
บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ศึกษารูปแบบวิธีการจัดการขยะของเทศบาลฯ 
 
 จากการดําเนินการรวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิของเทศบาลฯ จากเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้การ
จดัทําแบบสํารวจข้อมลูเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ จากนัน้ลงพืน้ท่ี
เพ่ือสํารวจสภาพการจดัการขยะมลูฝอย ปัญหาและอปุสรรคของเทศบาลฯ เม่ือนํามาวิเคราะห์เพ่ือ
สรุปรูปแบบและวิธีการจดัการขยะท่ีเหมาะสม สามารถสรุปได้ดงัแสดงในตาราง 1 ถงึ ตาราง 4 
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ตาราง 1  แสดงข้อมูลพื ้นฐานของเทศบาลฯ 
 

ชื่อเทศบาล ขนาดพืน้ที่ จาํนวนประชากร จาํนวน 

ครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 

ชุมชน ตลา
ดสด 

ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 

ซุปเปอร์ 

มาร์เกต็ 

โรงแรม ห้อง
เช่า 

โรงเรียน ศาสน
สถาน 

สถาน 

พยาบาล ปีฐาน ตร.กม ทะเบยีน 

ราษฎร์ 
(คน) 

ประชากร 

แฝง      
(คน/ปี) 

นักท่อง 

เที่ยว 
(คน/ปี) 

เทศบาล
เมือง

สกลนคร 
2552 54.54 53,870 10,774 - 21,536 40 6 275 7 24 - 31 21 53 

 

ตาราง 2  แสดงข้อมูลด้านการจัดการขยะของเทศบาลฯ 

 

ชื่อเทศบาล ขนาดพืน้ที่ ปริมาณขยะ ประสิทธิภาพ กาํจัดขยะ 

ปีฐาน ตร.กม ที่เกดิขึน้ 

(ตัน/วัน) 

ที่จัดเกบ็ได้ จัดเกบ็ขยะได้ 

(ร้อยละ) 

การดาํเนินการ สถานที่กาํจัด ค่ากาํจัด 

(บาท/ปี) 

ค่าธรรมเนียม 

ที่จัดเกบ็ได้ 

เทศบาลเมืองสกลนคร 2552 54.54 52 52 100 เทศบาลจดัเก็บและกําจดั บ้านคําผกัแปว 3,003,432 444,000 
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ตาราง 3  แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ชื่อเทศบาล ขนาดพืน้ที่ กจิกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ (แห่ง) ปริมาณขยะอนิทรีย์(ตนั/วัน) 

ปีฐาน (ตร.กม) ธนาคารขยะใน
โรงเรียน/ชุมชน 

ขยะพษิ
แลกแต้ม 

ปุ๋ยหมัก 

ชีวภาพ 

นํา้หมัก
ชีวภาพ 

ถนนสวย
ปลอดถัง
ขยะ 

ผ้าป่า
ขยะ/รับ
บริจาค 

กจิกรรม
รณรงค์ 

ที่ออกแบบ เข้าระบบ 

เทศบาลเมืองสกลนคร 2552 54.54 2 - - - 5 - 2 18 2.8 

 

ตาราง 4   แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบการผลิตพลังงานจากขยะ 

 

ชื่อเทศบาล ขนาดพืน้ที่ ปริมาณขยะอนิทรีย์(ตนั/วัน) 
สถานที่ตัง้ระบบ
ผลิตพลังงาน 

การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ 

การบริหารจัดการระบบ 

ปีฐาน (ตร.กม) ที่ออกแบบระบบ เข้าระบบ จาํนวน 

เจ้าหน้าที่ 

ช่วงเวลา 

จัดเกบ็ขยะ 

ค่าไฟฟ้า 

(บาท) 

เทศบาลเมืองสกลนคร 2552 54.54 18 2.8 สถานีขนถ่ายขยะ ต้มเครื่องมือแพทย์ที่ศนูย์บริการสาธารณสขุ 2 08.00 -15.00 - 

24 
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จากข้อมูลตาราง 1 ถงึ ตาราง 4  สามารถสรุปการรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยของเเทศ
บาลฯ  และระบบบริหารจดัการ ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอนิทรีย์ของได้ดงันี ้ 

1.   ข้อมลูทัว่ไปเทศบาลเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 

 สํานกังานเทศบาลเมืองสกลนคร ตัง้อยูบ่นถนนสขุเกษม ตําบลธาตเุชิงชมุ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร มีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบ 54.54 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์   53,870 คน จํานวนประชากรแฝง 10,774 คนตอ่ปี จํานวนครัวเรือน 21,536 ครัวเรือน 
จํานวน  (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2552) 
 ชมุชน    จํานวน   40  ชมุชน 
 ตลาดสด/ตลาดนดั   จํานวน  6  แห่ง 
 ร้านอาหาร    จํานวน   275 แห่ง 
 ห้างสรรพสนิค้า   จํานวน  7 แห่ง 
 โรงแรม     จํานวน  24 แห่ง 
 สถาบนัการศกึษา   จํานวน  31   แห่ง 
 ศาสนสถาน   จํานวน  21 แห่ง  
 โรงพยาบาล   จํานวน  3 แห่ง 
 สถานีอนามยั   จํานวน  2 แห่ง 
 คลนิิก    จํานวน  48 แห่ง 

2.   การจดัการขยะชมุชนปัจจบุนั 

 เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งไปกําจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สขุาภิบาลบริเวณบ้านคําผกัแปว ตําบลโนนหอย อําเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ขนาดพืน้ท่ี 161 ไร่ 
โดยเร่ิมใช้ตัง้แตปี่พ.ศ. 2542 ปัจจบุนัใช้งานไปแล้ว 142 ไร่ สามารถใช้งานพืน้ท่ีท่ีเหลือได้อีก 2 ปี   
ทัง้นีป้ริมาณขยะท่ีเกิดขึน้และสามารถเก็บรวบรวมได้เฉล่ีย 52 ตนัตอ่วนั (ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ร้อยละ 100) เม่ือศกึษาถึงองค์ประกอบขยะ พบวา่ เป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 56.6 รองลงมาเป็นขยะ
รีไซเคิล ร้อยละ 36.8 นอกนัน้เป็นขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย ร้อย 6.6 สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
กําจดัขยะ  250,286 บาทต่อเดือน โดยมีความสามารถในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมจดัการขยะ
เฉล่ีย 37,000 บาทตอ่เดือน  
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3.   การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 

 เทศบาลฯ มีระบบการผลิตพลังงานจากขยะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ในปีงบประมาณ 2550 แสดงในภาพ 2 โดยมีความสามารถ
ในการรองรับขยะอินทรีย์เฉล่ีย 20 ตนัตอ่วนั แตปั่จจบุนัเทศบาลฯ สามารถเก็บรวบรวมขยะอินทรีย์
จากตลาดสด ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้า เข้าสูร่ะบบเฉล่ีย 3 ตนัตอ่วนั สําหรับระยะเวลาท่ีใช้
ในการจดัเก็บขยะอินทรีย์แบบแยกเฉล่ีย 6 ชัว่โมง (ระหวา่งเวลา 8.00-15.00 น. พกั 1 ชัว่โมง) ด้าน
การทํางานของระบบฯ เทศบาลฯ ได้จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ี จํานวน 2 คน ทัง้นีค้่าใช้จ่ายในตรงของ
การเดินระบบฯ เฉล่ีย 50,000 บาทตอ่เดือน จะเป็นคา่ไฟฟ้าและคา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเดินระบบฯ 
20,000 บาท และค่านํา้มนัเชือ้เพลิงและค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีเก็บขน 30,000 บาทต่อเดือน 
สําหรับก๊าซชีวภาพท่ีผลติ เทศบาลฯ ได้นําไปการต้มเคร่ืองมือแพทย์บริเวณศนูย์บริการสาธารณสขุ
บายพาส  
 ปัญหาอปุสรรคในการเดินระบบ เน่ืองจากอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรของระบบฯ ชํารุด พบ
การร่ัวซมึของแผน่ยางในบอ่เก็บกกัก๊าซ อยา่งไรก็ตาม ก๊าซท่ีผลติได้ไม่สามารถบรรจลุงภาชนะ  ทํา
ให้การนําไปใช้ยงัไมดี่เท่าท่ีควร จงึใช้กบักิจกรรมท่ีอยูใ่กล้เคียงกบัสถานท่ีตดิตัง้ระบบเท่านัน้   

 

  
 

ภาพ 2   ระบบผลิตพลังงานจากขยะ เทศบาลเมืองสกลนคร 
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ภาพ 2 ระบบผลิตพลังงานจากขยะ เทศบาลเมืองสกลนคร (ต่อ) 
 

4.   การมีสว่นร่วมของประชาชน 

 เทศบาลฯ ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างความรู้ผ่านส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ ได้แก่ แผ่นพบั เสียงตามสาย 
และวารสารของเทศบาลเมืองสกลนคร และการจัดประชุมร่วมกับผู้ นําชุมชน ความถ่ี 1 ครัง้ต่อ
เดือน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ย่ืนคําร้องท่ีเทศบาลฯ แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ 
และการเข้าร่วมติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้เทศบาลฯ มีการสํารวจความ
คดิเห็นเร่ืองการนําก๊าซชีวภาพไปผลติกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  
 สําหรับกิจกรรมสง่เสริมการคดัแยกขยะท่ีเทศบาลฯ ดําเนินการในปัจจบุนัได้แก่ ธนาคาร
ขยะ รีไซเคลิในชมุชน/โรงเรียน ถนนปลอดถงัขยะ การทํานํา้หมกัชีวภาพ/ปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ การคดั
แยกขยะพษิในโรงเรียน การจดักิจกรรมวนัสิง่แวดล้อมไทย/โลกเป็นประจําทกุปี และการคดัแยก
ขยะอินทรีย์จากร้านอาหารจํานวน 90 แหง่เพ่ือเข้าระบบผลติพลงังาน 

5.   นโยบายของเทศบาลฯ ในการสง่เสริมการคดัแยกขยะ 
 เทศบาลฯ มีการกําหนดนโยบาย และจดัเตรียมงบประมาณโครงการด้านการมีส่วนร่วม
ไมน้่อยกวา่  3 โครงการในแตล่ะปี ในแผนยทุธศาสตร์  โดยมีโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะ
อินทรีย์ 1 โครงการ คือโครงการพฒันาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดบัชุมชน  และ
มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมชดัเจน ผู้ รับผิดชอบโครงการ  2 คน คือ นาย
รุ่งโรจน์   โครตพรหม  นกัวิชาการสขุาภิบาล 6 ว  และ นายวิชาญ   แจ้งภเูขียว  วิศวกรเคร่ืองกล 7ว   
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มีการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่านมา เทศบาลฯ ได้จัด
โครงการท่ีส่งเสริมการคดัแยกขยะจํานวน 3  โครงการหลกั ประกอบด้วย โครงการศกึษาข้อมลู
พัฒนารูปแบบการกําจัดขยะท่ีเหมาะสมนําร่องและก่อสร้างระบบกําจัดขยะแบบผสมผสาน  
โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดบัชุมชน  โครงการการจัดระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะ 
 รายละเอียดกิจกรรมสง่เสริมการคดัแยกขยะดงันี ้ ธนาคารขยะรีไซเคลิในโรงเรียน 2  แห่ง 
ถนนสวยปลอดถงัขยะ 5 ชมุชน  การทําปุ๋ ยหมกัอินทรีย์ในชมุชน 1 แห่ง  ธนาคารขยะรีไซเคิลใน
ชุมชน 2 แห่ง การคดัแยกขยะพิษในโรงเรียน 1 แห่ง กิจกรรมวนัสิ่งแวดล้อมโลกและสิ่งแวดล้อม
ไทย ปีละ 2 ครัง้  การคดัแยกขยะอินทรีย์ร้านอาหาร  90  ร้าน เพ่ือนําเข้าระบบผลิตพลงังานจาก
ขยะอินทรีย์ 
 
การประสานจัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง         
   
 เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพืน้ท่ี  โดยเฉพาะข้อมูลด้านระบบการจัดการขยะ  
การรองรับระบบการนําขยะมาผลิตพลงังาน  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการคดัแยก
ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ  และนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะนํามาวิเคราะห์และพิจารณาความ
เหมาะสมของกิจกรรมในการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การคดัแยกขยะอินทรีย์จาก
แหลง่กําเนิดตอ่ไป เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม  2553  เวลา10.00 น. ณ ห้องประชมุเทศบาลเมือง
สกลนคร  ผลจาการจดัประชมุร่วมกบัเทศบาลเมืองสกลนคร  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ 
จํานวน  8 ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  หวัหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผู้แทน
จากสํานักงานพลงังานจังหวดัสกลนคร และผู้แทนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน  จํานวน 2 ท่าน แสดงดงัภาพ 3  พบว่า ระบบผลิตพลงังานจากขยะของเทศบาลเมือง
สกลนครยงัสามารถเดินระบบได้ โดยรวบรวมขยะอินทรีย์จากร้านอาหาร จํานวน   80-90 แห่ง 
ห้างสรรพสนิค้า สามารถจดัเก็บขยะได้ 2-3 ตนัตอ่วนั โดยจดัรถจดัเก็บเวลา 7.00-14.00 น. จํานวน 
3 เท่ียวต่อวนั เทศบาลฯ อยู่ระหว่างจดัหาเอกชนมาท่ีจะเดินระบบผลิตพลงังานจากขยะและกา
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ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซท่ีผลิตได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการจดัทําข้อกําหนดการจ้างและรอการยืนยนัเร่ืองข้อ
กฎหมาย 

 

 

ภาพ 3  การประชุมร่วมกับเทศบาลเมืองสกลนคร 
 

ผลการวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) 
         

 จากการการเก็บรวบรวมข้อมลูทุติยภมูิของเทศบาลฯ จากเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้การ
จดัทําแบบสํารวจข้อมลู และการประชมุ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ  
นํามาวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของการบริหารจัดการฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข อุปสรรค เพ่ือ
นําไปจดัทําแผนการรณรงค์ฯ ในการพฒันาต่อไป การวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก
และภายในสําหรับเทศบาลเมืองสกลนคร (SWOT Analysis)  แสดงดงัตาราง 5  
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ตาราง 5   แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน  สําหรับ  
เทศบาล เมืองสกลนคร (SWOT Analysis) 

 
จุดเด่นหรือจุดแข็ง(Strengths) จุดด้อยหรือจุดอ่อน (Weaknesses) 

1.มีการกําหนดนโยบายการมีส่วนร่วมเพ่ือ
สง่เสริมการคดัแยกขยะในแผน ยทุธศาสตร์ 

 

1.การจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนา
ประจําปี  ไม่มีการสนับสนุนให้เกิดการขยาย
การดําเนินกิจกรรมให้ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ี 

2.มีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือ 
รับผิดชอบกิจกรรมอยา่งชดัเจน 

 

2.การพฒันากิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายใน
พืน้ท่ีชุมชนท่ียังไม่เกิดรูปแบบกิจกรรมอย่าง
ชดัเจน 

3.การรายงานติดตามผลการดําเนินงานอย่าง 
ตอ่เน่ือง 

3.รูปแบบการอบรมให้ความรู้ต่อกลุม่เป้าหมาย 
ยงัไมมี่ความชดัเจน 

4.การส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่าง 
ตอ่เน่ือง 

4.วัตถุดิบในการป้อนเข้าระบบผลิตพลังงาน
จากขยะไม่เพียงพอต่อประสิทธิภาพในการ
กําจดัขยะของระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

5.การจัด เ ก็บขยะอินท รี ย์ เ ข้าระบบผลิต  
พลงังานตอ่เน่ือง 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.กําหนดรูปแบบการอบรมในเชิงปฎิบัต ิ 
กบักลุม่เป้าหมาย 

1.ข้อจํากดัด้านบุคลากร ทําให้การคดัแยกขยะ
ไมต่อ่เน่ือง 

2. การขยายผลการคดัแยกขยะให้ครอบคลมุ 

พืน้ ท่ี เทศบาลฯ  โดยนําเสนอรูปแบบจาก
อ ง ค์ ก รปกค รอ งส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี ป ร ะสบ
ความสําเร็จ 

2.อปุกรณ์ในการเก็บขนขยะอินทรีย์มีน้อย 
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ตาราง 5  แสดงผลการวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน สําหรับ
เทศบาลเมืองสกลนคร (SWOT Analysis) (ต่อ) 

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 3.การชํารุดของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ รอการ
แก้ไขระยะเวลานาน 

 4.ขาดผู้ เช่ียวชาญ ด้านการซอ่มแซมระบบฯ  

 
 เม่ือพิจารณาถึงจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ท่ีเกิดจากการบริหาร

จัดการทัง้ภายในองค์กรและการดําเนินงานภายนอกองค์กร  ภาพโดยรวมของปัญหาสามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้ ผู้ศึกษาได้กําหนดแผนการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิต
พลงังานจากขยะอย่างชัดเจน  แต่บางปัจจัยท่ีเกิดจากรูปแบบของงบประมาณ นโยบาย ทางผู้
ศกึษาสามารถให้ข้อเสนอแนะตอ่ผู้ปฎิบตัไิด้ แสดงดงัตาราง 6    

 
ตาราง 6  แสดงผลการวิเคราะห์ จุดอ่อนและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขจาก  
  (SWOT Analysis) 
 

จุดอ่อน และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1.การจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนา
ประจําปี  ไม่มีการสนับสนุนให้เกิดการขยาย
การดําเนินกิจกรรมให้ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ี 

1.เ จ้าหน้า ท่ีส่วนงานท่ี เ ก่ียว ข้อง  นํา เสนอ
โคร งกา รฯ  และความ เหมาะสมต่ อกา ร
ดําเนินงาน  ต่อผู้ บริหารเพ่ือรับพิจารณาและ
สรรจดังบประมาณในดําเนินตอ่ไป 
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ตาราง 6  แสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคและ แนวทางการแก้ไข  
    (SWOT Analysis)    (ต่อ) 
 

จุดอ่อน และอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2.การพฒันากิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายใน
พืน้ท่ีชุมชนท่ียังไม่เกิดรูปแบบกิจกรรมอย่าง
ชดัเจน 

2.สง่เสริมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ  ได้แก่         
การอบรมหลักสูตร “การจัดการขยะอินทรีย์/
ขยะเชือ้เพลิงโดยชุมชน” การศึกษาดูงาน
กรณีศึกษาจากชุมชนตัวอย่ างในจังหวัด
ใกล้เคียง การเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง การสรุป
บทเรียนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ และการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ระหว่างชุมชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการในลกัษณะเครือขา่ยการเรียนรู้ 

3.รูปแบบการอบรมให้ความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
ยงัไมมี่ความชดัเจน 

3.การจดัทําแผนรณรงค์ สร้างความรู้ความ 
เข้าใจในเก่ียวกับการผลิตพลังงานจากขยะ ท่ี
เหมาะสมกบัท้องถ่ิน  

4.วตัถดุบิในการป้อนเข้าระบบผลติพลงังานจาก
ขยะไม่เพียงพอต่อประสิทธิภาพในการกําจัด
ขยะของระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

4.กําหนดรูปแบบการจดัการขยะในชุมชนอย่าง
ครบวงจร  

 
การจัดทาํแผนการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิตพลังงานจากขยะ 
 

 เน่ืองจากระบบผลิตพลงังานจากขยะ ประกอบด้วย ระบบหมกัขยะอินทรีย์ จึงต้องมีการ
ชีแ้จงรายละเอียดด้านต่างๆ ทัง้ความรู้  ความเข้าใจของแหล่งกําเนิดขยะ  การจดัจ้างบคุลากรให้
เพียงพอ  การจดัซือ้อปุกรณ์เพ่ือรองรับการจดัเก็บขยะแยกประเภทและการเดินระบบผลิตพลงังาน
จากขยะเพ่ือให้มีวตัถุดิบเข้าสู่ระบบอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การลดภาระในการ
จดัการขยะของเทศบาลฯในอนาคต  
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1.   วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการนําขยะชมุชนมาผลติพลงังานให้แหลง่กําเนิดขยะใน
เขตเทศบาลฯ 
 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการจดัการปัญหาขยะ  การคดัแยกขยะ  และการผลติพลงังาน
จากขยะ 
 เพ่ือให้ได้วัตถุดิบในการป้อนเข้าระบบผลิตพลังงานจากขยะอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสทิธิภาพในการกําจดัขยะ 

2.   การกําหนดแนวทางการรณรงค์ 
 ผลการสํารวจข้อมลูพืน้ฐานในกิจกรรมท่ีผา่นมาของเทศบาลฯจากเดมิรูปแบบการจดัการ
ขยะเทศบาลฯ พบว่ายงัไม่มีรูปแบบการจดัท่ีเหมาะสม และรวมถึงการดําเนินการปัจจบุนัเป็นเพียง
การรณรงค์ให้เกิดกระบวนคดัแยกขยะอินทรีย์ท่ีต้นทาง จึงได้ปริมาณขยะอินทรีย์ท่ีสามารถเข้า
ระบบได้แต่ยงัไม่เต็มประสิทธิภาพ และหลงัจากวิเคราะห์จดุอ่อนและอปุสรรค  แนวทางการแก้ไข
จากผลการวิเคราะห์ (SWOT) แล้วนัน้  แนวทางส่งเสริมให้เทศบาลฯ มีรูปแบบในการรณรงค์ท่ี
ชดัเจน และเหมาะสมกบัพืน้ท่ี โดยรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนําขยะมาผลิตพลงังาน 
ซึง่ควรจะดําเนินการให้เป็นไปตามขัน้ตอนลดและคดัแยกขยะมลูฝอยจากแหลง่กําเนิดหรือหลกัการ 
3Rs ประกอบด้วยการลดปริมาณขยะมลูฝอยหรือของเสีย (Reduce) การใช้ซํา้ (Reuse) และแปร
รูปใช้ใหม ่(Recycle) หากสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว  ผลท่ีได้รับท้ายสดุก็คือ การ
กําจัดแบบฝังกลบจะเกิดขึน้ในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด (Minimize Landfill) โดยกระบวนการและ
ความสัมพันธ์นี  ้เรียกว่า หลกัการจัดลําดบัความสําคญัในการจัดการขยะชุมชน (Waste 

Management Hierarchy) ดงัแสดงใน ภาพ 4   
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ภาพ 4   หลักการลาํดบัความสาํคัญของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

                         (Waste Management Hierarchy) 

 

 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใต้แผนการณรงค์ฯ เพ่ือเป็นการนําไปแก้ไข
ปัญหาการนําขยะอินทรีย์เข้าระบบนัน้  สรุปดงันี ้
   2.1  การพฒันาบุคลากรของเทศบาลฯ ให้มีความพร้อมในการสร้างกระบวนการ
คัดแยกขยะและการเดินระบบ โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี และการปฏิบัต ิ 
กลุม่เป้าหมาย: เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมและกองช่างสขุาภิบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัเก็บขยะ การดแูลระบบการกําจดัขยะ และเจ้าหน้าท่ีกองสวสัดกิาร  
   2.2 การอบรมให้ความรู้ในเชิงปฏิบตัิ แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเทศบาลฯ กําหนด โดย
จะเน้นประเดน็เก่ียวกบัความเป็นมาของโครงการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนําขยะมา
ผลติเป็นพลงังาน ตลอดจนรูปแบบการคดัแยกขยะอินทรีย์เพ่ือนํามาผลติพลงังาน (การคดัแยกจาก
แหลง่กําเนิด การเก็บรวบรวม และการขนสง่) 
   2.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขยะแยก
ประเภท ได้แก่ การเสนอแนวทางการปรับปรุงรถหรือจดัซือ้รถเพ่ือจดัเก็บขยะแยกประเภท  การ
จดัเตรียมภาชนะในการคดัแยกขยะ ในกรณีของพืน้ท่ีตวัอยา่ง 
   2.4 การประชาสัมพันธ์เชิงกว้างผ่านส่ือในท้องถ่ิน  และการจัดเตรียมส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ และสปอต 
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  2.5 กิจกรรมการรณรงค์ในพืน้ท่ีเป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่น 
เน่ืองในโอกาสสําคญั โดยสอดแทรกความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะอินทรีย์เพ่ือนําไปผลิตพลงังาน          
เป็นต้น 
  2.6 กิจกรรมการคดัแยกขยะอินทรีย์นําร่อง เช่น การคดัแยกขยะอินทรีย์ในกลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด หรือการคัดแยกเศษอาหารจากชุมชนนําร่อง เป็นต้น ทัง้นีก่้อนการ
ดําเนินงานต้องมีการจดัประชมุประชาคมอยา่งน้อย  1 ครัง้ 
  2.7 การขยายผลการคดัแยกขยะให้ครอบคลมุแหล่งกําเนิดขยะในเขตเทศบาลฯ                  
ในกรณีของพืน้ท่ีตวัอยา่ง 
  2.8 การติดตามประเมินผลทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานของเทศบาลฯและจดัทําแผนรณรงค์ตอ่เน่ือง 
 

3.   การกําหนดแนวทางการจดักิจกรรม 
 จากแผนการรณรงค์ฯ ดงักล่าว สามารถกําหนดแนวทางการจดักิจกรรมการณรงค์สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจการนําขยะมาผลิตพลังงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหา โดยมี
รายละเอียดของการจดักิจกรรมรณรงค์โดยภาพรวม ดงันี ้
   3.1 การรณรงค์โดยให้ข้อมลูขา่วสาร ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ระดบั คือ 
    3.1.1  การให้ข้อมลูทางส่ือสารมวลชน (Mass Communication) โดยผ่าน
ทางเสียงตามสาย สปอตวิทย ุหรือทางส่ือมวลชนท้องถ่ิน  
    3.1.2   การให้ข้อมลูแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม (Selective Communication) 
เป็นการจดัการอบรมเพ่ือให้ความรู้ในกลุ่มเป้าหมายท่ีเทศบาลฯ กําหนดให้ ทัง้นีมี้ตวัแทนผู้ เข้ารับ
การอบรมไมน้่อยกวา่ 50 คน  
    3.1.3   การให้ข้อมลูรายบุคคล (Personal Communication) เป็นการ
ประชมุร่วมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแหล่งกําเนิดหลกั เช่น ร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงเรียน 
ตลาดสด เป็นต้น 

ทัง้นีใ้นการดําเนินกิจกรรมดงักลา่ว  ถือเป็นกิจกรรมหลกัในการรณรงค์ เน่ืองจากเป็น
กลไกสําคญัในการกระจายความรู้ ข้อมลูข่าวสารด้านการผลิตพลงังานจากขยะด้วยการมีสว่นร่วม
ไปถึงประชาชน 
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3.2 การสร้างการมีสว่นร่วมของแหลง่กําเนิดในการร่วมกิจกรรมรณรงค์ (Public  
Participation) โดยผา่นทางกิจกรรมตา่งๆ เช่น การประชมุประชาคมเพ่ือรับฟังความคดิเห็น การจดั
กิจกรรมเกมส์การละเลน่ในโอกาสตา่งๆ  
  3.3 กิจกรรมการคดัแยกขยะอินทรีย์นําร่อง เช่น การคดัแยกขยะอินทรีย์ในกลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด หรือการคัดแยกเศษอาหารจากชุมชนนําร่อง เป็นต้น ทัง้นีก่้อนการ
ดําเนินงานต้องมีการจดัประชมุประชาคมอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 
สรุปการจัดทาํแผนการณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการนําขยะมาผลิต พลังงาน   
 การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีในการนําขยะมาผลิตพลงังาน และเพ่ือ
สง่เสริมการคดัแยกขยะให้ได้ปริมาณท่ีเหมาะสมกบัระบบท่ีออกแบบไว้ โดยการรณรงค์เร่ิมตัง้แต่
ขัน้ตอนการคดัแยกขยะจากแหล่งกําเนิด  เช่น  บ้านเรือน  ร้านอาหาร  ตลาดสด การเก็บรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท  การเก็บขนเพ่ือนําไปกําจัดและผลิตพลังงาน ซึ่งจําเป็นต้องกระตุ้นและให้
ความรู้กับเทศบาลฯ ให้มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสรุปรูปแบบและวิธีการท่ี
เหมาะสมกับเทศบาลฯ แสดงดังตาราง 7 เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากระบบ การนําขยะมาผลิต
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  ซึ่งแหล่งกําเนิดขยะอินทรีย์ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือผลิตเป็น
พลงังานและแนวทางการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการนําขยะมาผลิตพลงังาน 
ประกอบด้วย  2 กลุม่  คือ   

 1.  กลุม่ครัวเรือน บ้านพกัอาศยั  ชมุชนและสถานศกึษา  ในกลุม่นีก้ารจดักิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยกขยะอินทรีย์จะดําเนินการผ่านการขอความร่วมมือในการคดั
แยกขยะโดยการจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการคดัแยก หรือ จดักิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจในการ
คดัแยก (การได้รับประโยชน์ของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม) ซึง่อาจจะใช้รูปแบบการประกวดแข่งขนั   ทัง้นี ้
จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของพืน้ท่ี  

 2.   สถานประกอบการ เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายท่ีจัดว่าเป็นแหล่งกําเนิดขยะอินทรีย์ท่ี
สําคญั โดยเฉพาะตลาดสด  จดัการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานประกอบการ ซึ่งเน้นการขอความ
ร่วมมือในการคดัแยกและรวบรวมขยะอินทรีย์ เป็นหลกั 
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ตาราง  7 สรุปรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับเทศบาลฯ  

 

หมายเหตุ :   เป็นกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลฯ   /      เป็นกิจกรรมภาพรวมเพื่อให้เทศบาลฯ ดําเนินงานในระยะตอ่ไป 
 
 
 
 

พืน้ที่ 
 

กจิกรรมที่ 1 การลด คัดแยกขยะตัง้แต่
แหล่งกาํเนิดและนําไปใช้ประโยชน์ 

กจิกรรมที่ 2 การปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น 
 กจิกรรมที่ 3  

การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม การลดและ

คัดแยก 
การคัดแยก
ขยะอนิทรีย์ 

การสร้าง
ความ

ตระหนัก/
การอบรม 

การ
จัดเตรียม
แผนการ
ดาํเนินงาน 

พัฒนา/
ปรับปรุง
ระบบเกบ็

ขน 

พัฒนา
ความ
ร่วมมือ
อปท. 

การเลือกใช้
ถังรองรับขยะ 
มูลฝอยใน

กลุ่มเป้าหมาย 

การสนับสนุน
ระบบการคัด
แยกมูลฝอย
รายย่อย 

ทม.สกลนคร  จ.สกลนคร 
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 จากข้อมลูตาราง 7 แบบแผนการรณรงค์ฯ ท่ีสามารถสรุปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
เทศบาลฯ มีรูปแบบ 3  กิจกรรม  ดงันี ้ 

1.   กิจกรรมท่ี 1  การลด คดัแยกขยะตัง้แตแ่หลง่กําเนิดและนําไปใช้ประโยชน์   
   1.1   กิจกรรมท่ีสามมารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมของเทศบาล ได้แก่ 
กิจกรรมการลดและคดัแยกขยะ และการสร้างความตระหนกั/การอบรม 
   1.2   กิจกรรมภาพรวมเพ่ือให้เทศบาลฯ ดําเนินงานในระยะตอ่ไป  ได้แก่ กิจกรรม
การคดัแยกขยะอินทรีย์ 

2.   กิจกรรมท่ี 2  การปรับปรุงระบบการจดัการขยะมลูฝอยของท้องถ่ิน   
    2.1   กิจกรรมท่ีสามมารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมของเทศบาล ได้แก่ การ
จดัเตรียมแผนการดําเนินงาน  การพฒันา/การปรับปรุงระบบเก็บขนขยะ และการเลือกใช้ภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอยในกลุม่เป้าหมาย 
   2.2   กิจกรรมภาพรวมเพ่ือให้เทศบาลฯ ดําเนินงานในระยะตอ่ไป ได้แก่ การพฒันา
ความร่วมมือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  การสนบัสนนุระบบการคดัแยกมลูฝอยรายยอ่ย 

3.   กิจกรรมท่ี 3  การสง่เสริม การมีสว่นร่วม  เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการภายใต้แผน        
การรณณรงค์  
 
รูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร  
 

 จากการกําหนดแนวทางการดําเนินงานภายใต้แผนการณรงค์ฯ เพ่ือเป็นการนําไปแก้ไข
ปัญหาการนําขยะอินทรีย์เข้าระบบนัน้ นอกเหนือจากการคดัแยกขยะอินทรีย์เพ่ือเข้าระบบผลติก๊าซ
ชีวภาพแล้วนัน้ เทศบาลฯ ควรมีการจัดการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรด้วยเพ่ือให้เกิดการ
ประสทิธิภาพตอ่ท้องถ่ินมากท่ีสดุ  ภาพ 5  สามารถสรุปให้เกิดความสอดคล้องกบั 9 แนวทางดงันี ้  

1.   การสง่เสริมให้เกิดรูปแบบการดําเนินกิจกรรมตอ่กลุม่เป้าหมาย/บคุลากรของ  
เทศบาลฯ จัดให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมผ่านเวทีการอบรม เพ่ือพฒันาบุคลากรมี
ความพร้อมและให้เกิดความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือตอ่กลุม่เป้าหมาย  (สอดคล้องกบัข้อ 
2 – 3)  

2.   การจดัเตรียมสิง่อํานวยความสะดวก เป็นสิง่สําคญัตอ่การดําเนินกิจกรรม เพ่ือให้มี 
ความเหมาะสมกบัรูปแบบท่ีกําหนด (สอดคล้องกบัข้อ 4) 
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3.   กําหนดรูปแบบความเหมาะสมตอ่การจดัการขยะทัง้ 4 ประเภท ดงันี ้ 
 ขยะรีไซเคลิ การคดัแยกขยะรีไซเคิลการคดัแยกจากต้นทาง โดยครัวเรือนหรือคดั
แยกรวบรวมให้รถเก็บขนขยะ  
 ขยะมีพิษ กําหนดจดุทิง้ (Drop off)   ในชมุชน กําหนดวนั เวลา จดัเก็บ และเทศบาลฯ 
รวบรวมไปกําจดัยงับริษัทท่ีรับกําจดัขยะมีพิษ  
 ขยะอินทรีย์ คดัแยกใสถ่งัขนาดเลก็มีฝาปิดมิชิดเทศบาลเก็บขนเข้าระบบผลติก๊าซ
ชีวภาพ หรือทํานํา้หมกัจลุนิทรีย์ กากท่ีเหลือทําเป็นปุ๋ ย  
 ขยะทัว่ไป รวบรวมใสถ่งัมลูฝอยของเทศบาลฯ จดัเก็บรวบรวมทกุวนัและนําไปกําจดัโดย
วิธีการฝังกลบ  
 ขยะเชือ้เพลิงเป็นขยะท่ีได้จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น ขยะพลาสติก  ยาง  
เทศบาลรวบรวม รอการขนสง่เข้าสูอ่ตุสาหกรรม 

4.   การขยายผลไปยงักลุม่เป้าหมาย เพ่ือให้ครอบคลมุจากแหลง่กําเนิดขยะใน 
เทศบาลฯ (สอดคล้องกบัข้อท่ี 7)  หากกลุม่เป้าหมายไมส่ามารถดําเนินการได้ตามรูปแบบท่ีกําหนด
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้จะถกูรวมลงในถงัขยะของเทศบาล และนําไปกําจดัโดยการฝังกลบอย่างถกู
วิธีอยา่งถกูหลกัวิชาการ 
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ภาพ 5   รูปแบบการจัดการขยะ อย่างครบวงจร 

แจกถงัคดัแยกขยะให้แหลง่กําเนิดที่เข้าร่วม/ทิง้ในจดที่กําหนด 

จุดรวบรวมขยะในชุมชน(Station) 
- ขยะอินทรีย์ใสถ่งัมีฝาปิด   

- ขยะทัว่ไป  
ใสถ่งัขยะรองรับมลูฝอยของเทศบาลฯ  

้ ่

ทํานํา้หมกัจลุนิทรีย์ 

รณรงค์เก็บขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ (เก็บทกุขยะพิษ(เดือนละ 1 

กาก 

การสร้างความรู้ความเข้าใจ/ขอความร่วมมือ  

ขยะทัว่ไป (เก็บทกุวนั) 

แหลง่กําเนิดที่ยงัไมเ่ข้าร่วม 

ถงัขยะในปัจจบุนั 
ขยะรวมที่ไมม่ีการคดั

เทศบาลเก็บขนจากถงั
ขยะ ไปกําจดัโดยการฝัง
กลบอยา่งถกูหลกัวิชาการ 

ขยายผล 

เทศบาลเกบ็ขนไป
เข้าระบบผลติก๊าซ

ชีวภาพ 

เทศบาลเก็บรวบรวม
สง่ไปกําจดัยงั 

บริษัทกําจดัขยะพิษ 

เทศบาลเกบ็ขนนําไป
ผลติขยะเชือ้เพลงิ รอ

การขนส่งเข้าสู่

ขยะพษิ ขยะอินทรีย์  ขยะเชือ้เพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



41 
 

 

 

ข้อเสนอแนะต่อแผนการรณรงค์ฯ   
 1.  การพฒนากลไกการคดัแยกจากต้นทางหรือแหล่งกําเนิดอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การ
ออกแบบ การดําเนินกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ การจัดเตรียมวิธีการเก็บรวบรวม โดยให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยท้องถ่ินจะต้องอํานวยสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย
มากท่ีสดุ นอกจากนีใ้นทุกๆ 2 ปี ควรเพ่ิมแผนการติดตามประเมินผลโครงการฯ ไว้เพ่ือปรับปรุง 
และเพิ่มประสทิธิภาพในกิจกรรมฯ ท่ีไมป่ระสบความสําเร็จไปพร้อมกนัด้วย 
 2.  ควรมีการขยายผลตามแผนการณรงค์ฯ โดยคดัเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน
ไปยงัท้องถ่ิน/ตลาดสดใกล้เคียง โดยเฉพาะท้องถ่ินท่ีมีแหลง่กําเนิดขยะอินทรีย์ เช่น ตลาดสด หรือ 
โรงงานอตุสาหกรรม เน่ืองจากเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีผลิตขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตพลงังาน สามารถเป็น
วตัถดุิบให้กบัระบบ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกําหนดเง่ือนไขในรับขยะอินทรีย์เข้าสูร่ะบบ เน่ืองจาก
เป็นการเคล่ือนย้ายขยะมลูฝอย ซึง่จะขดัต่อพรบ.สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ในเร่ืองการเคลื่อนย้าย
ข้ามพืน้ท่ี อย่างไรก็ตาม ท้องถ่ินสามารถแก้ไขเง่ือนไขนีไ้ด้โดยการลงนามบนัทึกข้อตกลงในการ
ดําเนินงานระหวา่งพืน้ท่ีได้  
 3.  ควรจดัทําฐานข้อมลูของการปฏิบตัิงานท่ีสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์
เพ่ือปรับนโยบาย แผนปฏิบตักิารและงบประมาณให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.  ควรจดัองค์กรและวิธีการบริหารงาน ให้สามารถอํานวยการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตังิานด้านคดัแยกขยะอินทรีย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 5.  กรณีของท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ควรทบทวนระเบียบข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิท่ี
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จากเทศบัญญัติของท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถ
สนบัสนนุแนวทางการคดัแยกขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การปรับปรุงคา่ธรรมเนียม
ในการจดัการขยะมลูฝอย  เพ่ือบงัคบัให้ทกุกลุม่เป้าหมายหนัมาให้ความสําคญั และความสนใจ ใน
การคดัแยกขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตพลงังาน  โดยเม่ือประกาศใช้ต้องมีการดําเนินงานตรวจสอบอย่าง
จริงจัง หรือกําหนดให้ผู้ ท่ีมีการคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะเชือ้เพลิงจากครัวเรือน จะได้รับการ
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะ  ส่วนผู้ ท่ีไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์จะต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมสงูขึน้ในอตัราก้าวหน้าทกุปี  
 6.  ควรประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานพ่ีเลีย้งในพืน้ท่ี เช่น สํานักงานพลงังาน
จงัหวดั หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัท่ีอยู่ในท้องถ่ินนัน้ เพ่ือให้ช่วย
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือสนบัสนนุในด้านวิชาการเบือ้งต้น  


