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บทคดัย่อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสมของ
จังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ านาจเจริญ (2) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ของจังหวัดอ านาจเจริญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลส าคัญรวม  12 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
จากประเด็นปัญหา กรอบแนวคิด ทฤษฎี การระบุวัตถุประสงค์ซึ่งน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก เพ่ือช่วยให้มีความชัดเจนและใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน ามาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และอ้างอิงทฤษฎี
โดยวิธีการและข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล (1) ความถูกต้องแม่นตรง ของข้อมูลที่ได้มา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (2) ความน่าเชื่อถือได้ ของข้อมูล ซึ่งในการ
วิจัยข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้เพราะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องท่ีวิจัยโดยเฉพาะและ (3) ความชัดเจน โดยข้อมูลที่ได้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาอ้างอิงที่เชื่อถือได้  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า (1) วิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งจังหวัด
โดยการและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบขุดเป็นร่องสลับแบบพ้ืนปาเก้ โดยแบ่งส่วน
ราชการรับผิดชอบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้เทศบาลเมืองอ านาจเจริญรับผิดชอบขั้นตอนการเก็บขน เก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชนใกล้เคียง โดย (1.1) เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา ใช้วิธีการ
รวบรวม การจัดเก็บ การเก็บขน การขนส่งมาในพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลปทุมราชวงศาด้วย
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการฝังกลบ การเทกอง การเผากลางแจ้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้น
โดยทางเทศบาลต าบลปทุมราชวงศาเป็นผู้ด าเนินจัดการการเองทั้งหมด (1.2) เทศบาลต าบลพนา ในเรื่องของ 
การจัดเก็บ เก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด เพ่ือน าไปก าจัดที่ พ้ืนที่ก าจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญเป็นผู้ดูแลในเรื่องการฝังกลบ (1.3) เทศบาลต าบล ศิริเสนางค์ ใช้การรวบรวม การจัดเก็บ การเก็บ 
ขน การขนส่งมาในพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลศิริเสนางค์ ด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใน
รูปแบบการฝังกลบ การเทกอง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นเทศบาลต าบลศิริเสนางค์ ด าเนินการจัดการ
เองทั้งหมด 
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 (2) รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยหน่วยงานของภาครัฐต้องด าเนินการตาม   
กลยุทธ์แนวทางด าเนินงาน ตามความเหมาะสมและมีศักยภาพ ที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมต่อการด าเนินการ และอยากให้กฎหมายและกฎระเบียบเอ้ือต่อการลงทุนใน
ภาคเอกชนมากข้ึน เพ่ือจูงใจให้กับนักลงทุนในการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผลโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญโดยอยากให้ท าโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public 
Private Partnership : PPP) เป็นรูปแบบการด าเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการในการให้บริการเพ่ือที่จะได้มีประสิทธิภาพของการด าเนินงานได้มากขึ้น และมุ่งเน้นในประสิทธิภาพที่
คุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่าภาครัฐด าเนินการเอง 
 
ค าส าคญั : รูปแบบการบริหารจัดการ  การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ABSTRACT 
 

 This dissertation is a study of the suitable solutions of waste management of the 
provincial administrative organization of  Amnatcharoen Province. The main objectives are as 
followed: (1) To study of the waste treatments and waste management in the province; (2) 
to identify problems and the main obstacles in wasted management ; and, (3) to select the 
best solutions to resolve the problems for the province along with feedback to be used in 
further improvement. This study is a qualitative research with in-depth interviews to gain the 
need for the study with 12 key informants. The conceptual framework, problematic issues, 
theory and identified objectives are used to determine the questions and to be used in the 
data collection in the field. Moreover, the in-depth interview method is being used to assist 
and analyze the content analysis and bring them to a conclusion in a systematic way 
afterward. According to the theory and method, data analysis was performed as indicated; 
(1) The exact accuracy of information derived from the collection of data that will 
correspond to the objectives set out (2) Credibility of data in this research, data will be 
analyzed as the reliable data because it is derived from the work related to research in 
particular and (3) Objectivity of the questions in this research, the questions are clear and no 
bias or preference given to anyone. The information is to be verified by a trusted source to 
identify the meaning of categorizing, systematizing, synthesizing, and remaining for the 
purpose of discussing patterns and themes that related to the waste management. The 
qualified data analysis has revealed the facts specified below.  

The objective of the study were as followed: (1) The municipality handle the waste 
by collecting all the waste and delivering to the landfill. The landfill was constructed with a 
two-level foundation. One was set with a solid foundation and  the other was in a canal 
shape. (1.1) Patumtrachawongsa municipality takes  full responsibility in collecting, sourcing 
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and transporting all the waste to the landfill place. (1.2) Tumbon Pana collected all the 
municipal waste and transferred them to the province. (1.3) TumbonSirisanang was self-
management by collecting and transferring the waste to their self-management landfill.  

(2) An approach to a solid waste management solution is a substantially 
environmental development method which related to high technology with user friendly 
equipment and environmental protection technology. In addition, the support from the 
central government and people are crucial. The government policies must be accessible to 
public, and the support from a private company can help provide funding and better 
technology. In conclusion, the best solution for Amnadcharoen province is to have a private 
sector invest, manage and operate the whole waste management project with supporting of 
the local people. Based on the in depth interview with governmental officers, the informal 
conclusion to find the solution of waste management is get PPP involved (PPP- Public 
Private Partnership) to efficiently increase working processes 
 
Keywords: management model, waste management 
 
1.บทน า 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
กว่าช่วงที่ผ่านมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554) ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อโดยการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยและลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด สร้างธุรกิจชุมชน สวัสดิการชุมชน และธุรกิจขยะรีไซเคิล 
พัฒนาระบบการรวบรวมขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย และโครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริมภาคเอกชนลงทุน
ในการก าจัดของเสียอันตราย โดยการออกกฎหมายให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์ของตนเอง
เรียกเก็บภาษีที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายพิจารณาน ามาตรการภาษีบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีระบบการเก็บขนและก าจัดขยะติดเชื้อแยกจากขยะมูลฝอย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 63-70)  

ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555 -2559) มีการก าหนด
เป้าหมายให้มีการจัดการขยะมูลฝอยถูกสุขาภิบาลเพิ่มข้ึนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
และให้มีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอย ลดปริมาณของเสีย ณ แหล่งก าเนิด การคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากขึ้น และการ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เช่น การท าปุ๋ยหมักการผลิตพลังงาน ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ส่งเสริมธุรกิจ
เอกชนจากวัสดุรีไซเคิล ให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากของเสียโดยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงาน ออกกฎระเบียบในการเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
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ต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554:101) และเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 รัฐบาลเห็นชอบการท าโร้ดแม็ปการบริหารจัดการขยะของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ 
พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณจ านวน 526.94  ล้านบาท “เพ่ือให้เร่งจัดการปัญหาขยะที่เร่งด่วน” โดยกรม
ควบคุมมลพิษ โร้ดแม็ปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย 4กิจกรรม คือ (1)  เร่ง
จัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่ก าจัดขยะพ้ืนที่วิกฤติ (2) ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือจัดการกับขยะที่เข้า
มาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ (3)  จัดระเบียบมาตรการบริหาร
จัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและ (4) กระตุ้นวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2557) จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญไว้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการขับเคลื่อน
โร้ดแม็ปของรัฐบาลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ านาจเจริญ 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ (Solid Waste Management) 
 การจัดการขยะมูลฝอยนั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เริ่มจากแหล่งก าเนิด จนถึงการก าจัด
ขยะมูลฝอยในขั้นสุดท้าย เริ่มจากการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บขยะมูลฝอย รวบรวมคัดแยก จัดขน 
ขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยให้เกิดประโยช น์
สูงสุดแก่ประชาชนทางด้านสุขภาพอนามัยทัศนียภาพที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม เป็นการยอมรับของสังคม 
การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย ที่มีส่วนรับผิดชอบในการ
จัดการ รวมถึงการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการให้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดการ
ขยะมูลฝอยมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดท่ีส าคัญ ดังนี้  
 การจัดการมูลฝอย หมายถึง หลักการในการด าเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษาข้อมูล
ของการเกิดมูลฝอย การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การจัด การเก็บกักชั่วคราว การรวบรวมขยะมูลฝอย การ
ขนถ่าย และการขนส่ง การอปลงรูปของขยะมูลฝอย และการก าจัดขยะมูลฝอย การขนถ่าย และการขนส่ง 
การแปลงรูปของขยะมูลฝอย และการก าจัดขยะมูลฝอย โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามัย 
ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การยอมรับของสังคม ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผล
เสียต่อชุมชนต่างๆมากมาย เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ก่อปัญหาในเรื่องของการส่งกลิ่นเหม็น และน้ าเสียที่มาจาก
การชะกองขยะรอบๆ บริเวณ ดังนั้นความรู้ และความเข้าใจระบบ การจัดการขยะมูลฝอย จะสามารถช่วยให้มี
การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพสูง และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 ส านักงานนโยบาย และแผนสิ่งแวดล้อม (2539) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
จัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ (1) การจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดเป็นการจัดการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมมูลฝอย 
ณ แหล่งก าเนิดตั้งแต่รูปแบบของการทิ้ง การเลือกประเภท และขนาดของภาชนะที่ใช้รองรับมูลฝอย (2) การ
เก็บรวบรวมมูลฝอย เป็นการรวบรวมมูลฝอยจากภาชนะที่รองรับให้รถเก็บขนมูลฝอย (3)  การขนถ่ายมูลฝอย 
ในบางกรณีที่สถานีก าจัด หรือโรงงานแปรรูปมูลฝอยอยู่ไกล การที่รถบรรทุกมูลฝอยน าไปยังสถานที่ก าจัด หรือ
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โรงงานแปรรูปโดยตรงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง การขนถ่ายมูลฝอย จากรถบรรทุกขนาดเล็กหลายๆคันไปรวม
กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ก่อนจะน าไปยังสถานที่ก าจัดหรือโรงงานแปรรูปมูลฝอย จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายต่ าลง 
(4)การแปรสภาพมูลฝอยโดยมูลฝอยที่เก็บขนได้อาจจะถูกน าไปแปรสภาพจะเหลือสิ่งตกค้างที่จะต้องน าไป
ก าจัดขั้นสุดท้ายซึ่งจะใช้วิธีการฝังกลบ นอกจากนั้นมูลฝอยที่ไม่ได้ผ่านขบวนการแปรสภาพก็จะถูกน ามาฝัง
กลบเช่นเดียวกัน 
 การก าจัดหรือท าลาย ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อ มีการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆตามที่ได้กล่าวมาเป็นล าดับแล้ว ในที่สุดขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ ประโยชน์ได้
อีกก็จะถูกขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบเพ่ือน าไปก าจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม การก าจัดขยะ มูลฝอยที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้มิได้มีการฝังกลบเพียงวิธีเดียวแต่ยังมีวิธีการอ่ืนๆที่สามารถกระท าได้โดย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการทั้งในเรื่องคุณสมบัติของตัวขยะเองว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ รวมไปถึง ข้อก าจัดในเรื่องของการ
จัดหาพ้ืนที่ก่อสร้างสถานที่ฝังกลบและงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารัดการด้วย ในปัจจุบันวิธีก าจัดหรือ
ท าลายขยะมีหลายวิธีทั้งเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือไม่ ก็ตาม วิธีการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การ
เทกองบนพ้ืน (open dumping) การฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล (sanitary landfill ) การฝังกลบโดยวิธี
พิเศษ (secure landfill) และการเผาในเตาเผา(incineration) เป็นต้น 

2.2 รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 การจัดรูปแบบองค์กรบริหารจัดการของหน่วยงานที่จะร่วมด าเนินการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยในระดับ
จังหวัด หรือส าหรับบางพ้ืนที่ ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ นอกจากนี้ สามารถสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้า
มามีบทบาทร่วมด าเนินการซึ่งรูปแบบการลงทุนและด าเนินการศูนย์อาจท าได้หลายรูปแบบ ได้แก่ (1) ภาครัฐ
ลงทุนและด าเนินการเอง (2) รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (3) รัฐลงทุนก่อสร้างและให้เอกชนด าเนินการ      
(4) เอกชนลงทุนและด าเนินการ  

1.  ภาครัฐลงทุนและด าเนินการเอง การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศนั้นเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ 
แต่การลงทุนนั้นต้องใช้เงินทุนจ านวนมหาศาลถ้าเป็นการลงทุนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวก็ไม่สามารถที่จะ
ระดมเงินทุนจ านวนมหาศาลได้เพียงพอ เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านการระดมเงินทุนและการด าเนินนโยบายด้าน
การลงทุนนั้น ต้องค านึงถึงเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศเป็นส าคัญแหล่งการระดมเงินทุนของภาครัฐ
นั้นโดยการใช้เงินกู้จากต่างประเทศ  ได้แก่ เงินกู้จากสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศหรือรัฐบาล
ต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
หรือรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกู้ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency: JICA) เป็นต้นเงินกู้ภายในประเทศนั้น ทั้งการกู้ทางตรงกับธนาคารพาณิชย์ 
ภายในประเทศหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการออกพันธบัตรการระดมเงินทุนรูปแบบใหม่ๆ  เช่น การ
เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership 

2.  รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จากการ ที่ภาครัฐให้ เอกชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจการของ
รัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การแปรรูปรัฐ วิสาหกิจ การให้สัมปทาน ในโครงการต่างๆ การด าเนินการที่ภาครัฐให้
เอกชนเป็นผู้ด าเนินการในโครงการ บริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆ หรือที่เรียกวา การรวมลงทุน ระหวางภาครัฐและ
เอกชน (Public Private Partnership : PPP) เป็นรูปแบบการด าเนินงานที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาค เอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยการด าเนินโครงการในด้านการให้บริการสาธารณะเพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและบริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนมากกว่า
ภาครัฐจะเป็นเจ้าของหรือด าเนินการโดยภาครัฐเอง สัญญาจ้างให้บริหารและบ ารุงรักษา   (Management 
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and Maintenance Contracts) เป็นการจ้างเอกชนที่เป็นมืออาชีพให้บริหารงานครอบคลุมภารกิจต่างๆ ที่
ปกติภาครัฐเป็นผู้ด า เนินการ หรือการจ้างเอกชนให้บ ารุงรักษาโครงการตามตัวชี้วัดเชิ งคุณภาพ
ผลงาน (Performance Indicators) ที่ภาครัฐก าหนด โดยทั่วไปจะมีอายุสัญญายาวนานกว่าสัญญาจ้างท างาน
หรือจ้างให้บริการรูปแบบดั้งเดิม (เช่น 2-5 ปี)ภาครัฐจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราคงที่ หรืออัตราแปรผันตาม
ผลการด าเนินงาน เพ่ือจูงใจให้เอกชนด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐยังคงความเป็นเจ้าของโครงการ
และรับผิดชอบการลงทุน รวมทั้งการตัดสินใจปรับปรุงโครงการในอนาคต  

3.  รัฐลงทุนก่อสร้างและให้เอกชนด าเนินการ  การให้สัมปทานในการด าเนินงานและ
บ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Con- cessions)เป็นการให้สัมปทานเอกชนเข้ามาด าเนินงาน
และบ ารุงรักษาโครงการของภาครัฐที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเป็นรูปแบบ
สัมปทาน ส าหรับโครงการที่มีอยู่แล้ว (Brownfield) เอกชนจัดเก็บรายได้จากการให้บริการ และจ่ายเงินค่า
สัมปทาน ค่าเช่าโครงการ หรือส่วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ อายุสัญญาไม่เกิน 30 ปี ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ภาครัฐยังคงความเป็นเจ้าของโครงการ แต่การตัดสินใจปรับปรุงโครงการในอนาคตอยู่ที่ภาคเอกชนจากการที่
รัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ต้องการใช้งบ ประมาณลงทุนในปริมาณที่มากหรือกู้เงินที่จะก่อให้เกิดเป็นหนี้สาธารณะ
เพ่ิมขึ้น ดังนั้นรูปแบบการให้เอกชนเข้ามาร่วมที่สามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้จึงต้องมีการให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน (Capital investment) นั้นมีอยู่ 4 ทางเลือกที่เข้าข่ายคือ การท าสัญญาบริการ 
(Service contract) การท าสัญญาเช่า (Leasing) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) การให้สัมปทาน 
(Concession – BOT) ส่วนการแปรรูป (Privatization) นั้นรัฐบาลจะต้องปล่อยให้เอกชนด าเนินการทุกอย่าง
รวมทั้งในด้านการก าหนดนโยบายและทิศทางของการพัฒนาระบบ 

4.  เอกชนลงทุนและด าเนินการเป็นสัมปทานให้ก่อสร้างด าเนินงานและบ ารุงรักษา (BOT-type of 
Concessions) โดยให้สัมปทานเอกชนรับผิดชอบด าเนินการตั้งแต่เริ่ม การออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาแหล่ง
เงินทุน ด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเป็นรูปแบบสัมปทานส าหรับ
โครงการใหม่ (Greenfield)เอกชนจัดเก็บรายได้จากการให้บริการ (User fee) หรือรับค่าตอบแทนจากภาครัฐ
ตามผลผลิตหรือการบริการที่ส่งมอบ (Availability Payment) กรณีเอกชนมีรายได้จากการให้บริการ อาจจ่าย
ส่วนแบ่งรายได้ให้แก่รัฐมีชื่อเรียกต่างๆ ตามขอบเขตความรับผิด ชอบของเอกชนและเงื่อนไขสัญญา เช่น 
Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Design Build Finance Operate 
(DBFO) เป็นต้นความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสัญญาสัมปทาน (กรมควบคุมมลพิษ 2559) 
 
3. วิธดี าเนินการวจิัย 
 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth 
Interview) (สุภางค์  จันทวานิช, 2551., อรุณ  รักธรรม และณรงค์  กุลนิเทศ, 2552) นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือประกอบการศึกษา ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิจะน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในภาพรวม
ต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อค าถามไปถามในเชิงนโยบายกับกลุ่มเป้าหมายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน ามา
วิเคราะห์โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัด
อ านาจเจริญ ดังนี้ (1) ศึกษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ได้ทราบถึงความเป็นมา ความส าคัญ
และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ านาจเจริญ (2) ก าหนดประเด็นและ
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้บริหารการน านโยบายไปปฏิบัติ สิ่งที่ได้ประเด็นในการสัมภาษณ์ เรื่องรูปแบบการ



58 Journal of Management Science  Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.4 No.2 July - December 2017 

 

บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญ (3) การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาล
เมืองอ านาจเจริญ รองนายกเทศในตรี เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ รองประธานชุมชนเทพ
มงคลเหนือเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลศิริเสนางค์ ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลพนา และรักษาการหัวหน้าฝ่าย
ส่วนสาธารณสุขต าบลพนา สิ่งที่ได้วิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1. วิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งจังหวัดโดยแบ่งวิธีการและการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็น 4 แห่ง ด้วยกัน คือ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญใช้วิธีการฝังกลบ
และน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์หรือจ าหน่ายวัสดุเป็นรีไซเคิลแต่ไม่ได้น าเทคโนโลยีการแปรรูปพลาสติกเป็น
น้ ามันมาด าเนินการต่อ มีการด าเนินการโครงการน าขยะแลกรับบริการเมล็ดพันธุ์ผัก ขยะแลกรับบริการตัดผม
ฟรี การประกวดแฟนซีขยะรีไซเคิล การประกวดค าขวัญเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กิจกรรมขยะแลกไข่นั้นท าให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนและยังเป็นการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย โดย
ภาครัฐส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของขยะที่สามารถรีไซเคิลได้โดยเฉพาะพลาสติก และประชาสัมพันธ์ความรู้ให้
ประชาชนสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดินเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนหรืออาชีพหลักด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ มีบ่อ รองรับขยะได้ 300 ตันต่อวัน มี
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 34 แห่งมาใช้บริการมีปริมาณขยะวันละ150 ตันมีบ่อรองรับขยะมูลฝอย 1 แห่งที่
ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าใต้ดิน 
ซึ่งมีการควบคุมให้อยู่ภายในขอบเขตจ ากัดไม่ท าให้เกิดการเสื่อมเสียแก่ทัศนียภาพของพ้ืนที่และบริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลไม่ให้มีการน าของเสียอันตรายมาก าจัดรวมกับขยะ
มูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่ฝังกลบขยะมูลฝอยมีการก าจัดน้ าเสียจากกองขยะอย่างถูกต้องและมีการตรวจสอบ
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ตรวจสอบการปนเปื้อนของแหล่งน้ า ใต้ดินบริเวณใกล้เคียงเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
ภายหลังค านึงถึงทัศนียภาพของพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียง เช่น การปลูกต้นไม้ล้อมรอบเพ่ือป้องกันการปลิว
ของขยะมูลฝอย (2) เทศบาลต าบลปทุมราชวงศามีบ่อขยะรองรับขยะได้ 50 ตัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 แห่งมีขยะปริมาณ 53 ตันต่อวัน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นโดยทางเทศบาลต าบลปทุมราชวงศาเป็น
ผู้ด าเนินจัดการการเองทั้งหมด ตั้งแต่วิธีการรวบรวม การจัดเก็บ การเก็บขน การขนส่งมาในพ้ืนที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลต าบลปทุมราชวงศาด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการฝังกลบ การเทกอง การ
เผากลางแจ้ง (3) เทศบาลต าบลพนามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง มีปริมาณขยะ 27 ตันต่อวัน การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นทางเทศบาลต าบลพนาเป็นผู้บริหารจัดการ ในเรื่องของการจัดเก็บ เก็บขนขยะ
มูลฝอยทั้งหมดเพ่ือน าไปก าจัดที่พ้ืนที่ก าจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเป็นผู้ดูแลในเรื่องการ
ฝังกลบ (4) เทศบาลต าบลศิริเสนางค์ มีบ่อรองรับขยะได้ 50 ตันมี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น9 แห่งมีขยะ
ปริมาณ 42 ตันต่อวันการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นเทศบาลต าบลศิริเสนางค์ ด าเนินการจัดการเองทั้งหมด
ตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บ การเก็บขน การขนส่งมาในพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลศิริ
เสนางค์ ด้วยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการฝังกลบการเทกอง 
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4.2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
พ้ืนที่ฝังกลบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใกล้เต็มความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย และไม่สามารถขยายพ้ืนได้ใน
อนาคต ไม่มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจวิธีการท างานอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงานช ารุดพนักงานและลูกจ้างไม่เพียงพอ ภาชนะเก็บกักมีสภาพช ารุด ท าให้จัดเก็บขยะไม่
ทั่วถึง เกิดความล่าช้าในการเก็บขยะการเก็บขยะกีดขวางทางจราจรและมีการขอเคลื่อนย้ายถังขยะที่วางหน้า
บ้าน การเสนอแนะมาตรการเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ฝ่ายปฏิบัติงานน าไปปรับปรุงแก้ไขและศึกษา
วิธีแก้ไขยังไม่ประสบผลส าเร็จการขัดผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ฝังกลบขยะมูลฝอยกับโครงการใหม่ที่จะเกิ ดขึ้น
เพ่ือพัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอยถูกต่อต้านจากชุมชนโดยมีผู้มีอิทธิผลที่เสียผลประโยชน์สนับสนุน ปัญหา
จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้ประชาชนเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นรบกวน มีแมลงวันมาก ระบบน้ าธรรมชาติ
และน้ าใต้ดินไม่สะอาด มีเชื้อโรคปะปน ประชาชน ไม่มีความเข้าใจเรื่องการน าเทคโนโยลีมาจัดการขยะมูลฝอย 
มีการประท้วงเพ่ือต่อต้านการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโครงการรณรงค์ให้ประชนคัดแยกขยะไม่
ประสบความส าเร็จ เนื่องจากประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เห็นคุณค่าของขยะมูลฝอย ไม่เข้าใจระบบ
การตลาดขยะมูลฝอย อีกทั้งภาครัฐไม่มีสถานที่และวิธีการที่ถูกต้องที่สามารถรองรับการแยกขยะและเมื่อ
ประชาชนคัดแยกขยะแล้วกลับไม่มีการเก็บขยะแบบแยกเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี เศษอาหารถูกเก็บน าไป
ปนกับขยะทั่วไป เช่นเดิม 

ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยไม่สามารถด าเนินการและไม่สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีมูลค่าเพ่ือน าไป
จ าหน่ายได้ส่งผลให้มีปริมาณขยะที่ต้องน าไปฝังกลบเพ่ิมขึ้น และมีการลักลอบทิ้งขยะมีพิษในพ้ืนที่รกร้างยาก
ต่อการควบคุม นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ป่วยเป็น
โรคภูมิแพ้โรคผิวหนัง ปัญหาเกี่ยวกับขยะอันตรายที่ไม่ควรก าจัดแบบการฝังกลบ ปัญหาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิด
จากไฟในพ้ืนที่ฝังกลบ ประกอบกับไม่มีงบประมาณขยายพ้ืนที่ฝังกลบเพ่ิมไม่มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจร ปัญหาการบริหารจัดการขยะ มีการประท้วงเพ่ือต่อต้านการพัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่มีกระแสต่อต้านจากประชาชนในการขนส่งขยะมูลฝอยเข้ามาใน
พ้ืนที่เพ่ือก าจัดยังขาดแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม กับพ้ืนที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขาดการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยใน
ระยะสั้นระยะยาว การเสนอ แนะมาตรการ เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้ฝ่ายปฏิบัติงานน าไปปรับปรุงแก้ไข
และศึกษาวิธีแก้ไขยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ไม่มีงบประมาณเพียงพอในทุกๆด้านใน 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ขาดแคลน 
บุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถในการเข้ามาช่วยในการบริหารมูลฝอย ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี
ความเสี่ยงไม่มีการบริหารงานจัดการแบบ PPP จึงท าให้ภาครัฐเป็นผู้รับความเสี่ยงที่ภาคเอกชนไม่ยอมรวม
ลงทุนอาจมีหลายสาเหตุ ซึ่งไม่ว่าการออกแบบก่อสร้างและทดสอบระบบเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจท าให้เกิดต้นทุน
เพ่ิมโดยผลกระทบของ ความเสี่ยงอาจเกิดความล่าช้าและไม่คุ้มทุน ในขั้นตอนของการท าประชาวิจารณ์และ
ทดสอบระบบอีกทั้งการออกแบบโครงการและสถานที่ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่ใน
จังหวัด อาจไม่เพียงพอส่งผลต่อโครงการเลยท าให้ภาคเอกชนเห็นจุดคุ้มทุนในระยะเวลาหลายปีปริมาณขยะ
มูลฝอยไม่มากพอต่อโครงการขนาดใหญ่ ปัญหาที่จะต้องรวมมือกันกับจังหวัดใกล้เคียงเป็นปัจจัยที่ท าให้การ
ลงทุนในรูปแบบ PPP ไม่ประสบความส าเร็จ  คนไทยยังไม่ใช้ศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องดึงศักยภาพ
ของคนไทยออกมาใช้ให้เต็มที่มากกว่านี้ คนไทยปรับตัวช้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้น ยังยึดติดกับ แบบเดิมๆ จึงท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง เกิดการติดขัดกับข้อกฎหมายที่ต้องไม่
ท าอะไรที่เอ้ือประโยชน์ให้ภาคเอกชนมากเกินไปการยังไม่ให้ความส าคัญเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม และขาด
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ความช านาญการที่เกี่ยวกับโครงการก าจัดขยะมูลฝอยปลอดมลพิษ ต้องค านึงถึงการยอมรับของภาคประชา
สังคม การท าประชาพิจารณ์ไม่เป็นผลส าเร็จ ยากที่จะท าความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นที่
ยอมรับของหลายๆคนที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้เป็นอุปสรรคของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและท าให้โครงการ
ไม่ประสบความส าเร็จ   

4.3. รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญในส่วนวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยนั้นจากการสัมภาษณ์ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าการก าจัดขยะโดยการเลือก เทคโนโลยีการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการท าโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพ่ือน ามาผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Integrated Solid 
Waste Disposal) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการท าในพ้ืนที่ฝังกลบเก่า 
เริ่มจากการมีจุดพักขยะตามเทศบาล ที่ห่างไกลจากพ้ืนที่ฝังกลบที่มีอยู่เดิมเกิน 50 กิโลเมตร ใช้วิธีการคัดแยก
ขยะก่อนแล้วท าเป็นขยะอัดแท่งเพ่ือสะดวกต่อการขนส่งและสามารถขนส่งได้เป็นจ านวนมากขึ้น โดยการน า
ระบบคัดแยกขยะ เพ่ือน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การคัดแยกเพ่ือท าปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมท า
ต่อเนื่องกันมากจนถึงปัจจุบันเพราะประโยชน์ที่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์ สามารถน าไปใช้ในด้านเกษตรกรรมได้แต่
กระบวนการนี้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยลดปริมาณขยะ 
(Reduce) คัดแยกขยะออกเป็นกลุ่มขยะที่น ากลับมาใช้ซ้ าได้ (Reuse) ซ่อมแซมสิ่งของที่ใช้ได้ (Repair) ขยะที่
หมุนเวียนมาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่ได้(Recycle)ขยะมีมลพิษควรหลีกเลี่ยง (Reject)และขยะเปียกและ
ขยะพืชสด เพ่ือน ากลับไปใช้ใหม่ จ าหน่ายให้ร้านค้าของเก่า หรือทิ้งลงถังขยะตามประเภทที่เทศบาลจัดไว้ให้ 
และเก็บขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ชัดเจนเพื่อป้องกันขยะล้นและปลิวตามถนน  

จากนั้นเข้าสู่ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย แบบปลอดมลพิษ ส่วนขยะที่ฝังกลบอยู่เก่านั้นก็สามารถน า
ขึ้นมา เข้ากระบวนการคัดแยกและสามารถก าจัดโดยใช้วิธีการเผาได้ และได้พลังงานความร้อนหรือการจุด
ระเบิดความร้อนจากเตาเผามาปั่น turbine แล้ว turbine ก็ไปปั่น เจเนอเรเตอร์ได้พลังงานไฟฟ้า ส่วนความ
ร้อนที่เหลือจากการเผาไหม้แก็สหรือไอเสีย ก็เอาไปต้มน้ าในบอยล์เลอร์ ได้ไอน้ า เอามาปั่น steam turbine 
แล้วก็ไปปั่นเจนเนอเรเตอร์ต่อเพ่ือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ส่วนเศษเถ้าที่เหลือจากการเผา สามารถมาผสมกับหิน
ฝุ่นเพ่ือมาท าเป็นอิฐบล็อกได้อีกด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าต้องการให้
รัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน หรือภาครัฐลงทุนก่อสร้างและเอกชนด าเนินการ หรือให้ภาคเอกชนลงทุนและ
ด าเนินการหรือการมีส่วนร่วมของเอกชนแบบสัญญาระหว่างเอกชนและภาครัฐแบบใดก็ได้ เช่น แบบภาครัฐจะ
ให้ภาคเอกชนท าการพัฒนาและด าเนินการโครงการด้วย (Build-Operate-Transfer: BOT) หรือรูปแบบ
โครงการที่ภาคเอกชนจัดสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นจึงถือครองกรรมสิทธิ์
ความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนด (Build, Own, and Operate : BOO,  Build, 
Own, Operate and Transfer : BOOT) หรือท าโครงการPPPสามารถสนับสนุนให้ความคุ้มค่ากับจังหวัดมาก
ขึ้น ทางด้านการเงินจะช่วยให้จังหวัดนั้นสามารถประหยัดต้นทุนได้และยังสามารถแบ่งหน้าที่การบริหารความ
เสี่ยงได้ดี ที่ภาคเอกชนเข้ามาก็จะมีความสามารถในการบริหารจัดการระบบงบประมาณของภาครัฐได้ดีกว่า มี
ความเหมาะสมที่จะให้เอกชนร่วมด าเนินการจะท าให้ภาครัฐสามารถน างบประมาณดังกล่าวไปลงทุนโครงการ
อ่ืนๆได้มากขึ้นมากขึ้นทิศทางที่จะประสบความส าเร็จและการพัฒนาจะความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งก าลังคน องค์ความรู้ งานวิจัยในโครงการและในอนาคต  

ภาคเอกชนจะสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีได้ดีกว่า เพราะมีอาจบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วม
พัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากลับจังหวัดได้มากกว่า และอาจจะขยายใหญ่เป็นธุรกิจใหญ่ แต่ส่วนการบริหารจัดการ
ภาครัฐจะเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ภาคเอกชนต้องลงทุน ภาครัฐต้องพร้อม
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ที่จะออกไปท างานให้ภาคเอกชน สามารถลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านก าลังคนได้ แต่ภาครัฐไม่สามารถ
ลงทุนได้  ภาคเอกชนจะคุณภาพ มีศักยภาพในการท าโครงการ มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีการตลาดที่
ชัดเจนความพร้อมมากกว่าภาครัฐบาล แต่ภาครัฐให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ สนับสนุนภาคเอกชนอย่าง
ชัดเจน จะท าให้ถึงชุมชนและสร้างงานในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งมากขึ้น มีการเชื่อมโยง เสริม
ให้เศรษฐกิจดีขึ้น ท าให้เกิดสังคมอุดมปัญญาเกิดขึ้น คิดว่าการด าเนินงานในรูปแบบ PPP จะประสบ
ความส าเร็จได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐหรือ
การใช้งบลงทุนของท้องถิ่นเองที่มีข้อจ ากัดแต่การมีส่วนร่วมของเอกชนย่อมต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสม
และภายใต้เงื่อนไขการท างานที่เป็นธรรมประสิทธิภาพในการระดมทุนและการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น
ของเอกชนช่วยแก้ปัญหาที่เป็นข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  

ท้องถิ่นจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพ่ือการท างานร่วมกับเอกชนโดยเข้าใจถึงข้อดี
และข้อควรระวังในการท างานร่วมกับเอกชนได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้เกิดการแข่งขัน
อย่างแท้จริงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการเปลี่ยนมือจากภารกิจที่ด าเนินการโดยท้องถิ่นไปเป็นการผูกขาดโดย
เอกชนหากมีการแข่งขันอย่างแท้จริงแล้วในระยะยาวคุณภาพของการบริการของเอกชนจะมีประสิทธิภาพและ
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากร
ทั้งหมดกับการท างานโดยไม่ต้องกังวลต่อการใช้ทรัพยากรไปในกิจการอ่ืนๆที่ไม่เกิดประโยชน์แตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องกังวลกับปัจจัยทางการเมืองด้วยและการก าหนดรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมจะ
ช่วยให้เอกชนจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะของงานได้ รวมถึงสามารถจัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบ
ที่เป็นปัญหาส าคัญของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนต่างๆในจังหวัดอ านาจเจริญได้ 

 
5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปและอภิปรายผล 

5.1.1 วิธีการจัดการขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยส่วนใหญ่ใช้ วิธีการฝังกลบ 
และการเทกอง ส่วนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดการเองโดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฉวีวรรณ ชินอรุณชัย (2543) ซ่ึงได้ศึกษาขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีอัตราการเพ่ิม
ของขยะมูลฝอยและการเปลี่ยนแปลงลักษณะของขยะมูลฝอยที่สูงขึ้นจึงท าให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีปริมาณมากข้ึนและท าให้วิธีการในการจัดการขยะมูลฝอยมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งวิธีการก าจัด
การขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร มีหลายวิธี เช่น การฝังกลบ การหมักท าปุ๋ย และการเผา แต่ละวิธีมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงต้องหาวิธีแก้ที่ต้นเหตุ คือการลดการเกิดขยะจาก
แหล่งก าเนิด การน าวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า ส่วนวัสดุที่เป็นวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดขยะไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
น าไปก าจัดโดยการฝังกลบหรือเผา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอย 
 5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้แก่ (1) ปัญหาด้านวิธีการก าจัดขยะมูล
ฝอยมีพ้ืนที่ฝังกลบใกล้เต็ม (2) ปัญหาบุคคลกรที่เกี่ยวข้องขาดความช านาญการในการท างาน (3) ไม่มี
งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ (4) ติดขัดกับข้อกฎหมายที่ไม่ค่อยส่งเสริมและเอ้ือประโยชน์ให้ภาคเอกชน
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับงานของ มนูญ หวันหยี (2538) ที่ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ด้าน
เศรษฐกิจสังคม ในการจัดการขยะแบบสหการของเทศบาล ในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจุบัน
เทศบาลก าลังมีปัญหาในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการจัดการขยะของเทศบาล
และการขาดความร่วมมือของประชาชน ทั้งในการรวบรวมและการก าจัด จึงมีวัตถุประสงค์ให้มีการวางแผนใน
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การทิ้งขยะของประชาชนอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสอดคล้องกับ วัฒนา ทองชัยชนะ (2538) 
ที่กล่าวว่า ปัญหาขยะล้นเมืองในเขตเทศบาลมิได้เกิดจากประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการจัดการขยะ
ของเทศบาลที่ยังกระท าได้ไม่ทั่วถึง จึงมีการรณรงค์เรื่องการวางแผนในการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือจัดระบบการจัดการขยะใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

5.1.3  รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นตรงกันว่า
ควรใช้ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า มีการคัดแยกขยะการท าปุ๋ยหมัก ขุดขยะเก่าขึ้นมาก าจัดโดยวิธีการเผา ขยะใหม่ก าจัดโดย
วิธีการเผา เศษเถ้าที่ได้น าไปผสมท าอิฐ ก าจัดแบบครบวงจรโดยการบริหารจัดการแบบ การรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสวีเดนประสบความส าเร็จในการจัดการขยะและเพ่ิมการ
น าเข้าขยะเพ่ือพลังงานผลิตความร้อน และไฟฟ้า (ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุง
โคเปนเฮเกน พฤศจิกายน , 2555) สวีเดนประสบความส าเร็จในการจัดการขยะและเพ่ิมการน าเข้าขยะเพ่ือ
พลังงานผลิตความร้อน และไฟฟ้า สถานการณ์ความรุนแรงทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามภูมิภาค
ต่างๆของโลก ท าให้หลาย ประเทศหันมารณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง สวีเดนเป็นประเทศที่
มีกระแสรักษ์โลกอันดับต้นๆ ของโลก และประสบความส าเร็จอย่างมากในการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
(Waste recycling) โดยการจัดการ ขยะสู่พลังงาน (Waste to energy) 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
5.2.1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอ านาจเจริญนั้น ต้อง

รณรงค์การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือที่สามารถด าเนินงานให้มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริหารจัดการร่วมกันทั้งสองฝ่ายนั้น จะช่วยพัฒนาชุมชนและสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี เพ่ือการตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพ้ืนที่และภาครัฐบาล ให้มีความส าเร็จของการ
พัฒนาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนถาวร ซึ่งไม่เพียงได้ความเจริญเข้ามาในจังหวัดแล้วนั้น ยัง
ได้วิธีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจและเพ่ิมงานให้ประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น
ด้วย  

5.2.2. แนวทางในการด าเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ านาจเจริญนั้น ควรต้องมี
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน โดยมีอ านาจเพียงพอในการตัดสินใจ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญมีความเหมาะสมที่จะด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมากที่สุด สามารถ
ด าเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆได้อีกด้วย การสนับสนุนการบริหารจัดการจากภาคเอกชนทั้ง
การเพ่ิมพูนความรู้เทคโนโลยีและงบประมาณที่สามารถน าไปใช้ในด้านอ่ืนอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ านาจเจริญ  

 
5.3.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.1. ควรศึกษาและติดตามผลวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดอ านาจเจริญในลักษณะอนุกรมเวลา

เพ่ือดูพัฒนาการของการก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดอ านาจเจริญ หรืออาจน าแนวคิดดังกล่าวไปเทียบเคียง
ศึกษาในจังหวัดอ่ืน เพ่ือศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ 

5.3.2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยในต่างประเทศ ที่
การพัฒนามากข้ึน แล้วน าแนวคิดดังกล่าวมาท าการสัมภาษณ์เจาะลึก กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าผลไปพัฒนา
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แนวทางการก าจัดมูลฝอยในจังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดอ่ืน ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบต่อเนื่อง 
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