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บทคัดย่อ 

  
ขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยเนื่องจากมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะโดยฉพาะอย่างยิ่งการหาพื้นที่
เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอุทัยธานีเป็นอีกเทศบาลหนึ่งที่ก าลังประสบปัญหาดังกล่าวซึ่ง
ได้แก่ปัญหาบ่อฝังกลบใกล้เต็มและไม่มีแผนการจัดการขยะทั้งระบบเป็นต้น การวิจัยน้ีได้ประยุกต์ใช้
ศึกษาโลจิสติกส์ของขยะมูลฝอยเพื่อน ามาวิเคราะห์ระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
โดยได้ด าเนินการส ารวจระบบการจัดการขยะ เก็บข้อมูลสถานที่ (Node) ในโซ่อุปทานของขยะและ
วิเคราะห์เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่และปริมาณของขยะทั้งหมดในระบบ ผลการศึกษาพบว่าเทศบาล
เมืองอุทัยธานีมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยปริมาณ 19,934 กิโลกรัม/วัน โดยลักษณะองค์ประกอบที่ฝัง
กลบเป็นขยะอินทรีย์เน่าเปื่อยง่าย 64.24% เศษไม้ 3.38% ยาง 0.92% ผ้า 3.34% โฟม 0.27% หนัง 
0.01% ขยะอันตราย 0.01% พลาสติก 20.38% กระดาษ 3.21% แก้ว 1.32% โลหะ 0.86% และ
อื่น ๆ 2.14% สถานที่ในโซ่อุปทานของขยะประกอบไปด้วย บ้านเรือน ถังขยะ รถขยะของเทศบาล 
บ่อฝังกลบ ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายและร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล  ขยะมูลฝอยเคลื่อนที่เริ่มจากจุด
บ้านเรือนเฉลี่ย 19,934 กิโลกรัม/วัน ประชาชนจะคัดแยกขยะอันตรายเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/วัน และคัด
แยกขยะรีไซเคิลออกเฉลี่ย 3,060 กิโลกรัม/วัน เหลือทิ้งลงถังขยะปริมาณเฉลี่ย 16,873 กิโลกรัม/วัน 
ที่จุดถังขยะจะมีผู้เก็บขยะคัดแยกขยะรีไซเคิลเฉลี่ย 120 กิโลกรัม/วัน ท าให้เหลือจากถังขยะไปส่งไป
ยังรถขยะปริมาณเฉลี่ย 16,753 กิโลกรัม/วัน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีขยะรีไซเคิลทั้งหมดเฉลี่ย 
4,199 กิโลกรัม/วัน ถูกฝังกลบอยุ่ในบ่อฝั่งกลบ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ยังมีปริมาณขยะอินทรีย์
และขยะรีไซเคิลเคลื่อนที่ไปยังบ่อฝังกลบในปริมาณมาก ดังนั้นการออกแบบวางแผนการจัดการขยะ
ของเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีหรือสถานที่อื่น ๆ ควรค านึงถึงระบบคัดแยกขยะที่บ่อฝังกลบเพื่อน า
ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลดังกล่าวทมาใช้ประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะท าให้ขยะเหลืออยู่ในบ่อฝั่งกลบ
ประมาณ 9.99% เช่นการผลิตปุ๋ยหมักหรือแก๊สชีวภาพและระบบการจัดการขยะรีไซเคิลหรือการคัด
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แยกขยะที่บ่อฝังกลบจะสามารถลดปริมาณขยะและยืดอายุเวลาของบ่อฝังกลบได้ 
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ABSTRACT 

  
Solid waste is another serious issue of Thailand due to the continuous 

increasing of its quantity. As a consequence, the organization responded of that 
problem has to obtain the disposal area. The Uthai Thani Municipality is confronting 
of that for example no solid waste management plan and the limitation of the 
landfill capacity. This research applied the logistics study for analysis of the solid 
waste management system, the nodes and the waste movement in the supply chain 
and the solid waste quantity in order to improving the efficiency of its management 
of Uthai Thani municipality. The results show that the solid waste generation of the 
municipality is 19,934 kilograms / day and the characteristics of that are 64.24% of 
organic waste (putrescible), 3.38% of wood, 0.92% of rubber, 3.34% of textile, 0.27% 
of foam, 0.01% of leather, 0.01% of hazardous waste, 20.38% of plastic, 3.21% of 
paper, 1.32% of glass, 0.86% of metal and 2.14% of miscellaneous. The nodes of the 
solid waste management system consist of household, bin, truck, landfill, hazardous 
waste storing center and recycling business shop. The beginning of that logistics start 
at household (19,934 kilograms / day). 1 kilogram of hazardous waste and 3,060 
kilograms of recycle material is separated and 16,873 kilograms / day of the rest is 
moved into the bin. Then the scavenger collect 120 kilograms / day of the recycle 
material and 16,753 kilograms / day of the rest is moved into the truck. After that 53 
kilograms / day of recycle material is separated and 16,700 kilograms / day of the 
rest is moved into the landfill. Also, the landfill scavenger is collected 103 kilograms 
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/ day of recycle material.  At the end, 16,537 kg / day of that is landfilled (83.25% of 
total waste). However, it can be estimated that 4199 kilograms per day of recycle 
material is laid down properly in the landfill. From this research, it found that the 
large portion of the total waste such as organic waste and recyclable material is still 
moved into the landfill. Therefore, the planning and design of the solid waste 
management of Uthai Thani Municipality or the other should consider the waste 
separation system at the landfill in order to removing organic waste and recyclable 
material out of the landfill. If the separation system will operate appropriately at 
Uthai Thani Municipality landfill, only 9.99 % of the solid waste generation will be 
landfilled optimistically at the disposal site.  
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ประก าศค ุณูปก าร 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ ประธานที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ เป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านที่เสียสละเวลามาเป็นที่ปรึกษา ทั้งยังให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการ รวมถึงค าแนะน าต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นผลให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ส าเร็จลลุ่วง สมบูรณ์ด้วยเนื้อหาที่สามารถน าองค์ความรู้และผลลัพธ์ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มีโอกาศเกิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประชนชนดังที่ผู้วิจัยได้ตั้งใจ
ไว้ ขอขอบพระคุณ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายนรังสรรค์ บุญ
สวรรค์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข นายมนตรี แก้วกาญจน์วิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ในกองสาธารญสุขของส านักงานเขตเทศบาลเมืองทุกท่าน รวมถึงผู้ประกอบการร้านรับซื้อขยะ 
ผู้เก็บขยะที่เข้าร่วมงานวิจัย ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญและเป็นผู้มีประสบการณ์ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ ให้
ค าแนะน าสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้  คุณประโยชน์และคุณค่าใดที่พึงได้รับจาก
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศให้แด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านดังที่ได้กล่าวมา ทางผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเปน็ ประโยชน์ในการพัฒนางานของส านักงานเทศบาลเมอืงอทุัยธานีและผูท้ี่
มีความสนใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย 

  
  

ปภพ  อินอ้าย 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1. ความเปน็มาของปัญหา 

ขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความต้องการใช้
ทรัพยากรในปริมาณตามการเจริญเติบโตของประชากรที่มีการเพิ่มข้ึนทั่วโลก มีปริมาณขยะที่เกิดข้ึน
เพิ่มจาก 1.3 พันล้านตันในปี 2012 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 2.2 พันล้านตันในปี 2025 (Kawai 
& Tasaki, 2016) ขยะที่เพิ่มข้ึนน้ีเป็นปัญหาต่อหน่วยงานทีร่ับผดิชอบในการจัดการขยะ เช่น ต้องเพิ่ม
ระบบขนส่งขยะ จัดหาพื้นที่ในการก าจัดขยะ และหากมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ดีและไม่สามารถ
เตรียมการป้องกันผลกระทบด้านลบที่เกิดข้ึน ตั้งแต่จุดจัดเก็บขยะ การขนส่งขยะ การก าจัดขยะ 
สามารถส่งผลเสียอย่างถาวรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต่อน้ า ดิน อากาศ ระบบนิเวศและระบบ
สาธารณสุข (Gu et al., 2014)  

ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบมาจากปริมาณการเพิ่มข้ึนของขยะโดยมี
การก่อตัวข้ึนในปริมาณที่สูงข้ึนต่อเนื่องทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ
ไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าในปี 2559  มีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศไทย 27.06 
ล้านตันต่อปี คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยัง
ไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มข้ึนทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน ซึ่งได้มีการจ าแนกองค์ประกอบขยะ
โดยรวมในปี พ.ศ.2559 พบว่ามีขยะอินทรีย์หรือสารย่อยสลายง่าย ส่วนใหญ่มาจากอาหารเหลือทิ้ง
ร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมด เป็นกลุ่มขยะรีไซเคิลที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หากมีการคัดแยกขยะ
หรือท าความสะอาด ประมาณร้อยละ 30 ของขยะทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นขยะทัว่ไปที่ย่อยสลายไม่ได้
หรือน าไปรีไซเคิลแล้วไม่คุ้มทุนจึงต้องน าไปก าจัด เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ซองขนม และขยะ
อันตรายเป็นขยะที่ต้องน าไปก าจัดหรือบ าบัดด้วยวิธีเฉพาะ เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่า
แมลง กระป๋องสี ที่เป็นขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาในช่วง พ.ศ. 2551-
2559 พบว่าการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลที่
ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยถือเป็นเรื่องที่ส าคัญให้น าหลักการ ลด 
ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse Recycle : 3R) มาใช้ในการจัดการมากข้ึน โดยขยะที่
ถูกคัดแยกจากต้นทางตั้งแต่บ้านเรือน ส่วนใหญ่ คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็ก และอะลูมิเนียม 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
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เนื่องจากขยะมูลฝอยสามารถเกิดข้ึนได้ทุกพื้นที่ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการ 
(Integrated municipal solid waste management) จึงเป็นสิ่ งที่ส าคัญ เป็นแนวคิดของการ
วางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้า ใน
ระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ าและแปรรูป
เพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน 
แนวทางประกอบไปด้วย (1) การลดปริมาณขยะมูลฝอย เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาค
ประชาชนในการลดขยะจากแหล่งก าเนิด (2) จัดระบบรีไซเคิล เป็นการรวบรวมเพื่อน าไปแปรรูปใหม่
อีก การรีไซเคิลนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงและสามารถช่วยในการประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ (3) การขนส่งขยะ ระบบการขนส่งขนที่ดีจะช่วยให้ประหยัด
พลังงาน และ (4) ระบบก าจัด เป็นจุดสุดท้ายที่ขยะมูลฝอยจะเดินทางมาถึง เนื่องจากขยะมูลฝอย
สามารถน ามาใช้ประโยชน์จึงควรมีระบบคัดแยกแบบผสานเช่นฝังกลบ ท าปุ๋ยหมัก โรงคัดแยกขยะรี
ไซเคิลเป็นต้นเพื่อให้ก าจัดปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่ท าได้  (วงศ์จุมมะลิ & เปรมประสิทธ์ิ, 2559) 
(Ayodele, Alao, & Ogunjuyigbe, 2018) 

โลจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่งข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆ ที่มีการ

เคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดเป้าหมายให้ได้ตามจุดประสงค์ โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการ

ผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ เป็นต้น เป็นช่องทางหนึ่ง

ในการเพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากสถานที่ (node) ต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน เช่นการลดเวลา

ด าเนินการ ลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาที่เกิดข้ึน ปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการส าคัญในการ

ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่นการวิเคราะห์

ร่วมกับระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อช่วยให้ทราบปริมาณและล าดับการเคลื่อนที่ขยะมูล

ฝอยและต าแหน่งที่สามารถน าขยะมารีไซเคิลได้ ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการน ากลับมาใช้ใหม่และสร้าง

มูลค่ากับสิ่งที่ไม่ใช้แล้วพร้อมกับเป็นการลดขยะก่อนน าไปก าจัดเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Alnuwairan, 2018) 

เทศบาลเมืองอุทัยธานีมีพื้นที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร ในปี 2561 มีประชากร 14,808 คน 
อาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่นี้คือธุรกิจค้าขาย การบริการ อุตสาหกรรมในครัวเรือน แรงงาน
รับจ้าง แต่ละวันจะมีการสร้างขยะจากชุมชนซึ่งการจัดการขยะนี้ถูกควบคุมโดยส านักงานเทศบาล
เมืองจังหวัดอุทัยธานี ขยะเกือบทั้งหมดจะถูกส่งก าจัดไปยังบ่อฝังกลบ ในระหว่างการขนส่งจากชุมชน
ไปยังบ่อฝังกลบนี้จะมีขยะรีไซเคิลถูกคัดแยกออกไปขายทั้งโดยเจ้าหน้าที่และประชาชน แตใ่นปัจจุบัน
ไม่มีแผนการจัดการขยะที่ชัดเจนและขาดการบันทกึข้อมูลการปรมิาณขยะที่เข้ามายังบ่อฝงักลบ ท าให้
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ไม่ทราบปริมาณและลักษณะขยะมูลฝอยที่เกิดจริง ก่อความคลาดเคลื่อนในการประเมินปัญหาการ
จัดการขยะของเทศบาลในเวลาต่อมา ร่วมกับในปัจจุบันบ่อขยะที่ก าลังด าเนินการใกล้เต็ม เพื่อให้
พร้อมต่อการสร้างบ่อฝงักลบแห่งใหม่ ดังนั้นการติดตามปริมาณและองค์ประกอบของขยะจากสถานที่
ต่าง ๆ ในโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย จะท าให้ทราบอัตราการเกิดขยะและ
รูปแบบการเคลื่อนที่ของขยะชนิดต่าง ๆ น าไปสู่การออกแบบแผนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมต่อไป (Gu et al., 2018)  

งานวิจัยน้ีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์การจัดการขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิล เช่น 
ปริมาณและลักษณะของขยะ โซ่อุปทานการเคลื่อนที่ของขยะ พฤติกรรมการจัดการขยะของ
ประชาชน เป็นต้น และน าเสนอแนวทางการจัดการขยะที่เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
โดยมีกรณีศึกษาที่เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะสามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การประเมินสถานการณ์ขยะ และน ามาเป็นพื้นฐานในการก าหนดนโยบายการจัดการขยะที่เหมาะสม
ได้ในอนาคต 
 
2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 (1) เพื่อศึกษาการปริมาณและโลจิสติกส์ของขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขยะรีไซเคิล ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะ
อันตราย ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 (3) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการขยะและเสนอแนะ แนวทางการจัดการขยะที่
เหมาะสมส าหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 

(1) ด้านเนื้อหา 
ศึกษาระบบการจัดการขยะและโลจิสติกสข์องขยะในเขตเทศบาลเมืองอุทัย โดยการส ารวจ

การจัดการขยะขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายตามสถานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ส ารวจ
ปริมาณและลักษณะของขยะที่เกิดข้ึนตามปริมาณที่เกิดข้ึนจริง แล้วสรุปเป็นแผนผังการไหลของวัสดุ 
(เส้นทางการกระจายและเคลื่อนที่ของขยะ)  

ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชากรด้วยแบบสอบถามเพื่อสามารถประเมินการเกิดขยะ
มูลฝอยและขยะรีไซเคิล จากนั้นเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลจากการส ารวจจริงร่วมกับ
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะของประชากรในพื้นที่ การศึกษานี้ด าเนินการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน กันยายน-กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562  
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(2) ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 เจ้าหน้าที่ขับรถขยะ ผู้เก็บขยะในบ่อฝังกลบ ผู้ประกอบการร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล และ
ประชากรที่อยูในเขตหรือเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

(1) โลจิสติกส์ของขยะ คือระบบการเคลื่อนที่และปริมาณขยะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย
ซึ่งมีทั้งการส่งไปก าจัดและการส่งไปรีไซเคิลใหม่ 

(2) สมดุลมวล (Mass balance) เป็นหลักการพื้นฐานของกฎอนุรักษ์มวล ซึ่งก าหนดไว้ว่า
มวลไม่สูญหายหรือถูกท าลายไป ในระบบเดียวกันเมื่อปริมานในจุดหนึ่งเปลี่ยนแปลง จุดอื่น ๆ จะมี
การเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ปริมาณรวมในระบบจะเหมือนเดิม เกิดเป็นความสมดุลมวลที่เท่าเดิม
เสมอ 

(3) การไหลของวัสดุ คือการติดตามปริมาณและการเคลื่อนที่ของวัสดุที่สนใจ ซึ่งในการศึกษา
นี้คือขยะมูลฝอยชุมชนและขยะรีไซเคิล  

(4) แหล่งก าเนิดขยะ คือจุดเริ่มต้นที่มีการสร้างขยะและมีการส่งขยะนี้ไปยังจุดต่อไป เช่น 
บ้านเรือน ตลาด สถานราชการ เป็นต้น 

(5) ลักษณะขยะ คือชนิดของขยะที่เป็นส่วนประกอบของขยะ ใช้ในการตรวจสอบว่ามีขยะ
ชนิดมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ขยะเน่าเปื่อยง่าย แก้ว ยาง หนัง พลาสติก เป็นต้น 

(6) รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้หลังจากมีการแยกขยะอย่างหมาะสม 
โดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วน ากลับมาใช้ไดอ้กี 
ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพน้ันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 

(7) ขยะรีไซเคิล (Recycle) เป็นกลุ่มขยะที่สามารถน าไปขายได้หากมีสภาพที่เหมาะสมตาม
ความตอ้งการของร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล แบ่งกลุ่มประกอบไปด้วย พลาสติก กระดาษ หนัง และอื่นๆ 
(เช่น เทียน กาบมะพร้าว นุ่น เป็นต้น) 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1. ขยะมลูฝอย 

1.1 ขยะหรือขยะมูลฝอย (Refuse or Solid Waste )  
หมายถึง ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งอาจจะมีความช้ืนปะปนมาด้วยจ านวนหนึ่ง ขยะที่

เกิดข้ึนจากอาคารที่พักอาศัย สถานที่ท าการโรงงานอุตสาหกรรม หรือตลาดสดก็ตามจะมีปริมาณและ
ลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ววัตถุต่าง ๆ ที่ถูกทิ้งมาในรูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรีย์สาร
และอนินทรีย์สาร สารวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้บางชนิดก็สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในเวลา
อันรวดเร็ว โดยเฉพาะพวกเศษอาหารเศษพืชผัก แต่บางชนิดก็ไม่อาจจะย่อยสลายได้เลย  เช่น 
พลาสติก เศษแก้ว เป็นต้น 

1.2 ปัญหาจากสภาพสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย  
ขยะมูลฝอย ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมีขยะมูลฝอยจ านวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถ

เก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างหมดจดหรอืจัดการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นขยะ
มูลฝอยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย 
  1.2.1 อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ
ท าให้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม  
  1.2.2 น้ าเสีย เกิดจากกองขยะมูลฝอยบนพื้นเมื่อฝนตกลงมายังบนกองขยะมูลฝอยจะเกิดน้ า
เสีย เกิดเป็นความสกปรกมากไหลลงสู่แหล่งน้ า ท าให้เกิดภาวะมลพิษของแหล่งน้ า  
  1.2.3 แหล่งพาหะน าโรค เกิดจากการกองขยะมูลฝอยบนพื้น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของหนู 
และแมลงวัน เป็นต้น  
  1.2.4 เหตุร าคาญและความไม่น่าดู เกิดจากการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมด รวมทั้งการกอง
ขยะมูลฝอยบนพื้น ซึ่งจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน ขาดสุนทรียภาพและเกิดภาพไม่สวยงามใน
ทิวทัศน์  

1.3 แหล่งก าเนิดและประเภทขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ขยะเป็นสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่ต้องการอีกต่อไป สถานที่ก าเนิดจะแตกต่างตามกิจกรรมการก่อขยะ
นั้น ๆ สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดขยะได้ดังนี้  
  1.3.1 ของเสียจากอุตสาหกรรมของเสียอันตรายจากทั่วประเทศไทยนั้นคิดเป็น 73% มาจาก
ระบบอุตสาหกรรมเปน็ส่วนใหญท่ี่ยังไม่มกีารจัดการที่เหมาะสมโดยทิ้งกระจายอยู่ตามสิ่งแวดล้อมและ
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ทิ้งร่วมกับมูลฝอย รัฐบาลได้ก่อตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมขึ้นแห่งแรกในเขตบางขุนเทียนที่แขวง
แสมดา เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 2531 ซึ่งสามารถก าจัดของเสียได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  
  1.3.2 ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ของเสียจากโรงพยาบาลถือเป็นของ
เสียอันตรายอย่างมาก เช่น ขยะติดเช้ือ เศษอวัยวะจากผู้ป่วย และขยะจากการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
ของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีและสารกัมมันตรังสี ที่ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมโดยปะปนกับมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเช้ือโรคและสารอันตราย  
  1.3.3 ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ย น้ าทิ้งจากการท าปศุสัตว์ ยาฆ่าแมลง 
เป็นต้น  
  1.3.4 ของเสียจากบ้านเรือนแหล่งชุมชน เช่น แก้ว เศษอาหาร หลอดไฟ พลาสติกแบตเตอรี่
โลหะถ่านไฟฉาย หินไม้ กระเบื้อง หนัง ยาง ฯลฯ  
  1.3.5 ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเริงรมย์ 
เป็นต้น 

1.4 ประเภทของขยะ  
  1.4.1 ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้ เช่น 
เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ฯ  
  1.4.2 ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้  ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น กล่องเครื่องดื่มแบบยูเอชที กระดาษกระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก แก้ว เศษ
โลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น 
  1.4.3 ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร ถุงพลาสติก
บรรจุผงซักฟอก โฟมเปื้อนอาหาร พลาสติกห่อลูกอม ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภค
ด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 
  1.4.4 ขยะอันตราย คือ ขยะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หรืออาจท าให้เกิด
อันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช เช่น แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะที่ใช้บรรจุ
สารก าจัดแมลงหรือวัชพืชถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
 
2. การจัดการขยะมูลฝอย 
  เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนย้ายไปยังโรงงานและการท าลายขยะมูลฝอย ระหว่าง
รวบรวมขยะมูลฝอยทิ้งควรแยกให้เป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเก็บและท าลายเช่น เศษ
แก้ว เศษกระจกและของมคีมต่าง ๆ  ควรแยกต่างหาก ไม่ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพราะอาจจะ
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บาดหรือต าผู้อื่นได้ ควรเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุงและผูกปากถุงให้เรียบร้อย  ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด 
เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเข่ีย (อัจฉรา, พิมลพรรณ, & เพียงใจ, 2554) การขนย้ายได้รับการปรับปรุงข้ึน 
ตามเมืองใหญ่และในเขตเทศบาลจะมีรถไปเก็บขยะมูลฝอยถึงบ้าน ในบางเขตจะมีถังรองรับขยะมูล
ฝอยต้ังไว้ริมถนน หรือตามบริเวณที่มีขยะมูลฝอยมากเช่น โรงเรียน ตลาด ศูนย์ราชการ ศูนย์การค้า 
เป็นต้น ถุงขยะที่เตรียมทิ้งควรผูกปากถุงให้เรียบร้อย แล้วขนไปใส่ลงในถังขยะรองรับที่จัดตั้งไว้ตาม
จุดต่าง ๆ เมื่อถังเต็มจะมีรถมาขนไปยังโรงงานเพื่อท าลายต่อไป การก าจัดขยะมูลฝอย มีหลายวิธี เช่น 
การเผากลางแจ้ง การเทกองบนพื้นดิน การน าไปทิ้งทะเล แต่วิธีการดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะท าให้
เกิดภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การเผากลางแจ้ง ท าให้
เกิดควันและฝุ่นละอองในอากาศ ดังนั้นวิธีก าจัดที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับประกอบด้วย 

2.1 การเผาขยะ  
  สามารถท าลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด เตาเผามีหลายชนิดข้ึนอยู่กับลักษณะของขยะมูล
ฝอย ถ้าเป็นประเภทที่ติดไฟง่าย เราสามารถใช้เตาเผาชนิดที่ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงช่วย แต่ถ้าขยะมูลฝอย
มีความช้ืนมากกว่าร้อยละ 50 เตาเผาขยะต้องเป็นชนิดที่ใช้เช้ือเพลิงจ าพวกน้ ามันเตาช่วยในการเผา
ไหม้ การเผาในเตาเผาใช้เนื้อที่น้อย ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้เช่นข้ีเถ้าสามารถน าไปใช้ถมที่ดินหรือ
ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ การเผาในเตาเผา เป็นการเผาไหม้ทั้งส่วนที่เป็นของแข็ง ของเหลง และแก็ส 
ซึ่งต้องใช้ความร้อนระหว่าง 1,300-1,800 องศาฟาเรนไฮต์ จึงจะท าให้การเผาไหม้เป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ เนื่องจากความแตกต่างและลักษณะขององค์ประกอบของขยะมูลฝอยในแต่ละแห่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ  1  ตัวอย่างเตาเผาขยะชุมชน 
ที่มา : https://wonderwill.co.th/ 

  ดังนั้นรูปแบบของเตาเผาจึงแตกต่างกันไปด้วย ถ้าชุมชนที่มีขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิด
ที่เผาไหม้ได้ง่ายเตาเผาขยะอาจใช้ชนิดที่ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงอย่างอื่นช่วยในการเผาไหม้  แต่ถ้า
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องค์ประกอบของขยะมูลฝอยมีส่วนที่เผาไหม้ได้ง่ายต่ ากว่า 30% (โดยน้ าหนัก) หรือมีความช้ืน
มากกว่าร้อยละ 50 เตาเผาที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่ต้องมีเช้ือเพลิงช่วยในการเผาไหม้ นอกจากนี้เตาเผา
ขยะมูลฝอยทุกแบบ จะต้องมีกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ควัน ไอเสีย ผงและข้ีเถ้าที่อาจปนออกไป
กับควันและปลิวออกมาทางปล่องควัน เตาเผาที่มีประสิทธิภาพจะต้องลดปริมาณของขยะมูลฝอยลง
ไปจากเดิมให้มีเหลือน้อยที่สุด และส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้นั้นก็จะต้องมีลักษณะคงรูป ไม่มีการ
ย่อยสลายได้อีกต่อไป และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งมีข้อดีของการเผาขยะ
ประกอบด้วย 
  2.1.1 ใช้พื้นที่ดินน้อยเมื่อเทียบกับวิธีฝังกลบ 
  2.1.2 สามารถท าลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด 
  2.1.3 สามารถสร้างเตาเผาในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากแหล่งก าเนิดขยะ ท าให้ประหยัดค่าขนส่ง 
  2.1.4 ไม่ ค่อยกระทบกระเทือนเมื่ อสภาพแวดล้อมของลมฟ้าอากาศเปลี่ ยนแปลง 
  2.1.5 ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ (ข้ีเถ้า) สามารถน าไปถมที่ดินได้ หรือท าวัสดุก่อสร้างได้แต่
มีข้อเสียคือค่าลงทุนในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาค่อนข้างสูง และอาจจะ
เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศได้ 

2.2 การฝังกลบ  
ท าได้โดยน าขยะมูลฝอยมาเทลงในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้แล้วกลบด้วยดิน และบดให้แน่นอีก

ครั้งหนึ่ง การฝังกลบไม่สร้างความร าคาญและเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม พื้นที่บางแห่งเมื่อถม
เสร็จเรียบร้อย  อาจน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ท าเป็นสนามกีฬา สวนหย่อม เป็นต้น วิธีการฝังกลบ
ที่ถูกสุขลักษณะนั้น จะต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งเหตุร าคาญอื่น ๆ เช่น 
ควัน ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น และการปลิวของกระดาษ พลาสติกและอื่น ๆ ซึ่งจะต้องควบคุมให้อยู่
ภายในขอบเขตจ ากัด ไม่ท าให้เกิดการสูญเสียแก่ทัศนียภาพของพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้
ยังจะต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลดังนี้  
  2.2.1 ต้องควบคุมไม่ให้มีการน าของเสียอันตรายมาก าจัดรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณ
ที่ฝั่งกลบขยะ นอกจากจะมีมาตรการการก าจัดโดยวิธีการพิเศษตามลักษณะของของเสียน้ัน ๆ 
  2.2.2 ต้องควบคุมให้ขยะที่ฝังกลบถูกก าจัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ทั้งบนพื้นผิว
ดินและใต้ดิน 
  2.2.3 ต้องก าจัดน้ าเสียจากกองขยะอย่างถูกต้อง 
 2.3.4 ต้องตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เช่น ตรวจสอบการปนเปื้อนของแหล่งน้ าใต้ดินบริเวณ
ใกล้เคียง 
 2.3.5 ต้องค านึงถึงทัศนียภาพของพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เช่น การจัดให้มีสิ่งป้องกันการ
ปลิวของขยะหรืออาจปลูกต้นไม้ล้อมรอบ เป็นต้น 
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ภาพ  2  ภายในบ่อฝังกลบจากจังหวัดอุทัยธานี 
 
  การฝังกลบเป็นวิธีการที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่พื้นดินอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม ควรเทขยะมูลฝอยลงไปแล้ว
เกลี่ยให้กระจาย บดทับให้แน่น แล้วใช้ดินหรือวัสดุอื่นที่มีดินปนอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กลบแล้วบด
ทับให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง 

2.3 การแปรสภาพขยะมลูฝอยเป็นพลังงาน  
  คือการน าขยะมลูฝอยที่ติดไฟได้มาท าเป็นเช้ือเพลงิส าหรบัตม้น้ า หรือผลิตไอน้ าเพื่อไปหมุน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าได ้

2.4 การหมักท าปุย๋  
  ใช้วิธีน าขยะมูลฝอยที่ส่วนมากเน่าเปื่อยได้ มาผ่านขบวนการบดหมักท าลายของโรงงานก าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตัว ขยะมูลฝอยที่ผ่านการหมักแล้ว จะถูกน าไปผึ่งต่อที่ลานผึ่ง
ประมาณ 40-60 วัน เพื่อให้การย่อยสลายเป็นไปโดยสมบูรณ์ จากนั้นจะถูกน าไปร่อนแยกเอาส่วนที่
จะใช้เป็นปุ๋ยต่อไป ขยะมูลฝอยส่วนที่เป็นขยะเปียกนั้น ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย 
ดังนั้นการน าไปกองทิ้งไว้ก็จะบูดเน่าและส่งกลิ่นเหม็น แต่ถ้าน าขยะส่วนน้ีไปหมักด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
กลิ่นเหม็นจะลดลงไปได้อย่างมาก นอกจากนั้นผลติผลที่ได้ยังสามารถไปใช้เปน็ปุ๋ยส าหรบับ ารุงดินเพื่อ
การเกษตรได้อีกด้วย การหมักขยะมูลฝอยเพื่อท าเป็นปุ๋ยน้ัน เป็นการอาศัยกระบวนการทางชีววิทยา 
ซึ่งจุลินทรีย์จะย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นแร่ธาตุที่ค่อนข้างจะคงรูปและมีคุณประโยชน์ต่อพืช 
นอกจากนี้ของที่หมักได้ที่แล้วจะมีปริมาตรลดลงประมาณร้อยละ 30-65 และยังสามารถท าลาย
จุลินทรีย์บางชนิดที่อาจท าให้เกิดโรคได้อีกด้วย  
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3. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
  ประเทศที่ก าลังพัฒนาได้มีการจัดการขยะอยู่ 2 รูปแบบคือในระบบและนอกระบบ ในระบบ
เป็นการจัดการของภาครัฐเก็บขยะจากพืน้ที่สง่ไปยังสถานที่ก าจัดขยะเช่นบ่อฝังกลบ มีการบันทึกและ
ติดตามประมาณขยะสม่ าเสมอ และในส่วนของนอกระบบนี้เป็นการด าเนินการโดยประชาชนเอง มี
การคัดแยกขยะเพื่อการประกอบอาชีพ ใช้แรงงานเป็นหลัก ไม่มีเทคโนโลยีที่สูงมากนัก ซึ่งในส่วนนี้
เองจะไม่ผ่านการเก็บภาษี ไม่มีใบอนุญาต อยู่นอกสวัสดิการสังคม และการประกันของภาครัฐ 
ประชากรหลายพันคนในประเทศที่ก าลงัพัฒนาประเทศได้ใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลเกิดเป็นวิถีชีวิต
การเก็บขยะขายเพื่อด ารงชีพ (Wilson, Velis, & Cheeseman, 2006) แสดงรูปแบบการเคลื่อนที่
ของขยะมูลฝอยของประเทศก าลังพัฒนาแสดงดังภาพ 3 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพ  3  เส้นทางการกระจายของขยะของประเทศก าลังพฒันา 
ที่มา http://www.worldbank.org/urban/solid_wm/erm/start_up.pdf 

 
3.1 ประเภทของผู้เก็บขยะรีไซเคิล 

  ผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลทั้งในระบบและนอกระบบจะแบ่งกลุ่มคร่าว ๆ ดังนี ้
  3.1.1 ผู้รับซื้อขยะขาจร เป็นผู้รวบรวมขยะจากการซื้อขยะรีไซเคิลในชุมชนที่มีการรวมไว้ให้
แล้วจากบ้านต่าง ๆ และน าไปขยะนี้ไปขายต่อยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ส่วนมากจะมีพาหนะเพื่อการ
ขนส่งขยะในปริมาณมากเช่น รถกระบะ รถซาเล้ง เป็นต้น 
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  3.1.2  ผู้เก็บขยะในเขตชุมชน เป็นผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลจากการทิ้งในขยะหรือทิ้งไว้ในพื้นที่
ก่อนมีเจ้าหน้าที่น าไปก าจัด คัดแยกขยะรีไซเคิลเองจากขยะมูลฝอยทั่วไปแล้วน าไปขายที่ร้านรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล 
  3.1.3  เจ้าหน้าที่ขับรถขยะ เป็นผู้รวบรวมขยะแล้วขนส่งไปยังบ่อฝังกลบซึ่งระหว่างการ
ด าเนินการนี้ได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อการขายด้วย 
  3.1.4  ผู้เก็บขยะในบ่อฝังกลบ เป็นผู้รวบรวมขยะรีไซเคิลจากกองขยะก่อนถูกก าจัดด้วยบ่อ
ฝังกลบ ซึ่งอาจมีการอาศัยอยู่บริเวณนี้ 

3.2 กระบวนการจัดการขยะรีไซเคิลท่ีเกี่ยวข้อง 
  การจัดการขยะรีไซเคิลของประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  3.2.1 รวบรวมขยะรีไซเคิล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการรับซื้อ คุ้ยขยะ รับบริจาค เป็นต้น 
ข้ันตอนน้ีถือเป็นกระบวนการแรกสุดในการจัดการขยะ 
  3.2.2 คัดแยกชนิดขยะรีไซเคิล การคัดแยกขยะให้เป็นชนิดเดียวให้มากที่สุดจะช่วยเพิ่มราคา
ขยะรีไซเคิลได้มากข้ึน 
  3.2.3 สะสมขยะชนิดเดียวกัน ขยะชนิดเดียวกันเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจะท าให้มีราคาดีข้ึนจึง
ต้องมีการสะสมไว้ให้ได้ปริมาณตามต้องการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความจุของพื้นที่จัดเก็บ 
  3.3.4 เตรียมพร้อมขยะ ขยะรีไซเคิลบางชนิดจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนถึงสามารถขายได้
หรือท าให้มีราคามากข้ึน เช่น การล้าง การบีบอีด การบด เป็นต้น 

3.2.5 สร้างร้านรีบซื้อขยะขนาดเลก็ เมื่อมีทุนและพื้นที่ จ านวนหนึ่งจะมีการเปิดเปน็สถานรับ
ซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อบริการในละแวกชุมชนน้ัน ๆ 
 3.2.6 การตลาด สร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ การซื้อขายขยะรีไซเคิลจ าเป็นต้องมี
เครือข่ายเพื่อให้ด าเนินการสะดวกข้ึน เช่นการติดตามข้อมูลราคา แหล่งขายตามจุดต่าง ๆ รวมถึงผู้
เก็ยขยะในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อก าหนดรูปแบบการซื้อขายให้คุ้มก าไรมากที่สุด   
 3.2.7 ซื้อขายขยะรีไซเคิล มีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้ซื้อขายจะต้องมีความเข้าใจ
ในการตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งท้ายสุดจะส่งขยะรีไซเคิลไปยังโรงงานวัตถุดิบเพื่อแปรรูปต่อไป 

3.3 ผลกระทบทางสุภาพของการรีไซเคลิขยะแบบไม่เป็นทางการ 
  สุขภาพและความเสี่ยงการเกิดอันตรายมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการรีไซเคิลทั้งจาก
การปฏิบัติงานและความเกี่ยวเนื่องสู่สาธารณะโดยรอบ (Cointreau, 2004) ยกตัวอย่างปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพจากขยะดังตาราง 1 
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ตาราง  1  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงทางสุขภาพและตัวอย่างสาเหตุการเกิดผลกระทบ 

ปัจจัยเสี่ยงเริม่ต้น ตัวอย่างความเสี่ยงท่ีเป็นไปได้ 
1. องค์ประกอบของขยะ มีความเป็นพิษ, ก่อภูมิแพ้และการติดเช้ือจาก แก็ส ฝุ่น น้ าชะขยะ 

ของมีคม เศษแก้ว 
2. สมบัติของขยะอินทร์ที่
ก าลังย่อยสลาย 

การแพร่กระจายของแก็ส ละอองของสารชีวภาพเช่นเช้ือโรค ฝุ่น 
น้ าชะขยะ อนุภาคขนาดเล็ก การเป็นสมบัติให้เป็นพิษเช่นการ
ตอบสนองทางสุขภาพต่อการเกิดภูมิแพ้และความเป็นพิษ  

3. การขนถ่ายขยะ จราจรติดขัด อุบัติเหตุจากการ ขุดคุ้ย ยกของ  
4. การจัดการขยะ เกิดกลิ่น เสียงก่อความร าคาญ การแพร่ของอากาศและน้ าเสีย ก่อ

จุดของเสีย ระเบิด ไฟไหม้    
5. การก าจัดขยะ เกิดกลิ่น เสียงก่อความร าคาญ การโค่นล้มของกองขยะ การแพร่

ของอากาศและน้ าเสีย ระเบิด ไฟไหม้    

 
3.4 ข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพท่ีเคยเกิดขึ้น 

  ตัวอย่างผลกระทบทางสุขภาพจากการจัดการขยะรีไซเคิลแบบไม่เป็นทางการถูกบันทึกและ
แสดงในรายงาน (Eerd, 1997) ดังนี้  
  3.4.1 ในบริเวณใกล้ ๆ กัน การป่วยในระบบทางเดินหายใจของเด็กในครอบครัวที่ไม่ได้คุ้ย
ขยะมีความเท่ากับเด็กในครอบครัวที่คุ้ยขยะ 
  3.4.2 ผู้คุ้ยขยะมีปัญหาทางสุขภาพมากกว่ากลุ่มควบคุม 
  3.4.3 ผู้คุ้ยขยะอยู่ในสภาวะการขาดสารอาหารมากกว่ากลุ่มควบคุม แม้จะไม่ได้รับความ
ทรมานจากสภาวะนี ้
  3.4.4 ผู้คุ้ยขยะประสบปัญหาการปวดหลังเรื้อรังและหลายคนบ่นเรื่องความอ่อนของร่างกาย 
โดยเฉพาะการไอซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง 
 3.4.5 ผู้คุ้ยขยะประสบอาการบาดเจ็บจากของมีคมและการโดนทิ่มโดยของแหลม 
 3.4.6 มีการติดเช้ือและปัญหาอื่น ๆ ทางตาเป็นจ านวนมาก 
 3.4.7 แรงงานกะกลางคืนบางคนร้องเรียนว่าเกิดความทรมานจากการประสาทหลอนรุนแรง
อันเนื่องมากจากสิ่งแวดล้อมที่ท างานอยู่ 
 3.4.8 ผู้คุ้ยขยะหลายคนประสบปัญหาการติดเช้ือในส าไสจ้ากโปโตรซัวและหนอนพยาธิ 
 3.4.9 กองขยะและถังขยะถูกรบกวนโดยสุนัขจรจัดและหนู  
 3.4.10 ผู้คุ้ยขยะเกิดอาการท้องเสียเป็นประจ า 
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 3.5.11 ผู้คุ้ยขยะแจ้งว่าเกิดอาการดีซ่านรุนแรงอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละปี 
 3.5.12 ผู้คุ้ยขยะประสบปัญหาจากโรคผิวหนัง 
 
4. สถานการณ์การจัดการขยะในประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงข้ึนต่อเนื่องข้ึนทุกปี จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
ของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 ล้านตันต่อปี 
เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 
1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มข้ึนทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน แม้
ประเทศไทยจะมีความพยายามในการรีไซเคิลและก าจัดขยะอย่างถูกต้องมากข้ึน แต่แนวโน้มปริมาณ
ขยะในแต่ละปีเพิ่มสูงข้ึนเช่นกัน นอกจากนี้ปริมาณขยะกว่าครึ่งยังถูกก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี ในปี 2558 
รัฐบาลไทยได้ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะขององค์กรปกครองท้องถ่ินทั่วประเทศ 7,777 
แห่ง พบว่ามีเพียง 328 แห่งหรือไม่ถึง 5% ของสถานที่ก าจัดทั้งหมดเท่าน้ันที่สามารถน าขยะไปใช้
ประโยชน์และก าจัดได้อย่างถูกต้อง ปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องจากสถานที่เหล่าน้ีคิดเป็นร้อย
ละ 26.34 ของปริมาณขยะเกิดใหม่รวมกับขยะตกค้างทั้งหมด และขยะที่เหลือกว่า 73.26% นั้นถูก
ก าจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เกิดสภาพเทกอง เผากลางแจ้ง เผาในเตาที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ 
และฝังหลบแบบเทกองควบคุม หรือไม่ถูกจัดการเลย 
  อุปสรรคของการก าจัดขยะให้ถูกวิธี เช่น งบประมาณในการท าสถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้อง
มีค่าใช้จ่ายสูง มีข้ันตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย ทั้งในแง่ของการมาตรฐานการก าจัด และการ
ขออนุญาตให้ถูกต้อง การหาพื้นที่ที่เหมาะสม การเตรียมพื้นที่ การดูแลผลกระทบที่เกิดข้ึนจากขยะ
และคนในชุมชนใกล้เคียง จุดคุ้มทุนของการลงทุนระบบเนื่องจาก เตาเผาขยะ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
หากแต่บางที่เปิดไปสักพักต้องปิด เพราะไม่มีจ านวนขยะ “ดี” เพียงพอเอามาเปลี่ยนเป็นพลงังานหรือ
ไฟฟ้า เป็นต้น 
  ปัจจุบัน แนวคิดในการจัดการขยะมีจ านวนมาก ตั้งแต่ 3R ไปจนถึง 7R ตามความเหมาะสม
ของแต่ละบริบทของพื้นที่  ซึ่งแนวคิดการจัดการขยะที่สากลนิยมใช้ คือ 4R โดยเรียงล าดับตาม
ความส าคัญเริ่มจาก Reduce การลดปริมาณขยะจากต้นทาง Reuse การใช้ซ้ า Recycle การน า
กลับมาใช้ใหม่ ตามด้วย Recovery หรือ การแปรรูปเป็นพลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า และจบที่ 
Landfill ซึ่งเป็นการจดัการปลายทางด้วยการฝงัดินอย่างถูกต้อง ส่วนการจัดการขยะของประเทศไทย 
รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะโดยใช้แนวคิด 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยจัดท า 
Roadmap จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยวางโครงสร้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ร่วมกันจัดการปัญหา แบ่งเป็น 4 มาตรการ คือ  
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  (1) แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม 
  (2) สร้างรปูแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่  
  (3) วางระเบียบและมาตรการการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย  
  (4) การสร้างวินัยคนในชาติ 
 ส่วนภาคเอกชนเองเริ่มรณรงค์คัดแยกขยะในองค์กร น าส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปรีไซเคิล
หรือจ าหน่าย ช่วยกันฝังกลบขยะอินทรีย์ให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติหรือท าปุ๋ย ส่วนที่เหลืออยู่ใช้
วิธีเผาท าลายด้วยเตาเผาขยะเทคโนโลยีสูงที่มีระบบควบคุมอากาศ โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า น้ ามัน หรือ
แก๊ส อีกทั้งยังมีการหารือเพื่อตั้งเป้าหมายที่จะลดขยะที่มีอยู่ในทะเลลงกว่า 50% ภายในปี 2570 
ยกตัวอย่าง ข้อสังเกตที่น่าสนใจ ของสถานการณ์ในประเทศไทยประกอบไปด้วย  
  (1) คนส่วนหนึ่งไม่เห็นประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าการ
แยกขยะและท าความสะอาดก่อนทิ้งนั้นส าคัญอย่างไร จากผลส ารวจของชีวจิตโพลโครงการ 6 ระบุว่า 
คนไทยสูงถึง 92.3% รู้ว่าขยะที่ทิ้งก่อให้เกิดโรคแต่ไม่ทราบว่าขยะนั้นส่งผลต่อร่างกายและท าให้เกิด
โรคภัย 
  (2) การแยกขยะก็ยังจ ากัดอยู่ในวงแคบ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการทิ้งอย่างถูกต้องก็
หายาก เช่น ไม่มีถังแยกขยะตามประเภท ระบบแยกขยะมีหลายระบบ ป้ายไม่ชัดเจน  
  (3) ในยุคอุตสาหกรรม มีการวางแผนการตลาดที่กระตุ้นให้คนบริโภคในปริมาณมากและถ่ี 
ด้วยสินค้าใหม่ โปรโมช่ันต่าง ๆ ราคาที่ถูก (แต่อายุการใช้งานน้อย) มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่แพงกว่า
ซื้อใหม่ ท าให้พฤติกรรมและแนวคิดการใช้ของของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ตั้งแต่อาหาร (1 ใน 3 ของ
อาหารที่ผลิตทั่วโลกกลายเป็นขยะ ) เสื้อผ้า (จากที่ต้องรอคอลเลคช่ันใหม่ปีละ 2 ครั้งตามฤดูกาล 
ปัจจุบันห้างร้านเสื้อผ้าช้ันน าส่งคอลเลคช่ันใหม่ ๆ เข้าร้าน 2 ครั้งต่อสัปดาห์) หนังสือ เฟอร์นิเจอร์ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท าให้หลายคนเลือกที่ทิ้งแล้วซื้อของใหม่มากกว่าซ่อม  
  (4) ในกรุงเทพมหานครไม่มีปัญหาขยะตกค้าง เพราะมีข้อบังคับในสัมปทาน ว่าห้ามมีขยะ
ตกค้างในพื้นที่ เพราะฉะนั้น บริษัทที่รับสัมปทาน จึงไม่มีเวลาคัดแยกต้องรีบน าไปฝังกลบทันที การ
คัดแยกขยะจากต้นทางจึงมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่จะถูกน าไปฝังกลบได้ ในขณะเดียวกันจังหวัด
เล็ก ๆ ส่วนมากจะพบปัญหาขยะที่ไม่ถูกจัดการอย่างถูกต้อง  
  (5) ประเทศไทยสามารถจัดเก็บค่าจัดการขยะได้เพียง 2,300 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
13,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากเก็บเงินจากประชาชนไม่ได้และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้สะท้อน
ค่าใช้จ่ายจริงในการจัดการขยะ ขณะเดียวกันประชาชนต้องการความโปร่งใสและค าช้ีแจงแนว
ทางการบริหารที่ใช้งบประมาณจัดขยะของรัฐเช่นกัน 
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5. จังหวัดอุทัยธานี  
5.1 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุทัยธานี  

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มี 2 ใน 3 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัดเป็นปา่และภูเขาสูง มีลักษณะลาดเทจากทิศตะวันตกลงมาทางทิศตะวันออก พื้นที่ราบ
ทางเกษตรมีประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดเกิดจากการตกตะกอนของแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ า
สะแกกรัง มีแม่น้ าสะแกกรังไหลผ่านตัวเมืองไปบรรจบแม่น้ าเจ้าพระยาที่ อ าเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท 

5.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุทัยธานี  
  5.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี มีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 9 แห่ง รวมเป็นพื้นที่
ทั้งสิ้น 4,525.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,828,185 ไร่ จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี 2531 
สภาพป่าที่คงเหลืออยู่จริงมีประมาณ 1,695,250 ไร่ มีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งมีเนื้อที่
ประมาณ 1,631 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,019,375 ไร่สภาพป่าส่วนมากยังสมบูรณ์ เป็นป่า
ดิบช้ืน มียอดเขาสูงและเป็นเนินป่าเต็งรังสลับกันกับทุ่งหญ้าหย่อมเล็ก ๆ มีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี  
  5.2.2 ทรัพยากรน้ า ประกอบไปด้วย 
   1) ลุ่มน้ าแม่วงค์ เป็นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าสะแกกรัง เกิดจากเทือกเขาแม่วงศ์ ใน
เขตจังหวัดก าแพงเพชรไหลผ่านอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และไหลมาบรรจบล าคลองห้วย
โพธ์ิกลายเป็นแม่น้ าสะแกรังและไหลมาบรรจบแม่น้ าเจ้าพระยาที่จังหวัดอุทัยธานียาวประมาณ 180 
กิโลเมตร 
   2) ล าห้วยคลองโพธ์ิ เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอสว่างอารมณ์ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านป่าเขาและหมู่บ้านเล็ก ๆ ลงมาบรรจบแม่น้ าสะแกกรังที่
อ าเภอสว่างอารมณ์ มีความยาว ประมาณ 30 กิโลเมตร 
  3) ล าห้วยทับเสลา เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบ้านไร่ ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัดอุทัยธานีไหลผ่านอ าเภอลานสักลงมาถึงบ้านทับเสลา อ าเภอหนองฉางและแยกเป็นสองสาย 
สายหนึ่งไหลผ่านอ าเภอทัพทันไปบรรจบแม่น้ าสะแกกรังที่บ้านโคกหม้อ อ าเภอทัพทันส่วนอีกสาย
หนึ่งไหลผ่าน อ าเภอหนองฉาง อ าเภอหนองขาหย่างไปบรรจบแม่น้ าสะแกกรังที่บ้านปากกะบาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร 
  4) ห้วยขุนแก้ว เกิดจากเทือกเขาในเขตอ าเภอบ้านไร่ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ
จังหวัดอุทัยธานี ไหลผ่านหมู่บ้านในเขตอ าเภอบ้านไร่ อ าเภอหนองฉางและไปบรรจบแม่น้ ามะขาม
เฒ่า ที่อ าเภอวัดสิงห์ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 



 16 

  5.2.3 ทรัพยากรดิน ดินในจังหวัดอุทัยธานี โดยทั่วไปจะมีความอุดมสมบูรณ์ ระดับปานกลาง 
อาจจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ 
  1) ดินในบริเวณที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ าซึ่งอยู่ขนานเป็นแนวตามล าน้ าสะแกกรัง มี
ลักษณะเป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ าดี มีความสมบูรณ์ปานกลาง 
  2) ดินในบริเวณรตะวันออกของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตอ าเภอเมืองฯ 
หนองขาหย่าง สว่างอารมณ์ และทัพทัน มีลักษณะเป็นอ่างตะพักล าน้ า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายใน
ดินช้ันใน และดินร่วนเหนียวปนทรายในช้ันล่าง ดินบริเวณที่ระบายน้ าได้ค่อนข้าง เลว มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง ถึงปานกลางค่อนข้างต่ า 
  3) ดินในบริเวณตอนล่างของจังหวัดครอบคลุมพื้นที่อ าเภอบ้านไร่ ลานสัก และ
อ าเภอห้วยคต ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่า ซึ่งถูกบุกรุกมาใช้ในการปลูกพืชไร่ ลักษณะดินจะแตกต่างกัน
ออกไป ตามพื้นที่ในบริเวณนั้น ๆ แต่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงต่ า 
  4) ดินในบริเวณตะวันตกของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขา หรือเทือกเขาดินที่พบ
ส่วนใหญ่ เป็นต้น มีเศษทับปะปนโดยทั่วไป ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้ในการเกษตร 
   จากการศึกษาดินสภาพความสมดุลของน้ า เพื่อการเกษตรของจังหวัดอุทัยธานี โดย
กรมพัฒนาที่ดินพบว่าในรอบ 1 ปี จะมีช่วงเวลาที่ดินขาดน้ า (Water Deficiency) นานถึง 6 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม จนถุงปลายเดือนกรกฎาคม เนื่องจากปริมาณน้ าที่มีอยู่ในดินไม่เพียงพอ
ต่อการระเหยน้ า (Evapotranspiration) และจะมีช่วง เวลาที่ดินมีน้ ามากเกิน (Water Surplus) อยู่
ประมาณ 1.5 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ถึงสิ้นเดือนตุลาคม เนื่องจากดินมีความช่ืนถึง
จุดอิ่มตัวแล้ว และน้ าฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากเกินกล่าวดินที่จะเก็บสะสมเอาไว้ได้ 
 
6. เทศบาลเมืองอุทัย 

6.1 ประวัติการก่อตั้ง  
 เทศบาลเมืองอุทัยธานี เป็นเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี หรือเรียกอีกหนึ่งช่ือว่าเป็นเมือง
แห่งลุ่มแม่น้ าสะแกกรงั ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในพื้นที่
ต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จวบจนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่ือของเมืองอุทัยธานีก็
ยังคงปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นกองทัพพม่า  (แต่เดิมนั้น
เมืองตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหนองฉางในปัจจุบัน) ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอุดมไปครองเมืองอุทัยธานี จึงมีการสร้างบ้านเมืองข้ึนใหม่บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ าสะแกกรังเพราะเป็นถ่ินที่อุดมสมบูรณ์ มีช่ือเรียกว่าบ้านสะแกกรัง ด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่บ้านสะแกกรังจึงขยายตัวใหญข้ึ่น และมีความเจริญรุ่งเรอืงจนกลายเป็นเมืองใหญ่ ดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2453 ในรัช-สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บ้านสะแกกรังจึงถูกยกให้ข้ึนเป็น
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เมืองอุทัยธานี เริ่มแรกนั้นเมืองอุทัยธานีมีการปกครองแบบสุขาภิบาล จนกระทั่งในวันที่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2478 สุขาภิบาลอุทัยธานีจึงถูกยกฐานะให้เป็น “เทศบาลเมืองอุทัยธานี” จนถึงปัจจุบัน 
เทศบาลเมืองอุทัยธานีเป็นเทศบาลขนาดกลาง ได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลเมืองอุทัยธานี ข้ึนเป็น
เทศบาลเมืองอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช 2478 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ลงวันที่ 
10 ธันวาคม 2478) เดิมมีพื้นที่ 2.8 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
อุทัยธานี เป็นพื้นที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ตามประกาศราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2512 
 
 6.2  ลักษณะท่ีตั้ง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ  4  แผนที่เขตเทศบาลเมืองอทุัยธานี 

ที่มา http://www.folktravel.com/wp- 
 
  เทศบาลเมืองอุทัยธานี ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
มีจ านวนพื้นที่ 8.2 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 222 กิโลเมตร และ
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แยกเข้ามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทาง 
238 กิโลเมตร 

6.3 อาณาเขตติดต่อ 
  6.3.1 ด้านทิศเหนือ ตั้งหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเขาขาดฟากเหนือตรงปลายถนนตอนที่
บรรจบกับทางไปหมู่บ้านดอนขวาง เลียบตามริมถนนเขาขาดฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลัก
เขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ระยะ 100 
เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3011 ตอน
อุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 ระยะ 200 เมตร 
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ตามแนวเส้นต้ังฉากกับทางหลวงจังหวัดระยะ 100 
เมตร 
  6.3.2 ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนาน ระยะ 100 เมตร กับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลัก
เขตที่ 4 ระยะ 1,650 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมถนนเขาขาดฟากตะวันตก ห่างจากศูนย์กลางสะพานข้ามคลอง พะเนียดน้อย ตามแนวถนน
ระยะ 500 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนเขาขาดตามแนวเส้นตั้งฉากกับถนน ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 7 
เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง หลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าสะแกกรังฝั่งเหนือ ห่างจาก
ปากคลองพะเนียดน้อยฝั่งตะวันออกตามแนวแม่น้ า ระยะ 250 เมตร จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงตั้ง
ฉากกับริมแม่น้ าสะแกกรังฝั่งเหนือ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ าสะแกกรัง
ฝั่งใต้ ระยะ 40 เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นขนาน ระยะ 40 เมตร กับริมแม่น้ าสะแกกรังฝั่งใต้ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 10 ห่างจากเสาคอนกรีตปลายเขต
เทศบาลเดิมระยะ 880 เมตร 
  6.3.3 ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นขนาน ระยะ 200 เมตร กับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนท่าช้าง ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นขนานระยะ 200 
เมตร กับถนนท่าช้างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 15 
ระยะ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนท่า
ช้างฟากเหนือ ตรงปากทางไปหมูบ่้านดอนขวางข้างโรงเรียน-เมืองอุทยัธานีฟากตะวันตก จากหลักเขต
ที่ 17 เลียบตามริมทางไปหมู่บ้านดอนขวางฟากตะวันตกข้างโรงเรียน เมืองอุทัยธานี ไปทางทิศเหนือ
บรรจบหลักเขตที่ 1 
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  6.3.4 ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน ริมแม่น้ า
สะแกกรังฝั่งตะวันออก ตามแนวเส้นตั้งฉากกับริมแม่น้ าฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริม
แม่น้ าฝั่งตะวันออกถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าสะแกกรังฝั่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 11 เป็น
เส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางไปอ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท ด้านใต้ระยะ 40 เมตร และห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 313 ตอน
อุทัยธานี-มโนรมย์ ระยะ 100 เมตร จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นขนาน ระยะ 100 เมตร กับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 313 ตอนอุทัยธานี-มโนรมย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากริมคลองท่าโพฝั่งใต้ระยะ 40 เมตร จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นขนานระยะ 40 เมตร กับ
ริมคลอง ท่าโพฝั่งใต้ ไปทาง ทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3011 ตอนอุทัยธานี-หนองฉาง ตามแนวเส้นขนานระยะ 200 เมตร 

6.4 สภาพภูมิอากาศ  
 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 24 – 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ 11.5 – 
16.8 องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนจัดช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม ส่วนอากาศหนาวจะ
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยในเดือนธันวาคมจะมีอากาศหนาวมาก ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ 100 – 200 มิลลิเมตร ช่วงปลาย
ฤดูฝน เดือนกันยายน - ตุลาคม มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ 400 – 1,300 มิลลิเมตร โดยฝนจะ
ตกชุกมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และส่วนของทิศทางลมในแต่ละฤดู จังหวัดอุทัยธานี
มีภูมิอากาศในลักษณะร้อนช้ืน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว 

6.5 ประชากรและสภาพสังคม  
 ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยมีประมาณ 15,288 คน เป็นชาย 7,106 คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 46.48 เป็นเพศหญิง 8,182 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.51 คิดเป็นจ านวนครัวเรือน
ประมาณ 9,279 ครัวเรือน ประชากรในเขตเทศบาล โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ค้าขาย การบริการ อุตสาหกรรมในครัวเรือน แรงงานรับจ้าง เป็นต้น 

6.6 สาธารณูปโภคในชมุชน 
  6.6.1 ระบบไฟฟ้า จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าภายในเขตฯ จ านวน 9,130 ครัวเรือน คิดเป็น
พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่อง
สว่าง) จ านวน 4,545 จุด ครอบคลุมถนนและซอยต่าง ๆ จ านวน 162 สาย 
 6.6.2 ระบบปะปา จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา จ านวน 9,111 ครัวเรือน หน่วยงาน
เจ้าของกิจการประปา ได้แก่ การประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี น้ าประปาที่ผลิตได้ 10,500 ลูกบาศก์
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เมตรต่อวัน และน้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย 6,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา 
ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสะแกกรัง 
  6.6.3 การสื่อสารภายในชุมชน จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาล มีจ านวน 1,850 
เลขหมาย จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาล มีจ านวน 1 แห่ง จ านวนเลขหมายที่สามารถ
ให้บริการได้สูงสุด คือจ านวน 5,000 เลขหมาย มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1 แห่ง สถานีวิทยุ
องค์การสื่อสารมวลชนจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกวัดสังกัส อ.เมือง จ.อุทัยธานี สื่อมวลชน
ในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ศรีอุทยันิวส์, วารสาร อบจ.อุทัยธานี, หนังสือพิมพ์อุทัยโพสต์ หนังสือพิมพ์
อินไซต์ วารสารเทศบาลเมืองอุทัยธานี  พลังชน ระบบการกระจายเสียงตามสายของเทศบาล 
ให้บริการได้ครอบคลุม คิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่เขตเทศบาล หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในเขต
เทศบาล ได้แก่ ที่ท าการปกครองจังหวัดอุทัยธานี สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอุทัยธานี ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมืองอุทัยธานี แขวงการทางอุทัยธานี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมืองอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี 
 6.6.4 หน่วยธุรกิจชุมชนในชุมชน สถานีบริการน้ ามัน จ านวน 4 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 
จ านวน 1 แห่ง ตลาดสดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง ตลาดเอกชน จ านวน 1 แห่ง 
 6.6.5 สถานกีฬา นันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบไปด้วยสนามกีฬากลาง
อเนกประสงค์ จ านวน 3 แห่ง สนามฟุตบอลจ านวน 5 แห่ง สนามบาสเก็ตบอล จ านวน 3 แห่ง สนาม
ตะกร้อ จ านวน 7 แห่ง สนามเปตองจ านวน 5 แห่ง  สระว่ายน้ าจ านวน 1 แห่ง สวนสาธารณะ 
จ านวน 4 แห่ง สนามเด็กเล่นจ านวน 3 แห่ง ห้องสมุดประชาชนจ านวน 1 แห่ง 
 
7. การรีไซเคิล 

7.1 นิยามของการรีไซเคิล  
การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือกระบวนการที่เรียกว่า "รีไซเคิล" คือ การน าเอา

ของเสียที่ผ่านการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ที่อาจเหมือนเดิม หรือไม่เหมือนเดิมก็ได้ของใช้แล้ว จาก
ภาคอุตสาหกรรม น ากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ กระดาษ แก้ว กระจก อะลูมิเนียม และพลาสติก การ       
รีไซเคิลเป็นหนึ่งในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกน ามาใช้สิ้นเปลืองมากเกินไป การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้
ใหม่มีกระบวนการอยู่ 4 ข้ันตอน ได้แก่ 
 (1) การเก็บรวบรวม 
 (2) การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน 
 (3) การผลิตหรือปรบัปรุง 
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 (4) การน ามาใช้ประโยชน์ในข้ันตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น วัสดุที่แตกต่างชนิดกันจะมี
กรรมวิธีในการผลิต แตกต่างกัน เช่น ขวด แก้วที่ต่างสี พลาสติกที่ต่างชนิด หรือกระดาษที่เนื้อ
กระดาษ และสีที่แตกต่างกัน ต้องแยกประเภทออกจากกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  5  ตัวอย่างประเภทของขยะรีไซเคิล ซึ่งประกอบไปดว้ย ขวดแก้ว กระดาษ 
หนังสือพิมพ์ ขวดพลาดติด เศษโลหะ กระปอ๋ง กลอ่งกระดาษ 
ที่มา http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_3R.htm 

 
7.2 ประโยชน์ของการรไีซเคิล 

  เมื่อผ่านข้ันตอนการผลิตแล้ว ของเสียที่ใช้แล้วเหล่าน้ีจะกลายมาอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จากนั้นจึงเข้าสู่ ข้ันตอนในการน ามาใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจึงสามารถสังเกตได้จาก
เครื่องหมายที่ประทับไว้ บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทุกครั้งการรีไซเคิล ท าให้โลกมีจ านวนขยะลดน้อยลง 
และช่วยลดปริมาณการน าทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลด
การถลุงแร่บริสุทธ์ิ และลดปริมาณการโค่นท าลายป่าไม้ลงด้วย การหมุนเวียนน ามาผลิตใหม่ยังเป็น
การลดการใช้พลังงานจากใต้ภิภพ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่อากาศและลด
ภาวะการเกิ ดฝนกรด ส าห รับประ เท ศไทยนั้ น  จากการ ศึกษาของกรมควบ คุมมลพิ ษ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พบว่าศักยภาพของวัสดุเหลือใช้ที่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้จากมูลฝอยที่เก็บขนได้ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมี
ประมาณร้อยละ 16-34 ของปริมาณมูลฝอยที่เก็บได้ แต่มีเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 2,360 ตันต่อ
วันเท่าน้ันที่มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ การน ากลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพ
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ให้กับชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุดอีก
หนทางหนึ่ง 

7.3 วิธีการแยกขยะ 
  การแยกประเภทวัสดุแต่ละชนิดออกจากกันเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการรีไซเคิล 
เป็นข้ันตอนที่ท าให้แยกประเภทขยะให้เป็นสัดส่วน พร้อมแก่การส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป การ
แยกขยะที่ดีจะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตและน าไปใช้โยชน์ต่อได้อย่างสูงสุด เช่นการขายต่อได้ราคาดี 
วิธีการแยกประเภทขยะรีไซเคิลประกอบไปด้วย 
  7.3.1 กระป๋อง กระป๋องควรจะแยกประเภทว่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กและควรล้างท า
ความสะอาดภายในให้เรียบร้อยก่อน  
 7.3.2 กระดาษ กระดาษจะแยกเป็น4 ประเภทหลัก ๆ คือ  
   1) กระดาษหนังสือพมิพ์และใบปลิว  
   2) นิตยสาร  
   3) กล่องกระดาษ ควรแยกเอาส่วนที่เป็นโลหะออกให้หมด 
    4) กล่องนม ควรคลี่ออกและล้างใหส้ะอาดก่อนทิ้ง  
 7.3.7 เสื้อผ้า เสื้อผ้าที่จะน าไปรีไซเคิล ควรเป็นเสื้อผ้าที่ไม่สกปรกแค่มีรอยขาดเล็กน้อยหรือ
เป็นรูกระดุมหลุดเป็นตัน  
 7.3.7 ขวด ขวดควรแยกเป็นขวดใส ขวดสีชา และขวดสีอื่น ๆ และควรล้างท าความสะอาด
ก่อนน ามาส่ง ควรแยกฝาที่ เป็นโลหะทิ้งไปกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้  ฝาพลาสติกทิ้งไปกับขวด
พลาสติก ส่วนขวดที่แตกแล้วทิ้งไปกับขยะที่ไม่สามารถเผาได้  
 7.3.8 พลาสติกต่าง ๆ ขวดพลาสติกควรล้างท าความสะอาดก่อนทิ้งพลาสติกบรรจุภัณฑ์ 
เฉพาะสีขาวควรล้างท าความสะอาดก่อนทิ้งถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ควรล้างท าความสะอาดก่อนทิ้ง 
 
8. การจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธาน ี

8.1 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
  8.1.1 ชุมชน มีถังขยะของเทศบาลตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ไม่มีการแยกประเภท
ของขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เมื่อมูลฝอยในครัวเรือนเต็มถังรองรับแล้ว ประชาชนจะน ามาทิ้งในถังรองรับ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ได้จัดเตรียมไว้บริเวณริมถนน โดยจะมีรถบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยมาเก็บจากถังรองรับขยะมูลฝอยดังกล่าวไปก าจัดต่อไป  
  8.1.2 โรงพยาบาล มีการแยกขยะอันตรายและขยะติดเช้ือ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะด าเนินการ
การก าจัดเอง ส่วนขยะทั่วไปทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีน าไปก าจัดให้ โดยจะมาเก็บในถังรองรับที่ทาง
โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้  
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  8.1.3 สถานที่ราชการ มีถังขยะของเทศบาลตั้งอยู่พร้อมทั้งใช้ถุงพลาสติกสีด าในการรองรับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป จากนั้นก็จะน าไปทิ้งยังต าแหน่งที่แจ้งไว้กับทางเทศบาล เพื่อรอการจัดเก็บต่อไป  
  8.1.4 ร้านขายของสด เช่น ร้านขายผลไม้ มีการการท าข้อตกลงกับทางเทศบาลเมือง
อุทัยธานี โดยจะมีรถบรรทุกขยะไปรับที่หน้าร้านตามเวลาที่ก าหนด  
  8.1.5 วัด มีถังขยะของเทศบาลตั้งอยู่ในจุดต่าง ๆ ภายในวัดการรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป  

8.2 เส้นทางการเดินของรถขยะ 
  รถขยะชนิดอัดท้ายขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ที่อยู่ในการควบคุมของส านักงานเทศบาลเมือง
อุทัยธานีมีเส้นทางหลัก 3 เส้นทางประกอบไปด้วย 
  8.2.1 รถขยะคันที่ 1 ท างานในเวลา 00.00 น. – 06.00 ดูแลในพื้นที่ใจกลางชุมชนของเขต
เทศบาลเมืองอุทัยธานี บริเวณนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของเมือง มีจุดส าคัญประกอบไปด้วย ตลาดหรือ
จุดค้าขาย สถานประกอบการที่วไป ร้านอาหาร เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  6  เส้นทางเดินรถขยะคันที่ 1 ท างานเวลา 00.00 น. – 06.00 น. 
 
  8.2.2 รถขยะคันที่ 2 ท างานในเวลา 02.00 น. – 08.00 น. ดูแลในพื้นที่ทิศใต้ของเขต
เทศบาลเมืองอุทัยธานี บริเวณนี้ส่วนเป็นจุดต้ังของสถานที่ราชการ และบ้านเรือนทั่วไป  
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ภาพ  7  เส้นทางเดินรถขยะคันที่ 2 ท างานเวลา 02.00 น. – 08.00 น. 
 
  8.2.3 รถขยะคันที่ 3 ท างานในเวลา 06.00 น. – 11.00 น. ดูแลในพื้นที่ทิศเหนือของเขต
เทศบาลเมืองอุทัยธานี บริเวณนี้ส่วนเป็นจุดตั้งสถานประกอบการ และบ้านเรือนทั่วไป และสถานที่
ท่องเที่ยวประจ าเมือง 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  8  เส้นทางเดินรถขยะคันที่ 3 ท างานเวลา 08.00 น. – 11.00 น. 
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  นอกจากนี้ยังมีรถขยะขนาดเล็ก (รถกะบะเทท้าย) เข้าด าเนินการเก็บขยะจุดพิเศษซึ่งเป็น
แหล่งสร้างขยะจ านวนมากเช่น เรือนจ า โรงเรียน ตลาดสด เป็นต้น เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีได้อย่างเหมาสม 

8.3 สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  
  เทศบาลเมืองอุทยัธานี มีที่ดินจัดซื้อไว้ จ านวน 107 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา เริ่มด าเนินการฝัง
กลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 (บ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 4 บ่อ) เมื่อปีงบประมาณ 
2544 ซึ่งมีปริมาณในรูปแบบศูนย์รวมก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีหน่วยปกครองส่วน
ท้องถ่ินใกล้เคียง จ านวน 19 แห่ง ที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการก าจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์
รวมก าจัดขยะ ของจังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยจากพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง เข้ามาฝังกลบในพื้นที่ ปริมาณเฉลี่ย 50 ตัน/วัน ท าให้
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ด าเนินการฝังกลบฯ มาจนใกล้จะเต็มพื้นที่แล้ว อยู่ห่างจากเทศบาล
เมืองอุทัยธานีประมาณ 12 กิโลเมตร ดังภาพที่ 4.12 สภาพผิวจราจรดังแสดงในภาพที่ 4.13-4.15 
สถานที่ก าจัดขยะ โครงการระบบก าจัดวัสดุเหลอืใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี บ่อขยะที่ 
1 มีพื้นที่ 26.63 ไร่ ความสูงของบ่อขยะ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 15 เมตร (แบ่งเป็น 5 ช้ัน สูงช้ันละ 3 เมตร) 
บ่อขยะที่ 2 (กาลังมีแผนที่จะสร้าง) มีพื้นที่ 29.17 ไร่ ได้มีขยะกองไว้ซึ่งมีความสูงประมาณ 6 เมตร 
ในพื้นที่ 10.85 ไร่ (17,360 ตร.ม.) 

8.4 การด าเนินการในบ่อฝังกลบในปัจจุบนั  
  ปัจจุบัน เทศบาลเมืองอุทัยธานี ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เมื่อรถเก็บขนขยะจากสถานที่ต่าง ๆ มาถึงบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยแล้วจะเทกองขยะไว้ในบริเวณที่ก าหนด โดยคนเก็บขยะที่อยู่ประจ าบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจะ
ด าเนินการแยกของขายได้ (รีไซเคิล) จากกองขยะนั้น ๆ ท าให้มีปริมาณขยะฝังกลบลดลง มีคนเก็บ
ขยะมีทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นหญิง 10 คน และชาย 6 คน ใช้เวลาแยกขยะรีไซเคิลคนละประมาณ 6 
ช่ัวโมง/วัน ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกยังไม่มีการบันทึกที่ชัดเจน จากนั้นจะท าการเกลี่ยกองขยะ
ให้กระจายทั่วบริเวณ ด าเนินการสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จนกว่าจะได้ความสูงของกองขยะ 3 เมตร แล้ว
ด าเนินการกลบด้วยดินเพื่อสร้างเป็นฐานของบ่อขยะในช้ันต่อไป โดยมีพนักงานประจ าบ่อฝังกลบ 2 
คน เป็นผู้ด าเนินการ 

8.5 การจัดการขยะมลูฝอยของเทศบาลใกล้เคยีง 
 เทศบาลและต าบลใกล้เคียงมีรูปแบบการจัดการขยะที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยในแต่ละ
เทศบาลหรือต าบลจะมีระบบขนถ่ายขยะเพื่อเก็บขยะในชุมชนและมีร้านซื้อขยะในชุมชน เช่น วงษ์
พาณิชย์ และสถานประกอบการรับซื้อขยะอื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ภายในชุมชน ประชาชนจะมีการ
คัดแยกขยะขายท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงส่วนหนึ่งก่อนน าไปทิ้ง ซึ่งเทศบาลใกล้เคียงจ านวน 19 
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ได้ท าข้อตกลงขอทิ้งขยะร่วมในบ่อฝังกลบในการดูแลของส านักงานเทศบาลเมืองอุทั ยธานี โดยใน
ระหว่างรวบรวมขยะจากชุมชน เจ้าหน้าที่ท้ายรถจะรวบรวมขยะรีไซเคิลเท่าที่สามารถคัดแยกได้ไป
ขายต่อ ส่วนขยะที่เหลือจะขนส่งมายังบ่อฝังกลบ เทที่จุดรับขยะซึ่งบริเวณลานกว้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
จากส านักงานเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีด าเนินการฝังกลบต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการเก็บค้าบริการทิ้งขยะ
จากส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาทิ้งร่วม จัดเก็บในราคา 150 บาท/ตัน (ส านักงานเทศบาล
เมืองอุทัยธานี, 2558) 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

1. การเก็บข้อมูลโลจิสติกส์และการจัดการขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
1.1 เส้นทางการกระของขยะมูลฝอย 

  การเก็บข้อมูลสถานที่ (node) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ซึ่งเป็นทุติยภูมิจาก
รายงานการจัดการขยะและการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี สามารถ
สรุปเป็นเส้นทางการกระจายของขยะมูลฝอยเบื้องต้นในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีซึ่งมี สถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะประกอบไปด้วย (1) บ้านเรือน (2) ถังขยะ (3) รถขยะ (4) บ่อฝังกลบ (5) 
ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (6) ศูนย์รวบรวมขยะอันตราย แสดงดังภาพ 9 
 
  

 

 

 

 

 

 

ภาพ  9  ผังเส้นการเคลื่อนที่ของขยะในเขตเทศบาลเมอืงอทุัยธานี 
 

1.2 ปริมาณขยะและลักษณะขยะในแต่ละจุด 
  เก็บข้อมูลพฤติกรรมและวิธีการจัดการขยะ ปริมาณและลักษณะขยะต่าง ๆ ในเส้นทางการ
กระจายของขยะมูลฝอยในสถานที่ต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (แบบ
สัมภาษณ์อยู่ในภาคผนวก ค เครื่องมือด าเนินงานวิจัย) ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย  
  1.2.1 จุด C รถขยะ-ฝังกลับ ใช้การช่ังน้ าหนักขยะจากรถขยะของเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ที่เข้ามายังบ่อฝังกลบ จากนั้นท าการตรวจสอบลักษณะขยะเพื่อให้ทราบถึงชนิดขยะต่าง  ๆ ที่เป็น
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องค์ประกอบของขยะและช่วยให้จ าแนกปริมาณขยะรีไซเคิลในจุดน้ีได้ เนื่องจากระบบการเก็บระบบ
ขยะของชุมชนต่าง ๆ ยังไม่มีการคัดแยกประเภทจากแหล่งก าเนิดไอย่างครบถ้วน ท าให้ขยะที่จะท า
การวิเคราะห์นั้น มีการปะปนกันหลายชนิดและไม่รวมเป็นเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นการสุ่มตัวอย่างจึง
จ าเป็นต้องคัดเลือกให้ได้ตัวแทนที่ดีที่สุดและกองขยะให้เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด และการวิเคราะห์
ลักษณะขยะนั้นได้อ้างอิงตามวิธีมาตรฐาน (Standard method) Designation: D 5231 – 92 
Determination of the composition of unprocessed municipal solid waste (ASTM, 
2016) สามารถเก็บข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยได้ดังนี้ (1) เลือกขยะที่จะเป็น
ตัวแทนของการศึกษาน้ี ปริมาณขยะมูลฝอยรวม เก็บข้อมูลจากการช่ังน้ าหนักขยะมูลฝอยทั้งหมดในน
แต่ละวัน จากรถขยะที่ทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีสามารถจัดเก็บได้ สุ่มเก็บ 4 วันต่อหนึ่งเดือน และ
เก็บทั้งหมด 2 เดือน โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่เปน็งานเทศกาลหรือวันหยุดเพื่อป้องกันการกระจายของ
ข้อมูลที่มากกว่าปกติ และสรุปเป็นค่าเฉลี่ยกิโลกรัมต่อวันและใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) ในการแสดงการกระจายของข้อมูล  (2) ศึกษาลักษณะขยะมูลฝอย เนื่องจาก
ธรรมชาติขอขยะมูลฝอยได้มีลักษณะที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน การด าเนินการโดยยึดกับสถิติจังเป็นไปได้
ยากจึงต้องอาศัยเทคนิคการสุ่มประกอบกับหลักสามัญส านึก และให้เป็นตัวแทนตัวอย่างของวันน้ัน ๆ 
โดยวิธีการเป็นดังนี้  
   1) ให้รถขนส่งขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธานี รวบรวมเทกองขยะทั้งหมดในเขตของ
วันน้ัน ๆ ท าการคลุกเคล้าขยะให้เข้ากันมากที่สุด ประมาณ 15 นาที  
  2) ตักอย่างขยะมูลฝอยประมาณ 1-2 ลูกบาศก์เมตร หรือไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
แล้วน าตัวอย่างขยะมากองรวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุด  
  3) แบ่งขยะออกเป็น 4 ส่วน (Quartering) แล้วเลือกตัวอย่าง 2 ส่วนที่กองอยู่ตรง
ข้ามกันแล้วคัดออกไปก าจัด และส่วนอีก 2 กองอยู่ตรงข้ามกันให้น ามารวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
อีกครั้ง เพื่อกระจายองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในขยะอย่างทั่วถึง แสดงดังภาพ 10 
   4) ท าการ Quartering ต่อไปอีกหลาย ๆ ครั้งจนเหลือขยะไม่ต่ ากว่า 15 กิโลกรัม
เป็นต้นไป จากนั้นจึงน าตัวอย่างขยะที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบขยะโดยการแยกตามกลุ่มของขยะ 
ประกอบไปด้วย (1) ขยะเน่าเปื่อยง่าย (2) เศษไม้ (3) ยาง (4) ผ้า (5) โฟม (6) หนัง (7) ขยะอันตราย 
(8) พลาสติก (9) กระดาษ (10) แก้ว (11) โลหะ (12) อื่น ๆ โดยที่ พลาสติก กระดาษ แก้ว และโลหะ
เป็นขยะรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งท าการช่ังน้ าหนักแต่ละชนิดด้วย 
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ภาพ  10  ปริมาณตัวอย่างขยะและการแบ่งขยะเป็น 4 ส่วน 
 
  5) เปรียบเทียบร้อยละขององค์ประกอบของขยะโดยใช้น้ าหนักขยะแต่ละชนิดเทียบ
กับน้ าหนักรวม ดังสมการ (1) 
 
                                 Ci                 =     Wi x 100                                             --- (1) 
                                                          W 
  เมื่อ  Ci  คือ ร้อยละลักษณะขยะแต่ละชนิด 
   Wi  คือ น้ าหนักขยะมูลฝอยเปียกแตล่ะชนิด (กิโลกรมั) 
   W  คือ น้ าหนักขยะมูลฝอยเปียกทั้งหมด (กิโลกรัม) 
   i คือ 1, 2, 3, ..., n ซึ่งเป็นลักษณะขยะแตล่ะชนิด 
 
  1.2.2 จุด G หรือ บ่อฝังกลบ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล เก็บข้อมูลการจัดการขยะรีไซเคิลโดย
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในบ่อฝังกลบ ประกอบไปด้วยวิธีการด าเนินงานคัดแยกขยะ ปริมาณและ
ลักษณะของขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไปขาย โดยอ้างอิงจากใบเสร็จการซื้อขายขยะรีไซเคิลเป็นระยะเวลา 
3 เดือน 
 1.2.3 จุด F หรือ รถขยะ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล เก็บข้อมูลการจัดการขยะรีไซเคิลโดยการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขับรถขยะ ประกอบไปด้วยวิธีการด าเนินงานคัดแยกขยะระหว่างการขนถ่ายขยะ 
ปริมาณและลักษณะขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไปขาย โดยอ้างอิงจากใบเสร็จการซื้อขายขยะรีไซเคิลเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  
 1.2.4 จุด E และ D หรือ บ้านเรือน-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลและถังขยะ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 
ตามล าดับ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงวิธีการด าเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล และเข้า
สังเกตการณ์โดยการเก็บข้อมูลปริมาณขยะและลักษณะขยะรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง
แยกแหล่งที่มาระหว่างบ้านเรือนและถังขยะ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  

เลือก 

เลือก 

กองขยะประมาณ 1-2 ลบ.ม. 

หรือไม่น้อยกว่า 100 ก.ก. 
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 1.2.5 จุด H หรือ บ้านเรือน-ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายเก็บข้อมูลทุติยภูมิของการจัดการขยะ
อันตราย จากรายงานการจัดการขยะอันตรายของส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีโดยเป็นข้อมูล
ย้อนหลัง 1 ปี 
  1.2.6 จุด A และ B หรือ บ้านเรือน-ถังขยะและถังขยะ-รถขยะ ตามล าดับ เนื่องจะไม่ได้เก็บ
ข้อมูลส่วนน้ีโดยตรงจึงเป็นการใช้สมดุลมวล (Mass balance) ในการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยโดย
ปริมาณขยะที่จุด A ใช้ผลรวมปริมาณขยะของถังขยะ-รถขยะ (B) กับบ้านเรือน-ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล 
(E) ส่วนจุด B ใช้ผลรวมของปริมาณขยะของจุดรถขยะ-บ่อฝังกลบ (C) กับจุดรถขยะ-ร้านรับซื้อขยะรี
ไซเคิล (F) 
 
2. การเก็บข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะของประชากรในเขต 
  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยอาสาสมัครที่อยู่ในกาควบคุมของส านักงานเทศบาล
เมืองอุทัยธานี สุ่มกระจายแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนภายในเขตเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่ง
เนื้อหาของแบบสอบถามนั้น ประกอบไปด้วยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทิ้งขยะ ปริมาณขยะมูลฝอย การ
จัดการขยะรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างข้ึน เป็นต้น เป็นจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 389 
ชุด รายละเอียดแบบสอบถามแสดงในภาคผนวกที่ ค เครื่องมือด าเนินงานวิจัย  
 การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ของพฤติกรรมการจัดการขยะนี้ จะเก็บ
ข้อมูลประชากรที่มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จากประชากรในเขตทั้งหมด 14,808 คน 
ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาเป็นตัวแทน อ้างอิงจากสูตรการค านวนกลุ่มตัวย่างของยามาเน่  
(Yamane, 1967) 
 
 
 
   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได ้
  
 ในปี พ.ศ. 2561 มีประชากร 14,808 คน ก าหนดค่าความคลาดเคลือ่นที่ 5% แทนค่าเป็น 
    n =    14,808 
             1+14,808(0.05)2 
     = 389.48 คน 



 31 

 ดังนั้นต้องใช้แบบสอบถามสุม่อย่างน้อย 390 คน เพื่อให้เปน็ตัวแทนของของประชากรในเขต
เทศบาลเมอืงอทุัยธานีได้ 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การวิเคราะห์ปริมาณขยะรไีซเคลิท้ังหมดในระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกก่อนน าไปก าจัดได้ซึ่งเป็นผลรวมของขยะรีไซเคิลที่
ถูกคัดแยกออกจากทุกสถานที่ในระบบ และจากการวิเคราะห์ลักษณะขยะที่บ่อฝังกลบท าให้ทราบ
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มาถึงบ่อฝังกลบ และหาผลต่างกับขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกออกจากบ่อฝังกลบ 
จึงสามารถวิเคราะห์ขยะรีไซเคิลส่วนที่ไม่ได้ถูกคัดแยกออกแล้วส่งก าจัดในบ่อฝัง  สามารถวิเคราะห์
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกก าจัดบ่อฝังกลบ และประเมินปริมาณขยะรีไซเคิลที่เกิดข้ึนทั้งหมดในระบบ
จากผลรวมของขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ถูกท้ิงบ่อฝังกลบ ซึ่งทุกการค านวนที่กล่าวมาจะอยู่
ในหน่วยร้อยละของขยะทั้งหมด แสดงรายละเอียดดังภาพ 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  11  สมดุลมวลของขยะรีไซเคิลในเขตเทศบาลเมืองอทุัยธานี 
 

3.2 การวิเคราะห์ระบบโลจสิติกส์และองค์ประกอบของของขยะของสถานท่ีตา่ง ๆ 
 จากเก็บข้อมูลโลจิสติกส์และการจัดการขยะของเทศบาลเมืองอุทัยธานีจะท าให้ทราบข้อมูล
ระบบการจัดการขยะในปัจจุบนั สถานที่ที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการไหลของวัสดุ และปริมาณขยะตามจุด
ต่าง จากนั้นจะสรุปเป็นเส้นทางการกระจายของขยะเหล่านี้ ให้อยู่ในรูปแผนผังการเคลื่อนไหลของ
วัสดุ (Flow chart) ของขยะมูลฝอยชุมชนแสดงเป็นปริมาณค่าเฉลี่ยต่อวัน พร้อมจ าแนกชนิดขยะมูล
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ฝอยตามจุดต่าง ๆ และสรุปแผนผังการเคลื่อนที่ของขยะชนิดอื่นประกอบไปด้วย ขยะรีไซเคิล ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะอันตราย  

3.3 การวิเคราะห์พฤติกรรมของประชากรและการน ากลบัมาใช้ใหม่ 
 จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการจดัการขยะ
ของประชากรในเขต เช่น ปริมาณการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะรีไซเคิล ทัศนคติการแยกขยะ วิธีการ
ขายขยะรีไซเคิล เป็นต้น สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกทั้งหมดในแต่ละวัน หลังจากนั้นจะน า
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้มาวิเคราะห์มูลค่าที่เกิดข้ึนโดยอ้างองิจากราคารับซื้อขยะรไีซเคิลโดยเฉลีย่ของ
วงษ์พาณิชย์ (วงษ์พานิชย์, 2562) ซึ่งเป็นราคากลางที่สามารถอ้างอิงได้ทั่วประเทศ มีการข้ึนลงตาม 
กลไกลราคาตลาด แบ่งชนิดของขยะรีไซเคิลประกอบไปด้วย (1) พลาสติก เช่น ขวดน้ าพลาสติก 
ถุงพลาสติกเศษพลาสติกทัว่ไป (2) กระดาษ เช่น เศษกระดาษ ลัง (3) แก้ว เช่น ขวด เศษแก้ว เป็นต้น 
(4)โลหะ เช่น ทองแดง กระป๋อง เศษเหล็ก เป็นต้น และ (5) อื่น ๆ เช่น กากมะพร้าว เทียนไข ที่นอน
นุ่น เป็นต้น แสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง  2  อัตราการซื้อขายโดยเฉลี่ยของขยะรีไซเคิล (วงษ์พานิชย์, 2562) 

ล าดับท่ี ชนิดของขยะรไีซเคลิ ราคา (บาท/กิโลกรัม) 
1 พลาสตกิ 3.39 
2 กระดาษ 3.42 
3 แก้ว 7.30 
4 โลหะ 31.65 
5 อื่น ๆ 2.97 

  
3.4 เปรียบเทียบผลจากความแตกต่างของวิธีการ 

  ใช้วิธีทางสถิติ T-test แบบ One sample test ซึ่งเป็นการตรวจสอบสมมุติฐานความ
แตกต่างของข้อมูลโดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะรีไซเคิลที่เกิดข้ึนในระบบซึ่งใช้นัยส าคัญที่ความ
เช่ือมัน 95% เพื่อท าการเปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างวิธีการส ารวจจริงและการใช้
แบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น ด้วยโปรแกรม SPSS v.16  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
1. สถานท่ีท่ีเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัย 
  การจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ท าให้ได้สถานที่ (Node) ประกอบไปด้วย 1) 
บ้านเรือนซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดขยะ มีประชาชน 2) ถังขยะ 3) รถขยะ ในการก ากับของส านักงานเขต
เทศบาลเมืองอุทัยธานี 4) บ่อฝังกลบ ในการดูแลของส านักงานเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 5) ร้านรับ
ซื้อขยะรีไซเคิลที่อยู่บริเวณเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 6) ศูนย์รวบรวมขยะอันตราย ในการก ากับของ
องค์บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และมีรายะเอียดเพิ่มเติมดังตารางที่ 3  
 
ตาราง  3  สถานที่ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี 

ล าดับ สถานท่ี (Node) รายละเอียดเพ่ิมเติม 
1 บ้านเรอืน มีประชากร 14,808 คน 

ประกอบอาชีพธุรกิจค้าขาย รับจ้างทั่วไป เป็นหลัก  
2 ถังขยะ มีผู้เก็บขยะเก็บกระจายทั่วเขต 

มีเฉพาะขนาด 240 ลิตร จ านวน 706 ใบ  
3 รถขยะ เจ้าหน้าที่จากส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี  

รถขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 คัน 
รถขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 คัน 
มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพียงคันเดียว 

4 บ่อฝงักลบ มีผู้คัดแยก 10 คน โดยเป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 7 คน 
ท าการคัดแยกขยะขายเป็นทั้งอาชีพหลักและเสริม 
ใช้เครื่องมอืขนาดเลก็ทั่วไปในการคัดแยกขยะ เช่นคราด 

5 ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล มีจ านวน 3 ร้าน 
ตั้งอยู่บริเวนชานเมืองทั้งหมด 

6 ศูนย์รวบรวมขยะอันตราย รวมรวมโดยส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี 
มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทั่วเขต  
ส่งต่อไปยงัศูนย์รวบรวมขยะอันตราย  
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2. พฤติกรรมการจัดการขยะของบุลคลท่ีเกี่ยวข้องในสถานท่ีต่าง ๆ 
 จุด (1) บ้านเรือน มีประชากรทั้ งหมด 14,808 คนหรือ 9,506 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพค้าขายเป็นและรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก ประชาชนบางส่วนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อน
ทิ้ง (รายละเอียดแสดงในข้อ 7.ผลการศึกษาการจัดการขยะของจุดบ้านเรือนโดยใช้แบบสอบถาม )  
  จุดที่ (2) ถังขยะ จะมีผู้เก็บขยะมาด าเนินการเก็บขยะกระจายอยู่ทั่วเขต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้
เก็บภายนอกเขตเข้ามาเก็บขยะในเขตน้ี วิธีการเก็บขยะเป็นการใช้แขนล้วงหาขยะรไีซเคิล (ส่วนน้อยที่
ใส่ถุงมือ) สามารถคุ้ยขยะได้เพียงครึ่งถังส่วนบนเนื่องจากถังมีความสูง จากนั้นน าไปสะสมไว้ที่บ้าน ท า
การแบ่งกลุ่มขยะรีไซเคิลเพื่อให้ขายได้ราคาที่สูงสุดแล้วน าไปขายที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ทั้งนี้ขยะ   
รีไซเคิลแต่ละชนิดอาจถูกแยกขายตามร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ให้ราคาดี ขยะที่เหลือในถังขยะจะถูก
รวบรวมโดยรถขยะต่อไป 
  จุดที่ (3) รถขยะ มีรถขยะอัดท้ายขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรจ านวน 3 คัน ในแต่ละคันจะมี
พนักงานประจ ารถจ านวน 3 คน โดยเป็นคนขับ 1 คน และคนรวบรวมขยะท้ายรถอีก 2 คน 
ระยะเวลาท างานเฉลี่ย 6 ช่ัวโมง 5 นาทีต่อวัน ทั้งนี้มีรถขยะเพียงคนเดียวที่ท าการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ระหว่างการด าเนินงานรวบรวมขยะจากถังขยะของพนักงานท้ายรถนั้น ได้มีการหยิบขยะรีไซเคิลจาก
กองขยะในรถขยะใส่กระสอบเท่าที่สามารถเก็บได้ (ใส่ถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน) ขยะที่เหลือจะน าไป
ทิ้งที่บ่อฝังกลบต่อไป เมื่อเลิกงานขนถ่ายขยะแล้วพนักงานจะแบ่งขยะรีไซเคิลที่รวบรวมมากัน จากนั้น
ต่างจะท าการแบ่งกลุ่มขยะรีไซเคิลเพื่อให้ขายได้ราคาที่สูงสุดแล้วน าไปขายที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 
ทั้งนี้ขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดอาจถูกแยกขายตามร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ให้ราคาดี โดยน าไปขายที่ร้าน
รับซื้อขยะรีไซเคิลเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีรถขยะเทท้ายขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 
คัน เก็บขยะในพื้นที่ที่ตกลงกันไว้เช่น ตลาดสด เข้าไปเก็บวันละ 2 รอบ สถานที่ราชการและจุดพิเศษ 
วันละหนึ่งรอบ  
  จุดที่ (4) บ่อฝังกลบ ผู้เก็บขยะภายในบ่อฝังกลบจ านวน 10 คน โดยเป็นผู้หญิง 7 คน ชาย 3 
คน ผู้ที่มาเก็บขยะมีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ระยะเวลาท างานเฉลี่ย 6 ช่ัวโมง/วัน มีบางคนไม่
ได้มาท างานทุกวัน เป็นการขออนุญาตเข้าเก็บขยะที่บ่อฝังกลบต่อส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี
อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อรถขยะมาถึงจะเทขยะที่บ่อฝังกลบ ผู้เก็บขยะจะมาล้อมกองขยะโดยแบ่ง
พื้นที่กัน จากนั้นจะเริ่มคัดแยกขยะรีไซเคิลออกมาอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงานเป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน 
เช่น คราด คัดแยกขยะรีไซเคิลจากกองขยะกองใหญ่ที่จะท าการฝังกลบต่อไป รวบรวมขยะรีไซเคิลที่
ได้ใส่กระสอบ ย้ายกระสอบขยะรีไซเคิลไปยังพื้นที่ของตนเอง แล้วท าการคัดแยกแบ่งกลุ่มขยะรีไซเคิล
เพื่อให้ขายได้ราคาที่สูงสุด เมื่อได้ปริมาณที่เหมาะสมจะน าไปขายที่ร้านซื้อขยะรีไซเคิล 
 จุดที่ (5) ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้มีทั้งหมด 3 ร้าน ซึ่งอยู่บริเวณชาน
เมืองทั้งหมด เป็นร้านที่อยู่ในระบบ 1 ร้านและอยู่นอกระบบ 2 ร้าน ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลเหล่าน้ีจะ
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เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ ระยะเวลาด าเนินการเฉลี่ย 6 ช่ัวโมง/วัน ในหนึ่งสัปดาห์นั้นการรับซื้ อ
ขยะรีไซเคิลจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงแรกของสัปดาห์และมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลงดังภาพ 12  

อันเนื่องมาจากวันอาทิตย์เป็นวันที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกร้านปิดรับซื้อขายท าให้ขยะ      
รีไซเคิลจากบ้านเรือน หน่วยงานราชการและผู้เก็บขยะขายต้องรอ วันถัดไปจึงมีความต้องขายสูงมาก
เป็นพิเศษ ขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลที่รบัซือ้มาจะถูกขายบดอัดให้ให้ปริมาณที่เหมาะสมและส่งต่อไปยัง
โรงงานแปรรูปต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  12  ปริมาณขยะรีไซเคิลทีร่้านรับซื้อจ านวน 2 ร้านในหนึ่งสัปดาห ์
 

จุดที่  (6) ศูนย์รวบรวมขยะอันตราย เป็นจุดทิ้ งขยะอันตรายกระจายอยู่ในเขตเมืองที่
ส านักงานเทศบาลเมอืงอุทยัธานีรับผดิขอบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายและส่งก าจดั
อย่างถูกต้อง ขยะอัตรายพื้นฐานที่มักพบประกอบไปด้วย ถ่านก้อน ขวดสารเคมี หลอดไฟ เป็นต้น  
ขยะอันตรายเหล่านี้จะถูกรวบรวม คัดแยกชนิด บันทึกน้ าหนัก และส่งไปยัง ศูนย์รวบรวมขยะ
อันตราย ที่อยู่ในการดูแลขององค์บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพื่อก าจัดอย่างเหมาะสมต่อไป 
 
3. ลักษณะขยะในสถานท่ีต่าง ๆ 
 จากการตรวจสอบลักษณะขยะที่มายังบ่อฝังกลบ พบว่ามีขยะอินทรีย์เน่าเปื่อยง่าย 64.24% 
เศษไม้ 3.38% ยาง 0.92% ผ้า 3.34% โฟม 0.27% หนัง 0.01% ขยะอันตราย 0.01% พลาสติก 
20.38% กระดาษ 3.21% แก้ว 1.32% โลหะ 0.86% และอื่น ๆ 2.14% ของขยะมูลฝอยชุมชนที่
มาถึงบ่อขยะ ส่วนขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกแล้วน ามาขาย แบ่งประเภทประกอบไปด้วย กระดาษ แก้ว 
พลาสติก โลหะ และอื่น ๆ พบว่าจากบ้านเรือน-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (D) พบขยะรีไซเคิลประเภท

กก./วัน 
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โลหะและแก้วในปริมาณมาก (32.27% และ 30.64% ตามล าดับจากขยะรีไซเคิล 3,060 กิโลกรัม) 
จากถังขยะ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล(E) พบขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โลหะและพลาสติกในปริมาณ
มาก (27.24% 26.74% และ 24.67% ตามล าดับจากขยะรีไซเคิล 120 กิโลกรัม) จากรถขยะ-ร้านรับ
ซื้อขยะรีไซเคิล (F) พบขยะรีไซเคิล ประเภทแก้วมากที่สุด (48.62% จากขยะรีไซเคิล 53 กิโลกรัม) 
และจากบ่อขยะ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (G) พบขยะประเภทแก้วและพลาสติกในปริมาณมาก 
(52.90% และ 34.11% ตามล าดับจากขยะรีไซเคิล 104 กิโลกรัม ลักษณะขยะของจุดรถขยะ-บ่อฝัง
กลบมีปริมาณขยะรีไซเคิล  25.77% ของขยะที่มาถึงบ่อฝังกลบหรือคิดเป็น 21.59% ของขยะทั้งหมด  
 

ตาราง  4  ร้อยละของลักษณะขยะในสถานที่ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 

ชนิดขยะ 
รถขยะ-บ่อฝังกลบ 

(C) 
บ้านเรือน-ร้านรับซื้อขยะ 

(D) 
ถังขยะ-ร้านรับซื้อขยะ 

(E) 
รถขยะ-ร้านรับซื้อขยะ 

(F) 
บ่อฝังกลบ-ร้านรับซื้อขยะ 

(G) 

ขยะเน่าเปื่อย 64.24         
เศษไม ้ 3.38         
ยาง 0.92         
ผ้า 3.34         
โฟม 0.27         
หนัง 0.01         
ขยะอันตราย 0.01         
พลาสติก 20.38 16.28 24.67 28.23 34.11 
กระดาษ 3.21 18.20 27.24 2.53 3.09 
แก้ว 1.32 30.64 18.26 48.62 52.90 
โลหะ 0.86 32.27 26.74 20.18 9.92 
อ่ืนๆ 2.14 2.61 3.06 0.44   

รวม 100 100 100 100 100 

 
4. วิเคราะห์โลจิสติกสข์องขยะชนิดต่าง ๆ 

4.1 สรุปการเคลื่อนท่ีของขยะมูลฝอยรวม 
 การศึกษาโลจิสติกส์ของขยะมูลฝอยชุมชนรวมและวิเคราะห์ปริมาณขยะจากสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะต่าง ๆ ตามสมดุลมวล (Mass balance) ได้ผลแสดงในภาพ 14 โดย
เริ่มต้นจากบ้านเรือนมีขยะมูลฝอยรวม 19,934 กิโลกรัม/วัน หากคิดตามจ านวนประชากรจะมีอัตรา
การสร้างขยะที่ 1.35 กก./วัน/คน โดยเริ่มจากจุดบ้านเรือน ขยะมูลฝอยนี้ถูกคัดแยกเป็นขยะอันตราย
และส่งไปยังศูนย์รวบรวมขยะอันตราย (จุด H) ปริมาณเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/วัน (0.01%) และถูกคัดแยก
เป็นขยะรีไซเคิลแล้วส่งต่อร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (จุด D) ปริมาณเฉลี่ย 3,060 กิโลกรัม/วัน (15.35%) 
นอกจากนี้ยังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ารวจได้จากร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลใน 1 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 
หม้อข้าว 2 เครื่อง หม้อน้ ารถยนต์ 3 เครื่อง แอร์ 2 เครื่อง แบตเตอรี่ขนาดเล็ก 9 เครื่ อง แบตเตอรี่
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รถยนต์ 2 เครื่อง จากจุดนี้ท าให้เหลือขยะจากบ้านเรือนส่งไปยังถังขยะของเทศบาล (จุด A) ปริมาณ
เฉลี่ย 16,873 กิโลกรัม/วัน  
  ที่จุดถังขยะได้มีการคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลแลว้ส่งต่อไปยังรบัซื้อขยะรีไซเคิล (จุด E) ปริมาณ
เฉลี่ย 120 กิโลกรัม/วัน (0.60%) ท าให้เหลือขยะจากถังขยะส่งไปยังรถขยะ (จุด B) ปริมาณเฉลี่ย 
16,753 กิโลกรัม/วัน ซึ่งหลังจากนั้นพนักงานประจ ารถได้คัดแยกขยะรีไซเคิลแล้วส่งไปยังร้านรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลปริมาณเฉลี่ย 53 กิโลกรัม/วัน (0.26%) ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถขยะเพียง
คันเดียว จากจุดน้ีเหลือขยะจากรถขยะส่งไปยังบ่อฝังกลบเฉลี่ย 16,700 กิโลกรัม/วัน  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  13  การคัดแยกขยะรีไซเคิลระหว่างการด าเนินงานขนขยะ 

 

ขยะที่มาถึงยังบ่อฝังกลบจะถูกคัดแยกขยะรไีซเคิลโดยผู้เก็บขยะที่ประจ าอยู่ แล้วส่งไปยังร้าน
รับซื้อขยะรีไซเคิล (จุด G) ในปริมาณเฉลี่ย 103 กิโลกรัม/วัน (0.52%) ท าให้เหลือขยะที่ถูกก าจัดโดย
การฝังกลบปริมาณเฉลี่ย 16,597 กิโลกรัม/วัน (83.26%) ดังนั้นในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีการคัด
แยกขยะมีปริมาณ 3,337 กิโลกรัม/วัน (16.74% ของขยะทั้งหมด) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  14  การคัดแยกขยะรีไซเคิลในบ่อฝงักลบจังหวัดอุทัยธานี 
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  โลจิสติกส์ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ David C. 
และคณะ (2006) ซึ่งกล่าวถึงระบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิลของกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาจะมีการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ “ในระบบ” ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ขนส่งขยะไปยัง
บ่อฝังกลบและมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อการขาย มีการตรวจวัดและติดตามปริมาณขยะสม่ าเสมอ 
และ “นอกระบบ” ที่เกิดจากการคัดแยกขยะโดยประชาชนเองจากจุดต่าง ๆ แล้วน าไปขายโดยไม่มี
การตรวจวัดและติดตามปริมาณขยะ ดังนั้นข้อมูลการจัดการขยะจากเพียงในระบบอย่างเดียวจึงไม่
ครอบคลุมในเขต การเก็บข้อมูลจากทุกสถานที่ของการจัดการจัดการขยะจะท าให้ได้ข้อมูลใกล้เคียง
ความจริงมากขึ้น ลดความคาดเคลื่อนในการประเมินสถานการณ์ขยะและออกแบบการจัดการขยะใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม 
  นอกจากนี้ระบบการจัดการขยะของเขตเทศบาลเมืองอุทัยยังมีความคล้ายกับการศึกษาจาก
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเช่นเมือง João Pessoa ของประเทศบลาซิล (Ibáñez-Forés, Coutinho-
Nóbrega, Bovea, de Mello-Silva, & Lessa-Feitosa-Virgolino, 2018) โดยมีการจัดการขยะสอง
สว่นคือภาครัฐและภาคประชาชนที่ด าเนินการเอง โดยภาครัฐและภาคประชาชนจะมีการคัดแยกขยะ
รีไซเคิลเพื่อน าไปขาย สถานที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะประกอบไปด้วย แหล่งขยะ จุดคัดแยก จุด
จัดเก็บ จุดรับขยะรีไซเคิล และบ่อฝังกลบ สามารถลดขยะได้ 1% ของขยะทั้งหมดต่อปี แสดงฝังการ
เคลื่อนที่ของขยะดังภาพ 16 และประเทศอินเดีย (Pujara, Pathak, Sharma, & Govani, 2019) ที่
แหล่งก าเนิดขยะมาจากชุมชน สถานประกอบการร้านค้า หน่วยงานภาครัฐ และจุดก่อสร้างโดยก่อน
การขนส่งขยะไปยังบ่อฝังกลบจะมีการคัดแยกขยะจากถังขยะเพื่อน าไปการจัดการที่เหมาะสม 
สามารถลดขยะได้ 30% ของขยะทั้งหมดต่อวัน การคัดแยกขยะนี้เป็นส่วนส าคัญในการการลด
ปริมาณขยะก่อนถึงบ่อฝังกลบ  

 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพ  16  ผังการเคลื่อนที่ขยะในเมือง João Pessoa ประเทศบลาซิล (Ibáñez-Forés, et al, 2018) 
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4.2 การเคลื่อนท่ีของขยะรีไซเคิลและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการตรวจสอบลักษณะของขยะรีไซเคิล (ขยะที่อยู่ในกลุ่มพลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ 
และอื่นๆ) ที่บ่อฝังกลบและจากผลต่างระหว่างขยะรีไซเคิลจากลักษณะขยะ (%) กับขยะรีไซเคิลจาก
บ่อฝังกลบ (%) ท าให้ทราบว่ายังมีขยะไซเคิลที่ ถูกก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบอีกในปริมาณ 4,199 
กิโลกรัม/วัน (21.07% ของขยะมูลฝอยทั้งหมด) โดยจากการส ารวจพบว่าเป็นพลาสติก 3,321 
กิโลกรัม/วัน (79.08% ของขยะรีไซเคิลที่ถูกฝังกลบ) กระดาษ 523 กิโลกรัม/วัน (12.46% ของขยะรี
ไซเคิลที่ ถูกฝังกลบ) แก้ว 215 กิโลกรัม/วัน (5.12% ของขยะรีไซเคิลที่ ถูกฝังกลบ) โลหะ 140 
กิโลกรัม/วัน (3.34% ของขยะรีไซเคิลที่ถูกฝังกลบ) ซึ่งในทางปฏิบัติขยะรีไซเคิลที่เหลืออาจมีปริมาณ
ต่ ากว่าน้ีเนื่องจากอาจเสื่อมสภาพจนไม่เหมาะจะน ามารีไซเคิล ส่วนของปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกคัด
แยก 3,337 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเป็นผลรวมจากจุด บ้านเรือน-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (D), ถังขยะ-ร้านรับ
ซื้อ ขยะ (E), รถขยะ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (F) และบ่อฝังกลบ-ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล (G) โดยมาก
จากพลาสติก 578 กิโลกรัม/วัน กระดาษ 594 กิโลกรัม/วัน แก้ว 1,040 กิโลกรัม/วัน โลหะ 1,041 
กิโลกรัม/วัน และอื่น ๆ 84 กิโลกรัม/วัน 
  ดังนั้นจากปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกออก 3,336 กิโลกรัม/วัน ท าได้ผลรวมของขยะรี
ไซเคิลทั้งหมดในระบบได้เป็น 7,535 กิโลกรัม/วัน หรือ 37.78% ของขยะมูลฝอยทั้งหมด โดยขยะรี
ไซเคิลทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยพลาสติก 51.74% กระดาษ 14.82% แก้ว 16.65% โลหะ 15.62 
และอื่น ๆ 1.11% ของขยะรีไซเคิลทั้งหมด 
  การเคลื่อนที่ของขยะรีไซเคิลในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีแสดงในภาพ 17 โดยเริ่มต้นนั้นจะ
ถูกคัดแยกจากประชาชนและผู้รับซื้อขยะและรวบรวมไปขายยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลคิดเป็นปริมาณ 
3,060 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุด บ่งบอกถึงการตระหนักในการใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล
ของประชาชนในพื้นที่ ขยะรีไซเคิลที่เหลือจะถูกทิ้งลงถังขยะในจุดถังขยะนี้เองจะมีผู้เก็บขยะมาคัด
แยกเพื่อน าไปขายต่อร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลคิดเป็นปริมาณ 120 กิโลกรัม/วัน ขยะรีไซเคิลที่เหลือจะ
ถูกรวบรวมโดยรถขยะของส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ระหว่างการขนย้ายขยะไปก าจัดที่บ่อฝัง
กลบนั้น พนักงานรวบรวมขยะท้ายรถจะคัดแยกขยะรไีซเคิลเพื่อน าไปขายต่อยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 
คิดเป็นปริมาณ 53 กิโลกรัม/วัน แล้วขยะรีไซเคิลที่เหลือจะถูกส่งไปยังบ่อฝังกลบ ก่อนการก าจัดด้วย
บ่อฝังกลบนั้นจะมีผู้เก็บขยะที่บ่อฝังกลบท าการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายต่อยังร้านรับซื้อขยะ
รีไซเคิลคิดเป็นปริมาณ 103 กิโลกรัม/วัน  
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ภาพ  17  แสดงการเคลือ่นที่ของขยะรีไซเคิลต่อวันในเขตเทศบาลเมืองอทุัยธานี 
 
  ส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกสน์ั้นไม่พบทีถั่งขยะ รถขยะ และบ่อฝังกลบ พบเฉพาะการขายที่ร้าน
รับซื้อขยะรีไซเคิล จึงสามารถประเมินได้ว่าหากประชาชนในพื้นที่ไม่เก็บไว้หรือต้องการซ่อมแซมแล้ว 
ขยะอิเล็กทรอนิสก์ทั้งหมดที่มีค่าเหล่าน้ีจะถูกคัดแยกไปขายยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลทันทีเนื่องจาก
สามารถขายได้ง่ายและน าไปรีไซเคิลได้ทุกส่วน จากการส ารวจที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลประกอบไป
ด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2 เครื่อง หม้อน้ ารถยนต์ 3 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง แบตเตอรี่ขนาด
เล็ก 9 เครื่อง แบตเตอรี่รถยนต์ 2 เครื่อง 
 
 
 

 
ภาพ  18  แสดงการเคลือ่นที่ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อวันในเขตเทศบาลเมืองอทุัยธานี 

 
4.3 การเคลื่อนท่ีของขยะอันตราย 

  เนื่องจากส านักงานเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีได้มีจุดรับขยะอันตรายกระจายตามจุดต่าง ๆ 
ในชุมชน โดยเริ่มต้นจุดบ้านเรือนมีการสรา้งขยะอันตรายเฉลี่ย 3 กิโลกรัม/วัน ประชาชนบางส่วนที่ให้
ความส าคัญกับทิ้งขยะอันตรายอย่างถูกต้องจะท าการคัดแยกแล้วน าไปวางยังจุดรับขยะอันตราย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมส่งก าจัดต่อไป ซึ่งคิดเป็นปริมาณ 1 กิโลกรัม/วัน ขยะที่ส่งก าจัดอย่างถูกต้อง
นี้พบว่ามี หลอดไฟ เศษอุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขวดสารเคมี และถ่านก้อน ตามล าดับ ส่วนที่ไม่ได้ถูกคัด
แยกจะถูกทิ้งถังขยะแล้วเจ้าหน้าที่จะมารวบรวมเพื่อส่งก าจัดด้วยการฝังกลบในที่สุด  ซึ่งคิดเป็น
ปริมาณ 2 กิโลกรัม/วัน โดยขยะอันตรายส่วนใหญ่ที่พบคือถ่านก้อน  แสดงการเคลื่อนที่ดังภาพ 19 
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ภาพ  19  แสดงการเคลื่อนที่ของขยะอันตรายต่อวันในเขตเทศบาลเมอืงอทุัยธานี 

 
5. มูลคา่การน าขยะกลบัมาใช้ใหม ่
  จากผลการส ารวจ ขยะทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีมีอัตราการเกิดเฉลี่ย 19,934 
กิโลกรัม/วัน และจากผลรวมของขยะรีไซเคิลทุกจุดที่ถูกคัดแยกก่อนก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ จะได้
ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัดเป็นปริมาณเฉลี่ย 3,337 กิโลกรัม/วัน สามารถ
วิเคราะห์เป็นมูลค่าการกลับน าไปใช้ใหม่รวมเฉลี่ย 44,768.80 บาท/วัน โดยเป็นมูลค่าจากพลาสติก 
1,960.13 บาท/วัน กระดาษ 2,032.04 บาท/วัน แก้ว 7,594.05 บาท/วัน โลหะ 32,933.79 บาท/
วัน และอื่น ๆ 248.80 บาท/วัน ประเมินมูลค่าจากการซื้อขายขยะรีไซเคิลในแสดงในตาราง 5 
  นอกเหนือจากนี้ยังมีขยะรีไซเคิลที่ไม่ได้ถูกคัดแยกและฝังกลบไปในปริมาณ 4,199 กิโลกรัม
ต่อวัน สามารถวิเคราะห์เป็นมูลค่าการกลับน าไปใช้ใหม่รวมเฉลี่ย 19,047.35บาท/วัน โดยเป็นมูลค่า
จากพลาสติก 11,258.19 บาท/วัน กระดาษ 1,788.66 บาท/วัน แก้ว 1,569.50 บาท/วัน และโลหะ 
4,431.00 บาท/วัน รายละเอียดมูลค่าขยะรีไซเคิลที่ถูกฝังกลบแสดงในตาราง 6 

 

ตาราง  5  การประเมินมูลค่าของขยะรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกในระบบ 

ชนิดขยะรีไซเคิล 
ราคาขยะโดยเฉลี่ย  

(บาท/กก.) 

ปริมาณขยะท่ีถูกคัดแยก  

(กก./วัน) 

มูลค่าท่ีเกิดขึ้น  

(บาท/วัน) 

พลาสติก 3.39 578 1,959.42 

กระดาษ 3.42 594 2,031.48 

แก้ว 7.30 1,040 7,592.00 

โลหะ 31.65 1,041 32,947.48 

อ่ืน ๆ 2.97 84 249.48 

รวม 3,337 44,780.83 
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ตาราง  6  ประเมินมลูค่าของขยะรีไซเคิลที่ถูกฝงักลบ 

ชนิดขยะรีไซเคิล 
ราคาขยะโดยเฉลี่ย  

(บาท/กก.) 

ปริมาณขยะท่ีถูกคัดแยก  

(กก./วัน) 

มูลค่าท่ีเกิดขึ้น  

(บาท/วัน) 

พลาสติก 3.39 3,321 11,258.19 

กระดาษ 3.42 523 1,788.66 

แก้ว 7.30 215 1,569.50 

โลหะ 31.65 140 4,431.00 

รวม 4,199 19,047.35 

 
6. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการคัดแยกขยะมูลฝอยและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ 

6.1 บ้านเรือน (แหล่งก าเนิดขยะ) 
  จากผลการส ารวจพบว่าในปัจจบุันยังมีขยะอินทรยี์และขยะรีไซเคิลเคลื่อนที่จากจุดบ้านเรือน
ไปจุดบ่อฝังกลบในปริมาณมาก จุดนี้จึงเป็นสถานที่ส าคัญที่ควรเพิ่มการคัดแยกขยะเนื่องจากเป็น
แหล่งก าเนิด ในแต่ละครอบครัวจะมีปริมาณขยะไม่เยอะจึงสามารถท าได้ง่ายและสามารถท าได้ทันที 
ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนและภาครัฐ รณรงค์ให้เห็นความส าคัญของการลดใช้
พลาสติก การคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงผลดีที่
เกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาว ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสะดวกจากการคัดแยกขยะ เช่นสร้างจุด
ทิ้งขยะรีไซเคิลตามสถานที่ส าคัญ หรือจัดตั้งบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในชุมชน มีบริการรถ
รวบรวมขยะอินทรีย์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์อย่างการท าปุ๋ยหมักหรือแก๊สชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนี้
เพื่อให้เกิดผลดีระยะยาวทางภาครัฐต้องก าหนดเป้าหมายการจัดการขยะรีไซเคิล มีการติดตามผล 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงแนวทางการสง่เสริมใหป้ระชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิล พร้อมมช่ีองทางให้ประชาชน
ติดตามข่าวผลของการจัดการขยะรีไซเคิลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้กระตุ้นภาคประชาชนให้มีความสนใจ
มากขึ้น 

6.2 รถขยะ 
  รถขยะเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้จากพนักงานเก็บขยะท้ายรถ แต่ผล
การส ารวจพบว่าการคัดแยกขยะรีไซเคิลนี้เป็นการหารายได้เสริมเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่สนใจเท่าน้ันและ
รถขยะของส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีมีการคัดแยกขยะเพียงคันเดียวจากทั้งหมด 3 คัน ท าให้
การคัดแยกขยะนี้จึงมีปริมาณน้อยกว่าที่ควร ดังนั้นทางต้นสังกัดจึงควรมีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มี
การคัดแยกขยะระหว่างทางของรถขยะทุกคัน เช่นการเพิ่มพนักงานเก็บขยะท้ายรถส าหรับรถขยะทุก
คันให้ท าหน้าที่นี้โดยเฉพาะ จะช่วยท าให้เพิ่มการคัดแยกขยะรีไซเคิลในส่วนนี้ได้มากขึ้น จากปกติที่มี
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การคัดแยกขยะรีไซเคิลเฉลี่ย 53 กิโลกรัม/วัน/คัน หากคัดแยกขยะระหว่างด าเนินการเก็บขยะทั้ง 3 
คัน ประเมินได้ว่าจะมีขยะรีไซเคิลถูกคัดแยกเพิ่มเป็น 3 เท่าจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลปกติ (ปริมาณ
เฉลี่ย 159 กิโลกรัม/วัน/คัน)  
 6.3 ถังขยะ 
 จุดถังขยะเป็นจุดเริ่มต้นที่ใช้รวบรวมขยะจากแหล่งก าเนิดขยะก่อนขนส่งไปก าจัดซึ่งเป็นจุดที่
ดูแลโดยส านักงานเทศบาล ปัจจุบันในพื้นที่มีทั้งหมด 706 ใบ ในแต่ละจุดมีการวางถังขยะแบบไม่แบ่ง
ชนิดขยะเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนจึงมีทางเลือกเดียวในการทิ้งขยะมูลฝอยรวมในจุดนี้ ซึ่งขยะที่มา
รวมกันนั้นจะมีปริมาณมาก ส่งผลให้การคัดแยกขยะเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในจุดบ่อฝังกลบที่มีขยะ
มูลฝอยรวมปริมาณมากจะท าให้ผู้เก็บขยะเกิดความล าบากในการคัดแยกขยะรีไซเคิล มีการคัดแยกได้
ไม่ครอบคลุมและต้องด าเนินการฝังกลบขยะที่เหลือ ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การทิ้งขยะที่คัดแยกจึงเป็นเรื่องส าคัญ นั่นคือการเพิ่มถังขยะขนาดมาตรฐานที่แบ่งชนิดถังขยะไว้
ประกอบไปด้วย ขยะทั่วไป ขยะเปียก (สารอินทรีย์ย่อยสลายง่าย) ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย พร้อม
กับการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทิ้งขยะที่เหมาะสม โดยเริ่มจากจุดที่มีประชากรสัญจรมาก จะท า
ให้มีโอกาศคัดแยกขยะได้มากข้ึน 

6.4 บ่อฝังกลบ 
  จุดบ่อขยะเป็นอีกสถานที่ที่ส าคัญในการลดจ านวนขยะโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลออก
เนื่องจากเป็นจุดสุดท้ายก่อนจะก าจัดขยะมูลฝอยรวมด้วยวิธีการฝัง จากการส ารวจภายในบ่อฝั่งกลบ
พบว่ายังเป็นขยะเน่าสลายง่าย (เศษอาหาร) มากถึง 64.24 % ของขยะมูลฝอยทั้งหมดและยังมีขยะ  
รีไซเคิลที่ถูกฝังกลบอีก 4,199 กิโลกรัม ท าให้บ่อขยะเต็มอย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบการจัดการขยะใน
บ่อขยะยังไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากยังไม่มีระบบการจัดการขยะอินทรีย์เน่าสลายง่ายและการคัด
แยกขยะรีไซเคิลในบ่อฝังกลบจากทางภาครัฐที่ชัดเจน  มีผู้คัดแยกขยะจ านวนน้อยและเครื่องมือใน
การคัดแยกขยะที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่เช่น คราด จึงท าให้สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้เพียงเฉพาะ
พื้นผิวนอกของกองขยะเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะถูกก าจดัด้วยการฝังกลบต่อไปจึงเป็นเหตุให้ขยะรีไซเคิล
ตกค้างที่บ่อฝังกลบในปริมาณมาก ขยะรีไซเคิลที่ถูกฝังกลบส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทพลาสติกเป็น
จ านวนมากเป็นขยะรีไซเคิลที่ราคาต่ าและสกปรกจึงไม่นิยมคัดแยกเพื่อการขาย การลดขยะจึงเป็นอีก
ทางเลือกที่ส าคัญเนื่องจากขยะทั้งสองประเภทนี้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นหากมีระบบ
การจัดการขยะที่เหมาะสม ณ จุดก่อนก าจัดจะช่วยให้ลดปริมาณขยะให้น้อยลง เช่นการเพิ่มสถานที่
คัดแยกขยะโดยใช้เครื่องจักรระบบสายพานส าหรับการคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนก าจัด รวมถึงระบบ
การล้างพลาสติกให้สะอาด จะช่วยเพิ่มมูลค่าขยะกลุ่มนี้ให้มากข้ึน ในส่วนของขยะอินทรีย์เน่าสลาย
นั้นควรมีการท าโครงการผลิตปุ๋ยหมักและแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ที่รวบรวมมาจากชุมชน 
ผลส าเร็จโดยรวมจะท าให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างละเอียดมากข้ึน เพิ่มโอกาสการน ากลับมาใช้
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ประโยชน์ของขยะและลดปริมาณขยะก่อนฝังกลบซึ่งคาดการณ์ว่าจะท าเหลือขยะถูกฝังกลบปริมาณ
เฉลี่ย 1991.41 กิโลกรัม/วัน (9.99 % ของขยะทั้งหมด)  

6.5 รูปแบบระบบการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
  การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการอาศัยความร่วมมือจากการท างานร่วมกัน
จากทุกส่วนในระบบ (Troschinetz & Mihelcic, 2009) จากการศึกษาวิธีการเพิ่มอัตราการรีไซเคิล
ในเมืองก าลังพัฒนาในสถานการณ์การจัดการที่แตกต่างกันของเมือง La Paz ในประเทศโบลิเวีย 
(Ferronato et al., 2019) พบว่ารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิล
ขยะมากที่สุด คือการให้ประชาชนคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปให้มากที่สุดจากแหล่งก าเนิด 
รวมรวบขยะอินทรีย์ทั้งหมดนี้ส่งไปยังจุดท าปุ๋ยหมักหรือท าแก๊สชีวภาพ ข้ันตอนนี้สามารถลดขยะ
อินทรีย์ได้มากถึง 70 % (EuropeanCommission, 2015) ทั้งนี้ส านักงานเทศบาลต้องอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนคือมีจุดรับเศษอาหารหรือรถขยะที่จะมารับเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ต่อไป และ
ในส่วนการคัดแยกขยะรีไซเคิล มีการคัดแยกจากจุดบ้านเรือนโดยประชาชน จุดถังขยะโดยผู้เก็บขยะ 
จุดบ่อฝังกลบโดยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนขยะที่ เหลือจะถูกฝังกลบ ผลที่จะได้คือสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรีไซเคิลขยะได้สูงสุดเฉลี่ย 49% ของขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด รวมไปถึงได้ปุ๋ยหมัก
ที่มีคุณภาพสูงหรือแก๊สชีวภาพ แสดงผังการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน้ีได้ดังภาพ 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  20  รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มปีระสทิธิภาพ (Troschinetz & Mihelcic, 2009) 
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6.5 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการคัดแยกขยะ 
 ปัจจุบันเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลได้เพียง 44.27% ของขยะรี
ไซเคิลในระบบ และอีก 55.72% ของขยะรีไซเคิลในระบบ ถูกฝังกลบ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันในการ
สร้างระบบคัดแยกขยะขยะรีไซเคิลเหล่าน้ีก่อนน าไปทิ้ง จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก 19,051.34 
บาทต่อวัน (เป็นมูลค่ารวม 63,827.38 บาทต่อวัน) ในทางเดียวกันนั้น ขยะอันตรายควรถูกก าจัดอย่าง
เหมาะสม ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไปเพราะมีความเสี่ยงรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเกิดมลพิษ
ทางน้ า มลพิษทางดิน และมลพิษทางอากาศ จากซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบริเวณ
ใกล้เคียง (Ramachandra, Bharath, Kulkarni, & Han, 2018) นอกจากนี้การคัดแยกขยะรีไซเคิล
และขยะอันตรายทั้งหมดอย่างเหมาะสมก่อนฝังกลบจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตได้มากข้ึน 
ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยยืดอายุบ่อฝังกลบให้ยาวนานย่ิงข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
7. ผลการศึกษาการจัดการขยะของจุดบา้นเรือนโดยใช้แบบสอบถาม 
  จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า มีประชากรในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีตอบ
แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการจัดการขยะทั้งหมด 397 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 149 คน เพศหญิง 
248 คน  โดยมีอายุอยู่ในช่วง 21-31 ปีมากที่สุด  เป็นประชากรที่มีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
มากที่สุด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรและค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวตามล าดับ และเป็นประชากรที่มี
รายได้อยู่ในช่วงน้อยกว่า 10,000 บาท มากที่สุด รายละเอียด อาชีพ ช่วงอายุ และช่วงรายได้เพิ่มเติม
แสดงในภาพ 21 22 และ 23 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพ  21  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพ  22  ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  23  ช่วงรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ประชากรในพื้นที่มีการทิ้งขยะเฉลีย่ 0.79 กิโลกรัม/วัน/คน (ปริมาณขยะสูงสุด 7.5 กิโลกรัม/
วัน/คน และต่ าสุด 0.24 กิโลกรัม/วัน/คน และ SD=0.71) โดยเป็นขยะประเภทพลาสติก อาหารและ
กระดาษมากที่สุดตามล าดับ หากเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ 14,808 คน  สามารถ
ประเมินการสร้างขยะได้ 11,653 กิโลกรัมต่อวัน จากผลส ารวจของพฤติกรรมการจัดการขยะรีไซเคิล
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ของประชากรในเขต 397 คนพบว่าเป็นผู้การคัดแยกขยะ 144 คน (36.27%) และผู้ไม่คัดแยกขยะ 
253 คน (63.73%) โดยจ านวนผู้แยกขยะมีความต้องการก าจัดขยะภายในบ้านมากที่สุด 24.69% 
รองลงมาคือการหารายได้เสริมและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 22.94% และ 21.45% ตามล าดับ ส่วน
สาเหตุของผู้ไม่แยกขยะนั้นเกิดจากขาดแรงจูงใจมากที่สุด 37.20% รองลงมาคือความไม่สะดวกหรือมี
ความยุ่งยากในการคัดแยกขยะ และก าไรไม่คุ้มการต่อการคัดแยกขยะ 31.13% และ 21.37% 
ตามล าดับ แสดงรายละเอียดทัศนคติการคัดแยกขยะเพิ่มเติมดังภาพ 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  24  ร้อยละของเหตุผลในการคัดแยกและไม่คัดแยะขยะรีไซเคิลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 จากประชากรผู้คัดแยกขยะรีไซเคิล 114 คน แบ่งเป็นการแยกขยะรีไซเคิลเพื่อการบริจาค 96 
คน (33.33%) และเป็นการแยกเพื่อการขาย 48 คน (66.67%) ส่วนของวิธีขายขยะรีไซเคิลเป็นการ
ขายที่บ้านมากที่สุดจ านวน 93 คน (83.05) ซึ่งแบ่งเป็นการรอรถรับซื้อขยะ 77 คน (65.25%) และ
เป็นการโทรเรยีกผูร้ับซื้อ 21 คน (17.80%) ส่วนที่เหลือจะขายที่ร้านรบัซือ้ขยะรีไซเคิลโดยตรงจ านวน 
20 คน (16.95%) สอดคล้องกับงานวิจัยพฤติกรรมการขายขยะรีไซเคิลที่คัดแยกจากประชาชนใน
กรณีศึกษาชุมชนเมือง Suzhou ในประเทศจีน (Fei, Qu, Wen, Xue, & Zhang, 2016) ที่ประชาชน
จะนิยมขายขยะรีไซเคิลที่บ้านโดยเฉพาะวิธีการขายโดยการรอรถรับซื้อขยะตระเวนในหมูบ้านเป็น
ช่วงๆ จากผลแบบสอบถาม 397 คน จะคัดแยกขยะรีไซเคิลได้ 65.43 กิโลกรัม/วัน หากเทียบกับ
จ านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ สามารถประเมินปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้เฉลี่ย 2440.52 
กิโลกรัม/วัน (กลุ่มขยะรีไซเคิลที่ เป็นที่นิยมขายมากที่สุดคือ พลาสติก 40.38 % แก้ว 24.07% 
กระดาษ 20.28 % และโลหะ 15.27%) 

เหตุผลท่ีไม่แยกขยะ เหตุผลท่ีแยกขยะ 

24.69% 
37.20% 18.20% 

12.72% 

22.94% 
21.45% 

10.29% 

31.13% 

21.37% 
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ภาพ  25  ร้อยละของผู้ด าเนินการจัดการขยะรีไซเคิล 
 

8. การเปรยีบเทียบวิธีการเก็บข้อมูลของขยะ 
 จากการเปรียบเทียบข้อมูลการก่อขยะรีไซเคิลของประชาชด้วยเทคนิค T-test: one 
sample test ระหว่างการก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและจากการส ารวจจริง โดยตั้งสมมุตฐาน H0 = 
2440.5 กก./วัน แสดงถึงไม่แตกต่างกันกับกลุ่มประชากร และ H1 ≠ 2440.5  กก./วัน แสดงถึงมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ) พบว่ามีค่า P-vale 0.356 ซึ่งมากกว่า significant level 0.05 
(ความเช่ือมั่นทางสถิติ 95 %) ในต าแหน่งที่น้อยกว่า เป็นการแสดงถึงอัตราการก่อขยะรีไซเคิลจาก
ส ารวจจริงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ความเช่ือมั่นทางสถิติ 95 % สามารถใช้แบบสอบถาม
นี้ในการส ารวจการก่อขยะรีไซเคิลของประชากรในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ถูกส่งไปยังร้านรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลได้ แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบในตาราง 7 ซึ่งความต่างของขยะรีไซเคิลอีก 619.5 
กิโลกรัมต่อวันนั้น เกิดจากวิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามยังไม่นับการคัดแยกขยะ รีไซเคิลจากจุดอื่น
ที่มีปริมาณมากต่อวันเช่นการคัดแยกขยะรีไซเคิลของแม่บ้านในสถานที่ราชการเป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงมากข้ึน การออกแบบแบบสอบถามจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงปริมาณขยะรี
ไซเคิลในส่วนน้ีด้วย  
 
 
 
 
 

การจัดการขยะท่ีถูกคัดแยก วิธีการขาย 

33.33

% 
63.73% 

36.27% 

66.67% 
83.05% 

16.95

% 

ผู้คัดแยกขยะรไีซเคลิ 
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ตาราง  7  ผลการเปรียบเทียบวิธีการเกบ็ข้อมูลขยะรีไซเคิลด้วย T-test: one sample test 

 
ในส่วนของผลการเก็บข้อมูลปรมิาณขยะมูลฝอยโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ประชาชนในพื้นที่

มีอัตราการสร้างขยะ 0.79 กิโลกรัมต่อวันต่อคน หรือ 11,653 กิโลกรัม/วัน แสดงถึงความแตกต่างกับ
ผลส ารวจจริง ความแตกต่างนี้มีสาเหตุมาจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นการประเมิน
ปริมาณขยะมูลฝอยเพียงเฉพาะจากบ้านเรือนในเขตเท่านั้น ยังไม่รวมการสร้างขยะมูลฝอยจาก   
“แหล่งอื่น” ในเขตที่มีขยะจ านวนมากในแต่ละวันซึ่งมีถังขยะประจ าจุดโดยเฉพาะแบ่งแยกออกจาก
ถังขยะทั่วไป มีรถเก็บขยะด าเนินการจาก 2 สถานที่ประกอบไปด้วย (1) จุดตลาดสด มีการเก็บขยะ
จากรถขยะอัดท้ายขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร วันละ 1 รอบ คิดเป็นน้ าหนัก 30% ของรถขยะ (ประเมิน
จากปริมาตรช่องว่างของรถขยะที่เหลือก่อนเก็บขยะจากตลาด) คิดเป็น 1,272 กิโลกรัม/วัน  และรถ
ขยะอัดท้ายขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร วันละ 2 รอบ คิดเป็น 1,680 กิโลกรัม/วัน จะได้น้ าหนักขยะจาก
ตลาดได้ปริมาณเฉลี่ยรวม 2,952 กิโลกรัม/วัน (2) จุดสถานที่ราชการและจุดพิเศษ เช่นเรือนจ า 
โรงพยาบาล เขตพื้นที่พิเศษที่ไม่มีถังขยะ วันละรอบ คิดเป็นปริมาณ 2,300 กิโลกรัม/วัน ดังนั้นขยะ
จากสถานที่แหล่งอื่นที่กล่าวมามีการขาดไปอย่างน้อยประมาณ 5,252 กิโลกรัม/วัน และเมื่อน ามารวม
กับค่าปริมาณขยะจากแบบสอบถามจะท าให้มีความใกล้เคียงกลับค่าจากการส ารวจจริงมากขึ้น  

แหล่งขยะจากสถานที่ราชการและตลาดที่อยู่ในจุดบ้านเรือน (แหล่งก าเนิดขยะ) เป็นสถานที่
ที่มีเจ้าหน้าที่หรือแม่บ้านคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายเสมอ ส่งผลให้จุดถังขยะที่มากจากแหล่ง
ขยะนี้ไม่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและจากการส ารวจที่ จุดรถขยะนั้น พบว่าไม่มีการคัดแยกขยะ        
รีไซเคิลจากรถขยะที่มาจากตลาดและสถานที่ราชการ ท าให้สรุปได้ว่าขยะรีไซเคิลที่มาจากจุดถังขยะ
และจุดรถขยะแล้วส่งไปยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลนั้นมาจากบ้านเรือนเท่านั้น แต่การศึกษาน้ีไม่ได้เก็บ
ข้อมูลสัดส่วนของขยะรีไซเคิลของบ้านเรือนและแหล่งอื่นในแหล่งก าเนิดขยะ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่
สมบูรณ์จึงควรเก็บข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลจากแหล่งก าเนิดขยะให้ครอบคลุมเช่น ตลาด สถานที่
ราชการ วัด จุดพิเศษที่ทางเทศบาลก าหนดเพื่อสามารถระบุสัดส่วนของขยะรีไซเคิลได้ครบถ้วน 

จากผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาท าให้สรุปการเคลื่อนที่ของขยะในเขตเทศบาลเมือง
อุทัยธานีเกิดจากแหล่งก าเนิดมีขยะรวม 19,934 กิโลกรัม/วัน โดยเริ่มจากจุดบ้านเรือน ขยะมูลฝอยนี้
ถูกคัดแยกเป็นขยะอันตรายและส่งไปยังศูนย์รวบรวมขยะอันตรายปริมาณเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/วัน และ

รีไซเคิล 
ปริมาณ 

(กก./วัน/คน) 
Standard 
deviation 

P-value 
significant 

level 
t 

ส ารวจจรงิ 3060 1639.91 
0.356 0.05 1.00 

แบบสอบถาม 2440.5 - 
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ถูกคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลแล้วส่งต่อร้านรบัซือ้ขยะรีไซเคิลปริมาณเฉลี่ย 3,060 กิโลกรัม/วัน จากจุดน้ี 
ท าให้เหลือขยะจากบ้านเรือนส่งไปยังถังขยะของเทศบาลปริมาณเฉลี่ย 16,873 กิโลกรัม/วัน โดยเป็น
ขยะจากประชาชน (บ้านเรือน) 11,621 กิโลกรัม/วัน และมาจากแหล่งอื่น 5,252 กิโลกรัม/วัน 

 ต่อมาจุดถังขยะได้มีการคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลแล้วส่งต่อไปยังรับซื้อขยะรีไซเคิลปริมาณ
เฉลี่ย 120 กิโลกรัม/วันท าให้เหลือขยะจากถังขยะส่งไปยังรถขยะปริมาณเฉลี่ย 16,753 กิโลกรัม/วัน 
โดยเป็นขยะจากประชาชน (บ้านเรือน) 11,501 กิโลกรัม/วัน และมาจากแหล่งอื่น 5,252 กิโลกรัม/
วัน หลังจากนั้นพนักงานประจ ารถได้คัดแยกขยะรีไซเคิลแล้วส่งไปยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลปริมาณ
เฉลี่ย 53 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากรถขยะเพียงคันเดียว จากจุดน้ีเหลือขยะจาก
รถขยะส่งไปยังบ่อฝังกลบเฉลี่ย 16,700 กิโลกรัม/วัน โดยเป็นขยะจากประชาชน (บ้านเรือน) 11,448 
กิโลกรัม/วัน และมาจากแหล่งอื่น 5,252 กิโลกรัม/วัน 

ขยะที่มาถึงยังบ่อฝังกลบจะถูกคัดแยกขยะรไีซเคิลโดยผู้เก็บขยะที่ประจ าอยู่ แล้วส่งไปยังร้าน
รับซื้อขยะรีไซเคิล (จุด G) ในปริมาณเฉลี่ย 103 กิโลกรัม/วันท าให้เหลอืขยะที่ถูกก าจดัโดยการฝังกลบ
ปริมาณเฉลี่ย 16,597 กิโลกรัม/วัน ดังนั้นในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีการคัดแยกขยะมีปริมาณ 
3,337 กิโลกรัม/วัน แสดงรายละเอียดดังภาพ 26 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีจะมีอัตราการสร้างขยะรวม 19,934 กิโลกรัม/วัน สถานที่ (node) 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีประกอบไปด้วย 1 ) บ้านเรือนซึ่งเป็น

แหล่งก าเนิดขยะ มีประชากรทั้งหมด 14,808 คน 2) ถังขยะ จะมีผู้เก็บขยะมาด าเนินการเก็บขยะ

กระจายอยู่ทั่วเขต วิธีการเก็บขยะเป็นการใช้มือเปล่าค้นหาขยะรีไซเคิลในถังขยะ 3) รถขยะ มีรถขยะ

ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรจ านวน 3 คัน และมีรถขยะชนิดกะบะเทท้ายขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 

2 คัน 4) บ่อฝังกลบ มีผู้เก็บขยะภายในบ่อฝังกลบจ านวน 10 คน ใช้อุปกรณ์ทั่วไปเช่น คราด ถุงมือ 

ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากกองขยะกองใหญ่ก่อนท าการฝังกลบ 5) ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล มี

ทั้งหมด 3 ร้าน เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ 6) ศูนย์รวบรวมขยะอันตราย เป็นจุดทิ้งขยะอันตราย

กระจายอยู่ในเขตเมืองที่ส านักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานีรับผิดชอบ ตรวจสอบลักษณะของขยะมูล

ฝอยของเขตเทศบาลนี้ที่จุดบ่อฝังกลบพบว่ามีขยะอินทรีย์เน่าเปื่อยง่าย 64.24% เศษไม้ 3.38% ยาง 

0.92% ผ้า 3.34% โฟม 0.27% หนัง 0.01% ขยะอันตราย 0.01% พลาสติก 20.38% กระดาษ 

3.21% แก้ว 1.32% โลหะ 0.86% และอื่น ๆ 2.14% ของขยะมูลฝอยที่มาถึงบ่อขยะ 

ขยะมูลฝอยชุมชนมีล าดับการเคลื่อนที่เริ่มจากจุดบ้านเรือนมีการสร้างขยะมูลฝอยปริมาณ

เฉลี่ย 19,934 กิโลกรัม/วัน ประชาชนจะคัดแยกขยะอันตราย 1 กิโลกรัม/วัน และขยะรีไซเคิลออก 

3,060 กิโลกรัม/วัน ขยะที่มูลฝอยชุมชนที่เหลือจะถูกทิ้งลงถังขยะปริมาณเฉลี่ย 16,873 กิโลกรัม/วัน 

ที่จุดถังขยะจะมีผู้เก็บขยะท าการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกเฉลี่ย 120 กิโลกรัม/วัน ท าให้เหลือขยะจาก

ถังขยะส่งไปยังรถขยะปริมาณ 16,753 กิโลกรัม/วัน ที่จุดรถขยะพนักงานประจ ารถจะคัดแยกขยะรี

ไซเคิลออกเฉลี่ย 53 กิโลกรัม/วัน ท าให้เหลือขยะจากรถขยะส่งไปยังบ่อฝังกลบปริมาณเฉลี่ย 16,700 

กิโลกรัม/วัน หลังจากนั้นจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยผู้เก็บขยะประจ าบ่อฝังกลบเฉลี่ย 103 

กิโลกรัม/วัน สุดท้ายแล้วเหลือขยะที่ถูกฝังกลบปริมาณเฉลี่ย 16,597 กิโลกรัม/วัน (83.25% ของขยะ

มูลฝอยทั้งหมด) ขยะที่มีมากที่บ่อฝังกลบคือขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ การคัดแยกขยะกลุ่มนี้ที่

ปลายทางเป็นเรื่องที่ยาก เพื่อให้ลดขยะในส่วนน้ีได้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและเทศบาล 
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รณรงค์ให้มีการคัดแยกเศษอาหารก่อนทิ้งถังขยะแล้วส่งต่อให้หน่วยงานเทศบาลรวบรวมในโครงการ

ท าปุ๋ยหมักหรือแก๊สชีวภาพต่อไป 

ขยะรีไซเคิลในการศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประกอบไปด้วย พลาสติก กระดาษ แก้ว และ

โลหะ  มีล าดับการเคลื่อนที่เริ่มจากจดุบ้านเรือน ประชาชนจะคัดแยกขยะรีไซเคิลส่งต่อร้านรับซื้อขยะ 

ปริมาณเฉลี่ย 3,060 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้มีทั้งการน าไปขายยังร้านรับซื้อขยะเองและขายแก่ผู้รับซื้อขยะ

คนกลาง ท าให้เหลือขยะรีไซเคิลจากบ้านเรือนส่งไปยังถังขยะของเทศบาลปริมาณเฉลี่ย 4,475 

กิโลกรัม/วัน ณ จุดถังขยะได้มีการคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลแล้วส่งต่อไปยังรับซื้อขยะรีไซเคิลในปริมาณ 

120 กิโลกรัมต่อวัน ท าให้เหลือขยะรีไซเคิลจากถังขยะส่งต่อไปยังรถขยะในปริมาณเฉลี่ย 4,355 

กิโลกรัม/วัน ที่จุดรถขยะพนักงานประจ ารถได้คัดแยกขยะรีไซเคิลออก แล้วส่งไปยังร้านรับซื้อขยะรี

ไซเคิลปริมาณเฉลี่ย 53 กิโลกรัม/วัน ท าให้เหลือขยะรีไซเคิลจากรถขยะส่งไปยังบ่อฝังกลบปริมาณ

เฉลี่ย 4,302 กิโลกรัม/วัน หลังจากนั้นจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลแล้วส่งไปยังร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล

ปริมาณ 103 กิโลกรัม/วัน รวมมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเฉลี่ย 3,337 กิโลกรัม/วัน  ท าให้เหลือขยะรี

ไซเคิลที่ฝังกลบปริมาณเฉลี่ย 4,199 กิโลกรัม/วัน (21.07% ของขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด) ขยะรี

ไซเคิลที่ถูกฝังกลบส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทพลาสติกเป็นจ านวนมากเนื่องจากยังมีการถูกใช้โดยภาค

ประชาชนในจ านวนมาก เป็นขยะรีไซเคิลที่ราคาต่ าจึงไม่นิยมคัดแยกเพื่อการขาย การลดพลาสติกลง

ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและเทศบาล รณรงค์ให้ประชาชนลดใช้ รวมถึงคัดแยกตั้งแต่ต้น

ทางก่อนทิ้ง ควรเพิ่มระบบคัดแยกขยะรีไซเคิลที่จุดบ่อฝังกลบ เป็นโรงคัดแยกขยะที่มีเครื่องจักรและ

บุคลากรที่เหมาะสม รวมถึงระบบการล้างพลาสติกซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าขยะกลุ่มนี้ให้มากขึ้น 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายมีล าดับการเคลื่อนที่ไม่ซับซ้อน โดยประชาชนจะน าไป
ขายยังร้านรับซื้อขยะเองและขายแก่ผู้รับซื้อขยะคนกลาง ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะเริ่มจากจุด
บ้านเรือนแล้วเคลื่อนที่ไปยังร้านรับซื้อขยะ (ไม่พบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่อื่น) ประกอบไปด้วย
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2 เครื่อง หม้อน้ ารถยนต์ 3 เครื่อง เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง แบตเตอรี่ขนาดเล็ก 
9 เครื่อง แบตเตอรี่รถยนต์ 2 เครื่อง ส่วนขยะอันตรายนั้นประชาชนจะคัดแยกก่อนทิ้งที่จุดรวบรวม
ขยะอันตรายที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลในปริมาณ 1 กิโลกรัม/วัน ที่เหลือจะถูกส่งผ่านถังขยะ รถ
ขยะ และถึงบ่อขยะในปริมาณเล็กน้อย ดังนั้นขยะทั้งสองชนิดนี้มีระบบการจัดการหมาะสมแล้ว 
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3. ข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้งานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรเก็บข้อมูลหลาย ๆ ช่วงในระยะเวลาหนึ่งปี และ
แต่ละช่วงเวลาน้ันควรด าเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ 2-3 สัปดาห์ต่อเดือน ครอบคลุมวันหยุด
ทั่วไปหรือวันหยุดเทศกาล รวมไปถึงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้าน
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนควรครอบคลุมไปถึงจุดสร้างขยะมูลฝอยในปริมาณมาก เช่นตลาด หรือสถาน
ประกอบการทั่วไป สถานที่ราชการที่มีการสร้างขยะมูลฝอยในเขตด้วยเพื่อให้ผลการส ารวจและ
แบบสอบถามมีความใกล้เคียงกับข้อมูลจริงมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะสามารถแสดงแนวโน้มการกระจาย
และปริมาณขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิลได้ชัดเจน ท าให้พร้อมเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมิน
สถานการณ์ขยะและออกแบบวางแผนการจัดการขยะของเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีหรือสถานที่ที่มี
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอื่น ๆ ในอนาคต 
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