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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาวจิยัเร่ืองบทบาทการจดัการบริหารมูลฝอยชุมชนของผูบ้ริหารและ 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี 
เอกสารต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  2.   แนวคิดเร่ืองบทบาท 
  3.   แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อม 
  4.   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขยะมูลฝอย 
  5.   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 ข้อมูลเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล 
 
 2.1.1 ประวตัิเกีย่วกบัองค์การบริหารส่วนตําบล 
  การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยเร่ิมก่อตวัมาตั้งแต่สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนารถ 
จุดประสงคใ์นการปกครองสมยันั้น พระองคท่์านตอ้งการรวมอาํนาจการปกครองไวท่ี้ศูนยก์ลาง 
การท่ีพระองคท่์านทรงจดัรูปแบบการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่หวัเมืองชั้นเอก กษตัริย ์
ทรงปกครองเอง หวัเมืองชั้นโท ส่งพระราชโอรสและเช้ือพระวงศ ์หรือบุคคลท่ีกษตัริยท์รงแต่งตั้ง 
ใหไ้ปปกครอง และหวัเมืองชั้นตรี เป็นเมืองประเทศราชเป็นเมืองท่ีมีอิสระในการกาํหนดรูปแบบ 
การปกครองตนเอง นอกจากนั้นยงัไดแ้บ่งการปกครองท่ีตํ่าลงไปกวา่เมืองเป็น แขวง ตาํบล หมู่บา้น 
มีหวัหนา้ผูป้กครองตามลาํดบัชั้น เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน (ลิขิต ธีรเวคิน, 
2544, หนา้ 29-32; อา้งอิงใน ธงชยั สีโสภณ (ญาณธีโร), 2545, หนา้ 1) 
 การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยปรากฏเด่นชดัท่ีสุดในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระองคท่์านทรงจดั
ใหมี้การปกครองส่วนภูมิภาคและการปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองของไทย เพื่อพฒันาประเทศชาติตามแบบอยา่งประเทศตะวนัตก (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539, 
หนา้ 1; อา้งอิงใน ธงชยั สีโสภณ (ญาณธีโร), 2545, หนา้ 1) เป็นการปฏิรูปสงัคม (การเลิกทาส      
เลิกไพร่ พระราชทานทุนแก่นกัศึกษาไทย เรียกวา่ King Scholarship เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ) 
และการปฏิรูปเศรษฐกิจ (นพดล เมืองสอง, 2541, หนา้ 5-21) และ (พรชยั  รัศมีแพทย,์ 2541 ;  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 
 

9

ธงชยั สีโสภณ (ญาณธีโร), 2545, หนา้ 1) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงการปกครองของไทย
ในสมยันั้นวา่ จดัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  1.  การปกครองส่วนกลาง มีการยกเลิกตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดี และจตุสดมภใ์นปี 
พ.ศ. 2435 จดัแบ่งการบริหารการปกครองออกเป็น “กรม” แต่ละกรมจะมีหวัหนา้รับผดิชอบและ 
กาํหนดขอบเขตไวอ้ยา่งชดัเจน และมีเสนาบดีเป็นหวัหนา้ปฏิบติังาน ต่อมาในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 
2435 ไดมี้การประกาศพระราชโองการยกฐานะกรมข้ึนเป็น “กระทรวง” 
  2.  การปกครองส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นปึกแผน่ของการ
ปกครองหวัเมืองต่างๆ เพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของราชอาณาจกัร โดยการรวมศูนยอ์าํนาจ
ไวส่้วนกลาง คือ เมืองหลวง “ยกเลิกระบบกินเมือง” เดิมทีเจา้เมืองมีสิทธ์ิในการเกบ็ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และ ค่าราชการรวมทั้งการควบคุมบงัคบับญัชาไพร่ ต่อมาไดเ้ปล่ียนมาใชร้ะบบ
ราชการ รับเงินเดือนจากส่วนกลาง มีการแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออก ดงัน้ี 
   2.1  มณฑลเทศาภิบาล เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอาณา 
เขตทอ้งท่ีตั้งแต่สองเมืองรวมกนัเขา้มาเป็นมณฑลเทศาภิบาล (จงัหวดั) ลกัษณะการบริหารงานของ 
มณฑลเทศาภิบาลจะประกอบไปดว้ยขา้หลวงเทศาภิบาล (สมุหเทศาภิบาล) เป็นหวัหนา้คณะของ 
ขา้ราชการท่ีปฏิบติังาน และมีกองมณฑลซ่ึงเป็นขา้ราชการทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลืองานเทศาภิบาล
อีกชุดหน่ึง 
   2.2  เมือง (ในปี พ.ศ.2495 เปล่ียนช่ือมาเป็น จงัหวดั) คือ ทอ้งท่ีหลายอาํเภอรวมกนั
เขา้มาเป็น จงัหวดั มีขา้ราชการปกครองประกอบดว้ย “ผูว้า่ราชการเมือง” กบั “กรมการเมือง” ผูว้า่
ราชการเมืองเป็นผูบ้งัคบับญัชาในทุกเร่ืองในขอบเขตของเมือง เวน้แต่พิพากษาคดีความ 
   2.3  อาํเภอ คือ ทอ้งท่ีหลายตาํบลรวมกนัเขา้มาเป็นอาํเภอ การบริหารภายใต ้
กรมการอาํเภอมีขา้ราชการปกครองประกอบไปดว้ย นายอาํเภอเป็นหวัหนา้ส่วนขา้ราชการ 
ผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบราชการทัว่ไปของอาํเภอ มีปลดัอาํเภอและสมุห์บญัชีเป็นผูช่้วยนายอาํเภอ
ในการบริหารงาน 
   2.4  ตาํบล คือ ทอ้งท่ีหลายหมู่บา้นรวมกนัเขา้มาเป็นตาํบล ตาํบลหน่ึงมีพนกังาน 
การปกครอง คือ กาํนนักบัสารวตัรกาํนนั เป็นผูช่้วยในการปกครองทอ้งท่ี กาํนนัมาจากการเลือกตั้ง 
ของผูใ้หญ่บา้น และผูว้า่ราชการเมือง (จงัหวดั) เป็นผูแ้ต่งตั้งตามผลการเลือกตั้ง ส่วนสารวตัรกาํนนั 
ใหก้าํนนัเป็นผูเ้ลือกจาํนวน 2 คน เพื่อทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือในการปกครอง และใหผู้ว้า่ราชการเมือง 
แต่งตั้งตามนั้น 
   2.5  หมู่บา้น คือ เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคท่ีเลก็ท่ีสุด ในสมยัเดิมการจะ 
ตั้งหมู่บา้นไดน้ั้น จะตอ้งมีบา้นเรือนราว 10 หลงัคาเรือนหรือมีราษฎรประมาณ 100 คน ผูท่ี้ทาํ 
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หนา้ท่ี ปกครองเป็นผูใ้หญ่บา้นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ประเทศไทยมีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นคร้ังแรกท่ี 
บา้นเกาะ อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในปี พ.ศ. 2435 
  3.  การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พระองคท่์านทรงดาํริท่ีจะทดลองการปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินข้ึนในรูปแบบของสุขาภิบาล และไดท้รงออกพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ร.
ศ.116  (พ.ศ.2440) ถือวา่เป็นพระราชบญัญติัฉบบัแรกของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย พระองค์
ท่านทรงโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพข้ึนในปี พ.ศ.2440 ต่อมาในวนัท่ี 18 มีนาคม  
พ.ศ. 2448(ร.ศ.124) มีการจดัตั้งสุขาภิบาลหวัเมืองแห่งแรกข้ึน คือ สุขาภิบาลตาํบลท่าฉลอม เมือง
สมุทรสาครมีกาํนนัตาํบลท่าฉลอมเป็นประธานและผูใ้หญ่บา้นในทอ้งท่ีสุขาภิบาลเป็นกรรมการ  
มีการประเมินผลงานเป็นท่ีพอใจ จึงประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขาภิบาลในรัชกาลท่ี 5 ร.ศ.127 
(พ.ศ. 2451) ซ่ึงพระราชบญัญติัสุขาภิบาลมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ สุขาภิบาลเมืองในทอ้งท่ีท่ีมีความ 
เจริญสูง มี คณะกรรมการบริหารจาํนวน 11 คน มีผูว้า่ราชการเมืองเป็นประธาน และสุขาภิบาล 
ตาํบลมี คณะกรรมการบริหารจาํนวน 5 คน มีกาํนนัเป็นประธานส่วนการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2499 ในสมยัจอมพลแปลก พิบูลสงคราม มีการ
ตราพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลข้ึน เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิ
ตดัสินใจในการปกครองตนเอง เป็นการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินโดยตรง 
 องค์การบริหารส่วนตาํบล  (อบต.)  เป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง   
ท่ีจ ัดตั้ งข้ึนในพ้ืนที่ระดับตาํบลตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล  
พทุธศกัราช 2537 ในปัจจุบนัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน  มี  6  รูปแบบ  
ได้แก่  เทศบาล  สุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั  เมืองพทัยา  กรุงเทพมหานคร  และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (ชยัรัตน์  พฒันเจริญ  และคนอ่ืน ,ๆ 2542, หนา้  38)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
นบัไดว้่าเป็นหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินระดบัพื้นฐานท่ีมีความใกลชิ้ดประชาชนในชนบทมากท่ีสุด  
แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของรัฐท่ีจะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และยอมรับ
หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง  การปกครอง  ตลอดจนการยอมรับศกัยภาพของ
ประชาชนชนบทในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเองไดม้ากข้ึน 
 ภายหลงัจากท่ีไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ. 2537  ในราชกิจจานุเบกษาแลว้  ทาํใหส้ภาตาํบลส่วนหน่ึงท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ตั้งแต่วนัท่ี  2  มีนาคม  พ.ศ. 2538  แลว้ทาํใหส้ภาตาํบลส่วนหน่ึงมีรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน  3  ปี
ยอ้นหลงัติดต่อกนัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ปีละ  150,000  บาท  ไดรั้บการยกฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  เรียกว่า  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จะเป็นไปอยา่งอิสระ  มีอาํนาจในการบริหาร  การกาํหนดนโยบายและการตดัตดัสินใจในการจดัทาํ
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แผนพฒันาตาํบล  การทาํนิติกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  โอน  สงวนหรือระงบัซ่ึงสิทธิ
ในทางกฎหมายดว้ยตนเองภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายไดก้าํหนดไว ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  ซ่ึงมีฐานะเป็นองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินยงัมีอาํนาจในการออกขอ้บงัคบัตาํบลท่ี
ใชบ้งัคบักบัราษฎรในพื้นท่ีอีกดว้ย  (กรมการปกครอง, 2538, หนา้  1) 

    2.1.2  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ. 2553  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะมีรูปแบบคลา้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศ  
อนัประกอบดว้ยสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และคณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล  (มาตรา  44) 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ 
              องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี  6)  พ.ศ. 2552 

(ท่ีมา: พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  
           (แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546), 2546, หนา้ 12-17) 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล   

มาจากการเลอืกตั้ง 
 1.  ประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงมาจาก 
      การเลือกตั้งหมู่บา้นละ  2  คน 
2.  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
     1  คน 
3.  รองประธานสภาองคก์ารบริหาร 
      ส่วนตาํบล  1  คน 
4.  สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
     เลือกปลดั  หรือสมาชิกองคก์ารบริหาร 
     ส่วนตาํบล  1  คน เป็นเลขานุการ 
    สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มาจากการเลอืดตั้ง 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
อาจแต่งตั้งบุคคล  ประกอบดว้ย 
1.  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
     จาํนวนไม่เกิน  2  คน  
2.  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
     จาํนวน  1  คน 

พนักงานส่วนตําบล 
1.  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2.  ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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 2.1.3  สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 มาตรา 45 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํนวนหมู่บา้นละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลนั้น 
 ในกรณีที่ เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้สภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลนั้นประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหกคน และในกรณี
ท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลนั้ น

ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนหมู่บา้นละสามคน 
 มาตรา 46 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  1)  ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบล  เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   2)  พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  3)  ควบคุมการปฏิบติังานของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ขอ้บญัญติั ระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ 
  มาตรา 47 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีคุณสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   ใหน้าํบทบญัญติัมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบ้งัคบักบัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยอนุโลม 
  มาตรา 47 ทวิ  ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
   1)  มีช่ือในทะเบียนบา้นตามกฎหมายว่าดว้ยการทะเบียนราษฎรในหมู่บา้นของ
ตาํบลท่ีสมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีจนถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
   2)  ไม่เป็นผูมี้พฤติกรรมในทางทุจริตหรือพน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาตาํบล สมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รองผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือ
เลขานุการของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพราะเหตุท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทาํกบัสภาตาํบลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ถึงหา้ปีนบัถึงวนัรับสมคัรเลือกตั้ง 
   3)  มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มประการอ่ืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 13

  มาตรา 47 ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส้ินสุดลงเม่ือ 
    1)  ถึงคราวออกตามอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือมีการยบุสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
   2)  ตาย 
   3)  ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายอาํเภอ 
   4)  ขาดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
   5)  มิไดอ้ยูป่ระจาํในหมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินหกเดือน 
   6)  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนตาํบลนั้ นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทาํให้แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลนั้ นหรือ

ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้นจะกระทาํ 
   7)  ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 47 ทว ิ
  8)  สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางท่ีจะนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือ

กระทาํการอนัเส่ือมเสียประโยชน์ของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยมีสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เขา้ช่ือเสนอให้สภาองคก์ารบริการส่วนตาํบลพิจารณา และมติดงักล่าวตอ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
ทั้งน้ี ถา้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลผูน้ั้นมิไดอุ้ทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลภายในกาํหนดเวลาอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ให้สมาชิกสภาพส้ินสุดลงนับแต่วนัท่ี

ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ดงักล่าว 
   ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลผูใ้ดส้ินสุดลงตาม 
(8) ผูน้ั้นอาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้มติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปยงันายอาํเภอไดภ้ายในสิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีรับทราบมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยระบุขอ้อุทธรณ์หรือขอ้โตแ้ยง้และ
ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้กฎหมายประกอบดว้ย และใหน้ายอาํเภอสอบสวนและวินิจฉยัใหเ้สร็จส้ินภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ คาํวินิจฉยัของนายอาํเภอใหเ้ป็นท่ีสุด 
   9)  ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ีของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวา่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ผูใ้ดไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
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   เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลผูใ้ด

ส้ินสุดลงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ให้นายอาํเภอสอบสวนและวินิจฉยัโดยเร็ว คาํวินิจฉยัของ
นายอาํเภอใหเ้ป็นท่ีสุด 
   ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลส้ินสุดลงตาม (9)  
พร้อมกนัทั้งหมด  ใหถื้อวา่เป็นการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  มาตรา 48 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึง
ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใหน้ายอาํเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  มาตรา 49 ประธานสภาและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํรงตาํแหน่ง
จนครบอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  มาตรา 50 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา 49 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
และรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
   1)  ลาออก โดยยืน่หนงัสือลาออกต่อนายอาํเภอ 
   2)  ส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   3)  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จากตาํแหน่งตามมาตรา 92 
   ซ่ึงผูว้่าราชการจงัหวดัสั่งให้พน้จากตาํแหน่งตาม (3) จะดาํรงตาํแหน่งประธานสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกไม่ไดต้ลอดอายขุอง
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนั้น 
  มาตรา 51 เม่ือตาํแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ  ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลแทนตาํแหน่งท่ีวา่งภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งนั้นว่างลงและใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บ

เลือกแทนนั้นอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
  มาตรา 52 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมีหน้าท่ีดาํเนินการประชุมและ
ดาํเนินกิจการอ่ืนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการประชุมท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีช่วยประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ปฎิบติัการตามหนา้ท่ี และกระทาํกิจการตามท่ีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมอบหมาย 
  ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือประธานสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลไม่อยูห่รือไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีไดห้รือไม่ปฎิบติัหนา้ท่ี ใหร้องประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
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  ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังใด ถา้ไม่มีผูป้ฏิบตัิหน้าท่ีประธาน
ในท่ีประชุม ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมาประชุมเลือกกันเองเพื่อทาํหน้าท่ี 
ประธานในท่ีประชุมสาํหรับการประชุมในคร้ังนั้น 
  ในการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังใด ถา้ผูท้าํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม
สั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล
อยูใ่นท่ีประชุมครบองคป์ระชุมและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง

ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเท่าท่ีมีอยูใ่นท่ีประชุมเสนอใหเ้ปิดประชุม ใหด้าํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือ

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะไดมี้มติให้ปิดประชุม และให้นาํความในวรรคสามและวรรคส่ี
มาใชบ้งัคบักบักรณีดงักล่าว 
   มาตรา 53 ในปีหน่ึงให้มีสมยัประชุมสามญัสองสมยัหรือหลายสมยัแลว้แต่สภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจะกาํหนด แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัประจาํปีใหส้ภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลกาํหนด 
  นายอาํเภอตอ้งกาํหนดให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินการประชุม

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคร้ังแรกภายในสิบห้าวนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  กรณีท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่อาจจดัใหมี้การประชุมคร้ังแรกไดต้ามกาํหนดเวลา

ในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดน้ายอาํเภอ
อาจเสนอผูว้า่ราชการจงัหวดัใหมี้คาํสัง่ยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  สมยัประชุมสามญัสมยัหน่ึงๆ ใหมี้กาํหนดไม่เกินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีก
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายอาํเภอ 
  มาตรา 54 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นผูเ้รียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาํบลตามสมยัประชุม และเป็นผูเ้ปิดหรือปิดประชุม 
  ในกรณีท่ียงัไม่มีประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือประธานสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ใหน้ายอาํเภอเป็นผูเ้รียกประชุม และเป็นผูเ้ปิดหรือ
ปิดประชุม 
 มาตรา 55 นอกจากสมยัประชุมสามญัแลว้ เม่ือเห็นว่าเป็นการจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมีจาํนวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกสภา
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ อาจทาํคาํร้องยืน่ต่อนายอาํเภอขอเปิดประชุมวิสามญั 
ถา้เห็นสมควรใหน้ายอาํเภอเรียกประชุมวิสามญัได ้
 สมยัประชุมวิสามญัใหก้าํหนดไม่เกินสิบหา้วนั แต่ถา้จะขยายเวลาออกไปอีกจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากนายอาํเภอ 
  มาตรา 56 การประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยูจ่ะจาํเป็นองคป์ระชุม 
  ให้นาํบทบญัญติัตามมาตรา 18 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคบักับการประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ยโดยอนุโลม 
  มาตรา 56/1 ในท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มีสิทธิตั้งระทูถ้ามนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเร่ืองใด

อนัเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีได ้
  มาตรา 57 ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเลือกปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 
โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและจดัการประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลมอบหมาย ทั้งน้ีให้คาํนึงถึงความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพน้จากตาํแหน่งเม่ือครบอายุของสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล หรือเม่ือมีการยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง  (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
      2.1.4  การบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 มาตรา  72  กาํหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีพนกังานส่วนตาํบลและแบ่งการ
บริหารงานออกเป็น  2  ส่วน  คือ  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
  1)  สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล   ทาํหน้าที่ เ กี่ยวก ับงานบริหารทั่วไป     
งานธุรการ  งานการเจา้หนา้ท่ี  งานสวสัดิการ  การการประชุม  งานเก่ียวกบัการตราขอ้บงัคบัตาํบล  
งานนิติการ  งานการพาณิชย ์ งานรัฐพิธี  งานประชาสมัพนัธ์  งานจดัทาํแผนพฒันาตาํบล           
งานจดัทาํขอ้บงัคบังานงบประมาณประจาํปี  งานขออนุมติัดาํเนินการตามขอ้บงัคบั  งานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
 2)  ส่วนการคลงั   ทาํหน้าที่เ กี่ยวก ับการรับเงิน   การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน        
การเกบ็รักษาเงิน  การตรวจเงิน  การหกัภาษีเงินไดแ้ละการนาํส่งภาษี  งานเก่ียวกบัการตดัโอนเงินเดือน  
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งานรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั  งานขออนุมติัเบิกตดัปีและขยายเวลาเบิกจ่าย  งานการจดัทาํงบ  
แสดงฐานะทางการเงิน  งบทรัพยสิ์น  หน้ีสิน  งบโครงการ  เงินสะสม  งานการจดัทาํบญัชีทุกประเภท  
งานทะเบียนคุมเงินรายได ้ รายจ่าย  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือไดรั้บมอบหมาย 
 3)  ส่วนโยธา  ทาํหน้าท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบถนน  อาคาร  สะพาน  
แหล่งนํ้า  งานการประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร  งานการก่อสร้าง  และ
ซ่อมบาํรุงทาง  งานควบคุมการก่อสร้าง  งานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
 4)  ส่วนสาธารณสุข  เฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลชั้น  1  มีส่วนสาธารณสุขดว้ย
หนา้ที่วางแผนงานสาธารณสุข  ประมวลและวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเกี่ยวกบัสาธารณสุข  จดัทาํ
งบประมาณในการดาํเนินงานการสาธารณสุข  การควบคุมกาํกบังาน  นิเทศและประเมินผลงาน
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน  ให้การบริการสาธารณสุข  เช่น  ส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมโรค  การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานสาธารณสุข  แนะนาํ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการปฏิบติักบัการปฏิบติังานทางดา้นสุขาภิบาล  เช่น  การกาํจดันํ้ าเสีย  การกาํจดั
ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูล  การจดัสุขาภิบาลอาหาร  การจดัอาคารสถานท่ี  ปรับปรุงแกไ้ขส่ิงแวดลอ้ม
ทัว่ไปและเหตุรําคาญอ่ืนๆ แนะนาํควบคุมการดาํเนินงานของสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  และ
นํ้าแขง็  ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 
 ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  ในด้านความรับผิดชอบ  
การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมติของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยประธานคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นตวัแทนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และมีพนักงานส่วนตาํบลเป็นผูป้ฏิบตัิงาน
ประจาํขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  (กรมการปกครอง, 2539, หนา้ 79-89) 

    2.1.5  การกาํหนดระดับช้ันองค์การบริหารส่วนตําบล 
   เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่ละแห่งมีศกัยภาพแตกต่างกนั  โดยเฉพาะในเร่ือง
ของรายได้  สํานักงานคณะกรรมการจึงได้ดาํ เนินการแบ่งชั้ นองค์การบริหารส่วนตาํบล  
ออกเป็น  3  ชั้น   โดยแต่ละชั้นมีโครงสร้าง  การบริหารงาน  และจาํนวนพนักงานส่วนตาํบล  
จงัหวดัสมุทรปราการไดแ้บ่งชั้น อบต. ชั้นใหญ่  ชั้นกลาง   และชั้นเลก็  โดยแยกตามชั้นไดด้งัน้ี 
  1)  ชั้นใหญ่ 1  จาํนวน  10  แห่ง  ไดแ้ก่  อบต.แพรกษา  อบต.คลองด่าน  อบต.บางบ่อ  
อบต.บางแกว้  อบต.บางโฉลง  อบต.บางปลา  อบต.บางพลีใหญ่  อบต.ราชาเทวะ  อบต.บางเสาธง  
อบต.ในคลองบางปลากด   
   2)  ชั้นกลาง  จาํนวน  15  แห่ง  ไดแ้ก่  อบต.บางดว้น  อบต.บางโปง  อบต.บางพลี
นอ้ย  อบต.บางเพรียง  อบต.บา้นระกาด  อบต.เปร็ง  อบต.ศีรษะจรเขน้อ้ย  อบต.ศีรษะจรเขใ้หญ่   
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อบต. ทรงคะนอง  อบต.บางกระเจา้  อบต.บางกอบวั  อบต.บางนํ้ าผึ้ง  อบต.บางยอ  อบต.บา้นคลองสวน  
อบต.แหลมฟ้าผา่   
  3)  ชั้นเลก็  จาํนวน  3  แห่ง  ไดแ้ก่  อบต.หนองปรือ  อบต.บางกระสอบ  อบต.นาเกลือ   
 

ชั้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกณฑร์ายได ้ จาํนวนพนกังานส่วนตาํบล 
1 20  ลา้นบาทข้ึนไป 72       คน 
2 10-20  ลา้นบาท 72      คน 
3 ตํ่ากวา่ 10  ลา้นบาท 72      คน 

         
   2.1.6  รายได้องค์การบริหารส่วนตําบล 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีรายไดด้งัต่อไปน้ี  (มาตรา  82) 
 1)  รายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 2)  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 3)  รายไดจ้ากกิจการเก่ียวกบัการพาณิชยข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 4)  ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาต  และค่าปรับ  ตามท่ีจะมีกฎหมายกาํหนดไว ้
 5)  เงินและทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
 6)  รายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให ้
 7)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 8)  รายไดอ่ื้นตามท่ีจะมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 จากขอ้มูลท่ีได้กล่าวมา  สามารถสรุปได้ว่า  องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์าร
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตพ้ืนท่ีในระดบัตาํบล  ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.  2537  มีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวต้าม  มาตรา  66-มาตรา  73  โดยใชร้ายได้
เป็นเกณฑก์าํหนดการจดัตั้งและกาํหนด  ขนาด  โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดก้าํหนดและนาํองคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  อนัไดแ้ก่  ระดบัชั้น  รายได ้ และขอบเขตความรับผิดชอบ  (จาํนวนประชากร  จาํนวน
หมู่บา้น)  มาเป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
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2.2  แนวคดิเร่ืองบทบาท 
 
 บทบาท เป็นแนวคิดท่ีสาํคญัในทางสงัคมวทิยา และบทบาทกเ็ป็นหนา้ท่ีหน่ึงในสงัคม 
ซ่ึงเกิดข้ึนจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนหรือเป็นรูปแบบพฤติกรรมการท่ีบุคคลแสดงออกมาให ้
เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีในสงัคม หรือสถานะใดสถานะหน่ึงในสงัคม เพื่อการดาํรงอยูร่่วมกนั 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม (กองวิจยัและประเมินผล กรมพฒันาชุมชน, 2542 ,หนา้ 42) ซ่ึงเป็นการคาดหวงั 
เก่ียวขอ้งพฤติกรรม (behavioral expectation) เม่ือบุคคลตอ้งเผชิญต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีผา่นเขา้มาใน 
ชีวิตซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีผลกระทบและก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทาํใหบุ้คคลมีการปรับตวั ทั้งท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติัและท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้เพื่อใหค้งไวซ่ึ้งสภาวะสมดุลของชีวิต 
 จะเห็นวา่ บทบาทเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามตาํแหน่งหรือสถานภาพของบุคคล ซ่ึงเป็นไป 
ตามความคาดหวงั ของสงัคมทัว่ไป ถา้ตาํแหน่งหรือสถานภาพเปล่ียนไป บทบาทกจ็ะเปล่ียนตาม
ไปดว้ย ถา้บุคคลในสงัคมมีความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในสงัคมมากข้ึนเท่าใด บทบาทกจ็ะเพิ่มมาก
ข้ึนเท่านั้น 
 2.2.1 ความหมายของบทบาท 
  มีผูใ้หค้วามหมายคาํวา่ “บทบาท” หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมท่ีเหมือนๆ กนั 
ของคนท่ีดาํรงตาํแหน่งเดียวกนั แสดงถึงแบบแผนพฤติกรรมท่ีผกูพนั หรือข้ึนอยูก่บัความคาดหวงั 
ของสมาชิกอ่ืนๆ ในสงัคม 
   พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พทุธศกัราช 2542 ใหค้าํจาํกดัความของ
บทบาทไว ้2 ประการ คือ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, หนา้ 602) 
    1) บทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหแ้สดง เช่น บทบาทของตวัพระเอก 
นางเอก บทบาทของตวัผูร้้ายและตวัแสดงประกอบอ่ืนๆ 
    2) บทบาท หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพท่ีตนดาํรงอยู ่
ซ่ึงในบุคคลเดียวกนัอาจมีหลายบทบาท เช่น บทบาทของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พอ 
สรุปไดค้วามหมายของบทบาทไว ้3 ประการ คือ 
     (2.1) บทบาท หมายถึง ปทสัถาน ความมุ่งหวงั ขอ้หา้ม ความรับผดิชอบ
และอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกนัซ่ึงผกูพนัอยูก่บัตาํแหน่งทางสงัคมท่ีกาํหนดใหบ้ทบาทตาม 
ความหมายน้ีคาํนึงถึงตวับุคคลนอ้ยท่ีสุด แต่มุ่งไปถึงการบ่งหนา้ท่ีอนัควรทาํ 
     (2.2) บทบาท หมายถึง ความเห็นของบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีคิดและกระทาํ 
เม่ือดาํรงตาํแหน่งนั้นๆ 
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     (2.3) บทบาท หมายถึง การกระทาํของบุคคลแต่ละคนท่ีกระทาํโดยให ้
ความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างทางสงัคม หรืออาจจะกล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ แนวทางอนับุคคลพึงกระทาํ 
เม่ือตนดาํรงตาํแหน่งนั้นๆ นัน่เอง 
    ภิญโญ สาธร (2540, หนา้ 72) ใหค้วามหมายบทบาทวา่ ส่ิงท่ีบุคคลผูด้าํรง
ตาํแหน่งหน่ึงถูกผูอ่ื้นคาดหวงัใหก้ระทาํท่ีเรียกวา่ “บทบาทหนา้ท่ี” ซ่ึงกาํหนดไวค้วบคู่กบัตาํแหน่ง
ซ่ึงบุคคลนั้นครองอยู ่หรือหมายถึง หนา้ท่ีหรือเง่ือนไขท่ีตอ้งกระทาํ 
    อุทยั หิรัญโต (2540, หนา้ 118) อธิบายวา่ บทบาทคือหนา้ท่ี (function) หรือ 
พฤติกรรมอนัพึงคาดหมาย (expected behavior) ของบุคคลแต่ละคนในกลุ่มหรือในสงัคมหน่ึงๆ 
หนา้ท่ีหรือพฤติกรรมดงักล่าว โดยปกติเป็นส่ิงท่ีกลุ่มหรือสงัคมหรือวฒันธรรมบางกลุ่มหรือสงัคม 
หรือวฒันธรรมบางกลุ่มหรือสงัคมนั้นกาํหนดข้ึน ฉะนั้นบทบาทหนา้ท่ีเป็นแบบแห่งความประพฤติ 
ของบุคคลในสถานะหน่ึงพงึมีต่อบุคคลอ่ืนในลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงในสงัคมเดียวกนั 
    พทัยา สายหู (2540, หนา้ 152) ไดอ้ธิบายวา่ บทบาทหนา้ท่ีคือส่ิงท่ีใหเ้กิดความ
เป็น“บุคคล” และเปรียบไดเ้หมือน “บท” ของตวัละคร ท่ีกาํหนดใหผู้แ้สดงในละครเร่ืองนั้นๆ เป็น
ตวั(ละคร) อะไร มีบทบาทท่ีจะตอ้งแสดงอยา่งไร ถา้แสดงผดิบทหรือไม่สมบทกอ็าจถูกเปล่ียนตวั 
ไม่ใหแ้สดงไปเลยในความหมาย เช่น “บทบาท” กคื็อการกระทาํต่างๆ ท่ี “บท” กาํหนดไวใ้ห ้
ผูแ้สดงตอ้งทาํตราบใดท่ียงัอยูใ่น “บท” 
    สยมุพร พรหมจารีต (2542, หนา้ 53) ใหค้วามหมายของบทบาทวา่เป็น 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ถา้บุคคลไม่มีความสมัพนัธ์ต่อกนัแลว้ บทบาทไม่เกิดข้ึน และบทบาท 
เป็นเกณฑป์กติตามคาดหวงั ขอ้หา้มความรับผดิชอบและลกัษณะอนัท่ีบุคคลผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งนั้น 
พึงปฏิบติัตามบทบาทท่ีมีตามคาดหวงัไวใ้หผู้ด้าํรงตาํแหน่งนั้นๆ ประพฤติปฏิบติั 
    บรูม และซิเซนนิค (Broom and Sezannick, 1956, p. 16) อธิบายวา่ บทบาท 
บางคร้ังเรียกวา่บทบาททางสงัคมเป็นแบบแผนของพฤติกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตาํแหน่ง เฉพาะทาง 
สงัคม เช่น การเป็นพอ่เป็นครูเป็นตน้ ความหมายของบทบาทการกล่าวถึงสิทธิและหนา้ท่ีท่ีข้ึนอยู ่
กบัตาํแหน่งทางสงัคมซ่ึงบอกใหรู้้วา่แต่ละคนควรจะแสดงบทบาทอะไรบา้งในการเป็นพอ่หรือครู 
และเป็นหนา้ท่ีของเขาท่ีตอ้งแสดงพฤติกรรม ตามบทบาทนั้นๆ และเขากส็ามารถเรียกร้องและ 
อา้งสิทธิอนัน้ีได ้
    ยอง (Young, 1959, p. 158) ใหค้วามหมายวา่ บทบาทคือหนา้ท่ีของฐานะ 
ตาํแหน่งเม่ือบุคคลหน่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งใด ส่ิงท่ีตนคิดตามมากบัตาํแหน่งนั้น กคื็อการท่ีเขาจะตอ้ง 
มีการปะทะสมัพนัธ์ (interaction) กบัตาํแหน่งอ่ืนๆ ทั้งท่ีสูงกวา่และตํ่ากวา่ภายในกลุ่ม ส่ิงท่ีตามมา 
กบัตาํแหน่งอนัเป็นเคร่ืองกาํหนดสาํหรับการดาํรงฐานะตาํแหน่งนั้น เรียกวา่ “บทบาท” 
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    จากความหมายนานาทศันะดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปความหมายของ
บทบาท (role) วา่เป็นหนา้ท่ีหรือการกระทาํใดๆ ตามสิทธิและหนา้ท่ีพงึมีของบุคคลท่ีปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎเกณฑ ์ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงของสงัคม ซ่ึงบทบาทท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพจิารณาพฤติกรรมการปฏิบติังาน ตามบทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการฝ่าย 
ปกครองนั้นเอง 
 2.2.2 ประเภทของบทบาท 
  ประเภทของบทบาท ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของบทบาทไวม้ากมาย ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
   คาํเคล่ือน พณะชยั (2551, หนา้ 35-37) ไดแ้บ่งการแสดงบทบาทออกเป็น  
3 ลกัษณะ คือ 
    1. บทบาทคาดหวงั (ideal role) คือบทบาทท่ีแสดงใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ่ื้น 
คาดหวงัไว ้
    2. บทบาทตามลกัษณะการรับรู้ (perceived role) คือบทบาทท่ีเจา้ของ
สถานภาพรับรู้เองไดว้า่ตนควรจะมีบทบาทและหนา้ท่ีอยา่งไรตามกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี
หรือการกล่อมเกลาทางสงัคม 
    3. บทบาทท่ีเป็นจริง (actual role) คือ บทบาทท่ีเจา้ของสถานภาพไดแ้สดง 
ออกมาเองจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปประเภทต่างๆ ของบทบาทไดด้งัน้ี 
     3.1 บทบาทท่ีถูกกาํหนดเป็นบทบาทท่ีมีการกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของ 
ตาํแหน่งทางสงัคมไว ้
     3.2 บทบาทท่ีถูกคาดหวงัเป็นบทบาทท่ีอยูใ่นระดบัความคิดส่วนบุคคล หรือ 
เป็นความคาดหวงัของสงัคมท่ีใหบุ้คคลแสดงบทบาทนั้นๆ รวมทั้งความคาดหวงัของตนเองวา่ควร 
แสดงพฤติกรรมอยา่งไร 
     3.3 บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นบทบาทท่ีเจา้ของสถานภาพแสดงจริง ซ่ึงอาจเป็น 
บทบาทท่ีสงัคมคาดหวงั และหรือบทบาทท่ีถูกกาํหนดหรืออาจไม่เป็นไปตามบทบาทท่ีถูกกาํหนด 
และบทบาทท่ีถูกคาดหวงัไดเ้น่ืองจากบทบาทเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งตวับุคคลกบัองคก์ร (individual organization relationship) ซ่ึงโดยทัว่ไป เรียกวา่ขอ้ตกลง 
ทางจิตใจ (psychological contract) หมายความวา่เป็นการแลกเปล่ียนโดยมีขอ้ตกลงทางจิตใจ 
ร่วมกนัและซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งตวับุคคลกบัองคก์ร ซ่ึงธงชยั สนัติวงษ ์(2534, หนา้ 85-87) 
ไดอ้ธิบายวา่บทบาทแสดงพฤติกรรมของคนในองคก์รท่ีคาดวา่จะแสดงออก หรือเป็นเหมือนสนาม 
ท่ีกาํหนดข้ึนใหแ้สดงออกถึงความคาดหมาย และพฤติกรรมของผูป้ฏิบติัหรือบรรดาสมาชิกภายใน 
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องคก์รโดยมีขอ้ตกลงทางจิตใจ เป็นกระบวนการของการกาํกบัหรือความกดดนัในการแสดง
บทบาท (role stress) ของบรรดาสมาชิกภายในองคก์ร ซ่ึงสามารถกาํหนดออกเป็น 4 ระยะ 
      ระยะท่ี 1 เป็นระยะของการคาดหมายในบทบาท เม่ือคนเราเร่ิมเขา้มาใน 
องคก์รกจ็ะมีการรับขอ้มูลข่าวสาร จากองคก์ร อาจโดยการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม เพื่อใหค้นๆ 
นั้น สามารถคาดหมายถึงบทบาทท่ีเขาตอ้งแสดงออกในองคก์ร 
      ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีเป็นทางการ คนท่ีเขา้มาจะถูกกาํหนดบทบาทท่ี 
จะตอ้งแสดง โดยอาจกาํหนดออกมาเป็นวตัถุประสงค ์ระเบียบวิธีปฏิบติังาน กฎ ขอ้บงัคบั และ 
เขาจะตอ้งแสดงบทบาทไปตามท่ีกาํหนดเพื่อแลกกบัผลตอบแทนอาจเป็นผลตอบแทนดา้นตวัเงิน 
หรือดา้นการไดรั้บการส่งเสริมเล่ือนตาํแหน่ง หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ 
      ระยะท่ี 3 เป็นระยะการเรียนรู้ในบทบาท เม่ือคนท่ีเขา้มาเร่ิมปฏิบติังาน 
เขาจะเร่ิมมีการเรียนรู้ในบทบาทหนา้ท่ีท่ีเขาแสดงออกไดอ้ยา่งเป็นทางการ ในขณะเดียวกนั 
เน่ืองจากการทาํงานจะตอ้งมีความสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ไม่เป็นทางการ ความ
คาดหมายของผูร่้วมงานท่ีเป็นทางการ ท่ีมีต่อบทบาทของเขากมี็ส่วนสาํคญัเขาจะตอ้งพยายามปรับ
บทบาทของเขาใหส้มดุลกบัความคาดหมายท่ีเป็นทางการจากองคก์ร และความคาดหมายท่ีไม่เป็น
ทางการจากผูร่้วมงาน 
      ระยะท่ี 4 เป็นระยะของการคงอยูห่รือการออกไปจากองคก์ร เม่ือคนท่ีเขา้ 
มาในองคก์ร ไดป้ฏิบติังานมาจนถึงระยะน้ี เขากท็ราบวา่ควรจะอยูห่รือลาออกจากองคก์ร โดยอาศยั 
การเรียนรู้ในบทบาทท่ีผา่นมาในระยะท่ี 3 เขาจะคงอยูต่่อเม่ือบทบาทท่ีเขาแสดงอยู ่สอดคลอ้งหรือ 
เป็นไปตามความคาดหมายขององคก์ร และตามความคาดหมายท่ีไม่เป็นทางการ ผูร่้วมงานถา้หาก 
บทบาทท่ีเขาแสดงอยูไ่ม่สอดคลอ้งหรือไม่เป็นไปตามความคาดหมายขององคก์รและความ

คาดหมายท่ีไม่เป็นทางการของผูร่้วมงานอนัใดอนัหน่ึงแลว้ เขากจ็ะเกิดความรู้สึกขดัแยง้ในบทบาท
หรือความไม่ชดัเจนในบทบาทข้ึน กจ็ะเกิดความเบ่ือหน่ายความไม่พึงพอใจ และเอาออกไปในท่ีสุด 
   บลูมและซีแซนนิค (Broom and  Sezannick ,  n .z ,  p .  unpaged;  อ้างอิงใน 
คาํเคล่ือน พณะชัย, 2551, หนา้ 37) ได้จาํแนกบทบาทเป็น  3  ประเภท  ได้แ ก่  
    1. บทบาทท่ีกาํหนดไวห้รือบทบาทตามอุดมคติ (the socially prescribed or 
prescribed or ideal role) เป็นบทบาทท่ีกาํหนดสิทธิและหน้าท่ีของตาํแหน่งทางสังคมไว  ้
    2. บทบาทท่ีควรกระทาํ (the perceived role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลควรกระทาํ 
ในตาํแหน่งนั้นๆ 
    3. บทบาทท่ีกระทาํจริง (the performed role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลกระทาํไป 
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ตามความเช่ือ ความคาดหวงั ตลอดจนความกดดนัและโอกาสท่ีจะกระทาํในแต่ละสังคม
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
   เบอร์โล (Berlo, 1960, p. 153; อา้งอิงใน สามิตร์ ศิริฤกษ์, 2547, หนา้ 11) 
ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัลกัษณะบทบาทไวด้งัน้ี 
    1. บทบาทท่ีกาํหนดไว  ้(role prescription) คือ บทบาทท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 
ระเบียบอยา่งชดัเจนวา่บุคคลท่ีอยูใ่นบทบาทจะตอ้งทาํอะไรบา้ง 
    2. บทบาทท่ีกระทาํจริง (role description) คือ บทบาทท่ีบุคคลไดก้ระทาํจริง 
เม่ืออยูใ่นบทบาทนั้นๆ 
    3. บทบาทท่ีถูกคาดหวงั (role expectations) คือ บทบาทท่ีถูกคาดหวงัโดย 
ผูอ่ื้นวา่บุคคลท่ีอยูใ่นบทบาทนั้นๆ ควรจะกระทาํอยา่งไร 
   จากการประมวลความคิดเห็นของนกัวิชาการชาวต่างประเทศท่ีกล่าวขา้งตน้ พอจะ 
สรุปประเภทของบทบาทไดด้งัน้ี 
    1. บทบาทท่ีถูกกาํหนด (prescribed role or prescription) เป็นบทบาทท่ีมี 
การกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีของตาํแหน่งทางสงัคมไว ้
    2. บทบาทท่ีถูกคาดหวงั (role expectation) เป็นบทบาทท่ีอยู่ในระดบัของ 
ความคิดส่วนบุคคล หรือเป็นความคาดหวงัท่ีตอ้งให้บุคคลแสดงบทบาทสังคมรวมๆ ทั้งความ 
คาดหวงัของตนเองวา่ ควรจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไร 
    3. บทบาทท่ีเป็นจริง (perform role or actual role) เป็นบทบาทท่ีเจา้ของ 
สถานภาพแสดงจริง ซ่ึงอาจเป็นบทบาทท่ีสังคมคาดหวงัหรือเป็นบทบาทท่ีตนเองคาดหวงัและ/ 
หรือเป็นบทบาทท่ีถูกกาํหนดหรืออาจไม่เป็นไปตามท่ีถูกกาํหนดท่ีถูกคาดหวงักไ็ด ้
   เบนน่ี (Benne, 1973, p. 20; อา้งอิงใน สามิตร์ ศิริฤกษ,์ 2547, หนา้ 12) ไดก้าํหนด
บทบาทท่ีไม่เป็นทางการของสมาชิกออกเป็น3 รูปแบบ คือ 
    1. บทบาทงาน (task roles) เป็นบทบาทท่ีจะนาํกลุ่มให้เอ้ือประโยชน์ต่อ 
เป้าหมายซ่ึงสมาชิกท่ีประสบความสาํเร็จในบทบาทน้ีก็จะช่วยกลุ่มในการกาํหนดขอบเขตของ 
เป้าหมายและมุ่งไปสู่การตดัสินใจ เพื่อหาวิธีการท่ีการท่ีจะบรรลุความสาํเร็จนั้น รวมทั้งสกดักั้น 
ส่ิงท่ีจะมาขดัขวางต่อความเจริญกา้วหนา้ของกลุ่ม 
    2. บทบาทการสร้างกลุ่มและบาํรุงรักษา (group building and maintenance 
roles) เป็นบทบาทท่ีอาํนวยความสะดวกต่อการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และสนบัสนุน 
การเช่ือมโยงของกลุ่มเพื่อผูกมดัสมาชิกเขา้ดว้ยกนั 
    3. บทบาทส่วนตวั (individual roles) เป็นบทบาทท่ีมุ่งความพอใจของตนเอง 
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มากกว่าการเนน้ความตอ้งการของกลุ่มซ่ึงบางคร้ัง กลายเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการปฏิบติังาน 
 2.2.3 การปฏิบตัิตามบทบาท 
  ออลพรอต (Allprot, 1937, p. 153; อา้งอิงใน สยมุพร พรหมจารีต, 2542 ,หนา้ 97-99)  
ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการแสดงบทบาทของบุคคลวา่ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 4 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
   1. ความคาดหวงัในบทบาท (role expectation) เป็นบทบาทตามความคาดหวงั 
ของผูอ่ื้นหรือเป็นบทบาทท่ีสถาบนัองคก์ร หรือกลุ่มสงัคม คาดหวงัใหบุ้คคลปฏิบติัตามสิทธิหนา้ท่ี 
ท่ีบุคคลนั้นครองตาํแหน่งอยู ่
   2. การรับรู้บทบาท (role conception) เป็นการรับรู้ในบทบาทของตนว่าควรจะ 
มองเห็นบทบาทของตนเองไดต้ามการรับรู้นั้น (perceived Role) ซ่ึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความ 
ตอ้งการการของบุคคลนั้นเอง (his needs) ทั้งน้ีการรับรู้ในบทบาทและความตอ้งการของบุคคล 
ย่อมข้ึนอยู่กบัลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลท่ีสวม 
บทบาทนั้น 
   3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (role acceptance) ซ่ึงเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีความ 
สอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวงัของสังคม และบทบาทหน้าท่ีท่ีตนเองรับรู้อยู่ 
การยอมรับบทบาทน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจในบทบาท และการส่ือสารระหว่างสังคม 
และบุคคลนั้น ทั้งน้ี เพราะว่าบุคคลไม่ไดย้ินดียอมรับบทบาทหน้าท่ีปฏิบติัก็ตาม เพราะถา้หาก 
บทบาทท่ีไดรั้บนั้นทาํให้ไดผ้ลเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ขดัแยง้กบัความ 
ตอ้งการ หรือค่านิยมของบุคคลนั้น ผูค้รองตาํแหน่งอยูก่จ็ะพยายามหลีกเล่ียงบทบาทนั้น ไม่ยอมรับ 
บทบาทนั้นๆ 
   4. การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของบุคคล (role performance) เป็นบทบาทท่ี 
เจา้ของสถานภาพแสดงจริง (actual role) ซ่ึงควรจะเป็นการแสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวงั
หรือเป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู้ ตามความหวงัของตนเอง การท่ีบุคคลจะปฏิบติัหนา้ท่ีได้
ดีเพียงใดนั้นกข้ึ็นอยูก่บัการยอมรับบทบาทนั้นๆ ของบุคคลท่ีครองตาํแหน่งอยู ่ซ่ึงเน่ืองมาจากความ
สอดคล้องกันของบทบาทตามความคาดหวงัของสังคม และการรับรู้บทบาทของตนเอง 
  ดงันั้น ในทางปฏิบติั บทบาทจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการเรียนรู้บทบาทท่ีกาํหนดไวต้าม 
ตาํแหน่งเม่ือบุคคลเขา้ปกครองตาํแหน่งนั้น กจ็ะแสดงบทบาทตามท่ีระบุไวใ้นตาํแหน่งนั้นและแสดง
ความคาดหวงัของสังคมดว้ยว่าตอ้งการใหแ้สดงบทบาทลกัษณะใด ตอ้งเขา้ใจบทบาทและยอมรับ
บทบาท 
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 2.2.4 การรับรู้ทางด้านบทบาท     
  ผสุดี รุมาคม (ผสุดี รุมาคม, 2520, หนา้ 147-148; อา้งอิงใน คาํเคล่ือน พณะชยั, 2551, 
หนา้ 39) กล่าวถึง การรับรู้บทบาท (Role Perception)วา่บุคคลท่ีแตกต่างกนัยอ่มจะมีความเขา้ใจ 
หรือการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัสาํหรับพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทท่ีกาํหนดไวภ้ายในองคก์ารใด

องคก์ารหน่ึง การรับรู้อย่างถูกตอ้งในบทบาทย่อมจะมีผลกระทบต่อการมีประสิทธิภาพของ
องคก์าร ประเด็นดงักล่าวน้ีจะมีความซับซ้อนยิ่งข้ึนไปอีกภายในองคก์าร เพราะว่าอาจจะมีการ
รับรู้ท่ีแตกต่างกนัสาํหรับบทบาทเดียวกนัโดยองค์การท่ีเป็นทางการกลุ่มและบุคคล โอกาส
ของความขดัแยง้ในบทบาทจะมีมากข้ึน 
  สยุมพร พรหมจารีต (2542, หนา้ 98) ให้ความหมายว่า การรับรู้ คือ การท่ีบุคคล
มองไปหรือเห็นอะไรแลว้จะเลือกเกบ็ส่ิงท่ีเห็นนั้นเขา้มาในจิตสาํนึกและเขา้ใจความหมายหรือให้

นิยามต่อส่ิงนั้นดว้ยความรู้สึกนึกคิดของตนเอง โดยปกติแลว้แต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ในบางอย่างอาจจะมีการทาํคลา้ยคนอ่ืนในกลุ่ม แต่ในบางอย่างอาจจะแตกต่างกบั
ผูอ่ื้นในกลุ่มความแตกต่าง และความเหมือนกนัน้ีก็คือลกัษณะการแสดงบทบาททางพฤติกรรม
ของเขา แต่ข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบท่ีต่างกนั การรับรู้เก่ียวกับตวัเองเป็นลกัษณะหรือแบบอย่าง

ของการรับรู้เก่ียวกบับทบาท ซ่ึงจะคลุมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมกบัการแสดง
พฤติกรรมของผูอ่ื้น จะมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากเก่ียวกบัเร่ืองความสามารถของแต่ละบุคคล 
บุคคลใดท่ีสามารถพฒันาการรับรู้บทบาทไดเ้ป็นอย่างดีก็สามารถท่ีจะรับรู้ความคิดเห็นของคน

อ่ืนไดดี้ดว้ยในทางตรงกนัขา้ม ถ้าบุคคลใดไม่สามารถพัฒนาการรับรู้บทบาทได้จะทาํให้

เกิดความยากลาํบากในการท่ีจะเปล่ียนแปลงบทบาทต่างๆ ในการแสดงบทบาทของผูอ่ื้น
บุคคลจะตอ้งพยายามแสดงบทบาทของคนอ่ืน และนาํมาประสานกบัลกัษณะการแสดงพฤติกรรม
ของตนเอง และแสดงการกระทาํในทางท่ีคลา้ยกบัคนอ่ืน กระทาํ อยา่งไรกต็ามเม่ือคาํนึง
กระบวนการทั้งหมดแลว้จะเห็นวา่บุคคลนั้นยงัแสดงบทบาทของตวัเอง ทั้งน้ีเพราะว่าบทบาททาง
พฤติกรรมของเขา ถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนักบัการรับรู้ตวัของเขาต่อบุคคลอ่ืน 
  ดงันั้น การรับรู้บทบาท จึงเป็นกระบวนการแปลความหมายของบุคคลเก่ียวกบัหนา้ท่ี 
หรือพฤติกรรมท่ีควรจะเป็นหรือควรจะปฏิบติัของตนเองในขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง 
ภายในความคาดหวงัต่างๆ ท่ีไดรั้บมาจากสังคมออกมาตามความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีตนเองมีต่อเร่ือง
นั้น โดยเฉพาะ 
  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับบทบาทท่ีนักวิชาการไทยและนักวิชาการต่างชาติ 
ไดพ้ยายามอธิบายพอสรุปไดว้า่ บทบาทมีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 
   1. เป็นสิทธิหนา้ท่ีในการประพฤติปฏิบติัท่ีบุคคลหน่ึงมีต่อบุคคลหน่ึงในสงัคม 
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   2. เป็นหนา้ท่ีของฐานะตาํแหน่งเม่ือบุคคลไดด้าํรงตาํแหน่งนั้น 
   3. เป็นความเห็นของบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีคิดและกระทาํเม่ือดาํรงตาํแหน่งนั้นๆ 
   4. เป็นการแสดงบทบาทของบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบับทบาทท่ีถูกกาํหนดไว ้
   5. เป็นการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม ของมนุษยท่ี์อยูใ่นสงัคม 
    

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัความพร้อม 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับความพร้อมพบว่า ความพร้อม
เป็นปัจจยัพื้นฐานของบุคคล ท่ีจะทาํให้บุคคลสามารถปฏิบติัหรือทาํงานใดๆ ได ้ ความพร้อม
จึงเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํเนินงานให้กา้วหนา้ไปสู่ความสาํเร็จ มีผูใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัความพร้อม
ไวห้ลายท่านดงัน้ี 
 2.3.1 ความหมายของความพร้อม 
  ความหมายเก่ียวกบัความพร้อม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  กฤษดา  ทองสังวรณ์ (2540, หนา้ 17) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า ความพร้อม 
หมายถึงคุณสมบติัหรือสภาวะของบุคคลท่ีพร้อมจะทาํงานมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้หรือทาํ

กิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงอย่างมีแนวโน้มท่ีจะประสบผลสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงข้ึนอยู่
กับวุฒิภาวะ การเตรียมตวัสาํหรับการทาํกิจกรรมนั้นๆ อย่างพร้อมมูลทั้งความสมบูรณ์ของ
ร่างกายและจิตใจความสนใจหรือแรงจูงใจประสบการณ์และการไดรั้บการฝึกอบรม 
  เศาวนิต  เศาณานนท ์(2542, หนา้ 51) ไดก้ล่าวถึงการท่ีผูน้าํมีการเตรียมตวัใหพ้ร้อม
ทั้งในดา้นความรู้ดา้นทกัษะตลอดจนมีเจตคติท่ีดีต่อการบริหารจะทาํใหผู้น้าํสามารถปฏิบติังานให้

เป็นไปตามกระบวนการบริหารและจะทาํใหผู้น้าํประสบความสาํเร็จในบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
  คอลลินส์  (Collins, 1994, หนา้ 641) อธิบายความหมายของความพร้อมว่าเป็น
การเตรียมการของบุคคลท่ีจะกระทาํ กิจกรรมใดๆ อย่างมีความกระตือรือร้นทนัทีและรวดเร็ว
และการกระทาํนั้นเป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ติปัญญา 
  จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่าความพร้อม  หมายถึง  สภาพของบุคคลท่ีพร้อมจะ
ปฏิบติัหรือทาํงานซ่ึงเกิดจากความความเขา้ใจ ความสามารถในการเรียนรู้ และมีความตั้งใจท่ี
จะปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ใหป้ระสบผลสาํเร็จ  
 2.3.2 องค์ประกอบของความพร้อม 
  กาเย (พชัรินทร์ ป่ินบณัฑิตทรัพย,์ 2543, หนา้ 41 อา้งอิงจาก Gange, 1970,  
หนา้ 407)ไดใ้ห้แนวคิดไวว้า่ความสนใจหรือความใส่ใจแรงจูงใจและสภาพของการพฒันาการเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความพร้อม 
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  องคก์ารอนามยัโลก (พชัรินทร์ ป่ินบณัฑิตทรัพย,์ 2543, หนา้ 42 อา้งอิงจาก WHO,1993, 
หนา้ 9) กล่าวไวว้า่ ความพร้อมจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเกิดจากสภาวะท่ีบุคคลตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลง
ไปจากสภาพเดิมๆ ท่ีเคยกระทาํอยู่เป็นประจาํโดยเกิดจากองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ แรงขบั
ภายในตวับุคคลแรงผลกัดนัจากสถานการณ์ปฏิกิริยาของบุคคลจากการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ 
และระดบัความเช่ือมัน่ของบุคคลต่อการไดรั้บข่าวสารใหม่ 
  อุษณีย ์โพธ์ิสุข และคณะ (2544, หนา้ 1–3) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพร้อมใน
การจดัการศึกษา เง่ือนไขพื้นฐานท่ีสาํคญัของการจดัให้ประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีความพร้อม
ในการบริหาร แนวคิด ปรัชญา เพราะเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงความสาํคญัของแนวคิด 
ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่เป็นแนวทางท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมในดา้นอ่ืน โดยท่ีผูบ้ริหาร
และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 
   1. ธรรมชาติและความตอ้งการท่ีทา้ทายความคิดและมีความซบัซอ้นกว่าปรกติท่ี
สอดคลอ้งกบัลกัษณะการทาํงานของสมอง 
   2. ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของความคิดระดับสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดอยา่งมีวิจารณญาณการแกปั้ญหาการคิดแบบอภิปัญญา ฯลฯ และการนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาผสมผสาน 
   3. กระบวนการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางความคิด เช่น กลยทุธ์และวิธีการ
ต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
   4. การวดัและการประเมินผลท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
   5. ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมนั้นๆ ท่ีจะพฒันาความคิดระดบัสูง 
  เคแกน (Kagan, 1990, หนา้ 35) กล่าวถึงความพร้อมไวว้า่เป็นลกัษณะความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลทั้งน้ีความพร้อมของบุคคลข้ึนอยูก่บัการศึกษา การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงทาํใหบุ้คคล
เกิดความรู้ เช่น การรับรู้จากโฆษณาต่างๆประวติัส่วนตวัสุขภาพอนามยับุคลิกภาพ ความสามารถ
ในการรับรู้ปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มครอบครัวสงัคม บทบาทและความแตกต่างทางวฒันธรรม
ของบุคคล ลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของบุคคล 
  ดาวน่ิง และแทคเครย ์(Downing ;& Thackrey, 1971, p. 14; อา้งอิงใน สมหมาย  
กลางหิน, 2550, หนา้ 35) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของความพร้อมไว ้4 กลุ่ม คือ 
   1. องคป์ระกอบทางกายภาพ (physiological factors) ไดแ้ก่ การบรรลุวฒิุภาวะดา้น
ร่างกายทัว่ไป การเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม 
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   2. องคป์ระกอบทางสติปัญญา (intellectual factors) ไดแ้ก่ ความพร้อมทางดา้น
สติปัญญาโดยทัว่ไปประกอบดว้ยอายสุมอง ความสามารถในการรับรู้ในการแยกแยะ การเห็นและ
การฟัง ความสามารถในการตดัสินใจ และความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุผล 
   3. องคป์ระกอบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental factors) ไดแ้ก่ สภาพทาง
เศรษฐกิจความพอเพียงโอกาสในการหาประสบการณ์ดา้นสงัคมโอกาสในการหาความรู้ 
   4. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ (emotional factors) ไดแ้ก่ สภาพทางอารมณ์เจตคติ
ส่ิงจูงใจและบุคลิกภาพประกอบดว้ยความมัน่คงทางดา้นอารมณ์ ความพอใจและความตอ้งการท่ี
เรียนรู้ 
  จากแนวคิดดงักล่าวสรุปวา่ ความพร้อมในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เกิดจากการท่ี
บุคคลมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในการรับรู้ การไตร่ตรองทาํใหมี้ความตระหนกัและมองเห็นคุณค่า
มีการเตรียมการปฏิบติั และดาํเนินการปฏิบติัทาํใหมี้ความเช่ือมัน่ท่ีจะปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ ใหส้าํเร็จ  

 
2.4  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัขยะมูลฝอยและการจดัการขยะมูลฝอย 
 2.4.1  ความหมายของขยะมูลฝอย 
  พจนานุกรมนกัเรียนฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2540 (กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, 2544, หนา้ 25) ใหค้าํจาํกดัความคาํ
วา่ “มูลฝอย” หมายถึง เศษส่ิงของท่ีท้ิงแลว้ ส่วนคาํวา่ “ขยะ” หมายถึง หยากเยือ่ มูลฝอย
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหค้าํจาํกดัความคาํวา่ “มูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ 
เศษผา้เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถา้ มูลสตัว ์หรือซากสตัว ์รวมตลอดถึง
ส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสตัว ์หรือท่ีอ่ืน 
  ดงันั้นคาํวา่ “มูลฝอย, ขยะ” จึงเป็นคาํท่ีใชแ้ทนกนัไดแ้ละในบางคร้ังมกัจะพบวา่มี 
การนาํคาํทั้งสองมารวมเขา้ดว้ยกนั เป็น “ขยะมูลฝอย” หมายถึง ของเสีย หรือบรรดาส่ิงของท่ีไม่ 
ตอ้งการใชแ้ลว้ ส่วนใหญ่เป็นของแขง็ รวมถึงเถา้ ซากสัตว ์มูลสตัว ์ฝุ่ นละออง และเศษวตัถุท่ีท้ิง
แลว้จากบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีต่างๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาด และโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 2.4.2 แหล่งกาํเนิดมูลฝอย 
  มูลฝอยในชุมชนมีหลายชนิด การจาํแนกประเภทของมูลฝอย มีการจาํแนกหลาย 
ลกัษณะ พิจารณาจากองคป์ระกอบหรือแหล่งกาํเนิดของมูลฝอย ในท่ีน้ีจะอาศยัการจาํแนกประเภท 
โดยใชแ้หล่งกาํเนิดเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา ซ่ึงสามารถจาํแนกออกได ้3 ประเภท คือ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2542, หนา้ 15) 
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   2.1 มูลฝอยจากชุมชน (community wastes) มูลฝอย พวกน้ีส่วนมากจะเป็นเศษ 
อาหาร เศษกระดาษ เศษแกว้ เศษโลหะ เศษไม ้และเศษพลาสติก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีมูลฝอยท่ี
เป็นอนัตราย (Household Hazardous Wastes) เช่น ซากถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีเก่า ซากหลอดฟลูออ
เรสเซนต ์และกระป๋องสารเคมีต่างๆ ท่ีใชใ้นบา้น เป็นตน้ 
   2.2 มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial wastes) มูลฝอยจาก 
โรงงานอุตสาหกรรม จะมีทั้งท่ีเป็นอนัตราย เช่น กากสารเคมีและสารประกอบท่ีมีโลหะหนกัต่างๆ 
นอกจากนั้นยงัมีมูลฝอยท่ีไม่เป็นอนัตรายท่ีเกิดจากกิจการในส่วนของสาํนกังานและโรงอาหารของ 
โรงงาน เช่น เศษวสัดุเหลือท้ิง เศษอาหาร เป็นตน้ 
   2.3 มูลฝอยจากการเกษตรกรรม (agricultural wastes) มูลฝอยจากการเกษตรกรรม
มีทั้งท่ีเป็นซากพืช ซากสตัว ์มูลสตัว ์และเศษภาชนะท่ีใช ้บรรจุสารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช  
เป็นตน้ 
 3. ประเภทของมูลฝอย (types of refuses) มูลฝอยอาจมีขนาดแตกต่างกนัออกไป 
ตั้งแต่ขนาดเลก็จาํพวกฝุ่ นละอองไปจนถึงตวัถงัรถยนต ์ลว้นแลว้แต่เป็นมูลฝอยทั้งส้ิน การแบ่ง
ประเภทของมูลฝอย แบ่งออกไดเ้ป็น 12 ประเภทตามแหล่งกาํเนิดและลกัษณะทางกายภาพ 
(ธญัวลัย ์พิรุฬห์สิทธ์ิ, 2548, หนา้ 17-18) ดงัน้ี 
   3.1 มูลฝอยสดหรือมูลฝอยเปียก (garbage) 
   3.2 มูลฝอยแหง้ (rubbish) 
   3.3 เถา้ (ashes) 
   3.4 มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (industrial refuse) 
   3.5 ซากสตัว ์(dead animals) 
   3.6 มูลฝอยจากการเกษตรกรรม (agricultural wastes) 
   3.7 มูลฝอยของใชช้าํรุด (bulky wastes) 
   3.8 ซากรถยนต ์(abandoned vehicles) 
   3.9 เศษส่ิงก่อสร้าง (construction and demolition wastes) 
   3.10 มูลฝอยจากการกวาดถนน (street wastes) 
   3.11 กากตะกอนของนํ้าโสโครก (sewage treatment residues) 
   3.12 กากของเสียอนัตราย (hazardous wastes) 
 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลฝอย ปริมาณมูลฝอยข้ึนอยู่กับ 
องค์ประกอบหลายอย่าง สามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ ผูมี้หน้าท่ีในการจดัการมูลฝอยจาํเป็น 
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ตอ้งบนัทึกปริมาณมูลฝอย เพื่อนาํไปใช้ประโยชน์ในการกาํจัด การเก็บขน การวางแผน
การปรับปรุง การปฏิบติังานหรือการจดัการงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนการจดัการใน
อนาคต องคป์ระกอบ สาํคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณของมูลฝอย มีดงัน้ี (นฤดม แป้นเจริญ, 
2549, หนา้ 18) 
  1. ลักษณะท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของท้องถ่ิน (geographical location) หมายถึง 
สถานท่ี  ต่างกัน ทาํให้มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนต่างกัน  เช่น สถานท่ีตั้ งอยู่ริมทะเล มักพบเศษปลา  
เศษเปลือกหอย ไดม้ากกวา่มูลฝอยชนิดอ่ืนๆ 
  2. ความหนาแน่นของประชากร (population density) บริเวณท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่น 
จะมีปริมาณมูลฝอยมากกวา่บริเวณท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยันอ้ย 
  3. ฤดูกาล (Season) ฤดูกาลมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลฝอยมาก เช่น 
ฤดูกาลท่ีมีผลไม ้ปริมาณมูลฝอยจาํพวกเปลือกและผลไมจ้ะมาก เพราะเหลือจากการบริโภคของ 
ประชาชน และยิง่หากราคาผลไมใ้นปีนั้นๆ มีราคาถูก จะทาํใหมี้เปลือกผลไมแ้ละเศษผลไมเ้หลือท้ิง 
ในปีนั้นๆ มากข้ึน 
  4. อุปนิสยัของประชาชนในชุมชน (habit of people in community) อุปนิสยัของ 
ประชาชนในชุมชนท่ีมีอุปนิสยัรักความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จะมีปริมาณมูลฝอยใน 
การเกบ็ขนมากกวา่ประชาชนท่ีมีอุปนิสยัไม่รักความเป็นระเบียบ ซ่ึงจะท้ิงมูลฝอยกระจดักระจาย 
ไม่รวบรวมเป็นท่ีเป็นทาง ปริมาณมูลฝอยในการเกบ็ขนจึงนอ้ย แต่จะพบตามถนน แม่นํ้าลาํคลอง 
ท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
  5. สภาวะทางเศรษฐกิจ (economic status) ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 
ยอ่มมีกาํลงัซ้ือสินคา้สูงกวา่ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า ทาํใหมี้ปริมาณมูลฝอยมากกวา่ 
  6. การบริการเกบ็รวบรวมและกาํจดัมูลฝอย (collection services and disposal - 
methods) องคป์ระกอบน้ีมีผลอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงปริมาณมูลฝอย หากการบริการเกบ็ขนดี 
ประชาชนกจ็ะนาํมูลฝอยออกมากาํจดั ทาํใหป้ริมาณมูลฝอยสูงข้ึน แต่ถา้บริการเกบ็ขนมูลฝอย 
ไม่สมํ่าเสมอ ประชาชนกไ็ม่กลา้นาํมูลฝอยออกมาท้ิง ปริมาณมูลฝอยกน็อ้ยลง 
  7. กฎหมายขอ้บงัคบัและความร่วมมือของประชาชน (law and people 
participation) การบงัคบัใชก้ฎหมายและความร่วมมือของประชาชน มีส่วนทาํใหป้ริมาณมูลฝอยท่ี 
เกิดข้ึนลดลง 
 4. การหาปริมาณมูลฝอย 
  การหาปริมาณมูลฝอยสามารถหาได ้2 ลกัษณะ คือ นํ้าหนกั และปริมาตร ดงัน้ี 
   4.1 หน่วยนํ้าหนกั (weight) ทาํไดโ้ดยการชัง่นํ้ าหนกัของมูลฝอย หน่วยท่ีใช ้
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คือหน่วยเมตริก เช่น กรัม กิโลกรัม หรือตนั เป็นตน้ หรืออาจใชห้น่วยองักฤษ เช่น ปอนด ์เป็นตน้ 
   4.2 หน่วยปริมาตร (volume) ทาํไดโ้ดยคิดจากปริมาตรของรถท่ีบรรทุกมูลฝอย 
หน่วยท่ี ใช ้คือ ลูกบาศกเ์มตร ลูกบาศกห์ลา ลูกบาศกฟ์ุต หรือลิตร เป็นตน้ 
  การประเมินปริมาณมูลฝอย สามารถกระทาํได ้โดย 
   1. การชัง่นํ้ าหนกั วิธีน้ีทาํโดยการชัง่นํ้ าหนกัมูลฝอยโดยใชเ้คร่ืองชัง่ขนาดใหญ่ท่ี 
สามารถชัง่รถเกบ็ขนมูลฝอยได ้
   2. การหาปริมาตร วิธีการน้ีง่ายกวา่การชัง่นํ้ าหนกัเพราะคิดจากปริมาตรของ 
รถบรรทุกมูลฝอย แต่อยา่งไรกต็ามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการชัง่นํ้ าหนกัจะเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนกวา่ 
การวดัปริมาตรเพราะความหนาแน่นของมูลฝอยมีผลต่อปริมาตรและนํ้าหนกั ดงันั้นการจะหา
ปริมาณ มูลฝอยดว้ย 
  วิธีการชัง่นํ้ าหนกัหรือวดัปริมาตร ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการใชข้อ้มูลและวิธีการ 
นาํมูลฝอยไปบาํบดัหรือกาํจดัการประเมินปริมาณมูลฝอยอาจจะคิดจากการชัง่นํ้ าหนกัหรือวดั

ปริมาตรมูลฝอยท่ีเกบ็ขนไดแ้ละเปรียบเทียบกบัจาํนวนประชากรท่ีใหบ้ริการ เพื่อคาํนวณหาปริมาณ
มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด และปริมาณมูลฝอยตกคา้ง หรือคาํนวณหาปริมาณมูลฝอยจากอตัราการ
ผลิตมูลฝอยตามท่ีไดมี้การศึกษาไว ้ดงัตาราง 1 (กญัญา จาอา้ย, 2549, หนา้ 10) 
 
ตาราง  1   ตวัอยา่งอตัราการผลิตมูลฝอย จาํแนกตามแหล่งกาํเนิดชุมชนระดบัเทศบาลเมือง 
 

แหล่งกาํเนิด อตัราการผลิตมูลฝอย 
ชุมชนท่ีพกัอาศยั (รวมทุกกิจกรรม) 
            -     ชุมชนระดบัเทศบาลเมือง 
                   ชุมชนระดบัเทศบาลตาํบล 
                   ชุมชนระดบั อบต. 
บา้นพกัอาศยั  
โรงงานอุตสาหกรรม  
สถานพยาบาล 

แหล่งท่องเท่ียว 
- กลุ่มท่ีไม่มีท่ีพกัอาศยั 
- กลุ่มท่ีไม่มีท่ีพกัคา้งคืน 

 
0.8 ก.ก./คน/วนั 
0.6 ก.ก./คน/วนั 
0.4 ก.ก./คน/วนั 
0.2 – 0.3 ก.ก./คน/วนั 
18 ก.ก./พื้นท่ีประกอบการ 1 ไร่ 
 0.24 – 0.46 ก.ก./เตียง/วนั 
 
0.02 – 0.66 ก.ก./คน/วนั 
0.06 – 0.45 ก.ก./คน/วนั 
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 5. การคาํนวณหาอตัราการเกิดมูลฝอย 
  อตัราการเกิดมูลฝอย (solid waste generation rate) หมายถึง ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 
จากการเกบ็รวบรวมไดใ้นแต่ละวนั คาํนวณไดด้งัน้ี 
 
  อตัราการเกิดมูลฝอย = ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในพื้นท่ีของช่วงเวลา 
                         จาํนวนประชากรทั้งหมดในช่วงเวลา 
 
   หน่วย : นํ้าหนกั/ หน่วย/ ช่วงเวลา (เช่น กิโลกรัม/ คน/ วนั) 
 
 6. ลกัษณะของมูลฝอย (characteristics of solid wastes) 
  ลกัษณะของมูลฝอยมีความสาํคญัต่อการนาํไปใชใ้นการประเมินสถานการณ์ 
เพื่อวางแผนจดัการมูลฝอย เช่น การวางแผนเกบ็รวบรวม การเตรียมอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใน 
การเกบ็ขนมูลฝอย การวางแผน ระบบกาํจดัท่ีเหมาะสมตลอดจนการกาํหนดโครงการจดัการมูล
ฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและการวางแผนการจดัการมูลฝอยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ลกัษณะท่ีสาํคญั
ของมูลฝอยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 
   6.1 ลกัษณะทางกายภาพ (physical characteristics) ลกัษณะทางกายภาพของ 
มูลฝอย มีความสาํคญัต่อการพิจารณาเลือกเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัการและมี
ความสาํคญัต่อการพิจารณาประเมินความเป็นไปได ้ในการนาํเอามูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน ์เช่น 
นาํกลบัมาเป็นวตัถุดิบในการผลิต หรือนาํพลงังานความร้อนมาใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ียงัช่วยใน
การวิเคราะห์และการออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการกาํจดัมูลฝอย ลกัษณะทางกายภาพท่ีสาํคญั 
ไดแ้ก่ ความช้ืนและความหนาแน่นของมูลฝอย 
    6.1.1 องคป์ระกอบทางกายภาพ (physical composition) จาํแนกตาม 
องคป์ระกอบของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน เช่น กระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษหญา้ ไม ้พลาสติก ยาง 
(มูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ด)้ โลหะ แกว้ อิฐ หิน กรวด กระเบ้ือง (มูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได)้ 
    6.1.2 ความช้ืน (moisture content of solid wastes) ความช้ืนของมูลฝอย 
หมายถึง นํ้าหนกัของมูลฝอยท่ีหายไปเม่ือนาํมูลฝอยไปทาํใหแ้หง้ ท่ีอุณหภูมิ 100 –105 องศา
เซลเซียสมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นตข์องนํ้าหนกันํ้าท่ีประกอบอยูใ่นมูลฝอย หรือนํ้าหนกัของมูลฝอยท่ี
หายไป โดยเทียบกบันํ้าหนกัของมูลฝอยท่ีชัง่ไดใ้นคร้ังแรกก่อนท่ีจะนาํไปทาํใหแ้หง้ การหา
ความช้ืนของ มูลฝอย มีดงัน้ี 
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ความช้ืน (%) = (a – b) x 100 
              a 

    เม่ือ    a = นํ้าหนกัของมูลฝอยท่ีนาํมาวิเคราะห์ 
       b = นํ้าหนกัของมูลฝอยหลงัจากทาํใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิ 100 –105 องศา 
เซลเซียส ความช้ืนของมูลฝอยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของมูลฝอย เช่น มีเศษอาหาร 
หรือ พวกพืชผกั ความช้ืนของมูลฝอยกจ็ะมากดว้ย หรืออาจเก่ียวขอ้งกบัฤดูกาล เช่น ฤดูฝน 
ความช้ืนของมูลฝอยจะสูง เป็นตน้ 
    6.1.3 ความหนาแน่นของมูลฝอย (density of solid wastes) 
ความหนาแน่นปกติ (bulk density) หมายถึง มวลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรของมูลฝอยในภาวะปกติ 
โดยไม่มีการอดั หรือบีบมูลฝอยใหผ้ดิไปจากธรรมดา ความหนาแน่นของมูลฝอยไดถู้กนาํมาใช ้
เป็นขอ้มูล สาํหรับประเมินนํ้าหนกัและปริมาตรของมูลฝอย ทาํใหส้ามารถประเมินการยบุตวัของ 
มูลฝอยไดเ้ม่ือเกิดการอดัตวัขณะท่ีมูลฝอยถูกเกบ็รวบรวม ขณะขนส่ง หรือเม่ือจะทาํการกาํจดั 
ดว้ยวิธีการฝังกลบเป็นตน้ 
   6.2 ลกัษณะทางเคมี (chemical characteristics) 
ลกัษณะทางเคมีท่ีสาํคญัของมูลฝอยไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางเคมี ปริมาณนํ้า ปริมาณสารท่ีเผาไหม้
ได ้และปริมาณเถา้ และค่าความร้อนของมูลฝอยลกัษณะทางเคมีของมูลฝอย ไดแ้ก่ 
    6.2.1 องคป์ระกอบทางเคมี (chemical element components) ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบ ดา้นเคมีของมูลฝอย คือ คาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) 
ซลัเฟอร์ (S) และคลอรีน (Cl) 
    6.2.2 ปริมาณนํ้า ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ดแ้ละปริมาณเถา้ (the three 
components) โดยทัว่ไปปริมาณนํ้าท่ีมีอยูใ่นมูลฝอยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ นํ้าท่ีอยูใ่นมูลฝอย 
(Inherent Water) เป็นนํ้าท่ีมีอยูใ่นพืชผกั เศษอาหาร เป็นตน้ นํ้าในลกัษณะน้ีมีปริมาณประมาณ 1/2 
ถึง 2/3 ของปริมาณนํ้าทั้งหมดของมูลฝอย และนํ้าท่ีติดอยูภ่ายนอก (attached water) ไดแ้ก่ นํ้าฝน 
นํ้าท่ีออกจากเศษอาหาร ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ด ้หมายถึง ส่วนของมูลฝอยท่ีสามารถติดไฟและถูก
เผาไหม ้ไดป้ริมาณเถา้ หมายถึง ส่วนของมูลฝอยท่ีเหลือจากการเผาไหม ้
    6.2.3 ค่าความร้อนของมูลฝอย (calorific value) ค่าความร้อนของมูลฝอย 
หมายถึง ปริมาณความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการสนัดาปเช้ือเพลิงท่ีเป็นมูลฝอยกบัอากาศ ปกติแลว้มูล
ฝอยจะมีนํ้า และไฮโดรเจนอยูใ่นรูปขององคป์ระกอบทางเคมี ไฮโดรเจนจะทาํปฏิกิริยากบั
ออกซิเจน เกิดเป็นนํ้าในเตาเผา ดงันั้นจะพบวา่นํ้าและไฮโดรเจนท่ีมีอยูใ่นมูลฝอย จะใชค้วามร้อน
อยูใ่นรูปของความร้อนแฝงในขณะท่ีทาํการเผามูลฝอยในเตาเผา ทาํใหป้ริมาณความร้อนท่ีเกิดจาก
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การเผาไหมมู้ลฝอยลดลงดว้ยเหตุผลดงักล่าวค่าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผามูลฝอยซ่ึงมีปริมาณนํ้า 
และไฮโดรเจนอยูด่ว้ย จึงถูกเรียกวา่ “lower calorific value” 
 7. การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
 วิชาญ วงศว์ิวฒัน์ (วิชาญ วงศว์ิวฒัน์, 2537, หนา้ 14; อา้งอิงใน อารีย ์วงศเ์กษม, 2542, 
หนา้ 27) ไดส้รุปการบริหารการจดัการขยะมูลฝอยไวว้า่ การบริหารระบบการจดัการขยะมูลฝอย 
หมายถึง การบริหารระบบจดัการขยะมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย คือ สามารถเกบ็
รวบรวมขยะมูลฝอยไปกาํจดัอยา่งถูกหลกัวชิาการไดป้ระมาณร้อยละ 90 ของขยะท่ีเกิดข้ึนได้
ทั้งหมดและไม่ทาํใหเ้กิดความเดือนร้อนรําคาญ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มเกินกวา่
มาตราฐานท่ีกาํหนด  สาํหรับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ ขยะมูลฝอย ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีดงัน้ี 
   7.1 พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 

    ภายใตบ้งัคบัแห่งราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ 2537 มาตรา 22  
สภาตาํบลมีอาํนาจหน าท่ีในการพฒันาตาํบลตามแผนงานโครงการ และงบประมาณของสภาตาํบล 
เสนอแนะส วนราชการในการบริหารราชการและพฒันาตาํบลปฏิบติัหน าท่ีของคณะกรรมการตาํบล
ตามกฎหมายว าด วยลกัษณะปกครองท องท่ี และหน าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด มาตรา 23  ภายใต 
บงัคบัแห งกฎหมาย สภาตาํบลอาจดาํเนินกิจการภายในตาํบล โดยการจดัให มีและรักษาทางระบาย
นํ้า และรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้าทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกลู  
   7.2 พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  
    ภายใตพ้ระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดใหเ้ทศบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัการระบบ 
การบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ไดแ้ก่ การกาํจดัขยะมูลฝอย เหมือนกบั
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
   7.3 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
    ภายใตพ้ระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารกาํจดัมูลฝอย 
เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลหรือเทศบาลมอบใหบุ้คคลอ่ืน โดยการดูแลของเทศบาลและยงัมี
อาํนาจ หา้มทาํการเกบ็ขนหรือกาํจดัมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ย
คิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมถึงไดใ้หอ้าํนาจเทศบาลออก
ขอ้กาํหนดในการหา้มการถ่าย เท ท้ิง หรือทาํใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกลูหรือมูล
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ฝอยนอกจากในท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห ้กาํหนดใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและ
สถานท่ีเอกชนกาํหนดวิธีการเกบ็ ขน และกาํจดัมูลฝอย เพื่อใหรั้บใบอนุญาตปฏิบติั รวมทั้งการ
กาํหนดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเพื่อถูกตอ้งดว้ยลกัษณะ มาตราท่ีกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหเ้ทศบาลจดัระบบ
บริการจดัการขยะมูลฝอยเพ่ือประโยชน์สาธารณะของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่มาตรา 18  
มาตรา 19 และมาตรา 20 รายละเอียดดงัน้ี 
    มาตรา 18 การกาํจดั ส่ิงปฏิกลูมูลฝอย ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดใหเ้ป็น 
อาํนาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัสมควร ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจ 
มอบใหบุ้คคลใดดาํเนินการตามวรรคหน่ึงแทน ภายใตก้ารควบคุมดดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน
หรืออาจอนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้าํเนินการกาํจดัส่ิงปฏิกลูมูลฝอยตามมาตรา 19 กไ็ด ้
    มาตรา 19 หา้มมิให ้ผูใ้ด ดาํเนินการกิจการรับ ทาํการเกบ็ขน หรือกาํจดัส่ิง
ปฏิกลูหรือมูลฝอย โดยทาํเป็นธุรกิจ หรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้ 
แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
    มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบใน 
การเกบ็ขน และกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ใหส่้วนราชการมีอาํนาจออกขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ิน 
ดงัต่อไปน้ี 
     (1) หา้มการถ่าย เท ท้ิง หรือทาํใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกลู 
หรือมูลฝอย นอกจากในท่ีท่ีราชการ ส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้
     (2) กาํหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะ 
และสถานท่ีเอกชน 
     (3) กาํหนดวิธีการเกบ็ขน และกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยใหเ้จา้ของหรือ 
ผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใด ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะ 
การใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้นๆ 
     (4) กาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้บริการของราชการส่วนท้องถ่ินใน 
การเกบ็และขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยไม่เกินอตัราตามกาํหนดในกฎกระทรวง 
     (5) กาํหนดหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขในการเกบ็ ขน และกาํจดัส่ิง
ปฏิกลูหรือมูลฝอย เพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนกาํหนดอตัราค่าบริการ 
ขั้นสูงตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเกบ็ได ้
     (6) กาํหนดการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเพื่อใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ ดงันั้นเทศบาล 
จึงมีภารกิจหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งดาํเนินการกาํจดัส่ิงปฏิกลูมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ในเทศบาล ซ่ึงในส่วนของ 
ขยะมูลฝอยจะครอบคลุมทั้งขยะมูลฝอยชุมชนและขยะมูลฝอยติดเช้ือ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

 36

   7.4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (กรมส่งเสริมการปกครอง 
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2546, หนา้ 3-4) 
    มาตรา 79 “รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน 
บาํรุงรักษาและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ อยา่งสมดุล 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บาํรุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันา 
ท่ีย ัง่ยนื ตลอดจน ควบคุม และกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน” 
    มาตรา 290 “เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายบญัญติั กฎหมายตามวรรคหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมี
สาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
     (1) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 
     (2) การเขา้ไปมีส่วนในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีอยูน่อกเขตพ้ืนท่ีเฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 
     (3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใด 
นอกพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพ้ืนท่ี” 
   7.5 ปัญหา อุปสรรค ต่อการจดัการขยะมูลฝอย 

    ขยะมูลฝอยจะก่อใหเ้กิดปัญหาไดม้ากมาย และปัญหาท่ีเกิดจากขยะมูลฝอย จะ 
ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรงและต่อพื้นท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กนัดว้ย กล่าวคือ ส่งผล 
กระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ี จากการรวบรวมปัญหาท่ีเกิดจาก 
ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2543 ; กรุงเทพมหานคร, 2548 และสุภาภรณ์ ศิริโสภณา, 
2548) สามารถสรุปไดด้งัน้ี    
 1) มลภาวะและความเสียหายทางส่ิงแวดลอ้ม มูลฝอยท่ีกาํจดัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
หรือกาํจดัไม่เหมาะสม หรือ ปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่มีการกาํจดั/จดัการ จะมีผลทาํให้ชุมชนเกิดปัญหา
มลพิษส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ตามมา เช่น มลพิษทางอากาศ เน่ืองจากกล่ินเหมน็และฝุ่ นจากกองขยะ
มูลฝอย มลพิษทางสายตาเน่ืองจากกองมูลฝอยสกปรกและเป็นแหล่งหากินของสตัวแ์ละแมลง เช่น 
หนู แมลงสาบ และแมลงวนั เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ทาํให้เกิดมลพิษทางนํ้า/นํ้าเสีย นํ้าเน่า ซ่ึง
เม่ือไหลลงสู่แหล่งนํ้า แม่นํ้า ลาํคลองก็มีผลต่อส่ิงมีชีวิตและสภาพแวดลอ้มของแหล่งนํ้านั้น เช่น 
สัตวแ์ละพืชบางชนิดลดจาํนวน และ/หรือสูญพนัธ์ุสภาพแวดลอ้ม/ธรรมชาติเปล่ียนแปลง จนใน
ท่ีสุดอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ เป็นตน้ 
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 2) เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรคและแมลง ขยะมูลฝอยอาจมีเช้ือโรคปะปนทาํใหเ้กิดโรค
ระบาด ถา้กาํจดัไม่ถูกตอ้งจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงวนัและหนู 
 3) ความเส่ียงดา้นสุขภาพ เป็นผลกระทบโดยตรง เน่ืองจากการพกัอาศยัในบริเวณกอง 
มูลฝอยหรือใกลเ้คียงหรือสญัจรผา่นเป็นประจาํ กอ็าจเกิดผลเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั ท่ีเห็น
ไดช้ดัเจน คือปัญหาโรคภยัท่ีมาจากมลพษิส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เป็นแหล่ง 
หากินและเพาะ-แพร่พนัธ์ุของสตัวแ์ละแมลง เช่น หนู แมลงสาบ และแมลงวนั เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
พาหะนาํโรคมากมาย และในกรณีท่ีมีการขดุคุย้กองขยะมูลฝอย การเลือกเกบ็ขยะมูลฝอยพวกขวด
แกว้ พลาสติกและโลหะจากถงัขยะมูลฝอยตามบา้นเรือนเพื่อส่งขายร้านรับซ้ือของเก่า กเ็ป็นความ
เส่ียงท่ีอาจทาํใหเ้กิดการรับเช้ือโรค ติดโรคและไดรั้บอนัตรายถึงแก่เจบ็ป่วยหรือตายได ้เน่ืองจากมี
มูลฝอยติดเช้ือ สารเคมีหรือสารอนัตรายปนเป้ือนรวมอยูเ่ป็นตน้ 
 นอกจากน้ี การพกัอาศยัในบริเวณกองมูลฝอยหรือใกลเ้คียงหรือสัญจรผา่นเป็นประจาํ 
แมไ้ม่มีอนัตรายรุนแรงจนก่อให้เกิดการเจ็บป่วยหรือโรคภยัทางร่างกายดังกล่าวแลว้แต่ก็อาจ

ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญ รบกวนสมาธิ จิตใจ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเครียดประสิทธิภาพใน
การทาํงานลดลง และถา้มีปัญหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจในครอบครัวมาประกอบดว้ยกอ็าจส่งผลใหเ้ป็น
โรคทางจิตไดซ่ึ้งจะเป็นพษิภยัและภาระแก่สงัคมและประเทศต่อไป 
 4) การสูญเสียค่าใชจ่้ายในการกาํจดั ชุมชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสาํหรับการกาํจดัขยะมูลฝอย
เป็นประจาํอยูแ่ลว้ ถา้กาํจดัไม่ถูกตอ้งกเ็กิดการสูญเสีย เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจดา้นต่างๆ เช่น 
ขยะมูลฝอยทาํใหน้ํ้ าเสีย ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสตัวน์ํ้ าท่ีเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ ฯลฯ 
 5) ขาดความสง่างาม การเกบ็ การกาํจดัท่ีดีจะช่วยใหชุ้มชนเกิดความสวยงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย อนัส่อแสดงถึงความเจริญและวฒันธรรมของชุมชน 
 6) ก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญ เช่น กล่ินเหมน็จากการเน่าเป่ือยของขยะมูลฝอย 
 7) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จดัเป็นผลกระทบทางออ้มจากปัญหามูลฝอย ดงั
ตวัอยา่งในกรณีต่อไปน้ีกรณีประชาชนทัว่ไป เช่น เม่ือเกิดการเจ็บป่วยทาํให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาล ซ่ึงอาจตอ้งหยดุงานจากการเจบ็ป่วยหรือตอ้งออกจากงานนั้นๆ ผลต่อเน่ืองคือ
รายได้ลดลงหรืออาจขาดรายได ้เกิดปัญหาครอบครัว ทาํให้ตอ้งด้ินรนหารายไดแ้ละอาจก่อ
อาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมตามมาส่วนในกรณีของรัฐ ทาํให้ตอ้งเสียงบประมาณสาํหรับแกไ้ข
ป้องกนัปัญหาจากมูลฝอย เช่น สนบัสนุนงบประมาณในการรักษาพยาบาลผา่นกระบวนการของ
สถานพยาบาลระดบัต่างๆ และในกรณีท่ีประชาชนรายไดล้ดลงหรือขาดรายไดห้รือตกงาน จะเป็น
ผลเสียต่อรายไดข้องประเทศดว้ย นอกจากน้ี เม่ือเกิดเป็นปัญหาสงัคมกจ็ะเป็นปัญหาใหรั้ฐตอ้งเสีย 
งบประมาณและกาํลงัคนในการป้องกนัและแกไ้ข บา้นเมืองไม่สะอาดสวยงามกเ็ป็นผลต่อการ 
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ท่องเท่ียวซ่ึงปัจจุบนัเป็นรายไดห้ลกัประเภทหน่ึงของประเทศ เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลถึง 
เศรษฐกิจและความเจริญกา้วหนา้ของประเทศในท่ีสุด 
  สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547, หนา้ 14) 
สรุปปัญหาของการจดัการขยะมูลฝอย ดงัน้ี 
   1. ปัญหาความตอ้งการระบบกาํจดัขยะและพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับปริมาณ 
ขยะในอนาคต 
   2. ปัญหาดา้นกฎระเบียบและประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมเกบ็ขน 
และกาํจดัขยะซ่ึง ตอ้งปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัค่าดาํเนินการตามหลกัผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย 
   3. ขาดระบบการติดตามและประเมินผลดา้นการจดัการขยะของภาครัฐและ 
ภาคเอกชน เพือ่จะนาํขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงแผนงานและการปฏิบติังานท่ีดาํเนินการอยูใ่น
ปัจจุบนั    
   4. การจดัทาํโครงการรณรงคเ์พื่อใหป้ระชาชนแยกขยะและการส่งเสริม 
การนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ยงัไม่มีแผนปฏิบติัการและการดาํเนินการเป็นรูปธรรม 
   5. ปัญหาการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในระดบัปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การจดัการขยะซ่ึงยงัขาดความรู้และความชาํนาญในดา้นการจดัการขยะชุมชน เช่นการวางแผน 
การเกบ็ขน การขนส่ง และการกาํจดัขยะ 
   6. ประชาชนขาดความเขา้ใจมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการจดัการขยะซ่ึงอาจเกิด 
การต่อตา้นจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงกบัสถานท่ีกาํจดัขยะ 
 สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ปรีชา พุม่จาํปา, 2549, หนา้ 28;  อา้งอิงใน 
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) สรุปปัญหาของการจดัการขยะมูลฝอยดงัน้ี 
  1. ปัญหาการเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการเกบ็รวบรวม 
ขยะมูลฝอยภายในเทศบาลไม่หมดในแต่ละวนั ทาํใหมี้ขยะตกคา้ง 
  2. ปัญหาการขนส่งมูลฝอยไปกาํจดัเป็นปัญหาในดา้นระยะทางการขนส่งมีระยะไกล 
ทาํใหเ้ทศบาลเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
  3. ปัญหาสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย เป็นปัญหาท่ีเทศบาลส่วนใหญ่มีสถานท่ีกาํจดั 
ขยะมูลฝอยไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะหรือบางเทศบาลไม่มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของตนเอง 
ปัญหาสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยจะเป็นปัญหาในอนาคตท่ีจะแกไ้ขยากลาํบาก เน่ืองมาจากจดัซ้ือ
ท่ีดินสาํหรับเป็นสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยมกัจะไดรั้บการต่อตา้นจากประชาชนในพ้ืนท่ี 
  4. ปัญหาดา้นบุคลากร เป็นปัญหาเก่ียวกบัจาํนวนบุคลากรสาํหรับการจดัการ 
ขยะมูลฝอยมกัมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่กสื็บเน่ืองมาจากปัญหา 
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งบประมาณ 
  5. ปัญหาดา้นงบประมาณ เป็นปัญหาของเทศบาลส่วนใหญ่มกัขาดงบประมาณใน 
การจดัการขยะมูลฝอย เร่ิมตั้งแต่งบประมาณจา้งคนปฏิบติังาน งบประมาณสาํหรับจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองจกัร งบประมาณสาํหรับจดัซ้ือสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย 
  6. ปัญหาดา้นความร่วมมือของประชาชนเป็นปัญหาสาํคญัเน่ืองมาจากประชาชน 
ส่วนใหญ่มกัคิดวา่การจดัการขยะมูลฝอยไม่ใช่เป็นของตนเอง โดยคิดวา่การจดัการขยะมูลฝอยเป็น 
หนา้ท่ีของเทศบาล ปัญหาน้ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยเทศบาลทาํความเขา้ใจกบัประชาชนใหท้ราบวา่ 
ประชาชนมีส่วนสาํคญัในการใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอย 
 จากความหมายของขยะมูลฝอยและการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบนัมีขนาด 
ความรุนแรงมาจากปริมาณขยะมูลฝอยจาํนวนมากท่ีไม่อาจกาํจดัไดห้มดและมีปริมาณเพิ่มข้ึน 
ตลอดเวลา ขยะมูลฝอยท่ีจดัเกบ็ไดส่้วนใหญ่นาํมากาํจดัดว้ยวิธีการท่ีทาํไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล 
เน่ืองจากองคก์รทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัมีขอ้จาํกดัทั้งบุคลากร เงินงบประมาณ การจดัการ 
และองคค์วามรู้ นอกจากน้ีประชาชนกย็งัไม่มีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็นระบบ 
 

2.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 2.5.1 งานวจัิยในประเทศ 
 เชิดพงษ ์มงคลสินธ์ (2544,  หนา้ บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัการมูลฝอยชุมชนของ
องคก์รบริหารส่วนตาํบล ในเขตจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ อบต. ส่วนใหญ่มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ใหก้บัประชาชน ร้อยละ 21.40 การเกบ็ขนขยะมูลฝอย พบวา่มี อบต. เพียง 1 แห่งท่ีมีรถเกบ็ขนการ 
กาํจดัมูลฝอย พบวา่ อบต. ส่วนใหญ่ไม่มีการกาํจดัมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งกาํเนิดต่างๆ ในชุมชน 
ร้อยละ 94.00 และส่วนใหญ่มีการกาํจดัมูลฝอยโดยการกองรวมกนับนพื้นดินแลว้เผา ร้อยละ 
80.00 และร้อยละ 78.60 พบวา่ มีแผนและโครงการสาํหรับจดัการมูลฝอยในอนาคต ปัญหาและ 
อุปสรรคส่วนใหญ่คือการขาดงบประมาณในการจดัการมูลฝอย   
 รุ่งนภา พวงศิริ (2547, หนา้ บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัเกบ็มูลฝอยในเขตเทศบาลเมือง 
สุรินทร์ พบวา่ เทศบาลเมืองสุรินทร์มีพื้นท่ีรับผดิชอบจดัเกบ็มูลฝอยทั้งหมด 11.39 ตารางกิโลเมตร 
โดยรับผดิชอบจดัเกบ็มูลฝอยในเขตชุมชนของเทศบาลเมืองสุรินทร์ จาํนวน 22 ชุมชน และ 8 
หมู่บา้น ใกลเ้คียง มีประชากรรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 51,466 คน ปริมาณมูลฝอยท่ีเทศบาลจดัเกบ็ 
ได ้44.32 ตนัต่อวนั อตัราการเกิดมูลฝอยเฉล่ีย 0.86 กิโลเมตรต่อคนต่อวนั การจดัเกบ็มูลฝอยอยูใ่น 
ความรับผดิชอบของรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีพนกังานทั้งส้ิน 186 คน 
คิดเป็นสดัส่วนของพนกังานต่อประชากรเท่ากบั 1 ต่อ 276.69 คน เขตการจดัเกบ็มูลฝอยแบ่งตาม 
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ถนนสายหลกัออกเป็น 8 เขต เทศบาลเมืองสุรินทร์มีรถจดัเกบ็มูลฝอยประจาํเขตทั้งหมด 10 คนั 
และมีรหสัเรียกประจาํ เป็นรถจดัเกบ็แบบเปิดขา้งเททา้ยความจุ 10 ลบ.ม. จาํนวน 5 คนั และ 
ความจุ 11.4 ลบ.ม. จาํนวน 2 คนั และมีรถจดัเกบ็มูลฝอยท่ีอายใุชง้านมากกวา่ 6 ปี จาํนวน 9 คนั 
การจดัเกบ็มูลฝอยเป็นแบบถงัมูลฝอยอยูก่บัท่ี (stationary container system) และใหบ้ริการจดัเกบ็ 
มูลฝอยแบบ Curb Side อตัราการใชง้าน 2 เท่ียวต่อวนั ภาชนะรองรับมูลฝอยส่วนใหญ่เป็น 
ถงัพลาสติก 200 ลิตร ประมาณ 1,129 ใบ มีทั้งท่ีถูกสุขลกัษณะและไม่ถูกสุขลกัษณะมีระยะห่าง 
จุดเฉล่ีย 26.54 เมตร และมีความถ่ีของจาํนวนจุดจดัเกบ็เฉล่ีย 203.61 จุดต่อคนัต่อวนั จดัเกบ็มูล 
ฝอยไดน้ํ้ าหนกัเฉล่ีย 4127.54 กิโลกรัมต่อคนัต่อวนั โดยมีเวลาในการปฏิบติังานทั้งหมดประมาณ 
205. 20 นาทีต่อเท่ียว หรือวนัละ 8 ชัว่โมง 
  วิไลวรรณ นาหวันิล (2547, หนา้ บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการจดัการมูลฝอยชุมชนของ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบวา่ การจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่ 
อยูใ่นระดบัตํ่า คิดเป็นร้อยละ 50.0 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.1 
ในดา้นการเกบ็รวบรวม พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการจดัการมูลฝอยชุมชนดา้นการเกบ็ 
รวบรวมอยูใ่นระดบัตํ่า คิดเป็นร้อยละ 45.9 ดา้นการขนลาํเลียง พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ยงัไม่มีการจดัการมูลฝอยชุมชนคิดเป็นร้อยละสูงถึง 74.7 และดา้นการกาํจดั พบวา่ องคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลมีการจดัการมูลฝอยชุมชนดา้นการกาํจดัอยูใ่นระดบัตํ่า คิดเป็นร้อยละ 57.7 ปัจจยัท่ีมี 
อิทธิพลต่อการจดัการมูลฝอยชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 
ความหนาแน่นของประชากร รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และทรัพยากรในการจดัการ 
ทั้งน้ี พบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีนาํมาศึกษาสามารถร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของการจดัการมูล
ฝอยชุมชน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดร้้อยละ 54.90 (R2 = 0.549) 
  ศรัณย ์กีรติธร (2547, หนา้ บทคดัยอ่) ไดศึ้กษากระแสของมูลฝอยอนัตรายในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ ครัวเรือนและสถานประกอบการใชบ้ริการจดัเกบ็มูลฝอยของเทศบาล
มากกวา่ร้อยละ 90 และในครัวเรือนมีการคดัแยกมูลฝอยก่อท้ิงเพยีง ร้อยละ 13.6 ซ่ึงเป็นเพยีงการ
แยกขยะเปียกขยะแหง้ออกจากกนั ร้อยละ 47.3 และแยกเฉพาะขยะดี สามารถรีไซเคิล ไดถึ้งร้อยละ 
37.6 ส่วนสถานประกอบการมีการ คดัแยกมูลฝอยก่อนท้ิง ร้อยละ 44.2 จะเป็นการแยกมูลฝอยท่ี 
รีไซเคิลไดถึ้งร้อยละ 98.6 ส่วนอตัราการเกิดมูลฝอยธรรมดา อตัราการเกิดมูลฝอยอนัตราย และ 
อตัราการเกิดมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิล ไดข้องครัวเรือนคือ 1.18 กิโลกรมต่อคนต่อวนั 4.298 
กิโลกรัมต่อวนัต่อแห่ง และ 4.275 กิโลกรัมต่อวนัต่อแห่ง สถานประกอบการจะมีอตัราการเกิดมูล
ฝอยธรรมดาอตัราการเกิดมูลฝอยอนัตราย และอตัราการเกิดมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิล ไดคื้อ 346 
กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 0.148 กิโลกรัมต่อแห่ง และ 0.10 กิโลกรัมต่อวนัต่อแห่ง ส่วนการพิจารณา
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กระแสของมูลฝอยอนัตรายของมูลฝอยอนัตราย 7 ชนิด พบว่า เพียงแบตเตอร่ีเท่านั้นท่ีสามารถ
รีไซเคิลไดท้ั้งหมด คือ 1,365 กิโลกรัมต่อวนั ในส่วนของมูลฝอยอนัตรายท่ีมีการรีไซเคิลบางส่วน 
คือกระป๋องสีสเปรย ์ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดครุภณัฑ ์และ ภาชนะใส่นํ้ามนัเคร่ืองใชแ้ลว้ จะมี
ปริมาณ 417, 319 และ 615 กิโลกรัมต่อวนั ตามลาํดบั ส่วนมูลฝอยอนัตรายท่ีไม่สามารถ รีไซเคิล  
ไดคื้อ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง และ หลอดฟลูออเรสเซนต ์จะมีปริมาณ 412, 319 และ 615 
กิโลกรัมต่อวนั ตามลาํดบัจะถูกท้ิงร่วมกบัมูลฝอยธรรมดาสู่สถานกาํจดัขยะมูลฝอยธรรมดาของ 
เทศบาลนครขอนแก่น และท่ีสถานกาํจดัขยะมูลฝอย พบวา่ มีปริมาณมูลฝอยอนัตรายท่ีเกิดข้ึน 
ถ่านไฟฉาย กระป่องยาฆ่าแมลง กระป๋องสีสเปรย ์ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดสุขภณัฑ ์และ หลอด 
ฟลูออเรสเซนส์ มีปริมาณใกลเ้คียงกบัปริมาณมูลฝอยอนัตรายของครัวเรือนกบัสถานประกอบการ 
ส่วนปริมาณแบตเตอร่ี ท่ีคาดการณ์จากอตัราการเกิดมูลฝอยอนัตรายของครัวเรือนและสถาน 
ประกอบการจะมีปริมาณแบตเตอร่ี ท่ีคาดการณ์จากอตัราการเกิดมูลฝอยอนัตรายของครัวเรือนและ 
สถานประกอบการจะมีปริมาณแบตเตอร่ี ท่ีคาดการณ์จากอตัราการเกิดมูลฝอยอนัตรายของ
ครัวเรือน และ สถานประกอบการจะมีปริมาณ 1,365.48 กิโลกรัมต่อวนั ไม่พบในสถานกาํจดัมูล
ฝอย และภาชนะใส่นํ้ามนัเคร่ืองหรือซ่ึงคาดการณ์ไวว้า่มีปริมาณ 1,114.95 กิโลกรัมต่อวนั กลบัพบ
เพียง392.26 กิโลกรัมต่อวนั ซ่ึงมูลฝอยเหล่าน้ี มีแหล่งกาํเนิดในสถานประกอบการ พบวา่ มูลฝอย
เหล่าน้ีสามารถนาํไปขายไดจึ้งถูกสถานประกอบการเกบ็ไวข้าย เพื่อเพิม่รายไดแ้ก่สถาน
ประกอบการ  
  ฉฐักร ชูเกียรติ (2548, หนา้ บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการขยะมูลฝอยเชิง 
กลยุทธ์พบว่า  จากการดาํเนินงานจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาํบลด่านขุนทด ปรากฏว่า (1) 
ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง จากปริมาณ 12.75 ตนัต่อวนั เหลือ 5.60 ตนัต่อวนั หรือลดลงร้อยละ 
50.77 ซ่ึงสามารถ ลดปัญหาบ่อท่ีท้ิงขยะท่ีเดิมท่ีคาดว่าจะเตม็ภายใน 1 ปี แต่เม่ือปริมาณขยะลดลง
สามารถยดึอายกุารใชง้านต่อไปไดอี้กหลายปี (2) ประชาชนในชุมชนเขา้ใจการจดัการขยะแบบครบ
วงจรใหค้วามร่วมมือ กิจกรรมท่ีแต่ละชุมชนดาํเนินการมากท่ีสุดคือ การคดัแยกขยะร้อยละ 100 
รองลงมา คือ การทาํความสะอาดชุมชนร้อยละ 83.33 ประชาชนนาํขยะมูลฝอยท่ีมีค่ามาขายท่ีศูนย์
รับซ้ือขยะริไซเคิลเพิ่มมากข้ึนประชาชนมีรายไดส่้งผลต่อความยัง่ยนืของโครงการและกิจกรรม  
(3) ประโยชนด์า้นอ่ืนๆ รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกขนาดและทุกรูปแบบ ทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ทั้งองคก์รท่ีมีปัญหาคลา้ยกนัและองคก์รท่ีไม่มีปัญหา ผลของการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยเชิงกลยทุธ์ ส่งผลใหเ้ทศบาลตาํบลด่านขนุทดไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 
ระดบัประเทศจากกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2545 
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  เจษฏานนัท ์เวยีงนนท ์(2549, หนา้ บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาสภาพปัญหาและสาเหตุ  
และแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในคูคลอง พบวา่ ปัญหาหลกัๆ ไดแ้ก่ 1. ปัญหาดา้นการระบาย
นํ้า 2. ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัของผูอ้าศยัริมคลอง 3. ปัญหาต่อคุณภาพนํ้า 4. ปัญหาดา้นทศันวสิยั 
และ 5. ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัของผูอ้าศยัหรือใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีของราชการ สาเหตุของ 
การเกิดขยะ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท้ิงขยะมูลฝอยในคูคลองของ ผูอ้าศยัหรือใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ี 
ริมคลอง ขยะท่ีตกคา้งมาจากการเกบ็ขนของเจา้หนา้ท่ี และมาจากธรรมชาติโดยการพดัพาของลม 
และกระแสนํ้า การศึกษาแยกองคป์ระกอบขยะโดยวิธี Quartering พบวา่ วา่ในปริมาณขยะ 1 กอง 
คือ 14.45 กิโลกรัม คิดเป็นทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณพลาสติกมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 2.83 
รองลงมา ไดแ้ก่ ใบไม ้เศษไม ้ร้อยละ 2.71 ขยะอนัตราย ร้อยละ 1.88 ขวดแกว้ ร้อยละ 1.71 
โลหะ ร้อยละ 1.71 เศษอาหาร ร้อยละ 1.3 ขยะอ่ืนๆ ร้อยละ 1.13 กระดาษร้อยละ 0.73 และ 
ผา้ ร้อยละ 0.51 ตามลาํดบั ตาํบลด่านขนุทดไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ร ะดบัประเทศ จาก 
กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2545 
 2.5.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  บอดด้ี และคุยทูเน็น (Boadi and Kuitunen, 2003, pp. 211-218) ได้ศึกษาการ
จดัการมูลฝอยชุมชนของเทศบาลในพื้นท่ีในเมืองออกคราประเทศกาน่า พบว่า การจดัการมูลฝอย
ชุมชนของเทศบาลในเมืองออกคราประเทศกาน่านั้น ในปัจจุบนัมีการจดัการมูลฝอยในลกัษณะท่ี
ไม่ย ัง่ยนือนัเน่ืองจากการเป็นเมืองท่ีไม่มีการวางแผนควบคุมปริมาณมูลฝอยท่ีดี จึงมีผลต่ออตัราการ
เพิ่มข้ึนของปริมาณมูลฝอยในชุมชนก่อให้เกิดปัญหาปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนมากในแต่ละวนัใน

เมืองออกครา ประเทศกาน่า และส่ิงน้ีเป็นแรงกดดนัอย่างมากต่อระบบการจดัการมูลฝอยใน
ชุมชนท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละวนั ประกอบกบัความสามารถของสถานท่ีกาํจดัมูลฝอย
ไม่พอเพียงอยู่ในสภาพท่ีไม่เหมาะสม และ การขาดแคลนทรัพยากรทั้งมนุษยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ
เงินทุนในการกาํจดัมูลฝอย เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาดของเมือง จึงเผชิญกบัความยุ่งยากในการ
จัดการมูลฝอยปัญหาท่ีเกิดข้ึนทาํให้การจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยจากชุมชนท่ีเกิดข้ึนในเมือง

ทั้งหมด จะมีการเก็บเพื่อการทาํลาย การเกบ็มูลฝอยท่ีบา้นนั้นมีขอ้จาํกดัอยูเ่ฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีรายได้
ระดับสูง และรายได้ระดบัปานกลาง ส่วนบางแห่งพ้ืนท่ีท่ียากจนจะถูกปล่อยปะให้ไม่มีการ
จดัการปล่อยให้ปัญหามูลฝอยของชุมชนจดัการเอง ส่ิงนั้นจึงนาํไปสู่การท้ิงมูลฝอยท่ีไม่มีการ 
คดัแยกมูลฝอยก่อนท้ิงทาํใหพ้บเห็นมูลฝอยท่ีไม่มีการเกบ็รวบรวมท้ิงลงในแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
พื้นดิน คูคลองต่างๆ และกระแสนํ้าต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษมีผลต่อสุขภาพอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมองไม่เห็นในหลายส่วนของเมืองออกครา ประเทศกาน่า 
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  ยีโอแมนส์ (Yeomans, 2004, pp. 376-393) ไดศึ้กษานโยบายสาํหรับการจดัการมูล
ฝอยชุมชนท่ีปรับปรุงข้ึนในเทศบาลฮาร์มินตนั เวนทูเวอร์ รัฐออนทาริโอ พบว่า การ
กาํหนดการวางแผนสาธารณะสามารถพิสูจน์ไดว้่ามีความซับซ้อนอย่างยิ่งเม่ือส่วนประกอบ

ของระบบยงัมีระดับของความไม่แน่นอนในระดับสูง ผลงานการวิจัยก่อนหน้าน้ีได้แสดงถึง
ประโยชน์ของการเลียนแบบวิวฒันาการท่ีมีการคาดคะเนในทางท่ีดี (ESO) สาํหรับการวาง
แผนการจดัการมูลฝอยชุมชนในเทศบาลฮาร์มินตนั เวนทูเวอร์ รัฐออนทาริโอ เอกสารน้ีเป็นการ
แสดงเก่ียวกบัการลดหน้าท่ีการลงโทษและการตั้งโปรแกรม GP สามารถจะรวมเขา้ไปใน ESO 
เพื่อท่ีจะไดท้างเลือกนโยบายท่ีดีหลายอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพท่ีตรงกับระดับบรรทดัฐาน
ระบบท่ีต้องการของเทศบาลสาํหรับการจดัการมูลฝอยชุมชน เน่ืองจากเทคนิค ESO สามารถ
ประยุกตเ์ขา้กบัปัญหาต่างๆ ท่ีซ่ึงส่วนประกอบของระบบจาํนวนมากเป็นความสามารถในการ
ปฏิบติัไดข้องกลยุทธ์น้ีสามารถท่ีจะขยายเขา้สู่การใชโ้ปรแกรมการวางแผนเชิงกลยทุธ์และดา้นการ

ดาํเนินการอ่ืน ๆ จาํนวนมากท่ีมีแหล่งของความไม่แน่นอนอยา่งมีนยัสาํคญั 
  เฮอร์แนนเดส และมาร์ติน-ซีจสั (Hernandez and Martin-Cejas, 2005, pp. 13-24) 
ไดศึ้กษาแรงจูงใจมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนืของมูลฝอยชุมชนเทศบาลบนเกาะต่างๆ พบว่า เอกสารท่ี
เป็นการวิเคราะห์การจดัการมูลฝอยชุมชนจากมุมมองของวฎัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการ 
จดัตั้งกรอบแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงการจดัการจากมุมมองทางสังคมซ่ึงไดแ้สดง 
แบบจาํลองราคาสาํหรับการบริการการบาํบดัมูลฝอยชุมชนในซานโตดี้นีโกบนเกาะแกรน คานาเรีย 
และไดส้รุปว่าการกาํหนดราคาจะตอ้งรวมตน้ทุนภายนอกทั้งหมดนั่นคือ สวสัดิการสังคมและจะ
เพิ่มข้ึนเม่ือปรากฏการแยกจากแหล่งกาํเนิดและท่ีเกาะขนาดเล็ก นโยบายการลดมูลฝอยชุมชน
มีอิทธิพลอยา่งมากต่อสวสัดิการซ่ึงมากกวา่ท่ีอยูใ่นบริบทของพ้ืนแผน่ดินใหญ่ 




