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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดั
ปทุมธานีโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมและน ามาประยกุตใ์ชใ้น 3 ดา้น คือ
ปัญหาขยะมูลฝอย สภาพพ้ืนท่ี และความตอ้งการของประชาชน ผลการศึกษาพบวา่ จงัหวดัปทุมธานีมีปัญหาขยะมูล
ฝอยตกคา้งสูงสุดติด 1 ใน 6 ของประเทศ ครัวเรือนส่วนใหญ่ท้ิงขยะมูลฝอยโดยไม่คดัแยก และน าไปก าจดัแบบท้ิงเท
กอง รวมทั้งมีการคดัคา้นโครงการสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่จากประชาชนในพ้ืนท่ีเสมอ ดา้นสภาพพ้ืนท่ี
โดยรวมของจงัหวดัปทุมธานีเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าจึงเกิดน ้ าท่วมบ่อยคร้ัง ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีแกไ้ขปัญหาขยะมูล
ฝอยโดยวา่จา้งบริษทัเอกชนเขา้มารับขยะมูลฝอยไปก าจดันอกพ้ืนท่ีซ่ึงตอ้งอาศยังบประมาณจากส่วนกลาง ส่วนภาค
ประชาชนต้องการให้ปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงขยะมูลฝอยเดิมให้ดีข้ึนมากกว่าการสร้างพ้ืนท่ีก าจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ จงัหวดัปทุมธานีควรปรับปรุงพ้ืนท่ีท้ิงขยะมูลฝอยเดิมใหก้ลายเป็นบ่อฝังกลบขยะ
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมถึงควรมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
มากข้ึนหากจะสร้างพ้ืนท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่ 

 

ABSTRACT 
This qualitative research was studied the problem in strategic of waste management in Pathum Thani. 

Documentation analysis together with in-depth interviews with all stakeholders were conducted on three perspectives 
i.e., the degree of problem, the area, and the managing approach. The result showed that Pathum Thani ranked among 
the one-sixth provinces that facing the un-managed waste leftover amount.  The waste was disposed without 
separation and directly transfer to the site. The authority has been outsourcing (subsidized by the central government) 
the company to handle it.  Also, the plan to acquire the new disposal site was not supported.  Since the residents 
foreseen the situation in the different way, they demand using the existing area with the upgrading ( if applicable) 
rather than acquiring the new sites and expected the official to implement a joint decision making throughout the 
acquisition of any new landfill site. 
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บทน า 
 จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ (2557) ระบุวา่ ปี พ.ศ. 2556 มี
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ จ านวน 26.77 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาถึง 2 ลา้นตนั ซ่ึงปริมาณขยะ
เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตวพ์าหะน า
โรคโดยเฉพาะยงุและหนู ส่งกล่ินเหม็นรบกวน ประชาชนมีปัญหาเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ทศันียภาพไม่สวยงาม 
(วิธวฒัน์ สวาศรี และคณะ, 2548) นอกจากน้ียงัมีการปนเป้ือนของสารอินทรีย ์สารอนินทรีย ์เช้ือโรค แบคทีเรีย และ
สารพิษต่างๆ จากน ้ าชะขยะมูลฝอย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้ าผิวดิน และน ้ าใตดิ้น น าไปสู่อนัตรายต่อผูใ้ชน้ ้ าและ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัในแหล่งน ้ า อีกทั้งขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไวน้าน ๆจะมีก๊าซท่ีเกิดจากการหมกัข้ึน ไดแ้ก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซ
ชีวภาพซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได ้และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์) ท่ีมีกล่ินเหมน็  เน่ืองจากการจดัการขยะ
ในปัจจุบนัท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เช่น การท้ิงเทกองบนดินโดยตรง การเผาโดยไม่บ าบดัควนั การลกัลอบท้ิงขยะ
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) รวมถึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบมีวธีิการจดัการขยะมูลฝอย
ไม่ดี เช่น สถานท่ีก าจดัขยะไม่เพียงพอ ไม่คดัแยกขยะ การสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยแห่งใหม่ประชาชนต่อตา้น  
 ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบโรดแมปการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายเม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยกรมควบคุมมลพิษผลกัดนัให้ “การจดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ” โดยมีเป้าหมาย 
ภายใตแ้ผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 คือ 1) อตัราการก าจดัขยะมูลฝอย ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 2) อตัราการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึน โดยจงัหวดัปทุมธานีติดเป็น 1 ใน 6 จงัหวดัท่ีมีขยะมูลฝอยตกคา้งมากท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายให้
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วนภายใน 6 เดือน โดยบ่อขยะน้ีเป็นแบบท้ิงเทกองบนพ้ืนดิน และกองสูงเกินจนลน้บ่อ ท าให้ส่งกล่ิน
เหม็นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงทางจังหวดัได้แก้ไขปัญหาโดยว่าจ้าง
บริษทัเอกชนมาขนขยะมูลฝอยไปก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมถึงจงัหวดัตอ้งมีรูปแบบการจดัขยะมูลฝอยท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการดว้ยในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวติของประชาชนและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ดว้ยเหตุน้ีทางผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะเสนอแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ เหมาะกบัสภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดัและความตอ้งการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การจดัการปัญหามูลฝอยท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและเหมาะกบัสภาพพ้ืนท่ีของ

จงัหวดัและความตอ้งการของประชาชน 
 
กรอบแนวคดิการวจิยั 
 การศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีใชเ้ทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เป็น
กรอบในการน าเสนอแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีไดม้าวเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัปทุมธานีโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์
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สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร(SWOT Analysis) และน า SWOT Matrix มาด าเนินการประเมิน และวิเคราะห์ เพื่อ
จดัท าเป็นแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1   กรอบแนวคิด 
 
 

การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 

 

บริบทภายนอก : Context 
- นโยบายของภาครัฐ 

- สภาพพ้ืนท่ีตามภูมิศาสตร์และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

- สภาพเศรษฐกิจ 

- การสนบัสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน 

 

ปัจจัยน าเข้า : Input 

 

 

สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
- ปริมาณและแหล่งก าเนิดขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
- ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
กล่ินเหมน็ น ้าเน่าเสีย สตัวพ์าหะ
น าโรค 
- ปัญหาดา้นสุขภาพ เช่น โรค
ระบบทางเดินหายใจ 
- การจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน 

ความต้องการของประชาชน 
- วิธีการก าจดัขยะมูลฝอยท่ี
รู้จกั 
- รูปแบบและ/หรือวิธีการท่ี
คาดวา่เหมาะส าหรับการก าจดั
ขยะมูลฝอยในชุมชน 
- ภาระค่าใชจ่้ายท่ียอมรับได้
ในการจดัเก็บขยะมูลฝอย 
 

กระบวนการ : Process 
- นโยบายของทอ้งถ่ิน 
- แผนงาน/โครงการ 
- การน าแผน/โครงการไปปฏิบติั 
- การติดตามประเมินผลตามนโยบาย 
- กระบวนการแกไ้ขปรับปรุง 

 

ผลผลติ : Product 
- ผลการด าเนินงาน 
- การบรรลุ

วตัถุประสงค/์
เป้าหมาย 

 

ผลกระทบ  : Impact 
- เศรษฐกิจ 
- สงัคม 
- ส่ิงแวดลอ้ม 

วิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี(SWOT Analysis) 

แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของปทุมธานี (TOWS Matrix) 

- 1283 -



  HMO15-4 
 
 

วธีิการวจิยั 
ผู ้วิจัยได้ออกแบบเค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth Interviews)                  

การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ 
หนงัสือ เอกสารวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดก้ าหนดค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
โดยการสมัภาษณ์เป็นการสอบถามมีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions)ท่ีออกมาโดยเฉพาะกบั
กลุ่มตวัอย่างในแต่ละประเภท และแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้
สมัภาษณ์ จ านวน 7 ขอ้ ส่วนท่ี 2 การจดัการขยะมูลฝอย แบ่งเป็นปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชน การจดัการขยะมูลฝอย
ภายในบา้น และการจดัการขยะมูลฝอยภายในทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน 12 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ความตอ้งการของประชาชนในการ
ก าจดัขยะมูลฝอย จ านวน 10 ขอ้ ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ ตามล าดบั และมีการประชุมกลุ่มยอ่ยกบัผูน้ าชุมชน เจา้หนา้ท่ีรัฐ 
และนกัวชิาการหรือNGOs เพื่อวเิคราะห์ SWOT หาแนวทางการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของจงัหวดัปทุมธานี 
 จากนั้นผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต โดยการจบัประเด็น
หลกัของเร่ือง (Traits) แลว้น าเสนอเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพ่ือสรุปเน้ือหา ความคิดเห็นและขอ้มูลท่ีคน้พบ 
แลว้น าเสนอตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์แต่ละหัวขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาและ
กรอบแนวคิดท่ีไดเ้สนอไว ้เพ่ือน ามาสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและครบถว้น
มากท่ีสุด ผูว้ิจยัเลือกใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) และเก็บขอ้มูลดว้ยการ
จดบนัทึกและบนัทึกเสียงใน 3 ประเด็นหลกั คือปัญหาขยะมูลฝอย วิธีการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัและอนาคต 
อุปสรรคในการท างาน และขอ้เสนอแนะ  ควบคู่การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)  

ประชากร คือ ชาวจงัหวดัปทุมธานีและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง จ านวน 2 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและเจ้าหน้าท่ีกรม
ควบคุมมลพิษ 2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี เจา้หน้าท่ี
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี และเจา้หน้าท่ีส านักงานพลงังานจงัหวดัปทุมธานี 3) 
หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 4 ท่าน 4) นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและ/หรือองค์กรพฒันา
เอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม (NGOS) จ านวน 3 คน 5) ผูน้ าชุมชน จ านวน 3 ท่าน  และ 6) ประชาชนทัว่ไป จ านวน 16 ท่าน 
รวมผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญัทั้งส้ิน 31 ท่าน 

โดยวิธีท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่างในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่  1) การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ส าหรับกลุ่ม หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค นักวิชาการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ NGOs 2) การเลือกตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เน่ืองจากในพ้ืนท่ีศึกษา
สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ อ าเภอท่ีไม่มีแหล่งก าจดัขยะมูลฝอย อ าเภอท่ีมีแหล่งก าจดัขยะมูลฝอย และอ าเภอท่ี
ก าลังจะมีโครงการสร้างแหล่งก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ อ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวงและอ าเภอสามโคก 
ตามล าดบั ภายหลงัจากการแบ่งชั้นภูมิจะเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงกบัหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน 
และเลือกตวัอยา่งแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) กบักลุ่มประชาชน 
 
จริยธรรมการวจิยั  

ผูว้ิจัยยึดหลักการ 3 ประการในการศึกษาวิจัย คือ หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลัก
คุณประโยชน์ไม่ก่ออนัตราย (Beneficence) และหลกัความยติุธรรม (Justice)โดยไม่เปิดเผยช่ือของผูใ้หส้มัภาษณ์เพ่ือไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั รวมถึงไม่ล าเอียงในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวจิยั 
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 จากการศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูมี้ส่วนได้
เสียและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม พบว่า บริบทภายนอก (Context) ของจังหวดัปทุมธานี  ประกอบด้วย 
นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพพ้ืนท่ีตามภูมิศาสตร์และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการสนบัสนุนช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน ดงัน้ี  

1) นโยบายภาครัฐพบว่า จงัหวดัปทุมธานีมีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล ตามท่ี
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบโรดแมปการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 
2557 โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ และได้จัดท าแผนการจัดการมูลฝอยชุมชนและของเสีย
อันตราย เพ่ือแก้ไขปัญหามูลฝอยชุมชนในภาพรวมของประเทศให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการ                    
บูรณาการ  ประกอบดว้ยการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมจดัท าแผนแม่บทในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ด าเนินการคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางร่วมมือกบัภาคเอกชนเพ่ือด าเนินการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นพลงังาน 

2) สภาพเศรษฐกิจ จากแผนพฒันาจังหวดัปทุมธานีพ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน) ระบุว่า โครงสร้าง
เศรษฐกิจปทุมธานีเติบโตด้วยภาคอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองการจ้างงานส่วนใหญ่จึงอยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ส่วนภาคการเกษตรปัจจุบนัหดตวัลงเร่ือยๆ แต่ขา้วยงัคงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของ
จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงประชาชนคนท่ี 1 กล่าวว่า “ในอดีตพ้ืนท่ีรอบๆ น้ีเป็นสวน เป็นนาทั้ งหมด แต่ปัจจุบันหายไป
หมดแลว้ กลายเป็นบา้นจดัสรร ผูค้นส่วนใหญ่ก็ท าอาชีพรับจา้ง” 

แต่ประชาชนคนท่ี 2 กล่าววา่ “ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญั และประจกัษ์ท่ีชดัเจนก็คือพ้ืนท่ีเชียงรากใหญ่เป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ์แหล่งน ้ าดิบ  เป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีหล่อเล้ียงคนกรุงเทพมหานครจ านวน  11 ลา้นชีวิต  จุดท่ี  2  แหล่งน ้ าดิบของ
กระแช จะเป็นแหล่งน ้ าดิบหล่อเล้ียงคนปทุมธานีอีกกวา่ลา้นชีวติ  ฉะนั้นตรงน้ีถือเป็นห่วงโซ่อาหารส าคญัท่ีใชไ้ม่ใช่แค่
บริโภค  เป็นห่วงโซ่ส าคญัในระบบเศรษฐกิจท่ีใชผ้ลิตอาหารซ่ึงส่วนใหญ่อยูท่ี่กรุงเทพมหานคร  ฉะนั้นตรงน้ีถา้เกิดผล
กระทบ  หรือวิกฤตอะไรท่ีมีสารปนเป้ือนไหลลงสู่คูคลองต้นน ้ าดิบ  นั้ นคือส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร” ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัคณะรัฐมนตรีมีมติ  เม่ือวนัท่ี  17  เมษายน  2522  ก าหนดพ้ืนท่ีแหล่งน ้ าดิบเพ่ือการประปานครหลวงวา่ 1. 
ไม่อนุญาตใหต้ั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีน ้ าท้ิงประกอบดว้ยสารเป็นพิษประเภทโลหะหนกั  วตัถุมีพิษท่ีใชใ้น
การเกษตรและสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพิษ 2.ไม่อนุญาตใหต้ั้งหรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีน ้ าท้ิงปริมาณเกินกวา่วนัละ 
50 ลูกบาศกเ์มตร  ทั้งน้ีไม่รวมน ้ าหล่อเยน็  

จะเห็นไดว้า่ พ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีแหล่งเกษตรกรรมลดลง แหล่งอุตสาหกรรมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมและบา้นจดัสรร และมีประชากรหนาแน่นข้ึน ซ่ึงหากมี
มลพิษเกิดข้ึนยอ่มส่งกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนจ านวนมาก 

3) สภาพพ้ืนท่ีตามภูมิศาสตร์และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จงัหวดัปทุมธานีเป็นท่ีราบลุ่มโดยมีแม่น ้ าเจา้พระยา
ไหลผา่นใจกลางจงัหวดัและแบ่งพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่น ้ า
เจา้พระยา ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีในเขตอ าเภอลาดหลุมแกว้กบัพ้ืนท่ีบางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก  กบัฝ่ังตะวนัออก
ของจงัหวดัหรือบนฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีอ าเภอเมืองบางส่วน อ าเภอธญับุรี  อ าเภอคลองหลวง  อ าเภอ
หนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และอ าเภอสามโคกบางส่วน ในฤดูฝนจะเกิดน ้ าท่วมบริเวณพ้ืนท่ีราบริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา
เป็นบริเวณกวา้ง และก่อให้เกิดปัญหาอุทกภยัในพ้ืนท่ีฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจ้าพระยา ส่วนพ้ืนท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้ า
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เจา้พระยาจะมีปัญหาน ้ าท่วมนอ้ยกวา่  เน่ืองจากมีคลองชลประทานจ านวนมากจึงสามารถควบคุมปริมาณน ้ าได ้มีแหล่ง
น ้ าธรรมชาติรวม 570 แห่ง  

ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ประมาณร้อยละ 64.25 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แต่ปัจจุบนัมี
แนวโน้มลดลง เน่ืองจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์ยายตัวมากข้ึน อีกทั้ งยงัเป็นท่ีรวมศูนยข์องสถาบันการศึกษาและ
สถาบนัวิจยัต่างๆ ท่ีส าคญั และเศรษฐกิจเติบโตอยา่งรวดเร็ว กลายเป็นสังคมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม ท าให้มีผูค้นทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศเขา้มาอยู่อาศยัในจงัหวดัปทุมธานีจ านวนมาก (แผนพฒันาจงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2557-
2560 (ฉบบัทบทวน), 2558) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนคนท่ี 3 กล่าววา่ “เชียงรากใหญ่น ้ าท่วมทุกปี โดยเม่ือปี 2554 น ้ า
ท่วมมิดชั้น 1 ของบา้น อีกทั้งท่ีดินบริเวณน้ีท าการเกษตรโดยเฉพาะพืชสวนครัว”  ในขณะท่ีประชาชนคนท่ี 4 กล่าววา่ 
“เขตเทศบาลต าบลหนองเสือมีลกัษณะเป็นดอน ท าให้ไม่เคยน ้ าท่วมเลย แต่ตรงอ่ืนท่วมหมด แลว้ยา่นน้ีก็ยงัเป็นท่ีนาอยู่
มาก ไม่ค่อยมีโรงงานอุตสาหกรรม”  

จะเห็นได้ว่าสภาพพ้ืนท่ีตามภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากสัมภาษณ์และการศึกษาขอ้มูล
เอกสาร พบวา่ สภาพพ้ืนท่ีโดยรวมเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้ า จึงเกิดปัญหาอุทกภยับ่อยคร้ัง ยกเวน้ในบางพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีดอน 
เช่น เขตเทศบาลต าบลหนองเสือ ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแต่เดิมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ใชเ้พ่ือการเกษตร แต่ปัจจุบนัก็เร่ิมลด
นอ้ยลง 

4) การสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบวา่ จงัหวดั
ปทุมธานีเป็นแบบท้ิงเทกอง (Open Dump) ซ่ึงด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการจ านวน 4 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐบาล 
2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองและเทศบาลเมืองปทุมธานี และของเอกชน 2 แห่ง แต่บ่อขยะไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยท่ีจะ
จดัการไดใ้นแต่ละวนั (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558)โดยเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนภูมิภาคคนท่ี 1 กล่าววา่ “การจดัการขยะ
ของอ าเภอคือ จดัเก็บจากครัวเรือนแลว้ขายใหเ้อกชนไปก าจดัท่ีอ่ืน ซ่ึงจะมีทั้งท่ีอยธุยาและสระบุรี ซ่ึงในอนาคตหากใน
จงัหวดัปทุมธานีเองตอ้งมีสถานท่ีก าจดัภายในจงัหวดั คิดวา่การสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด 
แต่ตอ้งสร้างในพ้ืนท่ีห่างไกลชุมชนและให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจเพ่ือให้ประชาชนยอมรับ จะไดไ้ม่เกิดการคดัคา้น
เช่นท่ีมีมาโดยตลอด” แต่ประชาชนคนท่ี 5 กล่าววา่ “ขยะท่ีบา้นมีนอ้ย ท่ีบา้นก็ไม่มีถงัของเทศบาล เลยเผาเองขา้งๆ บา้น
อาทิตยล์ะหน”  

จะเห็นไดว้า่จงัหวดัปทุมธานีมีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัครัวเรือนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยจะมีทั้งการเผาเอง การรวบรวมและจดัเก็บโดยทอ้งถ่ิน ซ่ึงในระดบัทอ้งถ่ินเองจะมีวิธีก าจดัขยะท่ี
แตกต่างกนัอีกเช่นกนั โดยบางพ้ืนท่ีจะเทขยะมูลฝอยกองรวมกนัไวจ้นมีปริมาณมากๆ แลว้ใหเ้อกชนมาขนออกไปก าจดั
ท่ีอ่ืน บางพ้ืนท่ีจะรวบรวมและขนส่งไปก าจดันอกพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัเอกชน 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย สถานการณ์ขยะมูลฝอยและความต้องการของประชาชน ดังน้ี              
1) สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 
แหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตวพ์าหะน าโรค ส่งกล่ินเหมน็รบกวน ทศันียภาพไม่สวยงาม น ้ าเน่าเสีย นอกจากน้ี ยงัเกิดไฟไหม้
บ่อขยะมูลฝอย เช่น บ่อขยะเทศบาลเมืองลาดสวาย และบ่อขยะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เจา้หน้าท่ีภาครัฐส่วนภูมิภาคคนท่ี 2 กล่าววา่ “ตอนน้ีปทุมธานีมีขยะมหาศาลประมาณ 1,800 ตนัต่อวนั ไม่รวมตลาด
ไทย ตลาดส่ีมุมเมือง ซ่ึงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีจะรวบรวมโดยทอ้งถ่ินหรือเอกชนไปท้ิงเทกองไวต้ามท่ีต่างๆ บางครัวเรือนก็เผา
เอง” เจา้หนา้ท่ีภาครัฐส่วนกลางคนท่ี 1 กล่าววา่ “สภาพของจงัหวดัปทุมธานี มีปัญหาขยะแอบท้ิงเยอะมาก ตามถนนจะ
มีขยะท้ิงเตม็ไปหมด ส่วนใหญ่จะเป็นเอกชน ซ่ึงดูแลว้สกปรกมาก  ซ่ึงเป็นแบบน้ีในเกือบทุกทอ้งถ่ิน”  
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จะเห็นไดว้า่ ปัญหาขยะมูลฝอยสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมากเน่ืองจากก าจดั
ไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล ซ่ึงทางจงัหวดัตอ้งเร่งแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั โดยสอดคลอ้งกบักรมควบคุมมลพิษจากรายงาน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยของกรมควบคุมมลพิษ (2557) ระบุว่า ปี พ.ศ. 2556 จังหวดัปทุมธานีเป็น
จงัหวดัท่ีสกปรกอนัดบัท่ี 25 ของประเทศ มีขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 5.4 แสนตนัต่อปี หรือประมาณ 1,500 ตนัต่อวนั 
และมีปริมาณขยะมูลฝอยเก่าสะสม 50,000 ตนั ซ่ึงเป็นของบริษทัรักษบ์า้นเรา จ ากดั ท าใหจ้งัหวดัปทุมธานีจดัอยู ่1 ใน 6 
จงัหวดัพ้ืนท่ีวกิฤตท่ีตอ้งเร่งจดัการปัญหาขยะมูลฝอยสะสมอยา่งเร่งด่วน 

2) ความตอ้งการของประชาชน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมีความ
ตอ้งการจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีของตนเอง แต่จะเกิดความขดัแยง้ในกรณีท่ีมีการก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
แห่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นการก าจดัดว้ยวิธีใดก็ตาม โดยประชาชนคนท่ี 6 กล่าววา่ “ถา้จะให้สร้างท่ีท้ิงขยะตรงน้ีคงไม่ได ้
เพราะวา่ไม่มีท่ีดินเหลือแลว้” เช่นเดียวกบัท่ีประชาชนคนท่ี 7 กล่าววา่ “จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะตรงไหนก็ได ้พ้ืนท่ีไหน
วา่งก็สร้างไปแต่อยา่มาสร้างใกลบ้า้นฉัน” ในขณะท่ีประชาชนคนท่ี 8 กล่าวว่า “หนองเสือมีท่ีดินเยอะแยะ แต่ว่าเป็น
ของเอกชนนะ ถา้ถามวา่ตรงไหนมีท่ีพอจะสร้างท่ีท้ิงขยะ คิดวา่น่าเป็นท่ีวา่งท่ีอยูร่ะหวา่งคลอง 10 กบั คลอง 11” ส่วน
ประชาชนคนท่ี 9 กล่าววา่ “หนองเสือมีท่ีวา่งท่ีเหมาะจะสร้างท่ีท้ิงขยะ แต่อยูเ่กือบๆ ติดนครนายก เพราะตรงนั้นเป็นท่ี
นา ไม่มีชุมชน แต่ใจจริงควรจะสร้างท่ีท้ิงขยะท่ีใกลก้บัแหล่งก าเนิดขยะมากกว่า ถา้ขยะตรงไหนเยอะก็น่าจะสร้างท่ี
ก าจดัตรงนั้น ค่าเก็บขยะจะไดถู้กๆ เพราะทุกวนัน้ีจ่าย 30 บาทต่อเดือนก็แพงแลว้”  ประชาชนคนท่ี 10 กล่าววา่ “ท่ีป้า
อยากให้ท าคือ  ต าบลใครต าบลมนั ไม่อยากให้มารวมขยะกนั” และประชาชนคนท่ี 11 กล่าววา่ “มีหลายทางเลือกคือ      
1.ให้ขายขยะให้ TPI ท่ีสระบุรี 2.ถา้ตอ้งการสร้างศูนยก์ าจดัขยะ ให้ท าต าบลใครต าบลมนั 3.มีกฎหมายคดัแยกขยะ         
4. การเก็บขยะ ใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบมีการคดัแยกขยะ 5. ก่อนด าเนินโครงการฯ ควรแจง้ใหชุ้มชนทราบล่วงหนา้”  
 นอกจากน้ี นกัวชิาการคนท่ี 1 กล่าววา่ “เร่ืองแกปั้ญหาขยะ จริงๆ ก็ตอ้งวา่กนัไปครบวงจรการจดัการขยะ 
โดยหลกัการควรจะตอ้งเร่ิมจากตน้ทางแยกขยะให้ไดม้ากท่ีสุดก่อนไปฝ่ังกลบหรือเตาเผา มนัเร่ืองสุดทา้ยแลว้ ถา้ท า
เร่ืองแรกๆ ได้ก่อน เผลอๆ อาจไม่จ าเป็นตอ้งสร้างก็ได้” นักวิชาการคนท่ี 2 กล่าวว่า “การสร้างโรงไฟฟ้าขยะเป็น
ทางออกท่ีดีแต่ควรไปสร้างแหล่งเดิมท่ีมีขยะอยูแ่ลว้”ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีภาครัฐส่วนกลางคนท่ี 2 กล่าววา่ “มนัก็ตอ้ง
แกปั้ญหาท่ีตน้ทางคือ อบต. ท่ีผา่นมาปทุมธานีไม่มีท่ีก าจดัขยะท่ีชดัเจนของภาครัฐ โนน้เกิดเสร็จก็ไปท่ีอยธุยา แต่เด๋ียวน้ี
นโยบายเป็นวาระแห่งชาติ เขาไม่ใหไ้ป บา้นใครบา้นมนั ดูแลกนัเอาเอง”  

จะเห็นได้ว่า ความต้องการของประชาชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  กลุ่มท่ีต้องการให้สร้าง
โรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ และกลุ่มท่ีไม่ไดเ้จาะจงรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยแต่ขอให้มีการจดัการ  แต่อยา่งไรก็
ตาม ประชาชนเกือบทั้ งหมด มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยควรอยู่ห่างจากท่ีพกัอาศัยหรือ
ห่างไกลชุมชนของตนเอง 

ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบดว้ยนโยบายของผูบ้ริหาร แผนงาน/โครงการ และการน าแผน/โครงการ
ไปปฏิบติั ดงัน้ี 1) นโยบายของผูบ้ริหาร จากการศึกษาพบวา่ แผนแม่บทในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย จงัหวดัปทุมธานี (2558) มียุทธศาสตร์ 4 ขอ้คือ 1. การก าจดัขยะมูลฝอย (เก่า) ตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดั
ขยะมูลฝอย 2. การสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 3. การวางมาตรการทางกฎหมายการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคล้องกับ
เจา้หน้าท่ีรัฐส่วนภูมิภาคคนท่ี 1 กล่าววา่ “จงัหวดัปทุมธานีไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือวา่จา้งบริษทัเอกชนมา
ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล” ดา้นประชาชนคนท่ี 12 กล่าววา่ “เทศบาลมีโครงการรับซ้ือขยะ 
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ป้าก็คดัแยกขยะท่ีขายได้ไปขายให้เทศบาลประจ า” ซ่ึงสอดคล้องกับโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายของกรมควบคุมมลพิษท่ีก าหนดการด าเนินงานเร่งด่วนในกิจกรรมจดัการขยะเก่าสะสมพ้ืนท่ีวิกฤต 6 จงัหวดั 
โดยให้ผูว้่าราชการจงัหวดั ก ากบัดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น สั่งปิดบ่อขยะมูลฝอยชัว่คราว 
เพิกถอนใบอนุญาต สั่งปรับปรุงบ่อขยะเพ่ือลดผลกระทบเบ้ืองตน้ และก าจดัขยะตกคา้งอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
และสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานตามแผนการจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย 10 ประการดว้ย 

2) แผนงาน/โครงการ จังหวดัปทุมธานีได้ด าเนินการตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายของกรมควบคุมมลพิษในการแปรรูปพลงังานจากขยะ โดยเลือกพ้ืนท่ีต าบลเชียงรากใหญ่เป็นพ้ืนท่ีตั้งโครงการ
เพ่ือสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะ ซ่ึงปัจจุบนัโครงการอยูร่ะหวา่งการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัโครงการขบัเคล่ือนนโยบายบริหารจดัการขยะของรัฐบาลโดยความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
เอกชนของจงัหวดัปทุมธานีท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 นอกจากน้ี จงัหวดัปทุมธานีไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหา
ขยะมูลฝอยตามโรดแมปการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของกรมควบคุมมลพิษ ไดแ้ก่ ด าเนินการก าจดัขยะ
มูลฝอยสะสมจ านวน 50,000 ตนัเสร็จแลว้โดยใชง้บประมาณจากส่วนกลาง, จดัท าแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตรายจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการจดัท า, ร่วมมือและสนบัสนุนภาคเอกชนในการสร้างโรงไฟฟ้า
จากพลงังานขยะภายในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าสัมภาษณ์ของเจา้หน้าท่ีภาครัฐส่วนกลางคนท่ี 2 กล่าวว่า 
“ในโรงเรียนต่างๆ จะมีนโยบายคดัแยกขยะ และออกกฎระเบียบขอ้กฎหมาย เช่น ห้ามท้ิงขยะ ท้ิงแลว้จะปรับ และ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ภาคเอกชน เขา้มาด าเนินการพลงังานไฟฟ้าโดยใชข้ยะเป็นเช้ือเพลิงตามโรดแมป” และเจา้หนา้ท่ี
ส่วนทอ้งถ่ินคนท่ี 1 กล่าววา่ “คนเราตอ้งมีจิตส านึก คุณท้ิงขยะทุกวนัจนเต็มปทุมธานี จะเอาน าไปท้ิงตรงไหน ถา้จะ
ไม่ใหส้ร้างโรงไฟฟ้าตอ้งตอบไดว้า่จะท ายงัไง”  

3) การน าแผน/โครงการไปปฏิบติั จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบวา่ แผนแม่บทในการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี (2558) กล่าววา่ ปิดหรือปรับปรุงสถานท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอยเดิมให้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการทุกแห่ง บงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเอกชนท่ีด าเนินการ
ไม่ถูกตอ้งให้ให้ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง จดัการขยะตกคา้งสะสมให้ถูกหลกัวิชาการในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของ
ภาครัฐบาลและเอกชนทุกแห่งส่งเสริมการจดัการขยะในครัวเรือนสถานศึกษาและโรงงานทุกแห่ง ส่งเสริมภาคเอกชน
ลงทุนการแปรรูปขยะเป็นพลงังาน โดยผูน้ าชุมชนคนท่ี 1 กล่าววา่ “ในเขตเทศบาลน้ีทุกบา้นเลขท่ีจะมีถงัขยะใหค้นละ 1 
ใบ ซ่ึงทางเทศบาลจะไปเก็บอาทิตยล์ะคร้ัง นอกจากน้ี จะมีถงัรีไซเคิลแยกให้อีก 1 ถงัด้วย ส าหรับปริมาณขยะมี
ประมาณอาทิตยล์ะ 2 ตนั โดยปัจจุบนัเพ่ิมกวา่เท่าตวัเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจากประชากรแฝงและพวกขาจรท่ีขบัรถ
มาท้ิงขยะในถงัขยะของเทศบาล” และผูน้ าชุมชนคนท่ี 2 กล่าวว่า “ในชุมชนมีโครงการขายขยะให้เทศบาล โครงการ
รณรงคค์ดัแยกขยะมากมาย แต่ไม่ประสบความส าเร็จมากนกั เพราะเวลาเรียกประชุมทีก็มีชาวบา้นมาฟังนอ้ย”   

ดา้นประชาชนคนท่ี 13 กล่าววา่ “ไม่เห็นมีเจา้หน้าท่ีคนไหนเดินมาให้ความรู้เร่ืองขยะเลยนะ อยา่งเร่ือง
คดัแยกเรารู้อยู่แลว้ว่าขยะไหนขายไดเ้ราก็เก็บไว ้รู้เองทั้งนั้น ไม่เคยมีใครมาบอก”  จะเห็นไดว้่าการด าเนินการตาม
แผนงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐเขา้ถึงประชาชนไม่ครบถว้น เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่ทัว่ถึง 4) การติดตาม
ประเมินผลตามนโยบาย จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐและผูน้ าชุมชน พบว่า การด าเนินโครงการต่างๆ ไม่มีการ
ประเมินผลอยา่งเป็นทางการ และ 5) กระบวนการแกไ้ขปรับปรุงยงัไม่มีการด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งเป็นรูปธรรม
หากยงัไม่ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากส่วนกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐส่วนภูมิภาคคนท่ี 1 กล่าววา่ “ขยะท่ี
ตกคา้งอยูรั่กษบ์า้นเราก็ทยอยขนไปท้ิงท่ีอ่ืนจนใกลห้มดแลว้หลงัจากส่วนกลางอนุมติังบประมาณมาให”้ 
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ด้านผลผลิต (Product) ประกอบดว้ยผลการด าเนินงานและการบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย ดงัน้ี 1) ผลการ
ด าเนินงานสถานท่ีก าจดัขยะในปัจจุบนัของจงัหวดัปทุมธานีเป็นแบบท้ิงเทกอง (Open Dump) ซ่ึงด าเนินการไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการมีทั้งหมด 4 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองคูคต ซ่ึงสร้างแลว้เสร็จตั้งแต่ปี 2541 แต่
ไม่สามารถเปิดใช้ได้เน่ืองจากประชาชนคดัค้าน และเทศบาลเมืองปทุมธานี ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2541 เน้ือท่ี
ประมาณ 238 ไร่ แต่ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากถูกประชาชนร้องเรียนจ านวนมากเน่ืองจากบ่อขยะ
รองรับขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถท่ีจะจดัการไดใ้นแต่ละวนั (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) และของเอกชน 2 
แห่ง อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการจดัเก็บรวมรวบขยะมูลฝอยจากครัวเรือนอยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของจงัหวดัซ่ึงแบ่งเป็น 64 เขตพ้ืนท่ี แบ่งเป็นเขตเทศบาล 27 แห่งและเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 37 
แห่ง แต่มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียง 47 แห่งเท่านั้นท่ีมีการให้บริการจดัเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 
ส าหรับสถานท่ีขยะมูลฝอยเน่ืองจากบ่อขยะของรัฐทั้งสองแห่งไม่สามารถด าเนินการไดปั้จจุบนัจึงน าไปท้ิงท่ีต าบลบาง
ไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

2) การบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการในจงัหวดั ปัญหาขยะมูลฝอยจึงสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาชนโดยรอบ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า
จากพลงังานขยะท่ีเชียงรากใหญ่ประชาชนยงัคงคดัคา้น 

ด้านผลกระทบ (Impact) ประกอบดว้ย เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 1) เศรษฐกิจ ในบางชุมชนท่ี
โครงการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ก็จะท าให้ประชาชนส่วนหน่ึงมีรายไดจ้ากการเก็บขยะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีประชาชนคนท่ี 
14 กล่าววา่ “ท่ีบา้นจะคดัแยกขยะท่ีขายไดเ้อาไวใ้ห้แม่ เพราะแม่แก่แลว้ไม่ไดท้ างานอะไร จะไดมี้รายไดจ้ากตรงน้ี ใน
ขณะเดียวกนัการมีบ่อขยะก็ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไ์ม่เติบโต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประชาชนคนท่ี 15 กล่าววา่ “ท่ีดิน
ขา้งบา้นมีคนจะมาขอซ้ือตั้งหลายสิบลา้น จะท าบา้นจดัสรร แต่พอรู้วา่มีกองขยะเขาก็ไม่ซ้ือ”  

2) สังคม ประชาชนคดัคา้นการก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะในพ้ืนท่ีชุมชนตวัเองเสมอ เน่ืองจากปัญหาจาก
ขยะมูลฝอยท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ วิถีชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีประชาชนคน 16กล่าววา่ “บ่อขยะ
ขา้งๆ บา้นท าใหป้้าเดือดร้อนมาก อาศยัอยูใ่นบา้นไม่ไดเ้ลย จนตอ้งร้องเรียนไปขอใหปิ้ด”  

3) ส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ปัญหาจากกองขยะท าให้เกิดกล่ินเหม็น น ้ าเน่าเสีย และสัตวพ์าหนะน าโรคเป็นหลกั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัท่ีวิธวฒัน์ และคณะ (2548) กล่าววา่ ปัญหาท่ีเกิดจากมูลฝอยชุมชนซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในหลายๆ 
ดา้นไม่วา่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (Pollution) ซ่ึงท าใหส่ิ้งแวดลอ้มต่าง ๆ ของชุมชนเกิดมลพิษ เช่น น ้ าเสีย อากาศ
เสีย การปนเป้ือนของดิน หรือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและแมลงต่าง ๆ (Breeding Places) 
 
วิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี (SWOT Analysis) โดยการประชุมกลุ่มย่อยกับผูน้ าชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีรัฐ และนกัวชิาการหรือNGOs เพื่อวเิคราะห์แนวทางการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของจงัหวดัปทุมธานี 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในในส่วนของจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ของจังหวดัปทุมธานี
ประกอบดว้ยสถานการณ์ขยะมูลฝอย ความตอ้งการของประชาชน นโยบายของทอ้งถ่ินแผนงาน/โครงการการน าแผน/
โครงการไปปฏิบติัการติดตามประเมินผลตามนโยบายและกระบวนการแกไ้ขปรับปรุง ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  การวเิคราะห์ปัจจยัภายในการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 
ประเมนิ ผลการวเิคราะห์ 
จุดแข็ง (Strengths) S1 จงัหวดัไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง 

S2 ประชาชนเขม้แขง็ มีความรู้ ความเขา้ใจ ต่อรองกบัหน่วยงานรัฐได ้
S3 หน่วยงานรัฐส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินตอบรับนโยบายจากส่วนกลาง 
S4 หน่วยงานรัฐส่วนทอ้งถ่ินด าเนินแผนงานเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นรูปธรรม 

จุดอ่อน (Weakness) W1 การจดัการขยะมูลฝอยท าไดช้า้เพราะตอ้งรองบประมาณจากส่วนกลาง 
W2 ไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการในจงัหวดั 
W3 ประชาชนปฏิเสธสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยหากอยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนตนเอง 
W4 การด าเนินงานต่างๆ ของภาครัฐประชาสมัพนัธ์ไม่ถึงประชาชนอยา่งครบถว้น จึงท าให้
โครงการต่างๆ ไม่ประสบความส าเร็จ หรือประชาชนไม่รับทราบ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ในส่วนของโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ประกอบด้วย 

นโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพพ้ืนท่ีตามภูมิศาสตร์และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน และการสนบัสนุนช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอ่ืนดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2  การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 
ประเมนิ ผลการวเิคราะห์ 
โอกาส (Opportunities) O1 นโยบายภาครัฐในทุกระดบัสอดคลอ้งกนั 

O2 บริษทัเอกชนสนใจลงทุนท าธุรกิจขยะมูลฝอยในจงัหวดั 
O3 สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยเดิมสามารถปรับปรุงได ้
O4 มีพ้ืนท่ีเหมาะสมหากตอ้งสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยใหม่ 

อุปสรรค (Threats) T1 ประชาชนไม่เช่ือมัน่การท างานของภาครัฐ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอย จึงมีการคดัคา้นโครงการต่างๆ มาโดยตลอด 
T2เศรษฐกิจของจงัหวดัเติบโตดว้ยภาคอุตสาหกรรม จึงมีประชากรแฝงและปริมาณขยะมูล
ฝอยเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

 
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของปทุมธานี (TOWS Matrix) 

การท า TOWS Matrix เป็นการท าเพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอหรือแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3  TOWS Matrix ส าหรับแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของปทุมธานี 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส (Opportunities) 

S1+O3 ของบประมาณจากส่วนกลางมา
ปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะเดิมให้ถูกต้อง
ตามหลกัวิชาการ ซ่ึงจะท าให้ลดผลกระทบ
ต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้มได ้
S3+O2 หน่วยงานรัฐส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ินร่วมมือกบัเอกชนในโครงการพฒันา
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในจงัหวดั 

W3+O4 สร้างความ รู้ความ เข้าใจกับ
ประชาชนเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยใน
จงัหวดั 
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ตารางที ่3  TOWS Matrix ส าหรับแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของปทุมธานี (ต่อ) 
 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

อุปสรรค (Threats) 

S4 +T1 หน่วยงานรัฐส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ถึง
ประชาชน ทั้ งในด้านความสัมพันธ์ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงการร้องเรียน
ต่ างๆ  และ เร่ งด า เนิ น การแก้ไขความ
เดือดร้อนนั้นโดยเร็วและใชห้ลกัการส่ือสาร
แบบสองทาง 

W3+T2 ก าหนดกฎระเบียบว่าด้วยแนว
ทางการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง 
และป ระชาสั มพัน ธ์ ให้ ป ระชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง และจดัรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อหาแนวทางการ
จดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีท่ี
ส อ ด ค ล้อ งกั บ ค ว าม ต้ อ งก าร ข อ ง
ประชาชนเพื่อลดความขดัแยง้ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจุบันจังหวดัปทุมธานีได้
ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยใช้งบจากส่วนกลางท่ี คสช. อนุมัติ
งบประมาณจ านวน 526.94 ลา้นบาท จดัท าแผนแม่บทในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดั
ปทุมธานี ด าเนินการคดัแยกมูลฝอยชุมชนตั้งแต่ตน้ทาง และร่วมมือกบัภาคเอกชนเพ่ือด าเนินการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลงังานซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐตามโรดแมปการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ของกรมควบคุม
มลพิษ (2557) แต่ปัญหาขยะมูลฝอยยงัคงมีอยูเ่น่ืองดว้ยจ านวนประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนจาการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ซ่ึงสอดคลอ้งกับขอ้มูลจ านวนประชากรจงัหวดัปทุมธานีในแผนพฒันาจังหวดัปทุมธานีพ.ศ.2557-2560 ท่ีกล่าวว่า 
ปทุมธานีมีประชากรเพ่ิมข้ึนทุกปีและมีประชากรแฝงเขา้มาเป็นแรงงานในสถานท่ีก่อสร้าง ตลาดสดและโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้การท าการเกษตรของจังหวดัลดน้อยลงไปแม่ว่าสภาพพ้ืนท่ีจะเหมาะแก่การเพาะปลูกซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัปทุมธานีท่ีกล่าววา่ ภูมิประเทศ
ของจังหวดัเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเอ้ือแก่การเพาะปลูก แต่การใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากการ
ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพมหานครจนเกิดการขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม
 แมว้า่ขยะมูลฝอยตกคา้งจะหมดไปแลว้แต่ปัญหาขยะมูลฝอยยงัมีอยูต่่อเน่ือง สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างย ัง่ยืนของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคามของวธิวฒัน์ และคณะ (2548) ท่ีกล่าววา่ มูลฝอย
ชุมชนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ดา้นไม่วา่จะก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (Pollution) เช่น น ้ าเสีย อากาศเสีย 
การปนเป้ือนของดิน หรือเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของเช้ือโรคและแมลงต่าง ๆ (Breeding Places) และท าให้ผูท่ี้พกัอาศยัอยู่
ในบริเวณดงักล่าวเส่ียงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ไดง่้าย อีกทั้งแต่ละครัวเรือนยงัขาดการจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกั
วิชาการ ขาดการคดัแยกก่อนท้ิง แลว้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการจดัเก็บและก าจดัแบบท้ิงเทกอง ซ่ึงมีไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ท าให้ เอกชนเข้ามารับก าจัดขยะมูลฝอยบางส่วนไปก าจัดท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาฯ และสระบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) ท่ีกล่าววา่จงัหวดัปทุมธานีเป็นแบบ
ท้ิงเทกอง (Open Dump) ซ่ึงด าเนินการไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการมีทั้ งหมด 4 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐบาล 2 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองและเทศบาลเมืองปทุมธานี และของเอกชน 2 แห่ง แต่บ่อขยะไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยท่ีจะจดัการได้
ในแต่ละวนั และแมว้า่ปัจจุบนัจะมีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานขยะแต่ก็ถูกคดัคา้นจากประชาชนเสมอเพราะไม่ไวใ้จ
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การด าเนินงานของภาครัฐ ดา้นประชาชนยงัไม่ตระหนักถึงปัญหาของการจดัการขยะมูลฝอย ไม่ตอ้งการเสียค่าก าจดั
ขยะสูง และปฏิเสธสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยหากอยูใ่กลชุ้มชนของตนเอง เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัการขยะท่ีดีท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นภาครัฐและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งสร้างความรู้
ความเขา้ใจกบัประชาชนเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยและใหป้ระชาชนไดร่้วมตดัสินใจเลือกแนวทางจดัการขยะมูลฝอย
ดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนบา้นเมืองบวัอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลเมืองบวั 
อ าเภอเกษตรวสิัย จงัหวดัร้อยเอ็ดของไพจิตร วสันตเสนานนท์ และคณะ (2548) วา่ แนวคิดพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 
(Concept of Participation) เกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั ความเดือดร้อนหรือความไม่พึงพอใจร่วมกนั 
และการตกลงใจร่วมกนัของประชาชนท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา 

ดงันั้นจงัหวดัปทุมธานีควรสร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการโดยปรับปรุงสถานท่ี
ก าจดัขยะมูลฝอยเดิมให้ดีข้ึนและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการโดยอาจพิจารณาด าเนินงานในลกัษณะของโครงการน าร่อง 
เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานและน าไปสู่การลดความขดัแยง้ในการก่อสร้างสถานท่ีก าจดัขยะมูล
ฝอยแห่งใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดงัแนวทางท่ีกรมควบคุมมลพิษ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการจดัการมูลฝอยชุมชนวา่ 
แนวทางเบ้ืองตน้ท่ีจะท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง มีดังน้ี 1) การฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 2) การพฒันา
สมรรถนะในการก าจดัขยะมูลฝอย 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 4) ส่งเสริมสงัคมรีไซเคิล 
5) ส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยมาผลิตพลงังาน (WTE)ในขณะเดียวกนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งตอ้งมีแผน
บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยเร่ิมตั้งแต่การคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง  
ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีไดใ้นงานวจิยับางส่วนไดรั้บมอบหมายจากผูแ้ทน ซ่ึงส่งผลใหค้วามคิดเห็นบางประการอาจไม่น าไปสู่
การปฏิบติัได ้
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและอภิปรายผลในขา้งตน้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยัต่อไปว่าอาจเพ่ิม
ประเด็นการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อค านวณหาความคุม้ค่าในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการต่างๆ  เพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการเลือกรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
เอกสารอ้างองิ 
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