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ปัญหาสิ ่งแวดล้อมเมืองที ่น ่ากังวลใจมากที ่ส ุดสำหรับ

ผู้บริหารท้องถิ่นคงหนีไม่พ้นเรื่องขยะกับน้ำเสียชุมชนแม้ว่า

จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบซ้ำร้ายนับ

วันจะมีความรุนแรงมากขึ ้นเรื ่อยๆหลายปีมานี ้นักวิชาการและผู ้มี

ประสบการณ์ด้านการจัดการขยะได้ให้ความเห็นถึงสาเหตุของความ

ล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาขยะของท้องถิ่นว่าเป็นเพราะสังคมไทย

มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาปลายท่อซึ่งหมายถึงการแก้ไขปัญหาด้วยการ

ก่อสร้างระบบกำจัดโดยไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือ

การลดการเกิดขยะความเห็นเช่นนี้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะ

สมัยใหม่ที่ถูกนำมากำหนดเป็นนโยบายแนวทางและมาตรการสำหรับ

การจัดการขยะในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ต่างๆในยุโรปแนวทางการจัดการดังกล่าวเรียกว่า“ลำดับความสำคัญ

ของการจัดการขยะ” (Waste Management Hierarchy)ที่มีพื้นฐาน

มาจากมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยหรือPreventiveMeasureเน้นถึง

การแก้ปัญหาขยะด้วยการลดปริมาณแทนที่จะต้องสูญเสียงบประมาณ

จำนวนมากไปกับการก่อสร้างระบบกำจัดเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วผลจาก

ความเห็นดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงโดยเริ ่มมีการพัฒนา

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะเกิดขึ้น

กิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อการลดและคัดแยกขยะได้

กลายเป็นกิจกรรมที่ทุกท้องถิ่นต้องบรรจุไว้ในแผนงบประมาณประจำปี

ของท้องถิ่น
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นักวิชาการด้านการจัดการขยะได้ให้เหตุผลถึงการที่การจัดการขยะ

ที่ดีต้องเริ่มต้นจากต้นทางคือเมื่อขยะได้รับการคัดแยกขยะบางส่วนถูก

นำกลับไปใช้ใหม่ได้(Reuse)บางส่วนนำกลับไปแปรรูปใหม่ได้(Recycle)

และเมื่อแยกขยะที่เผาไหม้ได้ก็สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน

ในรูปแบบต่างๆเช่นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการเผา(Wasteto

Energy)หรือนำไปผลิตแท่งเชื้อเพลิง(RefuseDerivedFuel-RDF)ส่วนขยะ

อินทรีย์ก็นำไปทำปุ๋ยหรือผลิตไบโอก๊าซได้

การที่ชี ้ให้เห็นถึงสารพัดประโยชน์เช่นนี้ก็เพื่อต้องการตอกย้ำถึง

ความสำคัญของการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิด

ก็เกิดขึ้นกับสังคมไทยเมื่อนักพัฒนาโครงการได้จับเอาวิธีการกำจัดขยะ

แบบต่างๆมารวมกันโดยตั้งชื่อใหม่เป็นการกำจัดขยะแบบผสมผสานหรือ

แบบครบวงจรจากนั้นจึงจับวางระบบคัดแยกขยะไปไว้ส่วนหน้าทำหน้าที่

คัดแยกขยะก่อนส่งขยะประเภทต่างๆตามระบบที่ผสมผสานไว้ระบบ

คัดแยกส่วนหน้าจึงทำหน้าที่แทนการคัดแยกขยะจากต้นทางพร้อมกับ

ตั้งสมมติฐานว่าสังคมไทยไม่พร้อมกับการคัดแยกขยะ

ในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนักรัฐเน้นแต่การแก้ปัญหาผลกระทบจาก

ขยะด้วยการก่อสร้างระบบกำจัดที่ส่วนใหญ่เป็นระบบฝังกลบแต่แล้ว

ระบบฝังกลบที่ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาการถูกใช้งานไม่ต่างไปจาก

พื ้นที ่เทกองเป็นสาเหตุให้รัฐสูญเสียงบประมาณจำนวนมากโดยไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ปัจจุบันสูตรสำเร็จของโครงการกำจัดขยะแบบ

ครบวงจรถูกนำเข้ามาแทนที ่งานก่อสร้างระบบฝังกลบโดยโครงการ

ประกอบด้วยระบบคัดแยกระบบทำปุ๋ยเตาเผาและพื้นที ่ฝังกลบใช้

งบประมาณเพิ ่มขึ ้น5-6เท่าของงบประมาณในการก่อสร้างสถานที ่

ฝังกลบเพียงอย่างเดียวเวลานี้ระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรดังกล่าว

เริ่มทยอยปรากฏผลออกมาแล้วว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่คาดไว้และ
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บางแห่งก็ปรากฏภาพเครื่องจักรที่ถูกทิ้งเสียหายปัญหาก็ยังคงไม่ได้รับการ

แก้ไขเช่นเดิมแต่ความสูญเสียด้านงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

ที่ยกตัวอย่างเช่นนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่

พูดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าต้องเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและ

ต้องคิดแบบยั่งยืนเป็นหลักการสำคัญที่ต้องทำกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ขยะหรือน้ำเสียชุมชนหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประเด็นสำคัญๆจากที่ได้มีโอกาสทำงาน

ร่วมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องที่จะมีเอกชนสนใจลงทุนในกิจการขยะหรือ

น้ำเสียชุมชนของท้องถิ่น

ไม่นานมานี้รัฐได้สนับสนุนการลงทุนของเอกชนในกิจการของ

ท้องถิ่นโดยการเห็นชอบในเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะและการผลิต

พลังงานจากขยะซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับท้องถิ่นจะเข้าใจในรายละเอียด

จนทำให้ท้องถิ่นเชื่อตามความเห็นของรัฐและตกลงให้เอกชนมาลงทุนด้วย

การใช้เทคโนโลยีนั้นๆแต่สุดท้ายเอกชนก็ไม่สามารถพัฒนาโครงการได้

เพราะติดขัดเรื่องงบประมาณในการลงทุน

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายท้องถิ่นการที่เอกชนไม่สามารถ

พัฒนาโครงการต่อได้แม้ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดกับเอกชนเองเพราะ

รัฐหรือท้องถิ่นไม่ได้ร่วมลงทุนด้วยแต่แท้ที่จริงประชาชนกลับเป็นฝ่ายสูญ

เสียโดยการเสียโอกาสที่จะได้รับการบริการสาธารณะที่ดีจากท้องถิ่น

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะรัฐและท้องถิ่นละเลยการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการอย่างจริงจังแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมทั้งฝ่าย

รัฐและท้องถิ่นที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ

โดยไม่ทำให้ผลประโยชน์ของชาวบ้านเสียหาย
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สำหรับเรื่องน้ำเสียชุมชนอาจารย์ดร.สมพงษ์หิรัญมาศสุวรรณ

ได้ช่วยเรียบเรียงหลักการและวิธีการของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งมี

พื้นฐานจากแนวคิดเช่นเดียวกันคือเน้นถึงการแก้ปัญหาจากแหล่งกำเนิด

ด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและการเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้

ท้องถิ่นสามารถบริหารดำเนินการได้เองจึงขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้

ณโอกาสนี้ด้วย

สุดท้ายหนังสือเล่มนี้ได้รับการรวบรวมและจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่

ขึ้นได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบัน

พระปกเกล้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
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เมื่อประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ น้ำเสีย 

อากาศเสียหรือปัญหามลภาวะอื ่นๆ องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นมักสะท้อนถึงความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหาที่เกิน  

ขีดความสามารถของท้องถิ่นที่จะแก้ไขตามลำพัง แตกต่างไปจากการ  

แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภคทั่วไป อย่างเช่น งานก่อสร้างถนน ซ่อมแซม

สะพาน งานขุดคลอง ติดตั้งท่อระบายน้ำ ทำทางเท้าหรืองานก่อสร้าง

ตลาดสดที่ท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่มีขีดความสามารถ มีประสบการณ์ที่จะ

บริหารจัดการได้เอง ด้วยเหตุนี ้ ท้องถิ ่นจึงยังต้องการให้รัฐมีบทบาท

สนับสนุนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

20 กว่าปีที่ผ่านมา รัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่นโดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบรวบรวม/บำบัด  

น้ำเสียและระบบกำจัดขยะมาอย่างต่อเนื่อง ประเมินได้ว่ามีการจัดสรร  

งบประมาณไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัด



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

�

บทนำ 

น้ำเสีย และมากกว่า 30,000 ล้านบาทเพื่อการสร้างระบบกำจัดขยะ แม้จะ

ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่จากการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ   

ที่ดำเนินการภายใต้งบประมาณดังกล่าวพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของ  

ท้องถิ่นยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและเบ็ดเสร็จ  

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

สรุปว่า การที่ท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนมา

จากสาเหตุ 3 ประการ ประการแรก ท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 

ประการที่สอง ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากการให้บริการหรือ

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารจัดการ ดำเนินงานและบำรุง

รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ประการที่สาม ท้องถิ่นขาดทักษะ

ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น 1 

รศ. ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะกล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ปัจจัยแรก เกิดจากการที่ภารกิจของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

ทั้งที่เป็นภารกิจที่กำหนดตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลางตามแผน

และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจน 

ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในฐานะหน่วยดำเนินงานเพื่อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาล ภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนทำให้ท้องถ่ินไม่สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สอง เป็นข้อจำกัดทางด้านขนาด

 1  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการ

นำร่องการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549). 
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ทรัพยากรทางการบริหารและการเงินของท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก มีผลต่อ  

ขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินภารกิจของท้องถิ่น ภารกิจ

บางด้านต้องอาศัยทรัพยากรและความรู ้ ความชำนาญเฉพาะด้านที ่  

ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง สอดคล้องกับข้อสรุป

ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

ปัจจัยที่สาม เกิดจากสภาวะไร้เอกภาพในการบริหารจัดการในพื้นที่ต่างๆ 

อันเนื่องมาจากการดำรงอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก

จำนวนมากซึ ่งโดยส่วนใหญ่มีศักยภาพในเชิงการบริหารค่อนข้างต่ำ 

สภาพการณ์เช่นนี ้จะไม่เอื ้อประโยชน์ต่อการจัดทำภารกิจที ่ต้องการ

เอกภาพในการวางแผนและปฏิบัติการ รวมถึงปัญหาความไม่เหมาะสม

ของขนาด (Economy of Scale) ในการจัดทำภารกิจที่ต้องอาศัยทรัพยากร

และความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน2 สำหรับประเด็นนี ้ เป ็นปัญหาเชิง

โครงสร้าง ดังน้ันในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมจึงได้ใช้วิธีการจัดกลุ่มท้องถิ่น (Cluster) เพื่อให้ท้องถิ่น  

ใกล้เคียงรวมตัวกันจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การก่อสร้างระบบ

บำบัดน้ำเสียรวม ระบบกำจัดขยะรวมหรือการพัฒนาแหล่งน้ำบริโภค  

ร่วมกัน และคาดหวังว่าการจัดกลุ ่มท้องถิ ่นจะช่วยแก้ปัญหาสภาวะ  

ไร้เอกภาพและปัญหาความไม่เหมาะสมของขนาดของโครงการ 

ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบริหารดำเนินการ

และปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือ

จากการสนับสุนนโดยตรงจากรัฐซึ ่งมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันแล้ว รัฐได้  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ที่

สามารถสนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ปัจจุบันแนวทาง

 2  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้นแบบบันทึก

ข้อตกลงเพื่อการจัดกลุ่มพื้นที่การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2549). 
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ดังกล่าวได้รับความสนใจจากท้องถิ่นและเอกชน เป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะ

ช่วยให้ท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะและการ

จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาอื่นๆ ของท้องถิ่น 

 

การจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

เมื่อกล่าวถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม เราจะได้ยินคำว่า “อย่างยั่ง

ยืน” ต่อท้ายเสมอ ทำไมการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องอย่างยั่งยืน? คงตอบ

ได้ไม่ยาก ก็เพราะเราต้องการให้เกิดประสิทธิผลหรือผลประโยชน์ต่อ  

สิ่งแวดล้อมและสังคมมนุษย์ในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่ผลที่จะได้เฉพาะ

หน้า ซึ่งตรงกับคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความหมายไว้ว่า เป็นการ

พัฒนาที่คำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนอง

ต่อความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต 

คำนึงถึงความเป็นองค์รวมเนื่องจากการกระทำสิ่งใดจะส่งผลกระทบต่อ  

สิ่งอื่นๆ ด้วยและยอมรับเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ 

บางท้องถิ่นกังวลใจว่า หากเราจะทำงานโดยยึดหลักการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนแล้ว ทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นจะต้องเน้นแต่เรื่องกิจกรรมด้าน

อนุรักษ์ธรรมชาติหรืองานด้านส่ิงแวดล้อมจนขาดการพัฒนาสาธารณปูโภค 

อื่นๆ ไม่ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไม่ยอมรับการลงทุนภาค

อุตสาหกรรม หากเป็นเช่นนั้น ท้องถิ่นก็จะขาดศักยภาพทางเศรษฐกิจ   

แต่ความจริงแล้วการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการดำเนินการที่ต้องคำนึงถึง

ความเหมาะสมและความสมดุลท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ทำให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดโดยต้องคำนึงตลอดเวลาว่า  

โลกนี ้มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที ่จำกัด เมื ่อใช้หมดหรือ  

เสียหายแล้วเป็นเรื่องยากที่จะหามาทดแทน การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการ
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ดำเนินงานที่เน้นถึงการป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

มนุษย์ในอนาคต 

การประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั ่งยืน เมื่อเดือน

กันยายน พ.ศ. 2545 ณ นครโยฮันเนสเบอร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ มีข้อสรุป 

เป็นคำประกาศว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสาระสำคัญที่ต้องคำนึง 3 ประการ ประการ

แรก คนและช ุมชนเป ็นส ่วนหน ึ ่ งของ  

สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจึงต้องคำนึงถึงการเพิ่มขึ้น

ของจำนวนประชากร การเปลี ่ยนแปลง  

วิถีชีวิตและความต้องการใช้ทรัพยากรที ่

เพิ ่มมากขึ ้น ประการที่สอง ทรัพยากร 

ธรรมชาติบางอย่างเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป 

เช่น แร่ธาตุ บางอย่างสามารถฟื้นตัวได้แต่

ต้องใช้เวลา เช่น ป่าไม้ จึงต้องมีการใช้

อย่างระมัดระวังและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และ ประการสุดท้าย การใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติในกระบวนการผลิตและการ

บริโภคมีการปล่อยของเสียและมลพิษตาม

มาเสมอ จึงควรทำการป้องกันเสียตั้งแต่ต้น

โดยการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและจากการบริโภค ซึ่งจะช่วย

ลดผลกระทบและลดต้นทุนได้มากกว่าการบำบัดและแก้ไขภาวะมลพิษ  

ที่เกิดขึ้นในภายหลัง 3 

 

      

เป็นเรื่องยากที่จะให้ท้องถิ่น
บริหารจัดการทุกเรื่อง
ให้มีประสิทธิภาพ
โดยปราศจากความร่วมมือ
หรือการสนับสนุนจาก
ประชาชนท้องถิ่นอื่นๆ
หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและจากเอกชน

 3  Division for Sustainable Development, UN Department of Economic and 

Socia l Affa i rs , The Uni ted Nat ions. “Johannesburg Declaration on 

Sustainable Development,” ; available from http://www.un.org/esa/sustdev/

documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm ; accessed 24 December 2009. 
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ภารกจิการจดัการสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่

งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นภารกิจหลักของท้องถิ่น  

ที ่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 290 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่  

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายบัญญัติอย่างน้อย

ต้องมีสาระสำคัญ คือ 1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ 2) การเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอก

เขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

ในพื้นที่ของตน 3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือ

กิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ

สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และ 4) การมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่น  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไม่ได้จำกัด

ภารกิจของท้องถิ ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม

เฉพาะในเขตพื้นที่ของตนเองเท่านั้น แต่ยังกำหนดเป็นภารกิจที่ต้องเข้าไป

มีส ่วนร ่วมในพื ้นท ี ่อ ื ่นๆ ในกรณีท ี ่อาจเก ิดผลกระทบต่อค ุณภาพ  

สิ ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที ่ของตนอีกด้วย 

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังกำหนดภารกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดทำแผน

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การจัดทำผังเมืองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทาง

น้ำและทางระบายน้ำ การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีและบำรุง
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รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การดูแลรักษาที่สาธารณะ การรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการจัดการขยะ

มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เป็นต้น  

[ 4 ] 

[ 4 ] 

ภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภารกิจด้านอื่นๆ ที่มากมาย 

เป็ น เ รื่ อ งยากที่ จ ะ ให้ท้ อ งถิ่ นบริ หารจั ดการทุ ก เ รื่ อ ง ให้ มี

ประสิทธิภาพโดยปราศจากความร่วมมือหรือการสนับสนุนจาก

ประชาชน ท้องถิ่นอื่นๆ หน่วยงานราชการส่วนกลางและจาก

เอกชน  

      

 





บทที่
ขยะชุมชน

SolidWaste2
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การจัดการกับปัญหาขยะของสังคมไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยน

ผ่าน จากที่เราเคยให้ความสำคัญกับวิธีการหรือเทคนิคใน

การกำจัดที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว ไปสู่ยุคใหม่ที่ให้ความ

สำคัญกับมาตรการป้องกันหรือการจัดการกับปัญหาที่ต้นทางหรือแหล่ง

กำเนิด พร้อมๆ กับหลักการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ช่วงเวลาเช่นนี้อาจเกิดความสับสนในการเลือกแนวทางที่ถูกต้อง

และเหมาะสม อะไรคือการจัดการกับปัญหาที่ต้นทาง อะไรคือการกำจัด

ปลายทาง 

เวลานี้ท้องถิ่นเริ่มคุ้นชินกับคำว่า “ลดและคัดแยกขยะ” “การ

จัดการขยะแบบครบวงจร” คำว่า “รีไซเคิล” หรือ “กระบวนการ 3R” 

จากที่เคยแต่รับฟังคำบรรยายทางวิชาการถึงข้อดี ข้อเสียของเทคโนโลยี

หรือวิธีกำจัดแบบต่างๆ พร้อมกับการส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรม

แนวใหม่หลากหลาย เช่น กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ การใช้
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ขยะชุมชน (Solid Waste) 

ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนการนำเสนอของหน่วยงาน

ต่างๆ ให้ท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น ท่ามกลางสิ่งใหม่เหล่านี้ 

ท้องถิ่นจะเลือกแนวทางใดสำหรับการจัดการกับปัญหาขยะในท้องถิ่น  

ของตน 

ปัจจุบันนโยบายสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะมีอิทธิพล  

ต่อการจัดการขยะของประเทศ การใช้มาตรการทางการเง ินทำให้  

ผลตอบแทนการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานจากขยะมีความเป็นไปได้

มากขึ้น จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติกับท้องถิ่นที่จะต้องเลือกระหว่างการ

ลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดเพื่อลดปริมาณขยะ กับการพัฒนา

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดที่มีต้นทุนการลงทุนสูงและต้องมีปริมาณขยะ

มากจึงจะคุ้มทุน ทั้งสองด้านนี้จะสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้หรือไม่ 

อย่างไร  

เนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย ประเภทของขยะ 

สถานการณ์ปัญหาขยะ จนถึงนโยบายด้านการจัดการขยะของรัฐซึ่งถือ

เป็นแนวทางหรือกรอบให้ท้องถิ่นดำเนินการ นอกจากนั้น จะได้กล่าวถึง

หลักการลำดับความสำคัญของการจัดการขยะ (Waste Management 

Hierarchy) ที่เปรียบเสมือนแนวทางการจัดการขยะในยุคใหม่  
 

ความหมายของขยะชุมชน

ชาวบ้านมีปัญหาเรื่องรถขยะไม่ยอมเก็บของเหลือใช้ เช่น เครื่องใช้

ไฟฟ้าชำรุด เฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ที่นอนเก่า หรือเศษกิ่งไม้ที่ทิ้งไว้หน้าบ้าน 

ทำให้ต้องร้องเรียนไปที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่น หรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินพิเศษ  

ให้เจ้าหน้าที่รถเก็บขนขยะ ยิ่งช่วงที่มีงานก่อสร้างหรือต่อเติมบ้าน จะมี  

เศษวัสดุก่อสร้างกองไว้หน้าบ้าน แต่รถเก็บขนขยะไม่ยอมเก็บให้จนต้อง

จ้างรถรับจ้างจากที่อื่นมาขนไปทิ้ง  
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ชาวบ้านเข้าใจว่าอะไรที่ตนเองไม่ใช้แล้ว และต้องการทิ้ง คือขยะ  

ที่ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บ ขณะที่ท้องถิ่นกำหนดคำจำกัดความของขยะ  

ที ่แตกต่างออกไป ความเข้าใจในความหมายที ่แตกต่างเช่นนี ้ ดูแล้ว

เหมือนเป็นเรื่องเล็กๆ แต่มันได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการทำงานของท้องถิ่น

และการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ชาวบ้านเพื่อช่วยให้การให้บริการเป็น

ประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ท้องถิ่น

ใช้อ้างอิงในภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมมากที่สุดได้ให้คำจำกัดความว่า 

ขยะ หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บ

กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  

ทางวิชาการได้ให้ความหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ 

เช่น ขยะ หมายถึง สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภค 

ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็น

ของแข็งหรือกากของเสีย (Solid waste) มีผลเสียต่อสุขภาพกาย

และจิตใจ จำแนกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตรายหรือขยะพิษ และขยะทั่วไป 4 

ในแง่ของชาวบ้าน ขยะคือสิ่งของหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและต้องการ

ทิ้ง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจถึงเกณฑ์

ในการทิ้ง การจัดเก็บและกำจัดขยะแต่ละประเภท เช่นวิธีการทิ้งและการ

เก็บขนขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งโดยทั่วไปท้องถิ่นจะจัดวิธีเก็บ

แยกจากขยะทั่วไป 

 4  อรุณี ชัยสวัสดิ์, [http://www.tistr.or.th/t/publication], 24 ธันวาคม 2552. 
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การกำหนดความหมายจึงไม่ใช่การถกเถียง ตีความทางวิชาการ 

แต่จะสะท้อนถึงความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะของท้องถิ่น จะให้

ชาวบ้านทิ้งขยะอย่างไร จะจัดเก็บขยะอย่างไร ควรแยกขยะอย่างไร จะสื่อ

ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของท้องถิ่นอย่างไร จะให้ชาวบ้าน

มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะอย่างไร ในโอกาสข้างหน้า หากท้องถ่ิน 

ต้องการจัดจ้างเอกชนทำงานเก็บขนขยะแทน อะไรบ้างที่อยู่ในคำจำกัด

ความของขยะที่ท้องถิ่นต้องจ่ายค่าบริการจัดเก็บให้กับเอกชน 

ในประเทศญี่ปุ ่น แต่ละท้องถิ ่นกำหนดประเภทของขยะเพื ่อให้  

ชาวบ้าน ร้านค้า สำนักงานคัดแยกแตกต่างกัน การกำหนดดังกล่าวขึ้นกับ

วิธีการเก็บขนและการกำจัดของท้องถิ่นนั้นๆ เช่นท้องถิ่นที่มีการกำจัดด้วย

เตาเผาการคัดแยกจะเน้นขยะที่เผาไหม้ได้ กับขยะที่เผาไหม้ไม่ได้เป็นหลัก 

แต่ในท้องถิ่นที่ต้องการทำปุ๋ยอินทรีย์ก็จะมีการแยกขยะอินทรีย์เพิ่มขึ้น  

การให้ความหมายและแบ่งประเภทของขยะ จึงควรเริ่มจากความ

เข้าใจภาพรวมของการจัดการขยะในท้องถิ่นของตนก่อนโดยไม่จำเป็นต้อง

คัดลอกมาจากท้องถิ ่นอื ่น จากนั้นจึงทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรื ่อง  

ความหมายและประเภทของขยะ วิธีการทิ ้งและวิธีจัดเก็บขยะแต่ละ

ประเภท ตัวอย่างเช่น เราจะกำหนดให้กิ่งไม้หรือเศษวัสดุก่อสร้างเป็นขยะ

ที่ต้องจัดเก็บตามปกติ หรือต้องมีการจัดเก็บแยกต่างหาก 

มีตัวอย่างที่กรุงเทพมหานครให้คำจำกัดความและแบ่งประเภท  

ของขยะ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ในกรณีของกิ่งไม้จากการตกแต่งต้นไม้ของ

ชาวบ้านกับเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านจะให้

ชาวบ้านจัดการอย่างไร  

[ 6 ] 

 (Solid waste)  4 
4

                                         
4 , [http://www.tistr.or.th/t/publication], 24  2552.
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 กรุงเทพมหานครให้ความหมายของขยะไว้ในข้อบัญญัติและแบ่ง

ประเภทของขยะเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการจัดการ 

 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 

ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่น

ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น 

 “มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า มูลฝอยอื่นใดที่มิใช่มูลฝอยที่ย่อยสลาย

ได้ มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 

 “มูลฝอยที่ย่อยสลายได้” หมายความว่า มูลฝอยประเภทเศษอาหาร 

เศษพืชผัก ผลไม้ รวมตลอดสิ่งอื่นใดที่เป็นอินทรียวัตถุที่สามารถย่อยสลาย  

เน่าเปื่อยที่ไม่ใช่มูลฝอยติดเชื้อและไม่ใช่มูลฝอยอันตราย 

 “มูลฝอยที่กลับมาใช้ใหม่ได้” หมายความว่า มูลฝอยซึ่งสามารถนำ

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ เช่น กระดาษ 

แก้ว โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม เป็นต้น 

 “มูลฝอยอันตราย” หมายความว่า มูลฝอยที่มีส่วนประกอบหรือปน

เปื้อนสารเคมีอันตราย เช่น สารไวไฟ สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่มีความเป็น

พิษ สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารอันตรายใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

 “มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยที ่มีเชื ้อโรคปะปนอยู ่ใน

ปริมาณที่สามารถทำให้เกิดโรคได้ ถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้น 

และหมายความรวมถึงมูลฝอยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจ

วินิจฉัยทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ ้มกันโรค การทดลอง

เกี่ยวกับโรคและการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่อง

ดังกล่าว 1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การ

ตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม 

ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่นกระจก

ปิดสไลด์ 3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของ

เลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ วัคซีน  

ที่ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าต่าง ๆ ท่อยาง เป็นต้น 4) มูลฝอย

ทุกชนิดที่มาจากห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง 
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ประเภทของขยะ

ในหัวข้อ “ความหมายของขยะ” ได้กล่าวถึงประเภทของขยะมา

บ้างแล้ว การจัดแบ่งประเภทของขยะขึ้นกับแหล่งกำเนิด กระบวนการ

จ ัดการและล ักษณะสมบ ัต ิของขยะ เช ่น ขยะท ี ่ เก ิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เราเรียกกว่า ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกตาม

ลักษณะสมบัติของขยะนั้นๆ ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย (Non 

Hazardous Industrial Waste) ขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (Hazardous 

Industrial Waste) ซ่ึงปนเป้ือนสารท่ีเป็นอันตรายหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า ขยะ

พิษหรือขยะอันตราย และขยะอุตสาหกรรมท่ีมีการปนเป้ือนกัมมันตภาพรังสี 

(Radioactive Industrial waste) ส่วนขยะที่เกิดจากโรงพยาบาล หรือคลีนิค 

เรียกว่า ขยะโรงพยาบาล (Hospital Waste) แบ่งย่อยได้เช่นกัน โดยขยะ  

โรงพยาบาลที่ปนเปื้อนเลือดหรือของเหลวจากร่างกายของคนหรือสัตว์

หรือเศษชิ้นเนื้อ เราเรียกง่ายๆ ว่า ขยะติดเชื้อ แต่ขยะจากโรงพยาบาล  

ที่เกิดจากกิจกรรมปกติไม่มีการปนเปื้อน เราจัดให้เป็นขยะทั่วไป 

ขยะที่เกิดจากการบริโภคของชุมชน ของเหลือจากการกิน การใช้ 

เราเรียกว่า ขยะชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบของขยะแตกต่างกันตามรูปแบบ

การกินการใช้หรือสถานะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและกิจกรรมในสังคมนั้นๆ 

โดยทั่วไป ขยะชุมชนในสังคมไทยมีองค์ประกอบหลักเป็นขยะอินทรีย์ 

ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้จากตลาด กิ่งไม้ ใบไม้ 

กรมควบคุมมลพิษอธิบายถึงความหมายของ “ขยะชุมชน” ว่า

หมายถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย ธุรกิจ

ร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบันต่างๆ รวมทั้ง

เศษวัสดุก่อสร้าง แต่ไม่รวมของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ 5 

 5  กรมควบคุมมลพิษ, เกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะชุมชน 

(กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2541).  
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ก่อนนี้มีข้อสงสัยว่ากรณีของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ใน  

บ้านเรือน เช่น แบตเตอรี ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือยาที่หมด

อายุ ควรจัดให้อยู ่ประเภทของขยะชุมชนด้วยหรือไม่ ต่อมาได้มีการ

ปรับปรุงขอบเขตภารกิจของท้องถิ่นให้ครอบคลุมการจัดการขยะอันตราย

ที่เกิดขึ้นในบ้านเรือนด้วย  

สรุปแล้วเมื่อเรากล่าวถึงขยะชุมชนหรือขยะที่เป็นภาระหน้าที่ของ

ท้องถิ่นจะหมายรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เศษอาหาร เศษใบไม้ ใบหญ้า 

เศษวัสดุเหลือใช้และขยะมีพิษอันตรายที่ใช้อยู่ในบ้านเรือน แต่ไม่รวมขยะ

ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร 6 

 

องค์ประกอบของขยะ

ดังได้กล่าวมาแล้ว องค์ประกอบของขยะในพื้นที่ใดขึ้นกับสถานะ

ทางเศรษฐกิจ วิถีช ีว ิตและการบริโภคของสังคมนั ้นๆ ในการสำรวจ  

องค์ประกอบขยะทั่วประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2546-2547 โดยกรมควบคุม

มลพิษ พบว่าในปัจจุบันรูปแบบการบริโภคของสังคมไทยในแต่ละท้องถิ่น

ต่างไม่แตกต่างกันมากนัก ทำให้องค์ประกอบของขยะมีลักษณะใกล้เคียง

กันกล่าวคือขยะส่วนใหญ่จะเป็นขยะอินทรีย์ที ่เหลือจากการบริโภค   

นอกนั้นจะเป็นขยะจำพวกบรรจุภัณฑ์ 7 

 6  George Tchobanoglous, Hilary Theisen, and Samuel A. Vigil, Integrated 

Solid Waste Management-Engineering Principles and Management 

Issues (New York : McGraw-Hill International Editions, 1993). 

 7  กรมควบคุมมลพิษ, “ข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย องค์

ประกอบและปริมาณ,” [http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_municip.html], 24 

ธันวาคม 2552. 
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จากข้อมูลองค์ประกอบของขยะ เราสามารถจัดหมวดหมู่เพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการจัดการได้ 3 ประเภทดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ส่วนที่สามารถ

ใช ้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป ็น  

ป ุ ๋ยอ ินทร ีย ์ ได ้แก ่ ก ิ ่ ง ไม ้ ใบไม ้   

เศษอาหาร สารอินทรีย์ มีสัดส่วน

ประมาณ 60-65% โดยน้ำหนัก 

ประเภทที่ 2 ส่วนที่สามารถ

นำกลับมาใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อกลับ

มาใหม่ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก 

แก้ว โลหะ มีสัดส่วนประมาณ 30% 

ประเภทที่ 3 ส่วนที ่จำเป็น

ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 

หากขยะถูกแยกออกเป็นประเภทต่างๆ จากแหล่งกำเนิดได้ จะช่วย

ให้สามารถจัดการกับขยะแต่ละประเภทด้วยวิธีการที่เหมาะสม ขยะส่วน

ใหญ่จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่และช่วยลดต้นทุนของการกำจัดขยะใน  

ขั้นตอนสุดท้าย 

โครงการที่มีระบบบำบัดหรือวิธีการจัดการกับขยะประเภทต่างๆ มา

รวมอยู่ในโครงการเดียว โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากขยะ

แต่ละประเภทให้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด โครงการแบบนี้

เรียกว่า “การจัดการขยะแบบผสมผสาน” หรือ “การจัดการขยะแบบ

ครบวงจร” นั่นเอง 
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สถานการณ์การจัดการขยะในปัจจุบัน

กรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี 

พ.ศ. 2551 ประมาณ 15.03 ล้านตันหรือวันละ 41,064 ตัน คิดเป็นอัตรา

การผลิตขยะต่อประชากรเฉลี ่ยเท่ากับ 0.64 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน8 

หมายความว่า ท ุกๆ ว ัน คนไทยแต่ละคนผลิตขยะประมาณ 0.64 

กิโลกรัม9 แต่ปริมาณขยะที่เกิดขึ ้นทั ่วประเทศที่ได้รับการกำจัดอย่าง  

ถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 15,540 ตันต่อวันหรือร้อยละ 38 ของ

ปริมาณขยะที ่ เก ิดขึ ้นทั ่วประเทศ เป็นการกำจัดด้วยระบบที ่ได ้ร ับ  

งบประมาณก่อสร้างจากรัฐ แต่ในการสำรวจภาคสนามระหว่างปี พ.ศ. 

2546-2547 พบว่ามีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาล

 8  อัตราการผลิตขยะต่อประชากรของแต่ละท้องถิ่นหมายถึงปริมาณขยะที่เกิด

ขึ ้นในท้องถิ ่นนั ้นๆ ต่อจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์โดยไม่ต้องนับรวม

ประชากรแฝงหรือนักท่องเที่ยว อัตราการผลิตขยะต่อประชากรในแต่ละท้องถิ่นจะ

แตกต่างกันขึ้นกับกิจกรรมทางสังคม พาณิชย์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของท้องถิ่น

นั้น ตัวอย่างเช่น อัตราการผลิตขยะต่อประชากรของกรุงเทพมหานครเท่ากับ 1.3 

กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีเท่ากับ 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 

ขณะที่พื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองที่มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์น้อยกว่า

จำนวนนักท่องเที่ยวจึงมีอัตราการผลิตขยะต่อประชากรสูงถึง 5.0 กิโลกรัมต่อคน  

ต่อวัน 

  ตัวเลขแสดงอัตราผลิตขยะต่อประชากรตามทะเบียนราษฎร์แสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างของกิจกรรมในท้องถิ่นนั้นไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการจัดการ

ขยะของแต่ละท้องถิ่น เราไม่สามารถสรุปได้ว่า ท้องถิ่นที่มีอัตราการผลิตขยะต่อ

ประชากรน้อยเช่น เทศบาลเมืองจันทบุรีจะมีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

เทศบาลเมืองป่าตอง   

 9  กรมควบคุมมลพิษ, สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2551 

(กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2552). 
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เพียงร้อยละ 6 ที่สามารถบริหารดำเนินการระบบกำจัดได้ตามมาตรฐาน 

อีกร้อยละ 13 ของเทศบาลดำเนินการฝังกลบต่ำกว่ามาตรฐาน ส่วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลมีเพียง  

ร้อยละ 4 ที่กำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ นอกนั้น มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน เช่น เทกองและเผากลางแจ้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน 

ด้านการให้บริการจัดเก็บ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ให้

ความสำคัญกับการเก็บขนโดยจัดซื้อรถเก็บขนขยะเองเป็นส่วนใหญ่ แต่

การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทำให้เกิดปัญหาขยะ

ตกค้างเนื ่องจากจำนวนรถเก็บขนไม่เพียงพอ และยังมีปัญหาด้าน

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บที่มักใช้เวลาในแต่ละเที่ยวนานเกินไป มีสาเหตุ

จากการกำหนดเส้นทางไม่เหมาะสมหรือช่วงเวลาการเก็บขนมีปัญหา  

การจราจร รวมถึงเวลาที่เสียไปกับการคัดแยกและขายขยะของเจ้าหน้าที่

เก็บขน 

การนำเอาขยะมาใช้ประโยชน์ กรมควบคุมมลพิษประเมินว่าในปี 

พ.ศ. 2551 มีการนำเอาขยะประเภทต่างๆ มาใช้ประโยชน์มากกว่า 15 

ล้านตัน ผ่านกลไกและกิจกรรมต่างๆ ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์มีทั้งที่เป็น

วัสดุรีไซเคิลและการนำเอาขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ ๋ยอินทรีย์และ

[ 10 ] 
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พลังงาน กลไกสำคัญที่ช่วยรวบรวมขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นกลไก

แบบไม่เป็นทางการ (Informal Mechanism) ได้แก่ การคุ้ยและแยกขยะจาก

ถังขยะหรือบริเวณกองขยะ ซาเล้งรับซื้อขยะและร้านรับซื้อของเก่า แต่

กลไกเหล่านี้มีประสิทธิภาพต่ำ ไม่ช่วยเพิ่มอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐกำหนดไว้  

สำหรับการเพิ ่มอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ มีข้อเสนอให้รัฐใช้

มาตรการทางกฎหมายและการเงินควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์และพัฒนา

ระบบการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การเรียกคืนซากหรือการมัดจำบรรจุ

ภัณฑ์ซึ ่งจะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ถูกคัดแยกโดย  

ผู ้บริโภค ลดการปนเปื้อนและมีคุณภาพที่ดี เมื ่อส่งคืนสู่อุตสาหกรรม

รีไซเคิล ต้นทุนในการคัดแยกและทำความสะอาดจะลดลง เป็นการ  

ส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลและลดปริมาณขยะไปพร้อมๆ กัน 

นโยบายการจัดการขยะ

“แยกไปแล้วรถก็เก็บรวมเหมือนเดิม” หรือ “แยกแล้วก็ลง

หลุมเดียวกัน” คำพูดธรรมดาของชาวบ้านได้สะท้อนถึงความล้มเหลว

ของกระบวนการจัดการขยะของสังคมไทยที ่ไม่สามารถทำให้การมี  

ส่วนร่วมของชาวบ้านในการคัดแยกขยะจากต้นทางและการกำจัดที่ปลาย

ทางของท้องถิ่นเป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สังคมไทย  

ไม่สามารถข้ามพ้นจากอุปสรรค แม้จะมีการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมาก

กับการแก้ปัญหา  

[ 11 ] 
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สิ่งที่จะทำให้กระบวนการต้นทางกับวิธีกำจัดปลายทางหรือปัญหา

ขยะของชาวบ้านกับภารกิจการจัดการขยะของท้องถิ่นเป็นเรื่องเดียวกัน  

ก็คือความรู้ ความเข้าใจของทุกคน ทุกฝ่ายในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นผล

จากการทำงานอย่างจริงจังของท้องถิ่นที่มีนโยบาย เป้าหมายและแผนการ

ทำงานชัดเจนตั้งแต่ต้นทางจนถึงขั้นตอนสุดท้าย สามารถตอบคำถามได้

ว่าทำไมต้องคัดแยกขยะ จะแยกอย่างไร แล้วจะจัดเก็บและจัดการกับขยะ

แต่ละประเภทอย่างไร หากคำถามเหล่านี้ปราศจากคำตอบที่ชัดเจน ย่อม

สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย และการจัดทำแผนที่ต้อง

อาศัยความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะอย่างแท้จริง กิจกรรม

การรณรงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจะเป็น

เพียงกิจกรรมรณรงค์ตามกระแสไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงให้การจัดการขยะดีขึ้น 

ปัจจ ุบ ันเราทำงานด้านการจ ัดการขยะภายใต้นโยบายและ  

เป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

10 พ.ศ. 2550-2554 มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ด้านการจัดการ

ขยะที่ต้องการลดอัตราการเกิดขยะไม่ให้เกิน 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 2) ให้

มีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ 3) มีระบบ

กำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณที่เกิดขึ้น  

เป้าหมายแรก การลดอัตราการเกิดขยะต่อประชากรไม่ให้เกิน   

1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เป็นเป้าหมายที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น แต่การนำอัตราการผลิตขยะ 1 กิโลกรัมต่อคน  

ต่อวันเป็นเป้าหมาย อาจไม่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น ใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกือบทั้งหมดมีอัตราการเกิดขยะต่อ

ประชากรต่ำกว่าเป้าหมายอยู่แล้ว เป้าหมายดังกล่าวจึงไม่ทำให้ท้องถิ่น

ขนาดเล็กให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะ ขณะที่ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
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ท่องเที่ยวจะมีอัตราสูงกว่าเป้าหมาย 2-5 เท่า ทำให้ท้องถิ่นไม่ยอมรับที่จะ

ดำเนินการตามเป้าหมาย 

การกำหนดเป้าหมายจึงควรเริ่มจากการจัดทำข้อมูลด้านปริมาณ

ขยะในปัจจุบันของตนเองแล้วกำหนดการลดปริมาณเป็นสัดส่วนของ

ปริมาณขยะในปัจจุบัน เช่น กำหนดให้ลดปริมาณขยะเป็นร้อยละ 5 หรือ

ร้อยละ 10 ของขยะปัจจุบันภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

เป้าหมายที่สอง อัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

เป็นเป้าหมายที่สะท้อนถึงความเข้าใจด้านการจัดการขยะของท้องถิ่น 

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบ่งเป็นการนำกลับมาใช้โดยไม่ต้อง

ผ่านกระบวนการแปรรูปที่เรียกว่า Reuse เช่น เอาขวดแก้วมาทำความ

สะอาดแล้วนำไปใช้ใหม่ กับการที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่เรียกว่า 

Recycle รวมถึงการนำเอาเศษอาหาร เศษไม้ ใบไม้หรือขยะอินทรีย์ไป

แปรรูปเป็นปุ๋ย  

ในสังคมไทยมีตัวช่วยหรือกลไกในการรวบรวมขยะเพื่อนำกลับมา

ใช ้ใหม่อยู ่แล ้ว ท ี ่ เราเร ียกว ่าระบบที่ไม่เป็นทางการ เพราะเป ็น

กระบวนการที ่เกิดขึ ้นเองโดยมีราคารับซื ้อหรือกลไกตลาดเป็นปัจจัย

ควบคุม กระบวนการนี้ประกอบด้วยคนคุ้ยขยะ ซาเล้ง ร้านรับซื้อและ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยไม่มีปัจจัยการจัดการของท้องถิ่น

เข้ามาเกี่ยวข้อง อัตราการนำกลับมาใช้ใหม่จึงขึ้นกับกลไกตลาดเป็นหลัก 

ตัวอย่างเช่น เมื่อใดที่อุตสาหกรรมผลิตขวดแก้วต้องการวัตถุดิบมากๆ 

ราคารับซื้อเศษแก้วก็จะสูงขึ้น ขวดแก้วและเศษแก้วประเภทต่างๆ จะถูก

รวบรวมและนำส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม แต่เมื่อใดที่ความต้องการ

วัตถุดิบน้อยลงหรือมีปัจจัยอื่น เช่นค่าขนส่งสูงขึ้นจนไม่คุ้มกับการรวบรวม

และขนส่งจากระยะทางไกลๆ กลไกตลาดก็จะหยุดทำงานหรือทำงาน  

ไม่เต็มที ่ ขวดแก้วและเศษแก้วก็ถูกทิ ้งกลับไปเป็นส่วนหนึ ่งของขยะ 

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงในภาคใต้ซึ่งยังไม่มีโรงงานผลิตขวดแก้วในพื้นที่  
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ท้องถิ่นไม่ควรปล่อยให้ภารกิจบริการสาธารณะของตนขึ้นอยู่กับ

กลไกตลาดโดยปราศจากบทบาทกำกับดูแล ในบางพื้นที่ชาวบ้านใช้เศษ

อาหารจากร้านอาหาร โรงแรมหรือตลาดสำหรับเลี้ยงสัตว์มาใช้ประโยชน์ 

ท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยจัดทำการ

สำรวจความต้องการในการใช้ประโยชน์และปริมาณเศษอาหาร เศษผัก  

ที ่เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ จัดให้มีการอบรม เผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจแก่  

ผู ้ประกอบการในการแยกเศษอาหารไม่ให้มีขยะประเภทอื่นๆ ปะปน   

เม ื ่อใดท ี ่ม ีปร ิมาณขยะมากเก ินความ

ต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน 

ท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทในนำเอาขยะ

ประเภทนั้นไปใช้ประโยชน์เสียเอง เช่น การ

ก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือจัดให้มี

พื ้นที ่และเครื ่องจักรสำหรับการย่อยเศษ

วัสดุก่อสร้างเพื ่อนำกลับมาใช้ใหม่ การ

ทำงานในลักษณะนี้จะช่วยลดปริมาณขยะ

ที่ต้องนำไปกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย 

เป้าหมายที่สาม การจัดให้มีระบบ

กำจ ัดท ี ่ถูกต ้องตามหลักว ิชาการ เป ็น

ปัญหาสำคัญที่ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนิน

การได้ตามลำพังเนื ่องจากระบบกำจัดที ่  

ถูกต้องตามหลักวิชาการต้องใช้งบประมาณในการลงทุน ปัจจุบัน 

ปริมาณขยะที่ได้รับการบำบัดในเกณฑ์ที ่ยอมรับได้มีเพียงร้อยละ 30   

ดังนั้น เป้าหมายที่ต้องการให้มีระบบกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2554 จึงเป็นเป้าหมายที่รัฐและ  

ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นต้องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง

ในด้านการลงทุนและการบริหารดำเนินการของเอกชนซึ่งจะได้นำเสนอใน

โอกาสต่อไป 

กิจกรรมการรณรงค์
เพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะ
จะเป็นเพียงกิจกรรมรณรงค์
ตามกระแสไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ให้การจัดการขยะดีขึ้น
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แม้ว่านโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ยังมีปัญหาในแง่การนำไป

ปฎิบัติ แต่ท้องถิ ่นยังสามารถนำเอาสาระสำคัญของนโยบายในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และสาระ

สำคัญของเป้าหมายทั้งสามด้านมาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาที่แท้จริงของตน เช่น 1) การกำหนดเป้าหมายเพื่อการลด

ปริมาณขยะ 2) เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่ และ 

3) การดูแลให้การกำจัดขยะเป็นไปตามหลักวิชาการมากที่สุดเพื ่อลด  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน 

      

ลำดับความสำคัญของการจัดการขยะ
 (WasteManagementHierarchy)

ตามที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะของสังคมไทยที่

ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจากแหล่งกำเนิดมากขึ้นแทนการพัฒนา

แต่วิธีการกำจัดปลายทางเช่นที่ผ่านมา การแก้ปัญหาจากแหล่งกำเนิดเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการขยะซึ ่งมีขั ้นตอนที่สรุปเป็นหลักการ  

ท ี ่ เ ร ียกว ่า “ลำดับความสำคัญของการจัดการขยะ” (Waste 

Management Hierarchy) 

ลำดับความสำคัญของการจัดการขยะได้รับการพัฒนาขึ ้นโดย

หน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อม(Environmental Protection Agency) ของ

สหรัฐอเมริกา เป็นการจัดเรียงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาขยะชุมชนตั้ง

แต่การใช้มาตรการป้องกันจนถึงการกำจัดซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ประกอบ

ด้วย 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (Reduce) 2) การใช้

ซ้ำ (Reuse) 3) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 4) การนำพลังงานที่ได้จาก

การกำจัดมาใช้ประโยชน์ (Energy Recovery) และ 5) การกำจัดในขั้นตอน
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สุดท้ายด้วยวิธีฝังกลบ (Final Disposal) 10 

หากเราเห็นว่าขยะทั้งหมดเป็นของเสียที่ต้องกำจัดเหมือนกันหมด 

การจัดการขยะก็คือการกำจัดให้หมดด้วยวิธีฝังกลบหรือเผา นี ่เป็น

แนวทางการจัดการขยะที่ผ่านมาที่ให้ความสำคัญแต่เรื่องวิธีกำจัด แต่หาก

เราเห็นว่าในกองขยะยังมีของเหลือจากการผลิตหรือจากการบริโภค   

ขยะบางส่วนสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหรือนำไปแปรรูปใหม่ได้ บางส่วน

ไม่ควรนำมาใช้ในการผลิตด้วยซ้ำ วิธีการจัดการกับขยะก็จะแตกต่างจาก

แนวทางแรก แนวทางการจัดการที่เกิดจากวิธีคิดเช่นนี้ เราเรียกว่า การ

ลำดับความสำคัญของการจัดการขยะนั่นเอง 

การลำดับความสำคัญของการจัดการขยะได้รับการพัฒนามาจาก

แนวคิดด้านสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญของการป้องกันมากกว่าการ

รักษา “การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาเป็นวิธีการที่ดีกว่าการที่จะ

ต้องลงทุนสร้างระบบเพื่อแก้ไขเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นแล้ว”  

[ 13 ] 

 1)  2) 
 3) 

 (Waste Management Hierarchy)

 “
” (Waste Management Hierarchy) 

(Environmental Protection Agency) 
 1) 

 (Reduce) 2)  (Reuse) 3) 
(Recycle) 4)  (Energy Recovery) 5)

 (Final Disposal)10

“

”

 (Cleaner Production) 
 (End of Service Life Cycle) 

                                         
10 U.S. Environmental Protection Agency, Decision-Makers Guide to Solid Waste Management, EPA/530-SW89-092, 
(Washington D.C. : EPA, November 1989).

 10  U.S. Environmental Protection Agency, Decision-Makers Guide to Solid 

Waste Management, EPA/530-SW89-092, (Washington D.C. : EPA, November 

1989). 
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เมื่อนำลำดับความสำคัญของการจัดการขยะมาใช้ในกระบวนการ

ผลิต เราก็จะได้กระบวนการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) เป็นการ

ผลิตสินค้าที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดของเสียตลอดจนถึงการลดผลกระทบจาก

การกำจัดซากเมื่อสินค้าดังกล่าวหมดอายุการใช้งาน (End of Service Life 

Cycle) ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และคุณภาพชีวิต 

ลำดับความสำคัญของการจัดการขยะจึงเปรียบเสมือนทิศทางและ

กรอบแนวคิดในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบัติการของรัฐ

และท้องถิ่นเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันและมี

ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ก่อนการรณรงค์คัดแยกขยะ ท้องถิ ่นควร

ทำความเข้าใจถึงนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน ด้วยการตรวจสอบใน

ประเด็นต่อไปนี้ให้ชัดเจน 

  C ต้องการคัดแยกขยะออกเป็นกี่ประเภท และจะจัดการกับขยะ  

ที่คัดแยกแล้วอย่างไร  

 C มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท  

อย่างไร โดยเฉพาะในกรณีของขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร

หรือเศษผักจากตลาดสด 

 C จะนำเอาขยะที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใด มีแผนการ  

กำจัดขยะอย่างไร มีการเตรียมพร้อมในการจัดการกับขยะ

อันตรายอย่างไร 

 C ในการรณรงค์แต่ละครั้งต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร  
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การลดและคดัแยกขยะจากแหลง่กำเนดิ
 และการมสีว่นรว่มของประชาชน

จากองค์ประกอบของขยะ เราจะเห็นได้ว่าขยะอินทรีย์มีสัดส่วนมาก

กว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนักของปริมาณขยะทั้งหมด เป็นขยะที่มีศักยภาพ

ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นปุ๋ยหรือนำไปเลี้ยงสัตว์ รองลง

มาจะเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ

ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมแล้วจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 สามารถนำ

กลับมาใช้ซ้ำหรือนำไปสู่กระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมได้ การคัด

แยกขยะจากแหล่งกำเนิดนอกจากจะช่วยลดการปนเปื้อนของวัสดุเพื่อนำ

กลับมาใช้ใหม่ ทำให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะที่จะ

ต้องเก็บขนและนำไปกำจัด เป็นการลดภาระและงบประมาณในการ

จัดการขยะของท้องถิ่นอีกด้วย 

ในสังคมไทย มีกระบวนการการคัดแยกขยะที่เรียกว่า “กลไกแบบ

ไม่เป็นทางการ” (Informal Mechanism) เนื่องจากเป็นกระบวนการที่

ไม่ได้เกิดจากการกำหนดมาตรการของรัฐหรือท้องถิ ่น แต่เป็นไปตาม

ปัจจัยราคารับซื้อ การคัดแยกขยะแบบไม่เป็นทางการในปัจจุบันเกิดขึ้นใน 

4 ขั้นตอน  
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ขั้นตอนที่ 1 การคัดแยกจากครัวเรือน โดยวิถีชีวิตของคนไทย มี

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่แล้วเพื่อนำมาใช้ซ้ำหรือนำไปขาย เช่น การแยก

ถุงพลาสติก ขวด กระดาษหนังสือพิมพ์ โลหะรวมถึงการแยกเศษอาหารไว้

เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดแยกโดยซาเล้ งหรือรถรับซื้ อขยะ 

กระบวนการนี้เป็นจุดแข็งของการคัดแยกและลดปริมาณขยะของสังคม

ไทยมาช้านาน แต่การทำงานของกลุ่มซาเล้งหรือรถรับซื้อขยะก็เกิดผล

ด้านลบ เช่นกัน เช่น การคุ้ยหาวัสดุรีไซเคิลจากถังรองรับโดยไม่เก็บกลับ

ให้เรียบร้อย รวมถึงพฤติกรรมที่มักเอาเปรียบชาวบ้านในการรับซื้อทำให้

กระบวนการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านและท้องถิ ่น 

เนื่องจากการคัดแยกในขั้นตอนนี้มีเวลาจำกัด เช่นต้องรีบดำเนินการก่อน

การเก็บขน ดังนั้น ขยะที่ถูกคัดแยกจะเป็นขยะที่มีมูลค่าสูง เช่น กระป๋อง  

อลูมิเนียม ขวดพลาสติก ทำให้ยังคงมีขยะอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการ  

คัดแยก 

ขั้นตอนที่ 3 การคัดแยกโดยพนักงานเก็บขนของท้องถิ่น 

เป็นการคัดแยกขยะส่วนที่ยังคงมีมูลค่าและหลงเหลือจากสองขั้นตอน  

ข้างต้น การคัดแยกดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด

แล้วยังสร้างรายได้ให้กับพนักงานเก็บขนของท้องถิ่นอีกด้วย ผลเสียของ

การคัดแยกในระหว่างการเก็บขนคือประสิทธิภาพในการเก็บขนต่ำลง 

เนื่องจากการใช้เวลาในการคัดแยกและแวะพักเพื่อขายทำให้ระยะเวลาใน

การเก็บขนในแต่ละเที่ยวเพิ่มขึ้น จำนวนเที่ยวต่อวันลดลง มีผลให้ต้นทุน

ในการเก็บขนของท้องถิ่นสูงขึ้น 

ขั้นตอนที่ 4 การคัดแยกในพื้นที่กำจัดขยะ เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ที่มีกิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนที่จะถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ ในขั้นตอนนี ้

จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทกองหรือที่พักขยะโดยคนคุ้ยซึ่งมักเป็นชาวบ้านที่อาศัย
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อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ฝังกลบ แม้การคัดแยกในขั้นตอนนี้จะ

เป็นการคัดแยกขยะที่คงหลงเหลือจาก 3 ขั้นตอนแรก ทำให้ปริมาณขยะที่

จะกำจัดจริงลดลง แต่การทำงานของคนคุ้ยขยะเป็นอุปสรรคในการทำงาน

ของเครื่องจักรในสถานที่ฝังกลบที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 

ที่กล่าวว่า สังคมไทยมีการคัดแยกขยะแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง 

การคัดแยกที่ไม่ได้เกิดจากการจัดการของท้องถิ่น แต่ขึ้นกับปัจจัยราคา  

ซื้อขายและการเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลขึ้นกับกลไกที่เกิดขึ้นเอง ดังนั้น 

หากต้องการให้เกิดกลไกที่มีแบบแผนหรือแบบเป็นทางการ รัฐและท้องถิ่น

จะต้องกำหนดนโยบาย เป้าหมายและการใช้มาตรการ ข้อบัญญัติของ

ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดแบบแผนการคืนซากบรรจุภัณฑ์ การทิ้งและการจัดเก็บ

โดยใช้ปัจจัยราคาซื้อขายเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการ

จัดการ 

ท้องถิ่นควรทำการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขยะซึ่งได้แก่ 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่และองค์ประกอบของขยะทั่วไป และหาก

สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะจากแหล่งกำเนิดได้จะช่วยให้การ

จัดทำแผนการคัดแยกจากต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ร้านค้า 

ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถให้ความรู้ความเข้าใจ หรือการจัด

กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการลดและคัดแยก

ขยะ รวมถึงการกำหนดวิธีจัดเก็บรวบรวมซึ่งจะทำให้การคัดแยกขยะมี  

รูปแบบที่แน่นอนภายใต้การจัดการของท้องถิ่นโดยไม่ขึ้นกับปัจจัยราคา  

รับซื้อแต่อย่างเดียว 

ปัจจุบัน มีตัวอย่างกิจกรรมเพื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ

ลดและคัดแยกขยะมากมาย เช่น กิจกรรมขยะแลกไข่ ธนาคารวัสดุ

รีไซเคิล ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล การทำปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน โดยท้องถิ่น

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท้องถิ่นอื่นที่เคยดำเนินการมาแล้วหรือ



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

ขยะชุมชน (Solid Waste) 

สามารถขอรายละเอียดและรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 

เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือกรมควบคุมมลพิษ  กิจกรรม

เพื ่อการเรียนรู ้ในการลดและคัดแยกขยะเหล่านี ้ เป็นจุดเริ ่มต้นของ

กระบวนการจัดการขยะที่ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไป ได้แก่ 

การปรับปรุงระบบการเก็บขนและวิธีการกำจัดที่เหมาะสม เพราะหากไม่มี

การดำเนินงานในขั้นตอนต่อเนื่องแล้ว กิจกรรมการรณรงค์ที่ให้ชาวบ้านมี

ส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะจะไม่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาขยะและ

จะเป็นเพียงกิจกรรมรณรงค์ที่ขาดเป้าหมาย 
      

วิธีกำจัดขยะ

ระบบกำจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะ ในอดีตเมื่อ

กล่าวถึงการกำจัดขยะ เราจะนึกถึงวิธีการกำจัด 3 วิธีได้แก่ 1) การนำเอา

ขยะไปทำปุ๋ย 2) วิธีเผา และ 3) วิธีฝังกลบ โดยในการศึกษาความเหมาะสม 

เพื ่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะของท้องถิ ่นจะนำเอาวิธีการทั ้งสามมา  

เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ต่อมามี

การนำเอาวิธีกำจัดขยะแต่ละประเภทมาผสมผสานในโครงการเดียวกัน

เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การผสมผสานวิธีหลายวิธีนี้เรียกว่า “ระบบ

กำจัดขยะแบบผสมผสานหรือแบบครบวงจร” ( Integrated 

Disposal Facility) นอกจากนั้น เมื่อกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน

ระบบกำจัดขยะที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เทคโนโลยีการแปรรูปขยะ

เป็นพลังงาน (Waste to Energy) จึงได้รับความสนใจในฐานะทางเลือกใหม่

สำหรับการกำจัดขยะของท้องถิ่น  

ระบบกำจัดและเทคโนโลยีมากมายถูกนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือก

กับท้องถิ่น การพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกนั้นขึ้นกับความเป็น

ไปได้อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ความ
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เป็นไปได้ทางการลงทุนหรือทางเศรษฐศาสตร์ และความเป็นไปได้จาก

การยอมรับของชุมชน ท้องถิ่นมักพบกับปัญหาการไม่ยอมรับของชาวบ้าน 

แม้โครงการดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้ทั ้งด้านเทคนิคและการลงทุน   

เราจะเห็นได้ว่าโครงการจะดีอย่างไร เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็ยากที่จะ

เดินหน้าต่อไป  

ความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นที่ท้องถิ่นต้อง

เอาใจใส่เป็นลำดับแรก เพราะการเลือกใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที ่ไม่

เหมาะสมหรือการออกแบบที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จริง จะทำให้การ

บริหารดำเนินการประสบปัญหาทั้งด้านต้นทุนดำเนินการและผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 

ส่วนความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับมูลค่าของ

โครงการที่ท้องถิ่นจะลงทุนหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือให้

เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และต้นทุนในการดำเนินการของโครงการ

ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะได้นำเสนอในบทต่อไป  

นอกเหนือจากวิธีกำจัด 3 วิธีที่คุ้นเคยกันแล้ว ยังมีวิธีหรือเทคโนโลยี

กำจัดขยะที่มักถูกกล่าวถึง ดังนั้น เพื่อประโยชน์สำหรับท้องถิ่น จะได้  

นำเสนอสาระของวิธีเหล่านั้นโดยสังเขป 

	 1.		ระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานหรือแบบครบวงจร		
	 	(Integrated	Disposal	Facility)	

หมายถึงการนำเอาวิธีการหลายวิธีสำหรับกำจัดตามประเภทของ

ขยะที่ได้รับการคัดแยกแล้ว เช่น ระบบผสมผสานที่ประกอบด้วยวิธีการทำ

ปุ๋ยจากขยะอินทรีย์และวิธีฝังกลบสำหรับขยะที่เหลือ ระบบกำจัดแบบ

ผสมผสานที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้เมื ่อขยะถูกคัดแยกมาจากแหล่ง
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กำเนิด เพราะเป็นวิธีเดียวที่ช่วยให้ท้องถิ่นได้รับขยะที่แยกมาแล้วโดยไม่

ต้องมีต้นทุนในการคัดแยกที ่สูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ขยะที ่แยกจาก

ต้นทางมีคุณภาพเพียงพอกับการนำเข้าสู่วิธีการใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องไป

ทำความสะอาดหรือการปรับปรุงคุณภาพอีก  

ปัจจุบันมีระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานที่ไม่เริ่มจากการคัดแยก

จากแหล่งกำเนิดแต่อาศัยเครื่องจักรและแรงงานคัดแยกขยะในโรงงาน แต่

เมื่อเดินระบบแล้วพบว่าเครื่องจักรไม่สามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆ 

ตามที่ต้องการ ส่งผลต่อการทำงานของระบบต่อเนื่องอื่นๆ จนในที่สุด

ทำให้ระบบกำจัดแบบผสมผสานล้มเหลวทั้งระบบ 

ตัวอย่างของโครงการกำจัดขยะแบบผสมผสาน  

1) โรงงานเตาเผา จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยโรงงานคัดแยกขยะ

ส่วนหน้า เตาเผาและพื้นที่ฝังกลบ ปัจจุบันโรงงานคัดแยกขยะได้หยุดเดิน

ระบบเนื่องจากไม่สามารถคัดแยกขยะได้ตามที่ออกแบบไว้ การเดินระบบ

คัดแยกประสบภาวะขาดทุน ส่วนเตาเผาซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามี

ประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ออกแบบ เนื่องจากขยะที่เข้าสู่เตาเผามีสัดส่วนของ

ขยะอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ความชื้นของขยะเพิ่มขึ้นและค่าความร้อนของ

ขยะลดลงทำให้พลังงานที่ผลิตได้ลดน้อยลง 

      

 

 

 

เตาเผาและสายพานคัดแยกขยะ เทศบาลนครภูเก็ต 
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2) ระบบกำจัดขยะชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดชลบุรี ระบบ

กำจัดขยะชุมชนแบบครบวงจรริเริ่มโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 

2542 ได้ร ับงบประมาณเพื ่อการก่อสร้างจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้น งานก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดิน

ระบบในปี พ.ศ. 2548 ระบบได้รับการออกแบบให้ผสมผสานวิธีการต่างๆ 

ประกอบด้วยระบบคัดแยก ระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic 

Digestion) เพื่อนำเอาก๊าซชีวภาพไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบผลิต

ปุ๋ย เตาเผากำจัดขยะติดเชื้อและระบบฝังกลบ ทั้งหมดมีขีดความสามารถ

รวมในการกำจัดขยะประมาณ 300-400 ตันต่อวัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 0.9 

เมกกะวัตต์ และเมื่อเดินระบบได้ตามที่ออกแบบไว้จะผลิตปุ๋ยได้ประมาณ 

40 ตันต่อวัน สุดท้ายจะมีขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และต้องกำจัดด้วยการ

ฝังกลบประมาณร้อยละ 15 ของปริมาณขยะที่นำมากำจัด ในการเดิน

ระบบได้ประมาณการว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายและรายได้ต่อปีของโครงการ

ประมาณ 46 ล้านบาทและ 115 ล้านบาทตามลำดับ พร้อมท้ังได้คาดการณ์ 

ไว้ว่าโครงการจะมีผลกำไรจากการขายกระแสไฟฟ้า วัสดุรีไซเคิลและปุ๋ย

เป็นหลัก 

เมื่อได้เดินระบบจริง พบว่าปริมาณขยะที่ต้องคัดทิ้งมากกว่าร้อยละ 

80 ของปริมาณขยะที่นำเข้ามากำจัด ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งใน

รูปของวัสดุรีไซเคิลและนำไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่เกินร้อยละ 20 เกิด

ปัญหาในการเดินระบบ ประการแรก โครงการไม่สามารถผลิตกระแส

ไฟฟ้าได้เนื ่องจากปริมาณขยะอินทรีย์ที ่เข ้าสู ่ระบบย่อยสลายแบบ  

ไร้อากาศไม่เพียงพอ ประการที่สอง ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะต้องจัดการกับ

ขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์จำนวนมากเพิ่มขึ้น และรายได้ของ

โครงการลดลงจนทำให้รายได้ไม่เพ ียงพอกับต้นทุนการเดินระบบ 

ประการที่สาม จากการที่มีปริมาณขยะคัดทิ้งจำนวนมากทำให้ปริมาณ
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ขยะในขั้นตอนต่างๆ และในพื้นที่ฝังกลบมากจนไม่สามารถจัดการให้  

ถูกต ้องตามหลักว ิชาการได ้ ประการสุดท้าย เก ิดผลกระทบต่อ  

สิ ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างความไม่พอใจกับชุมชน  

รอบข้างและต้องหยุดดำเนินการในที่สุด 

3) ระบบกำจัดขยะชุมชนแบบผสมผสาน เทศบาลตำบล  

เวียงฝาง ระบบกำจัดขยะชุมชนแบบผสมผสานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณสำหรับการก่อสร้างประมาณ 215 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2543 

เพื ่อเป็นศูนย์กำจัดขยะโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบให้

สามารถรองรับปริมาณขยะได้ 150 ตันต่อวัน ประกอบด้วยระบบคัดแยก

ด้วยเครื่องจักรและมีสายพานคัดแยก ระบบทำปุ๋ยและพื้นที่ฝังกลบ คาด

การณ์ว่าจะเหลือปริมาณขยะที่ต้องกำจัดด้วยการฝังกลบไม่เกินร้อยละ 15 

ของขยะที่เข้าสู ่ระบบ แต่เมื ่อเดินระบบพบว่า ปริมาณขยะที่ถูกคัดทิ้ง  

มีมากกว่าร้อยละ 60  ขยะที่สามารถนำมาผลิตปุ๋ยมีประมาณร้อยละ 30 

ที่เหลือโดยส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ปนเปื้อนแต่ยังสามารถรวบรวมไป  

ขายได้ 

      

 

 

 

 

 
สภาพการเดินระบบ การคัดแยก หมักปุ๋ยและฝังกลบ เทศบาลตำบลเวียงฝาง 
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จากตัวอย่างของระบบกำจัดแบบผสมผสานหรือระบบกำจัดแบบ

ครบวงจรทั้ง 3 แห่งข้างต้น พบว่าประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการ

เดินระบบไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ บางแห่งประสบปัญหาจนต้องหยุด

เดินระบบ สาเหตุสำคัญคือการที่ขยะไม่ได้รับการคัดแยกจากแหล่งกำเนิด

และระบบคัดแยกของโครงการไม่สามารถคัดแยกประเภทของขยะได้ตาม

ที่ต้องการ      

	 2.	ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ	(Waste	to	Energy)	

การนำขยะไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้รับความสนใจจากท้องถิ่นและ

เอกชนเพราะคาดหวังว่ารายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าจะทำให้ผล

ตอบแทนคุ ้มกับการลงทุน โดยเฉพาะเมื ่อกระทรวงพลังงานเข้ามามี

บทบาทส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน กำหนดมาตรการการเงินที่รู้จัก

กันในชื่อของ Adders หรือ ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า มีการกำหนด

ราคารับซื้อกระแสไฟฟ้าตามประเภทของเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีดังนี้ 

กรณีของการใช้วิธีกำจัดขยะแบบระบบหมักหรือหลุมฝังกลบขยะ

และใช้ก๊าซชีวภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า อัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อ

กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 2.50 บาทต่อหน่วย ในกรณีการกำจัดขยะแบบ

กระบวนการที่ใช้ความร้อนหรือการเผา (Thermal Conversion Process) 

อัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าเท่ากับ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 

7 ปีนับตั้งแต่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาซื้อขาย 

ปัจจุบัน เรามีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะที่ใช้เทคโนโลยีที่

แตกต่างกัน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเตาเผา มีเตาเผาของจังหวัดภูเก็ต

เป็นตัวอย่าง ออกแบบให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2.5 เมกกะวัตต์เมื่อ



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

�0

ขยะชุมชน (Solid Waste) 

เดินระบบกำจัดขยะเต็มที่ 250 ตันต่อวัน ปัจจุบัน แม้ว่าขยะที่เข้าสู่เตาเผา

จะมากจนเกินขีดความสามารถในการเผา แต่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียง 

1.6-1.8 เมกกะวัตต์เนื่องจากความชื้นของขยะ ขณะนี้ท้องถิ่นต่างๆ ใน

จังหวัดภูเก็ตหันกลับมาให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะจากแหล่ง

กำเนิดเพื่อลดปริมาณและลดความชื้นที่เกิดจากขยะอินทรีย์ประเภทเศษ

อาหาร 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเตาเผา เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการที่

ใช้ความร้อน(Thermal Conversion Process) ซึ่งหมายถึง การแปรคุณสมบัติ

ทางกายภาพของขยะให้เป็นพลังงานด้วยความร้อน นอกจากการเผา 

(Incineration) แล้วยังมีวิธีอื่นๆ อีก เช่น วิธีก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) และ

วิธี Plasma Arc พลังงานที่ได้ขึ้นกับค่าความร้อนและความชื้นของขยะและ

ประสิทธิภาพของวิธีหรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน  

ท้องถิ่นควรระมัดระวังกับการนำเสนอประสิทธิภาพของเทคโนโลยี

ประเภทเตาเผา หรือก๊าซเชื้อเพลิงที่เกินจริง เช่น ความสามารถในการเผา

โดยไม่ต้องคัดแยกหรือสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่ผลิตได้จนไม่ต้องการค่าบริการกำจัดขยะ  

2) การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบย่อย

สลายแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion) มีโครงการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครระยองเป็นตัวอย่าง สามารถผลิตกระแส

ไฟฟ้าได้ 0.625 เมกกะวัตต์เมื่อมีขยะอินทรีย์เข้าระบบประมาณวันละ 60 

ตัน ขยะอินทรีย์จะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์และผลิตก๊าซชีวภาพที่มีสัดส่วน

ของก๊าซมีเทนประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่ใช้ใน

การผลิตกระแสไฟฟ้า  
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โครงการนี้ เป็นโครงการแรกที่ให้ความสำคัญกับการแยกขยะจาก

แหล่งกำเนิด รณรงค์ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคัดแยก และมีการจัด

เก็บขยะประเภทเศษอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบัน ปริมาณขยะ

อินทรีย์ที่ป้อนเข้าสู่ระบบยังไม่มากพอทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียง 4-5 

ชั่วโมงต่อวัน 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี ้เป็นกระบวนการทางชีวเคมี (Bio-

Chemical Process) โดยการแปรรูปอินทรีย์สารให้เป็นก๊าซชีวภาพ หรือก๊าซ

ผสมระหว่างก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วนประมาณ 60:40 

มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเชื ้อเพลิงสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื ่อง

กำเนิดไฟฟ้า (Biogas Generator)  

3) การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซจากหลุมฝังกลบ ก๊าซจาก

หลุมฝ ังกลบเก ิดจากการย ่อยสลายแบบไม่ใช ้อากาศ (Anaerobic 

Decomposition) ของขยะอินทรีย์ที่ถูกฝังกลบ ก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซผสม

ของมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในประเทศไทย แม้ว่าการก่อสร้างหลุมฝังกลบจะเป็น

ไปตามหลักวิชาการแต่พบว่าท้องถิ ่นส่วนใหญ่ดำเนินการฝังกลบไม่  

แตกต่างไปจากการเทกอง ทำให้ไม่สามารถรวบรวมก๊าซมาใช้ประโยชน์ได้ 
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ขยะชุมชน (Solid Waste) 

มีสถานที ่ฝ ังกลบของเอกชนที ่ต ั ้ งอยู ่ ในตำบลราชาเทวะ จ ังหว ัด

สมุทรปราการสามารถนำเอาก๊าซนี้มาใช้ประโยชน์ได้ เป็นสถานที่ฝังกลบ

ที่รองรับขยะจากกรุงเทพมหานคร ประเมินว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณขยะ

สะสมมากกว่า 2 ล้านตัน ปัจจุบันแม้สถานที่ฝังกลบแห่งนี้ไม่ได้ใช้รองรับ

ขยะอีกแล้ว แต่ยังคงสามารถรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นไปผลิตกระแสไฟฟ้า

ขนาด 0.9 เมกกะวัตต์ได้ 

 

 

 

 

 

 

ระบบทำความสะอาดก๊าซก่อนนำไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

      

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซจากหลุมฝังกลบ เป็นกระบวนการ

ทางชีวเคมี (Bio-Chemical Process) เช่นเดียวกับระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้

อากาศ ขึ้นกับปริมาณขยะชุมชนที่สะสมในหลุมฝังกลบและระยะเวลา

ของหลุมฝังกลบ จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากก๊าซหลุมฝังกลบ11   

นำเสนอค่าเฉลี่ยของปริมาณก๊าซที่เกิดจากสถานที่ฝังกลบ โดยแต่ละแห่ง
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 (Bio-
Chemical Process) 

11

500,000  100 /
 10 

3.  (Refuse Derived Fuel) 

                                         
11 U.S. Environmental Protection Agency, A Guideline for Methane Mitigation Projects, Gas-to Energy at Landfills and 
Open Dumps (Washington D.C. : EPA, November, 1996). 

 11  U.S. Environmental Protection Agency, A Guideline for Methane 

Mitigation Projects, Gas-to Energy at Landfills and Open Dumps 

(Washington D.C. : EPA, November, 1996). 
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จะต้องมีขยะชุมชนสะสมกันไม่น้อยกว่า 500,000 ตัน และมีปริมาณขยะ

ชุมชนเข้ามาฝังกลบไม่น้อยกว่า 100 ตัน/วันและใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  

	 3.	การผลิตเชื้อเพลิงขยะ	(Refuse	Derived	Fuel)	

เชื้อเพลิงขยะ หมายถึง ขยะชุมชนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อ

ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน ได้แก่ 

การผ่านขั้นตอนการคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ แล้วย่อยหรือตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 

เชื้อเพลิงขยะจะมีค่าความร้อนสูงกว่าหรือมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงดีกว่า

การนําขยะชุมชนไปใช้โดยตรง เนื่องจากมีองค์ประกอบทั้งทางเคมีและ

กายภาพสม่ำเสมอ มีค่าความร้อนสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

น้อยกว่า 

การใช้ขยะที่เก็บรวบรวมได้มาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการเผาโดยตรง

ก่อให้เกิดความยุ่งยากเนื่องจากความไม่แน่นอนขององค์ประกอบของขยะ

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและฤดูกาล อีกทั้งมีค่าความร้อนต่ำ   

มีปริมาณเถ้าและความชื้นสูง เป็นอุปสรรคในการออกแบบเตาเผา การ

เดินระบบและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการแปรรูปขยะ

ให้เป็นเชื ้อเพลิงขยะด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและ

คุณสมบัติทางเคมีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้  

การผลิตเชื้อเพลิงขยะเป็นเพียงขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของ

ขยะชุมชน เพื ่อให้มีคุณสมบัติที ่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ผลิตพลังงาน   

จึงต้องมีผู้ที่จะนำเอาเชื้อเพลิงนี้ไปใช้ เช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การผลิตเชื้อเพลิงขยะเป็นการใช้ประโยชน์จาก

ขยะไม่ใช่วิธีกำจัดขยะ และการผลิตเชื้อเพลิงขยะให้มีคุณภาพ ขยะจะ

ต้องได้รับการคัดแยกมาจากแหล่งกำเนิดเพื่อลดการปนเปื้อนและให้ได้

เฉพาะวัสดุที่เผาไหม้ได้เท่านั้น  



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

ขยะชุมชน (Solid Waste) 

      

 

เชื้อเพลิงขยะแบบแท่งขนาดใหญ่และเล็ก 

 

ในประเทศญ่ีปุ่น เอกชนลงทุนโรงงานผลิตเช้ือเพลิงขยะโดยมีท้องถ่ิน 

ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพราะเป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องนำ

ไปกำจัด ทำให้ราคาเชื้อเพลิงขยะต่ำกว่าเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่นที่มี

ค่าความร้อนในระดับเดียวกัน จึงเป็นการจูงใจให้อุตสาหกรรมสนใจที่จะ

นำเชื้อเพลิงขยะไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงทั่วไป สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน

ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานของเชื ้อเพลิงขยะ ทำให้ผู ้ใช้ไม่มั ่นใจใน

คุณภาพด้านความร้อนและมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง โครงการผลิต

เช้ือเพลิงขยะยังคงเป็นเพียงโครงการนำร่องด้านเทคนิคขนาดเล็ก เพ่ือศึกษา 

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและวิธีการที่จะนำเอาขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง 

การผลิตเชื ้อเพลิงขยะเป็นวิธีหนึ ่งในกระบวนการทางกายภาพ 

(Physical Conversion Process) ยังมีวิธีการทางกายภาพอื่นๆ ที่ได้รับการ
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 (Physical Conversion Process) 

 (Check List) 

1)
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สนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เช่น การผลิตน้ำมันจากขยะประเภท

พลาสติก  

เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะและการผลิตเชื้อเพลิงขยะ 

เป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีกำจัด

ขยะทั่วไป การตัดสินใจลงทุนในโครงการประเภทนี้ขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน 

ได้แก่ ปริมาณขยะ รายได้ผลตอบแทนจากการให้บริการกำจัดขยะ การ

สนับสนุนของรัฐทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและด้านการจัดการ

สิ ่งแวดล้อม รายละเอียดในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป 

แผนภูมิต่อไปนี ้ เป็นแบบตรวจสอบ (Check List) ความพร้อม

สำหรับท้องถิ่นที่สนใจโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ โดยพิจารณา

ประสิทธิภาพการทำงานในขั ้นตอนต่างๆ ซึ ่งหากมีความพร้อมจึงจะ

ดำเนินการขั้นต่อไป คือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
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ขั้นตอนที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 

1) การคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ประเมินประสิทธิภาพใน

การจัดระบบการเก็บรวบรวมขยะตามประเภทที่ท้องถิ่นได้รณรงค์ให้ชาว

บ้าน ร้านค้า สถานประกอบการคัดแยก เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากขยะหรือการผลิตเชื้อเพลิงขยะต้องการขยะที่เผาไหม้ได้เป็นส่วนใหญ่ 

ขยะบางประเภทอาจส่งผลเสียหายให้กับเครื่องจักรได้ เช่น ขวดแก้ว หรือ

ขยะเศษอาหารจำนวนมากๆ 

2) การกำกับดูแลระบบกำจัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการ

ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่นที่จะต้องบริหารดำเนินการ

ระบบกำจัดที่ใช้อยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือที่ได้รับการออกแบบหรือ

ไม่ ทั ้งนี ้เนื ่องจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะจะส่งผลกระทบต่อ  

สิ ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนรุนแรงกว่าระบบกำจัดทั ่วไป   

จึงต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวด 

3) การติดตามตรวจสอบผลกระทบของหลุมฝังกลบ เป็น

มาตรการประเมินการทำงานด้านการตรวจสอบของท้องถิ่น ซึ่งต้องการ

การทำงานที่สม่ำเสมอและตรงไปตรงมา ในกรณีที่ท้องถิ่นใช้วิธีกำจัดแบบ

ฝังกลบ การตรวจสอบผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมของหลุมฝังกลบเป็น

มาตรการที่จะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ

ของน้ำในบ่อสังเกตการณ์เพื่อติดตามผลกระทบที่อาจเกิดจากการรั่วซึม

ของน้ำชะขยะ การตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสะท้อนถึงความเอาใจ

ใส่ของท้องถิ่น เมื่อท้องถิ่นมีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะแล้ว การ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบจะเข้มงวดมากขึ้นหลายเท่าตัว 

4) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ เป็นส่วนสุดท้ายที ่จะต้อง

ประเมิน ท้องถิ่นอาจคุ้นเคยกับการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐให้
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ก่อสร้างระบบและรับภาระต้นทุนในการจัดการฝังกลบเองซึ่งอาจไม่สูง

มากนัก แต่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมีต้นทุนดำเนินการที่สูงกว่า

มาก แม้ว่าจะมีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าหรือขายเชื้อเพลิงขยะมา

ทดแทนบ้าง แต่ท้องถิ่นต้องอาศัยรายได้จากจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัด

ขยะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นภาระที่จะต้องจัดสรรงบประมาณส่วนอื่นมาทดแทน

ซึ่งจะเป็นปัญหาในระยะยาว  

      

ประเด็นสำคัญในการพัฒนาโครงการ
 ด้านการจัดการขยะ

ในการพัฒนาโครงการด้านการจัดการขยะของท้องถิ่น มีประเด็น

สำคัญที ่ท้องถิ ่นควรเอาใจใส่เพื ่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและให้ได้

โครงการที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ได้แก่ 

	 	R	การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา	

 การแก้ปัญหาขยะในแต่ละท้องถิ่นมีแนวทางและวิธีการที่แตก

ต่างกันขึ้นกับประเด็นปัญหาและรายละเอียดของปัญหาในท้องถิ่น เช่น 

บางท้องถิ่นอาจมีปัญหาเรื่องการเก็บขน บางท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องสถานที่

กำจัดขยะ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญเป็น

เรื่องแรกที่ต้องดำเนินการ ปัญหาฐานข้อมูลเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด 

 ข้อมูลทางกายภาพ 

 R ขาดข้อมูลปริมาณขยะ เนื่องจากไม่มีเครื่องชั่งหรือเครื่อง

ชั่งเสีย 
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 R ไม่เคยมีการสำรวจ วิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย 

 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 

 R ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย ไม่มีการรวบรวมและรายงานค่า  

ใช้จ่าย ข้อมูลเหล่านี้กระจายอยู่กับหน่วยงานต่างๆ เช่น 

กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม กองช่างสุขาภิบาล   

กองคลัง เป็นต้น 

 R ข้อมูลด้านประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น สถิติการ  

เก ็บขน จำนวนเท ี ่ ยวในการ เก ็บขนต ่อว ัน หร ื อ

ประสิทธิภาพของระบบกำจัด 

 R เป้าหมายแผนงานและการรายงานผลการดำเนินงาน  

โครงการต่างๆ ที่ผ่านมา 

 การขาดฐานข้อมูลทำให้ฝ่ายบริหารไม่มีข้อมูลในการกำหนด

เป้าหมาย พิจารณาแผนปฏิบัติงานและต้นทุนในการทำงาน ทำให้การจัด

ทำแผนขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถกำหนดงบประมาณในการ

ทำงานที่เหมาะสม 

	 	R	จัดตั้งคณะทำงาน	

 มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ แต่มักขาด

การประสานหรือบูรณาการแผนงานในการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดปัญหา

การทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ก็เกิดช่องว่างที่หาหน่วยงานรับผิดชอบไม่ได้ 

การแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดยการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทน

จากหน่วยงานต่างๆ จะช่วยให้เกิดการประสานงานและการกำหนดแผนงาน 

ร่วมกัน 
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	 	R	การจัดทำแผน	

 โดยทั่วไปการจัดทำแผนของท้องถิ่นถูกกำหนดโดยกรอบการ

จัดทำงบประมาณ และพบว่ามีการจัดทำแผนสำหรับปีถัดไปด้วยการ  

ปรับเพิ ่มหรือลดจากแผนงานของปีที ่ผ ่านมา โดยไม่มีการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาหรือการกำหนดเป้าหมาย ทำให้แผนงานขาดศักยภาพใน

การแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ ดังนั้นกระบวนการจัดทำแผนจึงต้องเริ่มจาก 

2 ขั้นตอนแรกคือ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และการจัดตั้งคณะทำงาน  

ร่วมกันเพื ่อนำไปสู ่การจัดทำแผนหลักหรือแผนยุทธศาสตร์และแผน  

ปฏิบัติการ  

 เมื ่อมีคณะทำงานร่วม การจัดทำแผนการจัดการขยะจะ

สามารถบูรณาการกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงระบบ

กำจัดปลายทางให้มีเป้าหมายเดียวกัน ทำให้การติดตามประเมินผลการ

ทำงานเป็นไปได้โดยง่าย 

 แผนการจัดการขยะของท้องถิ ่นประกอบด้วยแผนงานหลัก   

3 ส่วน ส่วนแรก แผนงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการลด

และคัดแยกขยะ ส่วนที่สอง แผนงานการปรับปรุงระบบเก็บขน โดยมี  

เป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเก็บขนตามประเภทของขยะที่ต้องการคัดแยก

และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ส่วนที่สาม แผนงานในการพัฒนา

ระบบกำจัดขยะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
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ขยะชุมชน (Solid Waste) 

 

บทสรุป

แม้ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันว่าแนวทางการจัดการขยะของสังคมไทย

กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยให้ความสำคัญแต่การ

กำจัดมาเป็นการแก้ปัญหาจากต้นทาง แต่ในทางปฏิบัติรัฐและท้องถิ่นยัง

คงทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากให้กับการก่อสร้างระบบกำจัดขยะซึ่ง

เป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุอยู ่เช่นเดิม มีการนำเสนอโครงการที ่ใช้

เทคโนโลยีหรือวิธีการที่ซับซ้อนและเครื่องจักรเพื่อคัดแยกขยะแทนที่จะ

เอาใจใส่ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ทำให้ต้องใช้  

งบประมาณมากขึ้น เกิดความเสี่ยงที่รัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณไปกับ

การก่อสร้างเช่นที่ผ่านมา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกขยะที ่แหล่ง

กำเนิด นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดแล้ว ยังช่วยคัด

แยกให้ขยะประเภทต่างๆ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม กรณีที ่มี

ปริมาณขยะที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงานมากเพียงพอ ก็จะช่วย

ให้โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเป็นไปได้และมีความเหมาะสม แท้ที่

จริงแล้วแนวทางทั้งสองไม่ได้ขัดแย้งกันแต่มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม

เป็นไปตามหลักการลำดับความสำคัญของการจัดการขยะ  

หากท้องถิ่นเข้าใจในหลักการลำดับความสำคัญการจัดการขยะ 

และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา เชื่อได้ว่าการจัดการขยะของสังคมไทย

จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ได้ผ่านพ้น

วิกฤติเช่นนี้มาแล้ว 



บทที่
การจัดการน้ำเสียชุมชน3
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การจัดการน้ำเสียชุมชน 

การจัดการน้ำเสียเป็นอีกภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ ่นเช่นเดียวกับการจัดการกับปัญหาขยะ แม้ว่า  

ท้องถิ่นจำนวนหนึ่งจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบ

บำบัดน้ำเสีย แต่ก็พบว่าระบบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบำรุง

รักษาอย่างเหมาะสม จนบางแห่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ภายในช่วง

เวลาไม่กี่ปีหลังจากเริ่มเดินระบบ  

ในบทนี้จะกล่าวถึงสาระสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้

เข้าใจประเด็นทางเทคนิคโดยสังเขป เพื่อให้ท้องถิ่นได้เข้าใจถึงทางเลือกที่

เหมาะสมในกรณีที่จำเป็นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตน 

ปัญหาน้ำเสียหรือศัพท์ที่เป็นทางการเรียกว่า “มลพิษน้ำ” เป็น

ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของประเทศ  เนื่องจาก

มลพิษน้ำก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการ

แพร่ระบาดของโรคทางน้ำที่เกิดจากการปนเปื้อนของน้ำเสียชุมชน ได้แก่ 

โรคท้องร่วง บิด ไทฟอยด์ เป็นต้น จากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
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การจัดการน้ำเสียชุมชน 

ไทย พ.ศ. 2543 จัดทำโดยธนาคารโลก ระบุว่าค่าใช้จ่ายทางด้านสุข

อนามัยเบื้องต้น ซึ่งประมาณจากจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคท้องร่วงชนิดต่างๆ 

คิดเป็นมูลค่า 760 ล้านบาทต่อปี และประมาณค่าใช้จ่ายในการบริการ  

น้ำสะอาด และการสุขาภิบาลมีมูลค่าสูงถึง 23,000 ล้านบาทต่อปี   
      

สถานการณ์คุณภาพน้ำ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแม่น้ำและทะเลสาบ  

ที่สำคัญในประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้ดัชนีวัด

คุณภาพน้ำที่ประกอบด้วย ค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ค่าความ

สกปรกในรูปบีโอดี (BOD) และปริมาณฟิคอลโคลิฟอร์ม (FCB) พบว่า

คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินต่างๆ ในประเทศกำลังเสื่อมโทรมลงอย่าง

มากและมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แหล่งน้ำผิวดินในเขต  

ภาคกลาง และภาคใต้มีคุณภาพต่ำมาก ขณะที่แหล่งน้ำในเขตภาคเหนือ

และภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์คุณภาพต่ำ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพ

น้ำในแม่น้ำสำคัญมีแนวโน้มลดต่ำลง แม่น้ำที่มีปัญหามลพิษน้ำในขั้น

วิกฤตโดยมีคุณภาพน้ำต่ำมากแบ่งตามภาคต่างๆ ดังตาราง          

ดัชนีวัดคุณภาพน้ำ12 

ระดับ 

คุณภาพน้ำ 

ร้อยละของ 

แหล่งน้ำ 

ทั้งหมด 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพน้ำ 

ออกซิเจนละลาย

น้ำ (มก./ล.) 

บีโอดี  

(มก./ล.) 

ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

(MPN/100 มล.) 

ดี 40 > 4 0 – 1.5 0 - 1000 

พอใช้ 25 3- 3.9 1.6 – 2.0 1,000 – 4,000 

ต่ำ 35 0 – 2.9 > 2 > 4,000 

 12 กรมควบคุมมลพิษ, แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน (กรุงเทพฯ : กรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546). 
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การจัดการน้ำเสียชุมชน 

แม่น้ำที่มีปัญหามลพิษน้ำขั้นวิกฤตตามภาคต่าง ๆ 

ภาค แม่น้ำ 

เหนือ ยม  วัง  น่าน 

กลาง ท่าจีน  เจ้าพระยาตอนล่าง  ลพบุรี  และป่าสัก 

ตะวันออกเฉียงเหนือ พองตอนล่าง  ลำตะคอง  เลย 

ตะวันออก บางปะกง  ระยอง  พังราด ประแสร์ และจันทบุรี 

ใต้ สายบุรี  ปากพนัง  ตรัง  ปัตตานี ตาปีตอนล่าง  

ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา 

      

เพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำของลุ่ม

น้ำต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดลำดับความ

สำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำและ

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำเป็นเกณฑ์ นำมาวางแผนและกำหนด

แผนการจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อการจัดการในภาพรวมให้ครอบคลุมทุก

พื้นที่และสามารถจัดลำดับพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการฟื้นฟูก่อนหลังและ

วางแผนดำเนินการ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในพื้นที่ที่มี

ความสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลุ ่มน้ำที ่ม ีคุณภาพน้ำ

เสื่อมโทรมมากและอยู่ในลำดับต้นๆ ได้แก่ ลุ่มน้ำท่าจีน ซึ่งมีคุณภาพน้ำ

ต่ำถึงต่ำมากตลอดสาย ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นต้น  

ธนาคารโลกได้ทำการประเมินมลพิษสารอินทรีย์ของน้ำเสียจาก

แหล่งกำเนิด 3 ประเภทคือ เกษตรกรรม ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศพบว่า 

มลพิษน้ำเสียจากชุมชนนั้นเป็นต้นเหตุหลักของความเสื่อมโทรมลงของ

คุณภาพของแหล่งน้ำผิวดิน แม้ว่าจะมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตาม

ชุมชนเมืองหลักเป็นจำนวนมากแล้วก็ตาม ต้นเหตุรองลงมาคือน้ำเสียจาก



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

การจัดการน้ำเสียชุมชน 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สัดส่วนของมลพิษสารอินทรีย์ของน้ำเสีย

จากแหล่งมลพิษต่างๆ ของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เช่น ในเขต

ภาคกลางมลพิษส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรมและชุมชน ส่วนในเขต

กรุงเทพมหานครนั้นมลพิษเกือบทั้งหมดมาจากแหล่งชุมชน  

ดังนั้นการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะ

ต้องดำเนินการแก้ไข 

สัดส่วนของมลพิษสารอินทรีย์ (BOD) จากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ13 

ภูมิภาค เกษตรกรรม ชุมชน อุตสาหกรรม 

กรุงเทพมหานคร 0 81% 19% 

ภาคกลาง 37% 39% 24% 

ภาคตะวันออก 17% 50% 33% 

ภาคเหนือ 6% 83% 11% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41% 57% 2% 

ภาคใต้ 26% 63% 11% 

 

แหล่งกำเนิดน้ำเสียในท้องถิ่น

แหล่งกำเนิดมลพิษน้ำในพื้นที่ของท้องถิ่นที่สำคัญมีอยู่ 3 แหล่ง 

ได้แก่ น้ำเสียจากชุมชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำไหลนอง

จากพื้นที่เมือง 

1) น้ำเสียชุมชน  น้ำเสียชุมชนจากที่อยู ่อาศัยแบ่งออกได้เป็น   

2 ประเภทคือ น้ำทิ้งจากห้องน้ำ  และน้ำทิ้งจากการชะล้างต่างๆ น้ำทิ้ง

 13 สำนักงานธนาคารโลก, รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยปี 2000 

(กรุงเทพฯ : สำนักงานธนาคารโลก, 2544).  



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

การจัดการน้ำเสียชุมชน 

จากห้องน้ำมีความสกปรกสูง ส่วนน้ำทิ้งจากการชะล้างมีความสกปรก

น้อยกว่า ปริมาณน้ำเสียชุมชนของแต่ละพื้นที่จะขึ้นกับปริมาณน้ำใช้เพื่อ

การอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นนั้น สำหรับอัตราการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค

บริโภคสำหรับชุมชนประเภทต่างๆ เป็นดังนี้14 ชุมชนในเมืองขนาดใหญ่   

มีค่าเท่ากับ 200-250 ลิตรต่อคนต่อวัน ชุมชนในเมืองขนาดเล็กเท่ากับ 

150-180 ลิตรต่อคนต่อวัน และชุมชนในชนบทเท่ากับ 80-120 ลิตรต่อคน

ต่อวัน ในการประมาณปริมาณน้ำใช้สำหรับพื้นที่เขตชุมชนเมืองจะใช้ค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 200  ลิตรต่อคนต่อวันและชุมชนชนบทใช้อัตราการใช้น้ำ

เท่ากับ 100 ลิตรต่อคนต่อวัน แม้ว่าการจ่ายน้ำประปาอาจไม่ทั่วถึงทั้งเขต

พื้นที่ก็ตาม แต่ประชาชนจะใช้แหล่งน้ำประเภทอื่นทดแทน  

ในการคำนวณปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะพิจารณาว่าร้อยละ 80  

ของน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคจะกลายเป็นน้ำเสียลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียและ

สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจตรวจสอบอัตราน้ำไหลซึมเข้าท่อจากน้ำ

ใต้ดินจะสมมติให้ปริมาณน้ำซึมเข้าท่อจากน้ำใต้ดินมีค่าเท่ากับร้อยละ 20 

ของปริมาณน้ำเสียจากบ้านเรือนอยู่อาศัย ดังนั้นปริมาณน้ำเสียที่ไหล

ภายในท่อจะเท่ากับปริมาณน้ำเสียทั ้งหมดบวกด้วยร้อยละ 20 ของ

ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น   

2) น้ ำ เสียจากอุตสาหกรรม ในด ้านการจ ัดการน ้ำ เส ีย

อุตสาหกรรมนั ้น ร ัฐดำเนินการควบคุมและป้องกันโดยการกำหนด

มาตรฐานน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ให้ได้คุณภาพน้ำตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยค่า 

BOD ของน้ำทิ้งจะต้องไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลจะระบาย

 14  ศ ุภฤกษ์ ส ินส ุพรรณ, การออกแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เล่มที่ 1 

วิศวกรรมการประปา, พ ิมพ ์คร ั ้ งท ี ่ 4 (ขอนแก ่น : คณะว ิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533).  
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น้ำทิ้งเข้าสู่ท่อรวบรวมทำให้มีผลต่อปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย   

ในหลายพื้นที่จะพบปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมักจะ

ระบายน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัดเข้าระบบท่อรวบรวม 

3) น้ำไหลนอง คือน้ำที ่เกิดจากน้ำฝนที ่ตกลงในเขตเมืองและ  

ไหลนองเข้าสู ่ท ่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสีย สำหรับระบบท่อ

รวบรวมน้ำเสียแบบรวมที่ใช้ในทุกท้องถิ่นจะต้องออกแบบให้สามารถ

รองรับปริมาณน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ เมื่อน้ำมีปริมาณมากจะ

ไหลล้นออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ น้ำไหลนองที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจะชะเอา

กากตะกอนต่าง ๆ ที ่สะสมในท่อรวบรวม ซึ ่งประกอบด้วยมลพิษสาร

อินทรีย์ปริมาณสูง ทำให้คุณภาพของแหล่งน้ำรองรับลดลง 
 

ผลกระทบของน้ำเสียชุมชน

สารปนเปื้อนหลักในน้ำเสียชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

และตัวแปรที่ใช้สำหรับชี้วัดคุณภาพการปนเปื้อน 

สารปนเปื้อน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตัวแปรชี้วัด 

ของแข็งแขวนลอย เพิ ่มความขุ ่นในน้ำ ลดการ

ส่องผ่านของแสง ตกตะกอน

ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน 

TSS (Total suspended solids) 

สารอินทรีย์ 

ที่ย่อยสลายได้ 

เพิ่มการใช้ออกซิเจน ทำให้

ปริมาณออกซิเจน (DO) ลด

ลง จนถึงสภาพขาดอากาศ 

ส่งผลให้ส ัตว ์น ้ำตาย เก ิด

กลิ่นเหม็น น้ำสีดำ 

BOD (B io log i ca l oxygen 

demand) 
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สารปนเปื้อน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตัวแปรชี้วัด 

สารอาหาร  

(ไนโตรเจน และ 

ฟอสฟอรัส) 

กระตุ้นการเจริญเติบโตของ

พ ืชน ้ำเก ิดสภาวะ eut ro -

phication หรือ algae bloom 

ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด ส ภ า พ ข า ด

ออกซิเจนในน้ำเวลากลาง

คืน  

TKN,  NO3-  และ TP 

เชื้อโรค แพร่โรคที่ระบาดทางน้ำ เช่น 

อ ห ิ ว า ต ก โ ร ค ท ้ อ ง ร ่ ว ง 

ไทฟอยด์ ไวร ัสต ับอ ักเสบ 

ทำให้เกิดการเจ็บป่วยกับคน

ที่สัมผัสน้ำที่มีเชื้อโรค 

แบคทีเรีย (Faecal coliform), 

ไวรัส, ไข่พยาธิ 

      

เมื่อเกิดการปนเปื้อนของน้ำเสียชุมชนในปริมาณมากลงสู่แม่น้ำจะ

เกิดผลกระทบต่อแม่น้ำ ในช่วงแรกแบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มี

ในน้ำเสียด้วยกระบวนการใช้ออกซิเจน ทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลด  

ต่ำลงและระดับออกซิเจนจะลดต่ำลงที่สุดที่ระยะทางหนึ่งของการไหลของ

แม่น้ำ จากนั้นระดับของออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นจากกระบวนการเติมอากาศ 

นอกจากนี้ในช่วงแรกของการปนเปื้อนจะพบระดับแอมโมเนียสูง จากนั้น

แอมโมเนียจะถูกแบคทีเรียใช้ไปและเปลี่ยนเป็นไนเตรท   
      

การจัดการน้ำเสียชุมชน

องค์ประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ระบบการจัดการ  

น้ำเสียประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัด  

น้ำเสียชุมชน 
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1) ระบบรวบรวมน้ำเสีย (Collection System) ระบบรวบรวม

น้ำเสียเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและเป็นตัวกลางที่จะนำน้ำทิ้งจากแหล่ง

กำเนิดน้ำเสียต่างๆ มาสู ่ระบบบำบัดน้ำเสียซึ ่งสามารถจำแนกได้   

2 ประเภท คือ  

 (1)  ระบบท่อรวม (Combined System) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับ

การดำเนินการระบบรวบรวมน้ำเส ียในระยะแรกเพื ่อใช ้

ประโยชน์จากระบบท่อที่มีอยู่เดิมรองรับน้ำเสียและน้ำฝนในท่อ

เดียวกัน  เป็นระบบรวบรวมที่ใช้ในทุกท้องถิ่นในประเทศไทย 

โดยในฤดูแล้งจะมีแต่น้ำเสียเท่านั้นที่ไหลในท่อ ส่วนในฤดูฝน

น้ำในท่อจะมีทั ้งน้ำเสียและน้ำฝน ระบบนี้ประกอบด้วยท่อ

ระบายน้ำ (Drainage Pipe) อาคารผันน้ำเสีย (Combined Sewer 

Overflow: CSO) ท่อรวบรวมน้ำเส ีย (Interceptor) สถานี  

ยกระดับน้ำเสีย (Lift Station)  และสถานีสูบน้ำเสีย (Pumping 

Station) 

[ 30 ] 

 (2)  (Separated System) 

2)  (Waste Water Treatment)
 (1) 

 (2)  (3)  (nutrient)  (4) 

(1)

50
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 (2)  ระบบท่อแยก (Separated System) เป็นการแยกท่อรวบรวมน้ำ

เสียและท่อระบายน้ำฝนออกจากกัน น้ำฝนจะถูกระบายลง

แหล่งน้ำโดยตรง ท่อรวบรวมน้ำเสียจะรับน้ำเสียจากแหล่ง

กำเนิดน้ำเสียทั้งหมด แล้วส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย องค์

ประกอบของระบบท่อแยกมีเช่นเดียวกับระบบท่อรวม เว้นแต่

จะไม่มีอาคารผันน้ำเสียเท่านั้น  

2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Waste Water Treatment) 

วัตถุประสงค์ของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนคือ กำจัดสารปนเปื้อนออกจาก

น้ำ ได้แก่ (1) กำจัดของแข็งบางส่วน (2) กำจัดสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ 

(3) กำจัดสารอาหาร (nutrient) และ (4) กำจัดเชื้อโรค น้ำเสียที่ถูกส่งเข้า

ระบบบำบัดน้ำเสียจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

  (1)  ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น เป็นระบบที่ใช้กำจัดของแข็งที ่  

ปะปนมากับน้ำ ของแข็งที่มีขนาดใหญ่จะถูกกำจัดโดยการดัก

[ 30 ] 

 (2)  (Separated System) 

2)  (Waste Water Treatment)
 (1) 

 (2)  (3)  (nutrient)  (4) 

(1)

50
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ด้วยตะแกรง  ส่วนตะกอนของแข็งที ่มีความถ่วงจำเพาะสูง 

เช่น หิน กรวด และทรายจะถูกแยกด้วยถังดักกรวดทราย ส่วน

ของแข็งแขวนลอยที่หลงเหลืออยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์

จะถูกกำจัดด้วยถังตกตะกอนขั้นที่หนึ่ง ซึ่งไม่นิยมใช้เนื่องจาก

ปัญหาเรื่องกลิ่น ประมาณร้อยละ  50  ของของแข็งแขวนลอย

ในน้ำทั้งหมดจะถูกกำจัดออกจากน้ำเสียได้ด้วยระบบบำบัด  

น้ำเสียขั้นต้นนี้   

 (2) ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง (Secondary Treatment)  

เป็นขั ้นตอนของการเปลี ่ยนสารอินทรีย์ทั ้งที ่อยู ่ในรูปของ

สารละลายและของแข็งแขวนลอยให้อยู่ในรูปของมวลชีวภาพ

หรือกากตะกอนที่สามารถกำจัดได้ด้วยการตกตะกอน ระบบ

บำบัดขั้นที่สองประกอบด้วยระบบบำบัดทางชีวภาพและถัง  

ตกตะกอนขั้นที่สอง ระบบบำบัดทางชีวภาพจะมีอยู่ด้วยกัน   

2 แบบ ค ือ แบบที ่ ใช ้จ ุล ินทร ีย ์หร ือมวลช ีวภาพในรูปท ี ่

แขวนลอยอยู ่ในน้ำ (Suspended Growth) เช่น ระบบเอเอส 

(Activated Sludge) และแบบที่ใช้มวลชีวภาพที่เจริญเติบโตอยู่

บนตัวกลาง (Attached Growth) เช่น ระบบโปรยกรอง (Tricking 

Filter) และจานหมุนชีวภาพ (RBC)  
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(2)   (Secondary Treatment)

 2 
 (Suspended Growth)   (Activated Sludge) 

 (Attached Growth)  (Tricking Filter) 
 (RBC)

 (Sludge) 

 1  2 
(stabilization pond) 

 (aerated lagoon) 
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  กากตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำ

เสียขั้นที่สองจะรวมกับตะกอนสารอินทรีย์จากระบบบำบัดขั้นที่

หนึ่ง แล้วส่งเข้าสู่ระบบกำจัดกากตะกอนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ระบบ

รีดน้ำและส่งไปกำจัด 

  ในบางระบบจะรวมเอาระบบบำบัดขั้นที่ 1 และ 2 ไว้ด้วยกัน 

เช่น ระบบบ่อปรับเสถียร (stabilization pond) ซึ่งจะใช้ระบบ

ธรรมชาติในการบำบัดน้ำเสีย ออกซิเจนจะถูกเติมลงสู่น้ำโดย

การสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและการเติมออกซิเจนจาก

อากาศลงสู่ผิวน้ำ หรืออีกระบบหนึ่ง คือ ระบบสระเติมอากาศ 

(aerated lagoon) ซึ่งออกซิเจนถูกเติมด้วยเครื่องจักรกล 
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(2)   (Secondary Treatment)

 2 
 (Suspended Growth)   (Activated Sludge) 

 (Attached Growth)  (Tricking Filter) 
 (RBC)

 (Sludge) 

 1  2 
(stabilization pond) 

 (aerated lagoon) 
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(3) 

 90 
 7 
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 (3)  ระบบบำบัดขั้นที่สาม โดยปกติแล้วระบบบำบัดน้ำเสียขั้น  

ที ่สองนั ้นพอเพียงที ่จะทำให้น้ำที ่ผ ่านการบำบัดแล้วผ่าน

มาตรฐานน้ำทิ้ง แต่ในบางกรณีที่มีมาตรฐานน้ำทิ้งที่เข้มงวด

หรือน้ำทิ้งที ่มีสารเคมีบางชนิดเกินมาตรฐานหรือในกรณีที ่

ต้องการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่จะต้องใช้ระบบบำบัดขั ้น  

ที ่สามซึ่งเป็นระบบที่เกี ่ยวกับการฆ่าเชื ้อโรค การกำจัดสาร

แขวนลอยหรือการกำจัดสารอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสด้วยขบวนการทางเคมีหรือทางชีวภาพ ส่วนของแข็ง

แขวนลอยจะถูกกำจัดด้วยการกรอง  
      

สถานะการดำเนินงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียชุมชน

ปัจจุบันเรามีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนมากกว่า 90 แห่ง 

โดยอยู ่ในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 7 แห่ง นอกนั ้นอยู ่ในท้องถิ ่นต่างๆ 

กระจายอยู่ทั่วประเทศ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นระบบ

บ่อปรับเสถียรใช้ธรรมชาติช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ดูแลรักษาง่าย   

ไม่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญสูงและมีค่าใช้จ่ายในการเดิน

ระบบต่ำ แต่มีข้อเสียคือต้องใช้พื้นที่จำนวนมากและมักประสบปัญหา

ปริมาณสาหร่ายที่มีมากเกินไปในบ่อสุดท้าย ส่งผลทำให้น้ำที่ผ่านการ

บำบัดแล้วมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานน้ำทิ้ง นอกจากนี้ยังมีระบบสระเติม

อากาศ ระบบเอเอส และคลองวนเวียนและระบบบำบัดแบบผสมผสาน

อื่นๆ   

จากจำนวนระบบบำบัดทั้งหมดมีประมาณครึ่งหนึ่งที ่ยังคงเดิน

ระบบ ส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระหว่างรอการดำเนินงานหรือซ่อมแซม และบางแห่ง 

หยุดใช้งานไปแล้ว 
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ปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการน้ำเสีย
 ชุมชน

การจัดการน้ำเสียชุมชนมีหลักการเดียวกับการจัดการขยะ กล่าวคือ

ควรเริ่มจากการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะ

น้ำเสียชุมชน นอกจากท้องถิ่นจะต้องออกข้อบัญญัติเพื่อให้ทุกครัวเรือนมี

ระบบบำบัดขั้นต้นแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านและสถาน

ประกอบการ ตลอดจนการใช้มาตรการต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจังจะช่วย

ลดปัญหาและลดขนาดการลงทุนในระบบบำบัดได้  

ปัจจุบันปัญหาการจัดการน้ำเสียของท้องถิ่นเกิดจากปัจจัยหลาย

ด้าน ได้แก่ 

	R	งบประมาณ		

1) งบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

รวมชุมชนไม่เพียงพอ แม้ว่ารัฐได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากในการ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมให้กับท้องถิ่นแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ

กับความต้องการในการแก้ไขปัญหามลพิษน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งการลงทุน

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมาก รวมถึง

ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขและซ่อมแซมระบบ

รวบรวมและบำบัดน้ำเสียที ่ชำรุดเสียหายจนทำให้ระบบที ่มีอยู ่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

2) ปัญหาเกิดจากท้องถิ่นไม่มีมาตรการจัดเก็บค่าบริการ หรือจัด

เก็บในอัตราที่ต่ำจนไม่สามารถมีรายได้เพียงพอกับการเดินระบบ ทั้งที่เมื่อ
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ครั้งขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างได้ตกลงที่จะจัดเก็บในอัตรา  

ที่เหมาะสมแล้ว  

	R	การศึกษาความเหมาะสม	ออกแบบและการใช้เทคโนโลยี		
ไม่เหมาะสม	

ในหลายท้องถิ่นเมื่อมีระบบบำบัดแล้วไม่สามารถเดินระบบได้ตาม

ที่ออกแบบไว้ ในบางกรณีพบว่าเกิดจากการศึกษาความเหมาะสม การ

ออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีหรือวิธีการไม่เหมาะสมกับปัญหาหรือ

ความสามารถในการเดินระบบของท้องถิ่น 

1) การเลือกใช้ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียไม่เหมาะสมทั้งด้าน

เทคนิคและฐานะทางการเงินของท้องถิ่น มีการเลือกใช้ประเภทของระบบ

บำบัดน้ำเสียที่ต้องใช้เครื่องจักรกลจำนวนมาก เช่น ระบบเติมอากาศที่มี

ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษาสูง อีกทั้งยังต้องการบุคลากรที่มี

ความรู้ทางด้านเทคนิคสูงในการควบคุมระบบ 

2) การเลือกพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ในบางพื้นที่เลือกสถานที่

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ระดับสูงกว่าพื้นที่เมือง ทำให้ต้องใช้สถานี

สูบน้ำหลายสถานีหรือการเลือกก่อสร้างบนพื้นที่ที่ไม่มีทางระบายน้ำที่

ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะทำให้ต้องติดตั้งสถานีสูบน้ำ

เพื่อระบายน้ำทิ้ง 

3) ค่าตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบระบบ ได้แก่ ปริมาณน้ำเสียต่อ

ประชากรและค่า BOD ของน้ำเสียมีค่าสูงเกินไป ในระยะเริ่มแรกๆ ของ

การออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียได้การกำหนดค่าปริมาณน้ำ

เสียต่อประชากรสูงถึง 250 – 300 ลิตรต่อคนต่อวันและค่า BOD น้ำเสีย 

150 – 200 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่จากข้อมูลค่า BOD ของน้ำเสียชุมชนที่
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ผ่านมาพบว่ามีค่าไม่มากกว่า 80 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณน้ำเสียต่อ

ประชากรเฉลี่ยมีค่าประมาณ 100 – 200 ลิตรต่อคนต่อวันเท่านั้น ทำให้

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบมีขนาดใหญ่เกินความเป็นจริง

และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น 

4) จำนวนประชากรที่นำมาใช้ในการออกแบบระบบการจัดการ  

น้ำเสียที ่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้จำนวนประชากรทั ้งพื ้นที ่ของท้องถิ ่นมา

พิจารณาออกแบบ ซึ่งในความเป็นจริงน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเมืองหรือเขต

ตลาดที่มีประชากรหนาแน่นเท่านั้นที่ถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบท่อรวบรวม

และส่งไปบำบัด สำหรับในพื ้นที ่ที ่มีประชากรอาศัยอยู ่อย่างกระจัด-

กระจายนั้น การก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียจะไม่มีความคุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจจึงควรใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (Onsite treatment) ที่มี

ขนาดเล็ก เช่น ระบบเอเอส ระบบสระเติมอากาศ ระบบบ่อปรับเสถียร 

และระบบบึงประดิษฐ์ จะคุ้มค่าการลงทุนมากกว่าและไม่ควรนำจำนวน

ประชากรนอกเขตท่อรวบรวมน้ำเสียมาร่วมพิจารณาออกแบบด้วย 

นอกจากนี้พบว่าการคาดการณ์จำนวนประชากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 20 

ปีข้างหน้าในหลายพื้นที่มีค่าสูงเกินไปโดยใช้อัตราการเจริญเติบโตที่มาก

เกินจริง ทำให้ปริมาณน้ำเสียที่คาดการณ์ในอนาคตมีปริมาณมากเกินไป 

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบและก่อสร้างจึงมีขนาดใหญ่เกินไป 

5) ไม่มีการพิจารณาแบ่งการก่อสร้างออกเป็นระยะ การออกแบบ

ระบบบำบัดน้ำเสียที ่ผ่านมาจะออกแบบให้ทั ้งระบบสามารถรองรับ

ปริมาณน้ำเสียทั้งเทศบาลได้ในอีก 20 ปีข้างหน้า ทำให้ต้องสร้างระบบที่มี

ขนาดใหญ่เกินความจำเป็น นอกจากนี้ในบางพื้นที่ทำการติดตั้งเครื่องจักร

อุปกรณ์ที่ออกแบบไว้สำหรับปริมาณน้ำเสียในอีก 20 ปีข้างหน้าพร้อมกัน

ทั้งหมด ซึ่งมากเกินความจำเป็นสำหรับปริมาณน้ำเสียในปัจจุบัน เช่น 

เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น   
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6) ไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบระบบการนำน้ำที่

ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วกลับไปใช้ใหม่หรือระบบการนำกากตะกอน 

(สลัดจ์) จากระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ ทำให้สูญเสียโอกาสและ

การออกแบบก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังอาจเกิดปัญหาในเรื่องของพื้นที่

และมีค่าใช้จ่ายสูง   

	R	ความไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

1) ปัญหาการเมืองท้องถิ่น เกิดความขัดแย้งในการเลือกตั้งผู้บริหาร

ท้องถิ่น ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในงบประมาณก่อสร้างและการตัดสินใจ

กำหนดเส้นทางการก่อสร้างท่อรวบรวม รวมถึงการเลือกพื้นที่สำหรับ

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

2) ในอดีตการวางแผนการจัดการขยะและน้ำเสียมักดำเนินการโดย

ส่วนกลาง ท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนการก่อสร้างระบบรวบรวม

และบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนแม่บท การศึกษาความ

เหมาะสมจนถึงการก่อสร้าง ระบบท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย 

ทำให้สาธารณูปโภคที่ได้มาไม่ได้เกิดจากความต้องการของท้องถิ่นเอง 

3) ท้องถิ ่นบางแห่งไม่เห็นความสำคัญของการบำบัดน้ำเสีย   

โดยเฉพาะท้องถิ่นอยู่ติดแม่น้ำ ซึ่งน้ำเสียจากเขตพื้นที่จะไปก่อปัญหา  

น้ำเน่าเสียในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของตน 

4) ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญทาง

เทคนิคและประสบการณ์เพียงพอ โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องใช้

เทคนิคการดำเนินงานและบำรุงรักษาสูง  

5) จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากท้องถิ่นจะต้องจำกัดการใช้

เงินด้านบุคลากรไม่ให้เกินร้อยละ40 ของรายได้ 
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6) การโยกย้ายบุคลากร โดยเฉพาะกองช่าง มีการโยกย้ายไปยัง

ท้องถิ่นอื่นเพื่อตำแหน่งด้านการบริหารที่สูงขึ้น ทำให้ขาดความต่อเนื่อง

ของการบริหารดำเนินการด้านการจัดการน้ำเสีย 

	R	ขาดการบังคับใช้กฎหมาย	

1) ขาดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษที่ชัดเจนในการ

กำหนดให้ท้องถิ่นต้องมีส่วนรับผิดชอบในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและ

ไม่มีการกำหนดเทียบปรับถ้าปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

2) กฎหมายไม่มีข้อกำหนดช่วงของค่าบริการบำบัดน้ำเสียสูงสุดที่

ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้กับท้องถิ่นนำไปกำหนดค่าบริการ เช่นเดียวกับ

ค่าการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่กำหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ไว้ไม่เกิน 40 บาท จึงทำให้ท้องถิ่นใช้เป็นข้ออ้างว่าไม่มั่นใจใน

เรื่องของกฎหมายรองรับในการออกข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการกำจัด

น้ำเสีย 

	R	ขาดมาตรการการคืนทุนที่ชัดเจน	

1) ผู ้บริหารท้องถิ ่นไม่มีความตั้งใจที่จะจัดเก็บค่าบริการบำบัด  

น้ำเสีย เนื่องจากกลัวเสียฐานเสียงสำหรับการเลือกตั้ง จึงไม่ดำเนินการ

ออกข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการกำจัดน้ำเสียหรือไม่ดำเนินการจัดเก็บ

ค่าบริการอย่างจริงจัง 

2) การจัดเก็บค่าบริการมีความยุ ่งยาก วิธีการจัดเก็บที ่ดีและ

ครอบคลุมที่สุดคือการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียพร้อมกับค่าน้ำประปา 

แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านกฎหมายทำให้ท้องถิ่นต้องจัดจ้างบุคลากร
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ออกไปเก็บค่าบริการตามบ้านเรือนประชาชนและไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจน

สำหรับผู้ที่ไม่ชำระค่าบริการ      

	R	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	

1) ประชาชนในท้องถิ่นไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

และปัญหามลพิษจากน้ำเสีย ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย

ของท้องถิ่น 

2) ขาดการให้ความรู้ ความเข้าใจว่าปัญหาน้ำเสียเกิดจากชุมชน  

จึงควรเริ ่มแก้ปัญหาจากชุมชนโดยการติดตั ้งระบบบำบัดขั ้นต้นตาม  

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

3) ขาดการยอมรับของประชาชนในเรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย 

ประชาชนหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าบริการ 

	R	ขาดการมีส่วนร่วมของเอกชนในการก่อสร้างและบริหาร		
จัดการน้ำเสียชุมชน	

1) ปัจจุบันไม่มีบริษัทเอกชนเข้าร่วมในการลงทุนก่อสร้างระบบ

บำบัดน้ำเสียของชุมชนเลย เนื่องจากไม่สามารถรับประกันการคืนทุนที่

ชัดเจนและขาดมาตรการจูงใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

2) ไม่มีตัวอย่างของการจัดทำสัญญาที่มีระยะยาวเพื่อให้คุ้มกับการ

ลงทุน 
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บึงประดิษฐ์
 (ConstructedWetland)1�

บึงประดิษฐ์ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที ่อาศัยกระบวนการทาง

ธรรมชาติ สามารถใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียในขั ้นที ่ 2 (Secondary 

Treatment) สำหรับบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ข้อดีของระบบนี้ คือ เป็นระบบ

ที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการบำบัด แต่ต้องการพื้นที่

เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นทางเลือกที่ดี

สำหรับท้องถิ่นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง และจะเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากสามารถผสมผสานกับการใช้ระบบบำบัดเบื้องต้นของแหล่งกำเนิด 

เช่นการติดตั้งถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียในบ้านเรือนหรือสถาน

ประกอบการ  

บึงประดิษฐ์ มี 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Free Water Surface Wetland 

(FWS) ซึ ่งมีล ักษณะใกล้เคียงกับบึงธรรมชาติ และแบบ Vegetated 

Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสำหรับปลูกพืชน้ำ

และชั้นหินรองก้นบ่อเพื่อเป็นตัวกรองน้ำเสีย 

[ 36 ] 

 (Constructed Wetland)14

 2 (Secondary Treatment) 

 2  Free Water Surface Wetland (FWS) 
 Vegetated Submerged Bed System (VSB) 

 Nitrification  Denitrification15

                                         
14 U.S. Environmental Protection Agency, Constructed Wetlands Treatment of Municipal Wastewaters, EPA/625/R-99/010
(Cincinnati, Ohio: EPA, September 2000).
15  (Nitrification)

 (Nitrifying bacteria) 

 (Denitrification) 
(Denitrifyingbacteria)

 15 U.S. Environmental Protect ion Agency, Constructed Wetlands 

Treatment of Municipal Wastewaters, EPA/625/R-99/010 (Cincinnati, Ohio: 

EPA, September 2000). 
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	R	หลักการทำงานของบึงประดิษฐ์	

เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาในบึงประดิษฐ์ส่วนต้น สารอินทรีย์ส่วนหนึ่งจะ

ตกตะกอนจมตัวลงสู ่ก้นบึง และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสาร

อินทรีย์ที่ละลายน้ำจะถูกกำจัดโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับพืชน้ำหรือชั้น

หินและจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ ระบบนี้จะได้รับออกซิเจนจากการ

แทรกซึมของอากาศผ่านผิวน้ำหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางส่วนจะได้

จากการสังเคราะห์แสงแต่มีปริมาณไม่มากนัก สำหรับสารแขวนลอยจะถูก

กรองและจมตัวอยู่ในช่วงต้นๆ ของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจนจะเป็น

ไปตามกระบวนการ Nitrification และ Denitrification16 ส่วนการลดปริมาณ

ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะเกิดที่ชั้นดินส่วนพื้นบ่อ และพืชน้ำจะช่วยดูดซับ

ฟอสฟอรัสผ่านทางรากและนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ นอกจากนี้ระบบ  

บึงประดิษฐ์ยังสามารถกำจัดโลหะหนักบางส่วนอีกด้วย  

	 	ส่วนประกอบของระบบ	

1) ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland 

(FWS) เป็นแบบที่นิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากผ่านการ

บำบัดจากบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว ลักษณะของระบบแบบ

 16 กระบวนการไนตริฟิเคชั ่น (Nitrification)เป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลง

แอมโมเนียเป็นสารประกอบไนเตรตด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของแบคทีเรียในดิน 

เรียกแบคทีเรียเหล่านี้ว่า แบคทีเรียประเภทไนตริไฟอิง (Nitrifying bacteria) ได้แก่  

ไนโตรแบคเตอร์ และไนโตรซีสทีส นอกจากนี้ยังมีพวกฟังไจ พวกแอสเพอร์จิลลัส   

อีกด้วย ไนเตรตเป็นสารที่ละลายน้ำได้ดี จึงถูกพืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย แต่ไนเตรตบาง

ส่วนอาจซึมลงสู่ใต้ดินไปเป็นส่วนประกอบของน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล ถ้าหากมนุษย์

ได้ร ับไนเตรตเข้าสู ่ร ่างกายจะก่อให้เกิดอันตราย กระบวนการดีไนตริฟิเคชั ่น 

(Denitrification) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจน โดยแบคทีเรีย

ประเภทดีไนตริไฟด์ (Denitrifyingbacteria) ซึ่งเจริญได้ดีทั้งในที่ที่มีและไม่มีออกซิเจน  
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นี้จะเป็นบ่อดินที่มีการบดอัดดินให้แน่นหรือปูพื้นด้วยแผ่น HDPE ให้ได้

ระดับ เพื่อให้น้ำเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพื้นดิน บ่อดินจะมีความลึก

แตกต่างกันเพื่อให้เกิดกระบวนการบำบัดตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ 

โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน (อาจเป็นบ่อเดียวกันหรือหลายบ่อขึ้น

กับการออกแบบ) คือ  

 *  ส่วนแรก เป็นส่วนที่มีการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ำ

และรากเกาะดินปลูกไว้ เช่น กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อช่วยในการ

กรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ที ่  

ตกตะกอนได้ ทำให้กำจัดสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ได้  

บางส่วน เป็นการลดสารแขวนลอยและค่าบีโอดีได้ส่วนหนึ่ง 

 *  ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่มีพืชชนิดลอยอยู่บนผิวน้ำ เช่น จอก 

แหน บัว รวมทั ้งพืชขนาดเล็กที ่แขวนลอยอยู ่ในน้ำ เช ่น 

สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น พื้นที่ส่วนที่สองนี้จะไม่มีการปลูก

พืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ำเหมือนในส่วนแรกและส่วนที่สาม 

น้ำในส่วนนี้จึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทำให้มีการ

เจริญเติบโตของสาหร่ายซึ่งเป็นการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำ 

(DO) ทำให้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ที่

ละลายน้ำได้เป็นการลดค่าบีโอดีในน้ำเสีย และยังเกิดสภาพ 

Nitrification อีกด้วย  

[ 37 ] 

1)  Free Water Surface Wetland (FWS)
 (Stabilization Pond) 

 HDPE 

 3  (
)

 (DO) 

 Nitrification 
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การจัดการน้ำเสียชุมชน 

 *  ส่วนที่สาม มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับส่วนแรก เพื่อ

ช่วยกรองสารแขวนลอยที่ยังเหลืออยู ่ และทำให้เกิดสภาพ 

Denitrification เนื่องจากออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ลดลง ซึ่ง

สามารถลดสารอาหารจำพวกสารประกอบไนโตรเจนได้  

2) ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed 

System (VSB) ระบบบึงประดิษฐ์แบบนี้จะมีข้อดีกว่าแบบ Free Water 

Surface Wetland คือ เป็นระบบที่แยกน้ำเสียไม่ให้ถูกรบกวนจากแมลงหรือ

สัตว์ และป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคมาปนเปื้อนกับคนได้ 

ในบางประเทศใช้ระบบบึงประดิษฐ์แบบนี ้ในการบำบัดน้ำเสียจาก  

บ่อเกรอะ (Septic Tank) และปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบ่อปรับ

เสถียร (Stabilization Pond) หรือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบ

แอกติเวเต็ดจ์สลัดจ์ (Activated Sludge) และระบบอาร์บีซี (RBC) หรือใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากอาคารดักน้ำเสีย (CSO) เป็นต้น 
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1)  Free Water Surface Wetland (FWS)
 (Stabilization Pond) 

 HDPE 

 3  (
)

 (DO) 

 Nitrification 
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 Denitrification  (DO) 

2)  Vegetated Submerged Bed System (VSB) 
 Free Water Surface Wetland 

 (Septic Tank) 
 (Stabilization Pond) 

(Activated Sludge)  (RBC) 
 (CSO) 

 (Methane) 
 (Anaerobic) 



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

การจัดการน้ำเสียชุมชน 

ส่วนประกอบที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสียของระบบบึงประดิษฐ์

แบบนี้ คือ 

 *  พืชที่ปลูกในระบบ มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายเทก๊าซ

ออกซิเจนจากอากาศเพื ่อเพิ ่มออกซิเจนให้แก่น้ำเสีย และ

สนับสนุนให้ก๊าซที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น ก๊าซมีเทน (Methane) ที่

ได้จากการย่อยสลายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) สามารถ

ระบายออกจากระบบได้อีกด้วย นอกจากนี ้สามารถกำจัด

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้ โดยการนำไปใช้ในการเจริญ

เติบโตของพืช  
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 Denitrification  (DO) 

2)  Vegetated Submerged Bed System (VSB) 
 Free Water Surface Wetland 

 (Septic Tank) 
 (Stabilization Pond) 

(Activated Sludge)  (RBC) 
 (CSO) 

 (Methane) 
 (Anaerobic) 
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 (Media)
(1)
(2)
(3)
(4)

- :

- :

 Free Water Surface Wetland 

-
 (Stabilization Pond)  16,200 

/  184.5 
-

 (Stabilization Pond)  138,600 
/  515 



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

การจัดการน้ำเสียชุมชน 

 *  ตัวกลาง (Media) จะมีหน้าที่สำคัญคือ  

 (1)  เป็นที่สำหรับให้รากของพืชที่ปลูกในระบบยึดเกาะ  

 (2)  ช่วยให้เกิดการกระจายของน้ำเสียที่เข้าระบบและช่วย

รวบรวมน้ำทิ้งก่อนระบายออก  

 (3)  เป็นที่สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ 

 (4)  ใช้กรองสารแขวนลอยต่างๆ 

	R	ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบบึงประดิษฐ์	

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่พืชที่นำมาปลูกไม่สามารถเจริญ

เติบโตเพิ่มปริมาณตามที่ต้องการได้ อาจเนื่องมาจากการเลือกใช้ชนิดของ

พืชไม่เหมาะสม สภาพของดินไม่เหมาะสม หรือถูกรบกวนจากสัตว์ที่กิน

พืชเหล่านี้เป็นอาหาร เป็นต้น  

	R	ประโยชน์ที่ได้จากบึงประดิษฐ์	

 -  ประโยชน์ทางตรง: สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ ของแข็ง

แขวนลอย และสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้

คุณภาพแหล่งรองรับน้ำทิ้งดีขึ้น  

 -  ประโยชน์ทางอ้อม: ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและ

สภาพแวดล้อม เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์และ

นกชนิดต่างๆ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาทาง

ธรรมชาติ 
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การจัดการน้ำเสียชุมชน 

	R	ตัวอย่างระบบบ่อบึงประดิษฐ์ที่ใช้ในประเทศไทย	

แหล่งชุมชนระดับเทศบาลหลายแห่งใช้ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free 

Water Surface Wetland อาทิเช่น  

      -  เทศบาลเมืองสกลนคร ได้สร้างระบบบึงประดิษฐ์เพื่อรับน้ำ

หลังบำบัดจากระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว 

โดยมีขนาดของระบบสามารถรองร ับน ้ำเส ียได ้ 16,200   

ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 

184.5 ไร่  

      -  เทศบาลนครหาดใหญ ่ได้สร้างระบบบึงประดิษฐ์เพื่อรับน้ำ

หลังบำบัดจากระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว 

โดยมีขนาดของระบบสามารถรองร ับน้ำเส ียได้ 138,600   

ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์ 

515 ไร่  

      -  เทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้สร้างระบบบึงประดิษฐ์เพื่อรับน้ำ

หลังบำบัดจากระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว 

โดยมีขนาดของระบบสามารถรองร ับน ้ำเส ียได ้ 10,000   

ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์   

22 ไร่  
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การจัดการน้ำเสียชุมชน 

	R	ตัวอย่างภาพระบบบ่อบึงประดิษฐ์และการจัดภูมิสถาปัตย์		
ของพื้นที่สาธารณะ	

[ 40 ] 

-
 (Stabilization Pond)  10,000 

/  22 

[ 40 ] 

-
 (Stabilization Pond)  10,000 

/  22 



บทที่
การมีส่วนร่วมของเอกชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม4
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การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ข้อจำกัดของท้องถิ ่นในการจัดการกับปัญหาสิ ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากงบประมาณในการลงทุนแล้วยังพบปัญหาด้าน

การขาดแคลนบุคลากรที ่มีความชำนาญเฉพาะด้านที ่จะ

บริหารจัดการกับเทคโนโลยีที ่นำมาใช้ ทำให้โครงการที ่ลงทุนไปแล้ว  

ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้รัฐและท้องถิ่น

สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ในขณะที่ท้องถิ่นยังคงประสบกับปัญหา

อยู่เช่นเดิม แนวคิดที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

จึงเกิดขึ้น เนื่องจากเอกชนมีขีดความสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อจำกัดของ

ท้องถิ่นได้  

การมีส่วนร่วมของเอกชนในกิจการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่นจะเกิดประโยชน์เมื่อการทำงานร่วมกันมีเป้าหมายที่จะทำงานให้

เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยท้องถิ่นได้ประโยชน์จาก

การให้บริการของเอกชนที่ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีต้นทุน  
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�2

การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม ขณะที่เอกชนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำกำไรจาก

การดำเนินงานโดยที่กิจการนั้นๆ  

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันบรรลุเป้าหมายคือ ความ

สามารถของท้องถิ่นในการกำกับดูแลให้เอกชนทำงานได้ตามแบบแผน

และข้อกำหนด ดังนั้น ท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การกำกับ

ดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการกำกับดูแลที ่มี

ประสิทธิภาพของท้องถิ่นจะช่วยให้  

ประการแรก ป้องกันไม่ให้การดำเนินงานของเอกชนเข้ามาผูกขาด

กิจการซึ่งเคยดำเนินการโดยท้องถิ่นเองจนเกิดผลกระทบต่อประชาชน  

ประการที่สอง ป้องกันไม่ให้เอกชนแสวงหาผลกำไรด้วยการ  

ลดต้นทุนหรือทำให้มาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชนลดต่ำลง 

ประการที่สาม เพื่อให้เอกชนมีกำไรจากการทำงานร่วมในกิจการ

ของท้องถิ่น 
      

การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น

	R	การสร้างความเข้าใจ	และการยอมรับบทบาทของเอกชน	

การสร้างความเข้าใจภายในองค์กรของท้องถิ่นให้ยอมรับในบทบาท

ของเอกชนที่จะเข้ามาร่วมทำงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกในการเตรียม

ความพร้อม เพราะหากการให้เอกชนเข้ามาร่วมทำงานเกิดจากการตัดสิน

ใจของฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายเดียว โดยฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการ

ทำงานร่วม แต่ไม่มีส่วนรับรู ้ ให้ความเห็น หรือไม่เข้าใจเหตุผลต่อการ

ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การทำงานร่วมระหว่างท้องถิ่นกับเอกชนจะเริ่ม
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การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ต้นด้วยความยุ่งยากและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงาน  

ความไม่เข้าใจในเหตุผลที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของท้องถิ่น

จะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมีท่าทีลังเลที่จะร่วมทำงาน จนอาจเกิด

การต่อต้านและท้ายที่สุดก็จบด้วยความล้มเหลว แม้ว่าการมีส่วนร่วม  

ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความปรารถนาดีของฝ่ายบริหารก็ตาม 

เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับบทบาทของเอกชน มีวิธีการที่

นิยมใช้ ได้แก่ 

  จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  

ของเอกชนในกิจการของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะใน

กิจการด ้านการจ ัดการขยะและน้ำเส ียช ุมชน การนำเสนอข ้อมูล  

ควรเป็นการนำเสนอทั้งด้านดีและข้อบกพร่องด้วยท่าทีเปิดเผย ตรงไป  

ตรงมาและรับฟังความเห็นทุกความเห็นโดยไม่ปิดกั้น 

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุน  

และผลดำเนินงานทั ้งที ่ดำเนินการโดยท้องถิ ่นกับกรณีที ่ให้เอกชน  

ดำเนินการ 

	R	พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร	

เมื่อผ่านขั้นตอนในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

เอกชนในกิจการของท้องถิ่นแล้ว ในการดำเนินงานขั้นต่อไปจะเป็นการ

พัฒนาความรู้และทักษะการทำงานให้กับบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและ

ปฏิบัติการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับเอกชน   

เช่น การจัดอบรม สัมมนาถึงบทบาทและประสบการณ์จากโครงการการมี

ส่วนร่วมของเอกชนหรือการจัดทัศนศึกษา เยี่ยมชมดูงานของท้องถิ่นหรือ

หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  
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การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้องถิ่นต้องรับ

ผิดชอบตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีเอกชนมาร่วมทำงาน ท้องถิ่นก็ไม่อาจ

ผลักภาระความรับผิดชอบต่อกิจการนั ้นๆ ไปให้กับเอกชนได้ทั ้งหมด   

ท้องถิ่นยังต้องมีบทบาทสำคัญและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะ

เป็นการกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็น

ปัญหา แนวทางการแก้ไข การกำหนดขอบเขตของกิจการที่ต้องการให้

เอกชนเข้าร่วม  

แม้ว่าการมีส่วนร่วมของเอกชนจะมีข้อดีและช่วยให้การจัดการขยะ

และน้ำเสียชุมชนของท้องถิ ่นมีประสิทธิภาพ แต่หากท้องถิ ่นไม่ได้  

เตรียมการอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและเหมาะสม อาจทำให้การทำงาน

ของเอกชนไม่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ หรืออาจเกิดปัญหา  

ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายตลอดอายุสัญญาหรือจนกว่าจะเลิกราต่อกัน        

	R	การทบทวนกฎหมาย	ข้อบัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง		
และประเด็นที่ควรพิจารณา	

การเตรียมความพร้อมในขั้นต่อไปคือ การทบทวนว่ากระบวนการ

พัฒนาโครงการจะต้องอ้างอิงกับข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือระเบียบใดๆ 

ซึ ่งเป็นขั ้นตอนการพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวคิดที่จะให้เอกชน  

เข้ามามีส่วนร่วมในเบื้องต้น ในกรณีที่ขอบเขตงานของเอกชนเกี่ยวข้องกับ

ข้อบัญญัติของท้องถิ ่น ท้องถิ ่นจะต้องนำเอาประเด็นที ่เกี ่ยวข้องมา

พิจารณา เช่น อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะหรือการขนส่ง

ขยะเพื ่อนำไปกำจัดนอกพื้นที ่ของท้องถิ ่น ทั ้งนี ้เพื ่อไม่ให้การพัฒนา

โครงการในขั้นต่อไปเกิดอุปสรรคจากข้อขัดแย้งด้านกฎหมายหรือข้อ

บัญญัติของท้องถิ่น 
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ข้อบัญญัติที่ควรนำมา

พิจารณาทบทวน 

1) กฎหมายหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกิจการที่เอกชนจะ

ดำเนินการ : ในกรณีของขยะหรือน้ำเสียชุมชน ข้อบัญญัติของท้องถิ่นได้

ครอบคลุมเพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่ในบางกรณีที่เป็นการจัดการ

ขยะมูลฝอยประเภทพิเศษ เช่น ขยะติดเชื ้อ ตะกอนน้ำเสียจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย ขยะอุตสาหกรรมที่ตั้งในพื้นที่ของท้องถิ่น ต้องดำเนินการ

ตามกฎหมายเฉพาะหรือกรณีที ่ต ้องการให้เอกชนเป็นผู ้จ ัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการเก็บขนหรือบำบัดน้ำเสียซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบของใบเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมและขั้นตอนในการจัดเก็บ  

 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อม  

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 73 กล่าวถึงบทบาทของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ในการออกใบอนุญาต ซึ ่งเอกชนที่จะเข้าร่วมจะต้องได้รับใบอนุญาต  

โดยต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน  

กฎกระทรวง 

2) กรณีศูนย์กำจัดขยะรวมหรือระบบบำบัดน้ำเสียที่หลาย

ท้องถิ่นร่วมใช้งาน : จะพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่

เพื ่อก่อสร้างโครงการและการขนส่งขยะข้ามเขต กรณีเหล่านี ้มีความ

สำคัญและมักพบว่าเป็นอุปสรรคที่จะพัฒนาโครงการต่อไปให้สำเร็จ 

ประเด็นเหล่านี้เอกชนอาจเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในกรณีที่

ท้องถิ่นประสงค์ให้เอกชนดำเนินการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต ซึ่งความเสี่ยง

และค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นต้นทุนของโครงการในที่สุด 

3) ขนาดของโครงการ : หากมูลค่าของโครงการมากกว่า 1,000 

ล้านบาท ท้องถิ่นจะต้องพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในข่ายที่จะต้อง



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

��

การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ

ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ เพื่อจะได้กำหนดขั้นตอน

ในการดำเนินงานได้ถูกต้องและไม่เกิดอุปสรรคในขั้นตอนต่อไป หรือใน

กรณีที่รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอยู่นอกเหนืออำนาจอนุมัติ

ของฝ่ายบริหาร จำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาของท้องถิ่นนั้น

หรือกระทรวงต้นสังกัด เป็นต้น 

4) เกณฑ์และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม : โครงการด้านการ

จัดการขยะและน้ำเสียชุมชนจะต้องมีข้อกำหนดทางเทคนิคและการ

จัดการที ่สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น  

5) การสนับสนุนเอกชนรายเล็กให้มีโอกาสเข้าร่วม : ในการ

ประกวดราคา ท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันงาน

หรือสัญญาเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงของท้องถิ ่น แต่การกำหนดวงเงิน  

ค้ำประกันที่สูงเกินไปอาจปิดกั้นไม่ให้เอกชนรายเล็กหรือเอกชนในท้องถิ่น

เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้โครงการของท้องถิ่นต้องพึ่งพาแต่เอกชนรายใหญ่

ไม่กี่ราย การส่งเสริมให้เอกชนรายเล็กสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยเริ่ม

จากโครงการหรือกิจการที่มีขนาดเหมาะสม ไม่ซับซ้อน เพื่อเปิดโอกาสให้

เอกชนรายเล็กเข้าสู ่การแข่งขันและพัฒนาตัวเองในการให้บริการแก่  

ท้องถิ่นและประชาชนจะเกิดประโยชน์ในระยะยาว  

6) ป้องกันการผูกขาด : ในการกำหนดขอบเขตของงานสำหรับ

เอกชน ท้องถิ่นจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดกิจการใดกิจการ

หนึ่ง ด้วยการจัดแบ่งขอบเขตของงานอย่างเหมาะสมและหาวิธีป้องกัน  

ไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มของเอกชนจนเกิดการเอาเปรียบ ลดต้นทุนในการ

ทำงานจนทำให้ประชาชนสูญเสียประโยชน์ 
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7) การจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียม : ในกรณีที่ต้องการให้

เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะหรือค่าบริการน้ำเสีย คณะทำงานควร

พิจารณาถึงข้อบัญญัติและระเบียบในการให้สิทธิกับเอกชนจัดเก็บ  

ค่าธรรมเนียม ให้สอดคล้องกับการออกเอกสารทางการเงินของท้องถิ่น 

(ใบเสร็จรับเงิน) 

8) การโอนรถทรพัยส์นิ เชน่ รถเกบ็ขน เจา้หนา้ทีแ่ละคนงาน : 

การมีส ่วนร่วมของเอกชนในบางกรณีจะมีการโอนทรัพย์ส ินเข้ามา

เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่เอกชนจะต้องรับโอนทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ 

เครื่องมือ อาคารหรือเจ้าหน้าที่และคนงาน ตลอดจนการโอนทรัพย์สินจาก

การลงทุนของเอกชนภายหลังสิ้นสุดสัญญา ล้วนเป็นประเด็นที่ท้องถิ่น  

จะต้องนำมาพิจารณา  

9) สิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้าหรือภาษีรายได้ : รัฐมีนโยบายใน

การสนับสนุนเอกชนในการลงทุนในโครงการของรัฐอยู่แล้ว เช่น พระราช

บัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนในกรณีท่ีโครงการเก่ียวข้องกับการผลิตพลังงานจากขยะ ท้องถ่ิน 

จะต้องช่วยเหลือให้เอกชนได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีนำเข้าเครื่องจักรหรือ

การยกเว้นภาษีรายได้ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการลงทุนและดำเนินการของ

เอกชนและทำให้ค่าบริการที่ท้องถิ่นต้องจ่ายลดลง 

10) ระยะเวลาของโครงการ : การกำหนดระยะเวลาของโครงการ

เป็นปัจจัยหนึ่งของการเลือกรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและ

เอกชน หลักการในการพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการขึ้นกับ

ระดับการมีส่วนร่วมของเอกชน เช่น การจัดจ้างเอกชนสำหรับงานทั่วไป  

จะใช้รูปแบบสัญญาการให้บริการ (Service Contract) ที่มีกำหนดระยะ

เวลาของสัญญาประมาณ 1-2 ปี เป็นงานที ่ไม่ต้องใช้ความชำนาญ  

เฉพาะด้านและเอกชนไม่มีส่วนในการลงทุน อย่างไรก็ตาม ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่ากรณีที่ระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี 

ท้องถิ่นจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ท้องถิ่น

ควรจัดทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและ

ข้อเสียของการกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไป เพื่อเป็นข้อมูลในการชี้แจง

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน  

11) เปิดโอกาสให้บริษัทต่างประเทศ : ในการพัฒนาโครงการที่

ต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้านและเทคโนโลยี ท้องถิ่นควร

เปิดโอกาสให้บริษัทต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและยกระดับการทำงานของบริษัทภายในประเทศ 

12) การพิจารณาความสามารถในการกำกับดูแลของท้องถิ่น : 

จากการมีส่วนร่วมของเอกชนในกิจการของท้องถิ่น บทบาทของท้องถิ่นจะ

เปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นฝ่ายปฏิบัติการไปเป็นฝ่ายกำกับดูแล ติดตาม

ตรวจสอบ การเตรียมพร้อมของท้องถิ่นจึงต้องเน้นการพัฒนาขีดความ

สามารถของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความ

สามารถในการบริหารสัญญา การติดตามตรวจสอบการทำงานของเอกชน 

รวมถึงการค้นคว้าวิจัยรูปแบบการจัดการเพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การลงทุนและดำเนินการกิจการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

13) ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส : กิจการที่เกี่ยวข้องกับขยะและ

น้ำเสียถูกต่อต้านจากประชาชนได้ง่ายและความไม่พอใจของประชาชน  

จะยิ ่งมากขึ ้นหากท้องถิ ่นทำงานโดยปิดบังข้อมูลข่าวสาร ดังนั ้น ใน

กระบวนการพัฒนาโครงการ ท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้

ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอทั้งในประเด็นทางเทคนิค สิ่งแวดล้อมและ  

ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
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 การจัดตั้งคณะทำงานพิจารณา
 การมีส่วนร่วมของเอกชน

ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยการสร้างความเข้าใจ 

และการยอมรับในบทบาทของเอกชนจนถึงการพัฒนาความรู้และความ

สามารถขององค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนบทบาทจากฝ่ายปฏิบัติการไปสู่

การกำกับดูแล ตลอดจนการทบทวนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียม

ความพร้อมนี้จึงควรดำเนินการโดยคณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนของ

ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ต้องมีความคล่องตัวและสามารถทำงานได้

จริงภายในกรอบเวลาที่ควรได้รับการกำหนดอย่างเหมาะสม 

	R	องค์ประกอบของคณะทำงาน	

องค์ประกอบของคณะทำงานควรพิจารณาจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยควรพิจารณาผู้ที ่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทั ้งใน

ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงบุคลากรมีประสบการณ์จากหน่วยงาน

ภายนอก ลักษณะโครงสร้างของคณะทำงานที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

  ตัวแทนฝ่ายบริหารสูงสุด 

  ตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค, กฎหมาย, การบริหาร  

สัญญา, ด้านการเงิน 

  ผู้นำองค์กรชุมชนในท้องถิ่น  

  ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่  

  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  

โครงการ  
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คณะทำงานจะต้องจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม เช่น แผนและ

สาระในการชี้แจงภายในองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลภายในหน่วยงานและ

แก่ประชาชน ศึกษา ทบทวนข้อบัญญัติ กำหนดขอบเขตของงานที ่

ประสงค์จะให้เอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดหาที่ปรึกษาเพื่อศึกษา

ความเหมาะสมในกรณีที ่โครงการหรือกิจการนั ้นๆ มีความซับซ้อน 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการทำงาน

ร่วมกับเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ       

	R	ที่ปรึกษา	

ท้องถิ ่นควรจัดหาที่ปรึกษาสำหรับกรณีการมีส่วนร่วมของภาค

เอกชนหรือไม่? อย่างไร? และใครจะช่วยให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความ

พร้อมได้อย่างเหมาะสม?  

โดยทั่วไปแล้ว ท้องถิ่นมีประสบการณ์ในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อการออกแบบก่อสร้างหรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 

โดยใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาเอกชนหรือสถาบันการศึกษาด้วยความ

คาดหวังว่าที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหา

ต่างๆ ได้ทั้งในแง่มุมทางเทคนิค ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์และการ

บริหารจัดการ แต่ในความเป็นจริงเรามักพบว่า มีหลายกรณีที่ผู้ที่สามารถ

ให้คำแนะนำด้านการจัดการขยะหรือน้ำเสียชุมชนที่ดีไม่ได้มาจากบริษัท  

ที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา แต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์โดยตรง

จากการปฏิบัติงานจริงของท้องถิ่นเอง เช่น วิศวกรหรือช่างที่รับผิดชอบ

งานประจำหรือนักวิชาการอิสระที ่ทำงานเฉพาะด้าน ท้องถิ ่นจึงควร

พิจารณาบุคคลประเภทนี้ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานให้คำปรึกษา เพราะ

นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแล้ว บุคคลเหล่านี้ยัง

สามารถให้มุมมองหรือแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อม

สำหรับการมีส่วนร่วมของเอกชนได้เป็นอย่างดี 
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	R	การมีส่วนร่วมของประชาชน	

การมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นและเอกชนในการจัดการขยะและ  

น้ำเสียชุมชนจะสมบูรณ์ก ็ต ่อเมื ่อประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมด้วย 

เนื่องจากประชาชนอยู่ในฐานะของผู้รับบริการหรือผู้ได้รับประโยชน์จาก

ผลการดำเนินงานโดยตรง ซึ่งในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมนี้ ท้อง

ถิ่นควรพัฒนาให้เกิดความร่วมมือ 3 ฝ่ายตามหลักการ “Public and 

Private Partnership หรือ PPP”  

แม้ว ่าท ้องถ ิ ่นจะได ้พ ัฒนาความ

สามารถในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ของ

ท้องถิ่น แต่ไม่สามารถทำงานให้ครอบคลุม

พื้นที่หรือลงรายละเอียดการทำงานทั้งหมด

ได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจะ

ช่วยสนับสนุนการกำกับดูแลของท้องถิ่นให้

มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยท้องถิ ่นควร

ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความ

จำเป็นที ่ต้องให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ตลอดจนการให ้ต ัวแทนของประชาชน  

เข้ามาเป็นคณะทำงาน นอกจากนั้น การมี

ส่วนร่วมของประชาชนยังช่วยให้การทำงานของท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

สามารถแก้ข้อสงสัยเรื่องทุจริตที่มักเกิดขึ้นในการจัดจ้างเอกชนได้อีกด้วย    

	R	บทบาทของเอกชน	

ที่ผ่านมา เมื่อปัญหาขยะหรือน้ำเสียชุมชนทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ท้องถิ่นมักเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอัตราบุคลากร การจัดหา

เครื่องจักร เครื่องมือเพิ่มขึ้นและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ

ท้องถิ่นจะต้อง
คำนึงเสมอว่า
การทำงาน
ของเอกชน
มีเป้าหมายเพื่อ
ทำกำไร
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เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม แต่ในที่สุด ก็ไม่สามารถได้รับ

ผลตามวัตถุประสงค์ เห็นได้จากระบบกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย  

ที่ก่อสร้างแล้วจำนวนมากไม่สามารถบริหารดำเนินการได้ตามมาตรฐาน 

กระทั่งบางแห่งถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน เหตุผลที่ถูกนำมาอ้างถึงมากที่สุดคือ 

ขาดงบประมาณในการบริหารดำเนินการ และขาดความยืดหยุ ่นใน

ระเบียบจนไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อ

ซ่อมบำรุง เป็นต้น  

จากปัญหาดังกล่าว บทบาทของเอกชนจึงถูกนำเสนอให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการทำงานกับท้องถิ่น โดยเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ ที่ดำเนินการ

โดยเอกชนรายเล็กหรือแม้กระทั ่งกลุ ่มชาวบ้าน เช่น การคัดแยกวัสดุ

รีไซเคิลในชุมชน จนกระทั่งกิจกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

ระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนหรือระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

บทบาทของเอกชนจะสามารถเข้ามาแก้ไขจุดอ่อนของการทำงานของ  

ท้องถิ่นได้ แต่ท้องถิ่นจะต้องคำนึงเสมอว่าการทำงานของเอกชนมี

เป้าหมายเพื่อทำกำไร  

	R	เอกชน	คือใคร?	

คำว่าเอกชนมีความหมายครอบคลุมถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 

หรือองค์กรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐหรือท้องถิ่น   

ไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรง เช่น เงินเดือนจากรัฐหรือท้องถิ่น และมี

ระบบการทำงาน งบประมาณ บัญชีและการเงินแยกจากระบบของรัฐหรือ

ของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่  

1)  นิติบุคคลประเภทบริษัท ห้าง ห้างหุ ้นส่วน หรือร้านค้าที ่  

จดทะเบียนเพื ่อการให้บร ิการหร ือประกอบการทั ้งขนาดเล ็ก เช ่น   

รายบุคคลที่ประกอบอาชีพ จนถึงองค์กรนิติบุคคลขนาดใหญ่  
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2)  หน่วยงานเชิงพาณิชย์ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ

แต่มีระบบการจัดการ การคลัง บัญชีและการเงินที่แยกออกจากหน่วยงาน

ของรัฐ เช่น หน่วยงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

หรือบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ รวมถึงเทศพาณิชย์ที่ท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตาม  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

3)  บริษัทร่วมค้าหรือกิจการร่วมระหว่างบริษัทเอกชนด้วยกันหรือ

กิจการร่วมระหว่างเอกชนกับบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ 

4)  ผู ้ประกอบการขนาดเล็กซึ ่งรวมถึงกลุ ่มชุมชนแม้ไม่ได้จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

5)  องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและ

องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ (Non-Governmental Organizations) ทั้งที่

เป็นองค์กรจดทะเบียนในประเทศหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก  

ต่างประเทศ 

6)  ชมรมหรือชุมชนหรือคณะทำงานชุมชนที่ดำเนินงานโดยได้รับ

งบอุดหนุนจากรัฐหรือท้องถิ่น 

	R	ปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานของเอกชนมีประสิทธิภาพ	

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เอกชนสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก

กว่าการทำงานของท้องถิ่นเอง? 

1)  โครงสร้างของตลาดการแข่งขัน การให้บริการของเอกชน 

จำเป็นต้องถือหลักเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือลูกค้า

เป็นหลัก เพื่อให้ตนเองสามารถดำรงฐานะในตลาดการแข่งขันได้ ทั้งนี้

ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม เอกชนจะต้องปรับตัวเองตลอดเวลา
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ทำให้สามารถให้บริการที ่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจต่อ  

ผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า 

2)  การกำหนดขอบเขตของงานและข้อกำหนดในการทำงาน

ที่ชัดเจน เอกชนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการกำหนด

ขอบเขตในการทำงาน เนื้อหา เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่ชัดเจน 

รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบการทำงานที่ดีมีมาตรฐาน เข้มงวดและ

จริงจัง 

3)  ความยืดหยุ่นในการทำงานของภาคเอกชน การบริหาร

จัดการของเอกชนมีความยืดหยุ่นมากกว่ารัฐหรือท้องถิ่น จึงช่วยให้เอกชน

สามารถบริหารจัดการและทำงานได้ดีกว่า  

   เอกชนสามารถกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการให้ก ับ  

บ ุคลากรที ่ม ีความชำนาญเฉพาะด้านมาร ่วมงานและมี  

แรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร การกำหนดผลตอบแทนและ

สวัสดิการเอกชนยึดถือประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการ

ทำงานเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างจากระบบของรัฐที่ใช้อายุการ

ทำงานเป็นเกณฑ์ 

   เอกชนสามารถเลิกจ้างบุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน  

ง่ายกว่าระบบของรัฐที ่ยังคงต้องให้ทำงานต่อไปแม้ว่าขาด

ความกระตือรือร้นที่จะทำงาน 

   สามารถปรับระบบหรือช่วงเวลาในการทำงานให้สอดคล้องกับ  

สภาพการทำงานของแต่ละโครงการได้ดีกว่าระบบของรัฐที่

กำหนดช่วงการทำงานหรือแบบแผนอย่างตายตัว แต่หากต้อง

ทำงานนอกเวลาปกติ ก็จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่น เบี้ยเลี้ยง 

ค่าล่วงเวลา 
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   โดยที ่เอกชนมีความยืดหยุ ่นในขั ้นตอนการทำงาน จะช่วย  

ให้การทำงานสำคัญบางอย่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

การจัดซื้ออะไหล่ หรือการสั่งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 

หรือการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงหรือการเช่าเครื่องจักรกล ซึ่งหาก

เป็นระบบของรัฐจะต้องผ่านการดำเนินงานหลายขั ้นตอน   

รวมถึงต้องใช้เวลา จนอาจก่อให้เกิดปัญหากับการทำงานทั้ง

ระบบ 

4)  ไม่มีเรื่องการเมืองภายในองค์กร ภายในองค์กรของเอกชน

ไม่ประสบกับปัญหาทางการเมือง ทำให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้

อย่างเหมาะสม และใช้ทรัพยากรทั้งหมดกับการทำงานโดยไม่ต้องกังวล

ต่อการใช้ทรัพยากรไปในกิจการอื่นๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

	R	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเอกชน	

ปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานที่อาจทำให้ประสิทธิภาพในการ

ทำงานของเอกชนลดลงได้แก่ 

1)  ปัจจัยทางการเมือง เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการ

ดำเนินงาน อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุน หากนักการเมือง

ที่เข้ามาบริหารท้องถิ่นใช้อำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งหรืออิทธิพล เอาคน

ของตนเองที่ไม่มีประสบการณ์ไปรับผิดชอบงานหรือสั่งให้รับเจ้าหน้าที่หรือ

คนงานเพิ่มหรือการโยกย้ายบุคลากรอย่างไม่เหมาะสม เปลี่ยนแปลง

นโยบายหรือขั้นตอนในการทำงานที่มีผลต่อการทำงานของเอกชน ทั้งใน

กรณีของการประสานงาน รายงานหรือวิธีการและขั้นตอนในการทำงาน  

ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2)  การทำงานของท้องถิ่นที่ล่าช้า หลักการทำงานของท้องถิ่น  

ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพราะความวิตกกังวลต่อปัญหาทุจริต ทำให้การ
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ทำงานแต่ละเรื ่องต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการ

ตรวจรับผลการดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายเงินจากผลการดำเนินงาน เป็น

เหตุของความล่าช้าและมีผลต่อต้นทุนการเงินของเอกชน 

3)  ขอ้จำกดัดา้นงบประมาณของทอ้งถิน่ เน่ืองจากงบประมาณ 

ของรัฐจะต้องจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นทั่วประเทศ ขณะที่บางโครงการจำเป็น

ต้องมีการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ

หรือเกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ ส่งผลให้เกิดการ

สะสมของปัญหาและทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งขั้นตอนในการจัดสรร

งบประมาณมักใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทำให้การดำเนินงานต้องขึ้นกับ

เงื่อนไขงบประมาณจนมีผลต่อประสิทธิภาพ 

4)  ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน

มักประสบกับปัญหาการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ แม้จะเป็นหน่วยงานภายในท้องถิ ่นเองแต่มีขั ้นตอน วิธีการ

ทำงานหรือความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน จนเกิดความ

สับสน และเกิดความล่าช้าในการทำงาน 

	R	ปัจจัยสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของเอกชนประสบความ		
สำเร็จ	

นอกเหนือจากการเรียนรู ้ปัจจัยที ่ทำให้การทำงานของเอกชนมี

ประสิทธิภาพและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคแล้ว การมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่น

และเอกชนจะประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนดังนี้  

1)  ความสำเรจ็ภายใตข้อบเขตงานทีเ่หมาะสม การมสีว่นรว่ม 

ของเอกชนจะประสบความสำเร็จก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เมื่อ

เอกชนทำงานภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาที่เหมาะสม
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และภายใต้กลไกตลาดที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้น ท้องถิ่นควร

ทำความเข้าใจในขอบเขต เนื้อหาและเป้าหมายของกิจการที่ต้องการให้

เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อไม่ให้การทำงานของเอกชนกลายเป็น

เพียงการทำงานลอกเลียนแบบโดยไม่ได้ทำให้คุณภาพและประสิทธิภาพ

ของงานดีขึ ้น แต่กลับเป็นการใช้งบประมาณจัดจ้างเอกชนทำงานที ่  

ท้องถิ่นเองทำได้หรือทำได้ดีกว่า 

2)  ก า ร ท ำ ง า น ด้ ว ย ต้ น ทุ น ที่

เหมาะสม ด้วยต้นทุนเท่ากันโดยทั่วไปแล้ว

เอกชนมีแนวโน้มจะสามารถทำงานได้  

มากกว่า (Productivity) หรืออาจกล่าวได้ว่า

ต้นทุนเอกชนควรจะต่ำกว่าต้นทุนที่ท้องถิ่น

ดำ เน ินการ เพ ื ่ อ ให ้ ได ้ ผลการทำงาน  

ในมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามการ

เปรียบเทียบต้นทุนจะต้องใช้หลักการคิด

ต้นทุนด้วยวิธีเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณี

ที่เอกชนลงทุนระบบกำจัดขยะแบบฝังกลบ 

ต้นทุนของเอกชนหมายถึงต้นทุนในการ

ลงทุนก่อสร้างและจัดหาเครื ่องจักรและ

ต้นทุนดำเนินการ ส่วนต้นทุนของท้องถิ่นจะ

เป็นเพียงต้นทุนดำเนินการ ไม่รวมต้นทุนใน

การก่อสร้างระบบฝังกลบและการจัดซื้อเครื่องจักรซึ่งมักเป็นเงินอุดหนุน

จากรัฐ นอกจากนั้น ต้นทุนการเงิน (Financial Cost) ของเอกชนสูงกว่า

ต้นทุนของท้องถิ ่นเนื ่องจากอัตราดอกเบี ้ยที ่แตกต่างกัน ดังนั ้น การ

กำหนดต้นทุนเพื่อให้เอกชนดำเนินการหรือการกำหนดราคากลาง ควรใช้

บรรทัดฐานในการวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

การมีส่วนร่วมของเอกชน
จะประสบความสำเร็จ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
เมื่อเอกชนทำงาน
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด
ของสัญญาที่เหมาะสม
และภายใต้กลไกตลาด
ที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
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3)  การสนับสนุนด้วยมาตรการการคลังและการเงิน รัฐได้

กำหนดมาตรการทางการคลังและการเงินเพื่อสนับสนุนเอกชนที่มีส่วนร่วม

กับท้องถิ่นในกิจการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน เช่นการจัดหา

แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและการลดหย่อนภาษีในกรณีของการนำเข้า

เครื่องจักรสำหรับโครงการตลอดจนการยกเว้นภาษีรายได้เช่นเดียวกับ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

การช่วยลดต้นทุนของเอกชนเป็นผลดีต่อท้องถิ่นด้วย 

4)  กำหนดระยะเวลาของสัญญาที่เหมาะสม การกำหนดระยะ

เวลาของสัญญาที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการลดความเสี่ยงใน

การทำงานของเอกชน ในกรณีที่ต้องมีการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรหรืองาน

ก่อสร้าง ท้องถิ่นควรกำหนดระยะเวลาของสัญญาไม่น้อยกว่าเวลาที่ใช้ใน

การคิดหักค่าเสื่อมของเครื่องจักรหรือระยะเวลาในการคืนทุน  

5)  การแข่งขันที่โปร่งใสเป็นธรรม ท้องถิ่นต้องสนับสนุนให้เกิด

การแข่งขันที่โปร่งใสเป็นธรรม ขณะเดียวกันจะต้องป้องกันไม่ให้เอกชน

รวมตัวกันผูกขาดกิจการของท้องถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่

ประชาชนพึงได้รับ ควรระมัดระวังในกรณีที่เอกชนบางรายมีรายชื่อผู้ถือ

หุ้นหรือกรรมการบริหารชุดเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ท้องถิ่น

อาจใช้วิธีแบ่งงานหรือแบ่งพื้นที่ให้เอกชนหลายรายได้ดำเนินการพร้อมๆ 

กัน แต่ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่า ขอบเขตและปริมาณงานที่มอบหมายให้เอกชน

แต่ละรายดำเนินการมีความคุ้มทุนทางการเงินและทำให้ท้องถิ่นได้รับ  

ผลประโยชน์สูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่เอกชนยอมรับได้  
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 รูปแบบการมีส่วนร่วมหรือ
 ประเภทสัญญา

เมื่อเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเอกชนแล้ว การ

พิจารณารูปแบบการมีส่วนร่วมหรือรูปแบบของสัญญาระหว่างเอกชนและ

ท้องถิ่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญในลำดับต่อไป รูปแบบหรือประเภทของ

สัญญาขึ้นกับนโยบายของท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนลักษณะและขนาดของโครงการหรือ

กิจการนั้นๆ 

รูปแบบหรือประเภทของสัญญา สามารถแบ่งตามระดับการมี  

ส่วนร่วมหรือความผูกพันของเอกชนหรือความเสี่ยงที่เอกชนมีต่อโครงการ

นั้นๆ ในปัจจุบันเราพบว่ามีรูปแบบหรือประเภทของสัญญาที่ใช้ในประเทศ

ไทย 4 ลักษณะ17 

 17 รูปแบบหรือประเภทของสัญญามี 5 แบบ แต่เท่าที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีเพียง 

4 แบบ สำหรับแบบที่ 5 ซึ่งไม่เคยใช้ในประเทศคือ การขายทรัพย์สินหรือกิจการของ

รัฐหรือท้องถิ่นให้แก่เอกชน (Divestitures) เป็นการถ่ายโอนสิทธิความเป็นเจ้าของใน

ทรัพย์สินที ่มีอยู ่และความรับผิดชอบต่อการขยายในอนาคตโดยการขายให้แก่  

นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Strategic investor) หรือทำการขายให้แก่ประชาชนทั่วไป  

โดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ (public offering of shares) มีปัจจัยหลายประการที่ควรให้

น้ำหนักในการตัดสินใจที่จะขายทรัพย์สินให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง หรือขายให้  

นักลงทุนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพการจัดการของกิจการ ผลการ

ดำเนินงานด้านการเงินของกิจการ บรรษัทภิบาลของกิจการ ความต้องการเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ของกิจการ คุณลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม เช่น การเข้าถึงพันธมิตร และ

เครือข่าย รวมถึงการเข้าถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตัวอย่างการขายกิจการ 

เช่น การขายกิจการด้านการจัดการน้ำเสียบางส่วนในประเทศอังกฤษ ซึ่งรัฐทำหน้าที่

กำหนดวิธีกำกับดูแล (Regulator) ในการดำเนินงาน 
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1)  สัญญาการให้บริการ (Service Contract) เป็นการทำ

สัญญาให้เอกชนดำเนินการให้บริการกิจการใดกิจการหนึ ่งหรือการ  

โอนงานบางส่วนให้แก่เอกชนในรูปแบบของการว่าจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ลดจำนวนพนักงานของท้องถิ่น โดยทั่วไปจะเป็นสัญญาว่าจ้างระยะเวลา

สั้นๆ และวงเงินไม่สูงนัก เอกชนมีความเสี่ยงน้อยและมีขอบเขตความรับ

ผิดชอบจำกัดเพียงแค่การให้บริการตามที่ท้องถิ่นกำหนด เช่น การว่าจ้าง

เอกชนทำความสะอาด ว่าจ้างที ่ปรึกษา ว่าจ้างการวิจัย การเก็บค่า

ธรรมเนียมขยะ เป็นต้น 

2)  สัญญาจ้างบริหาร (Management Contract) เป็นการทำ

ส ัญญาในการให ้ เอกชนเข ้ามาม ีส ่วนในการบร ิหารโครงการหร ือ

สาธารณูปโภค โดยมีค่าจ้างเป็นอัตราต่อหน่วยของงาน ค่าตอบแทนที่ได้

รับจะแปรผันตามผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการบริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสัญญาที่ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงาน 

(Performance Contract) อาจระบุถึงการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับ

โครงการ สัญญาจ้างบริหารโดยส่วนมากจะมีอายุประมาณ 3-5 ปี และมัก

จะมีการเปิดประมูลสัญญาจ้างบริหารเมื่ออายุสัญญาหมดลง ในการทำ

สัญญาจ้างบริหาร ท้องถิ่นหรือรัฐยังคงเป็นผู้ลงทุนและรับความเสี่ยงจาก

การดำเนินการ  

3)  สัญญาเช่าโครงสร้างพื้นฐาน (Lease Contract) การเปิดให้

เอกชนเข้ามาประมูลโดยมีสถานะเป็นผู ้เช่าดำเนินการสาธารณูปโภค   

รับผิดชอบในการบริหารและดำเนินการรวมทั้งการบำรุงรักษา ทำให้  

ท้องถิ ่นสามารถถอนตัวจากการให้บริการสาธารณูปโภคนั้นๆ ได้โดย

สมบูรณ์ สัญญาเช่าโครงสร้างพื้นฐานนี้ส่วนมากจะมีอายุสัญญา 10-15 ปี 

โดยเอกชนที่เข้ามาทำสัญญาเช่าจะระบุผลตอบแทนให้แก่ท้องถิ่นเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนในการเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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4)  สัญญาสัมปทาน (Concession Agreements) เป็นการเปิด

ให้เอกชนเข้ามาลงทุนและให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานภายใต้ระบบ

สัมปทาน ในกรณีนี้เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนในการวางโครงสร้างพื้นฐานและ

ได้รับสิทธิในการใช้โครงสร้างที่ตนก่อสร้างจนกระทั่งหมดสัญญาสัมปทาน

ซึ ่งม ักมีระยะเวลาประมาณ 10-30 ปี เม ื ่อหมดอายุส ัญญาลงแล้ว

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอาจจะตกเป็นของท้องถิ่นหรือไม่ขึ้นกับเงื่อนไข

ที่ทั ้งสองฝ่ายจะตกลงกัน เอกชนเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งการ

ลงทุนและจากการดำเนินการ  

รูปแบบสัญญาสัมปทานมีหลายรูปแบบ เช่น 

  BOT (Build, Operate, Transfer) เป็นสัญญาที่เอกชนรับผิดชอบ  

การก่อสร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐานใหม่ โดย  

โอนความเป็นเจ้าของให้รัฐหรือท้องถิ่นเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา  

  BOO (Build, Own, Operate) เป็นสัญญาที ่เอกชนไม่ต้อง  

โอนกรรมสิทธิ์โครงสร้างพื้นฐานให้กับรัฐหรือท้องถิ่น แต่รัฐหรือ

ท้องถิ่นสัญญาว่าจะรับซื้อสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาที่

กำหนด  

  BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) เป็นสัญญาที่เอกชน  

สร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานใหม ่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ ์

ของเอกชนไปตลอดอายุสัญญา โดยโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐหรือ

ท้องถิ่นเมื่อหมดสัญญา 

  BLO (Build, Lease, Own) เอกชนสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่  

และเช่าโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐหรือท้องถิ่น เมื่อดำเนินงาน

จนครบอายุสัญญา กรรมสิทธิ์ในโครงสร้างพื้นฐานจะถูกโอน

เป็นของเอกชน  
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  BLOT (Build, Lease, Operate, Transfer) เอกชนมีหน้าที่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐานใหม่ จากนั้นเช่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นจากรัฐ

หรือท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการ และโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐหรือ  

ท้องถิ่น เมื่อสิ้นสุดสัญญา 

  ROT (Rehabilitate, Operate, Transfer) เป็นสัญญาที่เอกชน  

มีหน้าที่ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วให้อยู่ใน

สภาพที ่ใช ้งานได้ รวมถึงจ ัดการบริหารและบำร ุงร ักษา 

โครงสร้างพื ้นฐานในช่วงระยะเวลาตามสัญญา โดยโอน

กรรมสิทธิ์กลับเป็นของรัฐหรือท้องถิ่น เมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทาน 

เปรียบเทียบลักษณะของรูปแบบการมีส่วนร่วมหรือสัญญา 

รูปแบบ 

การมีส่วนร่วม 

เจ้าของ 

ทรัพย์สิน 

การบริหาร 

ดำเนินการ 

การ 

ลงทุน 

ความ 

เสี่ยง 

ระยะ 

เวลา 

สัญญาให้การบริการ  

(Service contract) 
รัฐ รัฐและเอกชน รัฐ รัฐ 1-2 ปี 

สัญญาจ้างบริหาร  

(Management Contract) 
รัฐ เอกชน รัฐ รัฐ 3-5 ปี 

สัญญาเช่า  

(Lease Contract) 
รัฐ เอกชน รัฐ 

รัฐ/เอกชน 

ร่วมกัน 
10-15 ปี 

สัญญาสัมปทาน  

(Concession) 

รัฐ และ  

เอกชน 
เอกชน เอกชน เอกชน 10-30 ปี 
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 ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของเอกชน
 ต่อการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน

ผลการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลกิจการด้านการจัดการขยะและ  

น้ำเสียชุมชนที่เอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับท้องถิ่น

สรุปได้ดังนี้ 

1) สัญญาการให้บริการ (Service Contract) กิจการด้านการ

จัดการขยะ ได้แก่ งานทำความสะอาดพื้นถนน งานบริหารจัดการสถานี

ขนถ่าย งานซ่อมเครื่องจักร รถเก็บขน งานเก็บขนขยะในชุมชนขนาดเล็ก

หรืองานจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะ 

 กิจการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ได้แก่ งานติดตั้งและจด

มิเตอร์ค่าน้ำ งานติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบท่อระบายน้ำ ระบบ

รวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย หรืองานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ

หรือควบคุมงานโครงการที่มีกำหนดระยะเวลา 

        

 

 

 

 

 

ตัวอย่างงานเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นถนนและสถานที่สาธารณะ 

[ 52 ] 

2)  (Management Contract) 

3)  (Lease Contract)

4)  (Concession Contract) 
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2) สัญญาจ้างบริหาร (Management Contract) ได้แก่ การ

บริหารดำเนินการงานเก็บขนขยะหรือการบริหารดำเนินการและบำรุง

รักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกำหนดเป้าหมายในการให้บริการ  

3) สัญญาเช่า (Lease Contract) ได้แก่ การให้เอกชนเช่ารถเก็บ

ขนขยะเพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนให้กับท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างงานเก็บขนขยะที่เทศบาลนครลำปางว่าจ้างเอกชนดำเนินการ 

 

4) สัญญาสัมปทาน (Concession Contract) ตัวอย่างของ

สัญญาในรูปแบบนี้ได้แก่ การให้สัมปทานแก่เอกชนในการก่อสร้างบริหาร

ดำเนินการโรงคัดแยกวัสดุรีไซเคิล เทศบาลนครภูเก็ต โดยเอกชนจ่ายค่า

ธรรมเนียมสัมปทานให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต หรือกรณีการลงทุนและ

บริหารดำเนินการระบบกำจัดแบบฝังกลบของเทศบาลนครลำปาง [ 52 ] 

2)  (Management Contract) 

3)  (Lease Contract)

4)  (Concession Contract) 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับกิจการและโครงการของท้องถิ่น 

รูปแบบของการมีส่วนร่วม การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย 

สัญญาการให้บริการ 
ท ้องถ ิ ่นลงท ุนและเป ็น
เจ้าของทรัพย์สิน 
ได ้ร ับผลตอบแทนตาม
ปริมาณงาน 
ระยะเวลาของสัญญาเริ่ม
จาก 6 เดือนถึง 3 ปี 

ง า น ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด  
พื้นถนน 
งานบริหารจัดการสถานี  
ขนถ่าย 
งานซ่อมเคร่ืองจักร รถเก็บขน 
งานจัดจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อ
ออกแบบหรือควบคุมงาน
โครงการที ่มีกำหนดระยะ
เวลา 
งานเก็บขนขยะในชุมชน
ขนาดเล็ก 
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในการเก็บขนขยะ 

งานติดตั ้งและจดมิเตอร์
ค่าน้ำ 
งานต ิดตาม ตรวจสอบ 
ซ่อมบำรุงระบบท่อระบาย
น้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
งานจัดจ้างที ่ปรึกษาเพื ่อ
ออกแบบหรือควบคุมงาน
โครงการที ่มีกำหนดระยะ
เวลา 
งานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในการบำบัดน้ำเสีย 

สัญญาจ้างบริหาร 
เอกชนบริหารดำเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ได้รับผลตอบแทนจากผล
ดำเนินการ 
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี 

บริหารดำเนินการงานเก็บ
ขนขยะ  
บริหารดำเนินการระบบ
กำจัดขยะ 

บร ิหารดำเน ินการและ
บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ
เสีย โดยกำหนดเป้าหมาย
ในการให้บริการ 

สัญญาเช่า  
ท้องถ่ินเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
เอกชนเช่าทรัพย์สินและให้
ผลตอบแทนแก่ประชาชน 
ระยะเวลาประมาณ  
5-15 ปี 

เอกชนเช่าเครื่องจักรจาก
ท้องถิ ่นเพื ่อให้บริการต่อ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ 

เอกชนเช่าระบบรวบรวม
และระบบบำบัดน้ำเสีย
จากท้องถิ ่นและบริหาร
ดำเนินการเพื่อให้บริการ
ต่อประชาชนและสถาน
ประกอบการ 

สัญญาสัมปทาน  
เอกชนลงท ุนและ เป ็น
เจ้าของทรัพย์สิน 
ได้รับผลตอบแทนจากการ
ทำงานและอาจรวมถึงการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ระยะเวลาประมาณ  
5-30 ปี 

ลงท ุนและดำ เน ินการ
สถานีขนถ่ายขยะ 
ลงท ุนและดำ เน ินการ
ระบบกำจัดขยะ 
ลงท ุนและดำ เน ินการ
โรงงานแปรรูปขยะอินทรีย์ 

เ อ ก ช น ล ง ท ุ น ร ะ บ บ
รวบรวมและระบบบำบัด
น้ำเสีย และได้สิทธิ์ในการ
บริหารดำเนินการ ซึ่งอาจ
รวมถ ึ งการจ ัด เก ็บค ่ า
ธรรมเนียมเพื ่อเป็นส่วน
หนึ่งของรายได้ 
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 การเลือกรูปแบบหรือประเภท
 ของสัญญาที่เหมาะสม

แม้ว่าท้องถิ ่นหลายแห่งให้ความสนใจที ่จะให้เอกชนเข้ามามี  

ส่วนร่วมในกิจการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนด้วยเหตุผลที่  

แตกต่างกัน เช่น เกิดจากปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บขนจึงต้องการ

เอกชนที่สามารถจัดหาแรงงานมาทำงานได้ดีกว่า หรือการจัดจ้างช่าง

เทคนิคที่เอกชนสามารถให้ผลตอบแทนแก่บุคคลที่มีประสบการณ์ได้ดีกว่า

ระบบราชการ แต่ก็ยังพบว่าท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงจัดจ้างเอกชนด้วย  

รูปแบบสัญญาการให้บริการ มีระยะเวลาของสัญญาสั้นๆ หรือสัญญา  

รายปี  

มีท้องถิ ่นบางแห่งได้พัฒนารูปแบบการจัดจ้างที ่น่าสนใจ เช่น 

เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้สัญญาสัมปทานเพื่อก่อสร้างและบริหารดำเนิน

การโรงงานคัดแยกวัสดุใช้แล้วแก่บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัดเป็นระยะ

เวลาสัมปทาน 20 ปี เทศบาลนครลำปางทำสัญญากับบริษัท จี.บี.ซี กรุ๊ป 

จำกัดในรูปแบบสัญญา BOT ให้ลงทุนและบริหารดำเนินการระบบกำจัด

แบบฝังกลบขยะมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี หรือในกรณีที่เมืองพัทยา  

ทำสัญญาในรูปแบบสัญญาจ้างบริหารกับบริษัทร่วมค้าแอดวานซ์ เทค 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเพื่อจัดเก็บ ขนถ่าย กำจัดขยะมูลฝอยและจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดือน 17 วัน 

ตัวอย่างของรูปแบบสัญญาที่แตกต่างไปจากการจัดทำสัญญา  

การให้บริการรายปีแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของเอกชนในกิจการของ

ท้องถิ ่นไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู ่ในกรอบของสัญญารายปีตามที ่ท้องถิ ่น  

ส่วนใหญ่เข้าใจ  
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อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดหลายด้านที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเลือก

รูปแบบที่เหมาะสม เช่น 

  เมื่อท้องถิ่นต้องการประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของเอกชน   

ขณะที่เอกชนต้องการลดปัจจัยความเสี่ยงได้แก ่ปัจจัยทาง  

การเมือง และปัจจัยด้านการเงินหรือการชำระเงินของท้องถิ่น  

  ท้องถิ่นยังคงต้องการรักษาอำนาจในการควบคุมกิจการนั้นๆ   

ไว้ หรือไม่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

  ท้องถิ ่นยังคาดหวังที ่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ  

ซึ ่งเป็นการเข้าถึงแหล่งทุนที่ไม่มีต้นทุนหรือมีต้นทุนต่ำเมื่อ

เปรียบเทียบกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการ 

   ท้องถิ ่นยังไม่มั ่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเอกชน   

จึงพอใจที่จะให้เอกชนเข้าร่วมด้วยรูปแบบสัญญาที่มีระยะ

เวลาสั้นๆ 

นอกจากนี้ ในการคัดเลือกรูปแบบของสัญญาและการทำงานร่วม

ของเอกชนมีปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา 3 ประการ ได้แก่ 

1) โครงสร้างตลาดการแข่งขัน รูปแบบของสัญญาที่เอกชนต้อง

ลงทุนในทรัพย์สิน เอกชนอาจเสนอเงื ่อนไขให้ท้องถิ่นต้องปกป้องการ

ลงทุนของตนโดยไม่ให้เกิดการแข่งขันในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะถึง

จุดคุ้มทุนของโครงการ ซึ่งหากพิจารณาว่ากิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่มี

เอกชนน้อยรายสามารถดำเนินการได้และเป็นกิจการที่ยังคงมีความเสี่ยง

ในการลงทุน ข้อเสนอดังกล่าวอาจเป็นธรรม แต่ขณะเดียวกันท้องถิ่นจะ

ต้องคำนึงถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในกรณีของการผูกขาดจนทำให้ประสิทธิภาพ

ในการทำงานไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
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 กิจการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนเป็นกิจการที ่  

ท้องถิ ่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ท้องถิ ่นจึงอยู ่ในฐานะควบคุม

โครงสร้างของตลาดได้ เช่นในกรณีของการรวบรวม เก็บขนขยะของเมือง

พัทยา ได้จัดให้เอกชนดำเนินการไม่เกินร้อยละ70 ของพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้

มีหน่วยงานของท้องถ่ินดำเนินการในพ้ืนท่ีท่ีเหลือ ช่วยให้เกิดการเปรียบเทียบ 

และการประเมินผลการทำงานของเอกชน 

2) ความพร้อมด้านการกำกับดูแล การลงทุนและการทำงาน

ของเอกชนมุ่งหวังผลกำไรสูงสุด ซึ ่งเอกชนสามารถทำได้โดยการเพิ ่ม

รายรับและลดต้นทุนการดำเนินการ ในกรณีที่สัญญากำหนดอัตราผล

ตอบแทนให้แก่เอกชนที่ชัดเจน การแสวงหาผลกำไรสูงสุดอาจทำให้เอกชน

พยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่

ประชาชน การให้บริการอาจไม่ได้มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตในระยะยาว ดังนั้น ท้องถิ่นจำเป็นต้องมีวิธีการกำกับดูแล 

 ในการจ้างด้วยสัญญาที่เอกชนมีความเสี่ยงน้อย เช่น สัญญา

การให้บริการ การกำกับดูแลของท้องถิ่นไม่ซับซ้อนเพราะจะมีเกณฑ์การ

กำกับเชิงปริมาณ แต่ในกรณีของรูปแบบสัญญาการบริหารหรือเมื่อกรณี  

ที่เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน ท้องถิ่นจำเป็นต้องมีความพร้อมในการ

กำกับดูแลมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดภาระการกำกับดูแล ท้องถิ่นอาจ

เลือกแนวทางส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างเอกชนหรือระหว่างเอกชน

กับหน่วยงานของท้องถิ่นเอง เช่นกรณีของเมืองพัทยาจากการให้เอกชน

ดำเนินการด้วยรูปแบบสัญญาการจ้างบริหารสำหรับงานจัดเก็บ ขนถ่าย 

กำจัดขยะมูลฝอยและจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  
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3) ขนาดของทอ้งถิน่และจำนวนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ท้องถ่ิน 

ที่มีขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชน

จำนวนมาก อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของเอกชน 

เพราะไม่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น แนวทางการเพิ่มบทบาทของ

เอกชนจึงควรมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากการว่าจ้างเอกชนให้มา

ร่วมทำงานบางส่วนด้วยรูปแบบสัญญาการให้บริการ จากนั้นจึงค่อย

พัฒนาไปสู่รูปแบบที่ให้เอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การว่าจ้างด้วย

สัญญาจ้างบริหาร กระทั่งให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนรูปแบบ

ต่างๆ 

จากที่ได้ทำความเข้าใจในกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการขยะและน้ำเสียและบทบาทการมีส่วนร่วมของเอกชนในกิจการ

เหล่านั้นแล้ว ตารางต่อไปนี้เป็นการสรุปให้เห็นว่า ท้องถิ่นจะสามารถจัด

จ้างเอกชนประเภทใดบ้างมาดำเนินงานในขอบเขตงานของโครงการ 

ตัวอย่างเช่น การจัดการขยะในขอบเขตของงานจัดเก็บ ขนส่งและรักษา

ความสะอาด ท้องถ ิ ่นสามารถจัดจ ้างเอกชนได้ 4 ประเภท ได ้แก ่   

1) นิติบุคคลประเภทบริษัท ห้าง ห้างหุ้นส่วน 2) หน่วยงานเชิงพาณิชย์ซึ่ง

อาจเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง

ขึ ้นโดยท้องถิ ่น 3) ชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชมรม และ   

4) องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรที่

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ แต่งานประเภทนี้จะไม่เหมาะสมกับเอกชนประเภท

ที่ 5 คือสถาบันการศึกษา 
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ระดับการมีส่วนร่วมของเอกชนประเภทต่างๆ ตามขอบเขตงานของโครงการ 

ขอบเขตงานของโครงการ 1 2 3 4 5 

การจัดการขยะ 

1 งานจัดเก็บ ขนส่งและรักษาความสะอาด ✓ ✓ ✓ ✓  

2 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ✓ ✓  ✓ ✓

3 งานก่อสร้างระบบกำจัดขยะ ✓ ✓    

4 งานบริหาร ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบกำจัด

ขยะ 
✓ ✓  ✓  

5 งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ✓ ✓  ✓ ✓

6 งานเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ✓ ✓  ✓ ✓

7 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ ✓ ✓ ✓ ✓  

การจัดการน้ำเสียชุมชน 

1 งานรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ตั้งระบบบำบัด

น้ำเสีย  
✓ ✓ ✓ ✓  

2 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ✓ ✓  ✓ ✓

3 งานก่อสร้างระบบรวบรวม ระบายน้ำและระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
✓ ✓    

4 งานบริหาร/บำรุงรักษารวบรวม ระบายและระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
✓ ✓  ✓  

5 งานตรวจวัด/วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ✓ ✓  ✓ ✓

6 งานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ✓ ✓  ✓ ✓

7 งานเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ✓ ✓ ✓ ✓  

 



ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น : แนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

111

การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ : ตัวเลข 1 ถึง 5 หมายถึงเอกชนประเภทต่างๆ  

1  หมายถึง นิติบุคคลประเภทบริษัท ห้าง ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้าที่จดทะเบียนเพื่อ

การให้บริการหรือประกอบการ องค์กรนิติบุคคลขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทร่วมค้า 

หรือกิจการร่วมระหว่างบริษัทเอกชนด้วยกัน หรือกิจการร่วมระหว่างเอกชนกับบริษัท

ที่รัฐเป็นเจ้าของ 

2  หมายถึง หน่วยงานเชิงพาณิชย์ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของรัฐ แต่มีระบบ

การจัดการ การคลัง บัญชีและการเงินที ่แยกออกจากหน่วยงานของรัฐ เช่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ รวมถึงเทศพาณิชย์ที่ท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

3  หมายถึง กลุ่มชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชมรม ชุมชนหรือคณะทำงาน

ชุมชนที่ดำเนินงานโดยได้รับงบอุดหนุนจากรัฐหรือท้องถิ่น 

4  หมายถึง องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และองค์กรที่

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ (Non-Governmental Organizations) ทั ้งที ่เป็นองค์กรจด

ทะเบียนในประเทศหรือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 

5  หมายถึง สถาบันการศึกษา 

 





บทที่
การจัดเตรียมโครงการ5
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จากที่ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านการ

จัดการขยะและน้ำเสีย พร้อมกับการแนะนำตัวช่วยให้กับ  

ท้องถิ่น นั่นคือการมีส่วนร่วมของเอกชนไปแล้ว ส่วนสุดท้าย

ของหนังสือนี้จะเป็นการสรุปขั้นตอนต่างๆ เพื่อจัดเตรียมโครงการให้กับ

ท้องถิ่น  
      

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน
 และประเมินสภาพปัญหาในอนาคต

ขั ้นตอนแรกของการจัดเตรียมโครงการคือการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมกับการประเมินสถานการณ์เพื่อให้เข้าใจ

ถึงประเด็นปัญหาและเนื้อหาที่แท้จริงของโครงการ รวมถึงความต้องการ

ที่แท้จริงของท้องถิ่น ผลวิเคราะห์ที่ได้จะนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นมากที่สุด  
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ตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันและประเมินสภาพปัญหาในอนาคต 

กิจกรรม ข้อมูลที่ต้องรวบรวม ผลการวิเคราะห์/ผลที่ได้รับ 

การประเมินสภาพปัญหาการจัดการขยะ 

1. ศึกษาปริมาณ และองค์

ประกอบของขยะ 

2. ศึกษาประสิทธิภาพของ

ระบบการจัดการขยะที่ใช้

อยู่ในพื้นที่ให้บริการ 

3 . ศ ึกษาว ิ เคราะห ์ความ

รุนแรงของปัญหาที ่ เก ิด

จากขยะ 

4 . ศ ึกษาสภาพป ัญหาใน

ปัจจุบันและอนาคต เพื่อ

จัดลำดับความสำคัญของ

ปัญหา 

5. ศึกษาทัศนคติและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใน

พื้นที่ให้บริการและบริเวณ

ที่ตั้งระบบกำจัดขยะ 

จำนวนประชากร (ตาม

ทะเบียนราษฎร์/แฝง) 

จำนวนครัวเร ือนที ่ได ้ร ับ

บริการ  

แหล่งกำเนิดขยะ 

ปริมาณและองค์ประกอบ

ของขยะ 

เส้นทางและประสิทธิภาพ

การรวบรวม และขนส ่ง

ขยะในปัจจุบัน 

ประเภทและประสิทธิภาพ

ของระบบกำจัดขยะ 

ทัศนคติของประชาชนใน

พื้นที่ให้บริการ และบริเวณ

ที่ตั้งระบบกำจัดขยะ 

สภาพปัญหาและสาเหตุ

ของขยะในเชิงปริมาณและ

คุณภาพในปัจจ ุบ ันและ

อนาคต (ผลกระทบและ

ความรุนแรง) 

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิด

ขยะ แนวทางการแก ้ ไข

รวบรวม และกำจัดขยะที ่

สามารถดำเนินการได้ตาม

มาตรฐาน และได้ร ับการ

ยอมรับจากชุมชน 

แนวทางในการมีส่วนร่วม

ขอ งป ร ะช าชนต ่ อ ก า ร

จัดการขยะ 
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กิจกรรม ข้อมูลที่ต้องรวบรวม ผลการวิเคราะห์/ผลที่ได้รับ 

การประเมินสภาพปัญหาการจัดการน้ำเสียชุมชน 

1 . ศ ึ ก ษ า ป ร ิ ม า ณ แ ล ะ

ลักษณะน้ำเสียในปัจจุบัน

และในอนาคต (20 ปี)  

2. ศึกษาแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

เพื่อกำหนดเทคนิค หรือวิธี

การแก้ไขปัญหา 

3 . ศ ึ ก ษ า โ ค ร ง ข ่ า ย แ ล ะ

ประส ิทธ ิภาพระบบท ่อ

รวบรวมและระบายน้ำที่มี

อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ 

4. ศึกษาประสิทธิภาพระบบ

บำบัดน้ำเสียเดิมที่มีอยู่ใน

เขตพื้นที่ให้บริการ (ถ้ามี) 

5. ศึกษาทัศนคติและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใน

พื้นที่ให้บริการและบริเวณ

ที่ตั้งโรงบำบัดน้ำเสีย 

จำนวนประชากร (ตาม

ทะเบียนราษฎร์/แฝง) 

ก า ร ก ร ะ จ า ย ต ั ว ข อ ง

ประชากร (ความหนาแน่น

ต่อพื้นที่ให้บริการ) 

แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 

ปริมาณและคุณลักษณะ

ของน้ำเสีย 

แ ผนผ ั ง โ ค ร ง ข ่ า ย และ

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ร ะ บ บ

รวบรวมและระบายน้ำเสีย

ในปัจจุบัน 

ประเภทและประสิทธิภาพ

ของระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย 

แ ล ะ ผ ล ก า ร ต ร ว จ ว ั ด

คุณภาพน้ำเสีย (ถ้ามี) 

ทัศนคติของประชาชนใน

พื้นที่ให้บริการ และบริเวณ

ที่ตั้งโรงบำบัดน้ำเสีย 

สภาพปัญหาและสาเหตุ

ของน้ำเสียในเชิงปริมาณ

และคุณภาพในปัจจ ุบ ัน

และอนาคต (ผลกระทบ

และความรุนแรง) 

ตำแหน่งของแหล่งกำเนิด

น้ำเสีย 

แนวทางการแก้ไขรวบรวม 

และบำบัดน้ำเสียท่ีสามารถ 

บ ำ บ ั ด น ้ ำ เ ส ี ย ไ ด ้ ต า ม

มาตรฐานน้ำทิ้ง และได้รับ

การยอมรับจากชุมชน 

แนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจ ัดการ  

น้ำเสีย 

 

 การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
 และทางเลือกที่เหมาะสม

	R	การกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา	

เมื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แล้ว ท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางหรือวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาซึ่งอาจ

ม ีหลายแนวทางท ั ้งจากการให ้คำแนะนำจากท ี ่ปร ึกษา และจาก
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ประสบการณ์ตรงของท้องถิ่นหรือจากการศึกษาประสบการณ์จากท้องถิ่น

อื่นที่ประสบความสำเร็จ การกำหนดแนวทางตามปัจจัยการลงทุนได้แก่ 

1)  แนวทางที่ต้องใช้เงินลงทุนในระดับต่ำหรือปานกลาง เป็น

แนวทางที่สามารถดำเนินการได้ทันทีสำหรับปัญหาที่ไม่มีความซับซ้อน   

ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก เช่น การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการลดปริมาณขยะ การประชาสัมพันธฺ์เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและความตระหนักของประชาชน หรือการใช้มาตรการทางกฎหมาย 

เป็นต้น 

2)  แนวทางที่ต้องใช้เงินลงทุนในระดับสูง เป็นแนวทางเพื่อแก้

ปัญหาที่มีความซับซ้อนกว่าแนวทางแรก ต้องใช้กระบวนการทำงานที่เริ่ม

จากการสำรวจ วิเคราะห์และดำเนินการ ผลที่ตามมาก็คือ ความจำเป็นใน

การจัดหางบประมาณ เช่น การก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะหรือระบบบำบัด

น้ำเสีย เป็นต้น 

 ในบางกรณี จำเป็นต้องใช้แนวทางผสมผสานเพื ่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เช่น การก่อสร้างระบบ

กำจัดขยะที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด

และคัดแยกขยะจากต้นทาง ช่วยให้ปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด  

ลดลง การลงทุนก่อสร้างระบบก็ลดลงและเป็นการแก้ปัญหาที่ยั ่งยืน  

กว่าการลงทุนก่อสร้างระบบเพียงอย่างเดียว 

	R	ทางเลือกที่เหมาะสม	

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท้องถิ่นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด

ก็ได้ ขึ ้นกับสถานการณ์ ปัจจัยหรือเกณฑ์ที ่ถูกกำหนดในการคัดเลือก   

ดังนั้น ท้องถิ่นควรนำเอาทางเลือกต่างๆ มาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียที่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด กรณีของระบบการจัดการขยะและระบบบำบัด
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น้ำเสียชุมชนมีปัจจัยหรือเกณฑ์ในการพิจารณาที่สำคัญ 2 ด้าน คือ 

1)  ด้านวิศวกรรมและเทคนิค เช่น ความยากง่ายในการดำเนิน

การและซ่อมบำรุง ความสามารถและประสิทธิภาพในการกำจัดหรือบำบัด 

ความยืดหยุ่นของระบบ ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม เป็นต้น 

2)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น เงินลงทุนในการก่อสร้าง ค่าใช้

จ่ายในการดำเนินการและซ่อมบำรุง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกำจัด

หรือบำบัด การยอมรับของประชาชน เป็นต้น 
 

 การจัดทำรายละเอียดโครงการ

เมื่อได้ทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ

จัดทำรายละเอียดของโครงการ 

	R	จัดเตรียมรายละเอียด	

รายละเอียดของโครงการจะนำไปสู่การกำหนดขอบเขตของงาน 

และเอกสารการประกวดราคาของงานที่ท้องถิ่นต้องการ ขั้นตอนนี้ถือว่ามี

ความสำคัญมาก เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องสามารถเข้าใจเนื้อหาของ

โครงการในระดับที่เท่ากัน เพราะการเข้าใจหรือการตีความรายละเอียด  

ที่แตกต่างกันจะสร้างความยุ่งยากตั้งแต่การประกวดราคาไปจนกว่าจะ  

สิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ 

เรามักพบความผิดพลาดในการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการ

ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
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1) เกิดจากบุคคลหรือคณะทำงานที ่ร ับผิดชอบการเตรียมราย

ละเอียดไม่เข้าใจถึงเนื้อหาและขั้นตอนของการทำงานจริง ความผิดพลาด

ในลักษณะนี้แก้ไขได้โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สอดคล้อง

กับเนื้อหาของโครงการ 

2) เกิดจากความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา โดยเข้าใจว่าตนเองเข้าใจ

และผู้อื่นควรเข้าใจในลักษณะเดียวกัน กรณีนี้บุคคลหรือคณะทำงานจะ

ต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบในการกลั่นกรองรายละเอียดเพื่อปรับปรุงให้

เอกสารที่เคยใช้สำหรับโครงการอื่นๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

การจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการจะต้องประกอบด้วยหัวข้อ

ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

  หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการ (สภาพปัญหา   

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความจำเป็นในการดำเนิน  

โครงการฯ) 

   วัตถุประสงค์ 

  สถานที่ดำเนินโครงการ 

  ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

  กิจกรรมและเป้าหมายของโครงการ 

  รายละเอียดอื่น เช่น โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะหรือ  

ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน 

วัสดุอุปกรณ์และเครื ่องมือ รวมทั ้งการติดตามตรวจสอบ 

ควบคุม นอกจากนี้โครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง จะต้องมี

แบบแปลนรายละเอียดและประมาณราคาโครงการ พร้อมทั้ง

แผนผังสถานที่ดำเนินการโครงการ 
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  ประมาณการมูลค่าของโครงการ หรือราคากลาง  

  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายของโครงการ 

  การบริหารโครงการ 

  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

	R	การประมาณการมูลค่า	ต้นทุนของโครงการ	

การประมาณการมูลค่า ต้นทุนของโครงการมีความสำคัญ คือ   

1) เพื ่อการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดจ้างเอกชนและงบค่า  

ใช้จ่ายในการดำเนินการกำกับดูและและบริหารโครงการของท้องถิ่นเอง   

2) เพื่อกำหนดราคากลางของโครงการ 

สิ ่งที ่จะต้องระมัดระวังคือการประมาณการต้นทุนของท้องถิ ่น  

มีลักษณะแตกต่างไปจากระบบบัญชีของเอกชน ทั ้งนี ้เพราะงบลงทุน

หลายด้านของท้องถิ่นเป็นงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ที่มาของรายรับ

เหล่านี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีอากรเข้ามาเกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคลจะต้องรวมค่าใช้จ่ายที ่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายได้

ประจำ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่ท้องถิ่นจัดสรรให้แก่บุคคลนั้นๆ 

และครอบครัว สำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ต้นทุนในการดำเนิน

การจะต้องนำค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรเหล่านั้นมาคิดรวมเป็นต้นทุน

เช่นกัน 

	R	การประมาณการรายรับ	

การจัดจ้างเอกชนช่วยให้ท้องถิ่นสามารถประมาณการงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและน้ำเสียได้แน่นอน โดยเฉพาะในกรณีที่ให้
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ผลตอบแทนตามปริมาณงาน ขณะเดียวกัน การจัดเก็บรายได้ เช่น การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะหรือค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียจะเป็น

รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง

เอกชน 

ปัจจุบัน เรายังไม่อาจคาดหวังว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้

สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายดำเนินการหรือค่าจ้างเอกชนได้ แต่อย่างน้อย

ที่สุดท้องถิ่นจะต้องเอาใจใส่กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) การ

ประมาณการรายรับ ช่วยให้ท้องถิ่นเข้าใจถึงภาระด้านการเงินที่จะต้อง

จัดสรรงบประมาณเพื่อการแก้ปัญหา และการที่มีรายรับเพิ่มขึ้นจะมีส่วน

ช่วยให้โครงการเกิดความมั่นคง โดยเฉพาะในกรณีที่ท้องถิ่นจำเป็นต้อง

ลงทุนร่วมกับเอกชน 
        

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ขั้นตอนที่สำคัญในการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการคือ การ

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งจะเป็นข้อยุติว่าโครงการนั้นๆ ควรจะ

ได้รับการพัฒนาต่อไปอีกหรือไม่  

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จะต้องพิจารณา 3 ด้าน 

ได้แก่  

1)  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค หมายถึง วิธีการหรือเทคโนโลยีที่

จะนำมาใช้ในโครงการเป็นวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น 

ในกรณีการนำเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) มาใช้ในการ

กำจัดขยะในประเทศต้องคำนึงถึงปัญหาความชื้นที่สูง ซึ่งจะทำให้การใช้

เทคโนโลยีดังกล่าวล้มเหลว หรือจากกรณีนำร่องการนำน้ำเสียที่บำบัด
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แล้วมาใช้ประโยชน์ของเทศบาลนครภูเก็ตจะเป็นไปได้ เมื ่อสามารถ

ป้องกันการไหลย้อนของน้ำทะเลเข้าสู่ระบบท่อระบบรวบรวมน้ำเสียและ

บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น  

2) ความเป็นไปได้ทางสังคม หมายถึง โครงการนั้นๆ ได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ เช่น การก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะ การ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในบางกรณี โครงการมีความเหมาะสม

ทางเทคนิคแต ่ไม ่สามารถทำให ้ เป ็นท ี ่

ยอมรับจากสังคมได้ โครงการก็ไม่สามารถ

พัฒนาต่อไปได้ เว้นแต่ท้องถิ่นจะมุ่งมั่นใช้

เวลาชี ้แจงหรือสร้างกระบวนการเรียนรู ้

จนกว่าจะเกิดการยอมรับของสังคม  

3) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐ-

ศาสตร์และการเงิน เป็นปัจจัยที่สำคัญใน

การพิจารณาความเป็นได้ของโครงการ 

ทั้งนี้เพราะการพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์

และการเง ิน เป ็นการเปร ียบเท ียบผล

ประโยชน์ที ่ได้รับจากโครงการจากการใช้

ต้นทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อม ต้นทุนทรัพยากร และต้นทุน

การใช้โอกาสสำหรับโครงการนั้น ซึ่งหากผลประโยชน์ที่สังคมได้รับมาก

กว่าต้นทุน โครงการจะมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ซึ ่งท้องถิ่น

สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาโครงการ 

	R	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน	

ความเป ็นไปได ้ทางเศรษฐศาสตร ์ของโครงการ (Economic 

Feasibility) หมายถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น

อย่างน้อยที่สุด
ท้องถิ่นจะต้องเอาใจใส่
กับการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมให้ทั่วถึง
เพื่อสร้างความเข้าใจ
หลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย
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ผลประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงจากโครงการที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ที่

ได้รับทางอ้อมโดยการประเมินมูลค่าเป็นเงิน เช่น สุขภาพของประชาชนใน

สังคม คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

โครงการที ่มีความไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ อาจไม่ใช่โครงการที ่

เอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมดำเนินการ ทั้งนี้เพราะเกณฑ์การพิจารณา

ของภาคเอกชนคือผลประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับจากการลงทุนและการ

ดำเนินการ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในกรณีที่

เอกชนมีส่วนร่วมจึงควรเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

(Financial Feasibility)        

เปรียบเทียบการวิเคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร ์

 การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

จุดเน้น (Focus) ผลตอบแทนคืนให้กับเงินลงทุน

ของผู้ถือหุ้น  

ผลตอบแทนกลับสู่สังคม 

วัตถุประสงค์ (Purpose) บ ่งช ี ้ถ ึงผลตอบแทนจากการ

ดำเนินการ 

ตัดสินว่ารัฐบาลควรลงทุนหรือไม่ 

ในแง่ประสิทธิภาพทางเศรษฐ-

ศาสตร์ ของโครงการ 

ราคา (Price) ราคาตลาดหรือราคาที ่บริหาร

จัดการ 

อาจต้องใช้ “ราคาเงา” (Shadow 

Price) 

ภาษี (Taxes) เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ต่อ

สังคม 

เงินที่ใช้สนับสนุนการ

ลงทุน (Subsidies) 

แหล่งที่ทำรายได้ เป็นบางส่วนของค่าใช้จ่ายของ

สังคม 

เงินกู้ (Loan) เป ็นแหล่งเพ ิ ่มเง ินลงท ุนของ

โครงการ 

เป็นการโอนย้ายการจ่ายเงิน ; 

แปลงข้อร้องเรียนให้เป็นกระแส

ทรัพยากร 

ดอกเบี ้ย/การจ่ายคืน

เง ินกู ้ ( Interest/Loan 

repayment) 

เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน  ทำให้

ยอดเงินลงทุนที่ใช้ได้ลดน้อยลง 

เป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย 
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 การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

อัตราคิดลด (Discount 

rate) 

เป็นต้นทุนส่วนเพิ ่ม (Marginal 

cost) ตามอัตราเงินกู้ในตลาด 

เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสที ่แปร

ตามสภาวะสังคม ณ เวลาต่าง ๆ 

การกระจายรายได ้ 

(Income distribution) 

สามารถวัดได้ในรูปการคืนทุน

สุทธิของปัจจัยการผลิตแต่ละตัว  

เช่น ที่ดิน แรงงาน เงินลงทุน 

ไม ่พ ิจารณาในการว ิ เคราะห ์

ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ 

สามารถวิเคราะห์แยกได้หรือให้

น้ำหนักในการวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการพิจารณาได้จากปัจจัย

ทางการเงิน 3 ด้าน ดังนี้ 

 1)  เป็นโครงการท่ีมีรายรับเพียงพอสำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 

 2)  เป็นโครงการที่สามารถชำระหนี้สินและต้นทุนการเงิน เช่น 

ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ได้ตามกำหนดเวลา 

 3)  เป็นโครงการที่มีสภาพคล่อง มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอกับ  

ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ 

โครงการที่มีปัจจัยทางการเงินเหมาะสมทั้ง 3 ด้านจะเป็นโครงการ  

ที่มีความเป็นไปได้ทางการเงินที่เหมาะสมมากที่สุด บางโครงการแม้จะให้

ผลตอบแทนรวมที่ดีแต่การกำหนดแผนทางการเงินไม่เหมาะสมอาจทำให้

โครงการขาดสภาพคล่อง ทำให้โครงการขาดเงินทุนหมุนเวียนจนอาจเกิด

อุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งต้องแก้ไขโดยการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

ทำให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นและผลประโยชน์ของโครงการลดลง  

	R	ผลตอบแทนที่เหมาะสม	
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เอกชนสนใจที่จะลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนที่มากที่สุด ทำให้

ท ้องถ ิ ่นต ้องร ักษาความสมดุลระหว่างการทำกำไรของเอกชนกับ  

ผลประโยชน์ที ่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการ เมื่อเปิดโอกาสให้

เอกชนดำเนินการ เอกชนย่อมต้องการกำไรสูงสุดอาจทำให้ประชาชนสูญ

เสียหรืออย่างน้อยก็ต้องจ่ายค่าบริการที่มีราคาแพง กลไกการแข่งขัน

ระหว่างเอกชนช่วยป้องกันการผูกขาดและเป็นตัวปรับให้ระดับราคามี

เหตุผล 

เกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนของโครงการหรือตัวชี้วัดเป็นการ

เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์กับต้นทุนและค่าใช้

จ่ายของโครงการที่นิยมใช้อยู่ทั่วไปมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1)  อัตราผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Internal Rate 

of Return - FIRR) เป็นอัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของต้นทุน

ทั้งหมดของโครงการเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตลอดอายุ

โครงการ อัตราคิดลดในที่นี้ก็คือ ผลตอบแทนเฉลี่ยที่จะได้รับจากโครงการ 

โดยอัตราคิดลดหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมควรไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย

ของธนาคารพาณิชย์ในเวลานั้น ทั้งนี้เพราะหากเอกชนนำเอาทรัพยากร

หรือเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนหรือฝากธนาคารก็จะได้ผลตอบแทน

เท่ากับดอกเบี้ยโดยมีความเสี่ยงน้อยมาก แต่ในทางกลับกันการลงทุนใน

โครงการจะเกิดความเสี่ยงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการนำเงินลงทุนไป

ฝากธนาคาร นั่นหมายความว่าอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

ในโครงการอาจจะน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ในเวลานั้น  

2)  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value - NPV) มูลค่าที่

แตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์กับมูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ เป็นค่าที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการนั้นจะให้ผล

ตอบแทนคุ ้มค่าหรือไม่ หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับหรือมากกว่า   
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0 โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน แต่หากมีค่าต่ำกว่า 0 แสดงว่า

โครงการไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

3)  สัดส่วนของผลประโยชน์และต้นทุน (Benefit/Cost Ratio 

- B/C ratio) เป็นสัดส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์กับมูลค่า

ปัจจุบันของต้นทุน โดยโครงการที่มีสัดส่วนนี้มากกว่า 1 จะเป็นโครงการที่

เหมาะสมกับการลงทุน 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนทั้งสาม 

       NPV           B/C ratio  FIRR 

ถ้า NPV  >  0 ดังนั้น  B/C ratio  >  1 และ FIRR  >   r 

ถ้า NPV  <  0 ดังนั้น  B/C ratio  <  1 และ FIRR  <   r 

ถ้า NPV  =  0  ดังนั้น  B/C ratio  =  1 และ FIRR  =   r 

เมื่อ r เท่ากับอัตราคิดลดที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการหรือเท่ากับอัตรา

ดอกเบี้ย ณ ช่วงเวลานั้น 
   

	R	อัตราผลตอบแทนทางการเงิน	(Financial	Internal	Rate			
of	Return	-	FIRR)	

การลงทุนของเอกชนมักจะมีประเด็นการกู้ยืมงบประมาณการลงทุน

จากสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอซึ่งหมายความว่า เอกชนไม่ได้ใช้

เงินหรือทรัพยากรของตนมาลงทุนในโครงการทั้งหมดแต่จะเลือกลงทุนใน

สัดส่วนที่เหมาะสมโดยส่วนที่เหลือจะเป็นการกู้ยืม การเลือกที่จะให้มี

โครงสร้างเช่นนี้ เอกชนมีเหตุผล 2 ประการ ประการแรก อาจเนื่องจาก  

งบประมาณในการลงทุนไม่เพียงพอและเลือกที่จะใช้วิธีกู ้ยืมแทนการ

ระดมทุน ประการที ่สอง เพื ่อกระจายความเสี ่ยงด้านการเงิน โดยให้

สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือกองทุนเพื่อการลงทุนมาร่วมรับ
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ความเสี่ยง โดยที่สถาบันการเงินก็จะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนจาก

สัญญาเงินกู้ การกระจายความเสี่ยงเพื่อลดภาระทางการเงินย่อมมีผลให้

ผลตอบแทนประโยชน์รวมถูกแบ่งไปให้แก่สถาบันทางการเงิน แต่ตราบใด

ที่อัตราผลตอบแทนต่อสัดส่วนการลงทุนของเอกชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่พึง

พอใจ เอกชนก็จะเลือกที่จะลงทุนในโครงการด้วยโครงสร้างเช่นนี้  

อัตราผลตอบแทนต่อสัดส่วนการลงทุน (Internal Rate of Return on 

Equity) ที่ใช้ในการพิจารณาม ี2 ประเภท ได้แก่ อัตราผลตอบแทนที่เกิด

จากผลประโยชน์ก่อนหักภาษีและอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดจากผลประโยชน์ 

หลังหักภาษีของโครงการ 
        

 การจัดเตรียมข้อกำหนดงาน
 (TermofReference,TOR)

การจัดทำข้อกำหนดงาน (Terms of Reference หรือ TOR) เป็นการ

เตรียมโครงการก่อนเข้าสู่การคัดเลือกเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

หรือกิจการของท้องถิ่น เป็นกรอบสำหรับการดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือ 

ในการติดตามตรวจสอบ หรือการตรวจรับงาน ข้อกำหนดงาน หรือ TOR 

โดยทั่วไปประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้  

1)  หลักการและเหตุผล หรือความเป็นมาของโครงการ ควร

อธิบายถึง ความเป็นมาของโครงการและข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ 

2)  วัตถุประสงค์ของโครงการ ควรอธิบายถึงสิ่งที่ต้องการจาก

การดำเนินโครงการว่า จะให้ได้ผลสำหรับแก้ไขปัญหาอะไรบ้างหรือ

เป็นการศึกษาหรือดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะหรือแผนปฏิบัติ

อย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสำคัญที่จะทำให้เอกชนที่จะรับ
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ดำเนินการ ศึกษาเข้าใจถึงความต้องการของท้องถิ่น 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่ดำเนินการ ควรระบุขอบเขต

ของพื้นที่ที่จะดำเนินงาน รวมถึงสาระสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งนี้การ

กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของโครงการเป็นขั้นตอนแรกของการเริ่ม

พัฒนาโครงการและการจัดเตรียมเอกสารของโครงการ ท้องถิ่นจะต้อง

เข้าใจถึงประเด็นปัญหาและกำหนดขอบเขตและเป้าหมายที่ต้องการให้

เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินการ โดยจะต้องพิจารณาให้ขอบเขตและเป้าหมาย 

ของโครงการนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของ

เอกชนในแต่ละระดับ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงการบริหาร

จัดการระบบกำจัดขยะแบบฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ ขอบเขต

และเป้าหมายของโครงการจะนำไปสู่การเลือกเอกชนที่มีความชำนาญ

เฉพาะด้าน ไม่ใช่การเปิดกว้างจนได้เอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการ

จัดการขยะทั่วไป หรือมีเพียงประสบการณ์ด้านการเก็บขน หรือกรณีที่

ต้องการเอกชนที่มีความชำนาญการเรื่องระบบการคัดแยกขยะรีไซเคิล 

ท้องถิ่นจะต้องกำหนดขอบเขตและเป้าหมายโดยการจัดเตรียมเอกสาร

ประกวดราคาและสัญญาที่มีรายละเอียดของความต้องการนั ้นๆ ให้

ชัดเจน 

4) รายละเอียดของงาน เพิ่มเติมรายละเอียดจากขอบเขตการ

ดำเนินงาน โดยให้ครอบคลุมเนื้องานหรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงาน  

5)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความสัมพันธ์ที่คาดว่าจะได้รับจาก

โครงการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยจะมี

รายละเอียดมากกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ และจะเจาะจงถึงผลงานที่

เอกชนหรือผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ทั้งยังจะใช้ประกอบในการตรวจรับงาน

ของเอกชนว่าได้ดำเนินงานครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ 
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การจัดเตรียมโครงการ 

6)  ระยะเวลาการดำเนินงานและการเสนอผลงาน ให้ระบุ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน เป็นจำนวนวันหรือจำนวนเดือน ส่วนการ  

เสนอผลงานนั้นต้องระบุว่าจะต้องส่งผลงานอะไรบ้าง ในระยะเวลาเท่าใด 

โดยโครงการด้านการศึกษา จะต้องส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความ

ก้าวหน้า รายงานฉบับกลาง ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับ

สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็นการออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง ก็จะเพิ่มเติม

เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น แบบแปลน เอกสารและอุปกรณ์มาตรฐาน 

เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง เป็นต้น และในกรณีที่เป็นการควบคุมงาน 

การส่งผลงาน คือรายงานการตรวจรับงานและปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

และเอกสารรายงานการปฏิบัติงานรายวัน 

7)  งบประมาณ ระบุวงเงินงบประมาณสำหรับโครงการ จากแผน

งาน/โครงการหรือแหล่งที่มาของงบประมาณ 

8)  การจ่ายเงิน ระบุวิธีการจ่ายเงิน อาจจะระบุแบบกว้างๆ ใน  

ขั ้นต้น คือให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ.2535 

9)  เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่หน่วยงานของ

โครงการกำหนด เช่น การจัดให้มีการประชุมสัมมนา เป็นต้น 

 

บทส่งท้าย
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ภารก ิ จ ของท ้ อ งถ ิ ่ นท ี ่ เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น อย ่ า งมาก ท ั ้ ง ท ี ่ เ ป ็ นภา รก ิ จ  

ที่กำหนดตามกฏหมายและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลางตาม

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดจนงานจรที่ต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทำให้

ท้องถิ ่นไม่สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ   

ข้อจำกัดด้านบุคลากรและงบประมาณยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่ท้องถิ่นต้องปรับบทบาท เสริมทักษะด้านการจัดการ สร้าง

เครื่องมือหรือตัวช่วยในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดย

เฉพาะปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือหรือตัว

ช่วยที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมของ

เอกชน 

สำหรับปัญหาขยะและน้ำเสีย มีข้อสรุปเช่นเดียวกันว่า แนวทางการ

แก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการใช้มาตรการป้องกันหรือการแก้ปัญหาที่แหล่ง

กำเนิด  
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เมื่อใดที่ท้องถิ่นต้องการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ

ท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมต่อการทำงานร่วมกับเอกชนเป็นเงื่อนไข  

ที ่สำคัญ ที ่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการให้บริการของเอกชนและ  

ผลประโยชน์ที่ท้องถิ่นและประชาชนจะได้รับ 

ทั้งหมดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การนำเสนอประเด็นปัญหา 

จนถึงขั้นตอนในการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆ ในหนังสือนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย 

การบริหารจนถึงผู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง 
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