
การแกไ้ข 
ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 
ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ตามนโยบายของรฐับาล 



นโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พั ฒนากระบวนการผลิตทัง้ด้านเกษตรและอตุสาหกรรมท่ีไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม รักษาและฟืน้ฟคูณุภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

 



สถานการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

1. ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและการจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 

      1.1 การจัดการทรัพยากรดนิและการใช้ที่ดนิไม่มีประสิทธิภาพ 

      1.2 พืน้ที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว 

      1.3 ประชากรเพิ่ม และการเร่งรัดการพฒันาเศรษฐกจิท าให้ความต้องการใช้น า้เพิ่มขึน้ 

      1.4 ทรัพยากรแร่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

      1.5 การใช้พลังงานยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่ประหยัดเท่าที่ควร 

      1.6 การใช้ทรัพยากรชายฝ่ังและใต้ทะเล ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ 



สถานการณด์า้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

2.   การเพิ่มของประชากรและเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเส่ือมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาต ิและยังเกิดการแพร่กระจายมลพษิ 

3.   แหล่งธรรมชาต ิและแหล่งศิลปกรรม มีสภาพเส่ือมโทรม 

4.   ประชาชนยังไม่มีความตระหนัก 



วิสยัทศันใ์นการจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

1. ระบบบริหารและจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพในลกัษณะองค์
รวม โดยการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการจากส่วนกลางไปสู่
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ทุกฝ่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รเอกชน ผนึกก าลงัและมี
ส่วนร่วม ตัง้แต่ขัน้ตอนการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดตามตรวจสอบ 

2. ประชาชนมีจิตส านึก และร่วมด าเนินการป้องกนั แก้ไข ฟ้ืนฟคูณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

 





สถานการณม์ลพิษ 

ล าดบั สถานการณ์มลพิษหลกัท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน ร้อยละ อปท. 

1. ขยะมลูฝอยและการจดัการ 76.7 

2 มลพิษทางน ้า 66.1 

3 ส่ิงแวดล้อมเมืองและชมุชน 38 

4 มลพิษทางอากาศ 20.4 

5 มลพิษทางเสียง 18.3 

6 สารอนัตราย/ของเสียอนัตราย 17.6 

7 แหล่งท่องเท่ียว 11.9 

8 ทรพัยากรดิน และการใช้ประโยชน์ 11.2 

9 ทรพัยากรป่าไม้ 2.1 

10 ทรพัยากรแร่ 2.1 



การจดัการขยะมลูฝอย 



สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 

ปี ปริมาณ
ขยะ(ล้าน
ตนั/ปี) 

อตัราการ
เกิดขยะ 

กก./คน/วนั 

การจดัการ 

การก าจดั การน าไปใชป้ระโยชน์ 

ถูกตอ้ง ไมถู่กตอ้ง 

ล้านตนั/ปี ร้อยละ ล้านตนั/ปี ร้อยละ ล้านตนั/ปี ร้อยละ 

2551 23.93 1.03 5.69 23.8 14.79 61.8 3.45 14.4 

2552 24.11 1.04 5.97 24.8 14.28 59.2 3.86 16.0 

2553 24.22 1.04 5.77 23.8 14.55 60.1 3.90 16.1 

2554 25.35 1.08 5.64 22.2 15.61 61.6 4.10 16.2 

2555 24.73 1.05 5.83 23.6 13.62 55.1 5.28 21.2 

2556 26.77 1.15 7.42 27.7 14.20 53.0 5.15 19.2 

2557 26.19 1.11 7.88 30.1 13.49 51.4 4.82 18.4 



ปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน 

1. ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นและมีขยะตกค้างมาก 

2. สถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสชิาการมีไม่เพียงพอ 

3. ขาดความร่วมมือ และความตระหนักของประชาชน 

4. ขาดกฎระเบียบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการขยะ 

5. อตัราค่าธรรมเนียมไม่สะท้อนต้นทุน 

6. ขาดระบบการคัดแยก รวบรวม และขนส่งขยะอนัตราบ 

7.. นโยบายและแนวทางการปฏบิัติไม่มีความยั่งยืน 



มติ คสช. / ค.ร.ม. 

• มต ิคสช. 19 ส.ค. 2557 

• มต ิค.ร.ม. 12 พ.ค.2558  

• มต ิค.ร.ม. 16 ม.ิย.2558 

มอบหมายให ้มท.เป็นหนว่ยงานหลกั 
ในการจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ 



มติ คสช. / ค.ร.ม. 

•มต ิคสช. 26 ส.ค. 2557 

•มต ิค.ร.ม. 3 พ.ค.2559  

•มต ิค.ร.ม. 20 ก.ย.2559 

เห็นชอบ Roadmap ฯ 
แผนแมบ่ทการจดัการขยะมลูฝอยฯ 2559-2564  

และแผนปฏบิตักิาร 1 ปี 



Roadmap  
การจดัการขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย 

ขัน้ตอน แนวทาง 

1.ก าจดัขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสม
(ขยะเดิม) 

1. ส ารวจ ประเมนิเพือ่ปิดหรอืท าแผนฟ้ืนฟู 

2. ฟ้ืนฟูโดย 
    2.1 ปิดสถานที ่หรอืปรบัปรงุใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ 
    2.2 ก าจดัโดยเอกชน หรอืผลติ RDF 

3. กรณีสถานทีก่ าจดัของเอกชน ใหด้ าเนินการใหถ้กูตอ้งตาม
กฎหมาย 



ขัน้ตอน แนวทาง 

2. สร้างรปูแบบ
การจดัการขยะท่ี
เหมาะสม (ขยะ
ใหม่) 

1. จดัระบบคดัแยกตน้ทาง 

แบง่เป็น S,M,L 2. คดัแยกของเสยีอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป 

3. จดัท าระบบการจดัการแบบผสมผสาน แปรรปูขยะเป็น
เชือ้เพลงิ 

4. ปรบัปรงุบ่อขยะตามหลกัสขุาภบิาลเพือ่เพิม่อายกุารใชง้าน 

Roadmap  

การจดัการขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย 



ขัน้ตอน แนวทาง 

3. วางระเบียบ 
มาตรการการ
บริหารขยะฯ ของ
เสียอนัตราย 

1. ออกระเบยีบให ้ผวจ.มอี านาจก ากบัดแูล อปท.ในจงัหวดั 

2. ตัง้กรรมการระดบัจงัหวดั 

3. จดัท าแผนแมบ่ท 

4.พจิารณาผอ่นปรนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. ออกกฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร 

6. ออกเทศบญัญตั/ิขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในการคดัแยกขยะ 

Roadmap  
การจดัการขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย 



ขัน้ตอน แนวทาง 

4. สร้างวินัยคน
ในชาติ 

1. ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายอยา่งจรงิจงั 

2. รณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์

3. สรา้งจติส านึกและวนิยั 

Roadmap  
การจดัการขยะมลูฝอยและขยะอนัตราย 



แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ 
(พ.ศ.2559-2564) 



เป้าหมายรวมรายปีของแผนแมบ่ทฯ 
 

เป้าหมาย 
ปี พ.ศ. / ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ขยะมลูฝอยชุมชนไดร้บัการจดัการ
อยา่งถกูตอ้ง 

50 55 60 65 70 75 

ขยะมลูฝอยตกคา้ง 75 85 95 100 100 100 

ของเสยีอนัตรายชุมชน ไดร้วบรวม
และสง่ไปก าจดั 

5 10 15 20 20 30 

มลูฝอยตดิเชือ้ไดร้บัการก าจดัอยา่ง
ถกูตอ้ง 

80 85 90 95 100 100 

กากอุตสาหกรรม เขา้สูร่ะบบจดัการ 60 70 80 90 100 100 

มกีารคดัแยกขยะทีต่น้ทาง 5 10 20 30 40 50 



กรอบแนวคิด 
หลกัการ  3 Rs (Reduce , Reuse , Recycle)   
ณ แหลง่ก าเนิด ( ๓ ช. ใชน้้อย ใชซ้ ้า ใชใ้หม)่ 

การก าจดัขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายแบบ
ศนูยร์วม และการแปรรปูผลติพลงังาน 

ความรบัผดิชอบและการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น
ในการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย 



แผนปฏิบตัิการ”ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560) 



เป้าประสงค์และตวัชีว้ดั 
ปรมิาณขยะเขา้สูร่ะบบ

ก าจดัลดลง 

มกีารคดัแยกขยะอนัตราย
เพิม่ขึน้ 

มลูฝอยตดิเชือ้และ       
กากอุตสาหกรรมไดร้บั     
การก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 

• ลดลง 5 % เมือ่เทยีบกบั
ปี 2559 

• ทุกหมูบ่า้น/ชมุชน มจีดุ
รวมขยะอนัตราย 

• มลูฝอยตดิเชือ้ 85% 
• กากอุตสาหกรรม 70% 





2 

 แนวทางการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ  
ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย 

ตามมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 มิถนุายน 2558 
 

1 3 2 



 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาแบง่กลุ่มพืน้ท่ี     
                 1. เขตพืน้ท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหลกั 
                 2. เขตพืน้ท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีติดต่อกนัหรือใกล้เคียงกนั   
                 3. ปริมาณขยะมูลฝอย 
                 4. ระยะทางในการขนส่งขยะมูลฝอย 
                 5. การยอมรบัของประชาชนในพืน้ท่ี 

 





  



กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior 
 
 พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย
ของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจดัการส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย 
ของราชการส่วนท้องถ่ิน 

 ให้ รมว. มท. มีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการจดัการส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย 

 ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการจดัการส่ิงปฏิกลูและมลูฝอย 

 มท. สามารถเสนอขอตัง้งบประมาณด้านการจดัการส่ิงปฏิกลู 
และมูลฝอยของ อปท. 

 
๙ 



แนวทางการจดัการมูลฝอยอย่างยัง่ยืน 
                           กระบวนการบริหารจดัการ 
  การคดัแยก → ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การเกบ็ขน → ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีาร และอตัราคา่ธรรมเนียม 
 การก าจดั (อปท. ด าเนินการเอง/รวมกลุ่ม/รว่มลงทุนกบัภาคเอกชน) 
    → ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารในการก าจดั และอตัราคา่ธรรมเนียม 
 อปท. เสนอโครงการ/ตัง้งบประมาณ → ก าหนดให ้มท.           

        ตัง้งบประมาณ 
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มาตรา 19  หา้มมใิหผู้ใ้ดด าเนินกจิการรบัท าการ 
                  เกบ็ ขน หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย  
                  โดยท าเป็นธุรกจิหรอืโดยไดร้บั 
                  ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคดิค่าบรกิาร 
                  เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจาก 
                  เจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
    

พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior 



กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior 

1. การคดัแยก 

1.1 รณรงคส์ร้างจิตส านึก ลดปริมาณมลูฝอย 

1.3 อปท. จดัหาภาชนะรองรบัมลูฝอยแยกประเภท คือ  
     - มลูฝอยทัว่ไป           - มลูฝอยน ากลบัมาใช้ใหม่  
     - มลูฝอยย่อยสลายได้   - มลูฝอยอนัตรายชมุชน 

1.2 ผูก่้อให้เกิดมลูฝอยต้องด าเนินการคดัแยกมลูฝอย 

- ออกประกาศ มท.  (เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการเก่ียวกบัการ
คดัแยก) 



2. การเกบ็และขน 

2.1 จดัหายานพาหนะจดัเกบ็มลูฝอยท่ีคดัแยกแล้วไปยงัสถานท่ีก าจดั 

2.3 ก่อสร้างสถานีรวบรวมมลูฝอยกลาง 

ปัจจบุนั กฎกระทรวง สธ. ก าหนดให้ อปท.จดัเกบ็อตัราค่าธรรมเนียม 
ไม่เกิน 40 บาท/ครวัเรือน/เดือน 

2.2 จดับคุลากรคดัแยก เกบ็และขนมลูฝอย 

- ออกกฎกระทรวง มท. (เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมฯ)  
- ออกประกาศ  มท. (เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข) 

- มท. ศึกษาแล้วไม่เกิน 102 บาท/ครวัเรือน/เดือน  
- อปท. เกบ็ได้เฉล่ีย 20-40 บาท/ครวัเรือน/เดือน เฉล่ีย 23.3 บาท/ครวัเรือน/เดือน  

- อปท. จดัเกบ็ค่าธรรมเนียม 2,302.53 ล้านบาท/ปี 
- อปท. รบัภาระค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 13,000 ล้านบาท/ปี 



กระทรวงมหาดไทย Ministry of Interior 

3. การก าจดั / คดัแยกมูลฝอย ณ สถานท่ีก าจดั 

การฝังกลบอย่าง 
ถกูหลกัสขุาภิบาล 

การเผาในเตาเผา 

การหมกัท าปุ๋ ยและ 
การหมกัท ากา๊ซชีวภาพ 

การก าจดัแบบ
ผสมผสาน 

วิธีอ่ืนตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 

ใหญ่ (L)  
500 ตนั ขึ้นไป/วนั 

กลาง (M)  
300 -500 ตนั/วนั 

เลก็ (S)  
น้อยกว่า 300 ตนั/วนั 

- ออกประกาศ มท. เร่ือง การจดัหา 
  ผลประโยชน์จากผลผลิตมลูฝอย 

 3.1 อปท.ด าเนินการเอง 

3.2 การรวมกลุ่ม อปท. 
  (Clusters) 

เกิน 1,000 ลบ. ส่ง สคร. 

ต า่กว่า 1,000 ลบ. 
มท. พิจารณา 

- ออกประกาศ มท.  
 (เร่ือง หลกัเกณฑวิ์ธีการ
ก าจดั) 
- ออกกฎกระทรวง มท. (เร่ือง    
  อตัราค่าธรรมเนียม ไม่เกิน  
  70 บาท/ครวัเรือน/เดือน) 

 3.3 การร่วมลงทนุกบั
เอกชน 



สรปุสาระส าคญัประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคดัแยก เกบ็ ขน ก าจดัมลูฝอยและการหาประโยชน์จากมลูฝอย พ.ศ. ....  

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและปลกูจิตส านึก/รณรงค ์
ลดปริมาณ เช่น 

  เลีย่งซื้อสนิคา้ทีใ่ชค้ร ัง้เดยีว 

 ใชส้นิคา้ทีส่่งคนืบรรจุภณัฑไ์ด ้เช่น มรีะบบ 
                 มดัจ า – คนืเงนิ 

ใชผ้ลติภณัฑท์ีอ่อกแบบใหใ้ชซ้ ้าได ้เช่น ชนิดเตมิ 

เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสนิคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสตกิ ภาชนะที่
ใส่อาหาร เถ้ามลูสตัว์ ซากสตัว์ หรอืสิง่อื่นใดทีเ่ก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่
เลี้ยงสตัว์ หรอืที่อื่น แต่ไม่รวมถึงมลูฝอยทีเ่ป็นพษิหรอือนัตรายจาก
ชุมชน และมลูฝอยตดิเชือ้  

ทัว่ไป 

น ากลบัมาใชใ้หม ่

ย่อยสลายได ้

ทีเ่ป็นพษิหรอื
อนัตรายชุมชน 

1. ลดปริมาณมลูฝอย 2. คดัแยกมลูฝอย 

ถุง/ภาชนะบรรจุมคีวามแขง็แรงทนทาน ไมร่ ัว่ซมึ 
โดยใหม้ขีอ้ความแสดงแยกประเภท  เพือ่ความสะดวก ให ้
อปท. จดัท าตราสญัลกัษณ์แยกประเภท 

ภาชนะรองรบั ท าจากวสัดุทีท่ าความสะอาดง่าย แขง็แรง มฝีา
ปิดมดิชดิ มขีอ้ความแยกประเภท 

** อปท. จัดให้มีภาชนะรองรับหรือสถานที่ทิ้ งมูลฝอยในที่ สาธารณะ และก าหนดให้ เอกชน 
จดัใหม้ภีาชนะรองรบั โดยแบ่งตามประเภทมลูฝอยและรูปแบบการคดัแยก รวมถงึจดัใหม้ถุีงหรอืภาชนะบรรจุ
มลูฝอยดว้ย** 

อาคารอยู่อาศยัรวม ต้องมทีีพ่กัมลูฝอยรวม หรอื
ภาชนะรองรบัตามประเภทกรณีมมีลูฝอยเกนิกว่า 2 
ลบ.ม.ต่อวนั 

3. เกบ็และขนมลูฝอย 

วิธีการขนส่ง 
ขนส่งจากโรงงานขนส่งโดยรถเกบ็ขนจากจุดก าเนิดไปยงัโรงงาน
คดัแยก 

ขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายมลูฝอย 

รปูแบบการขนถ่าย 

ถงัเคลื่อนที ่น าถงัมาจากทีต่ ัง้ไปยงัทีข่นถ่ายมลูฝอย 
แลว้น ากลบัมาตัง้ทีเ่ดมิ 

ถงัคงที ่ใชร้ถเกบ็ขนมลูฝอยจากภาชนะรองรบั 

การวางแผนการเกบ็ขน  
ให้ก าหนดเส้นทางเก็บมูลฝอยและระยะทาง รวมทัง้
องค์ประกอบอื่นๆ เช่น เส้นทางรถ ความหนาแน่นของจราจร 
จุดสุดทา้ยของเสน้ทาง เป็นตน้  

รถเกบ็ขนมลูฝอย 
มคีวามแขง็แรงทนทาน กรณมีอบใหห้น่วยงานอื่นหรอืเอกชน ให้
มชีือ่ส่วนราชการทัง้2 ดา้นของรถ และมป้ีายแสดงประเภทมลู
ฝอยทีเ่กบ็ขน แบ่งเป็น 5 ความจุ ไดแ้ก่ 3 ลบ.ม., 5-7 ลบ.ม., 7-10 ลบ.
ม., 6-8 ลบ.ม. , 15-20 ตนั 

การด าเนินการ 
จดัรถเก็บขนมูลฝอยแยกตามประเภทหรอืก าหนดวนั
ขนตามประเภทมลูฝอย มรีะบบการท าความสะอาดรถ
เกบ็ขนทีถู่กสุขลกัษณะ 

 สถานีขนถ่าย  
ตัง้อยู่ระหว่างแหล่งก าเนิดกับสถานที่ก าจัดมูลฝอย โดย
หลกัเกณฑก์ารพจิารณา ไดแ้ก่ ระยะทางจากจุดก าเนิด
และสถานีเกิน 40 กม., มกีารใช้ร่วมกนัระหว่างเมอืง, ความ
หนาแน่นของบา้นเรอืน, ตอ้งการลดระยะทาง, ความจ าเป็น 

 
 

“มลูฝอย”  



สถ. ส ารวจขยะมูลฝอยจ านวน 7,776 แห่ง 

ปรมิาณขยะมลูฝอย 

16.48 ลา้นตนั 

รไีซเคลิ 

อนิทรยี ์

ทัว่ไป 

อนัตราย
ชุมชน 

2.5 ลา้นตนั 

4.7 ลา้นตนั 

8.8 ลา้นตนั 

0.2 ลา้นตนั 

28.84 

53.87 

1.75 

คา่ใชจ้า่ยดา้นการจดัการขยะ
มลูฝอย 

จ านวน รอ้ยละ 

15.54 

13,979 ลา้นบาท  

ดา้นบุคลากร 

ดา้นพาหนะ/
เชือ้เพลงิ 

ดา้นการก าจดั
ขยะ 

6,445 ลบ. 

2,358 ลบ. 

3,358 ลบ. 

ดา้นอืน่ๆ 1,817 ลบ. 

46 

17 

24 

13 

ปีงบ 59 ปีงบ 59 

จ านวน รอ้ยละ 

   หมายเหต ุ: ไมร่วมปริมาณขยะมลูฝอย และค่าใช้จ่าย
ของ กทม.  



การเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

พาหนะเกบ็ขนทัง้หมด 9802 คนั 

บุคลากรเกบ็ขน 33,443 คน 

มกีารเกบ็ขนมลูฝอย 4,483 แหง่  

ไมม่กีารเกบ็ขนมลูฝอย 3,293 แหง่  

58 % 

วิธีการก าจดั อปท. 
ด าเนินการ 

2,326 แห่ง 

เอกชน
ด าเนินการ 

772 แห่ง 

เทกองไมค่วบคุม 712 142 

เทกองแบบ
ควบคุม 

245 53 

ฝงักลบ 494 304 

เตาเผา 58 19 

RDF 1 6 

ผลติกระแสไฟฟ้า 0 2 

ผสมผสาน 816 246 

1. มสีถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอย 3,098 แห่ง 
 

3. ไมม่สีถานทีก่ าจดัขยะ 3,293 แหง่ 
*2. สง่มลูฝอยไปก าจดัทีอ่ื่น 1,385 แหง่   

* ม ีอปท. ทีส่่งไปก าจดัทีอ่ื่นและมสีถานทีก่ าจดัขยะดว้ย 

42 % 



กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  การบริหารจดัการขยะของประเทศไทย 

ปัญหาขยะของประเทศไทยในปัจจบุนั 

การก าจดัขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

การจดัการขยะตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง 



สถานการณ์ขยะ 

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

2557 = 29.19 ลา้นตนั 

2558 = 26.85 ลา้นตนั 

2559 = 27.06 ลา้นตนั  

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ (ล้านบาทต่อปี) 

ค่าจดัการขยะ ธรรมเนียมทีเ่กบ็ได ้

ทีผ่า่นมาทอ้งถิน่ตอ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้า่ย
สงูมากแตเ่กบ็คา่ธรรมเนียมไดน้้อย            
ไมส่ะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ ท าใหก้าร 
จดัการขยะไมม่ปีระสทิธภิาพ 

“ 

2,300 ลบ. 
13,00

0 ลบ. 

ต้นทนุท่ีแท้จริง 
ค่าเกบ็ขน 850 
บาทต่อตนั 
ค่าก าจดั 550 
บาทต่อตนั 

ขยะทีเ่พิม่ขึน้ = คา่ใช้จา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

ปญัหาขยะของประเทศไทยในปจัจุบนั 

1 คน ผลิตขยะ 1.14 กก./วนั 

อปท. 

กทม 7,000 ลบ. 500 ลบ. 
ขาดดุล 

17,200 ล้านบาทต่อ
ปี 

” 
20,000 ลบ. 

2,800 
ลบ. 

รวม 



  องค์ประกอบของขยะมลูฝอย 

ไม้ 1 % 

ยาง/หนัง 1 % ผา้ 1 % 
โลหะ 2 % 

อ่ืนๆ 3 % 

พลาสติก 17% เศษอาหาร 63 % 



วงจรการก าจดัขยะในปัจจบุนั 

จ านวนขยะ  
27.06  
ล้านตนั 

ตกค้างในชมุชน 5.67 ล้านตนั 
(ใช้เอง/เผาเอง/กลบเอง/กองท้ิง) 

(20.69%) 

 ก าจดั 15.76 ล้านตนั 
(อปท. 4,711 แห่ง) 

บอ่ฝงักลบ 2,810 แห่ง  
(58.24%) 

รีไซเคิล 5.63 ล้านตนั 
(คดัแยกจากชุมชน อปท.ด าเนินการ 

3R/ธนาคารขยะ) 
(20.80%) 

ก าจดัไม่ถกูหลกัสขุาภิบาล 6.01 ล้าน
ตนั 

(2,482 แห่ง) 
(38.42%) 

7.82 ล้านตนั ฝังกลบ 

0.7 ล้านตนั เผาท าลาย 

0.5 ล้านตนั หมกัเป็น
ปุ๋ ย 

5.81 ล้านตนั 
 โรงงานรีไซเคิล 

ก าจดัถกูหลกัสขุาภิบาล 9.75 ล้านตนั 
( 328 แห่ง) 
(61.58%) 

0.55 ล้านตนั วิธีอ่ืนๆ 

0.18 ล้านตนั รีไซเคิล (คดัแยก
ปลายทาง) 



  ล าดับชัน้ของการจัดการขยะ 



กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ช - น ากลบัมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 
คอื การน าขยะมลูฝอยไปแปรสภาพ
กอ่นเชน่ น าไประดษิฐ,์ แลกสนิคา้ใน
ชมุชน 

  “มาตรการต้นทาง”  

  “ลดขยะตัง้แต่ต้นทาง 
ด้วยหลกั 3ช” 

1 

ช - ใช้น้อย (Reuse) 
คอื การลดการใชท้รพัยากรทีไ่มจ่ าเป็น 
เชน่ ลดถุง, ลดใชพ้ลาสตกิ, ลดใชโ้ฟม 
   

ช - ใช้ซ า้ (Reduce) 
คอื การใชซ้ ้าจนกวา่จะหมดสภาพ 
การใชง้าน เชน่ ใชก้ระดาษสองหน้า, 
ใชถุ้งผา้ 
  

3ช  

1   ลดปรมิาณขยะ ณ ตน้ทาง ตัง้แต่แหลง่ก าเนิดดว้ยหลกั 3ช” 

 

อปท. มีหน้าท่ีในการสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการ ตามมาตรการ 3 ช โดยมี
อ านาจในการออกข้อบญัญติัท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดการบงัคบัใช้ในพืน้ท่ี ตาม พรบ.
รกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 มาตรา 34/1 และประกาศ มท เร่ือง การจดัการมลูฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 
5 



กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  “มาตรการต้นทาง”  
2    คดัแยกขยะ ณ ตน้ทาง ตัง้แต่แหลง่ก าเนิด 

2.1 ขยะครวัเรือน  เปล่ียนจากถงั สู่ ถงุใส 

ขยะย่อย
สลายได ้:  
เศษอาหาร, 
พชื/ผกั 

ขยะทีย่่อย 
สลายยาก :  

ถุงขนม, ถุงพลาสตกิ 
ขยะทีน่ าไปใช้

ประโยชน์ต่อได:้  
ขวดแกว้, ขวด

พลาสตกิ, กระดาษ
,กระป๋อง ฯลฯ  

 

ขยะมพีษิ:  
ถ่านไฟฉาย, 
สเปรย,์ 
หลอดไฟ 

ถงัสี ถงุด าติดสติกเกอรแ์ยกประเภท             ถงุใสแยกประเภท 



ขยะรีไซเคิล 

2  คดัแยกขยะ ณ ตน้ทาง ตัง้แต่แหลง่ก าเนิด 

2.2 ขยะพืน้ท่ีสาธารณะ  จดัวางถงั 2 ประเภท 

ขยะอินทรีย/์
ทัว่ไป 



กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  “มาตรการกลางทาง”  
1. จดัระบบการเกบ็ขนตามวนั เวลา 

สถานท่ี โดย อปท. ปรบัตารางเวลา
และประเภทขยะตามความเหมาะสม
ของปริมาณและพืน้ท่ี 

2. จดัหายานพาหนะในการเกบ็/ขนท่ีเพียงพอ 

แหล่งงบประมาณ 
• รายได ้อปท. 
• เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 

จากรฐับาล 



กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ก า ร จัด ก า ร ขย ะมู ล ฝอย ใน  7 6  จ ั ง ห วัด   

Clusters  
การรวมกลุ่มพืน้ทีใ่นการจดัการขยะมลูฝอยของ อปท. 
โดย อปท. ในพืน้ทีไ่ดร้วมกลุ่มกนัท าบนัทกึขอ้ตกลงใน
การบรหิารจดัการขยะเพือ่การบรหิารจดัการทีม่ ี
ประสทิธภิาพและใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ทัง้นี้ การ
รวมกลุ่มพืน้ทีฯ่ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย
จงัหวดั 
 

324  

กลุ่ม 

  “ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม Cluster”  

มกีารรวมกลุ่มแลว้ 

  “มาตรการปลายทาง”  



ก าจดัมลูฝอยเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ระบบเตาเผาเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

ระบบแปรรปูขยะเป็น RDF 

โรงไฟฟ้า อบต.แพรกษาใหม่ / โรงไฟฟ้า อบจ.ระยอง 

ระบบเผาตรง 

โรงไฟฟ้าหนองแขม กทม. / โรงไฟฟ้า ทน.ขอนแก่น 

  “มาตรการปลายทาง”  • การใช้เทคโนโลยีก าจดัขยะท่ีเหมาะสม 

ข้อดี 
• ก าจดัขยะในปรมิาณมาก

ใหห้มดไป 
• มรีายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 
• ลดคา่ใชจ้า่ยคา่ก าจดั 

ข้อจ ากดั 
• ใชง้บประมาณสงู 
• จะตอ้งมรีะบบการควบคุม

มลพษิ 



การฝังกลบอย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการ  
(Sanitary Landfills) 

การก าจดั 
ด้วยเตาเผาขนาดเลก็ 

  “มาตรการปลายทาง”  • การใช้เทคโนโลยีก าจดัขยะอ่ืนๆ 

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ข้อดี 
• ก าจดัขยะไดห้มดไป 
• มคีวามเหมาะสมส าหรบั

พืน้ทีเ่ฉพาะ เชน่ เกาะซึง่
ปรมิาณขยะไมม่าก 

ข้อจ ากดั 
• ตน้ทุนต่อหน่วยสงู 
• ตอ้งมกีารควบคุม

มลพษิ 

ข้อดี 
• เทคโนโลยไีม่

ยุง่ยากซบัซอ้น 
• การบรหิารจดัการ

งา่ย 

ข้อจ ากดั 
• ใชพ้ืน้ทีจ่ านวนมาก 
• มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ น ้าผวิ

ดนิ  
น ้าใตด้นิ กลิน่ แมลง และพาหะน าโรค 



การหมกัชีวภาพ 

  “มาตรการปลายทาง”  • การใช้เทคโนโลยีก าจดัขยะอ่ืนๆ 

หมกัท าปุ๋ ย หมกักา๊ซชีวภาพ 

ข้อดี 
• ไม่มี

มลพิษ 
• ได้ผลผลิต

และสร้าง
รายได้ 

ข้อจ ากดั 
• ก าจดัได้เฉพาะขยะ

อินทรีย ์
• ต้องมีระบบคดัแยกขยะ

เปียก  
• ใช้เวลาในการย่อยสลาย

ค่อนข้างนาน อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมลู
ฝอยตกค้าง 
 



  การก าจดัขยะในปัจจบุนั 

2.หมกักา๊ซชีวภาพ/ท าปุ๋ ย 

1.บ่อฝังกลบมลูฝอย 2,810 แห่ง 

3.แปรรปูเป็นเชื้อเพลิง (RDF) 

4.โรงก าจดัขยะด้วยการผลิตไฟฟ้า 

ถกูสขุาภิบาล 
382 แห่ง 

ไม่ถกูสขุาภิบาล 2,428 แห่ง 

กระทรวงพลงังาน 
43 โครงการ 

แผนงาน มท. (ยงัไม่ด าเนินการ) 

ร่วมกบัอปท. 8 โครงการ 
( 6 อปท.) 

เอกชน 35 โครงการ 

Quick Win Projects 
( 12 โครงการ) 

แผน 400 MW 

การก าจดั
ขยะใน
ปัจจบุนั 



แสงอาทิตย ์6,000 MW 

 อ่ืนๆ 50,700.06 MW 

ชีวมวล 5,570 MW 

พลงัน ้า 3,282.4 MW 

พลงัลม 3,002 MW 

ขยะ 500 
MW 

พืชพลงังาน 680  MW 

กา๊ซชีวมวล 600 MW 

ก าลงัผลิตไฟฟ้าขยะ คิดเป็น 0.71 % ของก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตตามแผนทัง้หมดในปี 2579 

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามแผน  PDP 2015  
จ านวน  70,335 เมกะวตัต ์ในปี 2579 




