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การจัดการขยะอนิทรยี์
ทีต่น้ทาง

ท าท าไม และ ท าอยา่งไร

อาจารย ์ดร.ปเนต มโนมยัวบิลูย ์ ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง



ประวตัวิทิยากร

ประวตักิารศกึษา

 ป.ตร ีรัฐศาสตรบณัฑติ จฬุาฯ (เกยีรติ

นยิมอนัดบั 1 เหรยีญทอง)

 ป.โท นโยบายและการจัดการ

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัลนุด์ สวเีดน

 ป.โท รัฐประศาสนศาสตรแ์ละนโยบาย

สาธารณะ มหาวทิยาลยัยอรก์ องักฤษ

 ป.เอก เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมและ

สิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัลนุด์ สวเีดน



(อยู่ระหว่างขอจดัต ัง้)



โครงการวจัิยทีผ่า่นมา (บางสว่น)

• โครงการศกึษาวจิัยสรา้งฐานขอ้มลูและระบบการบรหิารจัดการขยะของเสยี

อนัตรายชมุชนในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัเชยีงราย (ทนุ อบจ.เชยีงราย)

• โครงการแนวทางการมสีว่นรว่มของชมุชนในโครงการขององคก์ารปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพและสิง่แวดลอ้ม : กรณีศกึษา

เปรยีบเทยีบโครงการก าจัดขยะขนาดเล็กในจังหวดัเชยีงราย (ทนุ สพม.)

• โครงการการเปรยีบเทยีบสมรรถนะในการจัดการขยะขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่: กรณีศกึษา อปท.ในเขตอ าเภอเชยีงแสนและเชยีงของ จังหวดั

เชยีงราย (ทนุ สสส.)



โครงการวจัิยทีก่ าลงัด าเนนิการ

• โครงการการวเิคราะหน์โยบาย มาตรการ และ
การบงัคบัใชก้ฎหมายในการพทิกัษ์
สิง่แวดลอ้ม: กรณีศกึษาผลติภณัฑ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสใ์น
สาธารณรัฐประชาชนจนี (ทนุ สกว.)

• ชดุโครงการประสทิธภิาพความสามารถในการ
แขง่ขนั และความยัง่ยนืของการทอ่งเทีย่วไทย 
(ทนุ สกว.)

• โครงการระบบจัดการขยะอนัตรายชมุชน
อจัฉรยิะ ภายใตโ้ครงการ Innovation Hubs
(ทนุ ทปอ.)



ขยะคอือะไร ?

มาตรา 4 “มลูฝอย” หมายความวา่ 
เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
เศษสินค้า เศษวตัถ ุถงุพลาสติก 
ภาชนะที่ใสอ่าหาร เถ้า มลูสตัว์ ซาก
สตัว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์ หรือ ที่อื่น 
และหมายความรวมถึงมลูฝอยติด
เชือ้ มลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตราย
จากชมุชน

พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 (แก้ไข 
2550)



ขยะมาจากไหน ?

แหลง่ก าเนดิขยะ

- ครัวเรอืน

- รา้นคา้ + ส านักงาน

- ภาคการเกษตร

- โรงงานอตุสาหกรรม

- การท าเหมอืงแร่

- การน าเขา้ขยะ



อตัราการผลติขยะมลูฝอยจากชมุชน

• องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 0.91 กก./คน-วัน

• เทศบาลต าบล 1.02 กก./คน-วัน

• เทศบาลเมอืง 1.15 กก./คน-วัน

• เทศบาลนคร 1.89 กก./คน-วัน

• เมอืงพัทยา 3.90 กก./คน-วัน

ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ (2559)



การส ารวจองคป์ระกอบขยะ

ท่ีมา ปเนต มโนมยัวิบูลย ์(2555)



ผลการส ารวจองคป์ระกอบขยะทัว่ไปในไทย

ขยะอนิทรีย์
60%

ขยะรีไซเคลิ
25%

ขยะอนัตราย
1%

ขยะอ่ืนๆ
14%

ขยะอนิทรีย์
60%

ขยะรีไซเคลิ
25%

ขยะอนัตราย
1%

ขยะอ่ืนๆ
14%



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการขยะของทอ้งถิน่

• พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 (แกไ้ขฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552)

• พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 (แกไ้ขฉบบัที ่2 พ.ศ. 2550)

• พระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ
บา้นเมอืง พ.ศ. 2535 (แกไ้ขฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560)

• พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ข
ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552)

• พระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอน การกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขฉบบัที ่6 พ.ศ. 2549)



ใครมหีนา้ทีต่อ้ง
จดัการขยะ ?

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจดัสิ่ง
ปฏิกลูหรือมลูฝอยในเขตราชการสว่น
ท้องถ่ินใดให้เป็นอ านาจของราชการสว่น
ท้องถ่ินนัน้

ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่ ราชการสว่นท้องถ่ิน
อาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกนัก็ได้ แต่ในกรณี
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมี
อ านาจออกกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข
ในการด าเนินการร่วมกนัได้ ...

พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 (แก้ไข 
2550)



จดัการขยะ
อยา่งไร ?

การจัดการขยะแบบ “3 ซือ้”

1. ซือ้ถงัขยะ

2. ซือ้รถขนขยะ

3. ซือ้เตาเผาขยะ



มาตรา 20 ขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ ...

มาตรา 20 เพือ่ประโยชนใ์นการรักษาความสะอาดและการจัดระเบยีบในการเกบ็ ขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอื
มลูฝอย ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอี านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่ดงัตอ่ไปนี้

(1) หา้มการถา่ย เท ทิง้ หรอืท าใหม้ขี ึน้ในทีห่รอืทางสาธารณะซึง่ส ิง่ปฏกิลู หรอืมลูฝอย นอกจากในทีท่ี่
ราชการสว่นทอ้งถิน่จัดไวใ้ห ้

(2) ก าหนดใหม้ที ีร่องรบั สิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยตามทีห่รอืทางสาธารณะและสถานทีเ่อกชน

(3) ก าหนดวธิกีารเก็บ ขน และก าจดั สิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยหรอืใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอื
สถานทีใ่ด ๆ ปฏบิัตใิหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะตามสภาพหรอืลกัษณะการใชอ้าคารหรอืสถานทีนั่น้ ๆ

(4) ก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีม ในการใหบ้รกิารของราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืบคุคลอืน่ทีร่าชการสว่น
ทอ้งถิน่มอบใหด้ าเนนิการแทน ในการเกบ็ ขน หรอืก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย ไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง ทัง้นี ้การจะก าหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้
จะตอ้งด าเนนิการใหถ้กูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

(5) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการเกบ็ ขน และก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย เพือ่ให ้ผูร้บั
ใบอนญุาต ตามมาตรา 19 ปฏบิัต ิตลอดจนก าหนดอตัราคา่บรกิารขัน้สงูตามลกัษณะการใหบ้รกิารทีผู่รั้บ
ใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพงึเรยีกเกบ็ได ้

(6) ก าหนดการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ให ้ถกูตอ้งดว้ยสขุลกัษณะ



ภาพกองขยะกวา่ 50,000 ตนัทีต่กคา้งอยู่บนเกาะลา้น เมอืงพทัยา (ปเนต มโนมยัวบูิลย ์2561)



64 แกลลอน (240 ลิตร)

ประเทศ
(เง ือ่นไขการทิง้)

คา่ธรรมเนยีม 
(บาทตอ่เดอืน)

สหรัฐอเมรกิา (เมอืงซแีอทเทลิ รัฐวอชงิตนั ถงั
ขนาดใหญ ่64 แกลลอน เก็บขนทกุสปัดาห)์

2,000
+ ใหเ้ขา้ไปเก็บ 800

สวเีดน (เก็บขยะทกุ 2 สปัดาห ์คดิราคา 6-17 
บาทตอ่กโิลกรัม มจีดุรองรับขยะรไีซเคลิ)

1,000 – 3,000
+ รายปี 4,400

เบลเยีย่ม (แควน้แฟลนเดอร์ ขายถงุขยะทัว่ไป
ขนาด 60 ลติร 55 บาท มจีดุรองรับขยะรไีซเคลิ)

900

ญีปุ่่ น (ค านวณรวมคา่ธรรมเนยีมพืน้ฐานในราคา
ถงุขยะขนาด 45 ลติรส าหรับขยะทัว่ไป 47 บาท)

1,000

เกาหลใีต ้(ถงุขยะทัว่ไป 0.5 บาท/ลติร ถงุขยะ
อาหาร 1.45 บาท/ลติร รไีซเคลิแยกทิง้ฟร)ี

700

ไตห้วนั (เก็บขยะสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ เศษอาหาร
และขยะรไีซเคลิแยกทิง้ฟร)ี

200

ท่ีมา  โครงการการทบทวนแนวคิดและประสบการณ์เพ่ือพฒันาคู่มือการคิดค่าธรรมเนียมการจดัการขยะต่อหน่วยส าหรับทอ้งถ่ิน



ทิง้ขยะทีก่รงุไทเป ไตห้วนั



ท่ีมา ปเนต มโนมยัวบูิลย์



ถกูกวา่นีไ้ด ้

อกีหรอืไม่

ตัวอยา่งจาก 
Chiang Rai Zero Waste

เสวียนเดิมเป็นอุปกรณ์ท่ีท าจากไมไ้ผซ่ึ่งเป็นวสัดุทอ้งถ่ินของภาคเหนือท่ีน ามาขดัไวใ้ส่ขา้วเปลือกหลงัการเกบ็เก่ียว ต่อมาจึงน ามาดดัแปลงเพ่ือไวใ้ชใ้ส่เศษใบไมผ้สมกบั
ขยะอินทรียป์ระเภทอ่ืนใหค่้อยๆ ใหย้อ่ยกลายเป็นสารบ ารุงดิน โดยท้ิงไดเ้ร่ือยตามแนวคิด “ถมเท่าไร ไม่รู้จกัเตม็”

“เสวยีน” 



Chiang Rai Zero Waste
2558 ประกวดเสวยีน
2559 หมู่บา้นตน้แบบ 18 อ าเภอ
2560 ระบบจดัการขยะอนัตราย
2561 คู่มือ 30 เมนูปลอดขยะ



ถังกินแกง









Fb: Dermthae Chaohinfar



กรณีศึกษา ประชากร ครัวเรือน ค่าธรรมเนียม
ไม่แยกขยะ (บาท/เดือน)

ปริมาณขยะหลงัคดัแยก 
(กก./วนั)

ค่าธรรมเนียม
แยกขยะ (บาท/เดือน)

อบต.ขนาดเลก็ 3,000 1,000 200 300 60

อบต.ขนาดกลาง 5,000 1,500 200 1,000 60

อบต.ขนาดใหญ่ 15,000 5,000 150 3,000 40

ทต.ขนาดเลก็ 2,500 1,000 200 500 90

ทต.ขนาดกลาง 5,000 1,500 200 900 60

ทต.ขนาดใหญ่ 10,000 3,500 175 2,000 40

ทม.ขนาดกลาง 20,000 10,000 165 13,000 90

ท่ีมา : โครงการการทบทวนต้นทุนการจัดการขยะและการประเมินตลอดวฏัจักรชีวิตของระบบการจัดการขยะมลูฝอย 

ลดขยะลดภาระคา่ธรรมเนยีมของครวัเรอืน





ขอขอบคุณ
ทมีงานวชิาการเชยีงราย Zero Waste

1. ดร.ปเนต มโนมัยวบิลูย์ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

2. ดร.พรรณนภิา ดอกไมง้าม มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

3. ดร.อนันต ์อึง้วณชิยพันธ์ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

4. อ.เขมชาติ เขมาวฒุานนท์ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

5. นางพัทธยาพร อุน่โรจน์ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

6. นางสาววภิาวรรณ มัณยานนท ์มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง

7. ดร.มงคลกร ศรวีชิยั มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (เชยีงราย)

8. ดร.นติศิักดิ ์เจรญิรปู มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (เชยีงราย)
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