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บทคัดยอ

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะในเขตเมืองอุดรธานี การศึกษา
แบงแหลงกําเนดิขยะแยกตามประเภทการใชอาคาร 6 กลุม คอื กลุมอาคารทีพ่กัอาศยั กลุมอาคาร
พาณิชยกรรม กลุมอาคารอุตสาหกรรม กลุมอาคารสถาบันราชการ กลุมอาคารสถาบันศาสนา 
และกลุมอาคารสถานศึกษา โดยแหลงกําเนิดขยะทั้ง 6 แบงเปน 27 ประเภท จากผลการศึกษา
พบวา ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณ 158 ตัน/
วนั คดิเปนอตัราการเกิดขยะ 0.67 กก./คน/วนั ขยะรีไซเคิลมีสดัสวนมากท่ีสดุถงึ 46.22% รองลง
มาคือขยะที่ยอยสลายได 46.18%เม่ือแยกตามประเภทของแหลงกําเนิดขยะพบวา โรงพยาบาล
มีอัตราการเกิดขยะสูงสุด คือ 1.87 กก./เตียง/วัน รองลงมาคือ อาคารอยูอาศัยรวม มีคา 1.62 
กก./หอง/วนั สวนอาคารหางสรรพสินคาจะมีคาอตัราการเกิดขยะต่ําสุด คอื 0.03 กก./ตร.ม./วนั
 สําหรับแนวทางในการจัดการขยะนั้น ไดเสนอแผนยุทธศาสตรในการจัดการขยะสําหรับ
เมืองอุดรธานี โดยมุงเนนใหมีการจัดการขยะ ณ แหลงกําเนิดเปนหลัก ซึ่งประกอบดวยแผน
ยุทธศาสตรหลัก 3 แผนสําหรับแหลงกําเนิดขยะ 3 ประเภท คือ แหลงกําเนิดขยะ
ประเภทชุมชน ประเภทพาณิชยกรรม และประเภทสถาบัน ซึ ่งแผนและโครงการนํารอง
ทั ้งหมดนี ้ สามารถเห็นผลเปนรปูธรรมชัดเจน และสามารถพัฒนาเปนตนแบบในการจัดการขยะ
สําหรับพื้นท่ีอื่นหรือเมอืงอื่นๆ ได

Abstract

 The objectives of this study are to fi nd out guidelines of the solid waste 
management for Udonthani Urban Area (UUA). The sources of solid waste have 
been divided by types of building uses into 6 groups, which are residential 
building, commercial building, industrial building, institutional building, religional 
building and educational building. In 6 main groups have been studied in 27 types 
of activities. The amount of collecting waste in 2007 is 158 tons/day and the solid 

waste generation rate is 0.67 kg./capita/day. The main composition of collecting 
waste is recyclable waste and compostable waste those have been generated of 
46.22% and 46.18%of  total collecting waste. Dividing from types of activities have 

shown that the maximum value of solid waste generation rate are hospital and 
apartment (1.86 kg./bed/day and 1.62 kg./room/day respectively) while department 
store has the lowest solid waste generation rate (0.03 kg./m2/day).
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 The solid waste management guidelines for UUA are on onsite managing 
concept which have 3 strategic plans for 3 types of point source those are 
community source, commercial source and institute source. All of strategic plans 
and projects can develop to be the solid waste management prototype for other 
cities in the near future. 

1. บทนํา
 จังหวัดอุดรธานี มีพื้นท่ีทั้งสิ้น 11,730 ตารางกิโลเมตร 
เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และเปนอันดับท่ี 11 ของประเทศ มีประชากรมากกวา 
1,500,000 คน และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนทุกป สวนเขตผังเมือง
รวมเมอืงอดุรธานมีพีืน้ท่ี 167 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรมากกวา 
200,000 คน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นรวมกวา 159 ตันตอวัน หรือ
กวา 57,000 ตันตอป ซึ่งเมื่อคิดเฉลี่ยตอคนแลว พบวามีอัตราการ
ผลิตขยะมากกวา 0.67 กิโลกรัมตอคนตอวัน ซึ่งนับวาเปนปริมาณ
ทีค่อนขางมาก การจัดการขยะมีเพยีงการเก็บขนและนําไปกําจดัที่
บอฝงกลบ โดยเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ จะ
ทําหนาที่ในการเก็บขยะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง และขน
ไปกําจัด ณ บอกําจัดขยะของเทศบาลนครอุดรธานีเปนสวนใหญ  
สวนการคดัแยกขยะเปนเพยีงการรณรงคและกระตุนเปนชวงๆ ไม
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรมชัดเจน จะเห็นวาถึงแมจะมีการจัดเก็บ
ขยะไดดีเพียงใด แตก็เปนเพียงขั้นตอนหน่ึงของการจัดการเทาน้ัน 
กระบวนการจัดการยังไมครบวงจร ทําใหเกิดความไมแนใจวา
รูปแบบการจัดการขยะแบบที่เปนอยูในปจจุบันน้ีของเขตเมือง
อุดรธานี เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีหรือไม อยางไร งานวิจัย
ฉบบันีจ้ะแสดงใหเหน็ถึงกระแสของขยะประเภทตางๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
เขตพ้ืนที่เมืองอุดรธานี  ซึ่งแบงตามระเภทของการใชอาคาร  และ

จะนําไปสูการเสนอทางเลือกและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการ
กับขยะในเขตพื้นที่ศึกษาในอนาคต

2. วัตถุประสงค
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบและอัตราการเกิดของขยะ
ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองอุดรธานี
 2. เพือ่ศกึษาวธิกีารจดัการขยะ ณ แหลงเกดิ ทีเ่กดิขึน้
ในเขตเมืองอุดรธานี
 3.   เพื่อหาทางเลือกและวิธีการที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของพ้ืนที่ศึกษาในอนาคต 
3. วิธีการศึกษา
  1. กําหนดประเภทแหลงกําเนิดขยะโดยแบงตาม
ประเภทการใชอาคาร
 2. คดัเลือกแหลงกาํเนิดขยะเพือ่เปนตวัแทนของแหลง
กาํเนดิแตละประเภทการใชอาคาร รวมทัง้ส้ิน 153 ตวัอยาง (ตาราง
ที่ 1 และภาพท่ี 1)
  3.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลปริมาณและองคประกอบ
ของขยะรวมท้ังวิธีการจัดการขยะจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ 
โดยการเก็บตัวอยางจากสถานท่ีจริงเปนเวลา 7 วัน
 4. ประมวลผลขอมูลและสรุปหาองคประกอบ รวมทั้ง
อัตราการเกิดขยะของแหลงกําเนิดแตละประเภท
 5. เสนอแนวทางในการจัดการขยะ ณ แหลงเกิดของ

แหลงกําเนิดประเภทตางๆ โดยพิจารณาท้ังดานประเภทการใช
อาคาร, การใชประโยชนที่ดิน รวมถึงระบบสังคมและชุมชน
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลตามประเภทของการใชอาคาร
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ภาพที่ 1   แสดงผังการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี และตําแหนงเก็บตัวอยาง

4.   ผลการศึกษา
 4.1 แหลงกําเนิดขยะ
   เขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี มพีืน้ทีป่ระมาณ 167 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรกวา 200,000 คน แหลงกําเนิดขยะ
ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีแบงตามประเภทการใชอาคาร 
สามารถแยกได 6 ประเภท คือ
  1)   อาคารประเภทพักอาศัย
  อาคารประเภทน้ีจะใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือพัก
อาศัยเปนหลัก ซึ่งกลุมน้ีจะแบงประเภทของอาคารออกเปนอีก 3 
ประเภทยอยคอื อาคารประเภทบานเดีย่ว อาคารประเภทบานแถว
หรือตึกแถว และอาคารประเภทอาคารอยูอาศัยรวม
  2)   อาคารประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนา
แนนมาก
  อาคารประเภทนีจ้ะใชประโยชนในดานพาณชิยกรรมเปน

หลัก สวนใหญจะอยูในหรือใกลกับยานการคาที่สําคัญ ซึ่งกลุมนี้
จะแบงประเภทของอาคารออกเปนอีก 8 ประเภทยอยคือ ตึกแถว 
อาคารพาณิชยขนาดใหญ อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา คลินกิ 
ตลาดสด ตลาดคาสง และโรงแรม

  3) อาคารประเภทอุตสาหกรรม
  อาคารประเภทนีจ้ะใชประโยชนในดานอุตสาหกรรมเปน
หลัก สวนใหญจะอยูในเขตชุมชนรอบนอกและใกลกับถนนสาย
หลักที่สําคัญ ซึ่งกลุมนี้จะแบงประเภทของอาคารออกเปนอีก 2 
ประเภทยอยคอื ประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสนิคา และประเภท

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
 4) อาคารประเภทสถาบันราชการ สาธาณูปโภคและ
สาธารณูปการ
  อาคารประเภทนีส้วนใหญจะเปนสถานท่ีราชการหลกั ใช
ประโยชนในทางราชการและการสาธารณะ สวนใหญจะอยูในยานท่ี

เปนทีต่ัง้ของศนูยราชการทีส่าํคญั และรวมถงึอาคารสาธารณะของ
ทางราชการเพ่ือใหบริการสาธารณะ ซึ่งกลุมนี้จะแบงประเภทของ
อาคารออกเปนอกี  6 ประเภทยอยคอื อาคารทําการของหนวยงาน
ราชการ คายทหาร โรงพยาบาล สถานรีถโดยสาร  สถานรีถไฟ และ
สนามบิน
  5)  อาคารประเภทสถาบันศาสนา

  อาคารประเภทนี้จะเปนสถานที่สําหรับประกอบพิธีทาง
ศาสนา ซึง่กลุมนีจ้ะแบงประเภทของอาคารออกเปนอกี 4 ประเภท



ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 11 ประจําป 2555100

ยอยคือ วัดไทย วัดจีนหรือศาลเจา โบสถคริสต และสุเหราหรือ
มัสยิด
  6) อาคารประเภทสถาบันการศึกษา
  อาคารประเภทน้ีจะเปนสถานท่ีตัง้ของสถาบันการศึกษา
ในทุกระดับ ซึ่งกลุมนี้จะแบงประเภทของสถานศึกษาออกเปนอีก 
4 ประเภทยอยคือ โรงเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนระดับประถม 
โรงเรียนระดบัมัธยม 
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
 4.2 ปริมาณและองคประกอบของขยะ
  การศึกษาดานองคประกอบของขยะจากแหลงกําเนิด
ตางๆ แบงองคประกอบของขยะออกเปน 4 ประเภทใหญ คอื ขยะ
ยอยสลายได ซึ่งแบงประเภทยอยไดอีก 3 ประเภท คือ เศษอาหาร 
เศษผกั-ผลไม และซากพชืซากสตัว ประเภทที ่2 คอื ขยะรไีซเคลิ ม ี
6 ประเภทยอย คือ กระดาษ พลาสติก โฟม แกว โลหะ และวัสดุ
เหลือใช สวนประเภทท่ี 3 คือ ขยะอันตราย แบงเปน 2 ประเภท
ยอย คือ ขยะพิษ และขยะติดเชื้อ ประเภทสุดทายคือ ขยะพิเศษ 

หรือขยะอื่นๆ ไดแก เศษซากวัสดุกอสราง และเศษซากเครื่องมือ
เครื่องจักร เปนตน และจากการศึกษาปริมาณและองคประกอบ
ของขยะ ณ แหลงเกิด จากแหลงกําเนิดขยะประเภทตางๆ ภายใน
เขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี สามารถสรุปได ดังนี้
  1)   กลุมอาคารประเภทพักอาศัย
องคประกอบประเภทเศษอาหารจะมีสัดสวนมากที่สุดในองค
ประกอบทัง้หมด รองลงมาคอื เศษผักและผลไมและเมือ่เปรยีบเทยีบ
จากแหลงกําเนิดทัง้สาม พบวาแหลงกาํเนิดประเภทอาคารอยูอาศัย
รวมจะผลิตเศษอาหารมากท่ีสุด ในขณะท่ีองคประกอบประเภท
รไีซเคลิจะมสีดัสวนของโลหะมากทีส่ดุในกลุม ตามมาดวยโฟมและ
กระดาษตามลําดบั โดยเกดิจากแหลงกาํเนดิประเภทบานเดีย่วและ
บานแถวมากทีส่ดุ แตเม่ือจดักลุมขององคประกอบเหลานีใ้หมเปน 
4 กลุ มคือ ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และ
ขยะอื ่นๆ พบวา ขยะประเภทรีไซเคิลจะมีสัดสวนท่ีมากที่สุด
รองลงมาคือ ขยะที่ยอยสลายได สวนขยะอันตรายและขยะอื่นๆ 
ยังมีในสัดสวนที่ไมมากนัก (ภาพที่ 2)  

ภาพที่ 2   องคประกอบขยะจากอาคารประเภทพักอาศัย
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 2) กลุมอาคารพาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก
  องคประกอบประเภทผัก/ผลไมจะมีสัดสวนมากที่สุด
ในองคประกอบทั้งหมด รองลงมาคือ เศษอาหาร และเมื่อเปรียบ
เทียบจากแหลงกําเนิดทั้งหมด พบวาแหลงกําเนิดประเภทตลาด
ทัง้ตลาดสดและตลาดคาสงจะผลติขยะประเภทนีม้ากทีส่ดุ ในขณะ
ที่องคประกอบประเภทรีไซเคิลจะมีสัดสวนของกระดาษมากที่สุด

ในกลุม ตามมาดวยโฟมและโลหะตามลําดับ โดยเกิดจากแหลง
กําเนิดประเภทอาคารขนาดใหญมากที่สุด แตเม่ือจัดกลุมขององค
ประกอบเหลาน้ีใหมเปน  4 กลุมคือ ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย และขยะอ่ืนๆ พบวา ขยะท่ียอยสลายไดจะมีสดัสวนที่
มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ขยะประเภทรไีซเคลิ สวนขยะอนัตรายและ
ขยะอื่นๆ ยังมีในสัดสวนที่ไมมากนัก (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3  องคประกอบขยะจากอาคารพาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

 3) กลุมอาคารประเภทอุตสาหกรรม
 องคประกอบประเภทเศษอาหารจะมีสัดสวนมากที่สุด

ในองคประกอบท้ังหมด รองลงมาคือ เศษผักและผลไมและเม่ือ
เปรียบเทียบจากแหลงกําเนิดทั้งหมด พบวาแหลงกําเนิดประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินคาจะผลิตเศษอาหารมากท่ีสุด ในขณะท่ี

องคประกอบประเภทรีไซเคิลจะมีสัดสวนของกระดาษมากท่ีสุดใน

กลุม ตามมาดวยเศษวัสดุเหลือใชและโฟมตามลําดับ โดยเกิดจาก
แหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคามากที่สุด แตเมื่อ

จดักลุมขององคประกอบเหลานีใ้หมเปน 4 กลุมคอื ขยะยอยสลาย
ได ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และขยะอืน่ๆ พบวา ขยะทีย่อยสลาย
ไดจะมีสัดสวนที่มากที่สุด รองลงมาคือ ขยะประเภทรีไซเคิล สวน

ขยะอันตรายและขยะอื่นๆ ยังมีในสัดสวนที่นอย (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4  องคประกอบขยะจากอาคารประเภทอุตสาหกรรม

 4)  กลุมอาคารประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
  องคประกอบประเภทเศษผัก/ผลไมจะมีสัดสวนมาก

ที่สุดในองคประกอบท้ังหมด  รองลงมาคือเศษอาหารซ่ึงมีปริมาณ
ที่ใกลเคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบจากแหลงกําเนิดทั้งหมด  พบ

วา แหลงกําเนิดประเภทสถานีรถโดยสารจะผลิตเศษผัก/ผลไม
มากที่สุด ในขณะที่องคประกอบประเภทรีไซเคิลจะมีสัดสวนของ

แกวและกระดาษมากท่ีสุดในกลุม ตามมาดวยโฟมและโลหะตาม
ลําดับ โดยเกิดจากแหลงกําเนิดสถานที่ราชการและคายทหารมาก
ที่สุด แตเมื่อจัดกลุมขององคประกอบเหลานี้ใหมเปน 4 กลุมคือ 

ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย  และขยะอื่นๆ พบวา 
ขยะรไีซเคิลจะมีสดัสวนทีม่ากทีส่ดุ รองลงมาคอื ขยะทีย่อยสลายได  

สวนขยะอันตรายและขยะอื่นๆ ยงัมีในสัดสวนที่ไมมากนัก ยกเวน
ในกลุมโรงพยาบาลที่มีขยะอันตรายในปริมาณที่สูงมาก (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5  องคประกอบขยะจากอาคารประเภทสถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 5)  กลุมอาคารประเภทสถาบันศาสนา
  องคประกอบประเภทเศษผัก/ผลไมจะมสีดัสวนมากท่ีสดุ
ในองคประกอบทั้งหมด  รองลงมาคือเศษอาหาร และเมื่อเปรียบ
เทียบจากแหลงกําเนิดทั้งหมด พบวาแหลงกําเนิดประเภทวัดไทย
จะผลิตขยะมากท่ีสุด ในขณะท่ีองคประกอบประเภทรีไซเคิลจะ
มีสัดสวนของโฟมมากที่สุดในกลุม ตามมาดวยโลหะและเศษวัสดุ

เหลือใชตามลําดับ โดยเกิดจากโบสถคริสตและมัสยิดมากที่สุด  
แตเม่ือจัดกลุมขององคประกอบเหลานี้ใหมเปน 4 กลุมคือ ขยะ
ยอยสลายได ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย และขยะอื่นๆ พบวาขยะ
ที่ยอยสลายไดจะมีสัดสวนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ขยะประเภท
รไีซเคิล สวนขยะอันตรายและขยะอ่ืนๆ ยงัมใีนสัดสวนทีไ่มมากนกั
(ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6  องคประกอบขยะจากอาคารประเภทสถาบันศาสนา

 6)  กลุมอาคารประเภทสถาบันการศึกษา
  องคประกอบประเภทเศษอาหารจะมสีดัสวนมากทีส่ดุใน
องคประกอบท้ังหมด รองลงมาคือเศษผักและผลไม และเม่ือเปรียบ
เทยีบจากแหลงกาํเนิดทัง้หมด พบวาแหลงกําเนิดประเภทโรงเรียน
อนบุาลจะผลติเศษอาหารมากทีส่ดุ ในขณะทีอ่งคประกอบประเภท
รีไซเคิลจะมีสัดสวนของกระดาษมากที่สุดในกลุม ตามมาดวยโฟม

และโลหะตามลําดับ โดยเกิดจากแหลงกําเนิดประเภทโรงเรียน
ประถมมากท่ีสุด แตเม่ือจัดกลุมขององคประกอบเหลานี้ใหมเปน 
4 กลุมคือ  ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะ
อื่นๆ พบวาขยะรีไซเคิลจะมีสัดสวนที่มากที่สุด รองลงมาคือ ขยะ
ที่ยอยสลายได สวนขยะอันตรายและขยะอื่นๆ ยังมีในสัดสวนที่ไม
มากนัก (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7  องคประกอบขยะจากอาคารประเภทสถาบันการศึกษา

 เมื่อพิจารณาจากประเภทของขยะท้ังหมด พบวา ขยะ
ประเภทรีไซเคิลจะมีสัดสวนท่ีมากท่ีสุด คือ 46.22% หรือคิดเปน 

73.03 ตัน/วัน ในขณะท่ีขยะประเภทยอยสลายไดจะมีสัดสวนท่ี
เกือบเทากัน คือ 46.18% หรือคิดเปน 72.96 ตัน/วัน สวนขยะ

ประเภทขยะอันตรายจะมีสัดสวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับสอง
ประเภทแรก คอื 6.17% หรือคิดเปน 9.75 ตัน/วัน ในขณะที่ขยะ
ประเภทพิเศษและวัสดุอื่นๆ จะมีสัดสวนท่ีนอยท่ีสุด คือ 1.43% 
หรือคิดเปน 2.26 ตัน/วัน ดังภาพที่ 8

ภาพท่ี 8  แสดงองคประกอบของขยะในเขตเมืองอุดรธานี
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 4.3 อัตราการเกิดขยะ ณ แหลงเกิด
  จากแหลงกําเนิดขยะท้ัง 27 แหลง มีอัตราการเกิดขยะ
ในอัตราที่ตางกันตามประเภทของลักษณะการใชอาคาร ซึ่งพบวา 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีประมาณ 158 ตัน/วัน ซึ่งเมื่อคิดอัตราการ
เกิดขยะแลว พบวาอัตราการเกิดขยะเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.67 กก./

คน/วนั ในท่ีนีอ้ตัราการเกิดขยะในการใชประโยชนอาคารประเภท
โรงพยาบาลมีคาสงูสุด คอื 1.87 กก./เตียง/วนั รองลงมาคือ  อาคาร
อยูอาศัยรวม มีคา 1.62 กก./หอง/วัน สวนอาคารหางสรรพสินคา
จะมีคาอัตราการเกิดขยะต่ําสุด คือ 0.03 กก./ตร.ม./วัน สําหรับ
อัตราการเกิดขยะจากอาคารประเภทอื่นๆ แสดงดังตารางท่ี 2

0.66 ./ /
/ 0.67 ./ /

1.62 ./ /
0.57 ./ /
0.07 ./ . ./
0.35 ./ . ./
0.03 ./ . ./

/ 0.31 ./ /
0.82 ./ . ./
0.94 ./ . ./
1.43 ./ /
0.20 ./ /
0.22 ./ /
0.21 ./ /
0.68 ./ /
1.87 ./ /
0.09 ./ . ./
0.06 ./ . ./
0.18 ./ . ./
1.10 ./ /

/ 1.20 ./ /
0.21 ./ /

/ 0.25 ./ /
0.12 ./ /
0.11 ./ /
0.07 ./ /
0.07 ./ /

5

6

2

3

4
  

1

 

ตารางท่ี 2  แสดงอัตราการเกิดขยะของอาคารประเภทตางๆ
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5. ขอเสนอ แนวทางการจดัการขยะในเขตผงัเมอืงรวม
 เมืองอุดรธานี
  ผูวิจัยไดเสนอยุทธศาสตรการจัดการขยะสําหรับพื้นที่
เมืองอุดรธานีไว 3 แนวทางสําหรับการใชอาคาร 3 ประเภท คือ 
ยทุธศาสตรการจดัการขยะ ณ แหลงเกดิสาํหรบัแหลงกาํเนดิชมุชน, 
แหลงกําเนิดพาณิชยกรรม และแหลงกําเนิดจากอาคารประเภท
สถาบัน ในท่ีนี้จะนําเสนอเฉพาะยุทธศาสตรการจัดการขยะ ณ 
แหลงเกิดสําหรับแหลงกําเนิดชุมชน เทานั้น ซึ่งสามารถอธิบายได
พอสังเขป ดังนี้
 5.1 ยุทธศาสตรการจัดการขยะ ณ แหลงเกิดสําหรับ
ชุมชน
  โดยการจัดการกับขยะในหนวยของชุมชนท่ีมีขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญหรือกลุมชุมชน ใหมีการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
ภายในชุมชนหรือกลุมชุมชนนั้น ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนเกิดความตื่นตัว
และมีความสามารถในการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตนได
อยางเปนระบบบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง โดยการพัฒนาจาก

หนวยทีเ่ลก็ทีส่ดุแลวขยายวงกวางสูหนวยทีใ่หญกวาตอไป ซึง่ใชได
กับทั้งชุมชนเด่ียวและกลุมชุมชนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1.  การจัดการขยะยอยสลายได
  ดําเนินการโดยชุมชน ซึ่งรวมกลุมกันดําเนินการในรูป
คณะกรรมการชุมชน โดยใหชุมชนมีการคัดแยกขยะยอยสลายได
และขยะรีไซเคิลออกจากกัน  มีการรวบรวมขยะเปยกไว ณ บาน
ของตน การเก็บขนโดยชุมชน อาจต้ังกลุมขึน้มารวมกันเพ่ือทาํการ
เก็บขนสูสถานที่พักขยะ (จัดการขยะ) เชน กลุมซาเลง, กลุมชุมชน
รักษสิ่งแวดลอม
 ภายในชุมชนใหมีสถานที่พักขยะในชุมชน และมีพ้ืนท่ี
วางพอในการทําปุยหมัก โดยปุยหมักที่ไดใหนํามาใชประโยชน
ภายในชมุชน หรอืขายใหกบัผูรบัซือ้ และอาจมกีารผลติกาซชวีภาพ
จากปุยหมักดวย ซึ่งสถานที่พัก (จัดการขยะ) อาจเปนพ้ืนที่วางใน
ชมุชนหรอือาจเปนวดั,โรงเรยีนหรอืศาลากลางบาน, ทีท่าํการชมุชน 
เปนตน

ภาพที่ 9  แผนภาพแสดงแนวทางการจัดการขยะยอยสลายไดสําหรับชุมชน
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 2)  การจัดการขยะรีไซเคิล
  โดยใหทุกครัวเรือนทําการคัดแยกขยะรีไซเคิล สวนเก็บ
ขนโดยคนหรือกลุมคนในชุมชน โดยการรับซ้ือขยะรีไซเคิลจาก
ครัวเรือนขนสงและขายตอใหกับศูนยรวบรวมขยะภายในชุมชน 
ซึ่งขยะที่รับซื้อจากผูเก็บขยะจะ นํามารวบรวม แปรสภาพภายใน
ศูนยรวบรวมขยะ และขายตอใหกับผูรับซ้ือเอกชน ทั้งน้ีอาจมีการ
แปรรูปขยะเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยได

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวกลางในการเจรจา
กับผูรับซ้ือหรือโรงงานเพ่ือใหราคาเปนธรรม  รวมถึงกํากับดูแล
การดําเนินการของผูรับซื้อหรือโรงงานในทุกขั้นตอน โดยรวมกับ
อุตสาหกรรมจังหวัด, สํานักงานส่ิงแวดลอม หรือพาณิชยจังหวัด 
ในการกํากับดูแลและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจให
มีโรงงานรับซื้อและรวบรวมขยะในพื้นที่ได ซึ่งอาจดําเนินการโดย
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได ทัง้นีต้องอยูภายใตขอกาํหนดและ
มาตรฐานตามกฎหมายส่ิงแวดลอมเปนหลัก

ภาพที่ 10  แผนภาพแสดงแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิลสําหรับชุมชน

 5.2 ตัวอยางโครงการจัดการขยะ ณ แหลงเกิดสําหรับ
แหลงกําเนิดชุมชน
  ในที่นี้จะขอยกตัวอยางชุมชนนํารอง คือ ชุมชนบาน
เหลา ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเปนชุมชนพักอาศัยขนาด
ไมใหญมาก มีสถานศึกษา สถานท่ีราชการ และสถาบันศาสนาใน

ชุมชนและชุมชนใกลเคียง นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะหนองสิม
และพ้ืนที่สาธารณะเหลือมากพอท่ีจะใชเปนสถานท่ีพักขยะของ

ชุมชนไดรวมทั้งมีโครงขายระบบการจราจรภายในชุมชนคอนขาง
ดี แตในปจจุบันสภาพชุมชนเร่ิมเปลี่ยนเปนชุมชนเมืองมากขึ้น 
ความสัมพันธภายในชุมชนเริ่มลดนอยลง อันเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงของสภาพสังคม นอกจากน้ีการมีสาธารณูปโภคตางๆ 
รองรับ เชน ถนนขนาดใหญตัดผานชุมชน ทําใหชุมชนเดิมถูก
แยกออกจากกัน อีกทั้งภายในชุมชนยังมีซอยเล็กๆ จํานวนมาก 
รถขนขยะไมสามารถเขาถึงโดยสะดวกได  
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  การดําเนินงานตามแผน
  1)   ตัง้กลุม  ECO TEAM ใชรถเข็น หรือซาเลงรบัซ้ือและ
เก็บขยะรีไซเคิล จากบานพักอาศัย ขนสงสูศนูยรวบรวมขยะชุมชน
  2) ขยะยอยสลายได และขยะประเภทอ่ืนทั้งหมดจาก
บานพักอาศัย เก็บขนโดยเทศบาลสูศูนยรวบรวมขยะชุมชน
  3) สถานท่ีรวบรวมและพักขยะ  ใชพื้นท่ีรอบหนองสิม
เปนศูนยรวบรวมขยะชุมชน
 ผูเกี่ยวของและบทบาท
  1)   กลุม ECO TEAM1 ทาํหนาทีเ่ก็บและขนขยะรีไซเคิล
จากครัวเรือนสูศูนยรวบรวมขยะชุมชน
  2)   เทศบาล ทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหกับชุมชนในการบริหารจัดการขยะ 
   เชน
  - จัดตั้งศูนยรวบรวมขยะ และรับซื้อขยะจาก 
ECO TEAM  
   -  ควบคุมราคา และประกันราคารับซื้อขยะจาก 
ECO TEAM โดยไมต ํ ่ ากวาราคาซื้อขายในทองตลาด
   -  สงเสริม สนับสนุน แลประชาสัมพันธบทบาท
ของ ECO TEAM ใหคนทั่วไปไดรับรู เพื่อใหผูที่

  สนใจสามารถเขารวมโครงการและมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการขยะในชุมชนได
 3)   ผูรับซื้อขยะ ทําหนาที่รับซื้อขยะจากศูนยรวบรวม
ขยะชุมชน แลวนําสูโรงงานรับซื้อตอไป
 งบประมาณในการดําเนินการ
  1) งบลงทุนขั้นตน สําหรับลงทุนตั้งศูนยรวบรวมขยะ
ชุมชน และจางพนักงาน
  2) เงินทุนหมุนเวียน คือรายไดจากการขายขยะและ
ผลิตภณัฑ สามารถนาํมาเปนคาใชจายในการบรหิารจดัการภายใน
ศูนยรวบรวมขยะ หรือจางพนักงานเพิ่มเติมได
  วิธีการดําเนินการ
  1) ECO TEAM รับซื้อขยะจากแหลงกําเนิดครัวเรือน
  2) ขยะที่รับซื้อจากครัวเรือนจะสงไปขายใหกับศูนย
รวบรวมขยะชุมชน
  3) ศูนยรวบรวมขยะ ขายใหผูรับซื้ออีกตอหน่ึง
  รายละเอยีดแนวทางการจดัการขยะของชมุชนบานเหลา 
แสดงดังภาพที่ 11 ถึง 14

1 ECO TEAM จัดต้ังข้ึนจากการรวมกลุมของผูเก็บขยะรายยอย อาจเปนความรวมมือของคนในชุมชนหรือนอกชุมชนก็ได มีหนาท่ีในการดําเนินการรับซื้อขยะ

รีไซเคิลจากชุมชน โดยขยะที่ไดจะขายใหกับศูนยรวบรวมขยะชุมชน ซึ่งในอนาคตอาจมีกลุมยอยหลายๆ กลุมเพื่อจัดการขยะใหกับชุมชนอื่น โดยกระจายไปตาม

ชุมชน และขายใหกับศูนยรวบรวมขยะชุมชนนั้น 

ภาพที่ 11  แสดงตําแหนงที่ตั้งชุมชนบานเหลา
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ภาพที่ 12  แสดงเสนทางเก็บขนขยะสูศูนยรวบรวมขยะชุมชน
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ภาพที่ 13  แสดงรายละเอียดการเก็บขนขยะจากครัวเรือนสูศูนยรวบรวมขยะชุมชน
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ภาพที่ 14  แสดงเสนทางเก็บขนขยะและผังบริเวณศูนยรวบรวมขยะชุมชน

6. สรุป
  จากผลการศกึษาพบวา ปรมิาณขยะทีเ่กิดขึน้ในเขตเมอืง
อุดรธานีในป พ.ศ. 2550 มีปริมาณ 158 ตัน/วัน คิดเปนอัตราการ

เกิดขยะ 0.67 กก./คน/วัน ขยะรีไซเคิลมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอย
ละ 46.22 รองลงมาคือขยะที่ยอยสลายได รอยละ 46.18 เม่ือแยก
ตามประเภทของอาคาร พบวา อาคารประเภทที่พักอาศัย อาคาร

พาณชิยและสถาบนัศาสนา มเีศษอาหาร เศษผกัและผลไมเปนองค
ประกอบหลัก ประมาณรอยละ 23 21 และ 22 ตามลําดับ โดยมี

โฟม โลหะ และกระดาษเปนองคประกอบรอง  สวนอาคารประเภท
อตุสาหกรรม  สถาบนัราชการ  และสถาบนัการศกึษา  มเีศษอาหาร

เปนองคประกอบหลักเชนกัน  ประมาณรอยละ 22  18  และ 21 
ตามลําดบั  โดยมีกระดาษเปนองคประกอบรอง  สวนเม่ือพจิารณา
ตามแหลงกําเนิดขยะพบวา โรงพยาบาลมีอัตราการเกิดขยะสูงสุด 

คอื 1.87 กก./เตียง/วนั รองลงมาคือ อาคารอยูอาศัยรวม มคีา 1.62 
กก./หอง/วนั สวนอาคารหางสรรพสินคาจะมคีาอตัราการเกิดขยะ

ตํ่าสุด คือ 0.03 กก./ตร.ม./วัน

  สําหรับแนวทางการจัดการขยะน้ัน การจัดการขยะท่ีดี
ควรจะเปนการจัดการขยะ ณ แหลงเกิด ซึง่การจัดการขยะสําหรับ
แหลงเกิดที่พักอาศัยและชุมชนน้ัน สามารถกระทําไดเองโดย
เจาของอาคารและชุมชนรวมกันในการบริหารจัดการ  โดยเทศบาล
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จะเปนผูใหการสนบัสนนุเทาท่ีจาํเปนเทาน้ัน ซึง่จะมสีวนใหเกดิการ
มีสวนรวมในชุมชน  กอใหเกิดชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน ตอไป
 บทความนี ้ผูวจิยันาํเสนอเฉพาะแนวทางการจัดการขยะ
สําหรับแหลงกําเนิดที่พักอาศัยและชุมชนเทาน้ัน สําหรับแหลง
กําเนิดประเภทอาคารพาณิชยกรรมและประเภทสถาบันนั้น จะมี
ความยากงายและซับซอนตางกันออกไปตามรูปแบบของประเภท
อาคารและกจิกรรมภายใน  ผูสนใจสามารถสบืคนและศกึษาขอมลู
เพ่ิมเติมไดจากวิทยานิพนธเรื่อง “แนวทางการจัดการขยะในเขต
ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี  (Solid Waste Management Guide-
lines for Udonthani Urban Area” คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดตอไป
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