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การจัดการขยะตຌนทาง 

1. ความชืไอมยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติดຌานทีไ 5 การสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม  
ค านึงถึงความยัไงยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ปรับปลีไยนพฤติกรรมของประชาชน฿หຌป็น
มิตรตอสิไงวดลຌอมผานมาตรการตาง โ มุงนຌน฿หຌกิดผลลัพธ์ตอความยัไงยืน 
  นยบายการบริหารจัดการขยะ฿นชุมชนของภาครัฐภาย฿ตຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติฉบับทีไ 12 เดຌก าหนด฿หຌมีการจัดการขยะ฿นรูปบบของการ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด                
ดยมุงนຌน฿หຌมีระบบการบริหารจัดการขยะ฿นชุมชนบบครบวงจร  ตัๅงตจุดริไมตຌนของการกิดขยะจนถึง            
การก าจัดขัๅนสุดทຌายละ฿หຌความส าคัญตอการน าขยะทีไมีศักยภาพกลับมา฿ชຌประยชน์฿หຌมากทีไสุด ลดปริมาณ
ขยะทีไจะตຌองน าเปก าจัด฿หຌนຌอยทีไสุด ดยระบบการบริหารจัดการทีไกลาวขຌางตຌนจะมุงนຌนการมีสวนรวมของ
ภาครัฐ อกชน ละประชาชน รัฐบาล เดຌด านินการกຌเขปัญหาขยะดย฿ชຌนวคิด 3R คือ Reduce Reuse 
ละ Recycle ดยจัดท า Roadmap จัดการขยะมูลฝอยของประทศ พ.ศ.2559-2564 พืไอป็นกรอบละทิศ
ทางการด านินการกຌเขปัญหาขยะมูลฝอย ดยวางครงสรຌาง฿หຌภาครัฐ ภาคอกชนละ ภาคประชาชนรวมกัน
จัดการปัญหาขยะ บงป็น 4 มาตรการ คือ 
  1.กຌเขปัญหาขยะมูลฝอยกาตกคຌางสะสม 
  2.สรຌางรูปบบการจัดการขยะมูลฝอย฿หม 
  3.วางระบียบละมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยละ 
  4.การสรຌางวินัยคน฿นชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติหในดຌวยกับผนมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประทศ   (2559-
2564) ดยมอบหมาย฿หຌกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมละ กระทรวงมหาดเทย จัดท า
ผนปฏิบัติการ ประทศเทยเรຌขยะ  ตามนวทางประชารัฐ ดย฿ชຌหลัก 3Rs ดยมีปງาหมายพืไอลดขยะมูล
ฝอย฿นภาพรวมของประทศลงรຌอยละ 5 จากอัตราการกิดขยะมูลฝอย ฿นสวนของกระทรวงมหาดเทยเดຌมอบ
นยบาย฿หຌทุกจังหวัด จัดตัๅง ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยบบครบวงจร  จ านวน 324 ศูนย์ทัไวประทศ (Cluster) 
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  ปัญหาขยะมูลฝอย  หมายถึงขยะทัไวเปทีไกิดจากการอุปภค บริภค กิจกรรมทัๅงหลายของ
มนุษย์เมวาจะป็นบຌานรือน ชุมชน ตลาด รຌานคຌา ละรงงาน ฿นประทศเทย ถือป็นปัญหาสิไงวดลຌอมทีไ
ส าคัญทีไกิดขึๅนจากนๅ ามือมนุษย์ ซึไงมีปัญหาทีไกีไยวนืไองกัน฿นหลายงมุม  เมวาจะป็นพฤติกรรมการบริภค
ละการคัดยกขยะจากตຌนทาง กลางทาง ละปลายทาง การจัดการขยะทีไเมเดຌมาตรฐาน  เมมีการน ากลับมา
฿ชຌประยชน์฿หม  ปัญหามลพิษละสิไงวดลຌอม  ชน ปฏิกิริยารือนกระจกทีไมีสาหตุจาก  ขยะทกองทีไปลอย
กຍาซมีทน ซัลฟอร์กับคาร์บอนเดออกเซด์ออกมา ปัญหาขยะ฿นทะลทีไสงผลกระทบตอสภาพวดลຌอมละชีวิต
ความป็นอยูของสัตว์฿นทะล ป็นตຌน 

  ประชากรของประทศเทยประมาณ 70 ลຌานคน จะมีขยะทีไกิดจากประชากรประมาณวันละ 
79,800 ตันตอวัน ฉลีไย 1.14 กิลกรัมตอคนตอวัน  มีการน าขยะมา฿ชຌประยชน์ครຌอยละ 30 หากมีการคัด
ยกขยะทีไถูกตຌองสามารถน าขยะมา฿ชຌประยชน์เดຌถึงรຌอยละ  85 หรือประมาณวันละ 67,800 ตัน ถຌาคิดมูลคา
ขยะทีไกลับมา฿ชຌ฿หมมูลคาฉลีไย กิลกรัมละ 10 บาท ราสามารถสรຌางรายเดຌจากขยะเดຌถึงวันละ 678 ลຌานบาท  
ตปัจจุบันราเมมีการคัดยกขยะทีไถูกตຌอง ท า฿หຌสูญสียรายเดຌทีไจะกิดจากขยะประมาณวันละ 500 ลຌานบาท 

  ฿นปัจจุบัน  รัฐบาลเดຌสัไงการ฿หຌหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงจังหวัดทัๅง 76 จังหวัด 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 7,852 หง  ดยผานคณะกรรมการจัดการสิไงปฏิกูลละขยะมูลฝอยจังหวัด
ขับคลืไอนตามผนปฏิบัติการ ประทศเทยเรຌขยะ  มีการจัดท าครงการตาง โ ชน ธนาคารขยะ  
การประกวดจังหวัดสะอาด ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยบบครบวงจร ฯลฯ  ปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอย  

ของประทศเทยยังเมมีหนวยงานหรือองค์กร฿ด  คຌนหาวิธี฿นการบริหารจัดการขยะของประทศเทยเดຌประสบ
ผลส ารใจทีไป็นรูปธรรม สงผล฿หຌปัญหาขยะมูลฝอยของประทศเทยยังอยู฿นขัๅนวิกฤติ 
 นวทางกຌเข  จะตຌองมีการบริหารจัดการขยะชุมชน฿หຌกิดขึๅนอยางป็นรูปธรรม ทัๅงการ            
คัดยก การน ากลับมา฿ชຌประยชน์฿หม ละการก าจัดทีไมีประสิทธิภาพ ประดในส าคัญ คือ ชุมชนหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนตຌองสามารถบริหารจัดการเดຌอง กลาวคือ ตຌองลือก฿ชຌทคนลยีทีไหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ ซึไงมีความป็นเปเดຌ ทัๅง฿นดຌานทคนิคละดຌานศรษฐศาสตร์ ละทีไส าคัญอยางยิไง
ตຌองมีความป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม ดยนวทางการบริหารจัดการตຌองมุงสูการพัฒนาทีไสมดุลละยัไงยืน 
ระหวางศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
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ขยะอินทรีย์ 64%

ขยะรีเซคิล 30%

ขย ท่วไป 3% ขยะอันตราย 3%

ประเภทขยะที่พบในชุมชน

2. วิคราะห์สถานการณ์ (Preliminary Investigation) 
  สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยของประทศเทยขຌาขัๅนวิกฤตถึงระดับทีไตຌองการเดຌรับการกຌเข
อยางรงดวน นับตัๅงตปี 2551 มีขยะมูลฝอยตกคຌางทีไเมเดຌรับการก าจัดสูงถึงปีละ 13 ลຌานตัน  ฿นปีพ.ศ.2555  
มีปริมาณขยะมูลฝอยกิดขึๅนประมาณ 24.73 ลຌานตัน (ฉลีไยประมาณ 67,577 ตัน/วัน)  ดยขยะมูลฝอย 
ทีไสามารถกใบขนละรวบรวมเดຌมีพียง 15.90 ลຌานตัน (ฉลีไยประมาณ 43,561 ตัน/วัน)  ฿นปริมาณทีไกใบขน
เดຌ  มีการก าจัดอยางถูกตຌองตามหลักวิชาการพียง 5.83 ลຌานตัน (ฉลีไยประมาณ 15 ,952 ตัน/วัน)                  
(กรมควบคุมมลพิษ, 2556) 
  ขຌอมูลปี 2559 มีขยะมูลฝอย จากชุมชนของประทศเทย กิดขึๅน 27.04 ลຌานตัน ทียบทาตึก
฿บหยกสองมารียงกัน จ านวน 140 ตึกรียงกัน ยกป็นประภทขยะอินทรีย์ 64% ,ขยะรีเซคิล 30% ,ขยะ
ทัไวเป 3% ,ขยะอันตราย 3% นอกจากนีๅยังมีการลับลอบน าเปทิๅง฿นบอดินกาหรือพืๅนทีไรกรຌาง ดยฉพาะขยะ
มูลฝอยจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนาดลใกละ฿นพืๅนทีไหางเกล ซึไงยังเมมีระบบการกใบรวบรวมละการ
สงเปจัดการยังสถานทีไรับก าจัดมูลฝอย ดยมีองค์การบริหารสวนต าบลพียง 500 หง ทีไน าขยะเปก าจัด
รวมกับทศบาลทีไมีระบบ ซึไงสวน฿หญอยูหางเกลจากสถานทีไรับก าจัดมูลฝอยจะหในเดຌวาตามสภาพปัญหา฿น
ปัจจุบัน จ านวนของระบบก าจัดขยะมูลฝอยทีไมีอยูเมพียงพอ฿นการรองรับขยะมูลฝอยทีไกิดขึๅน นืไองจากขຌอ
ก าจัด฿นการสนับสนุนงบประมาณจัดสรຌางระบบละยังเมมีการสนับสนุนงบประมาณ/สรຌางรงจูง฿จ฿หຌกิดการ
น าขยะมูลฝอยมา฿ชຌประยชน์อยางกวຌางขวางดังกลาว การก าจัดขยะมูลฝอย ฿นปัจจุบันขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน สวน฿หญจะจัดการอง ซึไงป็นการจัดการทีไเมถูกตຌอง เมวาจะป็นการเถกลบ การผากลางจຌง
หรือทกอง ท า฿หຌกิดปัญหาสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม สุขภาพอนามัยของประชาชน฿นบริวณ฿กลຌคียง 
รวมทัๅงปลอยกຍาซรือนกระจกสูบรรยากาศดຌวย จึงมีความจ าป็นอยางรงดวนทีไทุกภาคสวนตຌองหันมารวมมือ
กันอยางจริงจัง  ฿นการกຌเขปัญหาขยะมูลฝอยทีไถูกตຌองอยางยัไงยืน 

 

 

 

 

 

 

 

กองขยะตกคຌาง ปี 2559 ทากับตึก฿บหยก 140 ตึกรียงกัน  
ขยะตกคຌางปัจจุบัน จะทากับกีไตึก฿บหยกรียงกัน…
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3. ความตຌองการของ User ละ Stakeholder (Identify User Need) 

 คณะผูຌจัดท า เดຌวางผนลงพืๅนทีไกใบขຌอมูล ณ ทศบาลต าบลปຆาสัก ละทศบาลต าบลบຌานกลาง จังหวัดล าพูน พืไอส ารวจสถานการณ์ชิงลึก฿นพืๅนทีไ
จริง สังกตพฤติกรรมรวมทัๅงสัมภาษณ์ User ละ Stakeholder ทีไกีไยวขຌองกับการจัดการขยะ฿นทุกกระบวนการ ดยหลังลงพืๅนทีไ เดຌรวบรวมละจัดท า
สรุปขຌอมูลทีไเดຌจากการลงพืๅนทีไ ดังนีๅ  

3.1 สรุปขຌอมูลจากการลงพืๅนทีไส ารวจละสัมภาษณ์ ครัวรือน 
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3.2 สรุปขຌอมูลจากการลงพืๅนทีไส ารวจละสัมภาษณ์ รงรียน / วัด / ตลาดสด  
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3.3 สรุปขຌอมูลจากการลงพืๅนทีไส ารวจละสัมภาษณ์ ผูຌบริหารทຌองถิไน/ผูຌน าชุมชน            
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3.4 สรุปขຌอมูลจากการลงพืๅนทีไส ารวจละสัมภาษณ์ พนักงานกใบขยะ             
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 จากการลงพืๅนทีไส ารวจละสัมภาษณ์ผูຌมีสวนกีไยวขຌองกับการจัดการขยะทัๅงหมด เดຌมีการจัดท า 
Journey Map Of Responsible Consumption พืไอจ าลองสถานการณ์ละการดินทางของขยะ฿นตละวันของ
ผูຌบริภคทีไบริหารจัดการขยะตຌนทางเดຌดี พืไอ฿หຌสามารถขຌา฿จสถานการณ์ละปัญหาของการจัดการขยะ฿นประทศเทย
เดຌดียิไงขึๅน  
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4. ทางลือก฿นการสนองตอบความตຌองการของ User 
(Opportunity Identification) 

 

 ขัๅนตอนทีไ 1 สกัดสิไงทีไเดຌจากการลงพืๅนทีไละสัมภาษณ์ชิงลึกกับประชาชน฿นพืๅนทีไ จนพบความ
ตຌองการทีไทຌจริงของประชาชน 

ความตຌองการของประชาชนกลุมตาง โ อาทิ ผูຌบริภค ผูຌน าชุมชน คนกใบขยะ ป็นตຌน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยาก฿หຌครัวรือน 

ลดปริมาณขยะ 

อยาก฿หຌครัวรือน 

คัดยกขยะอยางถูกตຌอง 

อยาก฿หຌชุมชน 

สะอาด สุขภาวะดี 

อยาก฿หຌครัวรือน 

พิไมมูลคา / ฿ชຌประยชน์
จากขยะ 

อยาก฿หຌมีการขยายผล
การจัดการขยะตຌนทางทีไดี
เปสูชุมชน / พืๅนทีไอืไน โ 

หนຌาทีไการคัดยกขยะ  
ป็นหนຌาทีไของตนอง  
เมวาจะรวย หรือ จน  

ตຌองท าอง ตຌองทาทียมกัน 

ตຌองม ี

มาตรฐานดียวกัน 

ท า฿หຌการยกขยะ 

ป็นรืไองงาย/สนุก 
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ขัๅนตอนทีไ 2 น าความตຌองการของประชาชน มาวิคราะห์หาอกาสตาง โ ทีไอาจป็นเปเดຌ 
฿นการสนองตอบความตຌองการของประชาชน 

อกาส 

 

มืไอน ามาปรียบทียบกับ Journey Map of Responsible Consumption พบวา อกาสทีไจะสนองตอบ
ความตຌองการของประชาชน  จะอยู฿นขัๅนตอนของ กอนการคัดยก ละ การสนับสนุนการสรຌางมูลคาพิไม ป็นหลัก 

 

นวทางการบริหารจัดการขยะ
รูปบบ฿หมอยางยัไงยืน 

(Direction) 

ครืไองมืออ านวยความสะดวก 

฿นการคัดยกขยะ 

(Tools) 

ครืไองมืออ านวยความสะดวก 

฿นการผลิต พืไอพิไมมูลคาจากขยะ 

(Tools) 

ศูนย์ถายทอดองค์ความรูຌ 
฿นการพิไมมูลคาขยะ 

(Knowledge Center) 

ศูนย์ถายทอดองค์ความรูຌ 
฿นการคัดยกขยะทีไถูกตຌอง 

(Knowledge Center) 
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5. การสรຌางนวคิดของทางลือก (Ideation : Idea Creation) 
ตัๅงค าถามพืไอจุดประกายเอดีย ละทดลองผสมผสานสิไงทีไเดຌจากการวิคราะห์฿นขัๅนตอนทีไ 1 ละขัๅนตอนทีไ 2 
 

ทางลือกทีไป็นเปเดຌทีไ 1  
จากการผสมผสานขຌอมูล ตอเปนีๅ 

 

น ามาซึไงนวคิดของทางลือกทีไนาจะป็นเปเดຌทีไ 1 คือ  
การก าหนด฿หຌจัดท าบรรจุภัณฑ์ทีไมีการระบุสีละประภทขยะอยางถูกตຌองละตรงตามสีละประภทของถังขยะเทย
฿นปัจจุบัน พืไออ านวยความสะดวก฿หຌประชาชนสามารถทิๅงขยะเดຌตรงตามสีละประภทขยะมากยิไงขึๅน  
ละถือป็นการปลูกฝังความรูຌ฿นการจับคูบรรจุภัณฑ์กับถังขยะเดຌอยางอัตนมัติ สะดวกรวดรใว ละกิดความยัไงยืน
฿นระยะยาว 

ทางลือกทีไป็นเปเดຌทีไ 2  
จากการผสมผสานขຌอมูล ตอเปนีๅ 
 

 

น ามาซึไงนวคิดของทางลือกทีไนาจะป็นเปเดຌทีไ 2 คือ 

การรณรงค์฿หຌทุกครัวรือน (ทัไวประทศ) จัดท าถังขยะปียก ดยมีกระบวนการสนับสนุน฿หຌประชาชนกิดความรูຌ  
ทีไถูกตຌอง฿นการจัดท าถังขยะปียก 

อยาก฿หຌครัวรือน 

คัดยกขยะอยางถูกตຌอง 

หนຌาทีไการคัดยกขยะ  
ป็นหนຌาทีไของตนอง  
เมวาจะรวย หรือ จน  

ตຌองท าอง  
ตຌองทาทียมกัน 

ตຌองมีมาตรฐานดียวกัน 

นวทางการบริหารจัดการขยะ
รูปบบ฿หมอยางยัไงยืน 

(Direction) 

ครืไองมืออ านวยความสะดวก฿น
การคัดยกขยะ 

(Tools) 

ศูนย์ถายทอดองค์ความรูຌ 
฿นการคัดยกขยะทีไถูกตຌอง 

(Knowledge Center) 

ท า฿หຌการยกขยะ 

ป็นรืไองงาย/สนุก 

อยาก฿หຌมีการขยายผลการ
จัดการขยะตຌนทางทีไดีเปสู

ชุมชน / พืๅนทีไอืไน โ 

อยาก฿หຌครัวรือน 

ลดปริมาณขยะ 

อยาก฿หຌครัวรือน 

คัดยกขยะอยางถูกตຌอง 

ศูนย์ถายทอดองค์ความรูຌ 
฿นการคัดยกขยะทีไถูกตຌอง 

(Knowledge Center) 
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ทางลือกทีไป็นเปเดຌทีไ 3  
จากการผสมผสานขຌอมูล ตอเปนีๅ 

 
น ามาซึไงนวคิดของทางลือกทีไนาจะป็นเปเดຌทีไ 3 คือ 

การคิดคຌนนวัตกรรมถังขยะปียกส าหรับหอพัก/คอนด หรือผูຌทีไอาศัย฿นท าลทีไเมมีพืๅนดิน (เมสามารถท าถังขยะปียก฿น
รูปบบดัๅงดิมเดຌ) พืไออ านวยความสะดวก฿หຌผูຌอยูอาศัย฿นหอพัก/คอนดมีความสะดวก฿นการคัดยกขยะปียก 

 

ทางลือกทีไป็นเปเดຌทีไ 4 

จากการผสมผสานขຌอมูล ตอเปนีๅ 

 
 

น ามาซึไงนวคิดของทางลือกทีไนาจะป็นเปเดຌทีไ 4 คือ 

การคิดคຌนนวัตกรรมถังขยะทีไสามารถยกของหลวออกจากชิๅนสวนทีไป็นขยะ 
 

ทางลือกทีไป็นเปเดຌทีไ 5 

จากการผสมผสานขຌอมูล ตอเปนีๅ 

 

น ามาซึไงนวคิดของทางลือกทีไนาจะป็นเปเดຌทีไ 5 คือ 

การออกกฎระบียบ฿หຌผูຌบริภคตຌองรับผิดชอบคา฿ชຌจายคาถุงพลาสติก฿สของทนทีไรຌานคຌาจะจก฿หຌฟรี 

อยาก฿หຌครัวรือน 

ลดปริมาณขยะ 

ครืไองมืออ านวยความสะดวก฿น
การคัดยกขยะ 

(Tools) 

ท า฿หຌการยกขยะ 

ป็นรืไองงาย/สนุก 

อยาก฿หຌมีการขยายผลการ
จัดการขยะตຌนทางทีไดี 

เปสูชุมชน / พืๅนทีไอืไน โ 

 

อยาก฿หຌครัวรือน 

ลดปริมาณขยะ 

 

อยาก฿หຌครัวรือน 

คัดยกขยะอยางถูกตຌอง 

ครืไองมืออ านวยความสะดวก฿น
การคัดยกขยะ 

(Tools) 

ท า฿หຌการยกขยะ 

ป็นรืไองงาย/สนุก 

อยาก฿หຌครัวรือน 

ลดปริมาณขยะ 

อยาก฿หຌมีการขยายผลการ
จัดการขยะตຌนทางทีไดีเปสู

ชุมชน / พืๅนทีไอืไน โ 

 

ตຌองมีมาตรฐานดียวกัน 

 

นวทางการบริหารจัดการขยะ
รูปบบ฿หมอยางยัไงยืน 

(Direction) 
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การพิจารณาความป็นเปเดຌของตละทางลือก 

ทางลือก
ทีไ 

รายละอียดทางลือก ประดใน/ปัญหา 
ทีไตຌองการกຌเข 

ขຌอจ ากัดของทางลือก ขຌอควรพิจารณา 

หากจะตอยอดทางลือกนีๅ 
1 การก าหนด฿หຌจัดท า

บรรจุภัณฑ์ทีไมีการระบุ
สีละประภทขยะ
อยางถูกตຌองละตรง
ตามสีละประภทของ
ถังขยะเทย฿นปัจจุบัน 
พืไออ านวยความ
สะดวก฿หຌประชาชน
สามารถทิๅงขยะเดຌตรง
ตามสีละประภทขยะ
มากยิไงขึๅน ละถือป็น
การปลูกฝังความรูຌ฿น
การจับคูบรรจุภัณฑ์กับ
ถังขยะเดຌอยาง
อัตนมัติ สะดวก
รวดรใว ละกิดความ
ยัไงยืน฿นระยะยาว 

• กຌปัญหาการขาดความรูຌ 
฿นการยกขยะ฿หຌถูก
ประภทของประชาชน  

• สรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง
วา หนຌาทีไ฿นการยกขยะ  
ป็นหนຌาทีไของตนอง  
(ตຌนทาง) มิ฿ชหนຌาทีไ 
ของคนกใบขยะ หรือผูຌอืไน 

• กຌปัญหาขยะลຌนมือง  
อันกิดจากการทิๅงขยะ 
ดยเมเดຌยกประภท 

• ประหยัดงบประมาณ 
฿นการก าจัดขยะทีไกิดจาก
การทิๅงขยะดยเมเดຌยก
ประภท 

ป็นนวทาง฿หม  
เมคยด านินการ 

มากอน อาจจ าป็นตຌอง
ทดลองละพิจารณาอยาง
ละอียดรอบคอบ พืไอการ
ด านินการอยางมี
ประสิทธิภาพ  

•  ควรริไมครงการดຌวย
การ 
ขอความรวมมือจากภาค
สวนอืไน โ กอนจะตรา
ขึๅนป็นกฎหมาย 

•  หากทดลองลຌวหในวา
นวทางนีๅ มีนวนຌมทีไ
จะกิด Impact ฿นทาง
ทีไดี ละยัไงยืนเดຌ฿น
อนาคต อาจพิจารณา
ตรากฎหมายพิไมติมเดຌ  
พืไอรง฿หຌกิดผลส ารใจ
เดຌรวดรใวขึๅน 
 

2 รณรงค์ 
฿หຌทุกครัวรือน  
(ทัไวประทศ)  
จัดท าถังขยะปียก 

ลดปริมาณขยะปียก หรือ
ขยะ 
ทีไสามารถยอยสลายเดຌตาม
ธรรมชาติ ฿นตละครัวรือน  

อาจประสบผลส ารใจ
ฉพาะกับครัวรือน 
ทีไมีพืๅนทีไ มีพืๅนดิน 

ควรคิดคຌนรูปบบของถัง
ขยะปียกทีไสะดวกตอ
ผูຌบริภค฿นหอพัก/คอนด
ควบคูเปดຌวยพืไอขยาย 
Impact ของทางลือก  

3 คิดคຌนนวัตกรรม 
ถังขยะปียกส าหรับ
หอพัก/คอนด 

ลดปริมาณขยะปียก หรือ
ขยะ 
ทีไสามารถยอยสลายเดຌตาม
ธรรมชาติ ฿นตละครัวรือน 
ดยฉพาะอยางยิไงบน
หอพัก/คอนด/อาคารสูง/

สถานทีไทีไเมมีพืๅนทีไส าหรับ
การติดตัๅงถังขยะปียกบบ
ดัๅงดิม 

• อาจตຌอง฿ชຌงบประมาณ
สูงมาก฿นการคิดคຌนละ
ประดิษฐ์ 

• อาจเดຌรับความรวมมือ
นຌอย นืไองจากครัวรือน
อาจตຌองป็นผูຌรับผิดชอบ
คา฿ชຌจาย฿นการจัดหาถัง
ขยะปียกบบ฿หมนีๅอง 

•  สนับสนุนการวิจัยละ
พัฒนาถังขยะปียกทีไ
หมาะสมกับหอพัก/

คอนด  
•  สนับสนุนงบประมาณ/

คูปองสวนลด ส าหรับ
ครัวรือน 
ทีไพรຌอมติดตัๅงถังขยะ
ปียกรูปบบ฿หมทีไ
หอพัก/คอนด 

4 คิดคຌนนวัตกรรม 
ถังขยะทีไสามารถยก
ของหลวออกจาก
ชิๅนสวนทีไป็นขยะ 

กຌปัญหาขยะลຌนมือง  
อันกิดจากการทิๅงขยะ 
ดยเมเดຌยกประภท  

• อาจตຌอง฿ชຌงบประมาณ
สูงมาก฿นการคิดคຌนละ
ประดิษฐ์ 

• อาจ฿ชຌวลานาน 

ควรมีการรณรงค์ 
พืไอ฿หຌกิดการยกขยะ 
฿หຌถูกประภทควบคูเป
ดຌวย 
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ทางลือก
ทีไ 

รายละอียดทางลือก ประดใน/ปัญหา 
ทีไตຌองการกຌเข 

ขຌอจ ากัดของทางลือก ขຌอควรพิจารณา 

หากจะตอยอดทางลือกนีๅ 
฿นการคิดคຌน  

• อาจเม฿ชการกຌเข 
ทีไตຌนหตุของปัญหา
(จิตส านึก฿นการยกขยะ) 

5 ออกกฎระบียบ 
฿หຌผูຌบริภค 
ตຌองรับผิดชอบ
คา฿ชຌจาย 
คาถุงพลาสติก 
฿สของ  
ทนทีไรຌานคຌา 
จะจก฿หຌฟรี 

ลดปริมาณขยะพลาสติก •  อาจตຌอง฿ชຌวลานาน 
฿นการออกป็นกฎหมาย 

•  อาจ฿ชຌเดຌผลฉพาะกับ
หຌางรຌานขนาด฿หญ  
เมเดຌผลกับรຌานคຌา 
ขนาดลใก/ผงลอย  

•  ควรพิจารณาอยางถีไ
ถຌวน 
วาการด านินการ
ดังกลาว กีไยวพันกับ
กฎหมาย฿ดบຌาง ละจะ
กิดผลกระทบดยอຌอม 
(ทีไเมพึงประสงค์) 
อยางเร บຌางหรือเม  

•  อาจตຌองพิไมมาตรการ
฿นการตรวจตรา การ
ปฏิบัติตามขຌอบังคับของ
กฎหมายดຌวย 

 
จากการพิจารณาทางลือกทัๅง 5 ประการขຌางตຌน พบวา ทางลือกทีไ 1 การก าหนด฿หຌมีการระบุสีละ

สัญลักษณ์ประภทของขยะลงบนบรรจุภัณฑ์ของสินคຌา ฿หຌตรงกับสีละสัญลักษณ์ของถังขยะทีไ฿ชຌ฿นประทศเทย  
พืไออ านวยความสะดวกกผูຌทิๅงขยะ฿หຌทราบเดຌอยางทันทีละงายดายวา สินคຌา฿นมือ มืไอ฿ชຌงานลຌว จะทิๅงลงถังขยะ
ประภท฿ด สี฿ด ป็นการปลูกฝังองค์ความรูຌอยางรวดรใว ละป็นมาตรฐานดียวกันทัไวประทศ 

มีความหมาะสมทีไจะน ามาด านินการตอ ดຌวยหตุผลหลายประการ ดังตอเปนีๅ  
•  ป็นทางลือกทีไหในนวทางการด านินการทีไป็นรูปธรรม 

• ป็นทางลือกทีไน าเปสูการกຌเขปัญหาทีไตຌนตอของปัญหาอยางทຌจริงละยัไงยืน  
(ประชาชนมีความรูຌถูกตຌอง฿นการยกขยะ) 

• ป็นทางลือกทีไกอ฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไดีละมีผลกระทบ฿นวงกวຌางอยางมหาศาล  
(ลดขยะเรຌประยชน์ ประหยัดงบประมาณ฿นการยกขยะอยางมหาศาล)  

 

อยางเรกใตาม นวคิดของทางลือกอืไน โ อาจมีการน ามาพิจารณาด านินการ฿นระยะถัดเป   
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การคิดรายละอียดพิไมติมพืไอสนับสนุนทางลือกทีไป็นเปเดຌทีไ 1 
ขอความรวมมือ฿หຌผูຌผลิตสินคຌาละผูຌน าขຌาสินคຌา จัดท าบรรจุภัณฑ์ทีไมีการระบุสีละประภทขยะอยางถูกตຌอง

ละตรงตามสีละประภทของถังขยะเทย฿นปัจจุบัน พืไออ านวยความสะดวก฿หຌประชาชนสามารถทิๅงขยะเดຌตรงตามสี
ละประภทขยะมากยิไงขึๅน ละถือป็นการปลูกฝังความรูຌ฿นการจับคูบรรจุภัณฑ์กับถังขยะเดຌอยางอัตนมัติ สะดวก
รวดรใว ละกิดความยัไงยืน฿นระยะยาว อยางเรกใตาม ทางกลุมเดຌวางผนจัดท าป็นตຌนบบละทดลองด านินการกอน 
พืไอพิจารณาผลลัพธ์อยางถีไถຌวน หากพิจารณาลຌววาป็นวิธีการทีไเดຌผล อาจพิจารณาขยายผล ดยอาจมีการจัดท า
ป็นกฎหมายพืไอบังคับ฿ชຌทัไวประทศตอเป  

Name of the Project : 
Feel Like Green, Clean the Earth 

ประชาสุขสันต์ ทิๅงกัน฿หຌถูกสี 

Category : 
Public Service Design 

Concept : 
Product Identity Management  

พืไอ educate user ฿หຌทิๅงขยะ฿หຌป็นระบบ 

User :  
ประชาชนทุกคน ทีไป็นผูຌบริภค ป็นผูຌสรຌางขยะ ละป็นผูຌทิๅงขยะ 

Description :  
ปัจจุบัน user ยังทิๅงขยะอยางเมถูกตຌอง ยังสับสนวาขยะ฿นมือ ประภท฿ด ละควรทิๅงลงถังขยะสี฿ด  

ขຌอสนอทางลือกนีๅ จัดท าขึๅนพืไอ฿หຌ user ขຌา฿จละทิๅงขยะเดຌอยางถูกตຌอง 
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6. การสรຌางตຌนบบละทดสอบ 

(Prototype and Test) 
 

การสรຌางตຌนบบ (Prototype) 
เดຌสรຌางตຌนบบของฉลากบรรจุภัณฑ์ออกป็น 3 ประภท เดຌก ฉลากส าหรับขยะทัไวเป ฉลากส าหรับขยะรีเซคิล 
ละฉลากส าหรับขยะอันตราย สวนฉลากส าหรับขยะปียก พิจารณาวา เมควรติดลงบนตัวสินคຌาเดຌดยตรงนืไองจาก
บริภคลຌวหมดเป อีกประการหนึไงคือ การติดฉลากลงบนตัวบรรจุภัณฑ์วา ขยะปียก อาจสรຌางความขຌา฿จทีไ
คลาดคลืไอนเดຌวา ฉลากดังกลาว฿ชຌส าหรับฉพาะตัวบรรจุภัณฑ์หรือหมายถึงตัวสินคຌาภาย฿นบรรจุภัณฑ์ 
 

ตຌนบบทีไ 1  ฉลากส าหรับขยะทัไวเป  

 

 

  www.freepik.com 
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ตຌนบบทีไ 2  ฉลากส าหรับขยะรีเซคิล  
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ตຌนบบทีไ 3  ฉลากส าหรับขยะอันตราย 

 

 
www.freepik.com 
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การทดสอบ (Test) 

ํ. ลือกกลุมทดสอบป็นนักรียนรงรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อ าภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 15 คน ดยบงออกป็น 3 กลุม เดຌก กลุมดใกประถมศึกษาตอนตຌน จ านวน 5 คน กลุมดใก
ประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 คน ละกลุมดใกมัธยมศึกษาตอนตຌน จ านวน 5 คน 

๎. การทดสอบรอบทีไ 1 (ยังเมติดสติกกอร์) 
สิไงทีไทดสอบ : ฿หຌดใกทัๅง 3 กลุม ทิๅงขยะตามถังสีทีไวางเวຌ (ดยยังเมติดสติกกอร์ทีไบรรจุภัณฑ์)  
ผลการทดสอบ : ดใกสามารถทิๅงขยะเดຌถูกตຌอง ตมีดใกจ านวนหนึไง กิดอาการลังลกอนทิๅง  

๏. การทดสอบรอบทีไ 2 (ติดสติกกอร์บนบรรจุภัณฑ์)  
สิไงทีไทดสอบ : ฿หຌดใกทัๅง 3 กลุม ทิๅงขยะตามถังสีทีไวางเวຌ (ดยติดสติกกอร์ทีไบรรจุภัณฑ์ลຌว)  
ผลการทดสอบ : ดใกสามารถทิๅงขยะเดຌถูกตຌองตรงตามสีสติกกอร์ทีไติดเวຌอยางรวดรใว ดยเมมีการลังล 

ซึไงสดง฿หຌหในวา การพิไมสัญลักษณ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ ชวยอ านวยความสะดวก฿นการคัดยกขยะเดຌดียิไงขึๅน 
สามารถคัดยกขยะเดຌอยางถูกตຌอง ละรวดรใว 
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การขยายผล : หากผูຌประกอบการด านินการจัดท าฉลากทีไมีสัญลักษณ์ละสีทีไสอดคลຌองกับสีละประภทของถัง
ขยะ จะท า฿หຌประชาชนคัดยกขยะเดຌถูกตຌองมากยิไงขึๅน ละถือป็นการ฿หຌความรูຌรืไองการคัดยกขยะตຌนทางเปดຌวย
อยางป็นอัตนมัติ การด านินการตามวิธีการดังกลาว จะสามารถประหยัดคา฿ชຌจายของภาครัฐ฿นการกใบละคัด
ยกขยะเดຌป็นจ านวนมาก ละหากรัฐบาลก าหนดป็นนยบายหรือออกกฎหมาย฿หຌผูຌประกอบการตຌองด านินการ 
กใจะท า฿หຌนยบายการคัดยกขยะตຌนทางของรัฐบาลประสบความส ารใจเดຌอยางป็นรูปธรรม 
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7. Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย (Impact Measurement) 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทีไมีประสิทธิภาพ บ งมาตรการออกป็น 3 ระยะ เดຌก ระยะตຌนทาง  

คือ การลดปริมาณขยะละการคัดยกขยะ ณ หลงก านิด ระยะกลางทาง ระบบการกใบละขนสงขยะ 

ทีไมีประสิทธิภาพ ละระยะปลายทาง คือ การก าจัดหรือท าลายขยะทีไถูกตຌองตามหลักวิชาการ ทัๅงนีๅ การน าทางลือกทีไ 1 
การก าหนด฿หຌมีการระบุสีละสัญลักษณ์ประภทของขยะลงบนบรรจุภัณฑ์ของสินคຌา฿หຌตรงกับสีละสัญลักษณ์ของ
ถังขยะทีไ฿ชຌ฿นประทศเทย ซึไงป็นสวนส าคัญประการหนึไงของการคัดยกขยะทีไถูกตຌอง จะชวย฿หຌการจัดการขยะ 

฿นขัๅนตอนตอเปด านินการเดຌอยางมีระบบละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน (ดยฉพาะ฿นพืๅนทีไตามกาะทีไป็นหลง
ทองทีไยวนัๅน การคัดยกขยะตัๅงตตຌนทางจะชวยท า฿หຌการก าจัดขยะทีไปลายทางกิดประสิทธิภาพสูงสุด นืไองจาก
พืๅ นทีไ บน กาะเม พี ยงพอ฿นการสรຌางรงก าจัดขยะขนาด฿หญ เดຌ  ท า฿หຌ ตຌ อง฿ชຌ ตาผาขยะขนาดลใ ก 

ซึไงมีศักยภาพทีไจ ากัด฿นการผาท าลาย ดังนัๅนการคัดยกขยะทีไถูกตຌองจะชวยพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะบนกาะเดຌป็นอยางมาก) มี Roadmap นวทางการน าเปสูการปฏิบัติดยองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.) 
฿นตละพืๅนทีไ ภาย฿ตຌการก ากับดูลของกระทรวงมหาดเทย ดังนีๅ 

ขัๅนตอน นวทางด านินงาน 
1. การก าหนดครงการ
น ารอง (Pilot Project) 

1. สรຌางความรวมมือกับภาคอกชนผูຌผลิตสินคຌาหรือน าขຌาสินคຌา฿นประทศ
เทยทีไส าคัญ อาทิ การจัดท าบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงาน
ระดับกระทรวงละกลุมธุรกิจอกชนรายส าคัญ฿นประทศ พืไอ฿หຌมีการจัดท าบรรจุ
ภัณฑ์ทีไมีการระบุสีละประภทขยะอยางถูกตຌอง ละตรงตามสีละประภทของถัง
ขยะ฿นประทศ 

2. การก าหนดพืๅนทีได านินการ฿นทุกจังหวัดทัไวประทศ ดย฿หຌตละจังหวัด
คัดลือกพืๅนทีไขต/อ าภอ ภาย฿นจังหวัด จ านวน 3 หง ตามขนาด (฿หญ กลาง ลใก) 
ดยค านวณจากขนาดของพืๅนทีไ จ านวนประชากร ละจ านวน อปท. พืไอความ
หมาะสมละยุติธรรม฿นการวัดประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการด านินงาน 
นืไองจากขนาดของพืๅนทีไยอมมีผลตอความยากงาย฿นการบริหารจัดการ  

3. การก าหนดนวทางด านินงานป้าหมายตัวชีๅวัดทีไชัดจน ละซักซຌอม 
ท าความขຌา฿จ฿นนวทางด านินงานกับ อปท. ทีไขຌารวมครงการทัไวประทศ 
อาทิ ตละขต/อ าภอ ทีไขຌารวมครงการมีการคัดยกขยะอยางอยางถูกตຌอง รຌอยละ 60 
ละการงดการ฿ชຌฟม ลดการ฿ชຌถุงพลาสติกหูหิๅว รຌอยละ 50 (ป็นการสริมนวทาง 
ทีไก าลังเดຌรับการผลักดันจากทัๅง฿นประทศละระดับลก) 

2. ประชาสัมพันธ์สรຌาง
การรับรูຌ 

1. ประชาสัมพันธ์ครงการน ารองดังกลาว฿นระดับรัฐบาล พืไอสรຌางการรับรูຌ 
(Impact) ฿นวงกวຌาง ป็นการริไม (Kick Off) ดย฿ชຌสืไออยางมีประสิทธิภาพ (รวม
สมัย นืๅอหาชัดจน ดึงดูดความสน฿จ งายตอการขຌา฿จละจดจ า ป็นตຌน) พืไอสรຌาง
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง  

2. การสรຌางความตระหนักละจิตส านึกทีไดี ฿นการรับผิดชอบละจัดการขยะ    
ทีไตนองป็นผูຌสรຌางขึๅน พืไอปรับทัศนติละปลีไยนปลงพฤติกรรม฿นการลดขยะทีไตัว
บุคคลตัๅ งตระดับยาวชน ดยการ฿หຌความรูຌการ฿ชຌหลัก 3 Rs (Reduce Reuse 
Recycle) ผานชองทางตาง โ ชน หลักสูตรการรียนการสอน การสรຌางครือขายการ
จัดการขยะ฿นทຌองถิไน ละสืไอประชาสัมพันธ์ ป็นตຌน พืไอสรຌางการมีสวนรวมทัๅงระดับ
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ขัๅนตอน นวทางด านินงาน 
ครัวรือน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานทีไราชการ ตลาด ละอาคารหຌางรຌานตาง โ  

3. การสรຌางมาตรการทางสังคม ผานการประชาสัมพันธ์ของทุกภาคสวน 
ทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌประชาชนมีการตรวจตรา/ส ารวจ พฤติกรรมการรักษาความสะอาด
฿นการ฿ชຌชีวิตประจ าวันของคน฿นสังคม ทีไป็นการสดงออกถึงคานิยม฿นการรักษา
ความสะอาด ละ฿หຌคนรูຌสึกละอาย฿นการเมรักษาความสะอาด ฿นลักษณะดียวกับ  
ครงการตาวิศษหในนะ ทีไประสบความส ารใจ฿นอดีต 

3. ปัจจัยสนับสนุน การ
คั ด ยกขยะ  ตัๅ ง ต
 ห ล ง ก า  นิ ด 
(มาตรการตຌนทาง) 

1. การสรຌางวัฒนธรรมคัดยกขยะครัวรือน กลเกริไมตຌนทีไส าคัญทีไจะท า฿หຌ
การยกขยะครัวรือนกิดขึๅนเดຌจริง คือ ถุงขยะ ทีไควรมีลักษณะป็นมาตรฐาน
ดียวกันทัๅงประทศ ถุงมีนืๅอ฿สหรือกึไง฿ส พืไอ฿หຌสามารถมองหในเดຌวาขยะยกอยาง
ถูกประภท ละติดสัญลักษณ์หรือสติๆกกอร์ทีไมีสีตามประภทขยะละถังขยะ ดังนัๅน 
ภาครัฐสามารถ฿ชຌถุงขยะป็นครืไองมือทีไจะท า฿หຌการยกขยะป็นรืไองทีไตຌองท า
ส าหรับครัวรือน ดຌวยการริไมตຌนก าหนดรูปบบละสีมาตรฐานของถุงขยะ฿หຌป็น
นวทางการผลิตกผูຌผลิตอกชนตอเป (ดย฿นระยะริไมตຌน฿หຌ฿ชຌวิธีการติดสติๆกกอร์
สตีามประภทขยะติดบนถุงขยะสีด าทีไยังคงมีอยู฿นตลาดป็นจ านวนมากทนกอน) 

2. การสรຌางกลเก/มาตรการทีไสรຌางมูลคาของขยะ ทีไถูกคัดยกอยางถูกตຌอง 
พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌประชาชน฿หຌความส าคัญกับการคัดยกขยะตัๅงตระดับบุคคล
หรือครัวรือน ชน 1) การเมคิดคาธรรมนียมการจัดการขยะ (Tipping fee) ส าหรับ
ขยะจากบຌานพักอาศัยทีไมีการคัดยกขยะอยางถูกตຌอง 2) การ฿หຌผูຌทิๅงขยะรับภาระ
คา฿ชຌจายตามอัตราสวนทีไตัวองทิๅงขยะ ทิๅงมากจายมาก ทิๅงนຌอยจายนຌอย 3) การ
ออกมาตรการ฿หຌประชาชนตຌองซืๅอถุงขยะทีไป็นมาตรฐานดียวกันทีไขายดยรัฐบาล 
ทานัๅน (ทัๅงรัฐบาลกลางละรัฐบาลทຌองถิไน) พืไอ฿หຌ อปท. มีงบประมาณ      ทีไ
พียงพอ฿นการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ ละ 4) การ฿หຌความรูຌถึง
วิธีการคัดยกขยะรีเซคิล฿หຌเดຌราคาขายทีไดี (ขาย฿หຌผูຌรับซืๅอ อาทิ ซาลຌง รถ/รຌานรับ
ซืๅอขยะ) ดยอาจ฿หຌการสนับสนุนกลเกทางการตลาด฿นการ฿หຌราคาขยะรีเซคิล
พิไมขึๅนดยฉพาะขยะทีไเดຌรับการท าความสะอาดมาลຌว พราะจะป็นขยะคุณภาพดี 
(ลดตຌนทุน฿นการลຌาง) ทีไสามารถน าขຌาสูกระบวนการรีเซคิลตามรงงานทีไเดຌรับ
อนุญาต ทนการน าขຌาขยะจากตางประทศทีไกอ฿หຌกิดปัญหาอยาง฿นปัจจุบัน 

3. การจัดท าคูมือการคัดยกขยะ หรือคูมือการอยูอาศัย ดย อปท. พืไอป็น
ครืไองมือทีไส าคัญ฿นการปลูกฝัง/รณรงค์การคัดยกขยะทีไตຌนทาง฿หຌสอดคลຌองกับ 
การก าจัดทีไปลายทางกอนทีไจะทิๅงขยะ ดยมีนืๅอหาทีไ฿หຌความรูຌกผูຌทิๅงทีไจะตຌองรูຌจัก
ลักษณะของขยะตละชิๅน ละท าการคัดยกอยางละอียด มีการระบุวัน วลา      
ทีไก าหนดการกใบขยะตละประภทเวຌ พืไอ฿หຌทุกครัวรือน฿นทຌองถิไนถือปฏิบัติ   
อยางครงครัดจนกลายป็นวิถีชีวิตปกติ ทีไทุกครัวรือนจะตຌองน าขยะเปวางตามจุด  
ทีไก าหนดขยะตละประภทตามวันละวลาทีไระบุเวຌ ส าหรับขยะ฿นพืๅนทีไสาธารณะ  
฿หຌมีการจัดวางถังขยะเวຌ 2 ประภท เดຌก 1) ถังขยะปียก/ทัไวเป ละ 2) ถังขยะ   รี
เซคิล 

4. การกใบละขนสงขยะทีไมีประสิทธิภาพ (มาตรการกลางทาง)การจัดระบบ
การกใบละขนสงขยะตามวัน วลา ละสถานทีไ ตามความหมาะสมทีไตละ อปท. 
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ขัๅนตอน นวทางด านินงาน 
ก าหนด ดยขึๅนอยูกับประภทขยะ (ขยะปียก ขยะทัไวเป ขยะรีเซคิล ขยะอันตราย) 
ละการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ ซึไงผนการด านินงานจะขึๅนอยูกับการปลีไยนปลง
ของฤดูกาลละนวนຌมปริมาณขยะ฿นทຌองถิไน พืไอการก าหนดความถีไ฿นการกใบ
รวบรวม ละขนสงขยะทีไหมาะสม ตลอดจนการพิไมประสิทธิภาพของยานพาหนะ
฿นการกใบ/ขนทีไพียงพอ (ตຌองยกกใบ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

8. ปัจจัยทีไตຌองตรียมด านินการ฿นการจัดการขยะมูลฝอย  
(Implementation Factors Checklist) 

ผนการด านนิการ หนวยงาน นวทาง/ การด านินการ หมายหตุ 
บุคลากร สวนกลาง/ ภูมิภาค/ ทຌองถิไน 

ประชาชน 
- สรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการจัดการ
ขยะอยางป็นระบบ ตัๅงตตຌนทาง 
กลางทางละปลายทาง  
- ยึดถือป็นบบอยาง฿นการป็น
ตຌนบบละปฏิบัติ 
(รูຌหนຌาทีไ มีวินัย ฿จอาสา)  

 

งบประมาณ ส านักงบประมาณ  
งบ Functon กระทรวง กรม 
/ งบ Area จังหวัด  
กลุมจังหวัด ภาค  

จัดสรรงบประมาณ฿หຌหมาะสม
ดยฉพาะการจัดการขยะตຌนทาง    

 

องค์ความรูຌ/ 
ทคนลยี 

กระทรวงดิจิทัลฯ/  
กระทรวงวิทย์ฯ/ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)/ 
กระทรวงพลังงาน  

- การพัฒนาวัสดุภัณฑ์ทีไท าจาก
ธรรมชาติ สามารถ฿ชຌเดຌสะดวก งาย
ละปลอดภัย ทนการ฿ชຌพลาสติก 
วัตถุสังคราะห์ 
- สิไงประดิษฐ์ทีไ฿ชຌ฿นการคัดยกขยะ/ 
ของหลว/ สิไงปนปื้อนตางโ 

 

กฎหมาย กฎระบียบ ส านักงานคณะกรรมการ
คุຌมครองผูຌบริภค (สคบ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม (Regulator)  
กระทรวงมหาดเทย 
(operator) 
กระทรวงสาธารณสุข  
(ขยะติดชืๅอ) 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
(ขยะอุตสาหกรรม  
ขยะอิลใกทรอนิกส์) 

- กฎหมายคุຌมครองผูຌบริภค อาทิ ภาษี
ผลิตภัณฑ์ทีไมีผลตอสุขภาพละ
สิไงวดลຌอม  
- กฎหมาย฿นการก าหนด฿หຌตຌองสดง
ฉลาก ผลิตภัณฑ์พืไอการคัดยก ฯลฯ  
- การบงหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌ
ชัดจนระหวางหนวยงานตางโทีไ
กีไยวขຌอง 

 

สรຌางความรับรูຌ 
กประชาชน 

กรมประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม 

- สืไอทีวี/ วิทยุ/ สิไงพิมพ์ 
Social Media  
การจัดงาน Event ตางโ 
- สรຌางสังคมการรียนรูຌรวมกันอยาง
ตอนืไอง 
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ระยะวลา฿นการด านินการ 

1 ปีรก  สรຌางความรับรูຌความขຌา฿จ฿นการจัดการขยะตຌนทาง การสรຌางคานิยม 3Rs (Reduce Reuse Recycle)  

ปีทีไ 2 – 5 การด านินการออกกฎหมาย กฎระบียบ฿นการปฏิบัติละยึดถือรวมกัน฿นการจัดการขยะตຌนทาง  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ด านินการ฿นรืไองนยบาย การก ากับรักษาสิไงวดลຌอม การควบคุม
ระบบก าจัดขยะ ฯลฯกระทรวงมหาดเทย ด านินการ฿นรืไองการบริหารจัดการขยะ การกใบขน การก าจัดขยะ ฯลฯ  
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รายชืไอคณะท างาน  

 

(จากซຌายเปขวา) 

1. นายวีระชัย  นาคมาศ  รองผูຌวาราชการจังหวัดลพบุรี 
2. นายสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผูຌวาราชการจังหวัดลย 
3. นายวรยุทธ  นาวรัตน์ รองผูຌวาราชการจังหวัดล าพูน 
4. นายสมชาย มธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมยธาธิการละผังมือง 
5. นายทรงกลด สวางวงศ์ รองผูຌวาราชการจังหวัดปัตตานี  
6. นายชัชวาลย ์ฉายะบุตร รองผูຌวาราชการจังหวัดตรัง 
7. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผูຌวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




