บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาของปั ญหา
ในปี 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) ได้ เริ่มดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริ มการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน
และนํามาใช้ ประโยชน์ เป็ นพลังงานทดแทน พร้ อมทัง้ สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการปั ญหาขยะของท้ องถิ่น และสร้ างความเข้ าใจในหลักการนําขยะอินทรี ย์มาผลิตเป็ นพลังงาน
้ นแบบในภูมิภาคต่างๆ จํานวน 5
โดยมีต้นแบบที่สามารถปฎิบตั ิและใช้ งานได้ จริ ง ซึ่งได้ ติดตังต้
แห่ง ประกอบด้ วย เทศบาลตําบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองกํ าแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึง่ โครงการได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็จและเริ่ มเดินระบบ
ในปี 2550 โดยนําก๊ าซชีวภาพที่เกิดขึ ้นไปใช้ ทดแทน ก๊ าซหุงต้ มในครัวเรื อนและใช้ ในโรงฆ่าสัตว์
จากการติดตามผลการดําเนินงาน จึงพบว่าปั ญหาที่สําคัญ
1. การจัดหาขยะอินทรี ย์จากแหล่งกําเนิดเข้ าสูร่ ะบบผลิตก๊ าซชีวภาพฯ ไม่เพียงพอต่อ
ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ
2. การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรี ย์กระบวนการความรู้ความเข้ าใจ
กิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง
3. การจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาประจําปี ไม่มีการสนับสนุนให้ เกิดการขยาย
พื ้นที่เพื่อให้ ครอบคลุม
4. การดําเนินกิจกรรมเป็ นรูปแบบการจัดการขยะยังไม่มีการพัฒนาไปอย่างครบวงจร
จากปั ญหาที่เกิดขึ ้น แนวทางในการแก้ ปัญหาได้ โดยกําหนดแผนการรณรงค์สร้ างความรู้
ความเข้ าใจในการคัดแยกขยะอินทรี ย์มาผลิตพลังงานจึงมีความสําคัญและเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ ปัญหาในทางปฎิบตั ิและเผยแพร่ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ให้ แก่เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตําบล
ชุมชนตลอดจนประชาชนที่อยู่ในพื ้นที่ร่วมโครงการติดตังระบบผลิ
้
ตพลังงานจากขยะ การศึกษา
ครัง้ นี ้ผู้ศึกษาได้ เลือกพื ้นที่เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีการติดตังระบบผลิ
้
ตก๊ าซ
ชีวภาพขนาด 15-20 ตันต่อวัน และเป็ นพื ้นที่ 1 ใน 5 แห่ง ที่ยงั เดินระบบได้ อย่างต่อเนื่อง
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. ศึกษารู ปแบบวิธีการจัดการขยะของเทศบาลฯ และการระบบบริ หารจัดการ ของการ
ผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะอินทรี ย์ของเทศบาล เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
2. การจัดทําแผนการรณรงค์สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากขยะ
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับเทศบาลฯ จากการดําเนินการ
รวบรวมข้ อ มูล ทุ ติ ย ภูมิ ข องเทศบาลเมื อ งสกลนคร จากรายงานการศึก ษาหรื อ รายงานการ
ปฏิบตั ิงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) พร้ อมกันนี ้จะดําเนินการ
สื บ ค้ น จากฐานข้ อ มูล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยนํ า ข้ อ มูล มาพิ จ ารณารวบรวมข้ อ มูล เบื อ้ งต้ น ใช้
แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้ าง (Structure Questionnaire) และศึกษาระบบการบริ หารจัดการ
การผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะอินทรี ย์ เพื่อการรวบรวมข้ อมูลจากแบบประเมินเสร็ จสิ ้น ผู้ศกึ ษาได้
ออกสํารวจพื ้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานปั จจุบนั จากนันประชุ
้
มร่ วมกับเทศบาลฯ
เพื่อศึกษาข้ อมูลการดําเนินงานอย่างละเอียด โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
(SWOT Analysis) ของการบริหารจัดการ
2. การจัดทําแผนการรณรงค์สร้ างความรู้ความเข้ าในเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน เพื่อให้
ได้ ปริ มาณที่เหมาะสมกับระบบที่ ออกแบบไว้ สําหรับผลิตพลังงาน การดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูลฝอย
ประเภทต่างๆ ของเทศบาลฯ ในระยะที่ หนึ่งแล้ วนัน้ ข้ อมูลที่ รวบรวมได้ จะนํ ามาวิเคราะห์ และ
พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมในการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคัดแยก
ขยะอินทรี ย์จากแหล่งกําเนิด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) หมายถึง สิ่งของเหลือทิ ้งจากกระบวนการผลิต
และบริ โภคของมนุษย์ โดยสามารถจําแนกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ ขยะอินทรี ย์ ขยะรี ไซเคิล ขยะ
อันตราย หรื อขยะพิษ และขยะทัว่ ไป
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พลังงานทดแทน1 หมายถึง พลังงานที่นํามาใช้ แทนนํ ้ามันเชื ้อเพลิง สามารถแบ่งตาม
แหล่งที่ได้ มากเป็ น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้ แล้ วหมดไปเรี ยกว่า พลังงาน
สิ ้นเปลือง ได้ แก่ ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินนํ ้ามัน และทรายนํ ้ามัน เป็ นต้ น และพลังงา
ทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้ แล้ วสามารถหมุนเวียนมาใช้ ได้ อีกเรี ยกว่า พลังงาน
หมุนเวียน ได้ แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล นํ ้า และไฮโดรเจน เป็ นต้ น
ขยะอินทรี ย์ (Organic Waste) หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ ประกอบด้ วย เศษอาหาร
เศษพืชผักผลไม้ รวมตลอดสิ่งอื่นใดที่เป็ นอินทรี ย์วตั ถุที่สามารถย่อยสลายเน่าเปื่ อยที่ไม่ใช่มลู ฝอย
ติดเชื ้อและไม่ใช่มลู ฝอยอันตราย
การจัดการขยะชุมชน (Municipal Solid Waste Management) หมายถึง กิจกรรมที่
ครอบคลุมตังแต่
้ การเกิดขยะชุมชน การคัดแยกจากแหล่งกําเนิด การทิ ้ง การเก็บขน ขนส่ง ขนถ่าย
การใช้ ประโยชน์ จากขยะชุมชนประเภทต่างๆ และกระบวนการกํ า จัดสุดท้ ายด้ วยวิธีฝังกลบที่
ถูกต้ องตามหลักสุขาภิบาล
องค์ ประกอบของขยะชุมชน (Composition of Municipal Solid Wastes) ในงานวิจยั
นี ้ส่วนใหญ่หมายถึง องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Composition) ของขยะชุมชน ได้ แก่
เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก ยางและหนัง เป็ นต้ น
SWOT เป็ นคําย่อมาจากคําว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats โดย
แต่ละคํามีความหมายดังนี ้
S – Strengths หรื อ จุดแข็ง เป็ นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประเด็นที่เป็ นจุดแข็ง หรื อ
จุดเด่นภายในองค์กร มองว่ามีจดุ เด่นที่ทําให้ องค์กรนํามาใช้ เป็ นประโยชน์ ในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์
W – Weaknesses หรื อ จุดอ่อน เป็ นการวิเคราะห์ค้นหาประเด็นที่เป็ นจุดอ่อน หรื อที่เป็ น
ปั ญหาภายในองค์กรที่องค์กรมองว่าเป็ นจุดด้ อยไม่สามารถนํามาใช้ เป็ นประโยชน์ในการทํางาน
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
O – Opportunities หรื อ โอกาส เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้ นหาประเด็นที่เป็ นประโยชน์
มีโอกาสที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตจากภายนอกองค์กร ที่เอื ้ออํานวยให้ การทํางานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์
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T – Threats หรื อ อุปสรรค เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้ นหาประเด็นที่เป็ นข้ อจํากัด ขัดขวาง
ที่มาจากภายนอกองค์กร มองว่าเป็ นภัยคุกคามต่อการทํางานขององค์กรไม่ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับประโยชน์
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สามารถนํารู ปแบบการบริ หารจัดการและนโยบายการ
จัดการขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาระบบผลิตพลังงานสําหรับชุมชนมาใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง
ต่อเนื่อง
2. สามารถนํารู ปแบบแผนการรณรงค์สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน
จากขยะ นํ า ไปใช้ เ ป็ นต้ น แบบในการพัฒ นากั บ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การคัด แยกขยะเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นๆ ได้

