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รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เปนปญหาท่ีแกไขยากมาก 

โดยเฉพาะหากแกไขโดยการกอสรางระบบกําจัดขยะขนาดใหญ ดังจะเห็นไดจากศูนยกําจัดขยะฝงตะวันตก

และฝงตะวันอออกของแมน้ําเจาพระยาท่ีสรางเสร็จแลว และมีพ้ืนท่ีแหงละ 238 ไร และ 230 ไร ตามลําดับ 

ไมสามารถเปดดําเนินการได เนื่องจากถูกคัดคานตอตานคอนขางรุนแรงจากประชาชน ดังนั้น จึงจําเปนตอง

หารูปแบบการแกไขแบบอ่ืนท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนบริเวณขางเคียง ขณะเดียวกันก็ควรเปน

รูปแบบท่ีประชาชนไดรับผลประโยชนดวย และจากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา การสนับสนุนสงเสริมให

ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน เปนรูปแบบท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบ ประชาชนใหการยอมรับเนื่องจาก

ไดประโยชนจากการขายขยะและใชประโยชนอยางอ่ืน เชน ทําปุยน้ําหมักปุยอินทรีย เปนตน ขณะเดียวกัน

เม่ือมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนแลว ทําใหปริมาณขยะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดเก็บ มีจํานวน

ลดนอยลงมาก  การดําเนินงานในรูปแบบนี้จึงเปนรูปแบบท่ีสามารถแกไขปญหาท่ียากมาก ใหกลับมาเปน

ผลประโยชนแกทุกฝายอยางลงตัว รวมท้ังสงผลดีตอสภาพแวดลอม แตการสนับสนุนใหชุมชนหรือโรงเรียน

คัดแยกขยะนั้น ไมใชวาจะสามารถดําเนินการไดทุกชุมชนหรือทุกโรงเรียนเพราะหากชุมชนใดหรือโรงเรียน

ใด ไมมีความตองการ ไมมีความพรอม ไมมีแกนนํา หรือผูบริหารของโรงเรียนไมสนใจใหความสําคัญ การลง

ไปดําเนินการก็อาจจะเทากับเปนการยัดเยียดใหกับพ้ืนท่ีนั้น  ก็จะไมเกิดประโยชน โครงการก็จะไมมีความ

ยั่งยืน  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการสํารวจ ศึกษา สภาพปญหาของการจัดการขยะสํารวจความคิดเห็นและ

ความตองการของชุมชนหรือโรงเรียนกอน แลวนํามาจัดลําดับและคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือให

โครงการมีความยั่งยืนเกิดประโยชนสูงสุดตอทุก ๆ ฝาย 

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดปทุมธานี มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแตละวันเปนจํานวนมาก 

โดยในป 2548 มีปริมาณขยะประมาณ 850 ตันตอวัน ป 2552 มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเปน 1 ,300 ตันตอวัน 

ในป 2556 มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเปน 1,500 ตันตอวัน และในป  2557 มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเปน 1,829 ตัน

ตอวัน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะจากครัวเรือนของตนเอง ถึงแมจะไดผลดีเปนท่ีนาพอใจ

เปนอยางยิ่ง แตดวยการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว อยางไมมีขีดจํากัด และดวยปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนเปน

จํานวนมากในแตละวัน ท้ังในปจจุบันและในอนาคต ถึงเวลาและไมอาจหลีกเลี่ยง ท่ีการกําจัดขยะมูลฝอย 

จําเปนจะตองใชระบบกําจัดขยะขนาดใหญ มาดําเนินการควบคูกันไปดวย เพียงแตจะทําอยางไรหรือจะใช

เทคโนโลยีแบบไหน ท่ีประชาชนจะไมตอตาน คัดคาน และใหการยอมรับ และระบบกําจัดขยะดังกลาว

สามารถอยูรวมกับชุมชนได สามารถนําขยะไปสรางมูลคาเพ่ิมหรือแปรรูปไปใชประโยชนในรูปของพลังงาน

ได ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษา ใหไดมาซ่ึงระบบและเทคโนโลยีเหลานั้นท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะใหการ
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แกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดปญหาหนึ่งของจังหวัด

ในขณะนี้ ประสบผลสําเร็จ และไมใชเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดของจังหวัดอีกตอไป 

 

2. วัตถุประสงคโครงการ 

2.1 เพ่ือจัดทําแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพ่ือศึกษา หารูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง ไมมีหรือ 

มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา เหมาะสมท่ีจะนํามาใชในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ไดอยางมีประโยชน

สูงสุด โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับชุมชนได 

2.3 เพ่ือศึกษาหาพ้ืนท่ี ท่ีมีความพรอมและเหมาะสมในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 

2.4 เพ่ือสํารวจ ศึกษา คัดเลือก สงเสริม สนับสนุน ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะใน

พ้ืนท่ีของตนเอง  

 

3. เปาหมายโครงการ  

3.1 มีแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 

3.2 มีรูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมท่ีจะนํามาใชใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับชุมชนได 

3.3 สามารถหาพ้ืนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะ

มูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงได  

3.4 ชุมชน โรงเรียน ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และวัด/ศาสนสถาน อยางนอยตําบลละ 1 

ชุมชน และ 1 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของโครงการ 

 

4.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

4.1 มีแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี 

4.2 มีรูปแบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมท่ีจะ 

นํามาใชในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยชุมชนไมตอตานคัดคาน สามารถอยูรวมกับชุมชนได 

 4.3 สามารถจัดลําดับพ้ืนท่ี ท่ีมีความพรอมและเหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงได 

4.4 ชุมชน โรงเรียน ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และวัด/ศาสนสถาน อยางนอยตําบลละ 1 

ชุมชน และ 1 โรงเรียนเขารวมกิจกรรมของโครงการ 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  5.1 จังหวัดปทุมธานีมีแผนแมบทของการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีมีความสมบูรณชัดเจนสามารถ

นําไปใชหรือประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ       

  5.2 จังหวัดปทุมธานีมีระบบหรือเทคโนโลยีการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความเหมาะสมท่ี

จะนํามาใชในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ไดอยางมีประโยชนสูงสุด โดยท่ีประชาชนไมตอตาน คัดคาน สามารถอยู

รวมกับชุมชนได สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดปทุมธานีไดอยางเพียงพอ และมีผล

พลอยไดจากการกําจัดขยะมูลฝอยดังกลาว  

  5.3 สามารถจัดลําดับพ้ืนท่ี ท่ีมีความพรอมและเหมาะสม ในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง โดยท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีใหการยอมรับ ไมตอตาน คัดคาน  

  5.4 จังหวัดปทุมธานี สามารถขยายเครือขายของชุมชน  โรงเรียนหรือสถานศึกษา และวัด/ศาสน

สถาน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการขยะในพ้ืนท่ีของตนเองเพ่ิมข้ึน อยางนอย 65 ชุมชน และ 65 

โรงเรียน 

6. หนวยงานท่ีดําเนินการ  

 

 ผูวาจาง : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดปทุมธานี 

 ผูรับจาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

 

  

7. พ้ืนท่ีศึกษา  ไดแก พ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ท้ัง 7 อําเภอ 

 จังหวัดปทุมธานีตั้งอยูในภาคกลางประมาณเสนรุงท่ี 14 องศาเหนือ  และเสนแวงท่ี 100 องศา

ตะวันออก อยูเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ 

ประมาณ 953,660 ไร หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธิน) เปนระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร 

จังหวัดปทุมธานีมีขนาดพ้ืนท่ี 1,525.853 ตร.กม. ประกอบดวย  7 อําเภอ  60 ตําบล 27 เทศบาล  

37 อบต. 406 หมูบาน 543 ชุมชน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

http://202.129.35.99/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_tambon.php?A=1300&year1=2550
http://202.129.35.99/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_community.php?A=1300&year1=2550
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ตารางท่ี 1  แสดงหนวยการปกครองจังหวัดปทุมธานี 
 

ลําดับ อําเภอ 

ป พ.ศ.2557 

พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ตําบล

(แหง) 

หมูบาน

(แหง) 

ชุมชน

(แหง) 

เทศบาล

(แหง) 

อบต.

(แหง) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

เมืองปทุมธานี 

คลองหลวง 

ธัญบุรี 

หนองเสือ 

ลาดหลุมแกว 

ลําลูกกา 

สามโคก 

120.151 

299.152 

112.124 

431.632 

188.120 

297.710 

94.967 

14 

7 

6 

7 

7 

8 

11 

61 

71 

0 

69 

58 

101 

46 

88 

88 

207 

0 

11 

129 

20 

10 

2 

4 

1 

3 

5 

2 

5 

5 

0 

7 

5 

6 

9 

รวม 1,525.856 60 406 543 27 37 

 

 
 

 

รูปท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
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8. สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ือ 

 กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1-16 และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัด ไดบูรณาการรวมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย ภายใต Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซ่ึงไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยใหดําเนินการแกไข

ปญหาขยะมูลฝอย ท้ังในกรุงเทพมหานคร สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน ในทุกมิติ ตามแนวทางปฏิบัติ 

4 ยุทธศาสตร คือ 1) กําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤติ (ขยะมูลฝอย

เกา) 2) สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม) เนนการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม กําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน

เนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยรณรงคประชาสัมพันธให

ความรูกับประชาชนและเยาวชน และการบังคับใชกฎหมาย ท้ังนี้ กรมควบคุมมลพิษ ไดวางกรอบการ

ดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตาม Roadmap ดังกลาว ดังนี้  

1) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single Manager)  

2) หามเทกองแบบกลางแจง (No More Open Dump)  

3) ปรับปรุง ฟนฟู ปด สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกหลักวิชาการ  

4) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง (ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย)  

5) จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย เนนการแปรรูปเปนพลังงาน หรือทําใหเกิดประโยชน

สูงสุด  

6) สรางระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 

7) สงเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดําเนินงานระบบฯ 

8) การสรางวินัยคนในชาติ มุงสูการจัดการอยางยั่งยืน 

9) การจัดการท่ีตนทาง เนนการผลิตและการบริโภคอยางยั่งยืน (SCP : Sustainable 

Consumption and Production)  

10)  มีแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ  

  จังหวัดปทุมธานี ถูกกําหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมายระยะเรงดวน (6 เดือน) ใหมีการกําจัดขยะ

มูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีวิกฤต (ขยะมูลฝอยเกา) โดยสํารวจ ประเมินขยะมูล

ฝอยเพ่ือจัดทําแผนงานฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ฟนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเดิม เพ่ือจัดการขยะมูล

ฝอยเกาและรองรับขยะมูลฝอยใหม โดยมีทางเลือกในการปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเดิมให

ดําเนินการไดถูกตองตามหลักวิชาการ การกําจัดในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเปนเชื้อเพลิง

ทดแทนโดยตรงใหกับโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเดิมหรือผลิตเปนแทงเชื้อเพลิง ( RDF) หรือสงเสริมการลงทุน



                           

             โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน  ประจําปงบประมาณ 2558 จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

ดําเนินการโดย  ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน                 6 

                  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ของเอกชนเพ่ิมเติม กรณีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเปนของเอกชนและดําเนินงานไมถูกตอง ใหบังคับใช

กฎหมายใหดําเนินการอยางถูกตอง ซ่ึงแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีตองเรงแกไขปญหา

กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกตองและตกคางสะสม จังหวัดปทุมธานี (ระยะเรงดวน 6 เดือน) กําหนดใหบริษัท 

รักษบานเรา จํากัด ซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการ

แกไขปญหาขยะมูลฝอยตกคางสะสม จํานวน 50,000 ตัน โดยดําเนินการปรับปรุงบอขยะมูลฝอย เพ่ือลด

ผลกระทบเบื้องตน และใหดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีตกคางดวยวิธีการตางๆ ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลการดําเนินการ  

    

 8.1 ขยะมูลฝอยชุมชน 

 

  (1) อัตราการผลิต ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย  

       ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี มีปริมาณมากและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป 

จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี พบวา ในป 2548 

ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 866 ตันตอวัน ในป 2552 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 1,285 ตันตอวัน และ

ในป 2556 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 1,501 ตันตอวัน ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดปทุมธานี ในป 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจํานวน 1,829 ตันตอวัน และจากการเติบโตของชุมชน

และท่ีอยูอาศัยทุกประเภทเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเติบโตของภาคธุรกิจการคาพาณิชย การคมนาคม 

การศึกษา แหลงงานตางๆ จึงคาดวาจังหวัดปทุมธานีจะมีจํานวนประชากร รวมถึงประชากรแฝงเพ่ิมมากข้ึน 

ซ่ึงจะทําใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแตละวันเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย ขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ 

พบวา เขตเทศบาลนครมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.89 กิโลกรัมตอคนตอวัน เขตเทศบาลเมืองมี

อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมตอคนตอวัน เขตเทศบาลตําบลมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอย

เฉลี่ย 1.02 กิโลกรัมตอคนตอวัน เขตองคการบริหารสวนตําบลมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.91 

กิโลกรัมตอคนตอวัน  

 

  (2) การคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม  

       จังหวัดปทุมธานี โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปทุมธานี 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี ดําเนินโครงการสงเสริมวาระจังหวัดในการจัดการขยะและ

วัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และโครงการสงเสริมการจัดการขยะโดย

ชุมชน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนและโรงเรียนมีการลด คัดแยก และนําขยะมาใช

ประโยชน โดยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน ตะแกรงคัดแยกขยะ ถังหมัก ตาชั่ง เปนตน ใหแกชุมชน 130 แหง 

และโรงเรียน 130 แหง ท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ รวมท้ัง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ดําเนินกิจกรรม 3Rs ในพ้ืนท่ี ภายใตโครงการสนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน และโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ  

 

  (3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   

     จากการสํารวจขอมูลปริมาณและวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เม่ือเดือนมกราคม 2556 จํานวน 64 แหง  พบวา องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากชุมชน จํานวน 62 แหง คิดเปนรอยละ 96.88 ไมใหบริหารเก็บขยะ

มูลฝอยจากชุมน จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 3.12  

 

  (4) การกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน  

     จากการสํารวจขอมูลปริมาณและวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี เม่ือเดือนมกราคม 2556 จํานวน 64 แหง  พบวา การกําจัดขยะมูลฝอยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนใหญใชพ้ืนท่ีของเอกชนในการกําจัด จํานวน 55 แหง คิดเปนรอยละ 85.94 

ซ่ึงพ้ืนท่ีของเอกชนท่ีนําขยะมูลฝอยไปกําจัดสวนใหญอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใชพ้ืนท่ีของตนเองในการกําจัด จํานวน 4 แหง คิดเปนรอยละ 6.25 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช

พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการกําจัด จํานวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 4.69 มีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไมจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยใหประชาชนกําจัดเองตามบานเรือน จํานวน 2 แหง คิดเปนรอยละ 3.12  

 

  (5) การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม  

     สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ท่ีมีการกอสรางระบบฝงกลบมูลฝอย

อยางถูกหลักสุขาภิบาล มีอยู 2 แหง คือ  

       แหงท่ี 1 คือ บอขยะแบบฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองคูคต 

ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 14 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ีประมาณ 230 ไร ดําเนินการ

สรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแหงท่ี 1 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2541 โดยงบประมาณของสํานักงานนโยบาย

และแผนสิ่งแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (เดิม) โดยวางแผนรองรับขยะมูล

ฝอยจากพ้ืนท่ีฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา โดยคาดวาจะสามารถรองรับขยะมูลฝอยจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย เทศบาลเมืองคลองหลวง  เทศบาลตําบลธัญบุรี เทศบาลตําบลลําลูกกา 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ เทศบาลตําบลลําไทร เทศบาลตําบลบางกระดี เทศบาลตําบลบางพูน  เทศบาลตําบล

บานใหม องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากนอย องคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ องคการบริหาร

สวนตําบลคลองสาม เทศบาลตําบลบึงยี่โถ เทศบาลเมืองคูคต องคการบริหารสวนตําบลนพรัตน องคการ

บริหารสวนตําบลบึงกาสาม องคการบริหารสวนตําบลบึงชําออ  องคการบริหารสวนตําบลคลองเจ็ด 
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องคการบริหารสวนตําบลคลองหา องคการบริหารสวนตําบลบึงคอไห องคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา 

และองคการบริหารสวนตําบลพืชอุดม แตไมสามารถเปดใชพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยได เนื่องจากประชาชนใน

พ้ืนท่ีตอตาน  

       แหงท่ี 2 คือ บอขยะแบบฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลเมือง

ปทุมธานี ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อท่ีในขณะนั้นประมาณ 

118 ไร (เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดจัดซ้ือข้ึนอีกประมาณ 120 ไร ปจจุบันจึงมีเนื้อท่ีประมาณ 238 ไร) ไดเริ่ม

เปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2541 โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 

เนื่องจากเปนบอขยะแบบฝงกลบท่ีมีการดําเนินการอยางถูกหลักสุขาภิบาล เพียงแหงเดียวในขณะนั้น ทําให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากนําขยะมากําจัดรวม จนเกินขีดความสามารถท่ีจะใหบริการฝงกลบตอ

วันได องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวม ประกอบดวย เทศบาลเมืองปทุม เทศบาล

ตําบลระแหง เทศบาลตําบลบางหลวง เทศบาลตําบลบางเตย องคการบริหารสวนตําบลบานฉาง องคการ

บริหารสวนตําบลบานกระแชง องคการบริหารสวนตําบลบางหลวง เทศบาลตําบลบางเดื่อ เทศบาลตําบล

บางคูวัด องคการบริหารสวนตําบลบางขะแยง องคการบริหารสวนตําบลบอเงิน องคการบริหารสวนตําบล

หนาไม เทศบาลตําบลระแหง เทศบาลตําบลคูขวาง องคการบริหารสวนตําบลคูบางหลวง องคการบริหาร

สวนตําบลลาดหลุมแกว องคการบริหารสวนคลองพระอุดม องคการบริหารสวนตําบลทายเกาะ องคการ

บริหารสวนตําบลคลองควาย องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ เทศบาลตําบลสามโคก องคการบริหาร

สวนตําบลบางโพธิ์เหนือ องคการบริหารสวนตําบลกระแชง และเทศบาลตําบลบานกลาง และถูกรองเรียน

คัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหตองปดดําเนินการในท่ีสุด  

 

 8.2 ของเสียอันตราย  

 

  (1) อัตราการผลิต ปริมาณ และองคประกอบของเสียอันตรายชุมชน  

       จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน (พิจารณาจากอัตราการเกิดของเสีย

อันตรายชุมชน : เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมตอคนตอป เทศบาล

ตําบล 3.217 กิโลกรัมตอคนตอป องคการบริหารสวนตําบล 2.306 กิโลกรัมตอคนตอป: กรมควบคุมมลพิษ 

ป 2555) พบวา จังหวัดปทุมธานีมีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 3,257 ตันตอป  

 

  (2) การรวบรวม การกําจัด และการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนยรวม  

       ของเสียอันตรายท่ีเกิดจากบานเรือนสวนใหญจะท้ิงปนไปกับขยะมูลฝอยของชุมชน 

เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา เปนตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดปทุมธานีหลายแหงมี

การรณรงคใหชุมชนคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชน การดําเนินการรวบรวมของเสีย
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อันตรายองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมมีสถานท่ีรวบรวมของเสียอันตราย อีกท้ังการดําเนินการ

นําไปกําจัดยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากจังหวัดปทุมธานียังไมมีศูนยรวบรวมของเสียอันตราย และไมมีการ

จัดการของเสียอันตรายแบบศูนยรวม  

 

 8.3 มูลฝอยติดเช้ือ  

 

  (1) อัตราการผลิต ปริมาณ และองคประกอบของมูลฝอยติดเช้ือ  

       ขอมูลรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2556 ของกรมควบคุมมลพิษ 

พบวา อัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลท่ัวไป 0.54 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน โรงพยาบาลชุมชน 0.77 

กิโลกรัมตอเตียงตอวัน โรงพยาบาลอ่ืนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 0.47 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน โรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 0.71 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน โรงพยาบาลเอกชน 0.70 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน คลินิก/

โพลีคลินิกเอกชน 1.32 กิโลกรัมตอเตียงตอวัน สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 0.90 

กิโลกรัมตอเตียงตอวัน ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ป 2555 พบวา จังหวัดปทุมธานีมี 

โรงพยาบาลท่ัวไป 1 แหง (377 เตียง) โรงพยาบาลชุมชน 7 แหง (240 เตียง) โรงพยาบาลอ่ืนสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 2 แหง (858 เตียง) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 1 แหง (509 เตียง) โรงพยาบาลเอกชน 7  

แหง (868 เตียง) คลินิก/โพลีคลินิกเอกชน 439 แหง สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 78 

แหง ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 21 แหง เม่ือคํานวณจากอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อคาดวามีปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อ 2,429 กิโลกรัมตอวัน  

 

  (2) การรวบรวม การกําจัด  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือแบบศูนยรวม 

       สถานพยาบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีสวนใหญสถานพยาบาลเปนผูเก็บรวบรวม  แลว

ใหบริษัทเอกชนนําไปกําจัด จังหวัดปทุมธานีไมมีศูนยกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 

 8. 4 ลําดับความสําคัญของปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 

  1) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีจะตองนําไปกําจัดข้ันสุดทายยังมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจาก

การลด คัดแยกขยะของประชาชน/ชุมชนตั้งแตตนทาง ยังไมมีประสิทธิภาพ ขาดการดําเนินการอยางครบ

วงจร รวมท้ังมีการใชถุงพลาสติกอยางฟุมเฟอย 

  2) ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนบางสวนมีการกําจัดแบบไมถูกสุขลักษณะเปนลักษณะเทกอง

และเผาเปนครั้งคราว สงผลกระทบตอประชาชนและสภาพแวดลอม 
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  3) ปญหาการขาดแคลนท่ีดินสําหรับใชเปนสถานท่ีกําจัด  เนื่องจากตองใชพ้ืนท่ี

คอนขางมากและตองมีสภาพพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ประกอบกับเกิดปญหาการตอตานจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

  4) ขาดความพรอมของทองถ่ินในการจัดเตรียมโครงการ เพ่ือขอการสนับสนุนงบประมาณ

ในการลงทุนกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย/ของเสียอันตรายชุมชน/มูลฝอยติดเชื้อ 

  5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงยังไมไดดําเนินการในเรื่องของการจัดการขยะมูล

ฝอย โดยไมมีการใหบริการรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชนไปกําจัด ทําใหขยะมูลฝอยไมไดรับการจัดการอยางถูก

หลักวิชาการ 

  6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงท่ีมีการใหบริการจัดการขยะมูลฝอย และกําจัด

อยางไมถูกหลักวิชาการ ไมสามารถนําขยะมูลฝอยไปกําจัดในสถานท่ีกําจัดท่ีถูกหลักวิชาการได เนื่องจาก

ระยะทางในการขนสงคอนขางไกล และคาใชจายคอนขางสูง 

  7) การปนเปอนของของเสียอันตรายชุมชน ในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ทําให

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  8) ไมมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ี ทําใหสถานพยาบาลตองจางบริษัทเอกชนเพ่ือขนสง

และรวบรวม ไปกําจัดนอกพ้ืนท่ีทําใหมีคาใชจายคอนขางสูง 

  9) ศูนยกําจัดของเสียอันตรายชุมชน ยังไมมีการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไมมีสถานท่ีในการ

จัดเก็บและรวบรวมท่ีถาวร และไมมีการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจเกิดจากไมมีหนวยงานเจาภาพในการ

ดําเนินการ  
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รูปท่ี 2 แผนท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี 



9. ขอบเขตการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3  กรอบแนวคิดการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีและการดําเนินการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

1. สํารวจศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายโครงการชุมชน/

หมูบาน โรงเรียน และวัด/ศาสนสถาน 

 

2. จัดลําดับความสําคัญของปญหาการจัดการขยะของแตละพ้ืนท่ี 

จนถึงระดับชุมชน/หมูบาน ตามระดับความรุนแรงของปญหาหรือ

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหรือหลักเกณฑอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ โดยใช

เอกสาร  

- แบบสํารวจขอมูลติดตามตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยของ

เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 

 

3.คัดเลือกและเชิญชวนชุมชน/หมูบาน โรงเรียน และวัด/ศาสน

สถาน 

 

 4.จัดประชุมชี้แจงแกผูแทนของชุมชน/หมูบานและโรงเรียน อยางนอย

ชุมชน/หมูบานและโรงเรียนละ 2 คน 

5. พิจารณาสงเสริมสนับสนุนรูปแบบของการจัดการขยะพรอม

สนับสนุนวัสดุอุปกรณการจัดการขยะใหกับชุมชน/หมูบานและโรงเรียน 

ท่ีเขารวมโครงการใหตรงกับความตองการ 

6. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 

2554-2555 โดยใชเอกสาร      

- แบบประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน 65 ชุมชน/หมูบานและ 

65 โรงเรียน  

ขั้นตอนท่ี 1 การรวบรวมขอมูลรายชื่อชุมชน/หมูบาน โรงเรียน 

และวัด/ศาสนสถาน ท้ังหมดในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี  

ขั้นตอนท่ี 2  การคัดเลือกเบ้ืองตน โดยใชเอกสาร 

- ใบสมัครเขารวมโครงการ  

- แบบสํารวจเบ้ืองตนขอมูลและศึกษาสภาพปญหาของการ

จัดการขยะมูลฝอย  

 

ขั้นตอนท่ี 3 การคัดเลือกชุมชน/หมูบาน โรงเรียน และวัด/

ศาสนสถาน ท่ีสมัครหรือแจงความประสงคเขารวมโครงการ 

ใหเหลือรอยละ 50 จากชุมชน/หมูบานท่ีตองการเขารวม โดย

ใชเอกสาร  

- เกณฑการพิจารณาเบ้ืองตนการคัดเลือกชุมชน/หมูบาน 

โรงเรียน และวัด/ศาสนสถาน (Check list)  

ขั้นตอนท่ี 4   การลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเพ่ือคัดเลือกชุมชน/

หมูบานเขารวมดําเนินการโครงการ จํานวน 65 แหง  โดยใช

เอกสาร 

- แบบประเมินผลการคัดเลือกชุมชน/หมูบานและโรงเรียน 

   

 

 

 

 

การศึกษาหารูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยท่ี

มีประสิทธิภาพสูง ไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน มีความ

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ประชาชนไมตอตานคัดคาน 

สามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางนอย 2 เทคโนโลยี 

การดําเนินการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

 

1.การประสานงานเบื้องตนไปยังองคการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

รวบรวมขอมูลรายละเอียดปญหาการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชน/หมูบาน โรงเรียน และวัด/ศาสนสถาน 

กรอบแนวคิดการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีและการดําเนินการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

 

ชุมชน/หมูบาน 

 

โรงเรียน/สถานศึกษา 
2.การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อพบปะและพูดคุยกับผูนํา เพื่อรับฟง

ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน/หมูบาน โรงเรียน และ

วัด/ศาสนสถาน 

3. การสรุปการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน/หมูบาน โรงเรียน และ

วัด/ศาสนสถาน เกี่ยวกับรูปแบบหรือพรอมเสนอแนวทางแกไข

 

จัดใหมีประชาพิจารณกลุมยอย การบรรยายและเปดเวทีใหชุมชนรวม

แสดงความคิดเห็นพรอมใหขอเสนอแนะในเชิงสรางสรรคผลท่ีจะ

นําไปปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและความตองการท่ีแทจริง  

     

กลุมเปาหมาย :  

1.หนวยงาน/องคกร ภาครัฐและเอกชน ในระดับจังหวัดและอําเภอ 

2.ชุมชน/ประชาชน และผูนําชุมชน ที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ

หรือประชาชนอื่นๆที่สนใจ 

 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณการจัดการขยะมูลฝอยใหเหมาะสม

กับรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชน/หมูบาน  

ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ (ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับ

ผลการศึกษาความเหมาะสมโดยรวม) 

1.ตะแกรงเหล็กเก็บขยะรีไซเคิล ขนาดไมตํ่ากวา 0.80 x 

0.80 x 0.80  ลูกบาศกเมตร แหงละไมตํ่ากวา 4 หนวย 

2.ถังหมักดองสําหรับทําน้ําหมักชีวภาพ ขนาดไมตํ่ากวา 

100 ลิตร จํานวน ชุมชน/หมูบานและโรงเรียนละ ไมตํ่า

กวา 5 ใบพรอมกากน้ําตาล จํานวนไมนอยกวา 10 ลิตร 

ตอแหง 

3.ตาชั่งสําหรับชั่งขยะ แหงละ 1  ตัว 

7. จัดกิจกรรมประกวดผลการดําเนินงานของชุมชนปงบประมาณ 

2554-2555 โดยใชเอกสาร 

- เกณฑการจัดประกวดกิจกรรมการดําเนินงานชุมชน/หมูบานและ

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการปงบประมาณ 2554-2555  

1.ศึกษาหาพ้ืนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม ท่ีจะใช

เพ่ือรองรับการกอสรางและดําเนินการกําจัดขยะดวยระบบหรือ

เทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพสูง 

2.ดําเนินกระบวนการสรางการยอมรับในพ้ืนท่ี 

3.จัดใหมีการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการ

จัดการขยะ 

การดําเนินงานที่มุงเนนใหประชาชนทองถิ่นเจาหนาที่ของรัฐรวมถึง

องคกรเอกชนผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมรับรูขอมูลแสดงความ

คิดเห็น  

- มีการประชาสัมพันธโครงการ เชน แผนพับ ใบปลิว เพื่อใหขาวสาร

แกประชาชน 

- จัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นและสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

 

 

4. ถังหมักปุยอินทรีย ขนาด 120 ลิตร (ที่ปรึกษา

ดําเนินการนําเสนอเพิ่มเติม) 

การจัดการประกวดการจัดการขยะภายใตโครงการสงเสริม

การจัดการขยะโดยชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจําป

งบประมาณ 2558 เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการกระตุน 

สรางสรรค ใหกับชุมชนหรือโรงเรียนท่ีดําเนินโครงการ

จัดการขยะในป 2554-2555 และยังเปนการยกยองเชิดชู

เกียรติใหกับผูท่ีมีผลงานดีเดน  
รางวัล 

รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมโลรางวัล 

รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พรอมโลรางวัล 

รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พรอมโลรางวัล 

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท ชุมชน/หมูบาน

และโรงเรียน ท่ีเขารวมการประกวดจะไดรับ

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกชุมชนและโรงเรียน 
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วัด/ศาสนสถาน 



             
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน : บานเมืองสะอาด และสภาพแวดลอมของชุมชนเหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข พันธกิจ :  

1. การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมุงแกปญหาในเชิงรุก โดยเนนการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทางต้ังแตการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคาเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย 

2.การนําขยะมูลฝอยกลับมาใชซํ้าและใชใหม โดยสงเสริมการคัดแยก ณ แหลงกําเนิด 

3.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวม ขนสง บําบัด และกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองตามหลักวิชาการในระดับทองถิ่นท้ังท่ีเปนขยะมูล

ฝอยชุมชนท่ัวไป ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

4. การใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นรวมกับหนวยงานราชการและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี

มีลักษณะแบบบูรณาการและมีความยั่งยืน 

 

เปาประสงค :  

1) เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของทองถิ่นและ

แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ 

3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเฉพาะประเภท 

4) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัดตามเปาประสงค :  

1) อัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีลดลงเหลือไมเกิน 1 กก./คน/วัน เทศบาลเมืองไมเกิน 0.8 กก./คน/วัน เทศบาลตําบล ไมเกิน 0.6 กก./คน/วัน และ   

    องคการบริหารสวนตําบล ไมเกิน 0.4 กก/คน/วัน  

2) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้นท่ัวประเทศ ในป พ.ศ.2558 มีปริมาณไมเกิน 14 ลานตัน/ป และมีการคัดแยกนํากลับมาใชใหมในสัดสวนไมนอยกวานอยละ 40 ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด  

(ใน ป พ.ศ.2546 มีขยะมูลฝอยชุมชนท่ัวประเทศ ประมาน 14.4 ลานตัน)  

3) ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในทองถิ่น และแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญ สามารถรวบรวม เก็บขนและนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลไมตํ่ากวารอยละ 90 ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด  

4) ขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขท้ังของรัฐและเอกชน สามารถรวบรวม เก็บขนและนําไปกําจัดไดอยางถูกตอง ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของขยะมูลฝอยอันตราย

ชุมชนและขยะมูลฝอยติดเชื้อท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

5) องคกรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดีและมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น โดยดูจากปริมาณการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมเพ่ิมขึ้น ไมนอย

กวารอยละ 10 ของกอนดําเนินการตามแผนฯ และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกําจัดลดลงไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดกอนเริ่มแผนฯ 

กลยทุธท่ี 1 

การลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนดวย

กระบวนการตางๆ 

กลยุทธท่ี 2 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและแหลงกําเนิดมูลฝอยขนาดใหญ 

กลยุทธท่ี 4 

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 

กลยุทธท่ี 3 

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมลฝอยอันตรายชุมชน 

และขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขตางๆ 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1 

การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีสามารถใชประโยชนได

กลับมาใชประโยชนมากท่ีสุด 

แนวทางปฏิบัติท่ี 2 

สงเสริมการใชสินคาจากวัสดุท่ีใชแลว 

แนวทางปฏิบัติท่ี 3 

การสงเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูล

ฝอยประเภทบรรจุภัณฑท่ีกําจัดยาก 

แนวทางปฏิบัติท่ี 4 

การนําเทคโนโลยีท่ีสะอาดมาประยุกต 

ใชในการลดการเกิดของเสีย 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1 

การสงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย 

แนวทางปฏิบัติท่ี 2 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณ

แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยขนาดใหญซ่ึงมีประชาชนใช

บริการเปนจํานวนมาก 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1 

การสงเสริมใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย

ชุมชนอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

แนวทางปฏิบัติท่ี 2 

การสงเสริมใหมีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

แนวทางปฏิบัติท่ี 1 

การสรางจิตสํานึกดานการจัดการขยะมูลฝอยใหกับ

ประชาชน 

แนวทางปฏิบัติท่ี 2 

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวังและ

ตรวจสอบการทําผิดกฎหมายดานการจัดการขยะมูลฝอย 

แนวทางปฏิบัติท่ี 3 

สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนในการจัดการขยะมูลฝอย

ของทองถิ่น 
รูปท่ี 4 กรอบแนวคิดแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดปทุมธานี

     
 

การสํารวจ ขอมูลและศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 

13 

 



                           

             โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน  ประจําปงบประมาณ 2558 จังหวัดปทุมธาน ี

 

 

ดําเนินการโดย  ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน                 14 

                  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

10. วัสดุและอุปกรณในการดําเนินงานโครงการ 

ตารางท่ี 2  สรุปวัสดุอุปกรณท่ีดําเนินการสนับสนุนแกชุมชน/หมูบาน (65แหง) โรงเรียน/สถานศึกษา 

(65แหง)  และวัด/ศาสนสถาน (65แหง) ท่ีเขารวมโครงการ 

วัสดุ

อุปกรณ 

รายละเอียด จํานวน 

(หนวย/

ชุมชน) 

หมายเหตุ รูปประกอบ 

1. 

ตะแกรง

เหล็กเก็บ

ขยะรี

ไซเคิล 

ขนาดไมต่ํา

กวา 0.80 x 

0.80 x 0.80  

ลูกบาศก

เมตร  

ไมต่ํากวา 4 

หนวย 

ตามผล

การศึกษา ท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจรับการ

จางท่ีปรึกษา

พิจารณาให

ความเห็นชอบ   

  

2. ถัง

หมักดอง

สําหรับ

ทําน้ํา

หมัก

ชีวภาพ 

ขนาดไมต่ํา

กวา 100 

ลิตร  

ไมต่ํากวา 5 

ใบพรอม

กากน้ําตาล 

จํานวนไม

นอยกวา 10 

ลิตร 

ตามผล

การศึกษา ท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจรับการ

จางท่ีปรึกษา

พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

(กําหนดให)  
 

3. ตาชั่ง

สําหรับ

ชั่งขยะ 

35 กิโลกรัม 1 หนวย ท่ีปรึกษา

กําหนด

รายละเอียด

ตามความ

เหมาะสมของ

ชุมชน/หมูบาน 

 



                           

             โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน  ประจําปงบประมาณ 2558 จังหวัดปทุมธาน ี
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วัสดุ

อุปกรณ 

รายละเอียด จํานวน 

(หนวย/

ชุมชน) 

หมายเหตุ รูปประกอบ 

4. ถัง

หมักปุย

อินทรีย 

120 ลิตร ตามความ

เหมาะสม

และราคา

เทากันหรือ

ใกลเคียงกับ

วัสดุอุปกรณ

ท่ีกําหนดไว 

ท่ีปรึกษา

นําเสนอ

เพ่ิมเติม กรณี

วัสดุอุปกรณท่ี

กําหนดไวไม

เหมาะสมกับ

ชุมชน/หมูบาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


	รายละเอียดโครงการ



