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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้ประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงกรอบกฎหมายที่มีอยู่ทั้งกฎหมาย
สาธารณสุขและกฎหมายรักษาความสะอาด รวมทั้งมีการยกร่างกฎหมายใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน เพ่ือรองรับการจัดการของเสียอันตรายรูปแบบใหม่
ที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหากมีการจัดการไม่ถูกต้อง  

จากการศึกษาที่ผ่านมาของกรมควบคุมมลพิษ คาดว่าในปีพ.ศ. 2560 จะมีของเสียอันตรายเกิดขึ้นใน
ภาคเหนือประมาณ 44,267 ตัน โดยมีอัตราการเกิดของเสียอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอรี่ หลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ และภาชนะบรรจุสารเคมีเฉลี่ย 4.38 กก.ต่อคนต่อปี และอัตราการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 7.75  กก.ต่อคนต่อปี 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการขนส่งไปก าจัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาคเหนือยังไม่มีโรงงานบ าบัดของเสียอันตรายที่ได้
มาตรฐาน และไม่มีโกดังกลางส าหรับกักเก็บของเสียอันตรายที่เก็บรวบรวมได้เพ่ือรอการขนส่งไปก าจัด ท าให้ของเสีย
อันตรายที่ประชาชนและสถานประกอบการให้ความร่วมมือคัดแยกตกค้างอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ  

ในปีงบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชี ยงราย (อบจ.เชียงราย) ได้ร่วมมือกับสถานบัน
อุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1 ต้นแบบ 1 อ าเภอ
ในทั้ง 18 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการพบว่าร้อยละ 97 ของ
ครัวเรือนใน 18 หมู่บ้านต้นแบบให้ความร่วมมือลดและคัดแยกขยะตามเงื่อนไข 3 ข้อ ได้แก่ 1) มีการท าเสวียนเพ่ือ
รองรับขยะอินทรีย์ 2) มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล และ 3) มีการปลูกผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษวัสดุ
อินทรีย์ นอกจากนี้ ครัวเรือนยังได้คัดแยกของเสียอันตรายเพ่ิมเติมจากเงื่อนไขอีกด้วย อย่างไรก็ดี ทาง อปท. ที่มี
หน้าที่จัดการขยะมูลฝอยใน 18 พ้ืนที่ต้นแบบยังไม่มีวิธีการจัดการขยะอันตรายเหล่านี้ ท าให้เกิดเป็นปัญหาในการ
ด าเนินการ 

เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการของเสียอันตรายร่วมกับ อปท. เครือข่าย ในปีงบประมาณ 2560 อบจ.เชียงรายจึงได้
จัดท าโครงการศึกษาวิจัยสร้างฐานข้อมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย เพ่ือพัฒนาระบบอัจฉริยะสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายชุมชนในรูปของศูนย์ข้อมูลกลาง (Central 
Clearing House) โดยจะก าหนดให้ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการจัดเก็บของเสียอันตรายตามประเภทในภาชนะบรรจุ
มาตรฐานตามคู่มือของกรมควบคุมมลพิษ และรายงานข้อมูลปริมาณและจุดกักเก็บผ่านอินเทอร์เนตหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลกลางประมวลผลแสดงปริมาณของเสียอันตราย พร้อมค านวณเส้นทางที่เหมาะสม
และระยะทางที่ต้องใช้ในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ในจังหวัด  



2 

 

การจัดการในรูปแบบนี้เป็นโมเดลใหม่ในประเทศไทยไม่ต้องอาศัยโกดังเก็บรวบรวมกลาง แต่ใช้การกระจาย
ตัวของจุดเก็บรวบรวมในระดับท้องถิ่นประสานเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเยอรมนี และสอดคล้องกับข้อก าหนดเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์รับคืน (Take 
Back Center) ตามร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์
อ่ืน ที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บของเสียอันตรายชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวมได้และการ
รายงานข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เนต  

2) จัดท าระบบต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การด าเนินการจัดการ
ขยะ และในแง่การจัดการข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในก าหนดนโยบายต่อไปได้ 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 

1) เจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่ผ่านการฝึกอบรมการจัดการขยะอันตราย และการใช้งานระบบฐานข้อมูลส าหรับก
สนจัดการขยะอันตราย 

2) บริษัทจัดการขยะอันตรายที่มีใบอนุญาตและรับก าจัดขยะอันตรายจากชุมชน 

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ครอบคลุม อปท.และเส้นทางขนส่งในจังหวัดเชียงราย 1 ระบบ 

2) เจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานระบบจ านวน 100 คน  
3) ข้อมูลปริมาณ ต าแหน่งจุดเก็บรวบรวม และเส้นทางการขนส่งของเสียอันตรายใน 18 อ าเภอของ

จังหวัดเชียงราย 
4) ข้อเสนอส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตรายในรูปแบบคลัสเตอร์  

1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 

1) การพัฒนาฐานข้อมูลปริมาณและจุดเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ๓ กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ ซากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ซากแบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์สารเคมี ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

2) การพัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถท างานได้บน
ระบบปฏิบัติการมือถือและเวบไซต์ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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3) การพัฒนาโปรแกรมการจัดการโลจิสติกต์เพ่ือประมวลผลข้อมูลในการก าหนดเครือข่ายการ
เก็บรวบรวมและเส้นทางการขนส่งขยะของอันตรายจากชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 

1.5.2 ขอบเขตของพื้นที่ 
1) การพัฒนาฐานข้อมูลครอบคลุมขยะของเสียอันตรายชุมชนจากชุมชนและจุดเก็บรวบรวมขยะ

ของเสียอันตรายชุมชนในพ้ืนที่ 18 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย 
2) การประมวลผลข้อมูลในการก าหนดเครือข่ายการเก็บรวบรวมและเส้นทางการขนส่งขยะของ

เสียอันตรายชุมชนจากชุมชนครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชี ยงรายที่เข้าร่วมท า
ข้อตกลงจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนจากชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย 
 

2.1 ของเสียอันตรายชุมชน 

ของเสียอันตราย (Hazardous waste) ก าลังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญส าหรับทั้งประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทยอันเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการใช้สินค้าอุปโภค
บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นตามระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต วัสดุเหลือใช้
และวัสดุที่หมดอายุการใช้งานเป็นจ านวนมาก กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นภาระทั้งในแง่งบประมาณใน
การก าจัดของเสียและภาระต่อสังคม 

กรมควบคุมมลพิษ (2553) ได้ให้ค านิยามของค าว่า “ของเสียอันตราย” (Hazardous Waste) ว่า
หมายความถึง ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนหรือมีลักษณะความเป็นอันตราย ได้แก่ ระเบิดได้ ไวไฟ 
ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง (ออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์) มีพิษ ก่อให้เกิดโรค กัมมันตรังสี ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคือง และอันตรายอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือ
สิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม นิยามดังกล่าวสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และคุณสมบัติที่ระบุในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการ
ควบคุมการเคลื่อนย้านข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัด   

ส่วนค าว่า “ของเสียอันตรายจากชุมชน” (Community Generated Hazardous Waste) หมายความถึง 
ของเสียอันตรายที่มีแหล่งก าเนิดจากบ้านเรือนและสถานประกอบการพาณิชยกรรมในชุมชน เช่น โรงแรม 
สนามบิน ปั๊มน้ ามัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างของเสียจ าพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ ของเสียอันตรายจากชุมชนยังได้รวมถึงแหล่ง
เกษตรกรรมด้วย เช่น กระป๋องบรรจุสารฆ่าแมลง/สารปราบศัตรูพืช1    

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(2554) ได้ให้ค านิยาม “ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว” ว่าหมายถึง ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การบริโภคหรือใช้แล้วที่มีแหล่งก าเนิดจากบ้านเรือน สถานประกอบการพาณิชยกรรมและแหล่งเกษตรกรรม  ซึ่ง
เป็นค านิยามทีค่ล้ายคลึงกับของเสียอันตรายจากชุมชน เพียงแต่เน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการบริโภคหรือใช้งานจาก

                                                 
1 http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_community.html 
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ผู้บริโภค2 ครัวเรือน สถานประกอบการพาณิชยกรรมหรือแหล่งเกษตรกรรม ตัวอย่างของของเสียจ าพวกนี้ ได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วหรือที่เรียกว่า ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste electrical and electronic equipment หรือ WEEE) น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ถ่านไฟฉาย กระป๋องบรรจุ
สารฆ่าแมลง/สารปราบศัตรูพืช เป็นต้น  

ของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมีมากมายหลายชนิดและมีทั้งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและไม่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่า เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีมูลค่า เช่น แบตเตอรี่มือถือที่เสื่อมสภาพ 
หลอดไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ใช้แล้วอ่ืนๆ ที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้แล้ว 
น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว ถ่านไฟฉาย กระป๋องบรรจุสารฆ่าแมลง/สารปราบศัตรูพืช เป็นต้น 

หากพิจารณาในแง่การก ากับดูแลทางกฎหมาย กฎหมายส่วนใหญ่ยังคงมุ่งควบคุมของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรม3  ยังไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยตรง มีเพียง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป โดยไม่มีบทบัญญัติให้คัด
แยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 4 ของเสียอันตรายที่ไม่มีมูลค่ารวมถึง
ชิ้นส่วนที่ไม่มีมูลค่าหลังการถอดแยกโดยผู้ประกอบการรายย่อยมักจะถูกทิ้งร่วมกับมูลฝอยทั่วไปโดยไม่ผ่านการ
บ าบัดและก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ของเสียอันตรายที่น าไปฝังกลบหรือเผาจะท าให้ของเสียอันตราย
รั่วไหลและซึมลงสู่แหล่งน้ าใต้ดินซึ่งสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานจนอาจเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายชุมชน 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายอยู่หลายฉบับ อย่างไรก็ดี 
กฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ควบคุมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลและของเสียอันตรายที่ปล่อยออกมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่สามารถก าหนดได้แน่นอน แต่ยังไม่มี

                                                 
2 ตามพ.ร.บ. คุม้ครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552  ค าว่า "ผู้บริโภค" หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับการบริการจากผู้ประกอบธุรกจิหรือผู้
ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้า หรือรับบริการและ หมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผูไ้ดร้ับ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิไดเ้ป็นผูเ้สียค่าตอบแทนก็ตาม" 
3 อาทิ พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงและประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ 
4 ยกเว้นมูลฝอยตดิเช้ือท่ีมีกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมลูฝอยติดเชือ้ พ.ศ. 2545 ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ก าหนดห้ามมิให้มีการทิ้งมลูฝอยตดิเช้ือในท่ีสาธารณะและให้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคมุดูแล 
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กฎหมายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนโดยตรง ในรายงานนี้จะกล่าวถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายโดยสรุป5 

 

2.2.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   
พ.ร.บ. การสาธารณสุข เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยมิได้มี

บทบัญญัติเพ่ือการจัดการของเสียอันตรายโดยตรงแต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมของเสีย
อันตรายที่เกิดจากชุมชน พ.ร.บ. การสาธารณสุขจึงยังคงเป็นกฎหมายหลักที่ควบคุมของเสียอันตรายที่อยู่นอก
ภาคอุตสาหกรรม อันได้แก่ ขยะมูลฝอยติดเชื้อ และขยะอันตรายจากชุมชนทั้งที่เกิดจากการบริโภคหรือการใช้ใน
ครัวเรือนและที่เกิดจากสถานประกอบการที่ไม่จัดอยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. โรงงาน 

“มูลฝอย” ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   หมายถึง  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
อาหาร เศษสินค้า เศษวัตถ ุถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”   

กฎหมายนี้บัญญัติอ านาจหน้าที่แก่ราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการจัดกา รด้าน
สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข รวมทั้งในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการศึกษานี้ ได้แก่  การเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย มาตรา 18 – 20 บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องการเก็บ 
ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(2) บุคคลใดจะด าเนินกิจการรับเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 19) 
(3) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด และการจัด

ระเบียบในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย รวมตลอดถึงการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ในการเก็บหรือขนสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

(4) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการรับเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย ต้องปฏิบัติ 
ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูงตามลักษณะการให้บริการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บ
ได ้

จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. การสาธารณสุขบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยรวมๆ โดยไม่
มีบทบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เราจึงไม่สามารถใช้กฎหมายนี้เพ่ือจัดการกับ

                                                 
5 เนื้อหาส่วนใหญ่ในบทนี้มาจากกรมควบคุมมลพิษ (2547) รายงานโครงการศึกษาเพื่อยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจดัการของเสีย
อันตราย จัดท าโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รวมทัง้เพิ่มเติมกฎหมายใหม่หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   
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ของเสียอันตรายจากชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี กฎหมายนี้ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ออกข้อก าหนดเพ่ือจัดระเบียบในการเก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้  ซึ่งหมายความว่าราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการแยกของเสียอันตรายออกขยะมูลฝอยทั่วไปได้ นอกจากนี้ กฎหมายยังให้
อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกใบอนุญาตให้เอกชนด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย รวมตลอด
ถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้เอกชนที่ได้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ฉะนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้กฎหมายนี้เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ให้
เอกชนปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นของเสียอันตรายได้เช่นกันการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามมาตรา 32 – 33  

ดังนั้น โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถควบคุมกิจการ
มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งล้วนเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดของเสีย มลพิษ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
กฎหมายนี้ การประกอบกิจการต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นจ านวนไม่เกินอัตราที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งใน
ปัจจุบันมีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด 10,000 บาท  ในกรณีของการควบคุมของเสียหรือขยะอันตราย จะเห็นได้ว่า 
ร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือการรีไซเคิลจะจัดอยู่ ในข่ายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ (13) ข้างบน ซึ่ง
จะต้องขอใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

2.2.2 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 
เป็นกฎหมายที่ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบอาชีพการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า โดยมิได้รับอนุญาต

จากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต “ของเก่า” ตามกฎหมายนี้ หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือจ าหน่าย
โดยประการอ่ืนอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย ผู้ที่ประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ส าหรับ
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ ผู้บังคับการกองทะเบียนกองบัญชาการต ารวจสอบสวน
กลาง กรมต ารวจ ส่วนในเขตจังหวัดอ่ืนๆ ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด6 

กฎหมายฉบับนี้มีความส าคัญต่อการควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า  ซึ่งเป็นของใช้แล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  อย่างไรก็ดี กฎหมายนี้มีบทบาทน้อยในส่วนของ
ร้านค้าของเก่าประเภทวัสดุที่เป็นของเหลือใช้หรือของทิ้งแล้วจากชุมชน (แม้ว่าวัสดุใช้แล้วดังกล่าวอาจจะจัดอยู่ใน
ความหมายของ “ของเก่า” ได้ก็ตาม) ในทางปฏิบัติ กิจการรับซื้อของใช้แล้วเพ่ือน าไปรีไซเคิลมักจะถูกควบคุม
ภายใต้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มากกว่า โดยให้ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ 

                                                 
6 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474, รก. 
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2.2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
ตามกฎหมายนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่อง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ า ทะเลชายฝั่ง น้ าบาดาล อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเรื่องอ่ืนๆ มาตรา 55 ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติออกประกาศก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิดส าหรับควบคุมการระบายน้ าทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษอ่ืนใด
จากแหล่งก าเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายนั้น มาตรา 78 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้บัญญัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น อย่างไรก็ดี มาตรา 79 บัญญัติต่อไปว่า ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้
เฉพาะ ให้รัฐมนตรีฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ประเภทของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใช้สารเคม ีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอย่างอ่ืนให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ
และวิธีการเพ่ือควบคุมการเก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคลื่อนย้าย การน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรการจัดการ การบ าบัด และการก าจัดของเสียอันตรายดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักวิชาที่เก่ียวข้องด้วย 

เป็นที่ถกเถียงกันว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสามารถอาศัย
อ านาจตามมาตรา 79 นี้ เพ่ือบัญญัติมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมของเสียอันตรายในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วได้
หรือไม ่เนื่องจากหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมมักมองว่าการควบคุมของเสียอันตราย
เป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ. โรงงาน แม้จะอาจกล่าวได้
ว่า กรมควบคุมมลพิษน่าจะมีอ านาจด าเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเอกภาพ แต่เท่าที่ผ่านมา ก็ไม่เคยมีการออก
กฎกระทรวงหรือประกาศฯ ในเรื่องการจัดการของเสียอันตรายโดยกรมควบคุมมลพิษแต่อย่างใด การควบคุมของ
เสียอันตรายจากโรงงานจึงเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของเสียอันตรายที่เกิด
จากครัวเรือนก็คงเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขดังกล่าวมาแล้ว 

โดยสรุปแล้ว พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจมากพอสมควร
แก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในการ จัดการของเสียอันตราย แต่อ านาจนี้ก็ถูกใช้ค่อนข้างน้อยมากในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่กับเจ้าพนักงานตามกฎหมายอ่ืนๆ โดยสรุปแล้ว  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจมากพอสมควรแก่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ในการ จัดการ
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ของเสียอันตราย แต่อ านาจนี้ก็ถูกใช้ค่อนข้างน้อยมากในทางปฏิบัติ เนื่องจากความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่กับเจ้า
พนักงานตามกฎหมายอื่นๆ 
  

2.2.4 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
กฎหมายโรงงานเป็นกฎหมายส าคัญในการควบคุมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหรรม  มาตรา 8 ให้

อ านาจแก่รัฐมนตรีฯ ในการออกกฎกระทรวงเพ่ือควบคุมการประกอบกิจการโรงงานในเรื่องต่างๆได้  รวมทั้งเรื่อง 
ที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารหรือลักษณะภายในโรงงาน และก าหนดมาตรฐานและ
วิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน  

อาศัยอ านาจตามมาตรานี้ ได้มีการออกกฎหมายระดับรองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย 
ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 25357 ก าหนดให้โรงงานทุก
ขนาดที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวงฉบับที่  2 และโรงงานทุกขนาดที่ ประกอบกิจการ เกี่ ยวกับการน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นโรงงานประเภท 105 และ 106 และจัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ 3 ซึ่งจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานก่อน จึงจะด าเนินการได้ 
 

2.2.5 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
เป็นกฎหมายส าคัญอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม แม้ว่า 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จะมิใช่กฎหมายที่จัดการกับของเสียอันตรายโดยตรง แต่เท่าที่ผ่านมา กระทรวง
อุตสาหกรรมได้อาศัยอ านาจตามกฎหมายฉบับนี้เพ่ือก าหนดประเภทของเสียเคมีวัตถุตามอนุสัญญาบาเซลให้เป็น
วัตถุอันตราย 

“วัตถุอันตราย” ตาม พ.ร.บ. นี้ หมายถึง วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ี
ก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ. นี้ วัตถุอันตรายแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามระดับของ
อันตราย คือ 

ชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

                                                 
7 ราชกิจจานุเบกษา ตอน 116ก/1 วันท่ี 19 ธันวาคม 2544 
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ชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 

ชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 
มาตรา 18 วรรค 2 ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีฯ ออกประกาศฯ ก าหนดชื่อ หรือคุณสมบัติ และชนิดของวัตถุ

อันตราย ก าหนดเวลาการใช้บังคับ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว และ มาตรา 20 
(1) บัญญัติให้อ านาจแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ78 มีอ านาจออกประกาศก าหนดในเรื่องต่างๆ เช่น องค์ประกอบ
คุณสมบัติ และสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ การน าเข้า การส่งออก การขาย การขนส่งการ
เก็บรักษา การก าจัด การท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง 
หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพ่ือควบคุม ป้องกัน บรรเทาหรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลสัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศฯ  ต่างๆ ภายใต้ พ .ร .บ . ฉบับนี้ ได้แก่ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ของเสียที่เป็นวัตถุอันตรายไว้ในบัญชี ข. แนบ
ท้ายประกาศฯรวมทั้งสิ้น 114 รายการ ซึ่งในจ านวนนี้ประกอบด้วยของเสียเคมีวัตถุ 61 ชนิด และของเสียที่เป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องซักผ้า เครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรสาร เครื่องสื่อสารเคลื่อนที่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงชิ้นส่วน
อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย  ทั้งของเสียเคมีวัตถุ และ WEEE ในบัญชีนี้จัดเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนจึงจะประกอบกิจการได ้

ส าหรับโทษตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ประกอบด้วยโทษทางแพ่งและทางอาญา กล่าวคือ ก าหนดความรับ
ผิดทางแพ่งแก่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตราย 
ตลอดจนนายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากวัตถุอันตราย เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายเอง9 ในกรณีที่รัฐต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายให้คืนสู่สภาพเดิม หรือสภาพ
ใกล้เคียงสภาพเดิม ก็ให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่รัฐได้10 นอกจากนี้ยังก าหนด

                                                 
8 ตามมาตรา 5 รัฐมนตรีฯ ผู้รับผิดชอบ ได้แก ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
9 มาตรา 57 – 68 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
10 มาตรา 69 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
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ความรับผิดทางอาญา11 กล่าวคือ ส าหรับของเสียอันตรายที่เป็นเคมีวัตถุซึ่งตามประกาศกระทรวงฯถือว่าเป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 นั้น หากมีการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกฎหมายก าหนด
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ12 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 254613 ออกเป็นประกาศ
กระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (1) ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย  เพ่ือให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางบกมีความปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยควบคุมการขนส่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงผู้รับปลายทาง ทั้งนี้ ในข้อ 4 ของประกาศ
ฯ ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ขนส่ง ผู้ขับรถ ผู้รับ และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2545   รวมทั้งจะต้องน าแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ (Fixed Tanks) ที่ใช้บรรจุวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบไปขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ข้อ 6)    

2.2.6 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
เป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการขนส่งทางบก เงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่

ว่าจะเป็นการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ วางข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง การชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดจากการขนส่ง มาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งว่าต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง  มีเครื่องอุปกรณ์ 
และส่วนควบที่ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การตรวจสภาพรถ การออกใบอนุญาตผู้ประจ ารถ ได้แก่ ผู้ขับ
รถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ ผู้บริการ และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถ เป็นต้น 

อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. นี้ กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายควบคุมการขนส่งวัตถุอันตรายที่ส าคัญ   
ได้แก่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดประเภท หรือชนิด และลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับ
รถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 วันที่ 4 มกราคม 254414 ก าหนดให้ผู้ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่
ถังบรรทุกมีความจุเกินกว่า 1,000 ลิตร รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงที่ถังที่ใช้ในการบรรทุกเฉพาะวัตถุอันตรายมีความจุ
เกินกว่า 1,000 ลิตร รถที่ใช้ในการบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด สารพิษและสารติดเชื้อ และวัตถุ
กัมมันตรังสี รถที่ใช้บรรทุกวัตถุอันตรายที่เป็นก๊าซหรือก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะ  โดยมีปริมาณรวมกันเกินกว่า 
1,000 ลิตร หรือมีน้ าหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม และรถที่ใช้บรรทุกวัตถุอันตรายที่เป็นของเหลวบรรจุใน
ภาชนะ โดยมีปริมาณรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือเป็นของแข็งที่มีน้ าหนักรวมกันเกินกว่า 1,000 กิโลกรัม 
หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินกว่า 1,000 ลิตร หรือเกินกว่า 1,000 กิโลกรัมอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเป็นผู้ขับรถที่

                                                 
11 มาตรา 70 – 89 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
12 มาตรา 73 พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
13 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 128 ง ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
14 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนท่ี 11 ง วันท่ี 6 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2544 
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ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4 (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ) ตามมาตรา 95 
ของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การติดป้ายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 254315 ก าหนดให้รถบรรทุกวัตถุอันตรายต้องมีอักษรและภาพแสดงความเสี่ยงตามประเภท
ของวัตถุอันตรายเครื่องหมายแสดงหมายเลขสหประชาชาติ  (UN number) ในกรณีที่เป็นรถที่ติดตั้งถังบรรทุก 
หรือรถที่บรรทุกวัตถุอันตรายไปเพียงชนิดเดียว เครื่องหมายแสดงการบรรทุกสารอุณหภูมิสูง ในกรณีทีบ่รรทุกวัตถุ
อันตรายเบ็ดเตล็ดที่เป็นของเหลวมีอุณหภูมิตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือเป็นของแข็งที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 
240 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก าหนดลักษณะของตัวอักษรและภาพที่แสดงความเสี่ยงตามตัวอย่างท้ายประกาศฯ การ
ติดแผ่นป้ายแสดงความเสี่ยง เช่น ต้องติดตั้งที่ด้านข้างรถอย่างน้อย 2 ข้าง เป็นต้น ส าหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
ที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ได้แก่ รถบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิด สารติดเชื้อ และวัสดุกัมมันตรังสี และ
รถบรรทุกวัตถุอันตรายประเภทอ่ืนที่มีปริมาตรของถังบรรทุกรวมกันเกินกว่า  1,000 ลิตร หรือมีปริมาณของวัตถุ
อันตรายรวมกันเกิน 1,000 ลิตร หรือเกิน 1,000 กิโลกรัม แล้วแต่กรณี 

 
2.2.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

2542 
กฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวางในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 บัญญัติอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และอบต. ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นไว้  31 ประการ ซึ่งรวมถึงอ านาจหน้าที่ในการ
ก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย เช่นเดียวกัน มาตรา 17 บัญญัติให้ อบจ. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะไว้รวมทั้งสิ้น 29 ประการ ซึ่งรวมถึงการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

แม้ว่าอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอยู่แล้วภายใต้ พ.ร. บ. การสาธารณสุข แต่ความแตกต่างส าคัญก็คือ พ.ร.บ. การสาธารณสุขบัญญัติให้
ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยได้ไม่เกินอัตราตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง แต่ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ไม่ได้บัญญัติข้อจ ากัดดังกล่าวไว้ แต่
บัญญัติให้เทศบาล อบต. และ อบจ. มีรายได้จากแหล่งต่างๆ รวมทั้ง “ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ หรือผู้
ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น”16 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการน าเอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการ

                                                 
15 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 27 ง วันท่ี 22 มีนาคม 2544 
16 มาตรา 23 (19) และ มาตรา 24 (12) พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 
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สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ซึ่งรวมถึงเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีของเสียอันตรายรวมอยู่ด้วยและการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการดังกล่าว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักของทุกประเทศในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วแม้รูปแบบและขอบเขตตลอดจนภาระรับผิดชอบทางการเงินในการจัดการอาจแตกต่างกันไป
ตามข้อก าหนดทางกฎหมาย (ขอบเขตที่ให้ผู้ผลิตเข้ามามีส่วนรับผิดชอบในการเก็บขนและ/หรือสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย) ในส่วนของประเทศไทย โครงการศึกษาที่ผ่านมาและข้อเสนอเชิงนโยบายในยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) ได้เสนอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกหลักของระบบการจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (รวมทั้งซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) โดยอปท. จะมีบทบาทตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การบริการเก็บขน 
รวมไปถึงการบริหารจัดการและก ากับดูแลกลไกส าคัญของระบบ 

  
2.2.8 บทวิเคราะห์ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย  แต่ส่วนใหญ่เป็น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหรรม  ซึ่งมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการ
นิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส าหรับของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิดอ่ืนๆโดยเฉพาะของเสีย
อันตรายที่เกิดจากชุมชน ทั้งท่ีเกิดจากการบริโภคหรือใช้ในครัวเรือน และท่ีเกิดจากกิจกรรมของสถานประกอบการ
ที่อยู่นอกการควบคุมของกฎหมายโรงงานนั้น ยังไม่มีกฎหมายที่มุ่งจัดการของเสียอันตรายเหล่านี้โดยตรง มีเพียง 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูล 

ส าหรับขยะอันตรายอ่ืนๆ ที่มิใช่ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยติดเชื้อนั้นประเทศ
ไทยยังไม่มีกฎหมาย หรือหน่วยงานใดรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ทั้งๆ ที่ขยะอันตรายเหล่านี้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นของชุมชน ขยะอันตรายจากชุมชนจึงยังคง
ถูกทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายโดยไม่มีการคัดแยกในบรรดาขยะอันตรายจากชุมชนนี้ มีขยะบาง
ประเภทที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น แบตเตอรี่เก่าจากยานยนต์ หรือน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ขยะเหล่านี้จึงถูก
รวบรวมหรือจัดเก็บโดยระบบการจัดการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว  เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้แล้วจะถูกเก็บ
รวบรวมโดยอู่รถที่ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ แล้วน าไปขายให้ร้านที่รับซื้อแบตเตอรี่เก่าในอัตราลูกละประมาณ 50 
- 70 บาท แบตเตอรี่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกน าไปหลอมเอาตะกั่ว และพลาสติกเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ เช่นเดียวกัน 
น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว ส่วนใหญ่จะถูกซื้อจากอู่รถและปั๊มน้ ามันเพ่ือน าไปเป็นเชื้อเพลิง หรือรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ รวมทั้งการผลิตน้ ามันหล่อลื่นปลอม เป็นต้นในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายส าหรับการจัดการของ
เสียอันตราย เหล่านี้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาคู่มือส าหรับ อปท. ใน
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้ได้มาตรฐานดังที่จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 
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2.3 การจัดการของเสียอันตราย 

 เนื้อหาในส่วนนี้อ้างอิงมาจาก “คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บ
รวบรวม ขนส่ง และก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน” (คพ.04-063) ของกรมควบคุมมลพิษ (2550) โดยกรม
ควบคุมมลพิษแบ่งขั้นตอนการจัดการของเสียอันตรายออกเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 : การสร้างกลไกลการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทางเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยต่อสุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 2 : การแยกทิ้ง เป็นการก าหนดวิธีการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทางและจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมจะท าให้การจัดการขั้นต่อไปสะดวก และสามารถลดการปนเปื้อนของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม
ได้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน สามารถท าได้หลายรูปแบบ ขึ้นกับความพร้อม
ในด้านต่างๆ ของ อปท. เช่น การเก็บรวบรวมริมถนน การเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับของเสียอันตรายจาก
ชุมชนตามจุดทิ้งท่ีก าหนด หรือ การจัดให้มีวันพิเศษเพ่ือรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ
รูปแบบต้องจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ อาทิเช่น ภาชนะบรรจุและพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 : การเก็บกัก เป็นการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่เก็บได้จากชุมชนให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
การขนส่งไปก าจัดและต้องไม่เก็บรวบรวมไว้ในระยะเวลาที่นานเกินไป จะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล และ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการเตรียมงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ขั้นตอนที่ 5 : การขนส่งของเสียอันตราย ที่เก็บรวบรวมไว้ในสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน 
เมื่อมีจ านวนมากพอจะต้องส่งไปก าจัดหรือรีไซเคิลโดยเอกชนที่ได้รับอนุญาต และต้องขนส่งของเสียอันตรายให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ขัน้ตอนที่ 6 : การรีไซเคิลของเสียอันตราย เป็นการแยกของเสียอันตรายจากชุมชนที่มีศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย โดยการแยกส่งไปยังโรงงานรับรีไซเคิลโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 7 : การบ าบัดหรือก าจัดของเสียอันตรายของเสียอันตรายจากชุมชนที่ไม่สามารถน ากลับไปใช้
ประโยชน์ได้จะน าไปก าจัดโดยการฝังกลบ หรือการเผาซึ่งจะต้องด าเนินการโดยเอกชน 
 
 ในที่นี้จะแสดงเนื้อหาในส่วนของการจัดการในขั้นตอนที่ 1-4 ซึ่งเป็นหน้าที่ขง อปท. โดยตรง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจถึงมาตรฐานในการจัดการของเสียอันตราย เพ่ือให้สามารถประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต
ในการด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5-7 ต่อไป 
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2.3.1 การสร้างกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชน 

การควบคุมการทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านเรือนและสถานประกอบการในชุมชนแยกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไปอย่างถูกวิธีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในระยะยาวได้ดีที่สุด ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของอันตรายจากชุมชน
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยการกิจกรรมให้ประชาชนได้ทดลอง
ปฏิบัติการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนจริง มีก าหนดเวลาที่ชัดเจน และมีแรงจูงใจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็ก
และเยาวชนจึงมีความส าคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ม าก 
ท าให้มีโอกาสสื่อสารข้อมูลโครงการ และให้ความรู้ความเข้าใจของเสียอันตรายจากชุมชนกับผู้ปกครองและ
เยาวชนได้เป็นอย่างดี รูปแบบกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ อปท. สามารถปฏิบัติได้โดยสะดวก
และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนทั่วไป มีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ 
 

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
การสร้างแรงจูงใจการคัดแยกของเสียอันตรายซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างมูลค่าของของเสียอันตรายผ่านการ

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สินค้าอุปโภค บริโภคเป็นของรางวัล หรือถ้าต้องการให้มีความ
ต่อเนื่องอาจใช้ลักษณะของธนาคารขยะรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรม ของเสียอันตรายสะสมแต้มเพ่ือแลก
ของรางวัลที่มีมูลค่ามากขึ้น อาจจะจัดร่วมกับขยะรีไซเคิลเพื่อลดงบประมาณในการด าเนินงานของ อปท. เนื่องจาก
ขยะรีไซเคิลมีมูลค่าและส่วนต่างทางการตลาดสามารถน ามาใช้เป็นงบประมาณส าหรับของเสียอันตรายจากชุมชน
ได้อย่างไรก็ตาม อปท. ต้องจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมรวมทั้งควรมีการ
ติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนต่อกา รคัด
แยกของเสียอันตรายจากชุมชน หากพบว่าประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจลดความถี่ในการจัดเฉพาะ
โอกาสที่ส าคัญเท่านั้น ตัวอย่างกิจกรรมที่เหมาะสมมีดังนี้ 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 
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รูปที ่ 2.1 กิจกรรมสอยดาวกับนายมีพิษ 
 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ 
 การสร้างความรู้แก่ประชาชน ต้องใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย และสามารถดึงดูดความสนใจจาก
ประชาชนได้โดยสื่อที่เลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์ หรือจัดกลุ่มประชุมย่อย จัดอบรม จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน 
หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสส าคัญ ซึ่งจะต้อสร้างความสนใจและมีความถี่ในการน าเสนอที่เหมาะสม
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้จดจ า หรือให้ความสนใจติดตามต่อ และต้องมีความหลากหลายของรูปแบบทั้งภาพ
กว้างและเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

รูปที ่ 2.2 ตัวอย่างสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 

 การติดตามประเมินผล 
 อปท. ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานจากประชาชนหรือสถานประกอบการ  เพ่ือประเมิน
ทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปรวมทั้งชี้แจงความเข้าใจและขอความร่วมมือของการจัดการของเสีย
อันตรายอย่างถูกวิธี และจัดท าฐานข้อมูลการเข้าร่วมของประชาชน ส าหรับการใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลควรด าเนินการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากแบบฟอร์มการรายงานผลปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ อปท. เทียบกับปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยควรตั้งเป้าหมายการด าเนินงานรายปีที่
สามารถจูงใจผู้ปฏิบัติงานได้และจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ  เช่น 
รูปแบบและความถี่ของการจัดกิจกรรม การเก็บรวบรวม การรับทราบข้อมูลการกิจกรรมของ อปท. และความ
ต้องการให้จัดกิจกรรม เป็นต้น 
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2.3.2 การแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน 

ผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน มีหลายประเภทสามารถท าปฏิกิริยากันได้หรือไม่
เข้ากันและอาจเสริมความเป็นอันตรายเพ่ิมอีกหากบรรจุรวมกันหรือไม่แยกกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน ชนิด ประเภทและคุณสมบัติความเป็นพิษ แสดงดังตารางที่ 1 

รูปแบบการแยกท้ิง 
รูปแบบการแยกท้ิงที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ อปท. ทั่วไปมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ดังนี้ 

1) การแยกท้ิงหน้าบ้านตามเวลา 

เป็นการทิ้งของเสียอันตรายหน้าบ้านเรือน โดยขอความร่วมมือของประชาชนคัดแยกของเสียอันตราย ใส่
ถุงที่สามารถมองเห็นภายในได้หรือใส่ภาชนะที่เหมาะสมแล้วน ามาทิ้งไว้หน้าบ้าน เพ่ือให้ อปท. เก็บรวบรวม ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี 

o อปท นัดหมายวันและเวลาทิ้งที่แน่นอน เดือนละ 1 ถึง 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 90 วัน เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ของเสียอันตรายถูกเก็บไว้หน้าบ้านนานเกินกว่าที่ก าหนด  และจัดเก็บโดยรถเก็บ

รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ 

o เก็บพร้อมกับรถเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนแยกของเสียอันตรายจาก

ชุมชนวางไว้ข้างถังขยะมูลฝอยทั่วไป  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บแยกใส่ช่องเก็บของเสีย

อันตรายที่ท าขึ้นโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 1 รายการตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

 
ตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน 

รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ประเภท
ภาชนะ 
(รหัส)4 

คุณสมบัติ1 ค าอธิบายชนิดและประเภท รหัส 6 หลัก2 

กลุ่มภาชนะบรรจุสารเคมี 
- ภาชนะบรรจุสารเคมีอ่ืนๆที่

ไม่ใช่กระป๋องสเปรย์ เช่น 

ภาชนะบรรจุน้ ามัน ทินเนอร์ 

สารฆ่าแมลง/ก าจัดศัตรูพืช 

- ภาชนะบรรจุสารเคมีจ าพวก

กระป๋องสเปรย์ 

HM: Toxic 
HM: 
Ignitable, 
Toxic 

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมี
เศษสารอันตรายตกค้าง  
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะที่มี 
solid porous matrix ทีเ่ป็น
สารอันตราย (เช่น แร่ใยหิน 
เป็นต้น) รวมถึงภาชนะหรือ
กระป๋องชนิดทนความดันที่ใช้
หมดแล้ว 

15 01 10 
15 01 11 

11 
11 

กลุ่มหลอดไฟ 
- หลอดไฟประเภทต่างๆ 

(หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด

ไส้ หลอดตะเกียบ) 

สตาร์ทเตอร์ หลอดภาพ

โทรทัศน์ เป็นต้น 

- หลอดฟลูออเรสเซนตืแบบ

ตรงขนาด 18 20 36 และ 40 

วัตต์ 

HM: Toxic, 
Others 
HM: Toxic, 
Others 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว
ที่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายที่
ไม่ใช่หม้อแปลงไฟฟ้าและตัว
เก็บประจุที่มีหรือปนเปื้อน
สาร PCBs HCFC หรือ HFC 
และแร่ใยหินอิสระ เช่น 
จอภาพ ตัวสะสมประจุ สวิซท์
บรรจุปรอท เป็นต้น 

16 02 133 21 
21 

กลุ่มแบตเตอรี่ 
- แบตเตอรี่รถยนต์ รถมอเตอร์

ไซคื 

- แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 

- ถ่านไฟฉายที่มีปรอท 

HA: Toxic 
Corrosive 
HA: Toxic 
Corrosive 
HA: Toxic 
Corrosive 

แบตเตอรี่ชนิดใช้ตะกั่ว (lead 
batteries) 
แบตเตอรี่ชนิดใช้นิกเกิลแค
ดเมี่ยม (Ni-Cd batteries) 

16 06 01 
16 06 02 
16 06 03 
16 06 04 
16 06 04 
16 06 05 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
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ตัวอย่างของเสียอันตรายจากชุมชน 

รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว ประเภท
ภาชนะ 
(รหัส)4 

คุณสมบัติ1 ค าอธิบายชนิดและประเภท รหัส 6 หลัก2 

- ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ถ่าน

กระดุม ชนิดที่ไม่มีส่วนผสม

ของสารปรอท (no mercury 

added) ขนาดต่างๆ 

- ถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุได้ 

- แบตเตอรี่มือถือที่ไม่ใช่ Ni-Cd 

Toxic 
Corrosive 
- 
Toxic 
Corrosive 

แบตเตอรี่ชนิดที่มีปรอท 
(mercury-containing 
batteries) 
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ไม่มี
สารปรอท 
- 
แบตเตอรี่และตัวสะสมประจุ
ชนิดอื่นๆ 

  

กลุ่มอ่ืนๆ 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่ใช้งานแล้ว 

เช่น บัลลาร์ต แท่นชาร์จ

แบตเตอรี่ ที่ชาร์จแบตเตอรี่

มือถือ 

- น้ าล้างภาชนะ/พาหนะ

บรรทุกของเสียอันตราย 

- เศษหลอดไฟแตก หรือวัสดุ

ดูดซับที่ปนเปื้อนของเสีย

อันตราย เช่น ทราย ขี้เลื่อย 

- น้ ามันเครื่องยนต์ น้ ามันเกียร์ 

น้ ามันหล่อลื่นที่ไม่สามารถ

ระบุชนิดได้ 

 - 
HM 
HM: Toxic, 
others 
HA 

ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์ 
น้ าเสียที่มีสารอันตราย 

16 02 14 
16 10 01 
16 10 01 
13 02 08 

11 
31 
31 
31 

 
1HA (Hazardous Waste-Absolute Entry หรือ HM (Hazardous Waste-Mirror Entry) หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติเป็นของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
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2รหัสของชนิดและประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ได้ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุไม่ได้ใช้แล้ว พ. ศ. 2548 ภาคผนวกท่ี 1 
3กรณ ีมีศูนย์จัดการของเสียอันตรายชุมชนให้ส่งไปก าจัดที่ศูนย์ โดยระบุรหัส 6 หลัก เป็น 20 01 21 
4ก าหนดขึ้นเพ่ือความสะดวกในการจ าแนกกลุ่มภาชนะบรรจุ ดังปรากฏ รายละเอียดในคู่มือข้อ 2.3.3 
 อปท. ต้องก าหนดวิธีการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทางและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถสื่อสารกับ
ประชาชนให้เกิดความสนใจ มีความสะดวกที่จะคัดแยกของเสียอันตรายมาทิ้งอย่างปลอดภัยและสามารถลดการ
ปนเปื้อนของสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 

1) การแยกท้ิงตามจุดที่ก าหนด 

เป็นการจัดตั้งภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนตามจุดทิ้งที่ก าหนด  ที่มีรูปทรงภายนอกแตกต่าง

จากถังขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่เหมาะสมและสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและมีความชัดเจนส าหรับการแยกทิ้ง

ตามประเภทที่ก าหนดโดยจะต้องประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ประชาชนท าการคัดแยกของเสียอันตรายไว้

หน้าบ้านชั่วคราวและน าไปทิ้งที่จุดที่อยู่ใกล้บ้านตามความสะดวกโดยควรมีความจุไม่ต่ ากว่า 160 ลิตรหรือสามารถ 

รองรับของเสียอันตรายจากชุมชน ครอบคลุมจ านวนประชากรสูงสุด 800 คนต่อชุมชน จ านวนจุดทิ้งของเสีย

อันตรายจากชุมชนที่ก าหนดควรพิจารณาจากสถานที่ที่เหมาะสม ได้แก่  ที่ท าการชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 

โรงเรียน สถานประกอบการ เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 จุด ส าหรับชุมชนที่มีประชากรจ านวนมากกว่า 1,600 คน 

ควรเพิ่มจ านวนเป็น 2 จุดต่อชุมชน 

2) การแยกท้ิงในวันทิ้งพิเศษ 

วิธีนี้เป็นการเชิญชวนประชาชนให้น าของเสียอันตรายที่เกิดจากบ้านเรือนมายังสถานที่นัดหมายในวันและ

เวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมไปรีไซเคิล หรือบ าบัดท าลายโดยมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมของเสียอันตรายแลกแต้ม หรือสิ่งของ เป็นต้น และ อปท. สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้ 

หรือประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับของเสียอันตรายจากชุมชนในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางที่เข้าถึง

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพความถี่ในการจัดที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1-2  ครั้ง ในวาระที่ส าคัญ เช่น วัน

สิ่งแวดล้อมไทย หรือวันสิ่งแวดล้อมโลก 

ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน 
ข้อก าหนดคุณลักษณะภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน  (ภาชนะบรรจุฯ) จะใช้ตามประกาศกรม

ควบคุมมลพิษ1 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
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1) มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอ่ืนที่

เทียบเท่า 

2) ออกแบบให้สามารถป้องกันน้ าฝน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อ่ืนๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยได้ 

3) ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพ่ือความสะดวกในการถ่ายเทของเสียอันตราย และล้างท า

ความสะอาด 

4) ท าจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม 

5) มีขนาดความจุเพียงพอกับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นๆ 

6) ไม่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบ และในกรณีใช้สารเติมแต่งให้มีในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

7) หากเป็นถังพลาสติก ควรผลิตจากโพลีเอททีลีน (PE) หรือผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

โดยน้ าหนัก 

8) ภาชนะบรรจุ ควรมีตัวถังภายนอกเป็นสีเทาฝาสีส้ม หรือมีสีส้ม หรือมีสีอ่ืนที่ไม่ใช่สีน้ าเงิน สีเขียว และสี

เหลืองเพ่ือให้แตกต่างจากภาชนะส าหรับมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ ซึ่งในกรณีที่ใช้ถังสีอ่ืนให้ทาสีหรือค่าแถบ

สีส้มขนาดที่เหมาะสม ไม่หลุดหรือลอกได้ง่าย และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไม่เกิน 15 เมตร 

ส าหรับขนย้าย ต้องจัดให้มีภาชนะบรรจุแยกตามประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน โดยมีขนาดความจุที่
สามารถใช้แรงคนยกได้ และสามารถวางซ้อนกันได้เพ่ือประหยัดพ้ืนที่เก็บ รายละเอียดภาชนะบรรจุและลักษณะการ
ใช้งานแสดงในรูปที่ 2.4 ส าหรับของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ เหมาะที่จะน าภาชนะบรรจุ
ดังกล่าวไปขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการใช้คัดแยกของเสียอันตรายตามประเภทที่เกิดและนัดวันเก็บรวบรวม
โดยเฉพาะการใช้งาน 
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กล่องพลาสติกลูกฟูกบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาชนะบรรจุถ่านไฟฉายรวมไปถึงแบตเตอรี่ชนิดอัดประจุได้ เช่น 
แบตเตอรี่มือถือ (ข) เป็นลังพลาสติก PE ขนาด 20 ลิตร 

(0.30x0.45x.019 เมตร) 
 
 

ภาชนะบรรจุภาชนะบรรจุสารเคมี (ค) เป็นลังพลาสติก PE ขนาด 53 
ลิตร (0.43x0.61x.025 เมตร) 

 
 
 

 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

รูปที ่ 2.3 ตัวอย่างภาชนะรองรับของเสียอันตรายจากชุมชนตามจุดทิ้งที่ก าหนด 
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ประเภทภาชนะ 11 ภาชนะบรรจุกระป๋องสเปรย์ บรรจุภัณฑ์ 
และของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดวาง
ซ้อนกันได้ทนแรงกระแทกจากการขนย้ายและการกัดกร่อนจาก
สารเคมี 
 

 

 
ประเภทภาชนะ 12 ภาชนะบรรจุถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ
แยกกันอย่างละใบ สามารถจัดวางซ้อนกันได้ทนแรงกระแทกจาก
การขนย้ายและทนการกัดกร่อนจากสารเคมี 
 

 

 
ประเภทภาชนะ 21 ภาชนะบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง
และหลอดประเทศอ่ืนๆ สามารถใส่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบตรง
ได้ประมาณ 100 หลอด ท าจากแผ่นพลาสติกลูกฟูก สามารถวาง
ซ้อนกันได้  
 

 

 
ประเภทภาชนะ 31 ภาชนะบรรจุของเสียประเภทของเหลว
ป้องกันการรั่วไหล ทนแรงกระแทก และทนการกัดกร่อนจาก
สารเคม ี
 

 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

รูปที่  2.4 ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายแยกตามประเภทที่ก าหนด 
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2.3.3 การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 

อปท. สามารถเลือกรูปแบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบ
ร่วมกันตามความเหมาะสมกับวิธีการแยกทิ้งและกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทาง ตลอดจนศักยภาพของ 
อปท. เองทั้งทางด้านการเงิน บุคลากร และความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รถเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนตามการแยกทิ้งที่เหมาะสมมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

รถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนโดยเฉพาะ 

อปท. สามารถดัดแปลงจากรถเก็บขยะแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 1 ตันหรือรถบรรทุก 6 ล้อ  โดยไม่
จ าเป็นต้องดัดแปลงตัวถังแต่ต้องน าภาชนะเปล่า(รูปที ่2.4) ไปถ่ายของเสียอันตรายจากชุมชนส าหรับการเก็บรวบรวม
การแยกทิ้งที่จุดทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนที่ก าหนดหรือสถานประกอบการ ตัวอย่างรถเก็บรวบรวมแสดงดังรูปที่ 

2.5 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

รูปที่  2.5 รถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายขนาด 1 ตัน 

รถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปท่ีได้รับการดัดแปลง 

ปรับปรุงรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไปแบบอัดท้ายให้สามารถเก็บของเสียอันตรายจากบ้านเรือนพร้อมกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป โดยเพ่ิมกล่องใส่ของเสียอันตรายจากชุมชน ขนาด 0.30 x 0.45 x 1.80 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่อง มีฝา
เปิด/ปิด แยกจากช่องใส่ขยะมูลฝอยทั่วไป ตัวอย่างรถเก็บรวบรวมแสดงดังรูปที่ 2.6 
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ 

รูปที่  2.6 รถขยะมูลฝอยทั่วไปแบบอัดท้ายที่ติดตั้งกล่องใส่ของเสียอันตรายจากชุมชน 
 

ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับรถเก็บรวบรวม 
รถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไปยังสถานที่เก็บกักควรมีลักษณะดังนี้ 

1) ตัวถังรถเก็บรวบรวมเฉพาะด้านซ้าย-ขวา-หลัง ต้องปิดป้าย สัญลักษณ์ หรือข้อความที่ชัดเจนระบุว่าเป็น

พาหนะส าหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตราย 

2) ตัวถังส าหรับบรรจุของเสียอันตรายสร้างด้วยโครงเหล็กหนาที่มีความคงทนเป็นพิเศษตามมาตรฐานของ

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3) ตัวถังส าหรับบรรจุของเสียอันตรายจะต้องมีลักษณะปกปิดมิดชิด และมีประตูเปิด-ปิดพร้อมที่ล็อค 

4) ระดับที่ยกของเสียอันตรายใส่ตัวถัง ไม่ควรสูงเกิน 1.6 เมตร หรือระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

5) โครงสร้างของรถต้องมีลักษณะที่ท าความสะอาดได้ง่าย และไม่ง่ายต่อการเกิดสนิม 

6) มีระบบป้องกันการรั่วไหลของของเสียอันตรายในลักษณะเก็บรวบรวมและขนส่ง 

7) มีระบบสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง 

8) ตัวเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบห้ามล้อและส่วนประกอบอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่ง

ทางบก 

9) ระบบการท างานของรถไม่ยุ่งยากซับซ้อนและซ่อมบ ารุงได้ง่าย 

10) มีอุปกรณ์ประจ ารถและเครื่องมือตามความเหมาะสมหรือข้อก าหนดของผู้ปฏิบัติงาน เช่น วิทยุสื่อสาร ถัง

ดับเพลิง เป็นต้น 

11) รถเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนไม่ควรน าไปใช้เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยทั่วไป  เพ่ือป้องกันการ

ปนเปื้อนสารอันตราย แต่ในกรณีที่ใช้รถเก็บขยะมูลฝอยทั่วไปเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนไปพร้อมกัน 
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จะต้องติดตั้งช่องเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนแยกต่างหากจากขยะมูลฝอยทั่วไปโดยมีสัญลักษณ์ของเสีย

อันตรายบริเวณช่องเก็บที่ชัดเจน เช่น การทาสีส้ม เป็นต้น 

2.3.4 การเก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน 
ของเสียอันตรายจากชุมชนมีอัตราการเกิดไม่มาก และถูกบรรจุในภาชนะบรรจุหรืออผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการ

รั่วไหลของหรือแพร่กระจายของสารพิษ การออกแบบก่อสร้างสถานที่เก็บกักจึงไม่จ าเป็นต้องมีการป้องกันการรั่วไหล
ของสารพิษเป็นพิเศษโดยไม่ควรเก็บกักเกิน 90 วัน ส าหรับ อปท. ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่า 30 ตันต่อวัน 
และอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัดของเสียอันตรายมากกว่า 200 กิโลเมตร ควรมีสถานที่เก็บกักที่จุของเสียอันตรายได้
มากกว่า 10 ตัน เพ่ือรวบรวมให้มีปริมาณมากพอส าหรับการขนส่งซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปบ าบัด
หรือก าจัด โดยควรมีการบันทึกข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายที่กักเก็บดังตัวอย่างในแบบฟอร์ม คพ.-S-02 
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บัญชีปริมาณการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน คพ.-S-02 
บันทึก ณ วันที่..............เดือน...............................พ.ศ................. 

ล า 
ดับ 
ที ่

 
รหัส 

 
ประเภทของเสียอันตรายจากชุมชน 

 
น้ าหนัก 
(กก.) 

ภาชนะบรรจุ 
 

รหัส 
จ านวนที่เต็ม 

(กล่อง) 
1 15 01 10 ภาชนะบรรจุสารเคมีประเภทอื่น  11  
2 15 01 11 ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทกระป๋องสเปรย์  11  
รวมกลุ่มภาชนะบรรจุ 
3 16 02 13 หลอดฟลูออเรสเซนต์ตรง ขนาด 18 และ 20 วัตต์  21  
4 16 02 13 หลอดฟลูออเรสเซนต์ตรง ขนาด 36 และ 40 วัตต์  21  
5 16 02 13 หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาวพิเศษ  21  
6 16 02 13 หลอดไฟชนิดอื่นๆ เช่นหลอดตะเกียบ หลอดฟลูออเรส

เซนต์แบบกลม หลอดไส้ 
 21  

รวมกลุ่มหลอดไฟ 
7 16 06 01 แบตเตอร่ีรถยนต์/มอเตอร์ไซค์  12  
8 16 06 02 แบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือที่มี Ni-Cd  12  
9 16 06 03 ถ่านไฟฉายที่มีปรอท  12  
10 16 06 04 ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ถ่านกระดุม  12  
11 16 06 04 ถ่านไฟฉายชนิดอัดประจุได้  12  
12 16 06 05 แบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ Ni-Cd  12  
รวมกลุ่มแบตเตอร่ี 
13 16 02 14 อุปกรณืไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  11  
14 13 02 08 น้ ามันเคร่ืองยนต์ น้ ามันกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ที่ไม่สามารถ

ระบุชนิดได้ 
 31  

15 16 10 01 น้ าล้างภาชนะ/พาหนะบรรทุก  31  
รวมกลุ่มอื่นๆ 
รวมทั้งสิ้น    

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึกข้อมูล 

(                                           )   
ต าแหน่ง......................................................    
วันที่............................................................    

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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- บันทึกณวันเดือนพศให้กรอกวันเดือนปี ที่ปฏิบัติงาน 

- น้ าหนัก ให้ช่างและบันทึกน้ าหนักของเสียอันตรายแต่ละประเภทที่คัดแยกได้ในหน่วยกิโลกรัม 

- จ านวนที่เต็มให้บันทึกจ านวนภาชนะบรรจุโดยนับเฉพาะภาชนะบรรจุที่บรรจุของเสียอันตรายเต็มภาชนะ และติดฉลากแสดงรายละเอียดถูกต้อง

และครบถ้วน กรณีที่บรรจุไม่เต็มในรอบวันปฏิบัติงานจะไม่นับแต่ต้องบันทึกน้ าหนักในช่องน้ าหนัก 

- รวมกลุ่ม… ให้บันทึกจ านวนภาชนะรวมส าหรับแต่ละกลุ่มในช่องจ านวนที่เต็มและผลรวมน้ าหนักของเสียอันตรายจากชุมชนแต่ละกลุ่มที่เก็บกักได้

ในหน่วยกิโลกรัมลงในช่องน้ าหนัก 

- รวมทั้งสิ้นให้บันทึกจ านวนภาชนะบรรจุที่เต็มทั้งหมดในช่องจ านวนที่เต็มและผลรวมน้ าหนักของเสียอันตรายจากชุมชนทุกกลุ่มในช่องน้ าหนัก 

- ลงชื่อ และต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าสถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน 

 ข้อก าหนดทั่วไป 
1) สถานที่ตั้งควรจัดให้อยู่ในบริเวณเดียวกับสถานที่ที ่อปท. ใช้ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขนส่งหรือ

บ าบัดก าจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลแต่ไม่ควรเกิน 20 กิโลเมตรจากแหล่งก าเนิดเพ่ือความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง 

2) กรณีท่ีต้องจัดหาพ้ืนที่ใหม่ต้องพัฒนาคัดเลือกพ้ืนที่โดยเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

2.1)  ระยะทางจากเขตโบราณสถาน แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากพ้ืนที่ต่อไปนี้ 

 เขตโบราณสถาน ตามกฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

 พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น 1 และชั้นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 พ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับประเทศ 

 เขตอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายป่าไม้และกฎหมายอ่ืนๆ 

 สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของท้องถิ่น 

 ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณห้ามก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนๆ 

2.2) ระยะทางจากบ่อน้ าดื่ม โรงผลิตน้ าประปาและแหล่งน้ าสาธารณะอยู่ห่างจากบ่อน้ าดื่ม โรงผลิต
น้ าประปาและแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 700 เมตรหรือในกรณีที่มีระยะห่างน้อยกว่า 700 เมตรจะต้อง
อยู่ในระยะไกลพอที่จะสามารถแจ้งเตือนการรั่วไหลให้ประชาชนทราบและหาแหล่งน้ าอ่ืนทดแทนได้ 

2.3) การคมนาคมขนส่งมีสภาพถนนและการจราจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อการขนส่งของเสีย
อันตราย เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและการหกหล่นรั่วไหล 
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2.4) สภาพพ้ืนที่น้ าท่วมถึง ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมฉับพลันหรือน้ าป่าไหลหลาก
ตามที่ส่วนราชการก าหนด 

3) การก่อสร้างโรงเรือนต้องมีการออกแบบและใช้วัสดุให้เหมาะสม เช่น ทนไฟได้นาน ไม่ถูกกัดกร่อน เป็นต้น 
อาคารต้องมั่นคง แข็งแรง และมีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ 

4) พ้ืนของบริเวณจัดเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนควรมี ความลาดไหลสู่ระบบรวบรวมน้ าเสีย และมีคันกั้น
เพ่ือป้องกันของเสียอันตรายจากชุมชนที่รั่วไหลกระจายออกไป และมีรางระบายสารเคมีที่รั่วไหลไปยังระบบรวบรวม
น้ าเสียที่มีขนาดเพียงพอเพ่ือไม่ให้มีการสะสมตกค้าง และต้องสามารถล้างท าความสะอาด และส่งออกได้ง่าย ซึ่งโดย
ปกติรางและบ่อรวมรวมน้ าเสียจะต้องแห้งเสมอ เพ่ือพร้อมรับการรั่วไหลอย่างรวดเร็ว 

5) อาคารจัดเก็บของเสียอันตรายควรเป็นอาคารปิด เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของของเสียอันตรายจาก
ชุมชนสู่ภายนอกอาคาร มีระบบควบคุมการระบายอากาศพ้ืนผิวอาคารต้องท าด้วยวัสดุซึ่งทนต่อการท าลายจากของ
เสียอันตรายจากขุมชนที่จัดเก็บที่อาจรั่วไหลออกมาได้อย่างดี เช่น มีการเคลือบผิวพ้ืนด้วยวัสดุป้องกันการกัดกร่อนใน
บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตรายประเภทกรด-ด่าง ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เป็นต้น 

6) ภายในอาคาร หรือบริเวณสถานที่เก็บกัก ควรมีจุดล้างท าความสะอาดยานพาหนะหรือภาชนะบรรจุ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของของเสียอันตรายติดไปกับรถเก็บรวบรวมหรือภาชนะบรรจุสู่ภายนอก 

7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม จัดเก็บในสถานที่ที่สะดวกในการใช้งาน และมีการติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัย 

8) จัดให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับ
สารเคมีหรือของเสียอันตรายจากชุมชนที่หกรั่วไหลเช่น ทราย ขี้เลื่อย เป็นต้น 

9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี แว่นตานิรภัย หน้ากาก
ควันพิษ เป็นต้น 

10) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์อาบน้ ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Shower)  

11) จัดให้มีห้องส าหรับอาบน้ า ที่ล้างมือ และห้องผลัดเปลี่ยนชุดท างานที่เพียงพอเหมาะสมกับพนักงาน 

12) จัดให้มีการติดตั้งโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อภายนอกได้ 

13) องค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่เก็บกากของเสียอันตรายจากชุมชนให้ออกแบบตามความจ าเป็นของการ
ใช้งานและความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่ที่มีอยู่ เช่น ระบบถนนภายในและระบบจราจร ระบบประปา ระบบไฟฟ้า 
พ้ืนที่จอดรถ พ้ืนที่ล้างรถเก็บขน ประตูเข้า-ออก รั้ว ภูมิทัศน์ ระบบสื่อสาร ป้ายหรือเครื่องหมายแสดงทางเข้าสถานที่
เก็บกัก เป็นต้น 
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2.4 สถานภาพการจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงราย 

 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย (ทสจ.เชียงราย) ได้มีการส ารวจปริมาณของ
เสียอันตรายที่ อปท. ในจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดการภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตรายแบบศูนย์รวมและท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 จากการประมาณปริมาณการเกิดของเสียอันตรายประเภทต่างๆ ตามสูตรของกรมควบคุมมลพิษพบว่า ของ
เสียอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 1.2 ล้านคน อยู่ที่ 3,317 ตันต่อปี 
หรือ 2.77 กิโลกรัมต่อคน อย่างไรก็ดี การส ารวจในเดือนพฤษภาคม 2559 มี อปท. เพียง 29 แห่งจากทั้งหมด 143 
แห่งที่มีการจัดการของเสียอันตราย โดยมีปริมาณที่คัดแยกและเก็บรวบรวมได้ทั้งหมดเพียง 9,691 กิโลกรัม ดังที่แสดง
ไว้ในรูปที่ 2.7 โดยในจ านวนนี้มีปริมาณถ่านไฟฉายและหลอดไฟสูงที่สุดตามล าดับ ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.8  
 

 
ที่มา: ทสจ.เชียงราย 

รูปที่  2.7 ปริมาณขยะอันตรายของแต่ละ อปท. ในจังหวัดเชียงราย 
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ที่มา: ทสจ.เชียงราย 

รูปที่  2.8 ประเภทของขยะอันตรายที่สะสมในจังหวัดเชียงราย 

 

 การส ารวจพบว่า อปท. ส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุกขยะเป็นพาหนะในการขนส่งของเสียอันตราย ยกเว้นในกรณีที่ 
อปท. ไม่มีการจัดเก็บขยะจะใช้รถกระบะหรือรถดัดแปลงทางการเกษตรในการเก็บขนของเสียอันตราย โดยของเสีย
อันตรายส่วนใหญ่ถูกน ามากักเก็บไว้ในบริเวณส านักงาน อปท. ดังที่แสดงในรูปที่ 2.9 
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ที่มา: ทสจ.เชียงราย 

รูปที่  2.9  ตัวอย่างรถบรรทุกขยะ และการกักเก็บของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงราย 
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บทที่ 3 การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับจัดการขยะอันตราย 
 

ในรูปแบบของระบบสารสนเทศส าหรับจัดการขยะอันตราย นั้นในการเก็บข้อมูล จนไปถึงแสดงข้อมูลใน
รูปแบบกราฟ หรือสถิติ จะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วนได้แก่  

1. ส่วนของทีมเก็บข้อมูล ที่จะเก็บข้อมูลผ่านระบบปฎิบัติการบนมือถือ 

2. ทีมตรวจสอบข้อมูลที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ และตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางคอมพิวเตอร์  

3. ระบบเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล 

4. ทีมนักวิจัยที่ จะตั้งค่าของการประมวลผลและน าผมไปวิเคราะห์ต่อไป 

โดยจากโครงสร้างในการท างานนั้นทีมพัฒนาได้เล็งเห็นถึงข้อมูลที่มีการรับส่งกัน และมีความส าคัญมากใน
กลุ่มของทีมเก็บข้อมูล ดั้งนั้นในการออกแบบระบบจึงได้ออกแบบการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ชุดฐานข้อมูล โดยชุด
แรกจะท าการบันทึกอยู่ในระบบปฎิบัติการบนมือถือ และอีกชุดจะบันทึกไว้ที่เครื่องแม่ข่ายเพ่ือความรวเร็วในการ
บันทึกข้อมูล และลดปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูล อันมีผลมาจากสภาพพ้ืนที่ 
 



37 

 

 
 

รูปที ่ 3.1  ภาพรวมการออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับจัดการขยะอันตราย 
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3.1 โครงสร้างฐานข้อมูล 

ในการเก็บ ข้อมูลนั้น ระบบจะท าการเก็บข้อมูลขยะพิษโดยแยกตามหมวดหมู่ของขยะต่างๆ คุณสมบัติ 
และการเชื่อมโยงของข้อมูลออกมา โดยในรายละเอียดการเก็บนั้น จะมีการเก็บรูปภาพ ของขยะประเภทต่างๆ ไว้
เสมอ และเก็บพิกัดของสถานที่ที่เก็บ วันและเวลาของการบันทึก รวมไปถึงข้อมูลว่าใครเป็นผู้เก็บข้อมูล ดั้งนั้น 
จะต้องมีการเชื่อมต้องฐานข้อมูลผู้ใช้งานอีกด้วย ดั้งนี้ 

 
 

 
 

รูปที่  3.2  โครงสร้างฐานข้อมูลส าหรับจัดการขยะอันตราย 
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3.2 ส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน 

การพัฒนาหน้าจอส่วนของการเก็บข้อมูล ส่วนของการดูข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลในระบบแม่ข่าย
นั้น ทางผู้พัฒนาได้ออกแบบโครงสร้างในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งาน  

 
 

 
 
 

รูปที ่ 3.3  โครงสร้างในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งานส าหรับจัดการขยะอันตราย 
 
โดยในรูปแบบของการออกแบบหน้าจอส่วนของการเก็บข้อมูลนั้น ผู้พัฒนาได้หน้าจอให้มีการใช้งานที่ง่าย 

และสะดวกที่สุด โดยจะเน้นการออกแบบที่เป็นรูป โดยเฉพาะ ง่ายต่อการใช้งาน การท างานต่างๆ โดยทีมผู้พัฒนา
ได้ออกแบบโครงร่างของหน้าจอง ดังนี้ ก่อนที่จะพัฒนาจริงเพ่ือออกมาเป็นตัวระบบต่อไป 
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รูปที ่ 3.4  ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน 
 
 

3.3 การรับส่งข้อมูลจากระบบปฏิบัติการมือถือ 

การออกแบบการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการมือถือ และเครื่องแม่ข่ายนั้น ระบบปฏิบัติการมือถือ
จะมีการท างานที่เป็นอิสระจากเครื่องแม่ข่าย โดยระบบปฏิบัติการมือถือจะมีฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูล ที่ผู้เก้บข้อ
มูลขยะนั้นออกไปเก็บ และท าการบันทึกเข้าไว้ในระบบของตนเองก่อน และเมื่ออยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม หรือ
สถานที่ ที่มีสัญญาณเครื่อข่ายก็จะท าการส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายเพ่ือบันทึกที่ฐานข้อมูลหลัก ในการท าแบบนี้
เพ่ือลดปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในบางสถานที่ ที่เมื่อเชื่อมต่อแล้วเกิดการติดขัดและไม่สามารถเชื่อมต่อได้ท า
ให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างอยากล าบาก แต่ถ้าใช้วิธีนี้การท างานจะแยกออกจากกัน และจะท าการเลื่ อมกัน
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เมื่อส่งข้อมูลเข้าหากันเพ่ือเก็บข้อมูล โดยในรูปโครงสร้างการท างานนั้น จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนดั้งที่แจ้งไว้ ซึ่ง
แต่ล่ะส่วนจะมีการท างานของตนเองอย่างชัดเจน 

 

 
 

รูปที ่ 3.5  โครงสร้างการออกแบบระบบและภาพรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 โดยในการพัฒนาระบบ ในฐานข้อมูลหลักที่เป็นเครื่องแม่ข่ายนั้น จะพัฒนาด้วยเว็บเซอร์วิสที่ท างานได้
อย่างมีประสิทธภาพ แต่ในระบบระบบปฏิบัติการมือถือนั้น จะต้องเน้นระบบที่มีขนาดเล็ก และเน้นที่การท างานที่
มีความรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน ทางทีมผู้พัฒนาเลยเลือกใช้ sqllite ในการพัฒนาเป็นตัวจัดเก็บข้อมูล
ขนาดเล็ก ที่มีการออกแบบจ านวนตารางไม่เยอะ แต่เน้นเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 
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รูปที ่ 3.6  การเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล 
ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่าย และระบบปฎิบัติการมือถือนั้น จะต้องมีการก าหนดข้อมูลที่ใช้ใน

การรับส่งกัน โดยข้อมูลที่ส่งนั้นจะต้องมีขนาดที่เล็ก และส่งมาเฉพาะข้อมูลที่ใช้งานเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการส่งข้อมูล
แต่ล่ะครั้งจะส่งผลให้การท างานเป็นไปได้ช้า และมีผลกระทบกับจ านวนอินเตอร์เน็ตที่ใช้ด้วย  ในการส่งข้อมูลของ
ระบบมีส่วนส าคัญท่ีต้องรับส่งข้อมูลกันทั้งหมด 4 ข้อมูลได้แก่ 

1. ส่วนของการส่งข้อมูลขยะพิษจากทีมเก็บข้อมูลไปบันทึกยังเครื่องแม่ข่าย โดยการท างานนั้นทางระบบ

ปฎิบัติการมือถือจะต้องส่งข้อมูลไปยังแม่ข่าย เพ่ือขออนุญาตทางเครื่องแม่ข่ายว่าจะมีการส่งข้อมูลไป

ให้บันทึก โดยจะส่งข้อมูลเฉพาะตัวของเครื่อง เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกการเข้าใช้งานเพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบในภายหลังว่าใครเข้ามาดึงข้อมูลออกไปบ้าง จากนั้นก็จะท าการส่งข้อมูลขยะพิษที่ต้องการ

จะเก็บเข้าไป 
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รูปที ่ 3.7  การส่งข้อมูลไปบันทึกยังเครื่องแม่ข่าย 

 
2. ในส่วนของการดึงข้อมูลขยะพิษออกมาดู เนื่องจากในระบบนั้นมีการบันทึกข้องมูลภายในระบบอยู่

แล้ว แต่จะบันทึกเฉพาะข้องมูลบางส่วนเท่านั้น เพ่ือลดความสิ้นเปบลื้องในการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ 

ดั้งนั้น เมื่อเรียกดูข้อมูลแบบเต็มจึงต้องดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย โดยการท างานนั้นทางระบบปฎิบัติ

การมือถือจะต้องส่งข้อมูลไปยังแม่ข่าย เพ่ือขออนุญาตทางเครื่องแม่ข่ายว่าจะมีการส่งข้อมูลไปให้

บันทึก โดยจะส่งข้อมูลเฉพาะตัวของเครื่อง เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกการเข้าใช้งานเพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบในภายหลังว่าใครเข้ามาดึงข้อมูลออกไปบ้าง จากนั้นก็จะดึงข้อมูลออกมา 
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รูปที่  3.8  การดึงข้อมูลจากระบบ 
 

3. การดึงข้อมูลสถานที่ เพ่ือมาแสดงแผนที่ หรือหาเส้นทางนั้น จะดึงข้อมูลออกมาเฉพาะ ชื่อสถานที่ รูป 

และต าแหน่งที่อยู่เท่านั้น โดยในการดึงกรณีนี้จะดึงออกมาโดยก าหนดที่ตัวโปรแกรม เพ่ือระบุรัศมีที่

ดึงเพ่ือไม่ให้ดึงข้อมูลออกมาเยอะเกินไป  โดยการท างานนั้นทางระบบปฎิบัติการมือถือจะต้องส่ง

ข้อมูลไปยังแม่ข่าย เพ่ือขออนุญาตทางเครื่องแม่ข่ายว่าจะมีการส่งข้อมูลไปให้บันทึก โดยจะส่งข้อมูล

เฉพาะตัวของเครื่อง เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกการเข้าใช้งานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบในภายหลังว่า

ใครเข้ามาดึงข้อมูลออกไปบ้าง จากนั้นก็จะดึงข้อมูลออกมา 

 

 
รูปที่  3.9  การดึงข้อมูลภูมิศาสตร์จากระบบ 

 
4. การดึงข้อมูลอีกส่วนคือการค้นหา และการระบุข้อมูลที่ต้องการจะดู โดยทางเครื่องผู้ใช้งานจะส่ง Req 

code หรือสิ่งที่ต้องการจะค้นหาไป และขออนุญาตทางเครื่องแม่ข่ายว่าจะมีการส่งข้อมูลไปให้บันทึก 

โดยจะส่งข้อมูลเฉพาะตัวของเครื่อง เพ่ือตรวจสอบ และบันทึกการเข้าใช้งานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

ในภายหลังว่าใครเข้ามาดึงข้อมูลออกไปบ้าง จากนั้นก็จะดึงข้อมูลออกมา 
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รูปที่  3.10  การค้นหาข้อมูลจากระบบ 
 

 

3.4 การประมวลผลและรายงาน 

การรายงาน และสรุปผลในรูปแบบของตาราง กราฟ และข้อมูลสรุปส าหรับผู้บริหาร โดยการสรุปรายงาน
นั้น จะสรุปโดยใช้ API ของ Google chart tools ในการเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบกราฟ และแผ่นภาพ  ซึ่ง 
API ของ Google chart tools เป็นตัวช่วยในการสร้างกราฟที่มีลูกเล่นโดยรองรับกับระบบปฎิบัติการมือถือ และ
การท างานรูปแบบเว็บไซด์ ได้ เป็นอย่ างดี  โดยในการท างานนั้น  ตัวโปรแกรมที่ เป็น เว็บไซด์จะต้อง
เป็น  HTML5/SVG technology ซึ่งเป็นการเขียนเว็บในรูปแบบสมัยใหม่ และรองรับการท างานกับตัวแสดงผล 
หรือ Internet browser รุ่นใหม่ด้วย และตัวโปรแกรมท่ีใช้ท างานในรูปแบบของ JAVASCRIPT SOURCECODE  
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รูปที ่ 3.11  ตัวอย่างสคริปต์ 
 
  ในการระบุนั้น จะมีกราฟที่แสดง อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 

1. กราฟ สรุปปริมาณขยะ ที่เก้บในแต่ล่ะวัน / เดือน / ปี ของแต่ละสถานที่ : กราฟประเภทนี้จะเก็บใน

รูปแบบของกราฟแท่ง ดั้งรูปตัวอย่าง 

 
รูปที ่ 3.12  ตัวอย่างกราฟสรุปปริมาณ 
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2. กราฟ สรุป สรุปปริมาณขยะแยกตามหมวดหมู่ หรือประเภท : กราฟประเภทนี้จะเก็บในรูปแบบของกราฟ

วงกลม ดั้งรูปตัวอย่าง 

 
รูปที่  3.13  ตัวอย่างกราฟสรุปส่วนประกอบตามหมวดหมู่ 

 
3. กราฟ แนวโน้ม ปริมาณขยะพิษท่ีเกิดขึ้น : ประเภท : กราฟประเภทนี้จะเก็บในรูปแบบของกราฟเส้น ดั้ง

รูปตัวอย่าง 

 
รูปที ่ 3.14  ตัวอย่างกราฟสรุปแนวโน้ม 

 
 

 

  



48 

 

บทที่ 4 โปรแกรมการเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน 
 
โปรแกรมการเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชนได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ชื่อ D-ToC ซึ่งย่อมาจาก 

Data supporting system for the management of Toxic waste from communities in Chiang Rai 
Province (ระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย) ซึ่งแสดงนัยถึงการล้างสิ่งที่เป็น
พิษออกจากจังหวัดเชียงราย รูปที่ 24 แสดงสัญลักษณ์ของระบบ D-ToC 

 
รปูที ่ 4.1  สัญลักษณ์ระบบ D-ToC 

 รูปที่ 25 แสดงภาพรวมของการใช้งานระบบ D-ToC ซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลขยะของเสียอันตราย
ชุมชนในรูปแบบของเวบไซต์ และเครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่สามารถ
ติดตั้งได้ในระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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รูปที ่ 4.2  ภาพรวมการท างานของระบบ D-ToC 

 

 

4.1 ฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน 

 ฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเวบไซต์ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงราย
ตามที่อยู่ต่อไปนี้ http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/ เมื่อเข้าสู่เวบไซต์จะปรากฏหน้าต่างดังที่แสดงในรูปที่ 
4.3 

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/%20เมื่อ
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รูปที่ 4.3 หน้าแรกของฐานข้อมูลออนไลน์ของระบบ D-ToC 

  
การใช้งานฐานข้อมูลจะจ าแนกบัญชีออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) อัน

ประกอบด้วย อบจ.เชียงราย และคณะที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลทั้งหมดในระบบได้ 2) กลุ่มผู้
สังเกตการณ์ (Observers) ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย เช่น กรมควบคุมมลพิษ 
ส านักงานจังหวัด ทสจ. สสจ. และอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลภาพรวมในระบบได้ แต่
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล และ 3) กลุ่มผู้ใช้งาน (Users) อันประกอบด้วย เทศบาลและ อบต.ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลใน
พ้ืนที่ของตน ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ แต่เฉพาะของตนเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขชื่อแรหัส
ผ่านได้ หลังจากท่ีได้เข้าสู่ระบบแล้วดังที่แสดงให้เห็นในรูปที่ 4.4  

 
รูปที่ 4.4 หน้าต่างส าหรับการแก้ไขรหัสผ่านของระบบ D-ToC 
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ในกรณีของ Admin เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) แล้วจะปรากฏ

หน้าต่างตามรูปที่ 4.5 ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ที่อยู่ในระบบ ได้แก่ ชื่อ ขนาดพื้นที่กักเก็บ วันที่
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด และปริมาณขยะอันตรายที่แยกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี (แบ่งย่อยเป็นกระป๋องสเปรย์และภาชนะบรรจุประเภทอ่ืน) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เศษกระจก และอ่ืนๆ 

  
รูปที่ 4.5 หน้าต่างแรกของบัญชีผู้ใช้งานระดับ Admin ของระบบ D-ToC 

รูปที่ 4.6 แสดงแผนภูมิวงกลมที่สรุปสัดส่วนของขยะอันตรายแต่ละประเภทที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาใน
ระบบ D-ToC และตารางแสดงรายการการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 รายการ โดยจะรายงานข้อมูลในระดับ
หมู่บ้านในกรณีที่เป็นการเก็บขยะใหม่เข้าสู่ระบบซึ่งจะถูกน าไปรวมกับ Stock ของขยะที่กักเก็บไว้แต่ยังไม่ได้มีการ
ขนส่งไปก าจัดของ อปท. 

  
รูปที่ 4.6 หน้าต่างรายงานข้อมูลสรุปของบัญชีผู้ใช้งานระดับ Admin ในระบบ D-ToC 
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รูปที่ 4.8 แสดงหน้าต่างการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของบัญชีระดับผู้ใช้งาน อปท. ซึ่งจะสามารถระบุข้อมูล

จ าเพาะของสถานที่กักเก็บขยะอันตรายของ อปท. ได้แก่ ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บ (ตร.ม.) รูปภาพ ปริมาณขยะที่กักเก็บ
อยู่เมื่อเริ่มต้นรอบการใช้งานจ าแนกตามประเภท (กก.) และพิกัดต าแหน่งที่ตั้ง 

 
รูปที่ 4.7 หน้าต่างบันทึกข้อมูลพื้นฐานของบัญชีผู้ใช้งานระดับ User ในระบบ D-ToC 

 
 รูปที่ 4.8 หน้าต่างบันทึกข้อมูลพื้นฐานของบัญชีผู้ใช้งานระดับ User ในระบบ D-ToC 

 
รูปที่ 4.9 แสดงหน้าต่างจัดการรายการหมู่บ้านซึ่ง อปท.สามารถเพ่ิมชื่อจุดเก็บขยะอันตรายในหมู่บ้าน 

โดยระบุเลขที่หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือน ทั้งนี้การจะเชื่อมต่อระบบส่งข้อมูลจาก
อุปกรณ์เคลื่อนที่มายังฐานข้อมูลส าหรับบัญชีระดับผู้ใช้งาน อปท.จ าเป็นจะต้องมีรายการหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง  
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รูปที่ 4.9 หน้าต่างแสดงข้อมูลหมู่บ้านของบัญชีผู้ใช้งานระดับ User ในระบบ D-ToC 

 
รูปที่ 4.10 แสดงหน้าต่างการจัดการรายการขยะพิษของบัญชีระดับผู้ใช้งาน อปท. ซึ่งจะรายงานผลการส่ง

ข้อมูลจากการจัดเก็บขยะใหม่จากชุมชน โดย อปท.จะส่งรูปภาพ 1 รูป วันที่จัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ และปริมาณ
ขยะอันตรายประเภทต่างๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากจุดที่ระบุในวันที่ระบุ ปริมาณขยะใหม่นี้จะถูกน าไปรวมกับ Stock 
เดิมและแสดงผลในหน้าแรกต่อไป 
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รูปที่ 4.10 หน้าต่างแสดงข้อมูลหมู่บ้านของบัญชีผู้ใช้งานระดับ User ในระบบ D-ToC 

 
 

4.2 เครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

  ระบบเครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในระบบผู้ใช้งานจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลขยะของ
เสียอันตรายชุมชน ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงรายตามท่ีอยู่ต่อไปนี้ 
http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/ ใน ครั้งแรกก่อน หลังจากนั้น ระบบจะไม่จ าเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตใน
การเก็บข้อมูลจนถึงเวลาส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังฐานข้อมูลอีกครัง โดยในครั้งแรกเม่ือดาว์โหลด 
โปรแกรมเสร็จสิ้น โปรแกรมจะร้องขอการเชื่อมต่อฐานข้อมูลดั้งรูป 4.11 
 

 
รูปที่ 4.11 รูปหน้าแรกเม่ือดาว์โหลดระบบโปรแกรมเสร็จสิ้น 

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/%20ใน
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เมื่อกดที่ปุ่ม เชื่อมต่อฐานข้อมูล ระบบจะพาไปสู่หน้าจอให้ผู้ใช้งานใส่ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” ด้ัง

รูป 4.12 เพ่ือยืนยันตัวตนในการใช้งาน และ ดึงข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลคนนั้นเข้ามาสู่ในระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เพ่ือเริ่มระบบการท างาน โดยการเชื่อมต่อนี้จะท าเพียงครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และหลังจากนี้ไม่จ าเป็นต้องต่อ
อินเตอร์เน็ต และเชื่อมต่อยืนยันตัวตนอีกต่อไป เพราะต้องมูลผู้ใช้งานจะถูกบันทึกอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว 

 

 
รูปที่ 4.12 หน้าจอเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 

เมื่อการเชื่อมต่อส าเร็จ ระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานบนหน้าจอ และแสดงเมนูการท างานหลักของระบบ
ขึ้นมาในหน้าจอ แทนการเชื่อมต่อระบบ ดั้งรูป 

 

 
รูปที่ 4.13 หน้าจอเมนูการเข้าใช้งาน เครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 
โดยการท างานหลักของโปรแกรมจะมีทั้งหมด 5 การท างาน โดยแบ่งออกเป็น 2 การท างานด้านบน จะ

เป็นการเก็บข้อมูลภายในเครื่อง คือเพ่ิมข้อมูลรายการขยะพิษ และ ดูรายการขยะของเสีย  
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ถัดมา คือ2 การท างานที่เชื่อมต่อกับทางฐานข้อมูลเพ่ือส่งข้อมูลจากในระบบปฎิบัติการมือถือไปยังเครื่อง
ฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงราย เพ่ือบันทึกข้อมูลขยะของเสีย และ
สรุปการท างานออกเป็นกราฟ และส่งให้ อบจ.เชียงรายเพื่อวิเคราะห์ต่อ 

อันสุดทา้ยคือ การท างานเพ้ือล้างข้อมูลในระบบปฎิบัติการมือถือ ส าหรับหน่วยงานที่มีการใช้งานมือถือ
เครื่องเดียวแต่หลายคน และไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลสามารถกดเพ่ือล้างข้อมูลในเครื่องหลังจาก
ส่งข้อมูลไปเก็บบน ฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชนเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยได้ โดยการท างานแรก
สุดที่ส าคัญท่ีสุดคือ การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ เป็นการเก็บข้อมูลผ่านระบบปฎิบัติการมือถือ และสามารถ
บันทึกรูปภาพ และรายละเอียดต่างๆที่จ าเป็น และได้ผ่านการคัดกรองจากทีมนักวิจัยมาแล้ว ดั้งรูป 4.14 

 

  
 

รูปที่ 4.14 การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ 
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เมื่อระบบเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และท าการบันทึกในระบบปฎิบัติการมือถือ ข้อมูลที่ได้มานั้นจะอยู่ใน
รายการขยะพิษโดยเรียงตามวันที่ และข้อมูลนั้นจะสามารถน ากลับขึ้นมาดู แก้ไข และลบได้ตามแต่ผู้เก็บข้อมูลมี
ความต้องการ ดั้งรูป 4.15 จนกว่าผู้เก็บข้อมูลจะกดการท างานส่งข้อมูลจากระบบปฎิบัติการมือถือเพ่ือส่งไปบันทึก
บนเครื่องฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงราย ซึ่งในการส่งข้อมูลเมื่อกด
ส่งข้อมูลแล้วข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเครื่องจะถูกลบออกไป ตามรูปที่ 4.16 เพ่ือลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บรูปภาพและ
ข้อมูลในเครื่องแต่ถ้าต้องการแก้ไขสามารถ เข้าไปแก้ไขท่ีฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน หรือวิเคราะห์ต่อไป  

  
 

รูปที่ 4.15 การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ 

 

 
รูปที่ 4.16 การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ 
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4.3 ระบบโปรแกรม จ าแนกผู้ใช้งาน และหน่วยงานระดับต่างๆ 

 ในระบบฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน (http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/) จะมีการแบ่ง
ผู้ใช้งานออกเป็น 4 ระดับ ดั้งนี้ 
ระดับ  ผู้ใช้งานหรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง สิทธิในการท างาน 
ผู้ ใ ช้ ง า น ร ะดั บ 
ผู้วิจัย และ ผู้ ใช้
ร ะ ดั บ ผู้ ดู แ ล
ระบบ 

นักวิจัย ผู้พัฒนาระบบ ดูแก้ไขทุกรายการ+รายงานทุกอย่าง 
เพ่ิมแก้ไข ผู้ใช้งานคนอ่ืนได้  
ก าหนดสิทธิการใช้งาน 
export ข้อมูลทั้งหมด Excel / Word / PDF  
และสามารถ clear ขยะ ตามหมู่บ้านได้ 

ผู้ใช้ระดับจังหวัด 
หรือ อบจ 

ระดับจังหวัด หรือ อบจ ดูแก้ไขข้อมูลทุกรายการ+รายงานทุกอย่าง) 
ของทุก อปท 
และสามารถ clear ขยะ ตามหมู่บ้านได้ 

ผู้ ใ ช้ ร ะ ดั บ ผู้
สังเกตการณ ์

ระดับหน่วยงาน หัวหน้า หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ดูข้อมูล +รายงานสรุป กราฟ ของทุก อปท 

ผู้ใช้ระดับ อปท 143 อปท ในภาคเหนือ  ดูแก้ไขข้อมูล +รายงานสรุป กราฟ เฉพาะ
ของตัวเอง และสามารถน าออกข้อมูล 
เฉพาะของตัวเองในรุปแบบ Excel / 
Word / PDF 

 
โดยในการเพ่ิมลดแก้ไขผู้ใช้งานนั้นเฉพาะผู้ดูแลระบบหรือ นักวิจัยเท่านั้นที่สามารถแก้ไขและปรับระดับได้ เพ่ือ
ป้องกันความยุ่งยากในการท างาน และความสับสนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน
แต่ล่ะคนนั้นจะมีการเก็บประวัติการท างาน และการเข้าใช้งานทุกครั้ง โดยข้อมูลที่เก็บนั้นได้แก่ รหัสเครื่อง หรือ
รหัสอุปกรณ์ / รหัสอินเตอร์เน็ต , เวลาการเข้าใช้งาน และ การท างานว่าท าอะไรไปบ้าง ที่ข้อมูลไหนบ้าง (ตาม
ระเบียบ พรบ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐)  ตามรูป 4.17 
 

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/
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รูปที่ 4.17 การเก็บประวัติการท างาน และการเข้าใช้งาน 

 

4.4 ระบบในส่วนของการบันทึกต าแหน่ง และพิกัดของจุดกักเก็บของเสียผ่านทางระบบ ปฎิบัติ

การมือถือ 

ในการบันทึก ต าแหน่ง และพิกัดของจุดกักเก็บนั้น ในระบบท าได้ 2 วิธี นั้นคือ 
1. ในการใช้ระบบปฎิบัติการมือถือ ในการเก็บข้อมูลตามที่กล่าวไว้ใน 3.2 แล้วนั้น ทุกครั้งที่มีการเพ่ิมข้อมูล

ใหม่ ระบบจะบันทึกต าแหน่งของพิกัดจุดกักเก็บให้ โดยอัดตโนมัติ โดยการใช้โปรแกรมเพ่ือดึงพิกัดของ

โลกในรูปแบบของ latitude และ longtitude ออกมาจากโปรแกรมและเก็บไว้ในระบบ เพ่ือส่งไปยัง

เครื่องฐานข้อมูลเพ่ือเก็บต่อไป ซึ่งกรณีนี้ถ้าผู้ใช้งานไมได้เปิดอินเตอร์เน็ต หรือ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต

อาจเกิดปัญหาในการดึงต าแหน่งพิกัดได้ โดยทางทีมผู้พัฒนาได้ใช้ โปรแกรมดั้งรูป 4.18 เพ่ือดึงพิกัดบน

มือถือโดยอัตโนมัติ 

try { 
            locationManager = (LocationManager) mContext 
                    .getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
  
            // getting GPS status 
            isGPSEnabled = locationManager 
                    .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
  
            // getting network status 
            isNetworkEnabled = locationManager 
                    .isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
  
            if (!isGPSEnabled && !isNetworkEnabled) { 
                // no network provider is enabled 
            } else { 
                this.canGetLocation = true; 
                // First get location from Network Provider 
                if (isNetworkEnabled) { 
                    locationManager.requestLocationUpdates( 
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                            LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 
                            MIN_TIME_BW_UPDATES, 
                            MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this); 
                    Log.d("Network", "Network"); 
                    if (locationManager != null) { 
                        location = locationManager 
                                .getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 
                        if (location != null) { 
                            latitude = location.getLatitude(); 
                            longitude = location.getLongitude(); 
                        } 
                    } 
                } 
                // if GPS Enabled get lat/long using GPS Services 
                if (isGPSEnabled) { 
                    if (location == null) { 
                        locationManager.requestLocationUpdates( 
                                LocationManager.GPS_PROVIDER, 
                                MIN_TIME_BW_UPDATES, 
                                MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this); 
                        Log.d("GPS Enabled", "GPS Enabled"); 
                        if (locationManager != null) { 
                            location = locationManager 
                                    .getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 
                            if (location != null) { 
                                latitude = location.getLatitude(); 
                                longitude = location.getLongitude(); 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
  
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 

รูปที่ 4.18 โค้ดโปรแกรมการดึงพิกัด 
 

2. การดึงพิกัดโดยใช้โปรแกรม GPS ให้ได้พิกัด และต าแหน่ง จากนั้นน าเลขที่ได้ไปกรอกในระบบฐานข้อมูล

ขยะของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงราย เพ่ือบันทึก และเตรียมใช้ส าหรับท า

แผนที่ และส านวขข้อมูลเชิงแผนที่ต่อไป ดั้งรูป 4.19 
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รูปที่ 4.19 การดึงพิกัดโดยใช้โปรแกรม GPS และกรอกในระบบ 
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บทที่ 5 การบริหารจัดการขยะอันตรายด้วยข้อมูล 
 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานบริหารจัดการขยะอันตรายโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบ D-ToC ซึ่งจะ
อธิบายขั้นตอนการท างานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

5.1 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของขยะอันตราย จ าแนกตามประเภทขยะอันตราย จากระบบระบบข้อมูล
สนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย (http://www.dtoc.chiangraipao.go.th) 

5.2 พยากรณ์ความต้องการ BigBag เพ่ือใช้ในการบรรจุขยะอันตรายจากปริมาณขยะอันตรายที่จัดเก็บได้ 
5.3 ออกแบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือรวบรวมขยะอันตราย  
 

5.1  จดัเกบ็ข้อมลูพืน้ฐานของขยะอนัตราย 
 คณะผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะจัดตารางเพ่ือรวบรวมขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ คือ หลอดไฟ แบตเตอรี่ 
สารเคมีกระป๋องสเปรย์ สารเคมีอ่ืน ๆ อิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก และอ่ืน ๆ เพ่ือรวบรวมและน าไปก าจัดอย่างถูก
วิธี โดยการรวบรวมนี้น าข้อมูลจาก ระบบระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย 
ซึ่งมีปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 25,425 ตัน (ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560) ดังแสดงในรูปที ่
5.1 และรายละเอียดในตารางที่ 5.1 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 5.1 ปริมาณขยะอันตรายจ าแนกตามประเภท (ร้อยละ) 

42%

21%

9%

20%

4% 4%
หลอดไฟ

แบตเตอร่ี

สเปรย์

ภาชนะเคมี

อิเลก็ทรอนิกส์

อื่น

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/
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รูปที ่5.2 แสดงพื้นที่รวบรวมขยะอันตรายในเขตจังหวัดเชียงราย 
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ตารางที่ 5.1 ปริมาณขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ จ าแนกตามอ าเภอ 
 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

อ.เชียงแสน 
เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  6.00   -     -     4.50   1.00   -     11.50  
เทศบาลต าบลบ้านแซว  3.60   1.00   3.30   18.10   -     0.40   26.40  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าสัก 

 5.70   -     1.50   -     -     -     7.20  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีดอนมูล 

 73.90   27.50   43.60  108.80   2.10   0.80   256.70  

อ.เชียงของ 
เทศบาลต าบลเวียง  3.00   -     -    496.50   -     -     499.50  
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  -     -     -     1.30   -     -     1.30  
เทศบาลต าบลครึ่ง  167.80   21.50   49.00   23.00   -     -     261.30  
เทศบาลต าบลบุญเรือง  19.50   22.00   2.00   79.20   -     1.00   123.70  
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  31.90   5.90   3.20   16.60   1.00   -     58.60  
เทศบาลต าบลสถาน  220.04   59.40   54.20   18.80   -     -     352.44  
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  24.50   7.50   11.30   19.40   1.50   -     64.20  
อ.เทิง 
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  270.60   87.70   6.00   86.70   15.00   65.50   531.50  
เทศบาลต าบลเวียงเทิง  16.00   10.00   0.20   0.50   11.00   -     37.70  
เทศบาลต าบลงิ้ว  267.00   152.00  144.00   38.00   -     10.00   611.00  
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  19.70   13.80   26.60   80.00   -     -     140.10  
เทศบาลต าบลสันทรายงาม  20.00   2.00   -     3.00   -     -     25.00  
เทศบาลต าบลหงาว  306.30   100.50  101.20  202.20   50.40   0.30   760.90  
องค์การบริหารต าบลตับเต่า  62.60   2.60   7.80   9.50   -     -     82.50  
องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 

 22.00   26.50   23.00   18.00   14.00   -     103.50  
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 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ลอย 

 37.00   29.50   23.50   -     -     -     90.00  

องค์การบริหารส่วนต าบล
ปล้อง 

 16.15   7.70   1.80   2.30   -     0.40   28.35  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ดอนไชย 

 10.40   16.57   6.40   19.90   3.60   -     56.87  

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแรด 

 64.80   32.20   3.30   18.40   0.00   2.03   120.73  

อ.เมือง 
เทศบาลต าบลแม่ยาว  135.30   19.00   50.20   -     -     -     204.50  
เทศบาลต าบลท่าสาย  307.65   35.80  205.66   -     -     53.00   602.11  
เทศบาลต าบลท่าสุด  0.10   -     -     -     -     5.60   5.70  
เทศบาลต าบลนางแล  133.50   65.70   82.60  134.90   61.00   -     477.70  
เทศบาลต าบลบ้านดู่ 1,149.10   25.90  277.60  430.50   154.80  240.80  2,278.70  
เทศบาลต าบลสันทราย  16.00   -     5.00   -     -     -     21.00  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
กรณ์ 

 49.64   6.70   52.93   10.20   9.00   3.50   131.97  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ข้าวต้ม 

 61.70   -     -     -     -     -     61.70  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ริมกก 

 43.00   12.00   21.00   65.00   38.00   7.00   186.00  

อ.เวียงเชียงรุ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าซาง 

 70.00   20.70   -     23.10   -     -     113.80  
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 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

อ.เวียงแก่น 
เทศบาลต าบลม่วงยาย  54.10   51.70   18.70  198.40   0.10   -     323.00  
เทศบาลต าบลหล่ายงาว  16.60   16.30   0.50   63.80   4.20   -     101.40  
องค์การบริหารส่วนต าบลปอ  2.10   -     1.30   18.20   208.70   -     230.30  
อ.เวียงชัย        
เทศบาลต าบลเมืองชุม  49.40   5.10   21.90   35.80   4.50   0.10   116.80  
เทศบาลต าบลเวียงชัย  300.00   -     -     -     -     -     300.00  
เทศบาลต าบลดอนศิลา  0.40   -     0.80   8.40   -     -     9.60  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผางาม 

 80.00   65.00  120.00   73.00   140.00   30.00   508.00  

อ.เวียงป่าเป้า 
เทศบาลต าบลเวียงกาหลง  59.60   27.00   2.80  107.90   1.60   -     198.90  
เทศบาลต าบลแม่ขะจาน  7.20   8.00   5.00   3.80   -     -     24.00  
เทศบาลต าบลป่างิ้ว  10.70   1.00   4.00   30.40   2.00   -     48.10  
องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 

 40.85   18.05   8.55   11.00   1.10   7.70   87.25  

องค์การบริหารส่วนต าบล
สันสล ี

 10.65   19.00   0.90   20.00   0.30   -     50.85  

อ.แม่จัน 
เทศบาลต าบลแม่ไร่  110.50   25.50   15.50   32.00   26.00   1.00   210.50  
เทศบาลต าบลแม่ค า  27.00   17.50   34.50   70.50   5.00   83.50   238.00  
เทศบาลต าบลแม่จัน  433.20   44.40   13.20   11.40   -     19.00   521.20  
เทศบาลต าบลจันจว้า  32.90   8.00   7.60   33.20   -     -     81.70  
เทศบาลต าบลสันทราย  381.00   10.00   -     3.00   52.00   -     446.00  
เทศบาลต าบลสายน้ าค า  72.10   30.50   23.70  138.30   -     -     264.60  
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 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
จอมสวรรค์ 

 68.80   11.00   37.50   34.80   13.00   0.30   165.40  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ป่าตึง 

 181.80   75.80   14.50   4.00   -     -     276.10  

อ.แม่ฟ้าหลวง 
องค์การบริหารส่วนต าบล
เทอดไทย 

 60.00   22.60   17.90   0.40   7.70   0.30   108.90  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สลองใน 

 174.00   2.00   23.00   -     5.00   -     204.00  

อ.แม่ลาว 
เทศบาลต าบลแม่ลาว  63.50   9.50   15.50   20.50   65.50   -     174.50  
เทศบาลต าบลดงมะดะ  21.50   1.10   0.80  116.20   -     -     139.60  
เทศบาลต าบลป่าก่อด า  30.50   38.00   15.50   25.50   7.50   -     117.00  
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
แพร่ 

 44.15   13.66   8.60   0.70   3.10   27.30   97.51  

องค์การบริหารส่วนต าบล
จอมหมอกแก้ว 

 100.00   4.00   8.00   25.00   -     -     137.00  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด า 

 136.00   2.00   45.00  449.00   -     10.00   642.00  

อ.แม่สรวย 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  27.10   16.30   2.20   67.90   -     -     113.50  
เทศบาลต าบลเวียงสรวย  21.40   1.50   3.10   35.80   0.20   4.40   66.40  
เทศบาลต าบลแม่สรวย  20.80   4.90   9.10   0.40   3.50   -     38.70  
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 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่พริก 

 6.70   4.70   2.00   33.00   2.00   -     48.40  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
วาว ี

 0.50   -     -     0.80   7.00   -     8.30  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
ถ้อย 

 6.40   2.20   2.00   1.00   5.20   4.00   20.80  

อ.แม่สาย 
เทศบาลต าบลแม่สาย  450.99  3,026.07   4.50   6.00   -     -    3,487.56  
เทศบาลต าบลแม่สาย
มิตรภาพ 

 1.30   0.40   4.10   0.40   -     -     6.20  

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  54.00   1.50   7.20   31.00   -     -     93.70  
องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะช้าง 

 100.00   3.00   5.00   12.00   -     -     120.00  

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ผา 

 20.40   2.20   2.30   12.20   15.70   -     52.80  

องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด้าย 

 67.60   -     -    172.00   -     -     239.60  

องค์การบริหารส่วนต าบลศรี
เมืองชุม 

 141.00   26.00   -     -     -     -     167.00  

องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยไคร้ 

 16.10   7.10   3.40   34.30   -     -     60.90  

อ.ขุนตาล 
เทศบาลต าบลบ้านต้า  20.50   -     -     -     -     -     20.50  
เทศบาลต าบลป่าตาล  57.00   32.00   -     -     -     -     89.00  
เทศบาลต าบลยางฮอม  26.70   11.00   0.20   25.70   -     16.40   80.00  
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 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

อ.ดอยหลวง 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปงน้อย 

 4.50   2.00   1.90   9.00   0.40   4.00   21.80  

อ.ป่าแดด 
เทศบาลต าบลโรงช้าง  -     68.30   28.70  106.80   -     85.70   289.50  
เทศบาลต าบลป่าแงะ  -     -     -     -     -     -     -    
เทศบาลต าบลป่าแดด  28.00   15.00   10.00  181.60   1.00   -     235.60  
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  5.32   8.50   3.96   8.80   -     -     26.58  
เทศบาลต าบลสันมะค่า  3.80   5.40   -     7.00   10.00   -     26.20  
อ.พญาเม็งราย 
เทศบาลต าบลเม็งราย  8.00   -     24.80   49.40   9.40   -     91.60  
เทศบาลต าบลไม้ยา  589.10   81.50   -     -     -     36.00   706.60  
เทศบาลต าบลพญาเม็งราย  61.00   26.00   2.00   2.00   2.00   -     93.00  
อ.พาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาดควัน 

 11.30   5.10   -     19.70   1.50   2.00   39.60  

เทศบาลต าบลเมืองพาน  86.80   3.40   0.50   -     -     -     90.70  
เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  260.00   15.00   -     12.00   -     -     287.00  
องค์การบริหารส่วนต าบล
เจริญเมือง 

 166.10   52.40  142.10   73.10   25.30   31.70   490.70  

องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพาน 

 554.10   78.40   97.70   83.20   27.00   
127.40  

 967.80  

องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงห้าว 

 88.00   23.00   36.00   36.00   -     -     183.00  
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 ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี่ สเปรย์ 
ภาชนะ

เคมี 
อิเล็กทรอ 

นิกส์ 
อ่ืน ๆ รวม 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยงาม 

 132.40   18.70   30.90  233.00   -     6.00   421.00  

องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 

 113.00   13.20   44.30   41.30   -     -     211.80  

องค์การบริหารส่วนต าบล
ทานตะวัน 

 166.00   -     8.00   29.00   50.00   -     253.00  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ธารทอง 

 3.00   -     1.00   2.00   -     -     6.00  

องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าหุ่ง 

 288.00   177.00   -    200.00   -     -     665.00  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
ม่วงค า 

 242.00   96.50   29.50  112.00   10.40   -     490.40  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
สันกลาง 

 314.20   115.30   -     4.00   18.10   -     451.60  

องค์การบริหารส่วนต าบล
สันติสุข 

 19.20   -     6.20   3.40   -     -     28.80  

องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวง้ม 

 263.00   56.00   53.90  102.20   -     2.90   478.00  

ที่มา ระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย 
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5.2 พยากรณ์ความต้องการ BigBag เพื่อใช้ในการบรรจุขยะอันตรายจากปริมาณขยะอันตรายที่

จัดเก็บได้ 

เพ่ือให้การรวบรวมขยะอัตรายสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการจัดการ แนวทางที่
ผู้เกี่ยวข้องเห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการระดมขนขยะอันตรายจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาไว้ใน BigBag ดัง
รูปที่ 5.3 

 
รูปที ่5.3   BigBag 

ทีมา: https://www.alibaba.com/product-detail/PP-BIG-BAG-BAG-FIBCS_162937890.html 
 

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการพยากรณ์ความต้องการ BigBag โดยใช้การพยากรณ์จากปริมาตรและ
น้ าหนัก เพ่ือให้ BigBag สามารถบรรจุขยะอันตรายได้ ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับปริมาตรและน้ าหนักโดย ใช้ข้อมูล
พ้ืนฐานขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ จาก TESCO 2551 และ กรมควบคุมมลพิษ 2553 (ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 5.2 หลังจากนั้นได้ท าการเปรียบเทียบปริมาตรกับน้ าหนักท่ีสามารถจัดเก็บได้ในตารางที่ 5.3 ตามล าดับ

https://www.alibaba.com/product-detail/PP-BIG-BAG-BAG-FIBCS_162937890.html
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ตารางที่ 5.2 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานขยะอันตราย จ าแนกตามกลุ่มขยะอันตราย 
 

กลุ่มขยะอนัตราย 
ประเภท
ยอ่ย 

น ้าหนกั 
(กก) 

สูง (ซม.) 
ศผก 
(ซม.) 

กวา้ง 
(ซม.) 

ลึก (ซม.) 
ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

1 กลุ่มแบตเตอรี่  (ขนาด)        
1.1 ถ่านไฟฉาย   AA  0.022   4.95   1.45   -     -    0.008 5 
   AAA  0.011   4.37   1.05   -     -    0.004 5 
   D  0.072   6.00   3.30   -     -    0.051 3 
   PP3  0.046   4.85   -     2.65   1.75  0.022 1 
1.2 ถ่านชาร์จ  AA  0.027   4.95   1.45   -     -    0.008 3 
   AAA  0.012   4.37   1.05   -     -    0.004 3 
1.3 แบตเตอรี่มือถือ     0.020   6.00   -     4.50   0.50  0.014 3 
1.4 ถ่านกระดุม   0.002   0.60   2.00   -     -    0.002 3 
1.5 แบตเตอรี่รถยนต์    14.250   17.50   -     20.70   17.50  6.339 1 
1.6 แบตเตอรี่จักรยานยนต์    1.600   12.50   -     11.90   7.00  1.041 1 
         28 
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 กลุ่มขยะอนัตราย ประเภท

ยอ่ย 
น้ าหนัก 
(กก) 

สูง (ซม.) ศผก 
(ซม.) 

กว้าง 
(ซม.) 

ลึก (ซม.) ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

2 กลุ่มหลอดไฟ         
2.1 หลอดฟลูออเรสเซนต ์ ชนิดตรง

สั้น  
 0.086   60.00   3.70   -     -    0.645 4 

  ชนิดตรง
ยาว  

 0.173   120.20   3.70   -     -    1.292 5 

  ชนิดกลม  0.189   3.05   30.50   -     -    2.228 3 
  หลอด

ตะเกียบ  
 0.062   17.50   7.50   -     -    0.773 4 

2.2 หลอดไส ้(หลอดกลม)   0.019   10.00   6.00   -     -    0.283 3 
         19 
3 ภาชนะบรรจุสารเคมี         
3.1 กระป๋องสเปรย ์

·  สารก าจดัแมลง ขนาด 1-250  มล. 
  0.100   17.00   7.00   -     -    0.654 5 

 ·  สารก าจดัแมลง ขนาด 251-500  มล.    0.120   20.00   7.00   -     -    0.770 5 
 ·  สารก าจดัแมลง ขนาด 501-750 มล.   0.129   28.00   7.00   -     -    1.078 4 
 ·  น ้ายาปรับอากาศ ขนาด 1-250 มล.    0.078        
 ·  น ้ายาปรับอากาศ ขนาด 251-500 มล.   0.135   23.00   5.00   -     -    0.452 4 
         18 
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 กลุ่มขยะอันตราย ประเภท
ย่อย 

น้ าหนัก 
(กก) 

สูง (ซม.) ศผก 
(ซม.) 

กว้าง 
(ซม.) 

ลึก (ซม.) ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

3.2 ภาชนะท่ีท าจากพลาสติก 
·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 1-250  มล. 

  0.030        

 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 251-500 มล.   0.041   24.00   6.00   -     -    0.679 5 
 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 501-750 มล.   0.052        
 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 751-1,000 มล.      0.075  30.00   7.00   -     -    1.155 5 
 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 1,001 มล. ขึ้นไป     0.100  30.00   -    17.00  12.00  6.120 3 
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 1-500 มล.      0.027        
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 501- 1,000 มล.      0.097        
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 3,001-5,000 มล.     0.319        
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 5,001 มล. ขึ้นไป      1.425        
         13 
3 ขยะอิเล็กทรอนิกส์         
  โทรทัศน์ จอ CRT เล็ก (≤ 21 นิ้ว)   12.00   54.00   -     47.00   50.00  126.900 1 
  โทรทัศน์ จอ CRT ใหญ่ (> 21 นิ้ว)   30.00   65.00   -     65.00   65.00  274.625 0 
  โทรทัศน์ จอ LCD เล็ก (≤ 32 นิ้ว)   10.00   66.00   -     53.00   12.00  41.976 1 
  โทรทัศน์ จอ LCD ใหญ่ (> 32 นิ้ว)   35.00   116.00   -     82.00   15.00  142.680 0 
  จอคอมพิวเตอร์ CRT   10.00   37.00   -     38.00   39.00  54.834 3 
  จอคอมพิวเตอร์ LCD   4.50   37.00   -     38.00   9.00  12.654 2 

 



75 

 

 
 
 
 กลุ่มขยะอันตราย ประเภท

ย่อย 
น้ าหนัก 
(กก) 

สูง (ซม.) ศผก 
(ซม.) 

กว้าง 
(ซม.) 

ลึก (ซม.) ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

  เครื่องปรับอากาศ เล็ก  (≤ 12,000 BTU)    30.00   30.00   -     85.00   26.00  66.300 0 
  เครื่องปรับอากาศ ใหญ่  (>12,000 BTU)   34.00   62.00   -     150.00   26.00  241.800 0 
  คอมเพรสเซอร์     40.00   54.00   -     65.00   26.00  91.260 0 
  ตู้เย็น เล็ก (≤ 6 คิว)   33.00   116.00   -     56.00   60.00  389.760 0 
  ตู้เย็น ใหญ่ (> 6 คิว)    48.00   170.00   -     69.00   70.00  821.100 0 
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   2.30   10.00   -     50.00   30.00  15.000 1 
  ซีพียู (CPU)   6.70   36.00   -     15.00   38.00  20.520 1 
  เครื่องพิมพ์/โทรสาร   4.00   25.00   -     35.00   35.00  30.625 2 
  คีย์บอร์ด+เมาส์   0.60    -      1.802 3 
 กล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ  0.35   -      5.263 1 
 อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง  0.06   -      0.900 2 
 โทรศัพท์มือถือ/ไร้สาย  0.29   -      0.870 1 
         18 

ที่มา: TESCO 2551 และ กรมควบคุมมลพิษ 2553 
 โดยกลุ่มคณะผู้วิจัยได้ น าข้อมูล รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานขยะอันตราย จ าแนกตามกลุ่มขยะอันตราย มาประมาณเพ่ือหาปริมาณขยะ ที่คาดว่าจะพบ 
ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 5.3 และ 5.4 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5.3 การพยากรณ์ปริมาตร และน้ าหนักขยะ จ าแนกตามกลุ่มประเภทขยะ  
 

กลุ่มขยะอนัตราย 
ประเภท
ยอ่ย 

น ้าหนกั 
(กก) 

ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

ปริมาตร 
(ลติร) 

น า้หนัก 
(กก) 

 

1 กลุ่มแบตเตอรี่  (ขนาด)       
1.1 ถ่านไฟฉาย   AA  0.022  0.008 5    
   AAA  0.011  0.004 5 0.041 0.110  
   D  0.072  0.051 3 0.019 0.055  
   PP3  0.046  0.022 1 0.154 0.216  
1.2 ถ่านชาร์จ  AA  0.027  0.008 3 0.022 0.046  
   AAA  0.012  0.004 3 0.025 0.081  
1.3 แบตเตอรี่มือถือ     0.020  0.014 3 0.011 0.036  
1.4 ถ่านกระดุม   0.002  0.002 3 0.041 0.060  
1.5 แบตเตอรี่รถยนต์    14.250  6.339 1 0.006 0.006  
1.6 แบตเตอรี่จักรยานยนต์    1.600  1.041 1 6.339 14.250  
     28 1.041 1.600  
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 กลุ่มขยะอันตราย ประเภท

ย่อย 
น้ าหนัก 
(กก) 

ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

ปริมาตร 
(ลติร) 

น า้หนัก 
(กก) 

 

2 กลุ่มหลอดไฟ        
2.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์  

ชนิดตรงสั้น 
  

0.086  
 

0.645 
 

4 2.581 0.344 
 

 ชนิดตรงยาว   0.173  1.292 5 6.462 0.865  
 ชนิดกลม   0.189  2.228 3 6.685 0.567  
 หลอดตะเกียบ   0.062  0.773 4 3.093 0.248  
2.2 หลอดไส้ (หลอดกลม)   0.019  0.283 3 0.848 0.057  

 19 1.04 0.11  
3 ภาชนะบรรจุสารเคมี        
3.1 กระป๋องสเปรย์ 

·  สารก าจัดแมลง ขนาด 1-250  มล. 
   

0.100  
 

0.654 
5 

3.271 0.500 
 

 ·  สารก าจัดแมลง ขนาด 251-500  มล.    0.120  0.770 5 3.848 0.600  
 ·  สารก าจัดแมลง ขนาด 501-750 มล.   0.129  1.078 4 4.310 0.516  
 ·  น้ ายาปรับอากาศ ขนาด 1-250 มล.    0.078       
 ·  น้ ายาปรับอากาศ ขนาด 251-500 มล.   0.135  0.452 4 1.806 0.540  

 18 0.74 0.12  
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 กลุ่มขยะอันตราย ประเภท

ย่อย 
น้ าหนัก 
(กก) 

ปริมาตร 
(ลิตร) 

โอกาส
พบ 

ปริมาตร 
(ลติร) 

น า้หนัก 
(กก) 

 

3.2 ภาชนะท่ีท าจากพลาสติก 
·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 1-250  มล. 

  
 0.030  

  
  

 

 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 251-500 มล.   0.041  0.679 5 3.393 0.205  
 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 501-750 มล.   0.052       
 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 751-1,000 มล.      0.075  1.155 5 5.773 0.375  
 ·  น้ ายาท าความสะอาด ขนาด 1,001 มล. ขึ้นไป     0.100  6.120 3 18.360 0.300  
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 1-500 มล.      0.027       
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 501- 1,000 มล.      0.097       
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 3,001-5,000 มล.     0.319       
 ·  น้ ามันหล่อลื่น ขนาด 5,001 มล. ขึ้นไป      1.425       
 13 2.12 0.07  
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 จากข้อมูลในตารางที่ 5.2 และ 5.3 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ พยากรณ์ปริมาณขยะอันตราย (หน่วย:
กิโลกรัม) เป็น ถุง (กระสอบ) เพ่ือความสะดวกในการขนย้ายจากอ าเภอต่างๆ เพ่ือมาบรรจุใน BigBag ที่
จัดเตรียมไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ดังแสดงในตารางที่ 5.4  
ตารางที่ 5.4 การพยากรณ์ปริมาตร และน้ าหนักขยะ จ าแนกตามกลุ่มประเภทขยะ 
 ปริมาณขยะอันตราย 

กิโลกรัม ถุง (กระสอบ) BigBag 
ขยะอันตรายประเภทหลอดไฟ 10,648.34  1,190.00   119.00  
ขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี่ 5,337.95  275.00   28.00  
ขยะอันตรายประเภทกระป๋องเสปรย์ 2,238.70  221.00   22.00  
ขยะอันตรายประเภทกระป๋องสารเคมี 5,211.60  799.00   80.00  
ขยะอันตรายประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1,098.40  112.00   11.00  
ขยะอันตรายประเภทอ่ืนๆ 890.03  97.00   10.00  

รวม 25,425.02 2,694.00  270.00  
 
 จากตารางที่ 5.4 พบว่า ปริมาณฺ BigBag ที่ต้องการทั้งหมดคื 270 BigBag โดยจ าแนกเป็น ขยะ
อันตรายประเภท หลอดไฟ และขยะอันตรายประเภทกระป๋องสารเคมีที่ต้องการ BigBag สูงสุด 2 ล าดับแรก 
คือ 119 และ 80 BigBag 
 

5.3 ออกแบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์เพ่ือรวบรวมขยะอนัตราย   
ในส่วนของการออกแบบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือรวบรวมขยะอันตรายนั้น คณะผู้วิจัยได้

ด าเนินการ 2 ส่วนคือ ส่วนของพื้นที่รองรับปริมาณขยะอันตราย และ ส่วนของการจัดตารางการขนส่งขยะ
อันตรย 

5.3.1  ส่วนของพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะอันตราย 
จากผลในตารางที่ 5.4 ที่สามารถประมาณจ านวนถุง (กระสอบ) ได้ทั้งสิ้น 2,694 ถุง ซึ่งในการจัด

ตารางนี้คณะผู้วิจัยได้ค านึงถึง ระยะเวลาในการเดินทาง (ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) และ
ระยะเวลาในการขนถุงกระสอบทั้งหมด โดยได้มีการประชุมกลุ่มกับทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายคาดการณ์ว่า การรวบรวมขยะอันตรายนั้น ควรจะรวบรวมขยะให้แล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ (5 วันท าการ)  
 การออกแบบพื้นที่รวบรวมขยะอันตราย ทางทีมผู้วิจัย ได้รวมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้ออกแบบพ้ืนที่รวบรวมขยะอันตรายออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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1. พ้ืนที่รวบรวมขยะอันตรายประเภทหลอดไฟ เนื่องจากมีปริมาณที่มากที่สุดจึงได้ออกแบบพื้นท่ี

รวบรวม ไว้ 8 ช่อง (ข1-ข8) และมีจ านวน BigBag สูงสุดคือ 119 BigBag  

2. พ้ืนที่รวบรวมขยะอันตรายประเภทอ่ืน ๆ คือ แบตเตอรี กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารเคมี ขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ และ ขยะอันตรายประเภทอ่ืนๆ ไว้ ในบริเวณอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายเนื่องจากพ้ืนที่ ส่วนดังกล่าวเป็นพื้นที่โล่ง (อากาศถ่ายเทได้สะดวก) และมีหลังคาคลุม 

ดังแสดงในรูปที่ 5.2 

 
รูปที ่5.4 พื้นที่รวบรวมขยะอันตราย 

 

5.3.2 ส่วนของการออกแบบแบบจ าลองขยะอันตราย 
 ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยได้ค านึงถึง ปริมาณขยะอันตรายที่จะเข้ามาในพื้นที่ และระยะเวลาการขนขยะ
อันตรายจาก อ าเภอต่าง ๆ มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล (ดังแสดงใน
รูปที่ 5.5 โดยแกน x (แนวนอน) เป็นระยะเวลาในการขนส่ง และแกน y (แนวตั้ง) ปริมาณกระสอบที่รวบรวม) 
พบว่า ควรพิจารณาการขนส่งขยะออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ  
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รูปที ่5.5 1) จ าแนกตามระยะเวลาการขนส่ง กล่าวคือ ถ้า เทศบาล หรือ อบจ.ใด มีระยะเวลาในการ
ขนส่งมากกว่า 60 นาทีแล้วจะจัดให้มาส่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป 2) 
จ าแนกตามปริมาณกระสอบ กล่าวคือมีการจัดกลุ่ม เทศบาลหรืออบจ ที่มีปริมาณขยะจ านวนมากไว้
ด้วยกันเพื่อป้องกัน เทศบาลหรืออบจ ที่มีขยะจ านวนน้อย รอการให้บริการ 

 
จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้วจะได้ จ านวนกระสอบ และจ านวนที่ ๆ ขนมาดังแสดงในตารางที่ 5.5 
 

ตารางที่ 5.5 ข้อมูลสรุปการจัดตารางเวลาเบื้องต้น และข้อมูลปริมาณขยะ 
กลุ่มที่ (1-4) รูปที ่5.5 จ านวนกระสอบ (เต็ม) จ านวน เทศบาล/อปท 

1 1,081 19 
2 390 8 
3 599 39 
4 402 32 

รวม 2,472 98 
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จากข้อมูลในส่วนที่ 5.3.1 ที่สรุปว่า มีพ้ืนที่รวบรวมขยะอันตรายทั้งสิ้น 2 จุดคือ จุดที่เป็นขยะอันตราย
ประเภทหลอดไฟ จ านวน 8 ช่อง และจุดที่เป็นขยะอันตรายประเภทอื่น ๆ จ านวน 4 ช่อง ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบจ าลองโดยก าหนดเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
ก าหนดให้ 
 i : ช่องที่ให้บริการรวบรวมขยะอันตราย 1-4 (กรณีที่ ใช้ 4 ช่องค านวณจาก ปริมาณช่องให้บริการที่
น้อยที่สุด (ขยะอันตรายประเภทอ่ืน ๆ) และกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดก็ตามท่ีแยกขยะอันตราย
ประเภทหลอดไฟมาต่างหากสามารถใช้ช่องบริการขยะอันตรายประเภทหลอดไฟได้ทันที 
 j : เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งขยะอันตราย (ทุกประเภท) (1-102)  

 𝑇𝑖,𝑗 : ระยะเวลาที่ให้บริการแล้วเสร็จของ ช่องให้บริการที่ i และ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล j 
 

ในส่วนของการจัดคิวจะใช้ฟังก์ชั่น min(𝑇𝑖,𝑗) คือ เทศบาลหรือองค์การบริการส่วนต าบลที่มาส่งขยะ
ในล าดับต่อไปจะให้บริการในช่องของ I ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล j แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก เพ่ือลดเวลา
การรอคอย จากสมการที่ก าหนด ข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้ Software Microsoft Excel ในการจัดตารางการ
รวบรวมขยะ ดังแสดงในภาพ ที่ 5.4 

 
รูปที ่5.6 แบบจ าลองการก าเวลาการขนส่งขยะ 

 
 
 
จากรูปที่ 5.6 สามารถอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้  
คอลัมน์ที่ 1 และ 2 เป็นชื่อเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดไว้ว่า อบต. หรือเทศบาล

ใดก็ตามที่มีระยะเวลาในการขนมากกว่า 60 นาที จะมาส่งขยะหลังจากเวลา 9:00 น. โดยในส่วนนี้จะเรียง
ระยะเวลาในการขนส่งจากน้อยไปมาก 

ชุด คอลัมน์ Q1-Q4 แต่ละคอลัมน์ จะบอกรายละเอียดถึง ระยะเวลาในการรวบรวมขยะ (ประมาณ) 
และระยะเวลาในการขนส่งแล้วเสร็จของ องค์การบริหารส่วนต าบลนนั้น ๆ  
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3 คอลัมน์ สุดท้ายจะให้รายละเอียดของ ช่องที่ให้บริการ (Q1-Q4) ที่ให้บริการเสร็จเร็วที่สุด) เพื่อที่ 
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป จะได้เข้าใช้บริการ ที่ก าหนดต่อไป  
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บทที่ 6 สรุปผลงานวิจัย 
 
ระบบ D-ToC ได้รับการออกแบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามข้อตกลงดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0   ตัวระบบประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
1) เครื่องมือรายงานข้อมูล ท าหน้าที่จัดส่งข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันใช้ งาน

ได้ในระบบ Android และจะรองรับระบบ iOS ในอนาคต 

2) ฐานข้อมูล ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอยู่บน server ของ อบจ.เชียงราย สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเวบ

ไซต์ www.dtoc.chiangrai.go.th    

3) โปรแกรมประมวลผล ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดส่งขยะอันตรายที่ได้รับการคัด

แยกไว้ไปก าจัดอย่างปลอดภัย     

 เพ่ือให้การใช้งานระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง อบจ.เชียงรายได้จัดฝึกอบรมผู้ใช้งานจาก 
อปท. ต่างๆ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ที่โรงแรมเอ็ม บูติก รีสอร์ทเชียงราย เพ่ืออธิบายการ
ออกแบบระบบ และขั้นตอนการใช้งาน ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้งาน อันประกอบไปด้วย การ
สื่อสารการคัดแยกขยะ การชั่งน้ าหนักขยะ การบันทึกรูปภาพ และการใช้งานระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) 
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(เชียงราย) และมีผู้เข้าร่วมเกินเป้าหมาย 300 คนที่ได้ก าหนดไว้ 
   สถานภาพการใช้งานระบบ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 พบว่ามี อปท. เข้าใช้งานระบบแล้ว 143 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน อปท. ทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย ในจ านวนนี้มี อปท. ที่ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนและรายงานปริมาณผ่านระบบแล้ว 105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.0 ดังที่ปรากฏ
ในตารางที่ 1 โดยตารางที่ 2 สรุปภาพรวมการใช้งานในระดับอ าเภอ ซึ่งพบว่าอ าเภอเทิง อ าเภอเวียงแก่น และ
อ าเภอพาน มีสัดส่วน อปท. ที่รายงานปริมาณในระบบแล้วสูงที่สุดร้อยละ 100 100 และ 94 ตามล าดับ  

ปริมาณขยะทั้งหมดในระบบ D-ToC ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีจ านวน 40,891 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้น
จากตัวเลขที่ ทสจ.เชียงรายรายงานในปี 2559 จ านวน 9,462 กิโลกรัม โดยในจ านวนนี้เป็นหลอดไฟ 12,157 
กิโลกรัม แบตเตอรี่ 5,610 กิโลกรัม กระป๋องสเปรย์ 2,419 กิโลกรัม ภาชนะบรรจุสารเคมี 6,470 กิโลกรัม ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ 1,325 กิโลกรัม เศษกระจก 11,967 กิโลกรัม และขยะอันตรายประเภทอ่ืนๆ 942 กิโลกรัม 
ดังที่แสดงในรูปที่ 6.1 

http://www.dtoc.chiangrai.go.th/
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รูปที่ 6.1 สัดส่วนขยะอนัตรายท่ีมีการรายงานเข้าสู่ระบบ D-ToC ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

 ขยะปริมาณนี้ปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอที่จะจัดส่งไปก าจัดอย่างปลอดภัยแล้ว ในเบื้องต้นวางแผนให้มี
การขนส่งขยะอันตรายไปก าจัดรอบแรกในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยจะจัดส่งขยะอันตรายทุกประเภทที่มี
การรายงานปริมาณเข้ามาภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ยกเว้นเศษกระจกที่จะมีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมปริมาณขยะอันตรายที่จะส่งรอบแรกทั้งสิ้นจ านวน 25,425 กิโลกรัมจาก 
อปท. 102 แห่ง ทั้งนี้ ระบบ D-ToC ได้ช่วยสนับสนุนการวางแผนการจัดการขนส่งขยะเหล่านี้ภายในจังหวัด
เชียงรายด้วยแบบจ าลองที่ค านึงถึงปริมาณขยะอันตรายของแต่ละ อปท. และระยะทางในการขนส่งมายังจุด
รวบรวมชั่วคราวของ อบจ.เชียงราย เพ่ือหลีกเลี่ยงการคับคั่งของการจราจรและเพ่ิมความปลอดภัยในการ
ด าเนินงานซึ่งจะท าให้จังหวัดเชียงรายเป็นผู้สร้างมาตรฐานการจัดการขยะอันตรายใหม่ที่มีระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ”ฯ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
  

หลอดไฟ
30%

แบตเตอร่ี
14%

สเปรย์
6%

ภาชนะเคมี
16%

Ewaste
3%
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ตารางที่ 6.1 สรุปสถานภาพการใช้งานระบบ D-ToC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

ทน.เชียงราย เมือง เข้าใช้แล้ว         742.50              4.50              6.50            64.50            46.50        1,992.50                 -              2,857  

อบต.รอบเวียง เมือง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.บ้านดู่ เมือง เข้าใช้แล้ว       1,211.20            25.90          287.70          477.10          165.60        3,466.00          244.30           5,878  

ทต.นางแล เมือง เข้าใช้แล้ว         133.50            65.70            82.60          134.90            61.00                 -                   -                478  

อบต.แม่ข้าวต้ม เมือง เข้าใช้แล้ว         123.40                 -                   -                   -                   -                5.40                 -                129  

ทต.แม่ยาว เมือง เข้าใช้แล้ว         135.30            19.00            50.20                 -                   -                   -                   -                205  

ทต.สันทราย เมือง เข้าใช้แล้ว           16.00                 -                5.00                 -                   -                   -                   -                  21  

อบต.แม่กรณ์ เมือง เข้าใช้แล้ว           49.64              6.70            52.93            10.20              9.00            23.50              3.50              155  

อบต.ห้วยชมภ ู เมือง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ห้วยสัก เมือง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ริมกก เมือง เข้าใช้แล้ว           43.00            12.00            21.00            65.00            38.00              4.00              7.00              190  

ทต.ดอยลาน เมือง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ป่าอ้อดอนชยั เมือง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ท่าสาย เมือง เข้าใช้แล้ว         328.45            35.80          220.46                 -                   -            255.40            53.00              893  

ทต.ดอยฮาง เมือง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ท่าสุด เมือง เข้าใช้แล้ว             0.10                 -                   -                   -                   -                   -                5.60                  6  

ทต.เวียงชัย เวียงชัย เข้าใช้แล้ว         300.00                 -                   -                   -                   -                   -                   -                300  

อบต.ผางาม เวียงชัย เข้าใช้แล้ว           80.00            65.00          120.00            73.00          140.00            65.00            30.00              573  

ทต.เวียงเหนือ เวียงชัย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ดอนศิลา เวียงชัย เข้าใช้แล้ว           24.50            31.10            12.80            80.90            29.40              9.50                 -                188  

ทต.เมืองชุม เวียงชัย เข้าใช้แล้ว           58.40            15.90            37.40            56.00              4.50            97.50              0.10              270  
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อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

ทต.สิริเวียงชัย เวียงชัย เข้าใช้แล้ว         136.60              5.90            14.00            36.70                 -            172.70                 -                366  

ทต.เวียง เชียงของ เข้าใช้แล้ว             3.00                 -                   -            496.50                 -                9.00                 -                509  

ทต.สถาน เชียงของ เข้าใช้แล้ว         232.64            63.00            56.40            45.20                 -              36.00                 -                433  

ทต.ครึ่ง เชียงของ เข้าใช้แล้ว         167.80            21.50            49.00            23.00                 -              19.00                 -                280  

ทต.บุญเรือง เชียงของ เข้าใช้แล้ว           19.50            22.00              2.00            79.20                 -                1.00              1.00              125  

ทต.ห้วยซ้อ เชียงของ เข้าใช้แล้ว           24.50              7.50            11.30            19.40              1.50            10.60                 -                  75  

ทต.ศรีดอนชัย เชียงของ เข้าใช้แล้ว           47.40              5.90              4.20            20.60              1.00              2.60                 -                  82  

อบต.ริมโขง เชียงของ เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.เวียงเชียงของ เชียงของ เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                1.30                 -                1.50                 -                    3  

ทต.เวียงเทิง เทิง เข้าใช้แล้ว           16.00            10.00              0.20              0.50            11.00              4.00                 -                  42  

ทต.ง้ิว เทิง เข้าใช้แล้ว         267.00          152.00          144.00            38.00                 -            237.00            10.00              848  

ทต.บ้านปล้อง เทิง เข้าใช้แล้ว           26.50            13.80            25.10            83.90                 -                3.40                 -                153  

อบต.แม่ลอย เทิง เข้าใช้แล้ว           63.00            45.50            36.50              1.50                 -                5.50                 -                152  

อบต.ตับเตา เทิง เข้าใช้แล้ว           62.60              2.60              7.80              9.50                 -                1.50                 -                  84  

ทต.เชียงเค่ียน เทิง เข้าใช้แล้ว         270.60            87.70              6.00            86.70            15.00                 -              65.50              532  

ทต.หงาว เทิง เข้าใช้แล้ว         306.30          100.50          101.20          202.20            50.40            24.40              0.30              785  

ทต.สันทรายงาม เทิง เข้าใช้แล้ว           20.00              2.00                 -                3.00                 -                   -                   -                  25  

อบต.ศรีดอนไชย เทิง เข้าใช้แล้ว           10.40            16.57              6.40            19.90              3.60              1.00                 -                  58  

อบต.หนองแรด เทิง เข้าใช้แล้ว           64.80            32.20              3.30            18.40              0.00            94.30              2.03              215  

อบต.เวียง เทิง เข้าใช้แล้ว           40.85            18.05              8.55            11.00              1.10                 -                7.70                87  

อบต.ปล้อง เทิง เข้าใช้แล้ว           16.15              7.70              1.80              2.30                 -                   -                0.40                28  

ทต.เมืองพาน พาน เข้าใช้แล้ว           94.30              5.60              1.90                 -                   -                0.60                 -                102  
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อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

ทต.สันมะเค็ด พาน เข้าใช้แล้ว         260.00            15.00                 -              12.00                 -                   -                   -                287  

อบต.เมืองพาน พาน เข้าใช้แล้ว         573.10            93.60          105.70            95.40            27.20          969.70          134.90            2,000  

อบต.แม่อ้อ พาน เข้าใช้แล้ว             7.00                 -                   -              24.00                 -                   -                   -                  31  

อบต.ธารทอง พาน เข้าใช้แล้ว           43.00              4.00            14.00            47.00              5.00                 -              39.00              152  

อบต.สันติสุข พาน เข้าใช้แล้ว           19.20                 -                6.20              3.40                 -              19.90                 -                  49  

อบต.ดอยงาม พาน เข้าใช้แล้ว         132.40            18.70            30.90          233.00                 -            188.10              6.00              609  

อบต.หัวง้ม พาน เข้าใช้แล้ว         263.00            56.00            53.90          102.20                 -              14.80              2.90              493  

อบต.เจริญเมือง พาน เข้าใช้แล้ว         166.10            52.40          142.10            73.10            25.30          265.50            31.70              756  

อบต.ป่าหุ่ง พาน เข้าใช้แล้ว         288.00          177.00                 -            200.00                 -                   -                   -                665  

อบต.ม่วงค า พาน เข้าใช้แล้ว         293.00          115.50            42.30          253.00            10.40            49.50                 -                764  

อบต.ทรายขาว พาน เข้าใช้แล้ว         113.00            13.20            44.30            41.30                 -              50.00                 -                262  

อบต.สันกลาง พาน เข้าใช้แล้ว         314.20          115.30                 -                4.00            18.10          196.70                 -                648  

อบต.แม่เย็น พาน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ทานตะวัน พาน เข้าใช้แล้ว         166.00                 -                8.00            29.00            50.00            15.00                 -                268  

อบต.เวียงห้าว พาน เข้าใช้แล้ว           88.00            23.00            36.00            36.00                 -                   -                   -                183  

อบต.ป่าแงะ ป่าแดด เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ป่าแดด ป่าแดด เข้าใช้แล้ว           28.00            15.00            10.00          181.60              1.00            31.00                 -                267  

ทต.สันมะค่า ป่าแดด เข้าใช้แล้ว             3.80              5.40                 -                7.00            10.00                 -                   -                  26  

ทต.ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เข้าใช้แล้ว           45.82            17.50              3.96              8.80                 -              12.20                 -                  88  

ทต.โรงช้าง ป่าแดด เข้าใช้แล้ว           19.60            93.90            47.70          158.60              3.50                 -              85.70              409  

ทต.แม่จัน แม่จัน เข้าใช้แล้ว         433.20            44.40            13.20            11.40                 -            147.00            19.00              668  

ทต.จันจว้า แม่จัน เข้าใช้แล้ว           75.00            27.80            20.90          131.80              2.00            34.40                 -                292  
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อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

ทต.สันทราย แม่จัน เข้าใช้แล้ว         407.00            44.00                 -              57.00            59.00          336.00                 -                903  

ทต.แม่ค า แม่จัน เข้าใช้แล้ว           27.00            17.50            34.50            70.50              5.00                 -              83.50              238  

ทต.ป่าซาง แม่จัน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.สายน้ าค า แม่จัน เข้าใช้แล้ว           72.10            30.50            23.70          138.30                 -            159.10                 -                424  

ทต.ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.แม่ไร่ แม่จัน เข้าใช้แล้ว         110.50            25.50            15.50            32.00            26.00            52.50              1.00              263  

อบต.แม่จัน แม่จัน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.สันทราย แม่จัน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ป่าตึง แม่จัน เข้าใช้แล้ว         188.80            77.80            16.20              7.00                 -            646.90                 -                937  

อบต.ศรีค้ า แม่จัน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.จอมสวรรค์ แม่จัน เข้าใช้แล้ว           68.80            11.00            37.50            34.80            13.00            30.80              0.30              196  

ทต.เวียงเชียงแสน เชียงแสน เข้าใช้แล้ว           16.50              1.00              0.50            13.20              7.00                 -                   -                  38  

ทต.เวียง เชียงแสน เข้าใชแ้ล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.โยนก เชียงแสน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.บ้านแซว เชียงแสน เข้าใช้แล้ว             3.60              1.00              3.30            18.10                 -                   -                0.40                26  

ทต.แม่เงิน เชียงแสน เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ป่าสัก เชียงแสน เข้าใช้แล้ว             5.70                 -                1.50                 -                   -                1.70                 -                    9  

อบต.ศรีดอนมูล เชียงแสน เข้าใช้แล้ว           73.90            27.50            43.60          108.80              2.10            25.70              0.80              282  

ทต.แม่สาย แม่สาย เข้าใช้แล้ว         450.99        3,026.07              4.50              6.00                 -                2.40                 -              3,490  

ทต.ห้วยไคร ้ แม่สาย เข้าใช้แล้ว           54.00              1.50              7.20            31.00                 -                4.00                 -                  98  

ทต.เวียงพางค า แม่สาย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.แม่สายมิตรภาพ แม่สาย เข้าใช้แล้ว             3.95              2.55              6.46              2.62              2.22              1.15                 -                  19  
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อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

อบต.ห้วยไคร ้ แม่สาย เข้าใช้แล้ว           27.50            11.70            12.20          180.60              2.20            92.80                 -                327  

อบต.เกาะช้าง แม่สาย เข้าใช้แล้ว         100.00              3.00              5.00            12.00                 -                   -                   -                120  

อบต.โป่งผา แม่สาย เข้าใช้แล้ว           20.40              2.20              2.30            12.20            15.70            64.10                 -                117  

อบต.ศรีเมืองชุม แม่สาย เข้าใช้แล้ว         121.50            13.00                 -                   -                   -            238.00                 -                373  

อบต.บ้านด้าย แม่สาย เข้าใช้แล้ว           67.60                 -                   -            172.00                 -            114.00                 -                354  

อบต.โป่งงาม แม่สาย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.แม่สรวย แม่สรวย เข้าใช้แล้ว           20.80              4.90              9.10              0.40              3.50          110.90                 -                150  

ทต.เจดีย์หลวง แม่สรวย เข้าใช้แล้ว           27.10            16.30              2.20            67.90                 -              16.00                 -                130  

ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เข้าใช้แล้ว           21.40              1.50              3.10            35.80              0.20              0.50              4.40                67  

อบต.ป่าแดด แม่สรวย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.แม่พริก แม่สรวย เข้าใช้แล้ว           19.70            11.20              5.00          364.50              2.00              7.00                 -                409  

อบต.ศรีถ้อย แม่สรวย เข้าใช้แล้ว             6.40              2.20              2.00              1.00              5.20              0.50              4.00                21  

อบต.ท่าก๊อ แม่สรวย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.วาว ี แม่สรวย เข้าใช้แล้ว             0.50                 -                   -                0.80              7.00                 -                   -                    8  

อบต.เจดีย์หลวง แม่สรวย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว             7.20              8.00              5.00              3.80                 -                   -                   -                  24  

ทต.เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว           59.60            27.00              2.80          107.90              1.60              1.20                 -                200  

ทต.ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว           18.10              4.00              7.40            37.40              2.00                 -                   -                  69  

อบต.สันสลี เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว           10.65            19.00              0.90            20.00              0.30              3.90                 -                  55  

อบต.เวียง เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว           22.00            26.50            23.00            18.00            14.00            18.50                 -                122  

อบต.บ้างโป่ง เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    
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อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

อบต.แม่เจดีย ์ เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.แม่เจดีย์ใหม ่ เวียงป่าเป้า เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.พญาเม็งราย พญาเม็งราย เข้าใช้แล้ว           61.00            26.00              2.00              2.00              2.00            17.00                 -                110  

ทต.ไม้ยา พญาเม็งราย เข้าใช้แล้ว         589.10            81.50                 -                   -                   -            822.40            36.00            1,529  

ทต.เม็งราย พญาเม็งราย เข้าใช้แล้ว             8.00                 -              24.80            49.40              9.40            23.00                 -                115  

อบต.แม่เปา พญาเม็งราย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.แม่ต  า พญาเม็งราย เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ตาดควัน พญาเม็งราย เข้าใช้แล้ว           11.30              5.10                 -              19.70              1.50              9.10              2.00                49  

ทต.ม่วงยาย เวียงแก่น เข้าใช้แล้ว           54.10            51.70            18.70          198.40              0.10          102.20                 -                425  

ทต.หล่ายงาว เวียงแก่น เข้าใช้แล้ว           16.60            16.30              0.50            63.80              4.20              7.00                 -                108  

ทต.ท่าข้าม เวียงแก่น เข้าใช้แล้ว             2.30                 -                0.20              2.60                 -                0.70                 -                    6  

อบต.ปอ เวียงแก่น เข้าใช้แล้ว             2.10                 -                1.30            18.20          208.70                 -                   -                230  

ทต.บ้านต้า ขุนตาล เข้าใช้แล้ว           20.50                 -                   -                   -                   -                   -                   -                  21  

ทต.ป่าตาล ขุนตาล เข้าใช้แล้ว           91.50            58.00              5.00            25.00                 -              64.00                 -                244  

ทต.ยางฮอม ขุนตาล เข้าใช้แล้ว           42.30            17.40              0.40            42.20                 -            267.40            18.20              388  

อบต.ต้า ขุนตาล เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เข้าใช้แล้ว           60.00            22.60            17.90              0.40              7.70              7.60              0.30              117  

อบต.แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เข้าใช้แล้ว         174.00              2.00            23.00                 -                5.00                 -                   -                204  

อบต.แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

ทต.ป่าก่อด า แม่ลาว เข้าใช้แล้ว           30.50            38.00            15.50            25.50              7.50            80.20                 -                197  

ทต.แม่ลาว แม่ลาว เข้าใช้แล้ว           63.50              9.50            15.50            20.50            65.50            26.00                 -                201  
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อปท. อ าเภอ สถานภาพ 

ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

หลอดไฟ แบตเตอรี ่ กระป๋องสเปรย ์ ภาชนะสารเคม ี ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษกระจก อ่ืนๆ รวม 

ทต.ดงมะดะ แม่ลาว เข้าใช้แล้ว           21.50              1.10              0.80          116.20                 -                0.60                 -                140  

อบต.ป่าก่อด า แม่ลาว เข้าใช้แล้ว         136.00              2.00            45.00          449.00                 -                   -              10.00              642  

อบต.บัวสล ี แม่ลาว เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.จอมหมอกแกว้ แม่ลาว เข้าใช้แล้ว         100.00              4.00              8.00            25.00                 -              13.00                 -                150  

อบต.โป่งแพร ่ แม่ลาว เข้าใช้แล้ว           44.15            13.66              8.60              0.70              3.10            18.30            27.30              116  

ทต.บ้านเหล่า เวียงเชียงรุ้ง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เข้าใช้แล้ว         123.80            53.50                 -              36.10          112.20            36.40                 -                362  

อบต.ปงน้อย ดอยหลวง เข้าใช้แล้ว             4.50              2.00              1.90              9.00              0.40              7.50              4.00                29  

อบต.โชคชัย ดอยหลวง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

อบต.หลองป่ากอ่ ดอยหลวง เข้าใช้แล้ว                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -    

รวมทั้งหมด 143         12,157            5,610            2,419            6,470            1,325          11,967              942          40,891  
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ตารางที่ 6.2 สรุปสถานภาพการใช้งานระบบ D-ToC จ าแนกตามอ าเภอ ณ วันที ่23 สิงหาคม 2560 

อ าเภอ อปท. (แห่ง) เข้าใช้งานแล้ว (แห่ง, %) รายงานปริมาณแล้ว (แห่ง, %) 

เมือง 16 16 100% 10 63% 

เวียงชัย 6 6 100% 5 83% 

เชียงของ 8 8 100% 7 88% 

เทิง 12 12 100% 12 100% 

พาน 16 16 100% 15 94% 

ป่าแดด 5 5 100% 4 80% 

แม่จัน 13 13 100% 8 62% 

เชียงแสน 7 7 100% 4 57% 

แม่สาย 10 10 100% 8 80% 

แม่สรวย 9 8 100% 6 67% 

เวียงป่าเป้า 9 9 100% 5 56% 

พญาเม็งราย 6 6 100% 4 67% 

เวียงแก่น 4 4 100% 4 100% 

ขุนตาล 4 4 100% 3 75% 

แม่ฟ้าหลวง 4 4 100% 2 50% 

แม่ลาว 7 7 100% 6 86% 

เวียงเชียงรุ้ง 4 3 100% 1 25% 

ดอยหลวง 3 3 100% 1 33% 

รวม 143 143 100% 105 72% 
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ตารางที่ 6.3 สรุปสถานภาพการด าเนินการตาม MoU กับ อบจ.เชียงราย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

ทน.
เชียงราย 

เมือง 
64 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.รอบ
เวียง 

เมือง 
5 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.
บ้านดู่ 

เมือง 
19 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.นาง
แล 

เมือง 
16 5 1 16 31% 6% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
ข้าวต้ม 

เมือง 
23 23 23 1 100% 100% 4% ยังไม่ครบ 

ทต.แม่
ยาว 

เมือง 
18 18 18 18 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.สัน
ทราย 

เมือง 
11 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
กรณ์ 

เมือง 
13 13 13 13 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.ห้วย
ชมภู 

เมือง 
11 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ห้วย
สัก 

เมือง 
30 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ริม
กก 

เมือง 
7 7 7 7 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.ดอย
ลาน 

เมือง 
22 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ป่าอ้อ
ดอนชัย 

เมือง 
21 0 0 2 0% 0% 10% ยังไม่ครบ 

ทต.ท่า
สาย 

เมือง 
13 4 1 13 31% 8% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.ดอย
ฮาง 

เมือง 
8 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ท่าสุด เมือง 11 1 0 0 9% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.เวียง
ชัย 

เวียงชัย 
10 0 10 0 0% 100% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ผา
งาม 

เวียงชัย 
15 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.เวียง
เหนือ 

เวียงชัย 
12 0 3 0 0% 25% 0% ยังไม่ครบ 
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อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

ทต.ดอน
ศิลา 

เวียงชัย 
17 1 3 9 6% 18% 53% ยังไม่ครบ 

ทต.เมือง
ชุม 

เวียงชัย 
8 2 0 8 25% 0% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.สิริ
เวียงชัย 

เวียงชัย 
14 14 14 14 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.เวียง เชียงของ 11 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.สถาน เชียงของ 16 17 17 17 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.ครึ่ง เชียงของ 11 18 18 18 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.บุญ
เรือง 

เชียงของ 
10 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ห้วย
ซ้อ 

เชียงของ 
23 20 4 23 87% 17% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.ศรี
ดอนชัย 

เชียงของ 
18 16 4 16 89% 22% 89% ยังไม่ครบ 

อบต.ริม
โขง 

เชียงของ 
10 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.เวียง
เชียงของ 

เชียงของ 
5 5 5 5 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.เวียง
เทิง 

เทิง 
5 5 5 5 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.ง้ิว เทิง 25 17 2 22 68% 8% 88% ยังไม่ครบ 

ทต.บ้าน
ปล้อง 

เทิง 
6 3 6 6 50% 100% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
ลอย 

เทิง 
13 3 0 11 23% 0% 85% ยังไม่ครบ 

อบต.ตับ
เตา 

เทิง 
25 11 11 13 44% 44% 52% ยังไม่ครบ 

ทต.เชียง
เค่ียน 

เทิง 
12 12 12 12 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.หงาว เทิง 20 20 20 20 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.สัน
ทรายงาม 

เทิง 
7 7 2 5 100% 29% 71% ยังไม่ครบ 

อบต.ศรี
ดอนไชย 

เทิง 
10 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.
หนอง
แรด 

เทิง 
7 7 7 7 100% 100% 100% บรรลุ 
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อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

อบต.
เวียง 

เทิง 
20 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.
ปล้อง 

เทิง 
9 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.เมือง
พาน 

พาน 
10 10 0 3 100% 0% 30% ยังไม่ครบ 

ทต.สัน
มะเค็ด 

พาน 
19 0 0 19 0% 0% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.
เมืองพาน 

พาน 
23 23 23 23 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.แม่
อ้อ 

พาน 
20 0 0 20 0% 0% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.ธาร
ทอง 

พาน 
11 5 1 11 45% 9% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.
สันติสุข 

พาน 
9 3 3 3 33% 33% 33% ยังไม่ครบ 

อบต.ดอย
งาม 

พาน 
14 14 14 14 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.
หัวง้ม 

พาน 
13 13 9 13 100% 69% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.
เจริญ
เมือง 

พาน 
22 22 22 22 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.
ป่าหุ่ง 

พาน 
18 18 18 18 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.ม่วง
ค า 

พาน 
17 17 17 17 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.
ทรายขาว 

พาน 
17 17 7 17 100% 41% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.สัน
กลาง 

พาน 
18 18 18 18 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.แม่
เย็น 

พาน 
11 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.
ทานตะวั
น 

พาน 
12 4 4 3 33% 33% 25% ยังไม่ครบ 

อบต.
เวียงห้าว 

พาน 
8 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ป่า
แงะ 

ป่าแดด 
1 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 



97 

 

อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

ทต.ป่า
แดด 

ป่าแดด 
12 2 0 12 17% 0% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.สัน
มะค่า 

ป่าแดด 
8 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ศรี
โพธิ์เงิน 

ป่าแดด 
8 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.โรง
ช้าง 

ป่าแดด 
12 12 12 12 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.แม่
จัน 

แม่จัน 
6 6 6 6 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.จันจ
ว้า 

แม่จัน 
12 23 23 23 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.สัน
ทราย 

แม่จัน 
5 5 5 5 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.แม่ค า แม่จัน 6 2 0 6 33% 0% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.ป่า
ซาง 

แม่จัน 
15 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.สาย
น้ าค า 

แม่จัน 
8 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ท่า
ข้าวเปลือ
ก 

แม่จัน 
14 14 0 9 100% 0% 64% ยังไม่ครบ 

ทต.แม่ไร่ แม่จัน 9 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
จัน 

แม่จัน 
11 1 0 0 9% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.สัน
ทราย 

แม่จัน 
7 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ป่า
ตึง 

แม่จัน 
20 20 20 20 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.ศรี
ค้ า 

แม่จัน 
11 11 0 0 100% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.จอม
สวรรค์ 

แม่จัน 
10 10 10 10 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.เวียง
เชียงแสน 

เชียงแสน 
2 1 2 2 50% 100% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.เวียง เชียงแสน 9 9 5 9 100% 56% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.โยนก เชียงแสน 8 2 2 0 25% 25% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.บ้าน
แซว 

เชียงแสน 
15 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 
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อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

ทต.แม่
เงิน 

เชียงแสน 
12 1 2 0 8% 17% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ป่า
สัก 

เชียงแสน 
13 13 3 13 100% 23% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.ศรี
ดอนมูล 

เชียงแสน 
13 0 9 0 0% 69% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.แม่
สาย 

แม่สาย 
7 10 10 10 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.ห้วย
ไคร้ 

แม่สาย 
6 6 6 6 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.เวียง
พางค า 

แม่สาย 
10 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.แม่
สาย
มิตรภาพ 

แม่สาย 
8 8 0 8 100% 0% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.ห้วย
ไคร้ 

แม่สาย 
5 4 3 5 80% 60% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.
เกาะช้าง 

แม่สาย 
13 0 0 13 0% 0% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.โป่ง
ผา 

แม่สาย 
12 12 12 12 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.ศรี
เมืองชุม 

แม่สาย 
9 2 4 0 22% 44% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.บ้าน
ด้าย 

แม่สาย 
8 8 8 8 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.โป่ง
งาม 

แม่สาย 
12 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.แม่
สรวย 

แม่สรวย 
3 3 3 3 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.เจดีย์
หลวง 

แม่สรวย 
7 7 7 7 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.เวียง
สรวย 

แม่สรวย 
15 5 6 13 33% 40% 87% ยังไม่ครบ 

อบต.ป่า
แดด 

แม่สรวย 
22 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
พริก 

แม่สรวย 
14 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ศรี
ถ้อย 

แม่สรวย 
12 12 12 12 100% 100% 100% บรรลุ 
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อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

อบต.ท่า
ก๊อ 

แม่สรวย 
27 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.วาว ี แม่สรวย 25 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.
เจดีย์
หลวง 

แม่สรวย 
6 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.เวียง
ป่าเป้า 

เวียงป่า
เป้า 6 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.แม่ขะ
จาน 

เวียงป่า
เป้า 8 0 0 8 0% 0% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.เวียง
กาหลง 

เวียงป่า
เป้า 15 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ป่าง้ิว 
เวียงป่า

เป้า 16 16 12 4 100% 75% 25% ยังไม่ครบ 

อบต.
สันสลี 

เวียงป่า
เป้า 13 5 7 13 38% 54% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.
เวียง 

เวียงป่า
เป้า 11 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.บ้าง
โป่ง 

เวียงป่า
เป้า 7 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
เจดีย์ 

เวียงป่า
เป้า 15 1 0 0 7% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
เจดีย์ใหม่ 

เวียงป่า
เป้า 1 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.พญา
เม็งราย 

พญาเม็ง
ราย 6 6 6 6 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.ไม้ยา 
พญาเม็ง

ราย 18 18 2 18 100% 11% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.เม็ง
ราย 

พญาเม็ง
ราย 10 0 9 0 0% 90% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
เปา 

พญาเม็ง
ราย 20 4 3 19 20% 15% 95% ยังไม่ครบ 

อบต.
แม่ต  า 

พญาเม็ง
ราย 11 2 2 11 18% 18% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.ตาด
ควัน 

พญาเม็ง
ราย 8 0 0 8 0% 0% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.ม่วง
ยาย 

เวียงแก่น 
9 11 11 11 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.หล่าย
งาว 

เวียงแก่น 
6 6 6 6 100% 100% 100% บรรลุ 
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อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

ทต.ท่า
ข้าม 

เวียงแก่น 
6 0 0 6 0% 0% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.ปอ เวียงแก่น 20 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.
บ้านต้า 

ขุนตาล 
9 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ป่า
ตาล 

ขุนตาล 
14 4 6 14 29% 43% 100% ยังไม่ครบ 

ทต.ยางฮ
อม 

ขุนตาล 
21 21 21 21 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.ต้า ขุนตาล 19 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.
เทอดไทย 

แม่ฟ้า
หลวง 18 5 0 18 28% 0% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
สลองใน 

แม่ฟ้า
หลวง 27 1 1 0 4% 4% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
สลอง
นอก 

แม่ฟ้า
หลวง 

13 3 13 13 23% 100% 100% ยังไม่ครบ 

อบต.แม่
ฟ้าหลวง 

แม่ฟ้า
หลวง 19 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

ทต.ป่าก่อ
ด า 

แม่ลาว 
7 7 7 7 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.แม่
ลาว 

แม่ลาว 
4 4 4 4 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.ดงมะ
ดะ 

แม่ลาว 
15 15 15 15 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.ป่า
ก่อด า 

แม่ลาว 
7 7 7 7 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.บัวส
ลี 

แม่ลาว 
12 12 12 12 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.จอม
หมอก
แก้ว 

แม่ลาว 
11 11 11 11 100% 100% 100% บรรลุ 

อบต.โป่ง
แพร ่

แม่ลาว 
9 9 9 9 100% 100% 100% บรรลุ 

ทต.บ้าน
เหล่า 

เวียงเชียง
รุ้ง 5 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ทุ่ง
ก่อ 

เวียงเชียง
รุ้ง 11 1 1 0 9% 9% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ดง
มหาวัน 

เวียงเชียง
รุ้ง 11 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 
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อปท. อ าเภอ 
จ านวน
หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 
(แห่ง) 

รูปรี
ไซเคิล 
(แห่ง) 

รูปขยะ
อันตราย 
(แห่ง) 

รูป
เสวียน 

(ร้อยละ) 

รูปรี
ไซเคิล 

(ร้อยละ) 

รูปขยะ
อันตราย 
(ร้อยละ) 

บรรจุ
เง่ือนไข 
MoU 

อบต.ป่า
ซาง 

เวียงเชียง
รุ้ง 16 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.ปง
น้อย 

ดอยหลวง 
11 11 4 3 100% 36% 27% ยังไม่ครบ 

อบต.โชค
ชัย 

ดอยหลวง 
12 0 0 0 0% 0% 0% ยังไม่ครบ 

อบต.
หลองป่า
ก่อ 

ดอยหลวง 
10 7 4 4 70% 40% 40% ยังไม่ครบ 

รวม 1828 809 685 954 44.3% 37.5% 52.2% 41 

 
 

 
 
 

 
  
 


