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1. 
 
โดยเฉพ
และฝั่ง
ไม่สาม
หารูปแ
รูปแบบ
ประชา
ได้ประ
เมื่อมีก
ลดน้อย
ผลประ
คัดแยก
ใด ไม่มี
ไปดําเน
ย่ังยืน 
ความต้
โครงกา
 
โดยใน
ในปี 2
ต่อวัน 
เป็นอย
จํานวน
จําเป็น
เทคโน
สามาร
ได้ ซึ่งมี
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หลักการแล
 เน่ื

พาะหากแก้ไข
งตะวันอออกข
มารถเปิดดําเนิ
แบบการแก้ไข
บที่ประชาชน
าชนคัดแยกขย
ะโยชน์จากการ
การคัดแยกขย
ยลงมาก  กา
ะโยชน์แก่ทุกฝ
กขยะนั้น ไม่ใ
มีความต้องกา
นินการก็อาจ
 ดังน้ัน จึงจํา

ต้องการของชุม
ารมีความย่ังยื

 อย
ปี 2548 มีปริ
556 มีปริมาณ
การมีส่วนร่ว

ย่างย่ิง แต่ด้วย
นมากในแต่ละ
นจะต้องใช้ระบ
นโลยีแบบไหน
รถอยู่ร่วมกับช
มีความจําเป็น

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

ละเหตุผล 
น่ืองจากปัญหา
ขโดยการก่อส
ของแม่นํ้าเจ้าพ
นินการได้ เน่ือ
ขแบบอ่ืนที่ไม่
นได้รับผลประโ
ยะจากครัวเรื
รขายขยะและ
ะจากครัวเรือ
รดําเนินงานใ
ฝ่ายอย่างลงตั
ใช่ว่าจะสามาร
าร ไม่มีความพ
จะเท่ากับเป็น
าเป็นต้องมีกา
มชนหรือโรงเรี
ยืนเกิดประโยช
ย่างไรก็ตาม เน
ริมาณขยะปร
ณขยะเพ่ิมขึ้น
วมของชุมชนใ
ยการขยายตัวข
ะวัน ทั้งในปัจ
บบกําจัดขยะ
น ที่ประชาชน
ชุมชนได้ สาม
นอย่างย่ิงที่จะ

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

รายล

าการจัดการข
สร้างระบบกํา
พระยาที่สร้าง
องจากถูกคัดค้
ม่ก่อให้เกิดผล
โยชน์ด้วย แล
อน เป็นรูปแบ
ะใช้ประโยชน์
อนแล้ว ทําให้ป
ในรูปแบบนี้จึ
ตัว รวมทั้งส่งผ
รถดําเนินการ
พร้อม ไม่มีแก
นการยัดเยียด
ารสํารวจ ศึกษ
รียนก่อน แล้ว
ชน์สูงสุดต่อทุก
น่ืองจากจังหวั
ะมาณ 850 ต
เป็น 1,500 ตั
ในการจัดการ
ของเมืองอย่า
จจุบันและในอ
ขนาดใหญ่ ม
นจะไม่ต่อต้า
ารถนําขยะไป
ะต้องศึกษา ใ

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

ละเอียดโค

ยะมูลฝอยใน
จัดขยะขนาด
งเสร็จแล้ว แล
ค้านต่อต้านค่อ
กระทบต่อปร
ละจากการดํา
บบที่ไม่ก่อให้เ
น์อย่างอ่ืน เช่น
ปริมาณขยะที่
งเป็นรูปแบบ
ผลดีต่อสภาพ
รได้ทุกชุมชนห
กนนํา หรือผู้บ
ดให้กับพ้ืนที่น้ั
ษา สภาพปัญ
วนํามาจัดลําดั
ก ๆ ฝ่าย 
วัดปทุมธานี มี
ตันต่อวัน ปี 2
ตันต่อวัน และ
รขยะจากครัว
งรวดเร็ว อย่า
อนาคต ถึงเว
มาดําเนินการค
น คัดค้าน แล
ปสร้างมูลค่าเ
ให้ได้มาซึ่งระ

ประจําปีงบประ

 

รงการ 

พ้ืนที่จังหวัดป
ดใหญ่ ดังจะเห็
ละมีพ้ืนที่แห่ง
อนข้างรุนแรง
ระชาชนบริเว
าเนินงานที่ผ่า
เกิดผลกระทบ
น ทําปุ๋ยนํ้าหมั
ที่องค์กรปกคร
บที่สามารถแก้
แวดล้อม แต่
หรือทุกโรงเรีย
บริหารของโรง
ั้น  ก็จะไม่เกิด

ญหาของการจั
ดับและคัดเลือ

มีปริมาณขยะท
2552 มีปริมา
ะในปี  2557
วเรือนของตน
างไม่มีขีดจํากัด
ลาและไม่อาจ
ควบคู่กันไปด้
ละให้การยอ
พ่ิมหรือแปรรู
บบและเทคโ

ะมาณ 2558 จั

ปทุมธานี เป็น
ห็นได้จากศูนย
ละ 238 ไร่ แ
จากประชาชน
ณข้างเคียง ข
นมาพบว่า กา
บ ประชาชนใ
มักปุ๋ยอินทรีย์
รองส่วนท้องถิ่
ก้ไขปัญหาที่ย
การสนับสนุน
ยนเพราะหาก
งเรียนไม่สนใจ
ดประโยชน์ โ
จัดการขยะสํา
อกพ้ืนที่ดําเนิน

ที่เกิดขึ้นในแต
าณขยะเพ่ิมขึ้น
มีปริมาณขยะ

นเอง ถึงแม้จะ
ัด และด้วยปริ
จหลีกเลี่ยง ที
้วย เพียงแต่จ
มรับ และระ
รูปไปใช้ประโย
นโลยีเหล่าน้ัน

จังหวัดปทุมธานี

    

นปัญหาที่แก้ไข
ย์กําจัดขยะฝั่ง
และ 230 ไร่ ต
น ดังน้ัน จึงจํ
ขณะเดียวกันก
ารสนับสนุนส
ให้การยอมรับ
์ เป็นต้น ขณ
นต้องจัดเก็บ 
ากมาก ให้กลั
นให้ชุมชนหรือ
กชุมชนใดหรือ
จให้ความสําคั
โครงการก็จะไ
ารวจความคิด
นโครงการ ทั้ง

ต่ละวันเป็นจํา
นเป็น 1,300 
ะเพ่ิมขึ้นเป็น1
ะได้ผลดีเป็นที
ริมาณขยะที่เกิ
ที่การกําจัดขย
จะทําอย่างไรห
บบกําจัดขยะ
ยชน์ในรูปของ
นทั้งน้ี เพ่ือที่จ

นี 

        1 

ขยากมาก 
งตะวันตก
ตามลําดับ 
าเป็นต้อง
ก็ควรเป็น
ส่งเสริมให้
บเน่ืองจาก
ะเดียวกัน
มีจํานวน

ลับมาเป็น
อโรงเรียน
อโรงเรียน
ัญ การลง
ไม่มีความ
ดเห็นและ
งน้ี เพ่ือให้

านวนมาก 
ตันต่อวัน 

1,829 ตัน
ที่น่าพอใจ
กิดขึ้นเป็น
ยะมูลฝอย 
หรือจะใช้
ะดังกล่าว
งพลังงาน
จะให้การ
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แก้ไขปั
ในขณะ
 
2. วัตถ

ขยะมลู

การขน

มีผลกร
กําจัดข
ชุมชนไ
 
การศึก
สอดรับ
ความส
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วิศวกร
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ปัญหาการจัดก
ะน้ี ประสบผล

ถุประสงค์การ
2.1 เพ่ือรับ

ลฝอยและแนว
2.2 เพ่ือศึก

นส่งและวิธีการ
2.3 เพ่ือศึก

ระทบต่อสิ่งแ
ขยะมูลฝอยที่เห
ไม่ต่อต้านคัดค

2.4 เพ่ือรับ
กษาประกอบ
บกับ  Roadm
สงบแห่งชาติ (

หน่วยงานท

ผู้ว่าจ้าง : ส
ผู้รับจ้าง : 

รรมศาสตร์   

 

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

การขยะมูลฝอ
ลสําเร็จ และไ

รจัดประชุมรบั
บฟังความคิด
วทางการจัดก
กษาปริมาณ ป
รกําจัดขยะมูล
กษาข้อมูลรูปแ
แวดล้อมในระ
หมาะสมเหมา
ค้าน สามารถอ
บฟังความคิด
การจัดทําแผ

map การจัด
(คสช.) 

ที่ดําเนินการ 

สํานักงานทรัพ
มหาวิทยาลัย

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

อยในพ้ืนที่จังห
ไม่ใช่เป็นปัญห

บฟังความคิด
เห็นของประช
การขยะมูลฝอ
ประเภทและอ
ลฝอยในพ้ืนที่
แบบหรือเทคโ
ะดับตํ่า และให
าะสมที่จะนํา
อยู่ร่วมกับชุม

ดเห็นและข้อเ
นแม่บท การ
การขยะมูลฝ

พยากรธรรมช
ยเกษตรศาสต

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

หวัดปทุมธานี 
หาที่สําคัญที่สดุ

ดเห็นของประ
ชาชนในพ้ืนที
ยในพ้ืนที่จังห
องค์ประกอบ
จังหวัดปทุมธ
โนโลยีการจัดก
ห้ประชาชนมีค
มาใช้ในพ้ืนที
ชนได้ 
เสนอแนะจาก
รจัดการขยะมู
อยและของเสี

าติและสิ่งแวด
ตร์ โดย ศูนย์วิ

ประจําปีงบประ

 

ซึ่งเป็นปัญหา
ดของจังหวัดอี

ะชาชน 
ที่เก่ียวกับปัญ
หวัดปทุมธานี
ของขยะมูลฝ

ธานี 
การขยะมูลฝอ
ความรู้ความเข
ที่จังหวัดปทุมธ

กประชาชนใ
มูลฝอยและขอ
สียอันตราย ที

ดล้อม จังหวัด
วิศวกรรมพลั

ะมาณ 2558 จั

าที่สําคัญที่สุด
อีกต่อไป 

หา สาเหตุที่เ

ฝอย ระบบกา

อยที่มีประสิท
ข้าใจที่ถูกต้อง
ธานี ได้อย่าง

นพ้ืนที่จังหวัด
องเสียอันตรา
ที่ได้รับความเห

ปทุมธานี 
ังงานและสิ่ง

จังหวัดปทุมธานี

    

ดปัญหาหน่ึงขอ

เกิดขึ้นจากกา

รรวบรวม เก็

ธิภาพสูง ไม่มี
งเกี่ยวกับเทคโ
มีประโยชน์สู

ดปทุมธานี แ
ายจังหวัดปทุ
ห็นชอบจากค

แวดล้อม บา

นี 

        2 

องจังหวัด

ารจัดการ

ก็บขนและ

มีหรือ 
โนโลยีการ
สูงสุด โดย

และนําผล
มธานี ให้

คณะรักษา

งเขน คณะ
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4. 
 
ตะวันอ
ประมา
พหลโย

37 อบ

ตาราง
 

ลําดับ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

รวม 
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พื้นที่ศึกษา
จังหวัดปทุม

ออก อยู่เหนือ
าณ 953,660 
ยธิน) เป็นระย

จังหวัดปทุม
บต. 406 หมู่บ้

 
ที่ 1  แสดงห

บ อาํ

เมืองปทุม
คลองหลว
ธัญบุรี 
หนองเสือ 
ลาดหลุมแ
ลําลูกกา 
สามโคก 

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

า ได้แก่ พ้ืนที่จ
มธานีต้ังอยู่ใน
อระดับนํ้าทะเล

ไร่ ห่างจาก
ยะทางประมาณ
มธานีมีขนาด
้าน 543 ชุมช

หน่วยการปกค

าเภอ 

ธานี
วง 

แก้ว 

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

จังหวัดปทุมธ
นภาคกลางปร
ลปานกลาง 2

กกรุงเทพมหาน
ณ 27.8 กิโลเ
ดพ้ืนที่ 1,525.
ชน ดังแสดงใน

รองจังหวัดปท

พื้นที่
(ตร.กม.)
120.151
299.152 
112.124 
431.632 
188.120 
297.710 
94.967 

1,525.856

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

านี ทั้ง 7 อําเ
ระมาณเส้นรุ้ง
2.30 เมตร มี
นครไปทางทิศ
เมตร 
.853 ตร.กม. 
นตารางที่ 1 

ทุมธานี 

ตําบล
(แห่ง) 

14
7 
6 
7 
7 
8 
11 
60
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ภอ 
งที่ 14 องศา
เน้ือที่ประมาณ
ศเหนือ ตามท

ประกอบด้ว

ปี พ.ศ.2
หมู่บ้าน
(แห่ง) 

61
71 
0 
69 
58 
101 
46 
406

ะมาณ 2558 จั

าเหนือ และ
ณ 1,525.856
ทางหลวงแผ่น

ย 7 อําเภอ 6

2557
ชุมชน
(แห่ง) 

88
88 
207 
0 
11 
129 
20 
543

จังหวัดปทุมธานี

    

เส้นแวงที่ 10
6 ตารางกิโลเม
นดินหมายเลข

60 ตําบล 27

เทศบาล
(แห่ง) 

10 
2 
4 
1 
3 
5 
2 
27 

นี 

        3 

00 องศา
มตร หรือ 
 1 (ถนน

 เทศบาล 

อบต.
(แห่ง) 

5
5 
0 
7 
5 
6 
9 
37
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สิ่งแวด
และขอ
เห็นชอ
ปัญหา
4 ยุทธ
เก่า) 2
และคัด
เน้นกา
มูลฝอย
ความรู้
ดําเนิน
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สถานการณ
กรมควบคุ

ดล้อมจังหวัด ไ
องเสียอันตรา
อบจากคณะรั
ขยะมูลฝอย ท

ธศาสตร์ คือ 1
2) สร้างรูปแบ
ดแยกขยะมูล
ารแปรรูปเป็นพ
ยและของเสีย
รู้กับประชาช
นงานจัดการขย

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

ณ์ขยะมูลฝอย
มมลพิษ สําน
ได้บูรณาการร
าย ภายใต้ Ro
รักษาความสง
ทั้งในกรุงเทพ
1) กําจัดขยะมู
บบการจัดการ
ฝอยต้ังแต่ต้น
พลังงาน หรอื
อันตราย 4) ส
นและเยาวช
ยะมูลฝอยและ

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

รูปที่ 1 

ยชุมชน ของเ
นักงานสิ่งแว
ร่วมกันในการ
oadmap 
งบแห่งชาติ (
มหานคร ส่วน
มูลฝอยตกค้าง
ขยะมูลฝอยแ

นทาง จัดการข
อทําให้เกิดประ
สร้างวินัยของ
ชน และการบั
ะของเสียอันต

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

แผนทีจ่ังหวัด
 

เสียอันตราย 
ดล้อมภาคท่ี
รผลักดันและข
การจัดการข

(คสช.) เมื่อวัน
นกลาง ส่วนภู
งสะสมในสถา
และของเสียอัน
ขยะมูลฝอยแบ
ะโยชน์สูงสุด 
คนในชาติมุ่งส

บังคับใช้กฎหม
ตราย ตาม Ro

ประจําปีงบประ

 

ดปทุมธานี 

และมูลฝอยติ
 1-16 และส
ขับเคลื่อนการ
ขยะมูลฝอยแ
นที่ 26 สิงหา
ภูมิภาค และท้
านที่กําจัดขยะ
นตรายที่เหมา
บบศูนย์รวม 
3) วางระเบีย
สู่การจัดการที
มาย ทั้งน้ี กร

oadmap ดังก

ะมาณ 2558 จั

ติดเชื้อ 
สํานักงานทรั
รแก้ไขปัญหาก
และของเสียอั
าคม 2557 โด
้องถิ่น ในทุกมิ
ะมูลฝอยในพ้ืน
าะสม (ขยะมูล
กําจัดโดยเทค
บ มาตรการ 

ที่ย่ังยืน โดยรณ
รมควบคุมมล
กล่าว ดังน้ี  

จังหวัดปทุมธานี

    

ัพยากรธรรม
การจัดการขย
ันตราย ซึ่งได้
ดยให้ดําเนินก
มิติ ตามแนวท
้นที่วิกฤติ (ขย
ลฝอยใหม่) เน้
คโนโลยีแบบผ
การบริหารจัด
ณรงค์ประชาสั
ลพิษ ได้วางก

นี 
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มชาติและ
ยะมูลฝอย
ด้รับความ
การแก้ไข
ทางปฏิบัติ 
ยะมูลฝอย
น้นการลด
ผสมผสาน
ดการขยะ
สัมพันธ์ให้
กรอบการ
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มูลฝอย
ฝอยเพื
ฝอยเก
ดําเนิน
ทดแทน
ของเอ
กฎหม
กําจัดข
รักษ์บ้า
แก้ไขปั
ผลกระ
โดยให้
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1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 
8) 
9) 

10

 จัง
ยตกค้างสะสม
พ่ือจัดทําแผนง
ก่าและรองรับ
นการได้ถูกต้อง
นโดยตรงให้กั
กชนเพ่ิมเติม
ายให้ดําเนินก
ขยะมูลฝอยไม
านเรา จํากัด 
ปัญหาขยะมูล
ะทบเบ้ืองต้น 
้ผู้ว่าราชการจั

   

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

ให้ผู้ว่าราชก
ห้ามเทกอง
ปรับปรุง ฟ้ื
คัดแยกขยะ
จัดการขยะ
สูงสุด  
สร้างระบบ
ส่งเสริมภาค
การสร้างวิน
การจัดการท
Consump

0)  มีแผนแม่บ
 

งหวัดปทุมธานี
มในสถานที่กํา
งานฟ้ืนฟูสถาน
บขยะมูลฝอ
งตามหลักวิชา
กับโรงงานของ
ม กรณีสถานท
การอย่างถูกต้
ม่ถูกต้องและ
ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ื

ลฝอยตกค้างส
และให้ดําเนิน

จงัหวัดเป็นผู้กํา

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

การจังหวัดเป็น
แบบกลางแจ้
นฟู ปิด สถาน
ะมูลฝอยต้ังแต
มูลฝอยแบบร

การจัดการขอ
คเอกชนมาลง
นัยคนในชาติ 
ที่ต้นทาง เน้น
tion and Pr

บทการจัดการ

นี ถูกกําหนดเ
าจัดขยะมูลฝอ
นที่กําจัดขยะม
ยใหม่ โดยมี
าการ การกําจั
งเอกชนท่ีมีอย
ที่กําจัดขยะมู
ต้อง ซึ่งแผนป
ะตกค้างสะสม
พ้ืนที่เทศบาลเ
สะสม จํานวน
นการกําจัดขย
ากับดูแลการด

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

นผู้บริหารจัด
้ง (No More 
นที่กําจัดขยะม
ต่ต้นทาง (ขยะ
รวมศนูย์ เน้น

องเสียอันตราย
งทุน หรือดําเนิ
มุ่งสู่การจัดกา

นการผลิตและ
oduction) 
ขยะมูลฝอยแ

เป็นพ้ืนที่เป้าห
อยในพ้ืนที่วิกฤ
มูลฝอย ฟ้ืนฟู
ทางเลือกใน
จดัในสถานท่ีกํ
ยู่เดิมหรือผลิต
มูลฝอยเป็นขอ
ปฏิบัติการการ
ม จังหวัดปทุม
เมืองท่าโขลง 
น 50,000 ตัน
ยะมูลฝอยที่ต
ดําเนินการ  

ประจําปีงบประ

 

การในภาพรว
Open Dum
มูลฝอยที่ไม่ถูก
ะทั่วไป ขยะอิ
การแปรรูปเป็

ยชุมชน และม
นินงานระบบฯ
ารอย่างย่ังยืน
ะการบริโภคอย

และของเสียอัน

หมายระยะเร่
ฤต (ขยะมูลฝ

ฟูสถานที่กําจัด
การปรับปรุง

กําจัดขยะมูลฝ
ตเป็นแท่งเช้ือ
องเอกชนแล
รแก้ไขปัญหาใ
มธานี (ระยะ
อําเภอคลอง

น โดยดําเนินก
กค้างด้วยวิธีก

ะมาณ 2558 จั

วมของจังหวัด
mp)  
กหลกัวิชาการ
นทรีย์ ขยะรีไ
ป็นพลังงาน ห ื

มลูฝอยติดเช้ือ
ฯ 
 
ย่างย่ังยืน (SC

นตรายของปร

ร่งด่วน (6 เดือ
อยเก่า) โดยส

ดขยะมูลฝอยเ
งสถานที่กําจั
ฝอยของเอกช
อเพลิง (RDF) 
ะดําเนินงานไ
ในพ้ืนที่วิกฤต
เร่งด่วน 6 เดื
งหลวง จังหวัด
การปรับปรุงบ
การต่างๆ ที่ถูก

จังหวัดปทุมธานี

    

ด (Single Ma

ร  
ไซเคิล ขยะอัน
รือทําใหเ้กิดป

อ 

CP : Sustaina

ระเทศ 

อน) ให้มีการก
สํารวจ ประเมิ
เดิม เพ่ือจัดกา
จัดขยะมูลฝอ
น หรือใช้เป็น
หรือส่งเสริมก
ไม่ถูกต้อง ให้
ตที่ต้องเร่งแก้
ดือน) กําหนด
ดปทุมธานี ดํ
บ่อขยะมูลฝอ
กต้องตามหลั

นี 
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nager)  

นตราย) 
ประโยชน์

able 

กําจัดขยะ
มินขยะมูล
ารขยะมูล
อยเดิมให้
นเช้ือเพลิง
การลงทุน
ห้บังคับใช้
ก้ไขปัญหา
ดให้บริษัท 
าเนินการ
ย เพ่ือลด
ักวิชาการ 
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จากกา
ปริมาณ
ในปี 2
จังหวัด
และที่อ
การศึก
ซึ่งจะท
พบว่า 
อัตราก
เฉลี่ย 
กิโลกรั
 
 
 
ได้รับง
วัสดุรีไ
ชุมชน 
ประโย
และโร
ดําเนิน
ท้องถิน่
 
 

ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
มูลฝอย
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5.1 ขยะมูล

 (1
    

ารสํารวจข้อมู
ณขยะมูลฝอย
556 ปริมาณ
ดปทุมธานี ใน
อยู่อาศัยทุกป
กษา แหล่งงาน
ทําให้ปริมาณ
เขตเทศบาลน

การผลิตขยะมู
1.02 กิโล
ัมต่อคนต่อวัน

 (2
    

บประมาณสน
ไซเคิลแบบคร

ปีงบประม
ชน์ โดยสนับส
งเรียน 130 แ

นกิจกรรม 3Rs
นในการบริหา

 (3
   

นในพ้ืนที่จังห
นให้บริการเก็บ
ยจากชุมน จํา

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

ลฝอยชุมชน 

1) อัตราการผ
  ขยะมูลฝอย

มูลของสํานักง
มีจํานวน 866
ขยะมูลฝอยมี

นปี 2557 ปริม
ระเภทเพ่ิมขึน้
นต่างๆ จึงคาด
ขยะมูลฝอยที
นครมีอัตราก
มูลฝอยเฉล่ีย 
ลกรัมต่อคนต่
น  

2) การคัดแยก
  จังหวัดปทุม
นับสนุนจากจั
รบวงจรในชุม
มาณ พ.ศ. 25
สนุนวัสดุอุปก
แห่ง ที่ได้รับก
s ในพ้ืนที่ ภ
รจัดการขยะม

3) การเก็บรว
  จากการสํา

หวัดปทุมธานี 
บขนขยะมูลฝ
นวน 2 แห่ง 

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

ผลิต ปริมาณแ
ยที่เกิดขึ้นในพื
านทรัพยากร
6 ตันต่อวัน ใน
มีจํานวน 1,50
มาณขยะมูลฝ
นอย่างรวดเรว็
ดว่าจังหวัดปท
ที่เกิดขึ้นในแต
ารผลิตขยะมู
1.15 กิโลกรั
อวัน เขตองค์

กและนําขยะม
มธานี โดยสํา
จังหวัดปทุมธา
มชน ปีงบประ
555 เพ่ือส่งเส
กรณ์ เช่น ตะแ
การคัดเลือกเข้
ายใต้โครงการ
มูลฝอยและขอ

บรวมขยะมูล
ารวจข้อมูลปริ
เมื่อเดือนมก

ฝอยจากชุมชน
คิดเป็นร้อยละ

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

และองคป์ระก
พ้ืนที่จังหวัดป
รธรรมชาติแล
นปี 2552 ปริ
01 ตันต่อวัน 
ฝอยมีจํานวน
ว รวมทั้งการเ
ทุมธานีจะมีจํา
ต่ละวันเพ่ิมม
มูลฝอยเฉลี่ย 1
รัมต่อคนต่อวั
ค์การบริหารส

มูลฝอยกลบัม
านักงานทรัพ
านี ดําเนินโคร
ะมาณ พ.ศ. 2
สริมให้ชุมชน
แกรงคัดแยกข
ข้าร่วมโครงกา
รสนับสนุนแล
องเสียอันตรา

ลฝอย  
ริมาณและวิธี
ราคม 2556
น จํานวน 62
ะ 3.12  
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กอบของขยะ
ทุมธานี มีปริม
ะสิ่งแวดล้อม
ริมาณขยะมูล
ข้อมูลจากสํา
 1,829 ตันต่
เติบโตของภาค
านวนประชาก
ากขึ้นตามไป
1.89 กิโลก
ัน เขตเทศบา

ส่วนตําบลมีอัต

มาใช้ประโยช
ยากรธรรมชา
รงการส่งเสริม
2554 และโค
และโรงเรียน
ขยะ ถังหมัก ต
าร รวมท้ัง ส่ง
ละเสริมสร้างส
ายจากชุมชน 

ธีการกําจัดขย
จํานวน 64 แ
แห่ง คิดเป็นร

ะมาณ 2558 จั

มูลฝอย 
มาณมากและ
มจังหวัดปทุมธ
ฝอยมีจํานวน
านักงานส่งเสริ
อวัน และจาก
คธุรกิจการค้า
กร รวมถึงปร
ปด้วย ข้อมูลข
รัมต่อคนต่อวั

าลตําบลมีอัตร
ตราการผลิตข

ชนใ์หม่ 
าติและสิ่งแวด
มวาระจังหวัดใ
ครงการส่งเสริ
มีการลด คัด
ตาช่ัง เป็นต้น 
เสริมให้องค์ก
สมรรถนะให้กั
และโครงการ

ยะมูลฝอยขอ
แห่ง พบว่า
ร้อยละ 96.88

จังหวัดปทุมธานี

    

ะมีแนวโน้มเพ่ิ
ธานี พบว่า ใน
น 1,285 ตันต่อ
ริมการปกครอ
กการเติบโตข
าพาณิชย์ การ
ะชากรแฝงเพิ
ของกรมควบค
วัน เขตเทศบ
ราการผลิตขย
ขยะมูลฝอยเฉ

ดล้อมจังหวัด
ในการจัดการ
ริมการจัดการ
แยก และนําข
ให้แก่ชุมชน 

กรปกครองส่ว
กับองค์กรปกค
เมืองสวยใส ไ

ององค์กรปกค
า องค์กรปกค
8 ไม่ให้บริหา

นี 
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มขึ้นทุกปี 
นปี 2548 
อวัน และ
องท้องถิ่น
ของชุมชน
รคมนาคม 
พ่ิมมากขึ้น 
คุมมลพิษ 
าลเมืองมี
ยะมูลฝอย
ฉลี่ย 0.91 

ปทุมธานี 
รขยะและ
รขยะโดย
ขยะมาใช้
130 แห่ง 
วนท้องถิ่น
ครองส่วน
ไร้มลพิษ  

ครองส่วน
ครองส่วน
รเก็บขยะ
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ท้องถิ่น
องค์กร
ซึ่งพ้ืนที
ท้องถิ่น
พ้ืนที่ข
ส่วนทอ้
 
 

อย่างถู
 
ต้ังอยู่ที
สร้างศู
และแผ
ฝอยจา
ปกครอ
เทศบา
บ้านให
ส่วนตํา
บริหาร
องค์กา
และอง
พ้ืนที่ต่
 
ปทุมธา
118 ไร
เปิดดํา
เน่ืองจ
องค์กร
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 (4
   

นในพ้ืนที่จังหว
รปกครองส่วน
ที่ของเอกชนที
นใช้พ้ืนที่ของต
ององค์กรปก
องถิ่นไม่จัดเก็บ

 (5
   

ถูกหลักสุขาภิบ
    

ที่ หมู่ที่ 14 ตํา
ศูนย์กําจัดขยะ
ผนสิ่งแวดล้อม
ากพ้ืนที่ฝั่งตะ
องส่วนท้องถิ่น
าลเมืองสน่ันรัก
หม่ องค์การบ
าบลคลองสาม
รส่วนตําบลบึ
ารบริหารส่วน
งค์การบริหาร
อต้าน  

    
านี ต้ังอยู่ที่ ห
ร่ (เทศบาลเมื
าเนินการเม่ือปี
ากเป็นบ่อขย
รปกครองส่วน

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

4) การกําจัดข
  จากการสํา
วัดปทุมธานี เ

นท้องถิ่น ส่วนใ
ที่นําขยะมูลฝ
ตนเองในการ
ครองส่วนท้อ
บขยะมูลฝอยโ

5) การจัดการ
  สถานที่กําจั

บาล มีอยู่ 2 แ
  แห่งที่ 1 คือ
าบลบึงทองห
ะมูลฝอยรวมแ
ม กระทรวงวิ
ะวันออกของ
น ประกอบด้ว
กษ์ เทศบาลต

บริหารส่วนตํา
ม เทศบาลตํา
บึงกาสาม อง
นตําบลคลองห
รส่วนตําบลพืช

  แห่งที่ 2 คื
หมู่ที่ 4 ตําบล
องปทุมธานี ไ
ปี พ.ศ. 2541
ะแบบฝังกลบ

นท้องถิ่นจํานว

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

ขยะมูลฝอยใน
ารวจข้อมูลปริ
เมื่อเดือนมกร
ใหญ่ใช้พ้ืนทีข่
อยไปกําจัดส่ว
กําจัด จํานวน
งถิ่นอ่ืนในการ
โดยให้ประชา

รขยะมูลฝอยแ
จดัขยะมูลฝอย
แห่ง คือ  
อ บ่อขยะแบบ
ลาง อําเภอลํ
แห่งที่ 1 แล้ว
วิทยาศาสตร์
งแม่นํ้าเจ้าพร
วย เทศบาลเ
ตําบลลําไทร เ
บลเชียงรากน
าบลบึงย่ีโถ เท
งค์การบริหา
ห้า องค์การบ
ชอุดม แต่ไม่ส

อ บ่อขยะแบ
ลบ่อเงิน อําเภ
ได้จัดซื้อขึ้นอีก
 โดยวางแผน

บที่มีการดําเนิ
วนมากนําขยะ

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

นปัจจุบนั 
ริมาณและวิธี
ราคม 2556 จํ
ของเอกชนในก
วนใหญ่อยู่ใน
น 4 แห่ง คิดเป
รกําจัด จํานว
ชนกําจัดเองต

แบบศูนย์รวม
ยในพ้ืนที่จังหว

บฝังกลบมูลฝอ
าลูกกา จังหวั
เสร็จในปี พ.ศ
เทคโนโลยีแล

ระยา โดยคา
มืองคลองหล
เทศบาลตําบล
น้อย องค์การ
ทศบาลเมืองคู
รส่วนตําบลบึ
บริหารส่วนตํา
สามารถเปิดใช้

บบฝังกลบมูล
ภอลาดหลุมแก
กประมาณ 12
นรองรับขยะมู
นการอย่างถูก
ะมากําจัดร่วม 

ประจําปีงบประ

 

ธีการกําจัดขย
จํานวน 64 แห
การกําจัด จําน
จังหวัดพระน
ป็นร้อยละ 6.
วน 3 แห่ง คิด
ตามบ้านเรือน 

ม 
วัดปทุมธานี ที

อยอย่างถูกหล
วัดปทุมธานี มี
ศ. 2541 โดย
ละสิ่งแวดล้อม
าดว่าจะสามา
วง  เทศบาลต
ลบางกระดี เท
รบริหารส่วนต
คูคต องค์การ
บึงชําอ้อ  อง
าบลบึงคอไห 
ช้พ้ืนที่กําจัดขย

ลฝอยอย่างถูก
ก้ว จังหวัดปท
20 ไร่ ปัจจุบัน
มูลฝอยจากพ้ืน
กหลักสุขาภิบ
จนเกินขีดคว

ะมาณ 2558 จั

ยะมูลฝอยขอ
ห่ง พบว่า การ
นวน 55 แห่ง

นครศรีอยุธยา 
.25 มีองค์กรป
ดเป็นร้อยละ 4
จํานวน 2 แห

ที่มีการก่อสร้า

ลักสุขาภิบาล 
มีเน้ือที่ประมา
ยงบประมาณข
ม (เดิม) โดย
ารถรองรับขย
ตําบลธัญบุรี เ
ทศบาลตําบลบ
ตําบลเชียงราก
รบริหารส่วนต
งค์การบริหาร
องค์การบริห
ยะมูลฝอยได้ 

กหลักสุขาภิบ
ทุมธานี มีเน้ือ
นจึงมีเน้ือที่ปร
นที่ฝั่งตะวันต
าล เพียงแห่ง
วามสามารถที่

จังหวัดปทุมธานี

    

ององค์กรปกค
รกําจัดขยะมูล
ง คิดเป็นร้อยล
มีองค์กรปกค

ปกครองส่วนท
4.69 มีองค์กร
ห่ง คิดเป็นร้อย

างระบบฝังกล

ของเทศบาล
าณ 230 ไร่ ดํ
ของสํานักงาน
วางแผนรองรั
ยะมูลฝอยจา
เทศบาลตําบล
บางพูน  เทศบ
กใหญ่ องค์กา
ตําบลนพรัตน์
รส่วนตําบลค
หารส่วนตําบล
เน่ืองจากประ

บาล ของเทศบ
อที่ในขณะนั้น
ระมาณ 238 ไ
กของแม่นํ้าเจ
เดียวในขณะน
จะให้บริการฝั

นี 
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ครองส่วน
ลฝอยของ
ละ 85.94 
ครองส่วน
ท้องถิ่นใช้
รปกครอง
ยละ 3.12  

ลบมูลฝอย

เมืองคูคต 
ําเนินการ
นนโยบาย
รับขยะมูล
ากองค์กร
ลลําลูกกา 
บาลตําบล
ารบริหาร

น์ องค์การ
คลองเจ็ด 
ลลําลูกกา 
ะชาชนใน

บาลเมือง
ประมาณ 
ไร่) ได้เริ่ม
จ้าพระยา 
น้ัน ทําให้
ฝงักลบต่อ
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วันได้ อ
ตําบลร
บริหาร
บางคูวั
หน้าไม้
ส่วนตํา
บริหาร
ส่วนตํา
คัดค้าน
 
 
 
 
 
อันตรา
ตําบล 
ปี 255
 
 
 
เช่น แบ
การรณ
อันตรา
นําไปกํ
จัดการ
 
 
 
 
 
พบว่า 

              
             โ

ารโดย  ศูนย์วิศว
        คณะวิศวก

องค์กรปกคร
ระแหง เทศบ
รส่วนตําบลบ้
วัด องค์การบริ
ม้ เทศบาลตํา
าบลลาดหลุม
รส่วนตําบลคล
าบลบางโพธ์ิเ
นจากประชาช

5.2 ของเสี

 (1
    

ายชุมชน : เท
3.217 กิโลก

55) พบว่า จังห

 (2
    

บตเตอรี่ ถ่าน
ณรงค์ให้ชุมชน
ายองค์กรปก
กําจัดยังไม่มีค
รของเสียอันตร

5.3 มูลฝอ

 (1
    

อัตราการเกิด

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

องส่วนท้องถิ่
บาลตําบลบาง
้านกระแชง อ
ริหารส่วนตําบ
บลระแหง เท

มแก้ว องค์การ
ลองควาย อง
หนือ องค์การ
ชนในพ้ืนที่ ทํา

สียอันตราย  

1) อัตราการผ
  จากการปร
ศบาลนคร 3.
รัมต่อคนต่อปี
หวัดปทุมธานี

2) การรวบรว
  ของเสียอัน

นไฟฉาย หลอด
นคัดแยกของ
ครองส่วนท้อ
วามชัดเจน เน
รายแบบศูนย์

ยติดเชื้อ  

1) อัตราการผ
  ข้อมูลรายง

ดมูลฝอยติดเช้ื

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

นที่นําขยะมูล
งหลวง เทศบา
องค์การบริหา
บลบางขะแยง
ทศบาลตําบลค
รบริหารส่วน
ค์การบริหารส
รบริหารส่วนต
าให้ต้องปิดดํา

ผลิต ปริมาณ 
ระเมินปริมาณ
885 กิโลกรัม
ปี องค์การบริห
มีปริมาณของ

วม การกําจัด 
นตรายที่เกิดจ
ดไฟฟ้า เป็นต้
งเสียอันตราย
องถิ่นส่วนใหญ
น่ืองจากจังหว
์รวม  

ผลิต ปริมาณ 
งานสถานการ
ช้ือ โรงพยาบา

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

ลฝอยมากําจัด
าลตําบลบางเ
ารส่วนตําบลบ
ง องค์การบริ
คูขวาง องค์ก
คลองพระอุด
ส่วนตําบลบา
ตําบลกระแช
เนินการในทีส่

และองคป์ระ
ณของเสียอันต
มต่อคนต่อปี เท
หารส่วนตําบล
งเสียอันตรายช

และการจัดก
จากบ้านเรือน
ต้น องค์กรปก
ยออกจากขยะ
ญ่ไม่มีสถานที่
วัดปทุมธานียั

และองคป์ระ
รณ์มลพิษขอ
าลทั่วไป 0.54

ประจําปีงบประ

 

ดร่วม ประกอ
เตย องค์การบ
บางหลวง เทศ
หารส่วนตําบ

การบริหารส่ว
ดม องค์การบ
งกระบือ เทศ
ง และเทศบา
สุด  

ะกอบของเสยี
ตรายชุมชน (
ทศบาลเมือง 
ล 2.306 กิโล
ชุมชน ประมา

การของเสียอั
นส่วนใหญ่จะ
กครองส่วนท้อ
ะมูลฝอยชุมช
ที่รวบรวมของ
ังไม่มีศูนย์รวบ

ะกอบของมูลฝ
งประเทศไท

4 กิโลกรัมต่อเ

ะมาณ 2558 จั

อบด้วย เทศบ
บริหารส่วนตํ
ศบาลตําบลบ

บลบ่อเงิน องค
นตําบลคูบาง

บริหารส่วนตํา
ศบาลตําบลสา
าลตําบลบ้านก

ยอันตรายชุมช
(พิจารณาจาก
3.374 กิโลกรั

ลกรัมต่อคนต่อ
าณ 3,257 ตัน

ันตรายแบบศู
ทิ้งปนไปกับข
องถิ่นในจังหวั
ชน การดําเนิน
งเสียอันตราย
บรวมของเสีย

ฝอยติดเชื้อ  
ย ปี 2556 ข
เตียงต่อวัน โร

จังหวัดปทุมธานี

    

บาลเมืองปทุม
ําบลบ้านฉาง

บางเด่ือ เทศบ
ค์การบริหารส
งหลวง องค์กา
าบลท้ายเกาะ
ามโคก องค์ก
กลาง และถูก

ชน 
กอัตราการเกิ
รัมต่อคนต่อปี
อปี: กรมควบ
นต่อปี  

ศนูย์รวม 
ขยะมูลฝอยข
ัดปทุมธานีหล
นการรวบรวม
 อีกทั้งการดํ

ยอันตราย แล

ของกรมควบค
รงพยาบาลชุม

นี 
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 เทศบาล
ง องค์การ
บาลตําบล
ส่วนตําบล
ารบริหาร
 องค์การ
ารบริหาร
กร้องเรียน

ดของเสีย
ป เทศบาล
คุมมลพิษ 

ของชุมชน 
ลายแห่งมี
มของเสีย
าเนินการ
ะไม่มีการ

คุมมลพิษ 
มชน 0.77 
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กิโลกรั
สังกัดก
โพลีคลิ
กิโลกรั
โรงพย
สาธาร
แห่ง (8
แห่ง ศู
มูลฝอย
 
 
 
ให้บรษิั
 
 
 
 
การลด
วงจร ร
 
และเผ
 
ค่อนข้า
ประชา
 
ในการ
 
ฝอย โด
หลักวิช

              
             โ

ารโดย  ศูนย์วิศว
        คณะวิศวก

รัมต่อเตียงต่อว
กระทรวงอ่ืนๆ
ลินิกเอกชน 
รัมต่อเตียงต่อ
าบาลทั่วไป 1
ณสุข 2 แห่ง 
868 เตียง) ค
ศนย์บริการสา
ยติดเช้ือ 2,42

 (2
    

ษทัเอกชนนําไ

5.4 ลําดับค

 1)
ด คัดแยกขยะ
รวมทั้งมีการใช

 2)
าเป็นครั้งครา

 3)
างมากและต้อ
าชนในพ้ืนที่ 

 4)
ลงทุนก่อสร้าง

 5)
ดยไม่มีการให้
ชาการ 

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

วัน โรงพยาบ
ๆ 0.71 กิโลก
1.32 กิโลกรั
วัน ข้อมูลจาก

1 แห่ง (377 เต
(858 เตียง) โ
ลินิก/โพลีคลิ
ธารณสุขเทศ

29 กิโลกรัมต่อ

2) การรวบรว
  สถานพยาบ
ปกําจัด จังหวั

ความสําคัญข

 ปริมาณขยะ
ะของประชาช
ช้ถุงพลาสติกอ
 ขยะมูลฝอยช
าว ส่งผลกระท
) ปัญหาการ
องมีสภาพพ้ืน

 ขาดความพร้
งระบบจัดการ
) องค์กรปกค
ห้บริการรวบรว

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

าลอ่ืนสังกัดก
รัมต่อเตียงต่อ
ัมต่อเตียงต่อ
กสํานักงานสา
ตียง) โรงพยา
โรงพยาบาลสั
ินิกเอกชน 4
บาล 21 แห่ง
อวัน  

วม การกําจัด
บาลในพ้ืนที่จงั
วัดปทุมธานีไม

ของปัญหาแล

ะมูลฝอยชุมชน
ชน/ชุมชนต้ังแ
อย่างฟุ่มเฟือย
ชุมชนที่เกิดขึน้
ทบต่อประชาช
รขาดแคลนที
นที่และสภาพ

ร้อมของท้องถิ
รขยะมูลฝอย/
รองส่วนท้อง
วมขยะมูลฝอ

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

ระทรวงสาธา
อวัน โรงพยาบ
อวัน สถานีอน
าธารณสุขจังห
าบาลชุมชน 7
สังกัดกระทรว
39 แห่ง สถา
ง เมื่อคํานวณ

การจัดการมู
งหวัดปทุมธานี
ม่มีศูนย์กําจดัมู

ละอุปสรรคใน

นที่จะต้องนํา
แต่ต้นทาง ยัง
ย 
นบางส่วนมีกา
ชนและสภาพ
ที่ ดินสําหรับใ
พแวดล้อมที่เห

ถิ่นในการจัดเ
/ของเสียอันต
ถิ่นบางแห่งยั
ยชุมชนไปกํา

ประจําปีงบประ

 

ารณสุข 0.47
บาลเอกชน 0
นามัย/โรงพย
หวัดปทุมธานี
แห่ง (240 เตี

วงอ่ืนๆ 1 แห่ง
านีอนามัย/โรง
จากอัตราการ

มูลฝอยติดเชื้อ
นีส่วนใหญส่ถ
มูลฝอยติดเช้ือ

นการบริหารจั

ไปกําจัดขั้นสุ
งไม่มีประสิทธิ

ารกําจัดแบบไ
แวดล้อม 
ใช้เป็นสถาน
หมาะสม ประ

ตรียมโครงกา
รายชุมชน/มลู

ยังไม่ได้ดําเนิน
จัด ทําให้ขยะ

ะมาณ 2558 จั

กิโลกรัมต่อเตี
0.70 กิโลกรัม
ยาบาลส่งเสริ
นี ปี 2555 พบ
ตียง) โรงพยาบ
ง (509 เตียง)
งพยาบาลส่งเ
รเกิดมูลฝอยติ

อแบบศนูย์รว
านพยาบาลเป็
อ  

จัดการขยะมูล

สุดท้ายยังมีแน
ธิภาพ ขาดกา

ไม่ถูกสุขลักษ

นที่ กําจัด  เน
ะกอบกับเกิดป

าร เพ่ือขอการ
ลฝอยติดเช้ือ 
นการในเรื่องข
ะมูลฝอยไม่ได้

จังหวัดปทุมธานี

    

ตียงต่อวัน โรง
ต่อเตียงต่อวัน

ริมสุขภาพตํา
บว่า จังหวัดป
บาลอ่ืนสังกัด
) โรงพยาบาล
เสริมสุขภาพต
ติดเช้ือคาดว่า

วม 
ป็นผู้เก็บรวบร

ลฝอย 

นวโน้มสูงขึ้น 
รดําเนินการอ

ษณะเป็นลักษณ

น่ืองจากต้อง
ปัญหาการต่อ

รสนับสนุนงบ

ของการจัดกา
ด้รับการจัดกา

นี 
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งพยาบาล
น คลินิก/
บล 0.90 

ปทุมธานีมี 
กระทรวง

ลเอกชน 7  
ตําบล 78 
มีปริมาณ

รวม แล้ว

เน่ืองจาก
อย่างครบ

ณะเทกอง

งใช้พ้ืนที่
อต้านจาก

บประมาณ

ารขยะมูล
รอย่างถูก



         

 

 
ดําเนนิก
          
 

 
อย่างไ
ระยะท
 
เกิดผล
 
และรว
 
จัดเก็บ
ดําเนิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
             โ

ารโดย  ศูนย์วิศว
        คณะวิศวก

 6)
ม่ถูกหลักวิชา
ทางในการขนส

 7)
ลกระทบต่อสิง่

 8)
วบรวม ไปกําจั

 9)
บและรวบรวม
นการ  

โครงการส่งเสริม

วกรรมพลังงานแล
กรรมศาสตร์ มหา

) องค์กรปกค
าการ ไม่สามา
ส่งค่อนข้างไก
) การปนเป้ือ
งแวดล้อม 
 ไม่มีเตาเผามู
จดันอกพ้ืนที่ทํ
) ศูนย์กําจัดข
ที่ถาวร และไ

    
มการจัดการขย

ละสิ่งแวดล้อม บา
าวิทยาลัยเกษตรศ

ครองส่วนท้อง
ารถนําขยะมูล
ล และค่าใช้จ่
นของของเสี

มูลฝอยติดเช้ือ
ทาํให้มีค่าใช้จ่า
ของเสียอันตร
ไม่มีการบริหา

ยะโดยชมุชน  ป

างเขน 
ศาสตร ์

งถิ่นบางแห่งท
ลฝอยไปกําจั
จา่ยค่อนข้างสงู
สียอันตรายชุม

อในพ้ืนที่ ทําใ
ายค่อนข้างสูง
รายชุมชน ยังไ
รจัดการที่ชัด

ประจําปีงบประ

 

ที่มีการให้บริ
ัดในสถานที่กํ
ง 
มชน ในสถา

ให้สถานพยาบ
 
ไม่มีการดําเนิ
เจน ซึ่งอาจเกิ

ะมาณ 2558 จั

การจัดการข
กําจัดที่ถูกหลัก

นที่กําจัดขยะ

บาลต้องจ้างบ

นินงานที่ชัดเจ
กิดจากไม่มีหน

จังหวัดปทุมธานี

    

ยะมูลฝอย แ
กวิชาการได้ 

ะมูลฝอยชุมช

บริษัทเอกชนเ

จน ไม่มีสถาน
น่วยงานเจ้าภ

นี 
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และกําจัด
เน่ืองจาก

ชน ทําให้

เพ่ือขนส่ง

นที่ในการ
าพในการ



  

 

 
ดํ
  
 

 

                    
             โ

ดําเนนิการโดย  ศูนย์วิศว
                คณะวิศวก

โครงการส่งเสริมการจ

วกรรมพลังงานและสิ่งแว
กรรมศาสตร์ มหาวิทยาล

    
จัดการขยะโดยชมุชน

วดล้อม บางเขน 
ลัยเกษตรศาสตร ์

น  ประจําปีงบประมา

 

รูปที่ 2 แผนทีส่ถา

าณ 2558 จังหวัดปทุม

 

านที่กําจัดขยะมูลฝอ

มธานี 

           

อยจังหวัดปทุมธานี
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6. ขอบเขตการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  กรอบแนวคิดการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีและการดําเนินการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

1. สํารวจศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายโครงการ
ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน 

2. จัดลําดับความสําคัญของปญัหาการจัดการขยะของแต่ละพื้นท่ี 
จนถึงระดับชุมชน/หมูบ่้าน ตามระดบัความรุนแรงของปัญหาหรือ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยใช้
เอกสาร  
- แบบสํารวจข้อมลูติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาล/องค์การบริหารสว่นตําบล

3.คัดเลือกและเชิญชวนชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน/สถานศึกษา

ท่ีจะเข้าร่วมดําเนินการ

4.จัดประชุมช้ีแจงแก่ผู้แทนของชุมชน/หมูบ่้านและโรงเรียน อย่างน้อย
ชุมชน/หมู่บา้นและโรงเรียนละ 2 คน

5. พิจารณาส่งเสรมิสนับสนุนรูปแบบของการจดัการขยะพร้อม
สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์การจัดการขยะให้กับชุมชน/หมู่บ้านและโรงเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการให้ตรงกับความต้องการ

6. ติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานท่ีดําเนินการในปงีบประมาณ 
2554-2555 โดยใช้เอกสาร      
- แบบประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน 65 ชุมชน/หมูบ่้านและ 
65 โรงเรียน 

ข้ันตอนท่ี 1 การรวบรวมข้อมลูรายช่ือชุมชน/หมู่บา้น และ
โรงเรียน/สถานศึกษา ท้ังหมดในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี  

ข้ันตอนท่ี 2  การคัดเลือกเบือ้งต้น โดยใช้เอกสาร 
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  
- แบบสํารวจเบื้องต้นข้อมูลและศึกษาสภาพปัญหาของการ
จัดการขยะมูลฝอย  
 

ข้ันตอนท่ี 3 การคัดเลือกชุมชน/หมู่บา้นและโรงเรียน/
สถานศึกษา ท่ีสมัครหรือแจ้งความประสงค์เข้ารว่มโครงการ 
ให้เหลือรอ้ยละ 50 จากชุมชน/หมูบ่้านท่ีต้องการเข้าร่วม โดย
ใช้เอกสาร  
- เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นการคัดเลือกชุมชน/หมู่บา้น และ
โรงเรียน/สถานศึกษา (Check list)  

ข้ันตอนท่ี 4  การลงพื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกชุมชน/
หมู่บ้านเข้าร่วมดําเนินการโครงการ จํานวน 65 แห่ง โดยใช้
เอกสาร 
- แบบประเมินผลการคัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านและโรงเรียน 

การศึกษาหารูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
มีประสิทธิภาพสงู ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มคีวาม
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ประชาชนไม่ต่อตา้นคัดค้าน 
สามารถอยู่รว่มกบัชุมชนได้อย่างน้อย 2 เทคโนโลยี 

การดําเนินการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 
1.การประสานงานเบื้องต้นไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลรายละเอียดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน

กรอบแนวคิดการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีและการดําเนนิการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน

ชุมชน/หมู่บา้น โรงเรียน/สถานศึกษา 2.การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือพบปะและพูดคุยกับผู้นํา เพ่ือรับฟัง
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน/
สถานศึกษา 

3. การสรุปการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียน/
สถานศึกษา เก่ียวกับรูปแบบหรือพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

จัดให้มีประชาพิจารณก์ลุ่มย่อย การบรรยายและเปิดเวทีให้ชุมชนรว่ม
แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะในเชิงสรา้งสรรค์ผลท่ีจะ
นําไปปรบัปรงุให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและความต้องการท่ีแท้จริง 

กลุ่มเป้าหมาย :  
1.หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐและเอกชน ในระดับจังหวัดและอําเภอ 
2.ชุมชน/ประชาชน และผู้นําชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
หรือประชาชนอ่ืนๆที่สนใจ 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสม
กับรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชน/หมู่บ้าน  
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
ผลการศึกษาความเหมาะสมโดยรวม) 

1.ตะแกรงเหล็กเก็บขยะรีไซเคิล ขนาดไม่ตํ่ากว่า 0.80 x 
0.80 x 0.80  ลูกบาศก์เมตร แห่งละไม่ตํ่ากว่า 4 หน่วย 

2.ถังหมักดองสําหรับทําน้ําหมักชีวภาพ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 
100 ลิตร จํานวน ชุมชน/หมู่บ้านและโรงเรียนละ ไม่ตํ่า
กว่า 5 ใบพร้อมกากน้ําตาล จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
ต่อแห่ง 

3.ตาชั่งสําหรับชั่งขยะ แห่งละ 1  ตัว 

7. จัดกิจกรรมประกวดผลการดาํเนินงานของชุมชนปงีบประมาณ 
2554-2555 โดยใช้เอกสาร 
- เกณฑ์การจัดประกวดกิจกรรมการดําเนินงานชุมชน/หมู่บา้นและ
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2554-2555  

1.ศึกษาหาพ้ืนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม ท่ีจะใช้
เพื่อรองรับการก่อสร้างและดําเนินการกําจัดขยะด้วยระบบหรอื
เทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพสูง 

2.ดําเนินกระบวนการสร้างการยอมรับในพื้นท่ี 

3.จัดใหม้ีการศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบความสาํเรจ็ในการ
จัดการขยะมลูฝอย 

การดําเนินงานท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึง
องค์กรเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลแสดงความ
คิดเห็น  
- มีการประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว เพ่ือให้ข่าวสาร
แก่ประชาชน 
- จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 120 ลิตร (ที่ปรึกษา
ดําเนินการนําเสนอเพ่ิมเติม) 

การจัดการประกวดการจัดการขยะภายใต้โครงการส่งเสริม
การจัดการขยะโดยชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจาํปี
งบประมาณ 2558 เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุ้น 
สร้างสรรค์ ให้กับชุมชนหรือโรงเรียนท่ีดําเนินโครงการ
จัดการขยะในปี 2554-2555 และยงัเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้กับผู้ท่ีมผีลงานดีเด่น  
รางวัล 
รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวลั 
รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวลั 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวลั 
รางวัลชมเชย 5 รางวลัๆ ละ 1,000 บาท ชุมชน/หมู่บา้น
และโรงเรียน ท่ีเข้าร่วมการประกวดจะได้รับ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกชุมชนและโรงเรียน 
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กรอบแนวคิดแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จงัหวัดปทุมธานี

วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมของชุมชนเหมาะสมกบัการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข พันธกจิ : 
1. การจดัการขยะมูลฝอยของประเทศมุ่งแก้ปญัหาในเชิงรุก โดยเน้นการลดการเกดิขยะมูลฝอยทุกวิถีทางตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณการเกดิขยะมูลฝอย 
2.การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ําและใช้ใหม่ โดยส่งเสริมการคัดแยก ณ แหล่งกําเนิด 
3.การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม ขนสง่ บาํบัด และกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการในระดับท้องถิ่นทั้งที่เป็นขยะมูล
ฝอยชุมชนทั่วไป ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยตดิเชื้อ 
4. การให้ความสาํคัญต่อการมสี่วนรว่มของประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยที่
มีลักษณะแบบบูรณาการและมีความยั่งยืน

เป้าประสงค์ :  
1) เพื่อลดปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่นและ
แหลง่กําเนิดขยะมลูฝอยขนาดใหญ่ 
3) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเฉพาะประเภท 
4) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ : 
1) อัตราการเกดิขยะมูลฝอยชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีลดลงเหลือไม่เกิน 1 กก./คน/วัน เทศบาลเมืองไม่เกิน 0.8 กก./คน/วัน เทศบาลตําบล ไม่เกิน 0.6 กก./คน/วัน และ  
    องค์การบริหารส่วนตาํบล ไม่เกนิ 0.4 กก/คน/วนั 
2) ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ในป ีพ.ศ.2558 มีปรมิาณไม่เกิน 14 ล้านตัน/ปี และมีการคัดแยกนํากลับมาใช้ใหม่ในสัดสว่นไม่น้อยกวา่น้อยละ 40 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
(ใน ปี พ.ศ.2546 มีขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ประมาน 14.4 ลา้นตนั) 
3) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น และแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ สามารถรวบรวม เกบ็ขนและนําไปกําจัดได้อย่างถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาลไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 90 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
4) ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขทั้งของรฐัและเอกชน สามารถรวบรวม เกบ็ขนและนําไปกําจดัได้อย่างถูกต้อง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของขยะมลูฝอยอันตราย
ชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
5) องค์กรเอกชน ภาคธุรกจิเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีจิตสาํนึกที่ดีและมีสว่นร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้น โดยดูจากปริมาณการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เพิม่ขึ้น ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 10 ของก่อนดาํเนินการตามแผนฯ และปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจดัลดลงไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้นทั้งหมดก่อนเริม่แผนฯ

กลยุทธ์ที่ 1 
การลดปรมิาณขยะมูลฝอยชุมชนด้วย

กระบวนการต่างๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและแหล่งกําเนิดมูลฝอยขนาดใหญ ่

กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ในการจดัการขยะมูลฝอย

กลยุทธ์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมลฝอยอันตรายชุมชน 
และขยะมูลฝอยตดิเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 

แนวทางปฏิบัติที่ 1 
การคัดแยกขยะมลูฝอยที่สามารถใชป้ระโยชน์ได้

กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด 

แนวทางปฏิบัติที่ 2 
ส่งเสรมิการใช้สินค้าจากวสัดุที่ใช้แลว้ 

แนวทางปฏิบัติที่ 3 
การส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมลู

ฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ที่กาํจัดยาก 

แนวทางปฏิบัติที่ 4 
การนําเทคโนโลยีที่สะอาดมาประยุกต ์

ใช้ในการลดการเกดิของเสีย 

แนวทางปฏิบัติที่ 1 
การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย

แนวทางปฏิบัติที่ 2 
การเพิ่มประสิทธภิาพการจดัการขยะมูลฝอยบริเวณ
แหลง่กําเนิดขยะมลูฝอยขนาดใหญ่ซึ่งมีประชาชนใช้

บริการเป็นจาํนวนมาก 

แนวทางปฏิบัติที่ 1
การส่งเสริมให้มกีารจดัการขยะมูลฝอยอันตราย

ชุมชนอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ

แนวทางปฏิบัติที่ 2
การส่งเสริมให้มกีารจดัการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่าง

ถูกต้องตามหลกัวชิาการ

แนวทางปฏิบัติที่ 1
การสร้างจิตสํานึกด้านการจดัการขยะมูลฝอยให้กบั

ประชาชน 

แนวทางปฏิบัติที่ 2
ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการเฝ้าระวังและ

ตรวจสอบการทําผิดกฎหมายดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 

แนวทางปฏิบัติที่ 3
ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย

ของท้องถิ่น
รูปที่ 4 กรอบแนวคิดแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดปทุมธานี

การสํารวจ ข้อมูลและศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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