักงานส่งเสริมงาน
ตุลาการ สำนักงานศาล
ยุติธรรม (2559)- 
ราชบัณฑิตยสถาน 
(2554) (3) 
- ภัทรชรี หนูแพ (2554)  
- จริยา ชาตะสุวัจนานนท์ 
(2555:11)  
- ซูเรียนา บางปู (2557)  
- ปราณี รามสูตร (2557)  

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
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ประเด็น นิยามปฏิบัติการ 
(Operation 
Definition) 

รายละเอียดของ
ประเด็น 

แหล่งอ้างอิง 

- ลิเคิร์ท (Likert, L., 
1976 อ้างถึงใน ทวิบูรณ์ 
หอมเย็น, 2544)  
- แมคฟาร์แลนด์ (Mc 
Faland, 1985 อ้างถึงใน  
ทวิบูรณ์ หอมเย็น, 2544) 
- Moore, (1988 อ้างถึง
ใน วันชัย วัฒนศัพท์) 
- วันชัย วัฒนศัพท์ 
(2547)- UNEP (2011) 
- USEPA (2011)- บวร 
วิเศษสุนทร (2550) 
- วันชัย วัฒนศัพท์ 
(2547) 

ปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินความ
พร้อมด้าน
ทรัพยากรที่ใช้ใน
การดำเนินโครงการ 
ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจน
ระบบบริหารจัดการ
ทีว่างแผนไว้ เพ่ือ
วิเคราะห์และ
กำหนดทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ที่จะ
ทำให้การดำเนินงาน 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- เทคโนโลย ี
- เครื่องมืออุปกรณ์ 

- Stufflebeam (2004) 
- จำลอง โพธิ์บุญ (2560) 
- Stufflebeam (2004) 
- จำลอง โพธิ์บุญ (2560) 
จอมอัฐ สว่างวงศ์ 
(2553)- กรมควบคุม
มลพิษ, 2559 
- จอมอัฐ สว่างวงศ์ 
(2553) 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)  
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ประเด็น นิยามปฏิบัติการ 
(Operation 
Definition) 

รายละเอียดของ
ประเด็น 

แหล่งอ้างอิง 

ภายใต้ทรัพยากรที่มี
อยู่ 
การพิจารณาความ
เหมาะสมของ
งบประมาณในการ
บริหารโครงการใน
ปัจจัยนำเข้าของตัว
แบบ CIPP-I 
Model 
จะมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของ
บุคลากร ในการ
บริหารโครงการใน
ปัจจัยนำเข้าของตัว
แบบ CIPP-I 
Model 
- กำจัดมูลฝอยด้วย
เทคโนโลยีเชิงกล-
ชีวภาพ (MBT) ด้วย
กระบวนการหมัก
มูลฝอยทิ้งรวมแบบ
เปียก (Wet 
Anaerobic 
Digestion) สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
ไม่น้อยกว่า 3 
เมกกะวัตต์ 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
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ประเด็น นิยามปฏิบัติการ 
(Operation 
Definition) 

รายละเอียดของ
ประเด็น 

แหล่งอ้างอิง 

จะมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของ
บุคลากร ในการ
บริหารโครงการใน
ปัจจัยนำเข้าของตัว
แบบ CIPP-I 
Model 

กระบวนการ 
(Process) 

การประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบกิจกรรม
ขั้นตอนต่าง ๆ และ
วิธีการดำเนินแผน/
โครงการ 

- การจัดทำแผน 
- การจัดองค์กร 
- การสร้างการรับรู้ 
- การสร้างมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
- การจัดการความ
ขัดแย้ง 

- Stufflebeam (2004) 
- จำลอง โพธิ์บุญ (2560) 

ผลผลิต (Product) 
 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบI (Impact) 

การประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลผลิต
ที่เกิดขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย หรือ
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่วาง
ไว้ ทั้งด้านปริมาณ 
(Quantity)  
และด้านคุณภาพ 
(quality) 
 
การประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบ

- การยอมรับ
โครงการของ
ประชาชน 
- การร้องเรียน
ปัญหา 
 
 
 
 
 
 

- Stufflebeam (2004) 
- จำลอง โพธิ์บุญ (2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Stufflebeam (2004) 
- จำลอง โพธิ์บุญ (2560) 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
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ประเด็น นิยามปฏิบัติการ 
(Operation 
Definition) 

รายละเอียดของ
ประเด็น 

แหล่งอ้างอิง 

ผลกระทบของแผน/
โครงการทั้งด้าน
บวกและด้านลบที่มี
ต่อกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มอ่ืน ๆ 
ชุมชน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

- ความยั่งยืนของ
การเดินระบบ
โรงงาน 
- สภาพแวดล้อมที่ดี 
- สร้างงานสร้าง
อาชีพ 
- การอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนระหว่าง
โรงไฟฟ้ากับชุมชน 
- การลดความ
ขัดแย้ง 

 
                

            
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การเลือกกลุ ่มเป้าหมายใช้วิธีการแบบเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งให้ครอบคลุมกลุ ่มผู ้มีส่วนได้  
ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนุช 
กรุงเทพมหานคร จาก 3 กลุ่ม รวม 30 คน ประกอบด้วย 

3.2.1 ผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ 
3.2.1.1 ผู ้นำชุมชน ประกอบด้วย ประธานชุมชน หรือ รองประธานชุมชน หรือ 

กรรมการชุมชน ของชุมชน และประชาชน จำนวน 5 ชุมชน ๆ ละ 1 คน ที่อยู่ในพื้นท่ีรัศมี 3 กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการ ครอบคลุมเขตการปกครอง 3 เขต ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตประเวศ 
เขตสวนหลวง และเขตลาดกระบัง เขตละ 5 คนและผู้เกี่ยวข้องอีก5คน รวมเป็น 15 คน 

3.2.1.2 ผู้เกี ่ยวข้องที่อยู่ในพื ้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร ประกอบด้วย ประธานศูนย์เด็กเล็ก 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขที่ 22 วัดปากบ่อ เจ้าอาวาสวัดลานบุญ 
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา ผู้แทนโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา รวม 5 คน 

3.2.2 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (กำกับดูแล
กองโรงงานกำจัดมูลฝอย) ผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
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หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝา่ย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หรือผู้แทนของสำนักงานเขตหนองประเวศ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม หรือผู้แทนของสำนักงานเขตสวนหลวง และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หรือ
ผู้แทนของสำนักงานเขตลาดกระบัง รวม 8 คน 

3.2.3 ผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรของพ้ืนที่ตั้งโครงการบริหารจัดการ

มูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครอันเป็นพื้นที่ของผู้มีส่วนได้
ส ่วนเสียที ่ได ้ร ับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ซึ ่งครอบคลุมเขตการปกครอง 3 เขต ของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตลาดกระบัง แสดงดังภาพที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        แหล่งที่มา : ส่วนภูมสิารสนเทศ สำนักงานภูมสิารสนเทศ สำนักวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร 
             ภาพที่ 3.3 แสดงภาพพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร   

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เอกสารวิชาการ ข่าวสารที ่เกี ่ยวข้อง รายงาน
ผลการว ิจ ัย (Research Reports)  เอกสารทางราชการ (Official Record)  เอกสารรายงาน 
การประชุม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ตัวเลขสถิติต่าง ๆ ที่หน่วยราชการจัดเก็บไว้ 
จุลสาร (Pamphlets)  เอกสารทางวิชาการ ข่าวสารและข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ 

3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคล (Personal Interview) ได้แก่ ผู ้นำ

ชุมชน เช่น ประธานชุมชน หรือรองประธานชุมชน หรือ กรรมการชุมชน เป็นต้น  ผู ้บริหาร
กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่โครงการ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และ ผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใช้การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ซึ่งการได้มาของข้อมูลในแต่ละประเด็นอาจได้มาจากวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีรวมกัน โดยในการกำหนด
คำถามได้กำหนดตาม CIPPI Model เป็นหลักและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงดังตาราง ที่ 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 การกำหนดวิธีการศึกษาและคำถามการวิจัย 

 
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/

แหล่งข้อมูล 
บริบท(Context) 
 

   

- นโยบายและแผน 
ระดับประเทศ  

การสัมภาษณ์ แ น ว น โ ย บ า ย  ก ร อ บ
แนวทางระดับประเทศในการสร้าง
การยอมร ับของประชาชนต่ อ
โครงการบร ิหารจ ัดการม ูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน อย่างไรบ้าง 

ผู้บริหาร กทม. 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

- นโยบายและแผน 
กรุงเทพมหานคร 

การสัมภาษณ์          ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร มี
แนวนโยบาย กรอบแนวทางในการ
สร ้างการยอมร ับประชาชนต่อ 
โครงการบร ิหารจ ัดการม ูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร  
 อย่างไรบ้าง  

ผู้บริหาร กทม. 
 

- ผลกระทบจากการ
ใช้พ้ืนที่เดิม  

การสัมภาษณ์ เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง 
จากการใช้พื ้นที ่เดิมและมีผลต่อ
การนำพื ้นที ่น ี ้มาจัดทำโครงการ
บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุกรุงเทพมหานคร อย่างไร 
 

1. ผู้บริหาร 
กทม. 
2. ผู้บริหาร
บริษัท 
3. ชุมชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

- การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทั้ง
ทางบวก 
ทางลบ  

การสัมภาษณ์ ก่อนดำเนินการโครงการกำจัดขยะ
เพ่ือผลิตไฟฟ้า ท่านรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านบวกและด้านลบ
เกี่ยวกับโรงกำจัดขยะเพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟ้าอย่างไรบ้าง และ
ปัจจุบันท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างไรบ้าง  
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

- ผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับขยะ 

การสัมภาษณ์ การประกอบอาชีพของผู้
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับขยะ
มีการเปลี ่ยนแปลงไปมากน้อย
เพียงใดเมื ่อเปรียบเทียบกับก่อน
ก่อสร้างโครงการบริหารจัดการมูล
ฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์
ก ำ จ ั ด ม ู ล ฝ อ ย อ ่ อ น นุ
กรุงเทพมหานคร  
 

ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ทัศนคติของ
ประชาชนต่อ
กรุงเทพมหานคร 

การสัมภาษณ์ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อ
กรุงเทพมหานครอย่างไร? 

ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

    
    
Input 
 

   

- งบประมาณ การสัมภาษณ์ ในกระบวนการสร้างการยอมรับ 
ของประชาชนมีกิจกรรมใดบ้าง 
และใช้งบประมาณมากน้อย
เพียงใด ? 

กลุ่ม 1, 2 
 

- บุคลากร การสัมภาษณ์ บุคลากรที่ใช้ในกระบวนการสร้าง 
การยอมรับของประชาชนทำ
หน้าที่อย่างไรบ้าง และมีจำนวน
บุคลากรเพียงพอหรือไม่? 

กลุ่ม 1, 2 
 

- เทคโนโลยี การสัมภาษณ์ ในกระบวนการสร้างการยอมรับ
ของประชาชนมีการใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการทำงานอย่างไรบ้าง? 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

- เครื่องมืออุปกรณ ์ การสัมภาษณ์ กระบวนการสร้างการยอมรับของ
ประชาชนมีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ในการสนับสนุนการ
ทำงาน ใดบ้าง และเพียงพอ
หรือไม่? 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

Process 
 

   

- การจัดทำแผน การสัมภาษณ์ มีการจัดทำแผนการดำเนินการ
สร้างการยอมรับของประชาชนใน
พ้ืนที่ดำเนินการอย่างไรบ้าง? 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

    
    
    
- การจัดองค์กร การสัมภาษณ์ ลักษณะของการจัดคนปฏิบัติงาน

ตามแผนการดำเนินการสร้าง 
การยอมรับของประชาชนมี
รูปแบบอย่างไรบ้าง และมีการ
ประสานงานกันในลักษณะใด? 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

- การสร้างการรับรู้ การสัมภาษณ์ มีแนวทาง วิธีการสื่อสาร ในสร้าง 
การรับรู้ประชาชนอย่างไรบ้าง 
และเพ่ือสร้างการยอมรับของ
ประชาชนในพื้นท่ีดำเนินการ 
ต่อโครงการ? 
 
 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

- การสร้างการมี 
ส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

 

การสัมภาษณ์ มีแนวทาง วิธีการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ีโครงการอย่างไร
บ้าง? 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

    
- การจัดการ 

ความขัดแย้ง 
การสัมภาษณ์ เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น 

หน่วยงานหรือบุคลากรใช้วิธีการ
ใดบ้างในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดข้ึน? 
 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

Product 
 

   

- การยอมรับ
โครงการ 
ของประชาชน 

การสัมภาษณ์ ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ยอมรับโครงการบริหารจัดการมูล
ฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์
กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
กรุงเทพมหานคร หรือไม่อย่างไร 
 

ผู้นำชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเขต 

- การร้องเรียน
ปัญหา 

การสัมภาษณ์ ในการดำเนินการโครงการ
บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร มีข้อ
ร้องเรียนมากน้อยเพียงใดมีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง? 

 
 
 

ผู้บริหารเขต
ผู้บริหารบริษัท 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

Impact 
 

   

- ความยั่งยืนของ
การเดินระบบ
โรงงาน 

การสัมภาษณ์ โครงการนี้จะสามารถดำเนินการ
ได้ต่อเนื่องหรือไม่ เพราะเหตุใด? 

ผู้บริหารบริษัท
ผู้นำชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง 

- สภาพแวดล้อมที่ดี การสัมภาษณ์ สภาพแวดล้อมโดยรวมเป็น
อย่างไรบ้างเมื ่อเทียบกับก่อนมี
โครงการบร ิหารจ ัดการม ูลฝอย
ชุมชนเพื ่อผลิตพลังงาน ที ่ศ ูนย์
ก ำ จ ั ด ม ู ล ฝ อ ย อ ่ อ น นุ ช 
กรุงเทพมหานคร  
 

ผู้บริหารบริษัท
ผู้นำชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง 

- สร้างงานสร้าง 
อาชีพ 

 
 

การสัมภาษณ์ การดำเน ินการโครงการ
บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุชกรุงเทพมหานคร มีส ่วน
สร ้ า ง ง านสร ้ า งอาช ี พ ให ้ แ ก่
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างไรบ้าง? 

 
 

ผู้บริหารบริษัท
ผู้นำชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

- การอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนระหว่าง
การจัดการขยะ
ชุมชนเพ่ือผลิต
พลังงานและชุมชน 
 
จุดแข็ง 
 

การสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
การสัมภาษณ์/ 
ผลการ
วิเคราะห์ 
Input/Proces
s 

ประชาชนเห็นว่าชุมชนและ
โครงการบร ิหารจ ัดการม ูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 

 
จุดแข็งของโครงการบริหาร 

จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิต
พลังงานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน
นุชกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง? 

ผู้บริหารกทม./
ผู้บริหารบริษัท 

จุดอ่อน การสัมภาษณ์/ 
ผลการ
วิเคราะห์ 
Input/Process 

จุดอ่อนของโครงการบริหาร
จ ัดการม ูลฝอยช ุมชนเพ ื ่ อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน
นุช กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง? 

 

    
โอกาส การสัมภาษณ์/ 

ผลการ
วิเคราะห์ 
Context 

สภาพแวดล ้อมภายนอก
ของโครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพื ่อผลิตพลังงาน ที ่ศ ูนย์
ก ำ จ ั ด ม ู ล ฝ อ ย อ ่ อ น นุ ช 
กรุงเทพมหานคร  ที่สนับสนุนการ
ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมี
อะไรบ้าง? 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง วิธีการศึกษา คำถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/
แหล่งข้อมูล 

อุปสรรค การสัมภาษณ์/ 
ผลการ
วิเคราะห์ 
Context 

อุปสรรคหรือภัยคุกคามภายนอก
ของโครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุชกรุงเทพมหานคร มี
อะไรบ้าง? 
 

 

ปัญหา การสัมภาษณ์ ป ั ญ ห า ท ี ่ พ บ ใ น ก า ร
ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมและ
การยอมร ับของประชาชนต่อ
โครงการบร ิหารจ ัดการม ูลฝอย
ชุมชนเพื ่อผล ิตพลังงาน ที ่ศ ูนย์
ก ำ จ ั ด ม ู ล ฝ อ ย อ ่ อ น นุ ช
กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง? 

 

ข้อเสนอแนะ การสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการดำเนินการสร้าง
การมีส่วนร่วมและการยอมรับของ
ประชาชนต ่อ โครงการบร ิหาร
จ ัดการม ูลฝอยช ุมชนเพ ื ่ อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน
นุช กรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง? 

 

      
 
     
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล

ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document Research) และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) มาจัดเรียงข้อมูลตามกรอบประเด็น และตัวชี ้ว ัดการวิจัยจัดกลุ่ม
ประเด็นสำคัญ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้ 2 วิธีได้แก่  

1) ด้านแหล่งข้อมูล โดยการหาข้อมูลจากแหล่งที่มาหลายแหล่ง เพ่ือมองภาพรวมในทุกมิติ และ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน อาทิ นักวิชาการ ประชาชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ราชการ เจ้าของโครงการ  

2) ด้านวิธีการเก็บข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากวิธีการเก็บข้อมูลที่ต่างกันมาตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
ผลการวิจัยที่ตรงกันหรือไม่ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วย CIPPI Model เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในหมวดหมู่ 
5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ มิติปัจจัยนำเข้าในกระบวนการดำเนินการ มิติ
กระบวนการดำเนินการ มิติด้านผลผลิตจากการดำเนินการ และมิติด้านผลกระทบจากการดำเนินการ 
หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลจากกระบวนการ CIPPI Model มาวิเคราะหห์าปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการ
โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคโดยใช้วิธี SWOT Analysis เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัย
ที่ค้นพบนั้นมีความน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วนเทคนิค TOWS Matrix 
เพ่ือจัดทำข้อเสนอแนวทางการสร้างการยอมรับของชุมชนที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

การดำเนินการโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน
นุช กรุงเทพมหานครที่ผ่านมาถึงปัจจุบันศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการขยะการกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากเอกสารวิชาการ ขาวสารที่เกี่ยวข้อง 
รายงานผลการว ิจ ัย (Research Reports)  เอกสารทางราชการ (Official Record)  จ ุลสาร 
(Pamphlets) รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ  ซึ่งสามารถสรุปผล
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย
อ่อนนุชกรุงเทพมหานคร 

4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์
กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบต่อการยอมรับต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

4.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินโครงการบริหารจัดการมูล
ฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
กรุงเทพมหานคร  

 ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวเพิ่มระบบการ
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ จัดเก็บ ขนถ่าย จนถึงเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีทันสมัยและสะอาด โดยพิจารณาให้โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงานเป็นโครงการนำร่อง ริเริ่มทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการมูลฝอย ที่ลดความเสี่ยงและสร้าง
สมดุลของเทคโนโลยีการบริหารจัดการมูลฝอยให้เหมาะสมทันสมัย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1) เพื่อแก้ไขการกำจัดมูลฝอยโดยใช้ระบบการคัดแยกมูลฝอยให้สามารถนำมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 

 2) เพ่ือลดปริมาณขยะที่สุดท้ายจะต้องนำไปฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด  



54 
 

 3) เพื่อใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่ได้จากการแยกขยะอินทรีย์นำไปผลิ ตแก๊สและนำ
แก๊สที่ได้ไปผลิตไฟฟ้า 

 4) เพ่ือลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 4.1.2 เทคโนโลยีที่ใช้ 

 ก่อสร้างโรงงานพร้อมเดินระบบกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล -ชีวภาพ (MBT) ด้วย
กระบวนการหมักมูลฝอยทิ้งรวมแบบเปียก (Wet Anaerobic Digestion) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 3 เมกกะวัตต์ 

 4.1.3 การดำเนินการตามกฎหมาย  

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  
     ข้อ 22 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากการพาณิชย์ ของ
กรุงเทพมหานคร บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย สหการ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ให้กระทำไดเ้ฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้ผลิตหรือทำงานจ้างนั้นเอง 
 (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง 

 (3) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงาน
อ่ืนที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย 

การดำเนินการตามสัญญา 

 - บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (ผู้รับจ้าง)  เป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร หรือเป็น
กิจการที่อยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานคร และเป็นบริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย 

 - สัญญาเลขท่ี สสล.5/2561 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ (BOT) 

          - วงเงินตามสัญญา 3,504,000,000 บาท 

 - ออกแบบสำหรับการก่อสร้าง 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เริ่ม 28 ธันวาคม 2560)  

 - ก่อสร้าง 900 วันนับถัดจากวันที ่แบบสำหรับการก่อสร้างได้ร ับความเห็นชอบจาก
กรุงเทพมหานคร (เริ่ม 28 มีนาคม 2561) 

 - บริหารจัดการ 20 ปี นับจากวันแจ้งให้เริ่มเดินระบบ ฯ และ/หรือ ภายในวงเงินงบประมาณ
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(เริ่ม 2 มีนาคม 2563) ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
จำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบกิจการเชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชน ใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำหมักขยะมูลฝอย และใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4.268 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการ
สอดคล้องต่อเนื่อง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน มีเนื้อที่รวม 20 ไร่ กำลังการผลิตสามารถ
รับมูลฝอยชุมชนไปกำจัดได้ 800 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณมูลฝอยชุมชนทั้งหมด
ในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชที่มี 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่สร้างโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
แหล่งที่มา : กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  
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4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการสร้างการยอมรับต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อ
ผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 จากข้อมูลรวบรวมได้และการวิเคราะห์ด้วย CIPP-I Model เพื่อศึกษา วิเคราะห์ดำเนินการ
สร้างการยอมรับของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยแบ่งประเด็นการศึกษา ออกเป็น 5 ประเด็นหลัก
ได้แก่ บริบทหรือสภาวะแวดล้อมทั่วไปในขณะดำเนินการโครงการ  (Context) ปัจจัยนำเข้าใน
กระบวนการดำเนินการ (Input) กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการ (Process) ผลที่ได้รับจากการ
ดำเนินการทั้งในด้านผลผลิต (Product) และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบ
ทางลบ (Impact) มีรายละเอียดผลการศึกษาในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 
       4.2.1 บริบทหรือสภาวะแวดล้อมทั่วไปในขณะดำเนินโครงการ (Context) 
   4.2.1.1 นโยบาย (Policy)  

1) นโยบายและแผนระดับประเทศ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องและการสัมภาษณ์ พบว่า ประเทศไทย  มี Roadmapการ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกำหนดแนวทาง การดำเนินการจัดการ
ขยะของประเทศ 4 ประการ ได้แก่  

1) การกำจัดขยะเก่า  
2) สร้างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ เหมาะสม โดยลดและคัดแยก

ขยะที ่แหล่งกำเนิด และ กำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีเปลี ่ยนขยะเป็นพลังงาน ซึ ่งในส่วนของ
กรุงเทพมหานครกำหนดเป็นการจัดการ ขยะขนาดใหญ่ เน้นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน  

3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย  
4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ ่งสู ่การจัดการที่ยั ่งยืนมีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564  
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนแม่บทการ

บริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื ่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตาม
นโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว มีกรอบแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
ณ แหล่งกำเนิด การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและ ใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักการ 3Rs การกำจัดขยะมูล
ฝอยแบบศูนย์รวม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559–2564) จะเป็นกรอบแนวทางการจัดการ ขยะมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศ นำไปใช้จัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย  อันตรายของจังหวัดใน
ภาพรวม และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื ่อคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย แต่อย่างไรก็เป็น
เพียงบางส่วนและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้กำหนดให้การแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติและเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap 
การจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
นำเสนอ ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) และจัดทำเป็นแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อให้สอดคล้องกับ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยแนวคิดในการจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ประกอบด้วย ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิดการนำของเสีย
กลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณการ
เกิด ขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป ขยะมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยก
จะถูกนำไป แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ใช้ประโยชน์
ใหม่ ส่วนที ่เหลือจะนำไปกำจัดโดยวิธีการที ่ถูกหลักวิชาการ เพื ่อป้องกันและลดผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อม ส่วนการนำไปผลิตเป็นพลังงานถือเป็นผลพลอยได้ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจมาลงทุน หรือ ร่วมลงทุนตามความเหมาะสม และแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 3 พฤษภาคม 2559 ดังนั ้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรง ตามกฎหมายที่เกีย่วข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนปฏิบัติการฯ ตามแผนแม่บทฯ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน  
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ภาพที่ 4.2 รูปแบบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม สำหรับการจัดการกำจัดขยะขนาดใหญ่มีปริมาณมาก 
 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ได้ให้ความสำคัญ
กับการจัดการขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลังงานโดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน โดยพิจารณาจากมีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก  การ
แปรรูปขยะมูลฝอยต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่ห้ามก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายผังเมือง 
พ้ืนที่อนุรักษ์ตาม มติคณะรัฐมนตรีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 หรือ 2 เป็นต้น เป็นกลุ่มพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูล
ฝอยเข้าสู่ระบบเพียงพอไม่ควร น้อยกว่า300ตัน/วัน มีสายส่งไฟฟ้ารองรับ และการยอมรับจาก
ประชาชนในพื้นที ่โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตั้งแต่เริ ่มต้นโครงการ ให้ข้อมูลที ่เป็น
ข้อเท็จจริงกับประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) เพื่อลด
ความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงพิจารณารูปแบบการตอบแทนและ/หรือชดเชยให้กับองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และประชาชนในพื้นที่  สำหรับโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป 
ต้องดำเนินการตามประมวลหลักการปฏิบัติ  (Code of Practice : CoP) สำหรับโครงการที่เข้าข่าย
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า พลังความร้อนที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้าตั้งแต่10เมกะวัตต์ขึ้นไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง ส่วนโรงไฟฟ้า พลังความร้อนที่ใช้ขยะ
เป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า10เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่าง การ
จัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กำจัด
ขยะมูลฝอยเพื่อแปลงเป็นพลังงานเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจากการประเมินเบื้องต้น โดยมีพื้นที่
พร้อมในการก่อสร้างหรือเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิม เป็นกลุ่มพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่
ระบบไม่น้อยกว่า300ตัน/วัน อยู่ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ จำนวน 44 จังหวัด ทั้งนี้
จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ดำเนินการในพ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากพ้ืนที่ศักยภาพที่ได้มี
การประเมินเบื้องต้น หากเห็นว่ามีความเหมาะสม เอกชน/ รัฐวิสาหกิจมีความพร้อมเข้ามาลงทุนหรือ
ร่วมลงทุน มีความพร้อมด้านพื้นที่ มีสายส่งไฟฟ้ารองรับ และได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่  
ปี2559 มีเตาเผาขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานเปิดดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง 
คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ  กรุงเทพมหานคร 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้20 เมกกะวัตต์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง คือ เทศบาล นคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลแม่ขรีจังหวัดพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคายคาดว่าจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้10 เมกกะวัตต์พื ้นที่อื ่น ๆ  อยู ่ระหว่างการเจรจากับ
ภาคเอกชน ทั้งนี้พื้นที่ศักยภาพบางแห่ง หากยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยได้โดยตรง ก็
สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และส่งไปขายเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ทั้งนี้เตาเผา
ขยะมูลฝอยจะต้องมีระบบบำบัดและควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะการควบคุม การปล่อยทิ้งอากาศเสียให้
เป็นไปตามค่ามาตรฐาน  

2) นโยบายและแผนของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมากที่สุดในประเทศ โดยมีปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี 2559 มีปริมาณขยะ 3.69 ล้านตัน เฉลี่ย 10,130 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ของ
ปริมาณขยะท้ังประเทศ เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซึ่งมีขยะปริมาณ 3.26 ล้านตัน หรือ 8,943 ตันต่อวัน คิด
ร้อยละ 13.19 ขยะส่วนใหญ่กำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยจ้างเอกชนขนไปฝัง
กลบที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมประมาณ 
9,130 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 90 ของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 1,000 ตัน หรือร้อยละ 10 
ของขยะทั้งหมดกำจัดโดยโรงงานหมักปุ๋ยอ่อนนุช และในช่วงกลางปี 2559 กรุงเทพมหานครได้
ก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานหมักปุ๋ย ขนาด 600 ตันต่อวันที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยอ่อนนุช และโรงกำจัดขยะพลังงานความร้อน ขนาด 600 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 
(สำนักสิ ่งแวดล้อม , 2559)และในปลายปี 2560 กทม.มีนโยบายที ่จะลดพื ้นที ่ฝ ังกลบและเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยชุมชน จึงได้ลงนามว่าจ้างเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการมูล
ฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ที่ขนาด 800 ตันต่อวัน โดยวัตถุประสงค์หลัก คือเพ่ือ
เป็นต้นแบบและนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Mechanical-Biological-Treatment : MBT) เพื ่อผล ิตพลังงานฟ้า โดยมีผลพลอยได้ค ือขยะ
เชื้อเพลิง และ ขยะรีไซเคิล โดยจะเหลือของเสียที่จะนำไปกำจัดน้อยที่สุด 

การจัดการขยะมูลฝอยแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน ได้มุ่งเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ  เป็นศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน โดยพิจารณาจากมีพ้ืนที่มีความพร้อมในการก่อสร้างโรงงาน
กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อแปรรูปเป็นพลังงาน การแปรรูปขยะมูลฝอยต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ที่ห้ามก่อสร้างตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายผังเมือง พื้นที่อนุรักษ์ตาม มติคณะรัฐมนตรีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 หรือ 
2 เป็นต้น เป็นกลุ่มพ้ืนที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบเพียงพอไม่ควร น้อยกว่า800ตัน/วัน มีสาย
ส่งไฟฟ้ารองรับ และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง(ถ้ามี) เพ่ือลดความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นท่ีรวมถึงพิจารณารูปแบบการตอบแทนและ/
หรือชดเชยให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และประชาชนใน
พ้ืนที ่(แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 2559-2564) 

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครในการจัดการกำจัดขยะภาคครัวเรือนที่เกิดขึ้นของกรุงเทพมหานคร
มีการจำแนกโซนการจัดเก็บขยะครัวเรือนจะแตกต่างกับการแยกโซนการปกครองและการบริหาจัด
การเมืองการจัดการบริหาร การจัดเก็บขยะในครัวเรือนของกรุงเทพมหานครจะแยกเป็นสามโซนคือ
โซนตะวันออกคือศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชจะมีอยู่ 25 เขต โซนตะวันตกคือ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนอง
แขม จะมีอยู่ 13 เขต และโซนกรุงเทพเหนือ คือศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมจะมีอยู่ 12 เขต จาก
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2563 ในปัจจุบันขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน 
(ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4) โดยขยะมูลฝอยจะถูกคัดแยก ณ.ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน 11.93 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5) กำจัดอย่างถูกต้อง 11.19 ล้านตัน (เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2562 ร้อยละ14) และกำจัดไม่ถูกต้องประมาณ 4.23 ล้านตัน (ลดลงจาก2562 ร้อยละ 
3.4) สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (กรมควบคุมมลพิษ,2563) วันที่ 7 ก.พ.2565 นายอรรถพล เจริญชันษา 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า 
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2564 เกิดขึ้น 24.98 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ1 โดยขยะ
มูลฝอยมีการคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 8.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
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ร้อยละ3 กำจัดอย่างถูกต้อง 9.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 63 ร้อยละ 6 และกำจัดไม่ถูกต้อง
ประมาณ 6.69 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ15(2565,ข่าวสดออนไลส์ ) 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2565) 
 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหาของขยะมูลฝอยโดยการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะมูล

ฝอยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ การเพ่ิมขึ้นของจำนวนครัวเรือน การขยายตัวของสังคมเมือง 

ปัจจุบันเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ของประชาชนในวิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะมีการสั่งอาหารที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมาบริโภค

มากขึ้น ปริมาณขยะช่วงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563  

พื้นที่กรุงเทพมหานครบางเขตมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลดลงเนื่องจากมีการควบคุมการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศไทย และจากมาตรการกำหนดให้ปฏิบัติงาน 
Work From Home ทำให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single use plastic) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
เขตเมืองที ่มีการใช้บริการสั่งซื ้อสินค้าและอาหารผ่ านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณขยะ
พลาสติกเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดประมาณ 6,300 ตัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 15 จากในช่วงสถานการณ์ปกติที่มีขยะพลาสติกประมาณ 1,500 ตัน/วันสถิติขยะมูลฝอย ใน 
กรุงเทพมหานคร ที่มีปริมาณ 10,500ตันต่อวัน พูดถึงปัญหาการเกิดขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร ฝั่ง
ตะวันออก ตัวเลขสถิติ 3,600-4,200 ตันต่อวัน ความสำคัญของการจัดการขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากภาพรวม ประมาณร้อยละ5 ของปริมาณรวมทั้ง กรุงเทพมหานครปัญหาที่ เกิด เรื ่องของขยะ
ตกค้างส่วนหนึ่ง ส่งกลิ่นรบกวน และการจัดการในขอบเขตที่จำกัดของศักยภาพของหน่วยงาน 

 
4.2.2 ปัจจัยนำเข้าในกระบวนการดำเนินการ (Input) 

 จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ปัจจัยนำเข้าในกระบวนการดำเนินการ (Input) 

ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และการจัดการองค์กร 

4.2.2.1 งบประมาณ 
จากการศึกษาในส่วนของความเพียงพอของงบประมาณในกระบวนการสร้างการ

ยอมรับของประชาชนของผู้ดำเนินโครงการมีความเพียงพอ ผู้ดำเนินโครงการมีการจัดกระบวนการ
สร้างการยอมรับของประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น การสำรวจรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนก่อน
การดำเนินโครงการภายในรัศมี 3 กิโลเมตร มีการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมระดับตัวแทนบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมทางสังคมหรือการทำ 
CSR ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ เริ่ม 28 ธันวาคม 2560 
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ผู้ดำเนินการใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท เพื่อดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (บริษัท กรุงเทพ
ธนาคม  จำกัด, 2563) โดยผู้แทนของบริษัท กรุงเทพธนาคม  จำกัด 

สอดคล้องกับผู้บริหารของ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “บริษัท 
ได้ค่ากำจัดขยะ จากกรุงเทพมหานคร ในราคาตันละ 600 บาทบวกกับการขายไฟให้การไฟฟ้านคร
หลวง และรายได้จากการขาย RDF มีรายได้ตกเดือนละ 45 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทสามารถ
บริหารงบประมาณในการดำเนินโครงการได้อย่างเพียงพอ” 

4.2.2.2 บุคลากร  
ในส่วนของความพอเพียงของบุคลากรในการจัดกระบวนการสร้าง  การยอมรับของ

ประชาชน พบว่า ผู้ดำเนินโครงการมีการใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้และ  มีความเชี่ยวชาญในการ
ดำเนินการ สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็น  อย่างดี โดยมีฝ่าย
มวลชนสัมพันธ์เพ่ือประสานงานกับผู้นำในชุมชนและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาร่วมประชุมและ
เยี่ยมชมโรงงานพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น  

4.2.2.3 เครื่องมืออุปกรณ ์ 
ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชน ผู้ดำเนินโครงการมีการ

ดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การรวบรวมข้อมูลในการสำรวจ
รับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนก่อน ระหว่าง และหลังจาก การเดินระบบ ดำเนินโครงการภายใน
รัศมี 3 กิโลเมตร มีการเปิดศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะชุมชน เพ่ือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการทำให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจหาความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะได้มาศึกษาค้นคว้าข้อมูล ณ 
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช จะรวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับขยะทั้งหมดตั้งแต่
แหล่งกำเนิดไปจนถึงวิธีการแปลงขยะไปสู่พลังงานและวิธีการกำจัด ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จัดทำวีดีทัศน์การดำเนินการโครงการเพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับ  ประชาชนทราบถึง
กระบวนการกำจัดขยะในโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน
นุช กรุงเทพมหานคร 

4.2.2.4 การจัดองค์กร 
 ในการจัดองค์กร กรุงเทพมหานครมีการจัดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการอย่าง  ชัดเจน 

ตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักสิ่งแวดล้อม โดยมีกองกำจัดมูลฝอยดูแล  รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง มีผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย หัวหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอยเป็นหน่วยปฎิบัติ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการที่มีผลต่อกระบวนการ 
สร้างการยอมรับของประชาชนในด้านงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์มีความ
เพียงพอ และมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบที่หลากลาย การสำรวจและรับฟัง
ความคิดเห็น ของประชาชนระดับครัวเรือนของกลุ่มประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร การประชุมกลุ่ม
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ย่อย และ การประชุมระดับตัวแทนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนการจัดสรร
ด้านบุคลากร พบว่า มีความเพียงพอ และเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง สามารถสื่อสาร
เพ่ือสร้าง ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี อาจจะเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการทำ 
สัญญา แบบ BOT ทำให้บริษัทที่เข้ามาดำเนินการจำเป็นต้องบริหารโครงการให้ได้ตามงบประมาณได้
ลงทุน ไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จากการวิเคราะห์ในด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) ของโครงการฯ ที่
กล่าวมา ข้างต้น พบว่า โครงการฯ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่
คุ ้มค่าต่อ การลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและ สังคมตามมาในภายหลังและสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้
ข้อจำกัดทางด้าน งบประมาณและเวลา 

ในด้านงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ มีความเพียงพอ และมี
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบที่หลากลาย การสำรวจละรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนระดับครัวเรือนของกลุ่มประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุม
ระดับตัวแทนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนการจัดสรรด้านบุคลากร พบว่า มี
ความเพียงพอ และเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างโครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
 
 4.2.3 กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการ (process)  
        จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า กระบวนการ (Process) ที่มีผลต่อ การสร้างการ
ยอมรับของประชาชน ประกอบด้วย การจัดวางแผน การปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 

4.2.3.1การวางแผน (Plan) 
         1) การจัดทำแผน 

        การจัดทำแผนในกระบวนการสร้างการยอมรับใช้การวางแผนแบบ มีส่วนร่วม คือการวางแผนที่
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในแผนงานดังกล่าว เข้ามา   มีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนในทุกข้ันตอน รวมทั้งเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมด้าน การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ  ชุมชนในพื้นที่โครงการทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
 2) แผนการบำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่องบริษัทมีแผนการซ่อม
บำรุงเครื่องจักรของโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื ่อให้โรงกำจัดขยะฯสามารถเดินระบบได้  อย่าง
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ต่อเนื่องตลอดเวลามีการแจ้งข่าวการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครทุกปีเพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้การซ่อมบำรุง
เครื่องจักรประจำปี ของโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อน
นุช กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเป็นไปตามที่
วางแผนไว้ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกัน อย่างเต็มที่ เพ่ือโรงงานของเรา” 

4.2.3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
              1) การดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมีการจัดการควบคุมมลพิษที่

เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการ  กำจัดขยะมูลฝอยแบบระบบปิด มีระบบบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกทางปล่อง โดยผล
การตรวจวัด มลสารที่ปลายปล่องมีเครื่องมือตรวจวัดแบบต่อเนื่อง จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้  องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการ
ป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพ่ือช่วยลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการ
ผลิตในธุรกิจ ซึ่งทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทต้องมี
การส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้นต่อสำนักสิ ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน เพ่ือให้ กรุงเทพมหานครรับทราบผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

   2) การสร้างการรับรู้ 

  ในการสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรู้ข้อมูลของโครงการนั้น มีการดำเนินการ

สร้างการรับรู้ผ่านสื่อหลายประเภทโดยการดำเนินงานใช้สื่อบุคคลได้แก่คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและการดำเนินงานใช้สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่เอกสารสรุปโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิดิ

ทัศน์บอร์ดประชาสัมพันธ์เอกสารนำเสนอ (Presentation) และแบบสำรวจความคิดเห็น เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้และความเข้าใจร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีทัศนคติทางบวกต่อการพัฒนา

โครงการและให้การยอมรับและความร่วมมือ ในการพัฒนาโครงการ สามารถเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนา

โครงการได้อย่างถูกต้อง มีการพัฒนา โครงการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้กำหนดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งในระดับการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการและการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ประชาชนโดยใช้แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ ่งแวดล้อม (พ.ศ.2549) เป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินงานในรัศมี 3 
กิโลเมตรจากพ้ืนที่ ตั้งโครงการ โดยกำหนดวิธีการดังนี้  
          (1) การเข้าพบและหารือกับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ มีส่วนไดส้่วนเสีย  
          (2) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตั้งแต่ระยะ เริ่มแรกของการศึกษา และ
ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ
โครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื ้องต้นรวมทั ้งรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยข้อมูลที่นำเสนอประกอบด้วย 
              (2.1) เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
              (2.2) รายละเอียดข้อมูลโครงการ ได้แก่ เจ้าของโครงการ ที่ตั้งโครงการกระบวนการผลิต 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแผนการพัฒนาโครงการ เป็นต้น  
              (2.3) ขอบเขตการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
          (3) การสัมภาษณ์ รายบุคคล ดำเนินการร่วมกับการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ-สังคม โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
          (4) จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ให้ประชาชน  รับทราบ โดย ผู้แทนของ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้กล่าวไว้ว่า “การเกิดโครงการของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ใหญ่มาก มีเงินเยอะมหาศาล มีเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการขยะ คงไปดูงานมาทั่วแล้ว แล้ว
เส้นทาง การพัฒนาของกิจการนี้ก็ต้องคิดว่าเดิมมันทำฝังกลบ ก็ต้องพัฒนาเผาโดยเอาเทคนิคท่ีดีที่สุดที่
มี ในปัจจุบันก็ไปดูไปเห็นมา เห็นว่าดี แล้วมาเขียนโครงการ แล้วมาเปิดประมูล ให้บริษัทที่มีทุนมาทำ 
แล้วกลไกลการสร้างโครงการ จ้างที ่ปรึกษาต้องมีการขออนุมัติศึกษาความเป็นไปไ ด้ โดยจ้าง 
มหาวิทยาลัยมาศึกษา ไปสอบถามความเห็นมารวบรวมมาเป็นเล่มรายงานใหญ่พอเสร็จแล้ว
กระบวนการสร้างขออนุมัติใครบ้าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครไม่ต้องขอเพราะอะไร 
เป็นเจ้าของที่ เป็นเจ้าของโครงการ พอได้เสร็จ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมไหมก็เข้ากระบวนการ  ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่า ขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 MW ก็ไม่ต้องทำ EIA 
ทำ CoP วิเคราะห์ผลกระทบ แล้วจ้างบริษัทมาทำอีก แล้วมาทำกระบวนการสิ่งแวดล้อมยังไงก็ปรากฏ
ในเล่มคู่มอื 
 4.2.3.3 การติดตามตรวจสอบ (Check)  
 1) ระบบติดตามตรวจสอบด้านสิ ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บริษัทมี
มาตรการการติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพ
น้ำใต้ดิน เศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 
6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2 ครั้งต่อปี) การจัดการความขัดแย้ง จากการศึกษาพบว่า สาเหตุ
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ของความขัดแย้ง เกิดจากความขัดแย้ง ในเรื่องข้อมูล (Data Conflicts) พบว่า ก่อนดำเนินโครงการฯ 
มีความขัดแย้งระหว่างประชาชน ในชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้างกับเจ้าของโครงการอันเกิดจากการขาด
ข้อมูล หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีความขัดแย้งกันในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การตีความ
ข้อมูลที่แตกต่างกันหรือความเห็นต่าง เกี่ยวกับตัวโครงการ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนแห่ง
หนึ่งของเขตหนองแขม กล่าวว่า “ช่วงแรก ๆ ได้ข่าวว่า มีปัญหานะ ชาวบ้านรอบชุมชนได้ยินข่าวว่า  
โรงงานมาเปิดจะทำให้เขาหมดอาชีพเก็บขยะเลยนะ เขาก็ไม่พอใจและนอกจากนี้ยังพบว่ามีความ
ขัดแย้งในเรื ่องผลประโยชน์ ( Interest Conflicts) ที่เกิดจากการที ่มีฝ่ายหนึ่งเห็นว่าฝ่ายตนขาด
ผลประโยชน์จากการที่โรงกำจัดขยะฯ เกิดขึ้น สอดคล้องกับผู้นำชุมชนอีกท่านหนึ่งในเขตประเวศ ได้
กล่าวว่า “พวกคนที่ขัดแย้งผมดูแล้วว่า มันเป็นพวกเสียผลประโยชน์ กลัวเสีย อาชีพ ไม่มีกิน เป็นพวก
มีส่วนได้ผลประโยชน์จากขยะ อย่างที่เขาเล่าให้ฟัง เขาบอกว่าโรงงานไปแย่งขยะเขา ใช่ปริมาณ ขยะที่
เอาเข้าเตาเผามันน้อยมาก แต่ชาวบ้านบางคนเข้าใจว่า การเอาขยะเข้าไปในโรงงาน ขยะที่ รีไซเคิลได้
มันไปอยู่ในโรงงานด้วย เอาไปเผาด้วย ทำให้ไม่สามารถเก็บขยะรีไซเคิลจากขยะไปขายได้” ดังนั้น การ
จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้องสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน โดยสิ่งที่จำเป็นต้องใช้
วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ในการนำ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ไปสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย สิ่งสำคัญในการกระตุ้น และ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนภาครัฐและเจ้าของ โครงการให้เป็นไปได้โดยสะดวก  
  2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโครงการเข้าไปศึกษาดูงานได้  โรง
กำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน  โดยรอบโครงการเข้าไปศึกษาดูงาน ณ 
โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังการบรรยาย จากวิทยากรเกี่ยวกับระบบการทำงาน
และกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน และ ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า การ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้า รวมทั้งเข้าเยี่ยมชม การควบคุมการผลิตไฟฟ้าและเครื่องจักรต่าง ๆ 
ภายในโรงไฟฟ้า การแปรรูปขยะให้เกิดไฟฟ้า รวมถึง การบริหารจัดการขยะอย่างมีมาตรฐานและมี 
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ  ชุมชนเป็นประเด็นหลักในการดำเนินการ 
นอกจากนี้ภายในโรงงานยังมีศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะผลิต  ไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศูนย์รวม
ความรู้สำหรับให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าไปศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับขยะ ตั้งแต่แหล่งกำเนิดไป
จนถึงกระบวนการในการแปลงขยะเป็นพลังงาน รวมทั้ง วิธีการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
การดำเนินการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และ
โรงเรียนต่าง ๆ เข้าเยี ่ยมชมอย่างต่อเนื่ อง เพื ่อลดปัญหา ความไม่เข้าใจในการดำเนินงานของ
ประชาชนที่มีต่อโครงการและเป็นการลดความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เคยเข้าไปศึกษาดูงานในโรงงานมาแล้ว และเห็นว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชน
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โดยรอบโครงการเข้าไปศึกษาดูงานได้ทำให้ประชาชนรู้สึกถึง ความโปร่งใสในการทำงานของโรงงาน 
โดยจากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายท่านหนึ่งในเขตประเวศกล่าวว่า “โรงงานเชิญเข้าไปศึกษาดูงานใน
โรงงาน ทำให้เข้าใจการทำงานของ โรงงานมากขึ้น และอยากให้เชิญประชาชนโดยรอบโรงงานเข้ามา
ศึกษาดูงานให้มากขึ้น”แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครท่านหนึ่งของเขตประเวศให้ ความคิดเห็น
ต่างออกไป โดยกล่าวว่า “แม้จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปดูงานได้ แต่การเข้าไปดูงาน ทำได้
ยาก เหมือนมีอะไรปิดบังไว้ ทำให้รู้สึกถึงความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในโรงงาน”  
 3) การจัดการเรื ่องร้องเรียน กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีศูนย์ร ับเรื ่อง
ร้องเรียน เพ่ือเป็นการ ลดผลกระทบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
โดยกำหนดให้มี ภารกิจ ดังนี้  
 (1) ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการก่อสร้างทุกระยะ  
 (2) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ชี้แจงข้อวิตก กังวลของ
ประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ  
 (3) รับเรื ่องราวร้องเรียนความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม  การ
ก่อสร้าง และระยะทดลองเดินระบบ และประสานงานกับผู้เกี ่ยวข้องในการแก้ไข เยียวยา  ความ
เดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือป้องกันความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการ  
 (4) ติดตามตรวจสอบผู ้ร ับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัต ิตามมาตรการลด 
ผลกระทบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสำนักงานเขต เมื่อมีการร้องเรียนไปที่สำนักงานเขต 
ทางสำนักงานเขตก็ส่งเจ้าหน้าที ่เข้าไปดู มีการเชิญผู ้ร ้องเรียนและชุมชนใกล้เคียงให้เข้ามาดู  
กระบวนการดำเนินงานภายในโรงกำจัดขยะฯ เชิญเข้ามาพูดคุยอธิบายถึงขั้นตอนการทำงาน  ในส่วน
ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีการจัดตั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ดูแลเรื ่อง
สิ่งแวดล้อมและเรื่องร้องเรียนของประชาชนโดยบริษัทดำเนินการทำมวลชนสัมพันธ์ตั ้งแต่ตอน
โครงการเริ่มดำเนินการโดยขอรายชื่อชุมชน 40 ชุมชนโดยรอบโครงการเข้าไปทำความรู้จักประธาน
โซนและขยายไปจนถึงประธานชุมชนทุกชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตรตามที่ CoP กำหนดไว้โดยทาง
บริษัทให้กรอกรายละเอียดข้อมูลชุมชนทั้งหมดโดยชุมชนที่อยู่ระยะใกล้โรงงานบริษัทจะดูแลมากเป็น
พิเศษหลังโรงงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ชวงแรกๆบริษัทจะแจ้งประชาชนในชุมชนให้แจ้งปัญหามาท่ี
บริษัทโดยการโทรศัพท์ แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มช่องทางโดยมีการตั้งกลุ่มไลน์แล้วให้แจ้งในกลุ่มไลน์ 
บริษัทมีการดำเนิน โครงการ profile ชุมชน เพื่อดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อทอดแบบสอบถามให้
ประชาชนตอบ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล การดำเนินโครงการของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรม 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ารวมถึงการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ
สองทาง 
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 4.2.3.4 การปรับปรุง (Action) 
 1) การจัดการความขัดแย้ง จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของความขัดแย้ง 
เกิดจากความขัดแย้ง ในเรื่องข้อมูล (Data Conflicts) พบว่าก่อนดำเนินโครงการมีความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้างกับเจ้าของโครงการอันเกิดจากการขาดข้อมูลหรือได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีความขัดแย้งกันในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลการตีความข้อมูลที่แตกต่างกัน
หรือความเห็นต่างเกี ่ยวกับตัวโครงการนอกจากนี้ย ังพบว่ามีความขัดแย้งในเรื ่องผลประโยชน์ 
(Interest Conflicts) ที่เกิดจากการที่มีฝ่ายหนึ่งเห็นว่าฝ่ายตนขาดผลประโยชน์จากการที่โรงกำจัด
ขยะฯเกิดขึ้นการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสิ่งที่
จำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการนำข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนไปสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมายสิ่งสำคัญในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบ
โครงการเข้าไปศึกษาดูงานได้ โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานให้ประชาชน โดยรอบโครงการเข้าไป
ศึกษาดูงาน ณ โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับระบบการ
ทำงานและกระบวนการ รวมถึง การบริหารจัดการขยะอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดย
คำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ ชุมชนเป็นประเด็นหลักในการดำเนินการ นอกจากนี้ภายในโรงงาน
ยังมีศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานซึ่งเป็นศูนย์รวมความรู้สำหรับให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดไปจนถึงกระบวนการในการแปลงขยะเป็น
พลังงาน รวมทั้ง วิธีการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้รับการตอบ
รับจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจในการดำเนินงานของประชาชนที่มีต่อโครงการและเป็นการลดความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เคยเข้าไปศึกษาดูงานใน
โรงงานมาแล้วและเห็นว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโครงการเข้าไปศึกษาดูงานได้ทำให้
ประชาชนรู้สึกถึง ความโปร่งใสในการทำงานของโรงงาน โดยจากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายท่านหนึ่ง
ในเขตประเวศกล่าวว่าโรงงานเชิญเข้าไปศึกษาดูงานในโรงงานทำให้เข้าใจการทำงานของ โรงงานมาก
ขึ้นและอยากให้เชิญประชาชนโดยรอบโรงงานเข้ามาศึกษาดูงานให้มากขึ้นเขามีการใช้มวลชนสัมพันธ์
กับผู้นำชุมชนในพ้ืนที่เช่นให้ผู้นำชุมชนโดยรอบโรงกำจัดขยะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของโรงงานได้ 
ทำให้รู้สึกถึงความโปร่งใส ในการทำงานแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครท่านหนึ่งของเขตสวน
หลวงให้ ความคิดเห็นต่างออกไป โดยกล่าวว่าแม้จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปดูงานได้ แต่
การเข้าไปดูงาน ทำได้ยาก เหมือนมีอะไรปิดบังไว้ ทำให้รู้สึกถึงความไม่โปร่งใสที่เกิดข้ึนในโรงงาน  
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 2) การจัดการเรื ่องร้องเรียนกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีศูนย์ร ับเรื ่อง
ร้องเรียน เพ่ือเป็นการลดผลกระทบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
โดยกำหนดให้มี ภารกิจ ดังนี้  
 (1) ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการก่อสร้างทุกระยะ 
                               (2) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ชี้แจงข้อวิตก กังวลของ
ประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ  
                               (3) รับเรื ่องราวร้องเรียนความเสียหายอันอาจเกิดขึ ้นจากกิจกรรม การ
ก่อสร้างและระยะทดลองเดินระบบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน
เสียหายที่เกิดข้ึนเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการ  
                                (4) ติดตามตรวจสอบผู ้ร ับเหมาก่อสร ้างให้ปฏิบ ัต ิตามมาตรการลด 
ผลกระทบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในส่วนของสำนักงานเขตเมื่อมีการร้องเรียนไปที่สำนักงานเขต 
ทางสำนักงานเขตก็ส่งเจ้าหน้าที ่เข้าไปดูมีการเชิญผู ้ร ้องเรียนและชุมชนใกล้เคียงให้เข้ามาดู  
กระบวนการดำเนินงานภายในโรงกำจัดขยะเชิญเข้ามาพูดคุยอธิบายถึงขั้นตอนการทำงาน ในส่วนของ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีการจัดตั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม
และเรื่องร้องเรียนของประชาชนโดยบริษัทดำเนินการทำมวลชนสัมพันธ์ตั ้งแต่ตอนโครงการเริ่ม
ดำเนินการ โดยขอรายชื่อ ชุมชน 40 ชุมชน โดยรอบโครงการ เข้าไปทำความรู้จักประธานโซน และ
ขยายไปจนถึงประธานชุมชน ทุกชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ตามที่ CoP กำหนดไว้ โดยทางบริษัทให้
กรอกรายละเอียดข้อมูลชุมชน ทั้งหมด โดย มี 6 ชุมชนที่อยู่ระยะใกล้โรงงาน บริษัทจะดูแลมากเป็น
พิเศษ หลังโรงงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว ช่วงแรก ๆ บริษัทจะแจ้งประชาชนในชุมชนให้แจ้งปัญหามา
ที่บริษัท โดยการโทรศัพท์ แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มช่องทาง โดยมีการตั้งกลุ่มไลน์แล้วให้แจ้งในกลุ่มไลน์ 
บริษัทมีการดำเนิน โครงการ profile ชุมชน เพื่อดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตอบแบบสอบถามให้
ประชาชนตอบ เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลพื้นฐานบุคคลการดำเนินโครงการของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรม 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่ารวมถึงการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ
สองทางคือจากประชาชนในชุมชนและผู้นำชุมชนพร้อมทั้งลงไปชี้แจงในประเด็นที่ประชาชนในชุมชน
ต้องการทราบเพิ่มเติมและได้คัดเลือกประชาชนในชุมชนบางส่วนเชิญเข้ามาชมกระบวนการทำงาน
ภายใน โรงงานโดยบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนมีการจ้าง
เจ้าหน้าที่บริษัทมาประเมินสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย 6 เดือนหรือ 3 เดือนครั้งมาบ่อย มีกลุ่มไลน์ของ
บริษัทที่เขาตั้งกลุ่มไลน์ไว้ด้วยเพื่อพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่บริษัทและประชาชนในชุมชน ผู้นำชุมชน
รอบบริเวณโรงงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน 
ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานมีแผนการบำรุงรักษา
ระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ ทำ
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ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยในชุมชนนอกจากนี้ ยังมี
การดำเนินการจัดการความขัดแย้งในเรื ่องข้อมูล (Data Conflicts) และความขัดแย้งในเรื่ อง
ผลประโยชน์ (Interest Conflicts) โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยการสร้างการ
รับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดลงรวมถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนโดยรอบโครงการสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้และการจัดการ  เรื ่องร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบต่อโครงการ 
              จากการศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการ (process) ที่มีผลต่อ กระบวนการ
สร้างการยอมรับของประชาชนของโครงการ กล่าวโดยสรุปได้ว่า กรุงเทพมหานครและ บริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จำกัด มีแผนการดำเนินการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน มีการ
ดำเนินการให้ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ ส่วนเสียในแผนงานดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนในทุกขั้นตอน รวมทั้งเสนอ แผนการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของชุมชนในพ้ืนที่โครง การ
มีการตั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายมวลชน สัมพันธ์เพื่อดูแลชุมชนในโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน ในด้านสิ่งแวดล้อมมีการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน มีแผนการ
บำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม  ที่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการอยู่อาศัย  ใน
ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการจัดการความขัดแย้งในเรื่องข้อมูล (Data Conflicts) และ ความ
ขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ (Interest Conflicts) โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 
โดยการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดลง รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโครงการสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้ และการจัดการ เรื่องร้องเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบต่อโครงการ 
 4.2.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ (Product) 
       จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่าผลที่ได้รับจากการดำเนินการในด้านผลผลิต 
(Product) คือ การยอมรับโครงการของประชาชนการตอบสนองต่อการร้องเรียนปัญหาและการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

4.2.4.1 การยอมรับโครงการของประชาชน  
                                       จากการที่โครงการโรงงานกำจัดมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-
ชีวภาพ (Mechanical Biological-Treatment : MBT) ขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมเปิดดำเนินการ 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ด้วยระบบและผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 เมกกะวัตต์ ซึ่ง
ปัจจุบันดำเนินการมาในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว แต่โครงการยังถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่สำหรับ  
ประชาชนทั่วไป และการที่จะให้ประชาชนยอมรับในช่วงเริ่มแรกต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเพื่อเป็น



71 
 

แรงขับเคลื่อน จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่
การยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมเพื่อที่จะทำให้การดำเนินการตามกระบวนการสำเร็จและเห็น
ผลได้เร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลชุมชนต่าง ๆ สิ่งที่จะตามมาคือ 
การพัฒนาศักยภาพของคนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศและในการพัฒนาสังคมหรือ
ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นหลักการสำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนานั้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบหรือเป็นที ่พ ึงปรารถนาของประชาชนในชุมชนซึ ่งเท่ากับเป็นการยอมรับภาวะ ที ่มี              
การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับสิ่งแปลกใหม่หรือยอมรับสิ่งที่ทาง
ราชการ เอกชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ จะนำไปให้ในรูปแบบของการพัฒนาให้ชุมชนมีความ
เจริญก้าวหน้าเมื่อประชาชนยอมรับให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแล้วโอกาสจะพัฒนาให้ชุมชนและ
ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าก็เป็นไปได้สูงซึ่ งจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้การยอมรับโครงการเนื่องจากการเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
หลังจากมีการดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานซึ่งจากเดิมที่ตั้งโรงกำจัดขยะเคย
เป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อนเป็นกองภูเขาขยะมีกลิ่นจากกองขยะเก่ามีสัตว์พาหะนำโรคเช่นแมลงวัน
หลังจากมีการดำเนินการโครงการเกิดขึ้นกองขยะดังกล่าวจึงหายไปรวมถึงกลิ่นและสัตว์พาหะนำโรค
เช่นแมลงวัน หายไปสิ่งแวดล้อมรอบโครงการดีขึ ้นจากการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคุมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีแผนการบำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีระบบติดตามตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนทั้งด้านพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่าง 
ๆ โดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเหตุผลที่จะยอมรับโรงงานแห่งนี้ได้แก่ 
 1) มันเคยเป็นกองขยะมาก่อนมันเข้ามาแล้วมาแก้ปัญหาเอาขยะมาเป็น
เชื้อเพลิงแล้วมันก็หมดไปแล้วได้ในส่วนที่เป็นพลังงานมาด้วยซึ่งจุดนี้แหละเป็นเหตุผลที่รับได้เดิมมัน
เป็นกองขยะอยู่แล้วมาทำให้มันดีกว่าเดิมสอดคล้องกับประชาชนคนในชุมชนแห่งหนึ่งของเขตประเวศ 
ได้แสดงความเห็นไว้ว่าสนับสนุนเลยลุงสนับสนุนให้มีการกำจัดขยะด้วยวิธีการแบบไหนก็ดีหมดแหละ 
มันดีกว่าเอาขยะมากองๆไว้และสอดคล้องกับผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งในเขตสวนหลวง ได้กล่าวไว้ว่า  ไม่ได้
กลิ่นเลย ไม่เหมือนสมัยก่อน 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการสร้างทางเข้าออกให้ดีขึ้นซึ่งในก่อน
หน้านี้ตรงนี้จะรกร้างเป็นป่าและเมื่อฝนตกน้ำจะท่วมเนื่องจากได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้
ดำเนินโครงการบริษัทมีการจ้างงานคนในชุมชนที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่บริษัทนอกจากนี้ยังมี
การเชิญประชาชนโดยรอบโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากโครงการให้ผู้เยี่ยมชมโรงงานได้รับฟังสร้างความภาคภูมิใจให้คนใน
ชุมชนและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างระหว่างโรงงานประชาชนโดยรอบโรงงานและ
ประชาชนผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยผู้นำชุมชนแห่ง หนึ่งในเขตลาดกระบัง ได้แสดงความเห็นไว้ว่า ทาง
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โรงงานเขามาเชิญลุงไปพูดให้คนมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการเอาขยะมาหมักเอาน้ำเลยอยาก
มาดูอยู่ใกล้ โรงงานแล้วได้ผลกระทบยังไงบ้างได้กลิ่นไหมก็รู้สึกดีนะที่เขาเชิญเราไป 
 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโครงการสามารถเข้าไปศึกษาดูงาน
ได้จากการที่ทางโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโครงการสามารถเข้าไปศึกษาดูงานซึ่งจะช่วย
สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของโรงงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่อง
ของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยเพราะภาพที่เห็น 
มันเป็นถังขนาดใหญ่ยิ่งทราบว่ามีการผลิตแก๊สเพื่อเป็นพลังงานแล้วยิ่งมีความหวาดกลัว ซึ่งพูดถึง 
โรงงาน บริเวณใกล้ๆกันที่เคยมีอุบัติเหตุในช่วงไม่นานมานี้  

        4.2.4.2 การร้องเรียนปัญหา  
 ตั ้งแต่กรุงเทพมหานครจัดตั ้งศูนย์ร ับเรื ่องร้องเรียน เพื ่อเป็นการลด 
ผลกระทบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่ามีเรื่องร้องเรียน  
เข้ามาในเรื่องกลิ่น และความหวาดกลัวเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุการระเบิด ในส่วนของสำนักงานเขต
ก็ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับกลิ่นและความปลอดภัย โดยผู้อำนวยการกองโรงงานกำจัดมูลฝอย ใน
ส่วนของโรงงานพบว่า มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทางกลุ่มไลน์ของชุมชน รอบโรงงาน โดยโรงงานมีการเชิญผู้
ร้องเรียนเข้ามาดูกระบวนการทำงานในโรงงาน พร้อมชี้แจง ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการเกิดกลิ่น และ
แนวทางการแก้ไข และทางโรงงานมาการเชิญผู้ร้องมาที่โรงงานเพื่อเข้ามาดูกระบวนการทำงาน  ของ
โรงงานและดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบ 
 4.2.4.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย  
 จากการศึกษาพบว่าโครงการโรงกำจัดขยะมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายทุกระดับได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 
2550, 24 สิงหาคม) ว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนมาตรา 55 มาตรา 57 และสิทธิ 
ชุมชนมาตรา 67 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง 
ส ั งคมในกระบวนการว ิ เคราะห ์ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมของสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรอบของระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยในการจัดทำโครงการโรงกำจัดขยะต้องทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น CoP ของโรงงานซึ่งมีการคาดการณ์สารมลพิษต่าง ๆ ที่ระบาย
ออกพบว่ามีความเข้มข้นต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมีการจัดทำการประเมินด้านคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
เรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า10 เมกะวัตต์พ.ศ. 2559 แนบท้ายเป็น
ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะ
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มูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์เพ่ือให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าที ่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื ้อเพลิงซึ ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงานรวมถึงจะต้องดำเนินการด้านการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับฟังความเห็น
และทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าหรือตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศกำหนดโรงกำจัดขยะได้มีมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง  
 จากการศึกษาปัจจัยด้านผลที ่ได้รับจากการดำเนินการในด้านผลผลิต 
(Product) ที่มีผลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชนของโครงการกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสร้างกระบวนการยอมรับคือประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับโครงการ เนื่องจาก  
ประชาชนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากมีการดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะฯ ซึ่งจาก
พื้นที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อนเป็นกองภูเขาขยะหลังจากมีการดำเนินการโครงการเกิดขึ้น 
กองขยะดังกล่าวจึงหายไปรวมถึงกลิ ่นและสัตว์พาหะนำโรคเช่นแมลงวันหายไปสิ่งแวดล้อมรอบ
โครงการดีขึ้นทำให้ประชาชนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนทั้งด้านพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
รวมทั้งไม่พบว่ามีประชาชนร้องเรียนโครงการจนทำให้โรงงานไม่สามารถเดินระบบได้นอกจากนี้การที่
โรงกำจัดขยะฯปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนก็เป็น
ผลให้ประชาชนเกิดการยอมรับโรงกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงาน 
 4.2.5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ (Impact) 
        4.2.5.1 มิติเศรษฐกิจ 

ความยั่งยืนของการเดินระบบโรงงาน 
 ความยั่งยืนของการเดินระบบนั้น มาจากการนำหลักความรับผิดชอบต่อ 
สังคม ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้การเดินระบบโรงงานเป็นไปอย่างอย่างยั่งยืนสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้โดยการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื ่องจักรในโรงงานตามรอบเวลาที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมโดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิดผลกระทบ
กับประชาชนผู้แทนวัดกระทุ่มเสือปลาได้กล่าวไว้ว่า”น่าจะมีการดำเนินงานไปด้วยดีนะเท่าที่สังเกตมา
เกือบ2 ปี เห็นมีคนเข้าไปดูงานเขาเอาขยะไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าดูเขาจัดการอย่างเป็นระบบว่าเขา
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังไงพลังงานที่เกิดจากการเอาน้ำหมักขยะไปทำเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ยังไงบ้าง”
สอดคล้องกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าถ้าโรงงานเขายังคงคุณภาพอย่างนี้ไว้
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ได้ ก็อยากให้ขยายในส่วนของหลังคาโรงงานให้มิดชิดเลยตั้งแต่ทางเข้าเลยจะได้ไม่มีข้อกังวลเรื่องกลิ่น
และเสียงที่จะเกิดข้ึน 
 4.2.5.2 มิติสังคม 
  1) การลดความขัดแย้ง จากการสัมภาษณ์พบว่าสาเหตุของความขัดแย้ง
เกิดจากความขัดแย้งในเรื่องข้อมูล (Data Conflicts) อันเกิดจากการขาดข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องมีความขัดแย้งกันในเรื ่องความน่าเชื ่อถือของข้อมูลการตีความข้อมูลที ่แตกต่างกันหรือ
ความเห็นต่างเกี่ยวกับโครงการโดยในช่วงก่อนดำเนินโครงการจะมีผู้ไม่หวังดีแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้
ประชาชนรับทราบประกอบกับประชาชนเองก็ขาดข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ดำเนินโครงการทำให้เกิดความ
ขัดแย้งกันในเรื่องของข้อมูลเกิดการตีความจากข้อมูลที่ได้รับในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาใน
ช่วงแรกก่อนการดำเนินโครงการเมื่อพบสาเหตุดังกล่าวทางกรุงเทพมหานครและบริษัทจึงดำเนินการ
ลดความขัดแย้งโดยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้รับทราบด้วยความจริงใจเปิดเผยและไม่ปิดบัง
ข้อมูลซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 
แห่งหนึ่งในเขตสวนหลวงซึ่งกล่าวว่า “การเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงทั้งข้อดีข้อเสีย จะทำให้ 
ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของโรงงาน” นอกจากนี้ยังพบว่า มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ 
(Interest Conflicts) ที่เกิดจากการที่มีฝ่ายหนึ่งเห็นว่าฝ่ายตนขาดผลประโยชน์จากการที่โรงกำจัด
ขยะฯ เกิดขึ้น ซึ่งการลดความขัดแย้งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของทุกฝ่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันด้วย เหตุผล และไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สอดคล้อง
กับผู้นำ ชุมชนแห่งหนึ่งในเขตประเวศ ได้กล่าวว่า “ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันก็ไม่เกิดปัญหา และผู้ที่เสีย
ผลประโยชน์หรือ ผู้ที่มีปัญหาก็ลดลง”  
 2) การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนการอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนต้องมีการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนโดยเมื่อดำเนินการจัดการระบบภายในโรงไฟฟ้าดีแล้วก็
ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับบ้านหรือชุมชนวัดและโรงเรียนรอบๆโรงไฟฟ้า
ด้วยเป็นการสร้างความรู ้ความเข้าใจปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมเดินไปด้วยกันมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังานภายใต้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้ารวมถึง
มีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบโดยผู้แทนวัดลานบุญ ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้า
ชาวบ้านมีทัศนคติต่อโรงกำจัดขยะฯที่รัฐจัดทำข้ึนจะช่วยให้เขาให้ความร่วมมือดีในแง่ต่าง ๆ 
  
 
 4.2.5.3 มิติสิ่งแวดล้อม  
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 สภาพแวดล้อมของโครงการจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจบริเวณโครงการโดยโครงการดำเนินการสร้างพื้นที่สีเขียวใน
โรงงานเพื่อสร้างสรรค์และรักษาความงดงามของสิ่งแวดล้อมโครงการถูกออกแบบให้มีแนวต้นไม้สี
เขียวกั้นระหว่างอาคารต่าง ๆ ตามสมควรนอกจากนี้บริเวณโดยรอบสิ่งก่อสร้าง และบริเวณสองข้าง
เส้นทางตลอดจนด้านในรั้วบริเวณโรงงานมีการจัดแต่งสวนหย่อมปลูกต้นหญ้าต้นไม้ใหญ่พุ่มไม้และไม้
ประดับต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณตลอดสองข้างทางและจุดที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและฝุ่นละอองจะมี
การปลูกต้นไม้ เพื่อลดเสียงและปริมาณฝุ่นละอองทำให้บริเวณภายในโรงงานเกิดภาพรวมเป็นพื้นที่สี
เขียวที่ร่มรื่น เย็นสบายสดชื่นและสวยงาม โดยมีอัตราพื้นที่สีเขียวร้อยละ 20 สำหรับการจัดภูมิทัศน์
ของโครงการได้ออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โครงการเพื่อรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การทำงานด้วยระบบการจัดการและการดำเนินงานที่ดีอย่างมีแบบแผนมาตรการป้องการผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนระบบบำบัดพิษต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสูงรวมไปถึงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่แข็งแรงให้กับ ประชาชนและเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม สอดคล้องกับผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งในเขต
ลาดกระบัง ได้กล่าวไว้ว่า“ต้องยอมรับนะว่าตั้งแต่ตั้งโรงงานมาสภาพแวดล้อมดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไม่
มีกลิ่นเหม็น สมัยก่อนเป็นกองขยะไม่น่าดูตอนนี้โรงงานมีพื้นที่สีเขียวสวยงามตอนเข้ามาดูโรงงานไม่
คิดว่าเป็นโรงงานกำจัดขยะเลย”และสอดคล้องกับประชาชนคนหนึ่งในเขตสวนหลวงได้กล่าวไว้ว่า  
“มองจากท่ีตรงนี้ เห็นโรงไฟฟ้าที่ดูดีสมัยก่อนมองเห็นแต่กองขยะทัศนียภาพดีขึ้นเยอะ”นอกจากนี้จาก
การสัมภาษณ์พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ  โรงงานภายในรัศมี 3 กิโลเมตรไม่ได้รับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านลบ เช่น กลิ่นแมลงวัน เป็นต้นจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งใน
เขตประเวศ ได้กล่าวไว้ว่า “ชุมชนเราอยู่ไกลจากทิศทางลม ไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอก ไม่ได้กลิ่น  
ไม่มีอะไรเลย ปกติ”กล่าวโดยสรุปได้ว่าในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น ( Impact) ของโครงการที่มีผลต่อ
กระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชนทำให้โครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ ้นด้วยระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี มีแบบแผนมีมาตรการป้องการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระบบบำบัดพิษต่าง 
ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสูงเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยกรองมลพิษ 
เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้กับประชาชน และเกิดทัศนียภาพ ที่สวยงาม ช่วยลด
ความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุด้านข้อมูลโดยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้รับทราบด้วยความจรงิใจ 
เปิดเผยและไม่ปิดบังข้อมูลซึ่งกันและกันและด้านผลประโยชน์ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของทุกฝ่าย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเหตุผลและไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั ้งเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักส่งผลให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายเกิดความยั่งยืนของการเดินระบบโดยนำ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยการดูแล  บำรุงรักษาระบบและ
ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชน และมีระบบการรายงานค่ามลพิษทาง
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อากาศผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนต้องมีการ
เกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระดับท้องถิ่นควบคู่กันไปจึงจะเกิดความยั่งยืน 
 
4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ในประเด็นบริบทสภาวะแวดล้อมทั่วไปในขณะดำเนินการโครงการ 
ประเด็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการดำเนินการ และประเด็นกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการมา
วิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่อค้นหาประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนในโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์
กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 
4.3.1 ปัจจัยภายใน 
จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สำนัก

สิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายหรือผู้แทนหัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่กรุงเทพหานครของสำนักงานเขต  ที่
เกี่ยวข้องกับโรงกำจัดขยะฯ และผู้แทนของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พบว่าปัจจัยภายในที่มีผลต่อ
การยอมรับของประชาชนมีดังนี้ 
 4.3.1.1 จุดแข็ง 

      1) บุคลากรพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญ

ในการดำเนินการสามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ เป็นอย่างด ี 

        2) งบประมาณพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือมีการจัดตั้งงบประมาณในแต่ละส่วนงานไว้

แล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถบริหารและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานได้และยังพบว่าการดำเนินโครงการระบบ BOT ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

และการใช้ทรัพยากรสามารถบริหารงานโดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเองได้  

       3) เทคโนโลยีพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศมาใช้งานในการกำจัดขยะและ

นำเอากรรมวิธีกำจัดขยะท่ีเหลือกากน้อยที่สุดมาใช้ลดปัญหาการเอากากมูลฝอยไปฝังกลบ 
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         4) เครื่องมืออุปกรณ์พบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือมีการใช้เครื่องมือดำเนินการสร้าง

การยอมรับในหลายรูปแบบเช่นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการสำรวจ

รับฟังความคิดเห็นมีการเปิดศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะจัดทำวิดิทัศน์การดำเนินการโครงการเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึงกระบวนการกำจัดขยะในโครงการ 

           5) การบริหารจัดการพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญมีดังนี้  
     (1) ผู้บริหารมีความเข้าใจและให้ความสำคัญตลอดจนมีนโยบายเป้าหมายที่ชัดเจน

และต่อเนื่อง 
    (2)  มีการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) อย่างต่อเนื่อง  
    (3) โครงการมีแผนงานขั ้นตอนข้อกำหนดของผู ้ว ่าจ้าง (TOR) และมีการกำกับ

ติดตามตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม TOR อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
    (4) มีกระบวนการดำเนินการกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและมี

การบำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน  

     (5) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯเพ่ือศึกษาระบบการ
ทำงาน  

    (6) มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับโครงการฯ  
4.3.1.2 จุดอ่อน… 

 1) งบประมาณ พบว่า ปัจจัยภายในที่สำคัญคืองบประมาณที่จัดตั้งไว้แล้วอาจส่งผลให้
ไม่สามารถใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากการขาด-เกินของเงินงบประมาณจากการ
ดำเนินงานตามแผนฯ  
 2) เทคโนโลยีพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำจัดขยะมีต้นทุนสูง  
 3) การจัดการความขัดแย้งพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือสังคมและวัฒนธรรมแต่ละ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน พฤติกรรมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกำจัดขยะจึงแตกต่าง
กันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้  
 4) การสร้างการรับรู้พบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่และทุกชุมชนการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบ
โครงการสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้พบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือโรงกำจัดขยะจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนโดยรอบโครงการสามารถเข้าไปศึกษาดูงานได้แต่ยังมีประชาชนบางส่วนมองว่าเข้าถึงได้ยาก 
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 4.3.2.1 โอกาสปัจจัยภายนอก 
 1) นโยบาย (Policy) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือรัฐบาลมีนโยบายการกำจัดขยะ
ด้วยการเผาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานรัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการด้านการกำจัดขยะอย่างจรงิจัง 
และมีทิศทางเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทำให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและ
กรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนาด้านการกำจัดขยะที่ชัดเจนและมีแผนรองรับหลายแผนทุกแผน
มีการกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
 2) เศรษฐกิจ (Economic) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือภาคเอกชนมีองค์ความรู้
และศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมกับกรุงเทพมหานครในการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานและมพืี้นที่
ที่ใช้เป็นศูนย์กำจัดอยู่แล้วจำนวน 3 ศูนย์ซึ่งพื้นที่แต่ละศูนย์สามารถขยายหรือพัฒนาระบบการกำจัด
มูลฝอยผลิตไฟฟ้าภายในศูนย์ได้อีกเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นทำให้ลดปัญหาในการ
จัดหาสถานที่ในการกำจัดมูลฝอยได้  
 3) สังคม (Social) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือประชาชนส่วนใหญ่ มีทัศนคติที่ดี 
และมีความเชื ่อมั ่นต่อกรุงเทพมหานครในการดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อคุณภาพชีวิตที ่ดี  ของ
ประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นอย ่างรวดเร ็วม ีการรวบรวมฐานข้อมูลช ุมชน  ใน
กรุงเทพมหานครทำให้สามารถนำไปกำหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้ประสานงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เกี่ยวกับโครงการได้อย่างสะดวกและเหมาะสมและประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจนจากพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อนเป็นโรงกำจัดขยะจึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงกำจัด
ขยะ 
 4) เทคโนโลยี (Technological) พบว่า ปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการกำจัดขยะมีความก้าวหน้าทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 5) สิ่งแวดล้อม (Environmental) พบว่าปัจจัยภายนอกท่ีสำคัญคือพ้ืนที่เดิมเคยเป็นที่
ฝังกลบขยะเก่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีกลิ่นเหม็นและสัตว์พาหะนำโรคจากกองขยะเก่าหลังจัดตั้งโรง
กำจดัขยะทำให้สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น  
 6) กฎหมายที ่เก ี ่ยวข ้อง (Legal) พบว่าปัจจัยภายนอกที ่สำคัญคือรัฐบาลจาก
คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่ง เพื่อยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท 
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 4.3.2.2 อุปสรรค… 
 1) เศรษฐกิจ(Economic) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือเกิดความขัดแย้งของ
ประชาชนบริเวณรอบโครงการบางส่วนเนื่องจากการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและได้รับผลกระทบจาก
การขาดผลประโยชน์ไม่สามารถประกอบอาชีพคัดแยกขยะขายได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นทั ้งด้าน
เศรษฐกิจและจำนวนประชากรทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย     พาณิชยกรรมและอื่น ๆ 
รวมถึงยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดวางผังเมืองพื้นที่ที่จะนำไปใช้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่กำจัด
ขยะลดน้อยลงและทำได้ยากในขณะที่ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและพื้นที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามา
ก่อนพื้นที่นี้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักมากๆได้อีกทั้งกลิ่นจากกองขยะเก่าไม่มีใครอยากมาทำงานทำให้
การก่อสร้างล่าช้าและลำบากมาก  
 2) สังคม (Social) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือการขยายตัวของที่อยู่อาศัยโดยรอบ
ศูนย์กำจัดมูลฝอยมีประชากรจากที่อื่นย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นมีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมาก
ขึ้นมีความเข้าใจและทัศนคติต่อระบบการกำจัดด้วยการเผาที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียน
และการต่อต้านได้  
 3) เทคโนโลยี (Technological) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือเกิดการต่อต้านจาก
ประชาชนเนื่องจากการไม่ยอมรับในเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานมี
ต้นทุนสูง  
 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal) พบว่าปัจจัยภายนอกที่สำคัญคือมีกฎหมายผังเมืองซึ่ง
เป็นกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่สำคัญทำให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถประกอบกิจการใน
พื้นที่ที่ต้องการได้สรุปปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการยอมรับของประชาชนที่มีต่อโครงการ
โรงกำจัดขยะผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครได้ดังนี้ 

ด้านบุคลากร (MAN)  
จุดแข็ง (Strengths) 

มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการสามารถสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

ด้านงบประมาณ (Money) 
  จุดแข็ง (Strengths) 

มีการจัดตั้งงบประมาณในแต่ละส่วนงานไว้แล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถบริหารและวางแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ดำเนินโครงการระบบBOTทำ
ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรสามารถบริหารงานโดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม  
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  จุดอ่อน (Weaknesses) 
งบประมาณท่ีจัดตั้งไว้แล้วอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เนื่องจากการขาด-เกินของเงินงบประมาณจากการดำเนินงานตามแผนฯในการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเองได้ 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Material) 
  จุดแข็ง (Strengths) 

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

ด้านการจัดการ (Management)        
จุดแข็ง (Strengths) 

ผู้บริหารมีความเข้าใจและให้ความสำคัญตลอดจนมีนโยบายเป้าหมายที่ชัดเจนและต่อเนื่องมีการ
ดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) อย่างต่อเนื่องมีการใช้เครื่องมือดำเนินการสร้างการยอมรับใน
หลายรูปแบบเช่นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการสำรวจรับฟังความ
คิดเห็นมีการเปิดศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะฯจัดทำวิดิทัศน์การดำเนินการโครงการเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนทราบถึกระบวนการกำจัดขยะในโครงการโครงการมีแผนงานขั้นตอนข้อกำหนด
ของผู้ว่าจ้าง (TOR) และมีการกำกับติดตามตรวจสอบงานให้เป็นไปตามTOR อย่างมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการดำเนินการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การบำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯเพื่อศึกษาระบบการทำงานมีการสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้  ประชาชน
ยอมรับโครงการฯ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายจะเปลี่ยนแปลงทำให้การดำเนินงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง

การสร้างการรับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายนอกรับรู้ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุก
พ้ืนที ่

สรุปปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการยอมรับของประชาชนที่มีต่อโครงการโรง
กำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครได้ดังนี้ 
ด้านนโยบาย (Policy) 
 โอกาส (Opportunities) 

  รัฐบาลมีนโยบายการกำจัดขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานรัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการ
ด้านการกำจัดขยะอย่างจริงจังและมีทิศทางเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทำให้สามารถทำงาน
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ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นกรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนาด้านการกำจัดขยะที่ชัดเจนและมีแผน
รองรับหลายแผนทุกแผนมีการกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
เศรษฐกิจ (Economic) 

โอกาส (Opportunities) 
ภาคเอกชนมีองค์ความรู้และศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมกับกรุงเทพมหานครในการกำจัดขยะ  

และแปรรูปเป็นพลังงานมีพื้นที่ที่ใช้เป็นศูนย์กำจัดอยู่แล้วจำนวน 3 ศูนย์ซึ่งพื้นที่แต่ละศูนย์สามารถ
ขยายหรือพัฒนาระบบการกำจัดมูลฝอยผลิตพลังงานภายในศูนย์ได้อีกเพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เพ่ิมข้ึนทำให้ลดปัญหาในการจัดหาสถานที่ในการกำจัดมูลฝอยได้ 
 อุปสรรค (Threats) 

เกิดความขัดแย้งของประชาชนบริเวณรอบโครงการบางส่วนเนื่องจากการได้รับข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องและได้รับผลกระทบจากการขาดผลประโยชน์ไม่สามารถประกอบอาชีพคัดแยกขยะขายได้มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและจำนวนประชากรทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรมและอื่น ๆ รวมถึงยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดวางผังเมืองพื้นที่ที่จะนำไปใช้ดำเนินการ
จัดทำเป็นสถานที่กำจัดขยะลดน้อยลงและทำได้ยากในขณะที่ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นพ้ืนที่เดิมเคยเป็นที่ฝัง
กลบขยะเก่ามาก่อนพ้ืนที่นี้ไม่สามารถรองรับได้อีกทั้งกลิ่นจากกองขยะเก่าไม่มีใครอยากมาทำงาน ทำ
ให้การก่อสร้างล่าช้า 
สังคม (Social) 

โอกาส (Opportunities) 
ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีการ
รวบรวมฐานข้อมูลชุมชนในกรุงเทพมหานครทำให้สามารถนำไปกำหนดโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้การ
ขยายตัวของที่อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยมีประชากรจากที่อื่นย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นมีสังคม  
และวัฒนธรรมที่หลากหลายมากข้ึนมีความเข้าใจและทัศนคติต่อระบบการกำจัดด้วยการเผาที่แตกต่าง
กันอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนและการต่อต้านได้ประสานงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการได้
อย่างสะดวกและเหมาะสมประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจากพื้นที่เดิมซึ่ง
เป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อน เป็นโรงกำจัดขยะจึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงกำจัดขยะ 
 อุปสรรค (Threats) 

การขยายตัวของที่อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยมีประชากรจากที่อื่นย้ายเข้ามาอยู่มาก
ขึ้นมีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นมีความเข้าใจและทัศนคติต่อระบบการกำจัดด้วยการ
เผาที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนและการต่อต้านได้ 
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เทคโนโลยี (Technological) 
 โอกาส (Opportunities) 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกำจัดขยะมีความก้าวหน้าทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 อุปสรรค (Threats) 

เกิดการต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากการไม่ยอมรับในเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการกำจัด
ขยะและแปรรูปเป็นพลังงานมีต้นทุนสูง 
สิ่งแวดล้อม (Environmental) 
 โอกาส (Opportunities) 

พื้นที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีมีกลิ่นเหม็นและสัตว์พาหะนำโรค
จากกองขยะเก่าหลังจัดตั้งโรงกำจัดขยะทำให้สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง (Legal) 
 โอกาส (Opportunities) 

รัฐบาลจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั ่งเพื ่อยกเว้นการบังคับใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท 
 อุปสรรค (Threats) 

มีกฎหมายผังเมืองซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่สำคัญทำให้หน่วยงานรัฐไม่
สามารถประกอบกิจการในพื้นท่ีที่ต้องการได้ 

การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยภายใน โดยแยกประเด็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) มาให้น้ำหนักของแต่ละประเด็นตามความสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของคำตอบที่ 
เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 30 คนแสดงดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ลำดับความสำคัญของปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัย                  ความถี ่      ร้อยละ 

 จุดแข็ง (Strengths) 
 

1. ผู้บริหารมีความเข้าใจและให้ความสำคัญตลอดจนมีนโยบาย                       18              90 
เป้าหมายที่ชัดเจน และต่อเนื่อง 
2. มีการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) อย่างต่อเนื่อง                            18             90 
3. มีกระบวนการดำเนินการกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ        16             80                                                
 และมีการบำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
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  ตารางท่ี 4.3(ต่อ) 

4. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             16             80                                             

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯเพ่ือศึกษาระบบ      15             75         
การทำงาน 
6. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การดำเนินการรับฟังความคิดเห็น  15             75               
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับโครงการฯ 
7. มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ                    12             60                              
สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
8.โครงการมีแผนงานขั้นตอนข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) และมีการกำกับติดตาม 12            60  
ตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม TOR อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
9. มีการจัดตั้งงบประมาณในแต่ละส่วนงานไว้แล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถบริหาร     10             50                
และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้  
10. ดำเนินโครงการระบบ BOTทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและการใช้         10             50               
ทรัพยากรและการใช้ทรัพยากร สามารถบริหารงานโดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเองได้ 
11. มีการใช้เครื่องมือดำเนินการสร้างการยอมรับในหลายรูปแบบเช่น                 10             50 
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการสำรวจรับฟัง 
ความคิดเห็น มีการเปิดศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะฯ จัดทำวิดิทัศน์ 
การดำเนินการโครงการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน 
ทราบถึงกระบวนการกำจัดขยะในโครงการ 
                                        ปัจจัย                                          ความถี่       ร้อยละ 

 จุดอ่อน         

1. เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร นโยบายจะเปลี่ยนแปลง ทำให้การดำเนินงาน           14             70 
เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
2. การสร้างการรับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายนอกรับรู้                14             70 
ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่และทุกชุมชน 
3. งบประมาณที่จัดตั้งไว้แล้ว อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งบประมาณให้เกิด            2              10 
ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการขาด-เกิน ของเงินงบประมาณจากการดำเนินงาน 
ตามแผนฯ 
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การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยภายนอก โดยแยกประเด็นโอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) มาให้น้ำหนักของแต่ละประเด็นตามความสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากความถี่ของ
คำตอบที่เหมือนกันจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 30 คนแสดงดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ลำดับความสำคัญประเด็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
 

    ปัจจัย                                            ความถี่       ร้อยละ 

โอกาส(Opportunities) 

1. พ้ืนที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีกลิ่นเหม็น              21             70 
และสัตว์พาหะนำโรคจากกองขยะเก่า หลังจัดตั้งโรงกำจัดขยะฯ  
ทำให้สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่ดีข้ึนอย่างชัดเจนจากพ้ืนที่เดิมซึ่ง 
เป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อนเป็นโรงกำจัดขยะฯ จึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงกำจัดขยะ 20            66.7   
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกำจัดขยะมีความก้าวหน้าทันสมัยและเป็นมิตรต่อ  20            66.7 
สิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีและมีความเชื่อม่ันต่อกรุงเทพมหานคร           15             50 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและมีการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการด้านการกำจัดขยะอย่างจริงจังและมีทิศทาง  18             60 
เดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทำให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
6. มีพ้ืนทีท่ี่ใช้เป็นศูนย์กำจัดอยู่แล้วจำนวน 3 ศูนย์ซึ่งพ้ืนที่แต่ละศูนย์สามารถ       16            53.3 
ขยายหรือพัฒนาระบบการกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าภายในศูนย์ได้อีกเพ่ือรองรับ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึน ทำให้ลดปัญหาในการจัดหาสถานที่ในการกำจัดมูลฝอยได้ 
7. กรุงเทพมหานครมีนโยบายการพัฒนาด้านการกำจัดขยะที่ชัดเจนและมี           12             40 
แผนรองรับหลายแผน ทุกแผนมีการกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
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 ตารางท่ี 4.4 ต่อ 

    ปัจจัย                                            ความถี่       ร้อยละ 

โอกาส(Opportunities) 

8. ภาคเอกชนมีองค์ความรู้และศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมกับกรุงเทพมหานคร         12             40 
ในการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงาน 
9. รัฐบาลจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งเพ่ือยกเว้น            10           33.3 
การบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท 
10. มีการรวบรวมฐานข้อมูลชุมชนในกรุงเทพมหานครทำให้สามารถนำไปกำหนด    9             30 
โครงการต่าง ๆ เพ่ือใช้ประสานงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการได้อย่างสะดวกและ
เหมาะสม 

ปัจจัย                                            ความถี่       ร้อยละ 

อุปสรรค(Threats)                                                                    

1. เกิดความขัดแย้งของประชาชนบริเวณรอบโครงการบางส่วน เนื่องจาก            23            76.7 
การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และได้รับผลกระทบจากการขาดผลประโยชน์ 
ไม่สามารถประกอบอาชีพคัดแยกขยะขายได้ 
2. มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และจำนวนประชากร ทำให้พ้ืนที ่       23             76.7 
ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอ่ืน ๆ รวมถึงยังมีปัญหา 
ในเรื่องของการจัดวางผังเมือง พื้นที่ท่ีจะนำไปใช้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่ 
กำจัดขยะลดน้อยลง และทำได้ยาก ในขณะที่ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน 
3. การขยายตัวของที่อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอย มีประชากรจากที่อ่ืน      26             86.7 
ย้ายเข้ามาอยู่มากข้ึน มีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากข้ึน มีความเข้าใจ 
และทัศนคติต่อระบบการกำจัดด้วยการเผาที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิด 
ข้อร้องเรียนและการต่อต้านได้ 
4. เทคโนโลยีการกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานมีต้นทุนสูง                        19             63.3 
5. เกิดการต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากการไม่ยอมรับในเทคโนโลยี                21             70 
6. มีกฎหมายผังเมืองซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ที่สำคัญ          10             33.3 
ทำให้หน่วยงานรัฐไม่สามารถประกอบกิจการในพ้ืนที่ที่ต้องการได้ 
7.พ้ืนที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อน พ้ืนที่นี้ไม่สามารถรองรับ                10             33.3 
น้ำหนักมาก ๆ ได้ อีกท้ังกลิ่นจากกองขยะเก่า ไม่มีใครอยากมาทำงาน  
ทำให้การก่อสร้างล่าช้าและลำบากมาก 
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4.4 แนวทางในการสร้างการยอมรับของประชาชนที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ
มูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

จากการจัดทำ TOWS Matrix ประกอบกับข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์จึงได้แนวทาง 
ในการสร้างการยอมรับของประชาชนที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานดังนี้ 
 

4.4.1 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) 
1) กำหนดนโยบายสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ิมในพ้ืนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง 
2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯ ให้มากขึ้นรวมถึงพัฒนาระบบ

การศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ยั่งยืนและการ
กำจัดโดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

3) พัฒนาระบบกำจัดขยะโดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐาน
วิศวกรรมเพื่อให้กระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมีการป้องกัน
มลพิษที่เหมาะสมทดแทนการใช้ระบบกำจัดด้วยการฝังกลบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน 

4.4.2 ยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงาน 

จากขยะ ความจำเป็นหรือผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ การช่วยลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ ฯลฯ 
2) เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน 

สิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลสะท้อนทัศนคติของผู้นำชุมชนสังคมดั้งเดิมต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนในทางที่ดีขึ้น 
 4.4.3 กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

1) ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนจัดสร้างเตาเผาขยะในพื้นที่ของเอกชนที่เหมาะสมในการดำเนินการ
จัดสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะนำไปใช้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่กำจัดขยะลดน้อยลง และทำ
ได้ยาก 

2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพอากาศ การบำรุงรักษาโรงงาน การเข้าตรวจสอบของ
ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลการบริหารจัดการโรงงาน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผ่านสื่อต่าง ๆ 
อย่างสม่ำเสมอ  

3) สร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาระบบกำจัดขยะของ
กรุงเทพมหานครและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการและกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
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4.4.4 กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้รับทราบถึงแผนการดำเนินการ 

กระบวนการหรือขั้นตอน ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกันแก้ไข ซึ่งจะลดความเข้าใจที่ผิดพลาดและ
ลดความขัดแย้งของประชาชน ทำให้ประชาชนยอมรับโรงไฟฟ้าขยะ 

2 ) พัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยมีผู้แทนของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงงานฯ พร้อมระบบการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วพร้อมร่วมติดตามตรวจสอบและ
เสนอแนะจากนั้นนำกลยุทธ์ที่ได้มาจัดทำเป็นแนวทางในการสร้างการยอมรับของประชาชนที่เหมาะสมใน
การดำเนินโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานโดยแบ่งเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี
โครงการ/กิจกรรมตามแนวทาง ดังตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5 โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางในการสร้างการยอมรับของประชาชนที่เหมาะสมใน 
การดำเนินโครงการกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงาน 

            แนวทาง                                                  โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) 

1. กำหนดนโยบายสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า      1. สรา้งโรงไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่ศูนย์กำจัด 
เพ่ิมในพ้ืนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง               มูลฝอยทั้ง 3 แห่ง โดยส่งเสริมให้เอกชนเข้า                                                    
      ลงทุน 
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานใน       2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน 
โรงกำจัดขยะฯ ให้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบ         ในโรงกำจัดขยะฯ ให้มากข้ึน รวมถึงกำหนด 
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          นโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 
ให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะ         การจัดการขยะที่ยั่งยืนและการกำจัดโดยเปลี่ยน
ที่ยั่งยืนและการกำจัดโดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน     ขยะเป็นพลังงานในสถานศึกษาของ กทม. 
เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นต่อ 
กรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และมีการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว        
3. พัฒนาระบบกำจัดขยะโดยเลือกใช้เทคโนโลยี     3. เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มี 
การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐาน       ประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานวิศวกรรม และ 
วิศวกรรม เพื่อให้กระบวนการกำจัดขยะผลิต         มีการป้องกันมลพิษที่เหมาะสมทดแทนการใช้ 
ไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และ             ระบบกำจัดด้วยการฝังกลบ 
มีการป้องกันมลพิษที่เหมาะสมทดแทนการใช้ 
ระบบกำจัดด้วยการฝังกลบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
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ตารางท่ี 4.5 ต่อ 

กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนใน          1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน 
พ้ืนที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานจากขยะ           ในพ้ืนที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานจากขยะ 
ความจำเป็นหรือผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ     ความจำเป็นหรือผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
การช่วยลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ ฯลฯ                  การช่วยลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ ฯลฯ ให้มากข้ึน 

         แนวทาง                                                 โครงสร้าง/กิจกรรม 

2. เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐาน      2. เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินตาม 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผลการ            มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลสะท้อนทัศนคติของ      ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลสะท้อน 
ผู้นำชุมชนสังคมดั้งเดิมต่อการเปลี่ยนแปลง           ทัศนคติของผู้นำชุมชนสังคมดั้งเดิมต่อ 
สภาพแวดล้อมของชุมชนในทางที่ดีข้ึน                การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชน 

                                                     ในทางท่ีดีขึ้น  

กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

1. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนจัดสร้างโรงกำจัดขยะ    1. กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุน 
ในพ้ืนที่ของเอกชนที่เหมาะสมในการดำเนินการ       จัดสร้างโรงขยะในพ้ืนที่ของเอกชนที่เหมาะสม 
จัดสร้างโรงกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงาน เนื่องจาก      ในการดำเนินการจัดสร้างโรงกำจัดขยะเพ่ือผลิต                                                                                                             
พ้ืนที่ที่จะนำไปใช้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่          พลังงาน 
กำจัดขยะลดน้อยลง และทำได้ยาก 

 แนวทาง                                                 โครงสร้าง/กิจกรรม 

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพ        2. เพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ 
อากาศ การบำรุงรักษาโรงงาน การเข้าตรวจสอบ     คุณภาพอากาศ การบำรุงรักษาโรงงาน การเข้า 
ของผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลการบริหารจัดการ          ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลการบริหาร 
โรงงาน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของ          จัดการโรงงาน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โรงงานผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ                   ของโรงงานผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
3. สร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน         3. กำหนดนโยบายให้ประชาชนเข้ามามี 
การดำเนินการพัฒนาระบบกำจัดขยะของ              ส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาระบบกำจัด 
กรุงเทพมหานครและติดตาม ตรวจสอบผล            ขยะของก รงเทพมหานครและติดตาม 
การดำเนินการและกระทบที่เกิดข้ึนกับชุมชน          ตรวจสอบผลการดำเนินการและกระทบที่เกิด 
และสิ่งแวดล้อม                                            ขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
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   ตารางท่ี 4.5 ต่อ 

กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy)                                                                    

1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนใน        1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนใน 
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้รับทราบถึงแผน         พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้รับทราบถึงแผน 
การดำเนินการ กระบวนการหรือขั้นตอน           การดำเนินการ กระบวนการหรือขั้นตอน 
ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกัน             ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกันแก้ไข 
แก้ไข ซึ่งจะลดความเข้าใจที่ผิดพลาดและลด       ซึ่งจะลด ความเข้าใจที่ ผิดพ ลาดและลด 
ความขัดแย้งของประชาชน ทำให้ประชาชน       ความขัดแย้งของประชาชน ทำให้ประชาชน 
ยอมรับโรงไฟฟ้าขยะ                                  ยอมรับโรงไฟฟ้าขยะ 
2. พัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมี     2. กำหนดนโยบายการพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
ผู้แทนของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม             รอบโรงไฟฟ้า โดยมีผู้แทนของทุกภาคส่วนเข้า 
ในการบริหารจัดการโรงงานฯ พร้อมระบบ         มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงงานฯ 
การสื่อสารที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว             พร้อมระบบการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย สะดวก 
พร้อมร่วมติดตาม ตรวจสอบ และเสนอแนะ       รวดเร็วพร้อมร่วมติดตาม ตรวจสอบ และ 

                                                   เสนอแนะ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยการสร้างการยอมรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานศูนย์กำจัด

มูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานครมีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับและ

ประเมินผลความสำเร็จของการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อการดำเนินโครงการการบริหาร

จัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อโครงการเพ่ือเสนอแนะแนวทางการสร้างการยอมรับของประชาชน

ที่เหมาะสมในการดำเนินการโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอย

อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ผู้นำชุมชนเช่นประธานชุมชนหรือรองประธาน 

ชุมชนหรือกรรมการชุมชนประชาชนผู้แทนหน่วยงานอิสระ ที่อยู่ในบริเวณซึ่งอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตร
ของพื้นที่ตั้งโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานครอันเป็นพื ้นที ่ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก โครงการซึ่ง
ครอบคลุมเขตการปกครอง 3 เขตในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย เขตประเวศ เขตสวนหลวง 
และเขตลาดกระบังผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายหรือผู้แทนหัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องกับโรงกำจัดขยะและผู้แทนของบริษัท กรุงเทพธนาคมจำกัดรวมจำนวน 30 
คนสรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1.1 การประเมินกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหาร
จัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร  

โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานนี้มีศักยภาพในการแปรรูปได้ไม่น้อย
กว่า 800 ตันต่อวันระบบกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ด้วยกระบวนการหมักมูล
ฝอยทิ้งรวมแบบเปียก (Wet Anaerobic Digestion) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 
เมกกะวัตต์ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำนวน 3 ใบ 
ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบกิจการเชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชน ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากน้ำหมักขยะมูลฝอย และใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงก๊าซ
ชีวภาพ กำลังการผลิต 4.268 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการสอดคล้องต่อเนื่อง ตั้งอยู่ภายใน
พื้นที่บริเวณเดียวกัน มีเนื้อที่รวม 20 ไร่ กำลังการผลิตสามารถรับมูลฝอยชุมชนไปกำจัดได้ 800 ตัน/
วัน คิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณมูลฝอยชุมชนทั้งหมดในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชที่มีเปิดเดินระบบ
กำจัดขยะมาตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
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พลังงาน ศนูย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ดังกล่าวเป็นโรงงานกำจัดมูลฝอยเพ่ือเปลี่ยนเป็นพลังงานแห่งแรก
ของกรุงเทพมหานครและใหญ่ที่สุดในอาเซียน 
 ผลการประเมินกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ด้วย CIPP-I framework ประกอบด้วย บริบทของ
โครงการ (Context) ปัจจ ัยนำเข ้า ( Input) กระบวนการ (Process) ผลผล ิต (Product) และ 
ผลกระทบ (Impact) พบว่าประชาชนให้การยอมรับต่อการดำเนินการโครงการ การบริหารจัดการมูล
ฝอยชุมชนเพื ่อผล ิตพลังงานศูนย์กำจ ัดมูลฝอยอ่อนนุชจากความเชื ่อม ั ่นของประ ชาชนต่อ
กรุงเทพมหานคร การได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.1.1.1 บริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context)  

           1) ด้านนโยบายและแผน นโยบายและแผนระดับประเทศเอื ้ออำนวยต่อการ

ดำเนินการโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดการขยะของประเทศ กำหนดแนวทางชัดเจนในการกำจัดขยะ

อย่างถูกหลักวิชาการท้ังขยะเก่าและขยะใหม่ ด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน นอกจากนั้นแผน

แม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 มุ่งเน้นการกำจัดขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตรายแบบศูนย์รวมและการแปรรูปผลิตพลังงาน ส่งเสริมการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในขณะที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายชัดเจนในการ

กำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ และมีเป้าหมายเพิ่มเทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นพลังงานตาม

แผนพัฒนากร ุง เทพมหานคร 20 ป ี  2556-2575 และแผนบร ิหารจ ัดการขยะม ูลฝอยของ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2562 

  2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ประชาชนรอบพื้นที่ตั้งประกอบอาชีพเก็บขยะขาย 
อยู่อาศัยแบบชุมชนแออัดในช่วงแรก ประชาชนเข้าใจว่า ถ้ามีโรงกำจัดขยะฯ มาจะทำให้อาชีพหายไป 
เมื ่อไม่มีขยะแล้วก็ไม่สามารถแยกขยะขายได้ วิถีชีวิตชาวบ้านรอบกองขยะเปลี ่ยน แต่ปัจจุบัน
ประชาชนมีความเข้าใจแล้วเพราะยังสามารถคัดแยกขยะขายได้โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
  3) ด้านสังคม (Social) ประชาชนเชื ่อมั ่นต่อกรุงเทพมหานครในการกำกับดูแล
โรงงานไม่ให้ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งประชาชนมีความ
เข้าใจและยอมรับโครงการหลังจากได้รับการสื่อสารสร้างความเข้าใจจากกรุงเทพมหานครและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบริหารโครงการ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ได้รับการสื่อสารในด้านการ
พัฒนาชุมชนกับสำนักงานเขตมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการดูแล 
ป้องกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
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  4) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ  
  5) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สภาพแวดล้อมดี กลิ่นขยะลดลงและไม่มี
แมลงวันพาหะนำโรค หลังจากเดินระบบโรงงานเมื่อเทียบกับกองขยะเดิมซึ่งเคยเป็นพื้นที่ฝังกลบขยะ 
มีกองขยะขนาดใหญ่ มีกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน ประกอบกับภูมิทัศน์โดยรอบโรงงานมีพื้นที่สี
เขียวตลอดเวลา ทำให้เห็นว่าโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าช่วยลดมลภาวะได้ ทำให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
  6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal) รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการ
ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โดยมีประกาศคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 
2559 เพื่อให้การกำกับดูแลการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท เพ่ือระงับและแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมายบางประการที่
เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน
ของประเทศไทย และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 กล่าวถึง
การกำจัดมูลฝอยให้ทำตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอยนั้น หรือ
สอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพ่ึงพาตนเองในการ
กำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 
  5.1.1.2 ปัจจัยนำเข้าในกระบวนการดำเนินการ (Input) 

          ปัจจัยที่นำเข้าในกระบวนการดำเนินการโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน อ่อนนุชมี

ความเพียงพอในการบริหารจัดการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจประชาชนเพื่อสร้างการยอมรับต่อ

โครงการ ด้วยกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดสรรทรัพยากรการบริหารจัดการเพื่อสร้างการ

ยอมรับของประชาชนต่อโครงการโดยรวมไว้ในค่าจ้างกำจัดมูลฝอยแล้ว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย 

บุคลากร งบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์และการจัดองค์กรมีรายละเอียดรายประเด็น ดังนี้ 

  1) บุคลากร การบริหารจัดการด้านการสร้างการยอมรับของประชาชนมีบุคลากรที่
ความรู้และมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ โดยมีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์เพื่อประสานงานกับผู้นำในชุมชน ซึ่ง
บุคลากรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารบริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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  2) งบประมาณ การดำเนินการกิจกรรมสร้างการยอมรับประชาชนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากผู้บริหารโรงงานอย่างเพียงพอ ในการดำเนินการกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่นการสำรวจรับฟังความคิดเห็นระดับครัวเรือนก่อนการดำเนินโครงการ การประชุมกลุ่ม
ย่อย การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น 
  3) เครื่องมืออุปกรณ์ ได้รับการจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการสร้างการ
ยอมรับของประชาชนอย่างเพียงพอ เช่นแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการ
สำรวจรับฟังความคิดเห็น การสร้างศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของประชาชนและผู้สนใจวิดิทัศน์การดำเนินการโครงการ แผ่นพับแจกให้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม
โรงงาน ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือในการดำเนินการกิจกรรมอย่างเพียงพอ 

4) กรุงเทพมหานครมีการจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด 
ตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมงาน การตรวจการจ้าง มีหน่วยงานระดับสำนัก ได้แก่สำนักสิ่งแวดล้อม
โดยมีกองโรงงานกำจัดมูลฝอยดูแลรับผิดชอบโครงการ มีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าโรงงานกองกำจัด
มูลฝอยกำกับ ดูแลและติดตามในส่วนของโครงการฯ และในส่วนของทางบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด 
ดำเนินการตั้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกรุงเทพมหานคร การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากกรุงเทพมหานครอย่างเพียงพอ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  

5.1.1.3 กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินการ (Process)  
กระบวนการดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนได้มีกระบวนการดำเนินการอย่างเป็น

ระบบตั้งแต่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการ และหลังจากเดินระบบโรงงานแล้วโดยมี

กระบวนการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย การวางแผนสร้างการยอมรับ แผนการบำรุงรักษา

ระบบของโรงงาน การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสร้างการรับรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ระบบติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้ง การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปศึกษาดูงาน และการจัดการเรื่องร้องเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิดการยอมรับ

ของประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบต่อโครงการ ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

                   1) การวางแผน (Plan) มีกระบวนการจัดทำแผนการสร้างการยอมรับแบบมีส่วนร่วม

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอน ได้มีแผนการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของชุมชนในพื้นที่โครงการทั้งใน

ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการประชุมรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการศึกษา และระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นของโครงการ 
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  2) แผนการบำรุงรักษาระบบของโรงงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนการซ่อมบำรุง
เครื่องจักรของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม หนองแขมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้โรงกำจัดขยะฯ 
สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จากเฟซบุก๊ของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
หนองแขม มีการแจ้งข่าวการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงกำจัดขยะฯ อย่างต่อเนื่อง 
  3) การดูแลผลกระทบสิ ่งแวดล้อม โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื ่อส ิ ่งแวดล้อม 
ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบระบบปิด มีระบบบำบัดมลพิษก่อนปล่อยออกทางปล่อง โดยผลการ
ตรวจวัดมลสารที่ปลายปล่องมีเครื่องมือตรวจวัดแบบต่อเนื่องมีการส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษา
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมเบื ้องต้นต่อสำนักสิ ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ทุก 6 เดือน เพื ่อให้
กรงุเทพมหานครรับทราบผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 
  4) การสร้างการรับรู้มีการดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อหลายประเภท โดยการ
ดำเนินงานใช้สื่อบุคคล ได้แก่ คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการดำเนินงานใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารสรุปโครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วิดิทัศน์บอร์ดประชาสัมพันธ์เอกสาร
นำเสนอ (Presentation) และแบบสำรวจความคิดเห็น ทำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนา
โครงการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงกรุงเทพมหานครก็ส่งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ร่วมกับ
ทีมเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างทำกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงไปเยี่ยมประชาชนในชุมชนทุก
ชุมชนและมีการติดต่อสื่อสารทางกลุ่มทางสื่อออนไลน์ 
  5) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทั้งในระดับการให้ข้อมูลข่าวสารโครงการ และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
โดย โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เป็นกรอบในการ
ดำเนินงาน รวมถึงการเข้าพบและหารือกับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย การจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของการศึกษา และระหว่างการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของโครงการและขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทั้งการสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ และการจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
  6) ระบบติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรการการ
ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำใต้ดิน 
เศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ  
  7) จัดทำแนวทางการจัดการความขัดแย้งตั ้งแต่ก่อนเริ ่มดำเนินการโครงการ 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้างยังขาดข้อมูลที่เพียงพอ ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ การ
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ตีความข้อมูลที่แตกต่างกัน รวมถึงการสูญเสียผลประโยชน์จากกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ด้วยการ
กำหนดแนวทางสร้างการรับรู ้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยการสื ่อสารในรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารระหว่างประชาชน ภาครัฐ 
และผู้บริหารโครงการ เพ่ือให้การสื่อสารสะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาได้ทันเวลา 
  8) การเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบโครงการเข้าไปศึกษาดูงานได้การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าไปศึกษาดูงาน โรงกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้นำ
ชุมชนที่อยู่รอบโครงการเข้าไปศึกษาดูงานระบบการทำงานในกระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า รวมถึงระบบการกำจัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ระบบการเฝ้าระวังตรวจสอบภายใน
โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นประเด็นหลักในการดำเนินการศึกษาเรียนรู้การจัดการขยะครบวงจรในศูนย์
เรียนรู้การจัดการขยะที่ตั้งอยู่ภายในโรงงานนอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ในวง
กว้างต่อไป 
  9) การจัดการเรื ่องร้องเรียน ได้จัดให้หน่วยรับเรื ่องร้องเรียนทั ้งในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานเขต และในส่วนของบริษัทผู้รับจ้าง
เพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของโรงงานหรือปัญหาความเข้าใจผิด
ว่าเกิดผลกระทบจากโรงงาน โดยรับเรื่องราวร้องเรียนความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้าง และระยะทดลองเดินระบบ รวมถึงการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ และประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ พร้อม
เชิญผู้ร้องเรียนและชุมชนใกล้เคียงให้เข้ามาดูกระบวนการดำเนินงานภายในโรงกำจัดขยะฯ เพื่อให้
ทราบถึงกระบวนการทำงานขั้นตอนการทำงาน  
  
 5.1.1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินการในด้านผลผลิต (Product) 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินการสร้างกระบวนการยอมรับของประชาชนในด้านผลผลิตคือการ
ยอมรับโครงการของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูล
ฝอยอ่อนนุชซึ่งทำให้สามารถเดินระบบโรงงานเพื่อกำจัดขยะได้อย่างต่อเนื่องลดปัญหาการร้องเรียน
ปัญหาซึ่งมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้ 
   1) การยอมรับโครงการของประชาชน เกิดจากความเข้าใจของประชาชน
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่อกระบวนการดำเนินการโครงการ และความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการ
บริการภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมาก่อนหน้าดำเนินการโครงการ และ
การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
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ร่วมในทุกขั ้นตอน มีกระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไปในทางที่ดีขึ้นจากกองขยะหรือภูเขา
ขยะซึ่งมีกลิ่นเหม็น และแมลงวันรบกวนอยู่ตลอดเวลา หลังจากมีการดำเนินการโครงการกองขยะ 
กลิ่นเหม็น และแมลงวันหายไป ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมรอบโครงการดีกว่าเดิม นอกจากนั้นยังได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่นภายใต้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และ
มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ โรงงานได้มีการจ้างงานประชาชนในชุมชน ผู้นำชุมชนได้รับการเชิญเข้า
ร่วมในการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากโครงการให้ผู้เยี่ยมชมโรงงานได้รับฟัง สร้าง
ความภาคภูมิใจให้คนในชุมชน และยังทำให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างระหว่างโรงงาน 
ประชาชนโดยรอบโรงงาน ส่งผลให้โรงงานและประชาชนอยู่ร่วมกันได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2) การแก้ไขปัญหาร้องเรียนทันทีทันใด ทำให้ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างโรงกำจัดขยะฯกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้การเดินระบบโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้ามีความ
ต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับจากความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบ
โรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานและระบบบริหารจัดการ การเฝ้าระวังปัญหา และความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหา โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงกำจัดขยะเพ่ือผลิต
พลังงาน นับตั้งแต่เริ่มเปิดเดินระบบโรงกำจัดขยะฯ มาอย่างต่อเนื่อง และมีการชี้แจ้งและแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความยั่งยืนในการเดินระบบโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง 

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ทุกระดับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียน มาตรา 55 มาตรา 57 และสิทธิชุมชน มาตรา 67 แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรอบของ
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 มีการทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10เมกะ
วัตต์พ.ศ. 2559 และมีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ก่อนเริ่มดำเนินงานก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน 
 5.1.1.5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ (Impact) 

การดำเนินการโครงการด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย มีระบบบำบัดพิษที่มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบระบบการจัดการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล มีมาตรการป้อง
การผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้กับประชาชน และเกิด
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ทัศนียภาพภาพที่สวยงาม ป้องกันปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง เกิดความยั่งยืนของการเดินระบบ 
ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางบวกใน 3 มิติ ประกอบด้วย 

1) มิติเศรษฐกิจ: ความยั่งยืนของการเดินระบบโรงงาน 
ความยั่งยืนของการเดินระบบโรงงาน เป็นผลดีต่อผู้ลงทุนเนื่องจากต้องใช้เวลาในการคืนทุน

ในช่วงแรก จำเป็นต้องเดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความยั่งยืนของการเดินระบบนั้นมาจากการนำ
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้การเดินระบบโรงงานเป็นไปอย่าง
อย่างยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ตั้งแต่ความรับผิดชอบในระบบโรงงานด้วยการดูแลบำรุงรักษา
ระบบเครื ่องจักรในโรงงานตามรอบเวลาที ่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิ ษสู่
สิ่งแวดล้อม ควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน และมี
ระบบการรายงานค่ามลพิษทางอากาศผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น มีการรายงานผลการตรวจวัดมลสารที่
รอบบริเวณโดยมีเครื่องมือตรวจวัดแบบต่อเนื่อง 

2) มิติสังคม: การลดความขัดแย้ง และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
กระบวนสร้างการยอมรับของประชาชนที่เข้าถึงทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอลดปัญหาความขัดแย้งจาก
การขาดข้อมูล หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จากการสื่อสารสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ให้กับ
ประชาชนให้รับทราบด้วยความจริงใจ เปิดเผย และไม่ปิดบังข้อมูลซึ่งกันและกันส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงการขจัดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ที่ มีการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงกำจัดขยะฯ 
ภายใต้กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงมีการริ เริ่มจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

3) มิติสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมของโครงการ  
การออกแบบโครงการม ีกรอบแนวคิดในการจ ัดสภาพแวดล้อมภายใน โรงงานด ้วยการจัด

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สะอาดเรียบร้อย มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มีมาตรการป้อง

การผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบบำบัดพิษต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสูง เป็นโรงงาน

ระบบปิดที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ โรงงานไม่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านลบ เช่น 

กลิ่น แมลงวัน เช่นในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการออกแบบภายนอกอาคารโรงงานให้มีแนวต้นไม้สีเขียว

กั้นระหว่างอาคารต่าง ๆ บริเวณโดยรอบสิ่งก่อสร้าง และบริเวณสองข้างเส้นทางการจัดแต่งสวนหย่อม 

ปลูกต้นหญ้า ต้นไม้ใหญ่ พุ่มไม้ และไม้ประดับต่าง ๆโดยเฉพาะบริเวณตลอดสองข้ างทางและจุดที่

ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและฝุ่นละอองจะมีการปลูกต้นไม้เพื่อลดเสียงและปริมาณฝุ่นละอองทำให้

บริเวณภายในโรงงานเกิดภาพรวมเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น สวยงาม 
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 5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  

จากผลการประเมินการสร้างการยอมรับของประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกของโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนได้ดังนี้ 

5.1.2.1 ปัจจัยภายในที่นับว่าเป็นจุดแข็งของการดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย 
  1) การมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอย่าเพียงพอ
สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง  

2) การจัดตั้งงบประมาณในแต่ละส่วนงานไว้อย่างเพียงพอทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3) เครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการดำเนินการกิจกรรมสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือ
สร้างความเข้าใจประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  

4) มีการจัดองค์กรในการบริหารจัดการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ  
  5) กรุงเทพมหานครมีนโยบายและแผนที่มุ่งเน้นการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและ
เปลี่ยนขยะมาใช้ประโยชน์ 
  6) กรุงเทพมหานครมีศูนย์กำจัดจำนวน 3 ศูนย์ ซึ ่งยังมีศักยภาพในการก่อสร้าง
โรงงานกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกเพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมข้ึนลดปัญหาในการ
จัดหาสถานที่ในการกำจัดมูลฝอยโดยการฝังกลบ  
  7) กรุงเทพมหานครมีการรวบรวมฐานข้อมูลชุมชนในกรุงเทพมหานคร ทำให้
สามารถนำไปกำหนดโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้ประสานงาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการได้
อย่างสะดวกและเหมาะสม  
  5.1.2.2 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่  
  1) การเปลี่ยนผู้บริหารโครงการนโยบายอาจเปลี่ยนแปลง ทำให้การดำเนินงานเกิด
ความไม่ต่อเนื่อง  
  2) การสื่อสารสร้างการรับรู้ยังไม่แพร่กระจายไปสู่สังคมภายนอกอย่างทั่วถึง ทำให้
ประชาชนภายนอกรับรู้ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกพ้ืนที่และทุกชุมชน 
  5.1.2.3 ปัจจัยภายนอกที่เอื้อหนุนการดำเนินการโครงการซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของ
กรุงเทพมหานครในการขยายพื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วย  

 1) รัฐบาลมีนโยบายการกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการและส่งเสริมการเปลี่ยนขยะ
ด้วยการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า  
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 2) ภาคเอกชนมีองค์ความรู้และศักยภาพที่จะเข้ามาร่วมกับกรุงเทพมหานครในการ
กำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงาน  

 3) ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครที่จะดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท่ีดีขึ้นอย่างชัดเจนจากพ้ืนที่เดิมซึ่งเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อน
เป็นโรงกำจัดขยะฯ จึงเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงกำจัดขยะฯ 

  4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกำจัดขยะมีความก้าวหน้าทันสมัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 5) พื้นที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีกลิ่นเหม็นและสัตว์
พาหะนำโรคจากกองขยะเก่าหลังจัดตั้งโรงกำจัดขยะทำให้สภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น  

 6) มีการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อหนุนต่อการสร้างโรงงานกำจัดขยะเพ่ือผลิตพลังงาน 
           5.1.2.4 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการโรงกำจัดขยะฯของกรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ 

           1) ความขัดแย้งของประชาชนบริเวณรอบโครงการบางส่วนอันเนื่องมาจากการได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และได้รับผลกระทบจากการขาดผลประโยชน์ไม่สามารถประกอบอาชีพคัดแยกขยะ
ขายได้ 

           2) การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และจำนวนประชากร ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ถูก
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอื่น ๆ รวมถึงการจัดวางผังเมืองที่ไม่ได้กำหนดพื้นที่กำจัดขยะไว้
ในจุดที่เหมาะสมทำให้พ้ืนที่ที่จะนำไปใช้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่กำจัดขยะลดน้อยลง  

                     3) พ้ืนที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามาก่อนไม่สามารถรองรับน้ำหนักมาก ๆ ได้ อีก
ทั้งกลิ่นจากกองขยะเก่า ไม่มีใครอยากมาทำงาน ทำให้การก่อสร้างล่าช้าและลำบากมาก  
                     4) การขยายตัวของที่อยู่อาศัยโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอย มีประชากรจากที่อื่นย้าย
เข้ามาอยู่มากขึ้น มีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น มีความเข้าใจและทัศนคติต่ อระบบการ
กำจัดด้วยการเผาที่แตกต่างกัน อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนและการต่อต้านได้ 

                     5) เกิดการต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากการไม่ยอมรับในเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
การกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานมีต้นทุนสูง  

                     6) กฎหมายผังเมืองซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ที ่สำคัญ ทำให้
หน่วยงานรัฐไม่สามารถประกอบกิจการในพื้นท่ีที่ต้องการได้ 
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 5.1.3 แนวทางในการสร้างการยอมรับของประชาชนที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ
กำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการยอมรับ 
ของประชาชนที่มีต่อโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
ทำให้รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนที่มีต่อ
โครงการเมื่อนำมาจัดทำการวิเคราะห์ด้วย TOWS Matrix จะได้ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็งและโอกาส (SO) จุดแข็งและอุปสรรค (ST) 
จุดอ่อนและโอกาส (WO) และจุดอ่อนและอุปสรรค (WT) ซึ่งจะได้แนวทางหรือกลยุทธ์ในการจัดการ
ประกอบด้วย 
  5.1.3.1กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้แก่  
  1) กำหนดนโยบายสร้างโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มในพื้นที่ศูนย์กำจัด
มูลฝอยทั้ง 3 แห่ง  
  2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯ ให้มากขึ้น รวมถึง
พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะที่ยั่งยืนและการกำจัดโดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นต่อ
กรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และมีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  
  3) พัฒนาระบบกำจัดขยะโดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มี
มาตรฐานวิศวกรรมเพื่อให้กระบวนการกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมีการ
ป้องกันมลพิษที่เหมาะสมทดแทนการใช้ระบบกำจัดด้วยการฝังกลบไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชน 
  5.1.3.2 กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้แก่  
  1) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานจาก
ขยะ ความจำเป็นหรือผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ การช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ ฯลฯ  
  2) เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลสะท้อนทัศนคติของผู้นำชุมชนสังคมดั้งเดิมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของชุมชนในทางท่ีดีขึ้น 
 
 
  5.1.3.3 กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้แก่  
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  1) ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนจัดสร้างเตาเผาขยะในพ้ืนที่ของเอกชนที่เหมาะสมในการ
ดำเนินการจัดสร้างโรงไฟฟ้าขยะเนื่องจากพื้นที่ที่จะนำไปใช้ดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่กำจัดขยะลด
น้อยลงและทำได้ยาก 
   2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพอากาศการบำรุงรักษาโรงงานการเข้า
ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลการบริหารจัดการโรงงาน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โรงงานผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  
  3) สร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาระบบกำจัดขยะ
ของกรุงเทพมหานครและติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการและกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม 
  5.1.3.4 กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้แก่  
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้รับทราบถึง
แผนการดำเนินการ กระบวนการหรือขั้นตอน ผลกระทบ และมาตรการในการป้องกันแก้ไข ซึ่งจะลด
ความเข้าใจที่ผิดพลาดและลดความขัดแย้งของประชาชน ทำให้ประชาชนยอมรับโรงไฟฟ้าขยะ 
   2) พัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยมีผู้แทนของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการโรงงานฯพร้อมระบบการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็วพร้อมร่วมติดตาม 
ตรวจสอบและเสนอแนะ 
  โครงการ/กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครควรดำเนินการต่อไปมีดังนี้ 
                      1) โครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง โดยส่งเสริม
ให้เอกชนเข้ามาลงทุน 

                      2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯให้มากขึ้นรวมถึง
กำหนดนโยบายให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ยั ่งยืนและการกำจัดโดย
เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

  3) เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมีมาตรฐานวิศวกรรมและมี
การป้องกันมลพิษที่เหมาะสมทดแทนการใช้ระบบกำจัดด้วยการฝังกลบ 

           4) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี ่ยวกับนโยบายด้าน
พลังงานจากขยะความจำเป็นหรือผลดีของการสร้างโรงไฟฟ้าขยะการช่วยลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ ฯลฯ
ให้มากขึ้น 

           5) เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลสะท้อนทัศนคติของผู้นำชุมชนสังคมดั้งเดิมต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนในทางท่ีดีขึ้น 
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                      6) กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนจัดสร้างเตาเผาขยะในพื้นที่ของ

เอกชนที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

                      7) เพิ ่มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพอากาศ การบำรุงรักษา

โรงงาน การเข้าตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลการบริหารจัดการโรงงาน มาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของโรงงานผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  

                      8) กำหนดนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาระบบ

กำจัดขยะของกรุงเทพมหานครและติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการและกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม 

                      9) สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้รับทราบถึง

แผนการดำเนินการกระบวนการหรือขั้นตอนผลกระทบและมาตรการในการป้องกันแก้ไขซึ่งจะลด

ความเข้าใจที่ผิดพลาดและลดความขัดแย้งของประชาชน ทำให้ประชาชนยอมรับโรงไฟฟ้าขยะ 

                      10) กำหนดนโยบายการพัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยมีผู ้แทนของทุก

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงงานฯ พร้อมระบบการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย สะดวก 

รวดเร็ว พร้อมร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะ 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1 ความเหมาะสมของโครงการ 
 โครงการ การบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็น
โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีระบบกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล -ชีวภาพ 
(MBT) ด้วยกระบวนการหมักมูลฝอยทิ้งรวมแบบเปียก (Wet Anaerobic Digestion) สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 เมกกะวัตต์แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร จากระบบกำจัดมูลฝอยรูป 
แบบเดิมซึ่งส่วนใหญ่กำจัดด้วยวิธีการฝังกลบและกำจัดด้วยเทคโนโลยีการหมักภายใต้การซื้อหรือการ
จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษได้แก่การซื ้อหรือการจ้างจากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร บริษัทที่
กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหการส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้กระทำได้เฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้ผลิตหรือทำงานจ้างนั้นเอง 
 (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง 
 (3) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่น
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วยนโยบายมหานครสีเขียว “เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน” ของ 
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัทธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมัยที่ 2 (กรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม, 
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2559) นอกจากนั้นยังได้กำหนดในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 ให้กำจัดขยะ
ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล, 2556) และแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2562 การ
กำจัดขยะด้วยการแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ (กรุงเทพมหานคร สำนัก
สิ่งแวดล้อม, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนของประเทศ ประกอบด้วย Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตามนโยบายรัฐบาล (กรมควบคุมมลพิษ , 2557) กล่าวถึงการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในรูปแบบที่เหมาะสมถูกหลักวิชาการ กำจัดขยะด้วย
เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน โดยกำหนดให้กรุงเทพมหานครกำหนดเป็นการจัดการขยะขนาด
ใหญ่เน้นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน และสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
พ.ศ. 2559 - 2564 (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) มุ่งเน้นการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบ
ศูนย์รวมและการแปรรูปผลิตพลังงาน นับเป็นโครงการที่มีความท้าทายท่ามกลางปัญหาการต่อต้าน
จากประชาชนจนไม่สามารถก่อสร้างหรือไม่สามารถเปิดเดินระบบกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ในหลายพื้นที่ของประเทศ และในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ออกกฎหมายและประกาศที่สนับสนุนการ
ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าอาทิประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559 แนบท้ายเป็นประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, 
2559) คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท ี ่  4/2559 เร ื ่อง การยกเว ้นการใช้บ ังคับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท (ราชกิจจานุเบกษา , 
2559, 20 มกราคม) เพื่อระงับและแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมายบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อความ
พยายามของรัฐในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องความมั่นคงในการจัดหาพลังงานของประเทศไทย และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการปัญหาขยะล้นเมือง และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร , 2551) 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560, 
1 พฤศจิกายน) ให้กำจัดมูลฝอยตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติของมูลฝอย 
หรือสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการ
กำจัดมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและให้มีการมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยได้ 
 



104 
 

 โครงการนี้มีข้อได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งโรงงานที่อยู่ในศูนย์กำจัดมูลอ่อนนุชซึ่งเดิมเคยเป็น
บ่อฝังกลบมูลฝอยและเคยเป็นภูเขาขยะในพื้นที่เขตประเวศ ประชาชนโดยรอบเคยประสบกับกับ
ปัญหากองขยะ กลิ่นเหม็น และแมลงวันรบกวน และเป็นโรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังานโดยการ
นำเอาน้ำขยะมาหมักให้เกิดแก๊สแล้วนำมากรองเพื่อใช้ในการ เป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องปั่นไฟซึ่งสามรถ
ผลิตกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 เมกะวัตโดยสามารถรองรับขยะได้วันละ 800 ตันสอดคล้องกับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะ โดยโครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากขยะ ปัจจุบันจำเป็นจะต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่เดิมเนื่องจากส่วนใหญ่บ่อฝังกลบขยะเต็มและไม่สามารถจัดหาพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่ได้ 
 โรงกำจัดขยะแห่งนี ้ก่อสร้างพร้อมเดินระบบและบริหารจัดการโรงงานในรูปแบบ BOT 
(Build- Operate-Transfer) ระยะเวลา 20 ปี โดยกรุงเทพมหานครจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัด 600 บาท
ต่อตัน ซึ่งหมายถึง กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้เอกชนดำเนินการแทน ซึ่งจะมีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ลดภาระการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครรวมถึงการสร้างการยอมรับจาก
ประชาชนต่อโครงการด้วย โดยในกระบวนการสร้างการยอมรับกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนต้อง
หาคำตอบต่อประชาชนต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนบางส่วนเกรงว่าจะสูญเสียผลประโยชน์ซึ่ง
อาจเกิดผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจชุมชนจากการประกอบอาชีพเก็บขยะขายหากมีการ
ก่อสร้างโรงกำจัดขยะจะมีผลทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเก็บขยะขายได้ ซึ่งจำเป็นต้องทำความ
เข้าใจกับประชาชนในการคัดแยกขยะที่มีมูลค่าที่แหล่งกำเนิดเพื่อเป็นรายได้ของผู้คัดแยก และขยะที่
ส่งโรงกำจัดขยะฯไม่ควรมีขยะรีไซเคิลซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจปะปนเนื่องจากเป็นการกำจัดด้วยการ
เผาสอดคล้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณของรัฐสภา (2559) ซึ่งได้ทำ
รายงานวิชาการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฉบับที่ 3/2559 เรื่อง การวิเคราะห์การร่วมทุนระหวา่ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจากการศึกษาพบว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นโครงการทางเลือกที่ดีสำหรับ
โครงการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการผสมผสานจุดแข็งระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อลดข้อจํากัดต่าง ๆ ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
จะช่วยเพิ่มคุณภาพและช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานทั้งต่อรัฐเอง และเอกชนผู้ร่วมลงทุนหรือแม้แต่
ประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ในแง่ของการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งเงินภาษีของประชาชน
ก็จะถูกใช้จ่ายอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการควรมีการควบคุม และบริหารจัดการที่
ดีเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำคัญที่สุดคือต้องไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ และส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติในอนาคต และ สมจิตร์ วิริยานนท์ (2558) 
ซึ่งทำการวิจัย เรื่อง การศึกษาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำจัดขยะ: กรณีศึกษา
จังหวัดนนทบุรี การศึกษาพบว่า ภาคเอกชนสามารถร่วมมือกับรัฐในการกำจัดขยะทุกขั้นตอนแต่
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ในทางปฏิบัติในขั้นตอนการจัดเก็บขยะจากแหล่งกำเนิด ชุมชนและบ้านเรือนประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการดำเนินการเอง ปัจจุบันนี้ภาคเอกชนเข้าร่วมงานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์กลางกำจัดขยะของจังหวัดนนทบุรีในการกำจัดขยะด้วย
วิธีการฝังกลบในอนาคตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงการสร้างเตาเผาขยะเพ่ือกำจัดขยะและผลิต
พลังงานไฟฟ้าซึ่งรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสมคือการให้สัมปทานแบบ BOT 
(Build-Operate –Transfer) 
 5.2.2 การสร้างการยอมรับต่อโครงการ 
 กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ข้อกำหนดในสัญญาจ้างงานให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ในการทำหน้าที่สื่อสารสร้างการยอมรับประชาชนโดยให้รวมอยู่ในค่าจ้างกำจัดมูลฝอย ซึ่งบริษัทได้
จัดสรรงบประมาณ จัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายมวลชนสัมพันธ์พร้อม
บุคลากรที ่มีองค์ความรู ้และมีความเชี ่ยวชาญในการดำเนินการ จัดหาเครื ่องมืออุปกรณ์ในการ
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอในการดำเนินการเช่นแบบสอบถาม แบบสำรวจข้อมูล ศูนย์
เรียนรู้โรงกำจัดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม วิดิทัศน์แผ่นพับแจกให้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและใช้
แบบสอบถาม พร้อมทั้งจัดระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ถนัด เดชทรัพย์ 
(2550) ซึ่งได้กล่าวถึง ทรัพยากรหรือปัจจัยที่นักบริหารต้องให้ความสนใจเพื่อให้การดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจ
ขององค์การซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการ เงิน (Money) คือ ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การดำเนินการต่อไปได้ วัสดุ (Materials) ที่เพียงพอมีคุณภาพและมีต้นทุนที่
ต่ำ และวิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Management) การจัดการหรือการบริหารในองค์กรที่ดีย่อม
ส่งผลให้องค์การประสบความสำเร็จ โดยกระบวนการทำงานเพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชนได้มี
กระบวนการดำเนินการตั้งแต่การวางแผน (Plan) การดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของชุมชนในพ้ืนที่โครงการทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการกำจัดขยะ แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานอย่างต่อเนื่อง  
มานิดา เฟื่องชูนุช (2559) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
สังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และ
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ 
ทุกฝ่ายตั ้งแต่เริ ่มต้นกระบวนการ และสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ 
(2559)กล่าวทำนองเดียวกันว่า การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์บางประการซึ่งประชาชน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งของโรงไฟฟ้าที่เกิดจากข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจไม่ครบถ้วนหรือ
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หรือไม่รอบด้านการทำความเข้าใจสภาพปัญหาไม่ถ่องแท้ เนื่องจากไม่เข้าใจสภาพปัญหาของผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบบางฝ่าย ทำให้การกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ได้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ หรืออาจจะเกิดจากการกำหนดวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างมีอคติ ข้อขัดข้องอันเกิดจากการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น 
สามารถทำได้ด้วยหลักการมีส่วนร่วม (Principles of Public Participation) คือ การให้ผู ้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่จะกำหนด มาตรการหรือการ
ดำเนินการใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลกลุ่มนี้ และสอดคล้องกับ Moore 1988 (อ้างถึงใน วัน
ชัย วัฒนศัพท์, 2547) ซึ่งอธิบายถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยวิเคราะห์ด้วยวงกลมความขัดแย้ง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง โดยแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสาร ความสัมพันธ์ โครงสร้าง ค่านิยม และผลประโยชน์ และเพื่อดำรงไว้ซึ ่ง ความเชื่อมั่นของ
ประชาชน กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีศูนย์รับเรื ่องร้องเรียน จากการก่อสร้าง และการเดิน ระบบ
โรงงานที่นอกเหนือจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พร้อมชี้แจงข้อวิตกกังวลของ
ประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไข เยียวยา 
ความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ วันชัย วัฒนศัพท์ (2547) ได้กล่าวไว้การบริหารจัดการที่ดี 
หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข 
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
และสอดคล้องกับ บวร วิเศษสุนทร (2550) ที่กล่าวว่า การปกครองด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีงาม
เป็นเรื่องของการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลการตัดสินใจ การตรวจสอบ ลดการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยต้องอาศัยความ
ร่วมของทุกฝ่ายในสังคม 
 การยอมรับของประชาชนต่อโครงการซึ่งเกิดจากกระบวนการที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานดำเนินการตามข้อกำหนดของ
กฎหมายในการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและใน
กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ด้วยสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 55 มาตรา 57 และสิทธิชุมชน มาตรา 67
และตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548มี
การจัดทำทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 มีการดำเนินมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการ
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ผลิตไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานประกอบ
กิจการพลังงาน รวมถึงจะต้องดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื ่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10เมกะ
วัตต์พ.ศ. 2559 แนบท้ายเป็นประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที ่มีกำลังผลิตติดตั ้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ 
นอกจากนั้นการที่ประชาชนได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากมีการดำเนิน
โครงการโรงกำจัดขยะฯ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจวรรณ เปรมพงษ์ 
(2548) ที่กล่าวว่า การยอมรับ เป็นกระบวนการทางจิตใจที่ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ และ
ทดลองนำไปปฏิบัติ เมื่อมีผลดีหรือเกิดประโยชน์จึงยอมรับในสิ่งนั้น ๆโดยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การตัดสินใจยอมรับเป็นเวลานาน และสอดคล้องกับ Foster (1973, p.146-147 อ้างถึงใน สุพัตรา 
ถนอมวงค์, (2551: 6) ที่กล่าวว่า การยอมรับจะเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะ
ได้ผลเมื่อได้ทดลองและปฏิบัติ และ Everett M. Roger (1983) ที่กล่าวว่า กระบวนการยอมรับที่
เกิดขึ้นทางจิตใจภายในของบุคคลเริ่มจากการได้ยินวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งการดำเนินการโครงการใน
ลักษณะดังกล่าวตอบสนองหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจที่ เกื้อกูลกันระหว่าง
โรงกำจัดขยะและชุมชน มิติด้านสังคมที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ และมิติด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ก่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดมลพิษทางกลิ่นและพาหะนำโรค และสร้างภูมิ
ทัศน์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ United Nations Global Marketplace (UNGM) (2014) ที่กล่าวว่า การ
ดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย 1) มิติเศรษฐกิจ คือ สามารถสนับสนุนการผลิตทาง
เศรษฐกิจในระดับที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 2) มิติทางสังคม คือ ความสามารถในการทำงานในระดับ
ที่ดีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมอย่างต่อเนื่อง และ 3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความสามารถในการ
รักษาอัตราการใช้ทรัพยากรทดแทน การสร้างมลภาวะ และการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียนซึ่ง
สามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อย ๆ นับเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดความยั่งยืนของระบบโรงงานสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้ไม่มีความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน มีการเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), (2539) ที่กล่าวไว้ว่า การพัฒนาคนและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนเป็นการปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นตนช่วยให้ทุกคนมีความ
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากบ้าน โรงเรียน และชุมชน การ
สร้างจิตสำนึก และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ให้อุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม มีความพอดีและ
พอเพียงตามความต้องการ และยังสอดคล้องกับ ที่กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนจะบรรลุผลสำเร็จได้นั้น 
ต้องมีระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ระบบเศรษฐกิจแบบ
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พอเพียงและยั่งยืน อยู่บนหลักการพึ่งตนเอง ซึ่งสามารถสร้างผลประโยชน์และความรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการพัฒนาได้ ระบบการผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศ และ
การบริหารที่มีความยืดหยุ่นและมีศักยภาพท่ีจะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 

5.2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินการสร้างการยอมรับ  
5.2.3.1 ปัจจัยภายใน 

                            1) บุคลากรพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้และมีความ

เชี่ยวชาญในการดำเนินการสามารถสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นอย่างด ี 

                            2) งบประมาณพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือมีการจัดตั้งงบประมาณในแต่ละ

ส่วนงานไว้แล้วทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถบริหารและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้และยังพบว่าการดำเนินโครงการระบบ BOT ทำให้เกิดความคุ้มค่า

ในการใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรสามารถบริหารงานโดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเองได้  

                             3) เทคโนโลยีพบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศมาใช้งานในการ

กำจัดขยะและนำเอากรรมวิธีกำจัดขยะท่ีเหลือกากน้อยที่สุดมาใช้ลดปัญหาการเอามูลฝอยไปฝังกลบ 

                             4) เครื่องมืออุปกรณ์พบว่าปัจจัยภายในที่สำคัญคือมีการใช้เครื่องมือ

ดำเนินการสร้างการยอมรับในหลายรูปแบบเช่นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม

ข้อมูลในการสำรวจรับฟังความคิดเห็นมีการเปิดศูนย์เรียนรู้โรงกำจัดขยะจัดทำวิดิทัศน์การดำเนินการ

โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึงกระบวนการกำจัดขยะในโครงการ 

5.2.3.2 ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อโครงการ ได้แก่ นโยบายรัฐบาลมีนโยบายการกำจัดขยะด้วยการเผา

เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งได้ประกาศ Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตรายเมื่อปี 2557 
และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ เมื่อปี 2559 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal) 
พบว่า รัฐบาลจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั ่งเพื ่อยกเว้นการบังคับใช้
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ประชาชนมีทัศนคติที่ดี
และมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
และมีการแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประชาชนเห็นการเปลี ่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนจากพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่ฝังกลบขยะเก่ามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มี
กลิ่นเหม็นและสัตว์พาหะนำโรคจากกองขยะเก่า หลังจัดตั้งโรงกำจัดขยะฯ ทำให้สภาพแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นจึงเกิดทัศนคติที ่ดีต่อโรงกำจัดขยะฯ การมีนวัตกรรมและ



109 
 

เทคโนโลยีการกำจัดขยะมีความก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวถึง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษที่
เกิดขึ้นจากการเผาขยะมีความก้าวหน้ามากแต่ปัญหาหลักของการใช้เตาเผาในการกำจัดขยะใน
ประเทศไทยคือ การไม่ยอมรับของประชาชน เนื ่องจากมีความกังวลว่าโครงการเตาเผาขยะจะ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดแคลนงบประมาณใน
การดำเนินงานและซ่อมบำรุงเตาเผา จนทำให้เตาเผาต้องปิดตัวลง เป็นปัญหาที่แสดงถึงความไม่พร้อม
สำหรับการใช้เทคโนโลยีเตาเผาในการกำจัดขยะ จึงทำให้โครงการเตาเผาขยะไม่ได้รับการยอมรับจาก
ทั้งประชาชน นักวิชาการและ NGO การจัดการความขัดแย้งของประชาชนบริเวณรอบโครงการจาก
การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และได้รับผลกระทบจากการขาดผลประโยชน์ไม่สามารถประกอบอาชีพ
คัดแยกขยะขายได ้
5.3 ข้อเสนอแนะ 
      5.3.1ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
    ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
   5.3.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) กำหนดนโยบายสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพิ ่มในพื้นที ่กำจัดมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานครขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อวันในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และศูนย์กำจัดมูล
ฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมสำหรับรองรับมูลฝอยในพื้นที่เขตใกล้เคียงเพื่อกำจัด
ขยะด้วยพลังงานความร้อน  
  2) กำหนดนโยบายให้มีการกระจายของโรงงานกำจัดขยะด้วยการเผาผลิตไฟฟ้าให้
มากขึ้น เพื่อลดระยะทางการขนส่งขยะไปกำจัด เพื่อลดการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาในการ
ขนส่งขยะ สามารถเพิ่มจำนวนเที่ยวเก็บขยะได้ 3-5 เที่ยวต่อวัน โดยกรุงเทพมหานครสามารถจัดหา
พื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานครเองหรือจัดซื้อพื้นที่ใหม่เพื่อสร้างเตาเผาแห่งใหม่ขนาดไม่น้อยกว่า 500 
ตันต่อวัน หรือส่งเสริมเอกชนที่มีศักยภาพจัดสร้างเตาเผาขยะในพ้ืนที่ของเอกชนเอง 
  3) กำหนดนโยบายแยกขยะก่อนกำจัดด้วยการเผาขยะโดยขยะที่เข้าเตาเผาขยะต้อง
เป็นขยะที่เผาไหม้ได้ ที่ถูกแยกขยะประเภทอ่ืนออกแล้วได้แก่ขยะรีไซเคิลซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ยังมี
คุณสมบัติเป็นวัตถุดิบการผลิตสินค้าหมุนเวียนมาใช้ใหม่ทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะ
อินทรีย์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอินทรียวัตถุเป็นสารบำรุงดินหรือย่อยสลายกลับกลายเป็นดินได้ มีความชื้น
สูงทำให้ค่าความร้อนต่ำขยะอันตรายมีสารเคมีโลหะหนักปนเปื้อนการนำเข้าเตาเผาอาจปล่อยสารพิษ
สู่สิ่งแวดล้อมได้ ขยะที่เผาไหม้ไม่ได้เศษเศษกระเบื้องเปลือกหอยกระดูกสัตว์ อิฐ หิน ดินทราย เศษ
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แก้วแตก ซึ่งควรแยกไปกำจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งจะทำให้ขยะที่เข้าเตาเผาขยะเป็นขยะที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจต่ำ ไม่มีสารพิษปนเปื้อน ค่าความร้อนสูง  
  5.3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) สร้างความเชื่อม่ันของประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีและยอมรับเทคโนโลยี 
การเผาขยะให้สามารถอยู ่ร่วมกับชุมชนได้ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงได้ร ับการรับรอง
มาตรฐานสากล มีการใช้อย่างแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วโลก พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการโดย
เอกชนมืออาชีพที ่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือองค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมในการดำเนินการธุรกิจ มีการดูแลรักษาระบบที่ตรงตามรอบกำหนดและครบถ้วนทุก
กระบวนงาน มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจุดตรวจวัดกระจายในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อม
ออนไลน์ข้อมูลเข้าสู่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร 

2) พร้อมเผยแพร่ข้อมูลระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน ระบบกำจัด 
ขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการคัดแยกขยะเพื่อเข้าสู่ระบบเตาเผาขยะอย่างทั่วถึง
สม่ำเสมอ โดยสร้างเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย ผู้แทนของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการบริหารจัดการโรงงานฯ การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์ 
วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลได้ง่าย เปิดรับการเข้าชมระบบของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั ่วไป นำข้อมูลข่าวสารเข้าส ู ่ระบบการศึกษาในโรงเร ียนทั ้งส ังกัด
กรุงเทพมหานคร และสังกัดหน่วยงานรัฐอื่น หรือภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีมีความ
เชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และมีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คุณภาพอากาศ การบำรุงรักษา 
โรงงาน การเข้าตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ อย่างสม่ำเสมอ 

4) พัฒนาระบบการจัดการขยะให้ครบวงจรโดยนำมาตรการทาง 
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม มาบูรณาการโดยให้ประชาชนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนหรือหน้าที่พลเมืองในการจัดการขยะ สร้างความชัดเจนว่าบทบาทใด
เป็นของประชาชนเช่นการแยกขยะให้ถูกประเภท การทิ้งขยะตรงจุดที่กำหนด ตรงตามเวลากำหนด 
หากกระทำผิดมีมาตรการลงโทษชัดเจนและกระทำจริง เจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดเก็บจริง เก็บแยกประเภท 
ตามเวลากำหนด ไม่บริการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ 

5) จัดระบบคัดแยกขยะที่ประสิทธิภาพ โดยแยกเฉพาะขยะที่เผาไหม้ได้  
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ รีไซเคิลไม่ได้ และมีความชื้นต่ำ รวมถึงเพื่อให้ขยะแต่ละประเภทถูกแยกไป
จัดการตั้งแต่แหล่งกำเนิด ลดปัญหาการแยกขยะระหว่างปฏิบัติงานซึ่งทำให้ต้องเสียเวลาค่อนข้างมาก



111 
 

ในการจัดเก็บขยะ จำนวนเที่ยวต่ำ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและขนส่งสูงจากการเพ่ิมรถเก็บขยะ
และคนเก็บขยะ ซึ่งจะต้องแยกประเภทขยะเพ่ือนำไปจัดการที่เหมาะสม 

  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   1) โมเดลโครงการสร้างโรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงานของกรุงเทพมหานคร
สามารถสร้างได้แล้วที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชแล้ว แต่หากเป็นพื้นที่อื่น ๆ ซึ่ งไม่เคยเป็นที่ฝังกลบ 
หรือภูเขาขยะมาก่อน อาจต้องนำไปปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้
เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะตกค้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์กับชุมชนที่
โรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่มากกว่าชุมชนอ่ืน 

2) ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า 
ในกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาพื้นที่ที่จะ
ดำเนินการสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าก่อน 

3) ควรศึกษาการยอมรับต่อโรงงานเตาเผาขยะของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเอกชน 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นแนวทางการร่วมมือกับภาคเอกชนในการกำจัดมูลฝอยโดยเอกชนลงทุนใน
ที่ดินของตนเอง แต่กรุงเทพมหานครมีหลักประกันในการส่งขยะเข้ากำจัด โดยจ่ายค่าจ้างกำจัดใน
ราคาที่เหมาะสม เพื่อกระจายโรงงานเตาเผาขยะให้อยู่ในหลายพื้นที่เขต เพื่อลดระยะทางการขนส่ง
ขยะเพ่ิมเที่ยวเก็บขยะ 

 4) ควรศึกษาวิจัยเชิงปริมาณให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยรอบโรงงานให้มากขึ้น 
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การสร้างการยอมรับต่อโครงการบรหิารจัดการมูลฝอยชมุชนเพื่อผลิตพลังงาน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการสร้างการยอมรบั 
บริบท (Context)                   นโยบาย แผนงาน และกฎหมาย สนับสนุน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยนำเข้า (Inputs)    บคุลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ จัดองค์กรกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ  
กระบวนการ (Process) มีแผนสร้างการยอมรับ แผนบำรุงรักษาระบบโรงงาน ดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของ 

                    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมเปิด   
                    โอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาดูงานสร้างความเข้าใจ และมีระบบจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 

ผลผลิต (Product)         ประชาชนให้การยอมรับโครงการของประชาชน ไม่มีปัญหาร้องเรียน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ผลกระทบ (Impact)       มิติเศรษฐกิจ : ความย่ังยืนของการเดินระบบโรงงาน 
                    มิติสังคม : การลดความขัดแย้ง และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
                    มิติสิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมที่ดีด้วยพื้นที่สีเขียว และการควบคุมมลพิษทางอากาศ กลิ่น และพาหะนำโรคที่ดี 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่ศูนย์กำจัดมลูฝอยอ่อนนชุ กรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยภายใน: จุดแข็ง                                                                         ปัจจัยภายนอก :โอกาส 

- บุคลากรมีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ                                         - นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 

- งบประมาณเพียงพอ วางแผนการใช้จ่ายได้ตามสถานการณ์                                - ภาคเอกชนมีศักยภาพการกำจัดขยะเป็นพลังงาน 

- เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ สื่อสารกับประชาชนได้ต่อเนื่อง                                  - ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันต่อกรุงเทพมหานคร 

- มีการจัดองค์กรที่เหมาะสม                                                                       - เทคโนโลยีการกำจัดขยะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- นโยบายและแผนกำจัดขยะโดยเปลี่ยนขยะใช้ประโยชน์                                      - พื้นที่เดิมฝังกลบเดิมได้รับการจัดการให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน 

- ศูนย์กำจัดมูลฝอยมีศักยภาพก่อสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าได้                             - กฎหมายให้เอื้อหนุนต่อการสร้างโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า 

- มีฐานข้อมูลชุมชนสำหรับกำหนดแผนงานโครงการที่เหมาะสม 

ปัจจัยภายใน:จุดอ่อน                                                                           ปัจจัยภายนอก: อุปสรรค 

- การเปลี่ยนผู้บริหาร นโยบายอาจเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการจัดการ                           - ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อาจสร้างความขัดแย้งกับประชาชน 

- การสื่อสารสร้างการรับรู้ยังไม่แพร่กระจายไปสู่สังคมภายนอกอย่างทั่วถึง                  - การขยายตัวของเมืองทำให้พื้นที่สร้างโรงกำจัดขยะลดน้อยลง 

                                                                                                          - พื้นที่เดิมเคยเป็นที่ฝังกลบขยะการก่อสร้างมีความล่าช้า 

                                                                                                          - ความหลากหลายในสังคมอาจเกิดข้อร้องเรียนและการต่อต้าน 

                                                                                                          - ประชากรบางส่วนไม่ยอมรับเทคโนโลยี  

                                                                                                          - เทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นพลังงานมีต้นทุนสูง  

                                                                                                          - กฎหมายผังเมือง มีผลต่อการหาพ้ืนที่สร้างโรงงานกำจัดขยะ 

 

แนวทางการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า 
- กำหนดนโยบายสร้างโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพิ่มในพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเดิมก่อนที่จะขยายไปพื้นที่อื่น ๆ 

- เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามาศึกษาดูงานในโรงกำจัดขยะฯ 

- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ยั่งยืนและการกำจัดโดยเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน 

- พัฒนาระบบกำจัดขยะโดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานจากขยะ 

- เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

- เผยแพร่ผลสะท้อนทัศนคติของผู้นำชุมชนสังคมด้ังเดิมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนในทางที่ดีข้ึน 

- ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนจัดสร้างเตาเผาขยะในพื้นที่ของเอกชนที่เหมาะสม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนาเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยมีผู้แทนของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบผลกระทบกับชุมชน และเสนอแนะ 

 
ภาพที่ 5.1 เป็นการสรุปผลการศึกษาในภาพรวม        
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ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

 
เลขที่แบบสัมภาษณ์………………………… 

 
แบบสัมภาษณ์เรื่อง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน 
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร (สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร) 

 
 
คำชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อ
โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และ
จัดทำข้อเสนอแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่
อ่ืนต่อไปซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร  

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
โดยคำตอบทุกคำตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการ

สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่าง
ใด 

 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

     (นายจิรทีปต์   เถาว์ชู) 
                นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                                คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….. 

วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาที่ให้สัมภาษณ์………………………………… 

สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..………………… 

ผู้ให้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….………….………….………. 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 

   ชาย       หญิง 

1.2 อายุ 

   ต่ำกว่า 20 ปี      20 – 30 ปี 

   31 – 40 ปี      41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี      60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 

   ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา     ระดับประถมศึกษา  

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี   
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
 2.1 กรุงเทพมหานครมีแนวนโยบาย กรอบแนวทางในการสร้างการยอมรับประชาชนต่อ โครงการโรงการ
บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร อย่างไรบ้าง   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง จากการใช้พ้ืนที่เดิมมาดำเนินการโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ มากน้อย
เพียงใด มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการมากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 การดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ดำเนินการต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติการ กรอบแนวทางก่อน
ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการก่อสร้าง และการเดินระบบในปัจจุบันอย่างไรบ้าง มีการจัด
คนปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง และ 
มีการประสานงานกันในลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ท่านมีแนวทาง วิธีการสื่อสาร ในสร้างการรับรู้ประชาชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรบ้างเพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน  
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ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ
ก่อสร้าง และการเดินระบบในปัจจุบัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 ท่านมีแนวทาง วิธีการในการจัดการปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื ่อผลิตพลังงาน ที ่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการก่อสร้าง และการเดินระบบใน
ปัจจุบันอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบ้าง ควรพัฒนาความร่วมมืออย่างไร
บ้าง และมีข้อร้องเรียนมากน้อยเพียงใด มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.8 มีกระบวนการ มาตรการ แนวทางในการจัดการปัญหา เพื่อลดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ระหว ่างโครงการโรงการบร ิหารจ ัดการมูลฝอยชุมชนเพื ่อผล ิตพลังงาน ที ่ศ ูนย ์กำจ ัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร และชุมชนอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 คำถามสรุป 
3.1 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชน และสิ่งที่ท่านคาดหวังเป็นไปตามที่ท่าน
หวังไว้หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

            121 
3.2 ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดเด่นและโอกาสต่อความสำเร็จของการยอมรับของประชาชน
ต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นจุดด้อยและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการยอมรับ 
ของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในความคิดของท่านคืออย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 มีประเด็นอื่นใดอีกบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับ
ของประชาชนที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้  
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารของ 

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

เลขที่แบบสัมภาษณ์………………………… 
 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์

กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร  
(สำหรับผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง) 

 
 
คำชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อ
โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และ
จัดทำข้อเสนอแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่
อ่ืนต่อไปซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

โดยคำตอบทุกคำตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่าง
ใด 

 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
ขอแสดงความนับถือ 

        (นายจิรทีปต์   เถาว์ชู) 
                นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                                  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….. 

วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาที่ให้สัมภาษณ์………………………………… 

สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..………………… 

ผู้ให้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….………….………….………. 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 

   ชาย       หญิง 

1.2 อายุ 

   ต่ำกว่า 20 ปี      20 – 30 ปี 

   31 – 40 ปี      41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี      60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 

   ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา     ระดับประถมศึกษา  

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี 

   สูงกว่าปริญญาตรี   
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร  
2.1 เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง จากการใช้พ้ืนที่เดิมมาดำเนินการโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงานที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชกรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 การดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ มากน้อย
เพียงใด มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการมากน้อยเพียงใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 การดำเนินการสร้างการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ดำเนินการต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติการ กรอบแนวทางก่อน
ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการก่อสร้าง และการเดินระบบในปัจจุบันอย่างไรบ้าง มีการจัด
คนปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง และ 
มีการประสานงานกันในลักษณะใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ท่านมีแนวทาง วิธีการสื่อสาร ในสร้างการรับรู้ประชาชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรบ้างเพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ทั ้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลัง
ดำเนินการก่อสร้าง และการเดินระบบในปัจจุบัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5 ท่านมีแนวทาง วิธีการในการจัดการปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินการโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  

กรุงเทพมหานคร ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการก่อสร้าง และการเดินระบบใน
ปัจจุบันอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบ้าง ควรพัฒนาความร่วมมืออย่างไร
บ้าง และมีข้อร้องเรียนมากน้อยเพียงใด มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 มีกระบวนการ มาตรการ แนวทางในการจัดการปัญหา เพื่อลดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 คำถามสรุป 
3.1 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชน และสิ่งที่ท่านคาดหวังเป็นไปตามที่ท่าน
หวังไว้หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดเด่นและโอกาสต่อความสำเร็จของการยอมรับของประชาชน
ต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.3 ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นจุดด้อยและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการยอมรับ 
ของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ที่
เหมาะสมในความคิดของท่านคืออย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3.5 มีประเด็นอื่นใดอีกบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับของ
ประชาชนที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์สำหรับ 

ผู้นำชุมชน/ประชาชน/องค์กรเอกชน/องค์กรอิสระ/นักวิชาการ 
ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตรจาก 

โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

เลขที่แบบสัมภาษณ์………………………… 
 

แบบสัมภาษณ์เรื่อง 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร (สำหรับผู้นำชุมชน/ประชาชน) 
 

 
คำชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของประชาชนต่อ
โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร และ
จัดทำข้อเสนอแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่
อ่ืนต่อไปซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อ
ผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยคำตอบทุก
คำตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

          (นาย จิรทีปต์   เถาวช์ู) 
                นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                                คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หน่วยงาน…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….. 

วัน/เดือน/ปี………………………………………….……….……เวลาที่ให้สัมภาษณ์………………………………… 

สถานที่ให้สัมภาษณ์……………………….………….………….………….………….………….……..………………… 

ผู้ให้สัมภาษณ์………………………….………….………….………….………….………….………….………….………. 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 เพศ 

  ชาย       หญิง 

1.2 อายุ 

   ต่ำกว่า 20 ปี      20 – 30 ปี 

   31 – 40 ปี      41 – 50 ปี 

   51 – 60 ปี      60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับการศึกษา 

   ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา     ระดับประถมศึกษา  

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

   อนุปริญญา/ปวส./ปวท.     ระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี 

 

   สูงกว่าปริญญาตรี  
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4. อาชีพหลักของท่าน 

   เกษตรกรรม (ทำไร่/ทำนา/ทำสวน)    ประมง 

   ธุรกิจ/ค้าขาย/รับจ้างทั่วไป     เลี้ยงสัตว์ 

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     พนักงาน/บริษัทเอกชน 

   รับจ้างทั่วไป      อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………… 

5. ระยะเวลาในการเข้ามาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีนี้ 

   ต่ำกว่า 5 ปี      5 – 15 ปี 

   16 – 25 ปี      26 – 35 ปี 

   มากกว่า 35 ปีขึ้นไป 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิต
พลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 2.1 เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง จากการใช้พ้ืนที่เดิมมา
ดำเนินการโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
กรุงเทพมหานคร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ก่อนดำเนินการโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไปท่านเคยมีความเข้าใจในด้านบวกและด้านลบต่อ
โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าอย่างไรบ้าง และปัจจุบันท่านมีความเข้าใจอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ก่อนดำเนินการโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าท่านได้รับข่าวสารด้านลบว่าโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับขยะมากน้อยหรือไม่อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใด ในการบริหารจัดการโครงการโรงกำจัดขยะผลิต
ไฟฟ้าให้ปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 ท่านมีแนวทาง วิธีการสื่อสาร ในสร้างการรับรู้ประชาชน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรบ้างเพื่อสร้างการยอมรับของประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน 
ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ
ก่อสร้าง และการเดินระบบในปัจจุบัน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.6 โครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนอย่างไรบ้าง ควรพัฒนาความร่วมมืออย่างไร
บ้าง และมีข้อร้องเรียนมากน้อยเพียงใด มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 มีกระบวนการ มาตรการ แนวทางในการจัดการปัญหา เพื่อลดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 คำถามสรุป 
3.1 ท่านคาดหวังสิ่งใดจากกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชน และสิ่งที่ท่านคาดหวังเป็นไปตามที่ท่าน
หวังไว้หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.2 ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดเด่นและโอกาสต่อความสำเร็จของการยอมรับของประชาชน
ต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดด้อยและอุปสรรคต่อความสำเร็จของการยอมรับของ
ประชาชนต่อโครงการโรงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื ่อผลิตพลังงาน ที ่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ที่
เหมาะสมในความคิดของท่านคืออย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 มีประเด็นอื่นใดอีกบ้างที่ท่านคิดว่ามีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างการยอมรับของ
ประชาชนที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้  
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