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วิ เคราะห แ ละกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมและสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงและเกิดความเปนธรรมกับประชาชน
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The objectives of this research were: (1) to study and analyze cost of waste
management in Thawiwattana district office, Bangkok Metropolitan Administration, (2) to
study income by comparing the revenue and the cost of waste management in
Thawiwattana district office, Bangkok Metropolitan Administration, (3) to analyze and
determine the fees of waste management in Thawiwattana district office, Bangkok
Metropolitan Administration, which was appropriate and reflected the real cost and
fairness for the people.
Research methodology of quality research was conducted by collecting
financial information from fiscal year 2555 to 2559, via interviewing 9 Finance and
Accounting Officers in order to calculate the break – even point.
Research findings revealed that: (1) Thawiwattana District had cost of waste
management approximately 114,548,448.11 THB per year. This amount could divide into
types of cost which were fixed cost of 5,858,497.37 THB per month and variable cost of
1,244.63 THB per ton, (2) revenue from the waste management service was 4,375,616
THB per year which accounted only 3.82% of total costs from number (1), mainly from
household which accounted for 64.87%, and (3) break – even point fee for waste
management service should have been 3,222.18 THB per ton. In order to cover all the
costs in collecting waste, we could calculate the amount that household should pay for
the service to be 225.55 THB per one house per month or 2,706.60 THB per house per annum.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางมาก
ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากสถานการณ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในป 2554 ไดเกิดสภาพปญหาน้ําทวมอยางรุนแรง ปญหาดินถลม ปญหาน้ําปาไหลหลาก
ปญหาสุขภาพของประชาชน และปญหาอื่น ๆ มากมาย ซึ่งเปนผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนจากการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและการไมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว การใชทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลืองและขาดความระมัดระวัง และที่สําคัญคือการขาดความตระหนักและจิตสํานึกของมนุษยที่จะ
จัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองชวยกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้น และยังตองชวยกันปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยควรมีการเริ่มตนที่หนวยเล็ก
เชน ประชาชน ชุมชน ซึ่งสามารถบริหารจัดการไดไมยากถามีความรวมแรงรวมใจ มีความตระหนักและ
จิตสํานึก โดยสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยนั้น ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันและชวยเหลือกันตลอดมา
ชุมชนจึ งเป น แหล งที่ อยู อาศัย ซึ่ งเปรีย บเสมือนระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนมีอยูคอนขาง
หลากหลาย เช น ขยะ น้ํ า เสี ย ฝุ น เสีย ง ซึ่ งป ญ หาเหลานี้ ตองได รับ การแกไ ขเพื่ อทํ าให ชุม ชนอยูใ น
สภาพแวดลอมที่สะอาดและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ปจจุบันเริ่มมีการรวมกลุมของชุมชนใน
การทํ ากิจกรรมต าง ๆ เพื่ อการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกันบ าง แตยังไมมีความชั ดเจนและเปนรูป ธรรม
การรวมกลุมมักจะเกิดจากการมีปญหารวมกันและเปนความเดือดรอนของชุมชน จึงตองรวมกลุมกันแกไข
ปญหานั้น ๆ มากกวาที่จะมารวมกลุมกันเอง เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยไมไดใช
ปญหาที่มีเปนตัวตั้งตน แตเกิดจากความตระหนักและจิตสํานึกของชุมชนเอง (วิสาขา ภูจินดา, 2558,
หนา 1)
ขยะมูลฝอยถือเปนปญหาสําคัญในระดับโลกที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ตองประสบ
ป ญหา เนื่ องจากการเพิ่ มขึ้ น ของประชากร การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และความก าวหนา ทางดา น
เทคโนโลยี จึงมีการประดิษฐและพัฒนาเทคโนโลยีมาใชอํานวยประโยชนตอมนุษยมากขึ้น เปนสาเหตุใหมี
จํ า นวนขยะเพิ่ ม ขึ้ น และมี แ นวโน ม เพิ่ม ขึ้น ทุ กป ซึ่ง มี ทั้ง ขยะจากภาคอุต สาหกรรม ภาคการเกษตร
ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เปนเหตุใหเกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใชมีปริมาณมากขึ้น ในทศวรรษที่ผานมา
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ที่เรียกวาทศวรรษแหงการพัฒนานั้น ปรากฏวาไดเกิดปญหาขยะรุนแรงขึ้น และปญหาจากของเหลือทิ้ง
เปนตนเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และที่ผานมา
ประเทศไทยประสบกับปญหาวิกฤติขยะที่ยังไมสามารถกําจัดไดหมดและมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
กระบวนการกําจัดขยะตกคางยังไมไดรับการแกไข และการบริหารจัดการยังไมถูกหลักวิชาการเทาที่ควร
ปจจุ บันกรุงเทพมหานครเปนศู นยกลางของเศรษฐกิ จมีการเจริ ญเติ บโตของเมือง ประชากร
ที่เพิ่ มขึ้น ความตองการบริ โภคสินค าและบริ การก็เพิ่ มมากขึ้น ในขณะเดีย วกัน ก็กอใหเ กิดป ญหาดาน
สิ่งแวดลอมตามมาจากการปลอยของเสียในปริมาณที่มากเกินกวาจะบําบัดโดยธรรมชาติได โดยเฉพาะ
ปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บและกําจัดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2528 เปนตนมา โดยปริมาณขยะที่จัดเก็บไดในป 2528 จํานวน 1.2 ลานตันตอป เพิ่มขึ้นเปน
2.3 ลานตัน ในป 2536 และเพิ่มขึ้นมากถึง 3.4 ลานตันตอป ในป 2544 – 2557 และสูงมากที่สุดในป
2558 กรุงเทพมหานครตองกําจัดขยะมากถึง 3.7 ลานตัน ซึ่งเปนผลพวงมาจาก มหาอุทกภัยดวยสวนหนึ่ง
โดยปริ ม าณการเก็ บ ขนมู ล ฝอยเฉลี่ ย ต อ วั น ในช ว งป 2549 – ป 2554 เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น อ ย
แตปริมาณขยะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในป 2555 โดยปริมาณขยะสูงขึ้นมากชวงหลังอุทกภัยเมื่อปลายป 2554
ทําใหปริมาณขยะป 2555 เพิ่มขึ้นเปน 9,748 ตันตอวัน ป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 9,963 ตันตอวัน ป 2557
เพิ่มขึ้นเปน 9,940 ตันตอวัน ป 2558 เพิ่มขึ้นเปน 10,167 ตันตอวัน และในป 2559 ปริมาณขยะเฉลี่ย
10,130.22 ตันตอวัน ซึ่งมีแนวโนมวาปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องหากไมมีการควบคุมปริมาณขยะ
อยางจริงจัง (สํานักสิ่งแวดลอม, 2559, หนา 3) ดังแสดงในภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ปริมาณขยะที่เก็บขนไดเฉลี่ยตันตอวันของกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ 2555 –
2559 (หนวย: ตันตอวัน)
ที่มา: สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร. (2559). หนา 3.
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ขณะที่สํานักงานเขตทวีวัฒนาสามารถเก็บขนมูลฝอยไดในปงบประมาณ 2555 จํานวนทั้งสิ้น 92.63
ตันตอวัน ปงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 96.30 ตันตอวัน ปงบประมาณ 2557 จํานวนทั้งสิ้น 96.50 ตันตอวัน
ปงบประมาณ 2558 จํานวนทั้งสิ้น 103.31 ตันตอวัน ปงบประมาณ 2559 จํานวนทั้งสิ้น 98.25 ตันตอวัน
(สํานักสิ่งแวดลอม, 2559, หนา 4) ดังแสดงในภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ เ ก็ บ ขนได เ ฉลี่ ย ตั น ต อ วั น ของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา ประจํ า ป
งบประมาณ 2555 – 2559 (หนวย: ตันตอวัน)
ที่มา: สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร. (2559). หนา 4.
โดยสํานักงานเขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ 50.219 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนประชากร 32,329 หลังคาเรือน
ประกอบดวยประชากรทั้งสิ้น จํานวน 77,890 คน ความหนาแนนของประชากร 1,151 คนตอตาราง
กิโลเมตร ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับ 7 ของกรุงเทพมหานคร (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล,
2559, หนา 4-6) และเปนเขตในแถบชานเมือง จํานวนประชากรยังไมหนาแนน จึงอาจมีการยายถิ่นที่อยู
อาศั ย จากเขตในเมื องที่ มีความหนาแนน ของประชากรมากมาอยูในเขตทวีวัฒ นา และทําใหจํานวน
ประชากรมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอปริมาณขยะที่อาจเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ประกอบกับสํานักงานเขต
ทวีวัฒนามีพื้นที่โดยรอบเปนแมน้ําลําคลอง มีประตูระบายน้ําหลายสถานีซึ่งเปนทางผานของน้ําที่ไหลมา
จากจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี กอนที่จะไหลลงสูทะเล ซึ่งหากจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ไม
หมดก็ จ ะทํ า ให ป ระชาชนนํ า ขยะมู ล ฝอยดั ง กล า วทิ้ ง ลงแม น้ํ า ลํ า คลอง ส ง ผลให ก ารระบายน้ํ า ไม มี
ประสิทธิภาพ และเกิดปญหาน้ําทวมตามมาดังเชนในป 2554 ซึ่งในปจจุบันสํานักงานเขตทวีวัฒนา มีความสามารถ
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ในการเก็บขนขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยไดมากกวารอยละ
99 ของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ (สํานักสิ่งแวดลอม, 2559, หนา 5) ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยปจจุบันสํานักงานเขตทวีวัฒนาไมไดมีการกําจัดขยะ
มูลฝอยไดดวยตนเอง จะตองอาศัยสถานีขนถายมูลฝอยหนองแขม ของกรุงเทพมหานครเปนผูสงตอขยะ
มูลฝอยดังกลาวไปใหบริษัทเอกชนดําเนินการกําจัดใหโดยวิธีฝงกลบซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากใน
การจัดการขยะมูลฝอยเหลานี้ทั้งกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการเก็บขนจนกระทั่งกระบวนการกําจัด
ซึ่งใชงบประมาณรายจายเปนจํานวนมากและไมสมดุลกับรายได ที่ไดรับจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
จัดการขยะมูลฝอยแตละป
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ภาพที่ 1.3 การเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย และรายไดคาธรรมเนียมประจําปงบประมาณ 2555 –
2559 (หนวย: ลานบาท)
ที่มา: สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร. (2555-2559).
จากภาพที่ 1.3 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย และรายไดคาธรรมเนียม
ประจําปงบประมาณ 2555 – 2559 นั้น แสดงใหเห็นวางบประมาณรายจายเพื่อใชสําหรับจัดการขยะ
มูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนาซึ่งเปนรายจายเฉพาะสวนที่ยังไมไดจําแนกรายละเอียดและยังไมรวม
คากําจัดขยะมูลฝอยนั้นไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของการจัดเก็บรายไดจากคาธรรมเนียมการ
จัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา มาโดยตลอด ซึ่งในปงบประมาณ 2555 ใชงบประมาณ
รายจายถึง 67.766 ลานบาท แตสามารถจัดเก็บรายไดเพียง 3.018 ลานบาท ในปงบประมาณ 2556
ใชงบประมาณรายจาย เปนเงิน 68.397 ลานบาท จัดเก็บรายได เปนเงิน 4.536 ลานบาท ปงบประมาณ
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2557 ใช ง บประมาณรายจ า ย เป น เงิ น 70.354 ล า นบาท จั ด เก็ บ รายได เป น เงิ น 4.540 ล า นบาท
ปงบประมาณ 2558 ใชงบประมาณ เปนเงิน 73.666 ลานบาท จัดเก็บรายไดเปนเงิน 4.640 ลานบาท
และในปงบประมาณ 2559 งบประมาณรายจายพุงสูงขึ้น เปนเงิน 82.136 ลานบาทแตก็สามารถจัดเก็บ
รายไดเพียง 5.141 ลานบาท ซึ่งสงผลถึงภาระทางดานงบประมาณการเงินการคลังของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนาและกรุงเทพมหานคร เปนอยางมาก
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาต น ทุ น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอย และอั ต ราการจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการวิเคราะห
หาปริมาณขยะเฉลี่ยของประชากรในการผลิตขยะเฉลี่ยในแตละเดือน ตนทุนการจัดการขยะตอตันและอัตรา
คาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมที่สะทอนถึงตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยที่แทจริงและ
ยังคงกอใหเกิดความเปนธรรมกับประชาชนผูไดรับบริการในการจัดการขยะมูลฝอย
1.2 คําถามในการวิจัย
1.2.1 ต น ทุ น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร
คือเทาใด
1.2.2 ผลการเปรียบเทียบรายไดจากคาธรรมเนียมที่จัดเก็บเพื่อจัดการขยะมูลฝอย กับตนทุน
ในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนอยางไร
1.2.3 อัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ที่เหมาะสม
ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงและเกิดความเปนธรรมกับประชาชน
ควรเปนเทาใด
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่ อศึกษาและวิ เ คราะหตน ทุน ในการจัดการขยะมูล ฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร
1.3.2 เพื่อศึกษารายไดโดยการเปรียบเทียบจากคาธรรมเนียมที่จัดเก็บเพื่อจัดการขยะมูลฝอย
กับตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1.3.3 เพื่อวิเคราะหและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ที่ เ หมาะสมและสะท อ นถึ ง ต น ทุ น ที่ แ ท จ ริ ง และเกิ ด ความเป น ธรรมกั บ
ประชาชน
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
1.4.2 ทํ า ให ท ราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายได โ ดยการเปรี ย บเที ย บจากค า ธรรมเนี ย มที่ จั ด เก็ บ
เพื่อจัดการขยะมูลฝอย กับตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1.4.3 สามารถวิเคราะหเพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสม
ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และสะทอนถึงตนทุนที่แทจริง และเกิดความเปนธรรมกับประชาชน
1.5 นิยามคําศัพท
1.5.1 การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะ
มูลฝอยโดยวิธีการจางเหมาเอกชน
1.5.2 ตน ทุ น การจั ดการขยะมูลฝอย หมายถึง ตน ทุน ในการดําเนิน การเก็บ ขนขยะมูล ฝอย
และตนทุนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีจางเหมาเอกชน
1.5.3 คาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ ที่ไม
เกี่ ย วข อ งกั บ ต น ทุ น ค า แรงงานทางตรง และต น ทุ น ค า วั ต ถุ ดิ บ ทางตรง ได แ ก เงิ น เดื อ นข า ราชการ
คา ตอบแทน ใช ส อยและวั ส ดุ ค า เช า รถเก็บ ขนขยะมูล ฝอย คาเสื่อมราคาครุภัณฑ เงิน คาสวัส ดิการ
พนักงาน คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย และคาใชจายในหมวดรายจายอื่น ๆ
1.5.4 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง ตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการ
ตั้งแตการเก็บขนขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบดวยตนทุนคาแรงงานทางตรง ตนทุน
คาวัตถุดิบทางตรง และตนทุนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย
1.5.5 การเก็บขนขยะมูลฝอย หมายถึง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากภาชนะที่รวบรวมขยะ
มูลฝอยจากอาคาร บานเรือน รานคา และสถานที่ตาง ๆ แลวนําไปใสในยานพาหนะเพื่อที่จะขนสงตอไป
ยังสถานที่จางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย
1.5.6 องค กรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึ ง องค การบริ หารสวนจังหวัด เทศบาล องค การ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง “ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” นี้
ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล และทฤษฎีและแนวคิดที่ใชในการศึกษา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดลอมกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาบริการจัดการขยะมูลฝอย
2.5 แนวทางการวิจัย
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขยะมูลฝอย
จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขยะมูลฝอยมีดังตอไปนี้
2.1.1 ความหมายของขยะมูลฝอย
กรมควบคุมมลพิษ (2552, หนา 2) ไดใหความหมายของขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste)
ไววา หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา
มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่น และหมายความรวมถึง
มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ มู ล ฝอยที่ เ ป น พิ ษ หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชน หรื อ ครั ว เรื อ น ยกเว น วั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช แ ล ว
ของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ใหคําจํากัดความของ
คําวา ของเสีย หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ซึ่งถูกปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกําเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกคางจาก สิ่งเหลานั้น ที่อยู
ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
จากขางตน สามารถสรุ ปไดวา ขยะมูลฝอย หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไมตองการใชแล ว
ซึ่งสวนใหญจะเปนของแข็ง จะเนาเปอยหรือไมก็ตาม รวมตลอดถึง เถา ซากสัตว มูลสัตว ฝุนละออง และเศษวัตถุ
ที่ทิ้งแลวจากบานเรือน ที่พักอาศัย สถานที่ตาง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม
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2.1.2 แหลงที่มาของขยะมูลฝอย
การจําแนกขยะมูลฝอยตามแหลงกําเนิดสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภท (อาณัติ
ตะปนตา, 2553, หนา 12) ดังนี้
2.1.2.1 ขยะมู ล ฝอยจากชุ ม ชน เช น ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด จากกิ จ วั ต รประจํ า วั น ของ
ประชาชนที่อาศั ยอยู ในชุมชนเมื องและชนบท ประกอบดว ยมูลฝอยจากบานเรือน อาคารสํานักงาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด และแหลงชุมชนอื่น ๆ
2.1.2.2 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากภาคการผลิต
สิน ค า ในโรงงานอุ ต สาหกรรมและสถานประกอบการต า ง ๆ ซึ่ ง ปกติ แ ล ว ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
ภาคอุตสาหกรรมนี้ ประกอบดวย 2 สวน คือ ขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่งไมเกี่ยวของกับการ
ผลิตสินคาโดยตรง เชน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากสํานักงานและโรงอาหารภายในโรงงาน เปนตน ขยะมูลฝอย
สวนนี้ถือเปนขยะมูลฝอยจากชุมชนประเภทหนึ่งดวย สําหรับอีกสวนหนึ่งคือ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการขั้นตอนการผลิตสินคา ซึ่งขยะมูลฝอยในสวนนี้จะมีทั้งอันตราย เชน ตะกอน โลหะหนัก
กากตะกอนน้ํามัน กรด ดาง ตัวทําละลาย และกากสี และสวนที่ไมอันตราย เชน เศษวัตถุดิบจําพวก
เศษผ า เศษไม เศษหนัง และเศษพลาสติก เปนต น โดยขยะมูลฝอยในสวนหลังนี้ถือเปนของเสียอันตราย
ประเภทหนึ่ง
2.1.2.3 ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม เชน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ
ในภาคการเกษตรทั้ ง หลาย ไม ว า จะเป น การเพาะปลู ก ในเรื อ กสวนไร น า และจากการเลี้ ย งสั ต ว
ซึ่งประกอบดวย ซากพืช เศษหญา เศษใบไม ชานออย ตอซังตางๆ และยังรวมไปถึงภาชนะบรรจุสารเคมี
และเคมีภัณฑที่เสื่อมสภาพแลว เปนตน ซึ่งในสวนของภาชนะของบรรจุภัณฑที่เสื่อมสภาพก็จะจัดอยูใน
ประเภทของของเสียอันตราย
2.1.2.4 ขยะมู ล ฝอยจากสถานพยาบาล เช น ขยะมู ล ฝอยที่ มี แ หล ง กํ า เนิ ด มาจาก
โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรคทั้งของคนและสัตว ซึ่งจะเปนขยะมูลฝอย
ที่มีเชื้อโรคปะปนอยูในปริมาณที่กอใหเกิดอันตรายตอผูสัมผัสได เชน เข็มฉีดยา ผาพันแผล และชิ้นสวน
อวัยวะ เปนตน และยังรวมถึงขยะมูลฝอยที่เกิดจากหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรอีกดวย
2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอย
ประเภทของขยะมูลฝอย ที่สํานักสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร กลาวไวมี 4 ประเภท
ใหญ ๆ (สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร, 2559, หนา 4) คือ
2.1.3.1 ขยะอันตรายหรือขยะพิษ คือ วัสดุที่ไมใชแลว ผลิตภัณฑที่เสื่อมสภาพ หรือ
ภาชนะบรรจุ ตา ง ๆ ที่ มีองคป ระกอบหรือปนเปอนวัตถุหรือสารอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟ
แบตเตอรี่ กระปองยาฆาแมลง ยาหมดอายุ ขวดเครื่องสําอาง ขวดน้ํายาทําความสะอาด เปนตน
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2.1.3.2 ขยะทั่ว ไป คื อ ขยะประเภทอื่น ที่นอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรี ไซเคิล
และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม ไดแก
วัสดุหรือเศษวัสดุที่ไมใชแลวเชน ซองบะหมี่สําเร็จรูป หอขนมลูกอม ถุงพลาสติก เศษผา เศษหนัง
2.1.3.3 ขยะรี ไ ซเคิ ล คื อ บรรจุ ภั ณ ฑ หรื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช ซึ่ ง สามารถนํ า กลั บ มาใช
ประโยชนใหมได เชน แกว ขวด กระดาษ แกวพลาสติกโลหะ กระปองอาหาร กระปองเครื่องดื่ม เปนตน
2.1.3.4 ขยะยอยสลายได ขยะเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย สามารถนํามาหมักปุยได
เชน เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม ใบไม
2.1.4 การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management)
การจัดการขยะมูลฝอยมีขั้นตอนดังนี้ (สุทธิรักษ สุจริตตานนท และนันทนา ประจวบเหมาะ,
2549, หนา 202-203)
2.1.4.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
การเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย คือการเก็บ ขยะมู ลฝอยใส ไวในภาชนะเพื่อรอ
พนั กงานเก็ บ ขยะมู ล ฝอยมาเก็ บ ขนไปเทใส ร วบรวมในรถบรรทุ กขยะและการที่ พนั กงานกวาดถนน
เก็ บรวบรวมขยะมู ลฝอยไว ให รถขยะ ขยะมูล ฝอยที่ร วบรวมจากแหล งต างๆ จะถูกนําไปถายใสไว ใน
รถบรรทุกขยะ กอนนําไปกําจัด ซึ่งขยะที่ถูกรวบรวมไวในบานพักอาศัยจะตองถูกเก็บรวบรวมไวอยางมิดชิด
โดยภาชนะที่เก็บรวบรวมจะตองไมรั่วซึม เชน ถังพลาสติก หรือถังเหล็ก อีกทั้งภาชนะที่ใชในการเก็บ
รวบรวมไมควรที่จะเปนเขง
2.1.4.2 การขนสงขยะมูลฝอย
การขนสงขยะมูลฝอยคือการนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดจากแหลงชุมชนตางๆ
รวบรวมใส ใ นรถเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย เพื่ อ นํ า ไปยั ง สถานที่ กํ า จั ด ซึ่ ง อาจเป น การขนส ง โดยตรงจาก
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยไปยังสถานกําจัดเลยทีเดียว หรืออาจขนขยะมูลฝอยไปพักที่ใดที่หนึ่งซึ่งเรียกวา
สถานีขนถายขยะ กอนจะนําไปยังแหลงกําจัดก็ได
2.1.4.3 การกําจัดขยะมูลฝอย
วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชตอเนื่องกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีหลายวิธี
เชน นําไปกองทิ้งบนพื้นดิน นําไปทิ้งลงทะเล หมักทําปุย เผากลางแจง เผาในเตาเผาขยะและฝงกลบ
อยางถูกหลักวิชาการ เปนตน การกําจัดขยะมูลฝอยดังที่กลาวนั้นบางวิธีก็เปนการกําจัดที่ไมถูกตอง ทําให
เกิดสภาวะเปนพิษตอสภาพแวดลอม และมีผลกระทบตอสุขภาพของคนดวย
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2.1.5 วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ
การกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (สุทธิรักษ สุจริตตานนท
และนันทนา ประจวบเหมาะ, 2549, หนา 203-211)
2.1.5.1 ไมทําใหบริเวณที่กําจัดขยะเปนแหลงอาหารแหลงเพาะพันธุสัตว และแมลงนําโรค
เชน แมลงวัน ยุง และแมลงสาบ เปนตน
2.1.5.2 ไมทําใหเกิดการปนเปอนแกแหลงน้ําและพื้นดิน
2.1.5.3 ไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
2.1.5.4 ไม เป นสาเหตุ แห งความรํ าคาญอั นเนื่ องมาจาก เสี ยง กลิ่ น ควั น ผง และฝุ น
ละออง โดยวิธี การกองทิ้ งบนดิ น การนําไปทิ้ งทะเล รวมทั้งการเผากลางแจ ง ถือวาเปน วิธีการกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง เพราะทําใหเกิดปญหาภาวะมลพิษตอสภาพแวดลอม สําหรับวิธีที่ยอมรับทั่วไป
วาเปนวิธีกําจัดที่ถูกตอง คือ การเผาในเตาเผา การฝงกลบ และการทําปุย
1) การกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชเตาเผาขยะ
การเผาในเตาเผาสามารถทําไดทั้งของเหลว กาซ และของแข็ง ซึ่งเผาไหม
โดยใช อุณ หภู มิ 1,300 - 1,800 องศาฟาเรนไฮต จึ ง จะสามารถเผาไหม ได อย า งสมบู ร ณ เนื่ องจาก
สวนประกอบของขยะมูลฝอยที่นํามาเผานั้นมีความแตกตางกัน ทําใหลักษณะของเตาเผาขยะมีความ
แตกตางกัน เชน ถาหากขยะมูล ฝอยที่นํ ามาเผา เปนขยะที่สามารถเผาไหมไดงาย ก็ไมจําเป นตองใช
เตาเผาที่ตองใชเชื้อเพลิงพิเศษสําหรับใสเพิ่มเพื่อชวยในการเผาขยะมูลฝอย แตเมื่อสวนประกอบของ
ขยะมูลฝอยมีสวนที่เผาไหมไดงายต่ํากวา 30% หรือมีความชื้นมากกวา 50% เตาเผาที่ใชตองเปนชนิดที่
ตองมีเชื้อเพลิงที่เขามาชวยในการเผาไหม และนอกจากนี้เตาเผาขยะมูลฝอยทุกแบบจะตองมีกระบวนการ
ควบคุ มอุ ณหภู มิ ผง ขี้เ ถา และควัน ไอเสีย ที่อาจปนออกไปกับ ควันที่ป ลิว ออกมาทางปลองควันของ
เตาเผาที่มีประสิทธิภาพ และจะตองลดปริมาณของขยะมูลฝอยใหมีเหลือนอยที่สุดซึ่งลดลงไปจากเดิม
และสวนที่เหลือจากการเผาไหมนั้น ก็จะตองมีลักษณะเปนของแข็งที่ไมสามารถทําการยอยสลายไดอีก
2) การกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝงกลบ
2.1) การกําจัดขยะมูลฝอยโดยการฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลจะตอง
ไมสรางปญหามลพิษใหแกสภาพแวดลอม เชน การปลิวของกระดาษ ฝุนละออง ควัน และกลิ่นเหม็นตางๆ
โดยจะต อ งเกิ ด ในปริ ม าณที่ เ หมาะสมและจํ า กั ด ไม ทํ า ให เ กิ ด การเสื่ อ มเสี ย แก ทั ศ นี ย ภาพของพื้ น ที่
และจะตองสรางมาตรการเพื่อควบคุม ดังนี้
2.1.1) ต อ งไม นํา ของเสี ย อั น ตรายมากํ า จั ด รวมกั บ ขยะมู ล ฝอย
ทั่วไป
2.1.2) ขยะมูลฝอยที่นําไปฝงกลบจะตองถูกกําจัดอยูเฉพาะภายใน
พื้นที่ที่กําหนดไวทั้งใตดินและบนผิวดิน
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2.1.3) น้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยจะตองถูกกําจัดใหถูกตอง
2.1.4) ตองมีการตรวจสอบแหลงน้ําใตดินอยางสม่ําเสมอวามีการ
ปนเปอนหรือไม
2.1.5) ตองคํานึงถึงทัศนียภาพของพื้นที่ และบริเวณใกลเคียง โดย
มีการปองกันการปลิวของขยะมูลฝอยออกสูบริเวณที่ฝงกลบ
2.2) วิธีการฝงกลบคือวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่พื้นดินอยางถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล ซึ่งไมกอความรําคาญ และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและสภาพแวดลอม โดยจะตองเท
ขยะมูลฝอยลงไปบนพื้นที่ที่ตองการฝงกลบ เกลี่ยและบดทับดวยรถใหแนน แลวใชดินหรือวัสดุอื่นที่มีดิน
ผสมอยูไมต่ํากวา 50% กลบและบดทับใหแนนอีกครั้ง ซึ่งวิธีการฝงกลบขยะมูลฝอยสามารถแบงไดเปน 2
ประเภท ดังนี้
2.2.1) แบบถมที่
คือการนําขยะมูลฝอยมาฝงกลบในพื้นที่ที่ไมเสมอกัน เชน
พื้นที่เดิมเปนพื้นที่ต่ํา หรือมีการขุดหนาดินออกไปใชประโยชน และตองการทําใหพื้นที่นั้นสูงขึ้นจากเดิม
เปนตน ในพื้นที่เชนนี้เราเทขยะมูลฝอยลงไป แลวเกลี่ยขยะใหกระจาย พรอมกับบดทับใหแนน จากนั้น
ใชดินกลบแลวจึงบดทับใหแนนอีกเปนครั้งสุดทาย
2.2.2) แบบขุดเปนรอง
เป น การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบฝ ง กลบในพื้ น ที่ ร าบ
โดยบริ เ วณดั งกล า วจะเป น พื้ น ที่ สู ง อยู แ ล ว จึ งไม ต อ งการให พื้ น ที่ ดั ง กล าวสู งไปกวา เดิ ม พรอ มกั น นี้
ก็ตองการพื้นที่ในการฝงกลบขยะมูลฝอยจํานวนมาก ๆ จึงมีความจําเปนตองขุดเปนรอง ใหมีความกวาง
ประมาณ 2 เทา ของเครื่องจักรกล เพื่อใหเครื่องจักรกลทํางานไดสะดวก โดยมีความยาวเทากับพื้นที่ที่ตองการ
ใชฝงกลบและความลึกนั้น ตองคํานึงถึงระดับน้ําใตดิน และตองทําใหลาดเอียงไปทางดานใดดานหนึ่ง
เพื่อปองกันน้ําขังเมื่อเกิดฝนตก ดินที่ขุดออกมานั้นควรที่จะกองไวทางดานใดดานหนึ่ง สําหรับใชเปนดิน
สําหรับฝงกลบตอไป และยังสามารถนําไปใชสําหรับทําเปนคันดิน เพื่อกั้นไมใหใหลมพัดขยะออกไปนอก
บริเวณได โดยการฝงกลบขยะมูลฝอยก็ทําเชนเดียวกับแบบถมที่คือ เมื่อเทขยะมูลฝอยลงไปในรองแลว
ก็ทําการเกลี่ยใหกระจายโดยทั่วและบดทับ แลวกลบดวยดินและบดทับดวยรถอีกครั้งหนึ่ง

12
3) การทําปุย
ขยะมูลฝอยสวนที่เปนขยะเปยกนั้น สวนใหญเปนสารอินทรียที่ยอยสลาย
ไดงาย ดังนั้นการนําไปกองทิ้งไวก็จะบูดเนา และสงกลิ่นเหม็น แตถานําขยะสวนนี้ไปหมักดวยวิธีการ
ที่ถูกตองกลิ่นเหม็นจะลดลงไปไดอยางมาก นอกจากนั้นผลิตผลที่ไดยังสามารถไปใชเปนปุยสําหรับบํารุง
ดินเพื่อการเกษตรไดอีกด วย การหมั กขยะมู ลฝอยเพื่อทําเปนปุยนั้น เปนการอาศัยกระบวนการทาง
ชีววิทยา ซึ่งจุลินทรียจะยอยสลายอินทรียวัตถุใหเปนแรธาตุ ที่คอนขางจะคงรูป และมีคุณประโยชนตอพืช
นอกจากนี้ของที่หมักไดที่แลว จะมีปริมาตรลดลงประมาณรอยละ 30 - 65 และยังสามารถทําลายจุลินทรีย
บางชนิด ที่อาจทําใหเกิดโรคไดอีกดวย
โดยวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยแตละวิธีสามารถแสดงเปรียบเทียบไดในตารางที่ 2.1 ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 สรุปการเปรียบเทียบวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
ขอพิจารณา

วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
การเผา

การหมักปุย

การฝงกลบ

1 เงินลงทุนในการกอสราง

สูงมาก

คอนขางสูง

คอนขางต่ํา

2 คาใชจายในการซอมบํารุง

สูง

คอนขางสูง

คอนขางต่ํา

3 ผลพลอยไดจากการกําจัด

ไดพลังงานความรอน

ปุยอินทรียจาก

ไดกาซมีเทนเปน

จากการเผาไหม

การหมัก

เชื้อเพลิงและปรับพื้นที่
เปนสวนสาธารณะได

ใชเทคโนโลยีสูง

ใชเทคโนโลยีพอควร

ใชเทคโนโลยีไมสูงมาก

ลดปริมาณลงได 60%

ลดปริมาณลงได 30%

สามารถกําจัดได

สวนที่เหลือนําไป

- 65% สวนที่เหลือ

100%

ฝงกลบ

นําไปฝงกลบ

กําจัดได 100%

กําจัดได 70%

กําจัดไดเพียงเล็กนอย

7.1 น้ําผิวดิน

ไมมี

อาจมีได

มีความเปนไปไดสูง

7.2 น้ําใตดิน

ไมมี

อาจมีได

มีความเปนไปไดสูง

7.3 อากาศ

มี

ไมมี

อาจมีได

7.4 กลิ่น และพาหะนําโรค

ไมมี

อาจมีได

มี

8 คุณสมบัติของขยะมูลฝอย

เปนสารที่เผาไหมไดและ

เปนสารที่ยอยสลายได

รับขยะมูลฝอยไดเกือบ

มีคาความชื้นไมเกิน 40%

มีความชื้น ระหวาง

ทุกประเภท ยกเวน

50% - 70%

มูลฝอยติดเชื้อ และมีพิษ

ใชเนื้อที่ปานกลาง

ใชเนื้อที่มาก

4 ความยากงายในการดําเนิน
การซอมบํารุงศูนยกําจัด
5 ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่กําจัดได
6 ความสามารถในการ
ฆาเชื้อโรค
7 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

9 ขนาดที่ดินที่ใช
ใชเนื้อที่นอย
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. (2555). หนา 8.
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วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยแตละวิธีมีขอจํากัด ขอดี ขอเสีย และความเหมาะสมในการ
กําจัดขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงควรที่จะแยกประเภทขยะมูลฝอยแตละประเภทเพื่อนําไปกําจัด
อยางถูกวิธี โดยการกําจัดโดยวิธีการเผา เหมาะสมกับการกําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตราย
บางชนิดที่เผาไหมได เนื่องจากจะตองกําจัดเชื้อโรคตาง ๆ ใหหมดไป และการกําจัดโดยวิธีนี้จะมีตนทุน
การกําจัดที่สูงที่สุดเนื่องจากตองใชเทคโนโลยีสูง แตก็จะไดรับพลังงานความรอนการการเผาไหมมาใชเปน
กระแสไฟฟาได สวนการกําจัดโดยวิธีการหมักปุย เหมาะกับขยะมูลฝอยจําพวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม
และเศษใบไม ตางๆ ซึ่ งมีความชื้ น และสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ การกําจัดวิธีนี้จ ะมีตน ทุน
ในระดับปานกลาง แตจะไดรับปุยอินทรียมาเปนผลพลอยได และขยะมูลฝอยสวนที่เหลือจากวิธีการเผา
และวิธีการหมักปุย ก็จะนํามากําจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักอนามัย ซึ่งเปนวิธีที่มีตนทุนต่ําที่สุด
แตตองใชพื้นที่ในการกําจัดมากที่สุด หลังการฝงกลบและปดหนาดินแลวสามารถใชพื้นที่ทําประโยชน
เป น สวนสาธารณะ สนามกอล ฟ หรื อ อื่ น ๆ ได ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารเลื อ กวิ ธี ก ารกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย
ใหเหมาะสมกับประเภทของขยะมูลฝอยที่จะกําจัด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดลอมกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
2.2.1 หลักการผูสรางปญหามลพิษควรเปนผูรับภาระในการบําบัดและกําจัดมลพิษ (Polluter
Pay Principle) และแนวคิดเกี่ยวกับภาษีสิ่งแวดลอม (อมรศักดิ์ พงศพศุตม, http://www.taxbiz.co.th/e-magazine/
2008-06/ecotax3_p1,html, 20 มกราคม 2560)
ปจจุบันมีแนวคิดในการใชเครื่องมือใหมแกวิกฤตสิ่งแวดลอม มาตรการที่รัฐใชจัดการ
สิ่งแวดลอมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยึดหลักการกํากับและควบคุมเปนหลัก เชน การกําหนดคามาตรฐาน
มลพิษจากแหลงกําเนิดและกําหนดวิธีการใหเจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดตองปฏิบัติเพื่อบําบัด
มลพิษ แตการกําหนดเชนนี้ กอใหเกิดชองวางในการปฏิบัติทําใหแหลงกําเนิดมลพิษสามารถปลอยมลพิษ
ไดมากตามตองการ เมื่อใดที่น้ําทิ้งหรืออากาศเสียเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ผูผลิตจึงขาด
แรงจูงใจที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและใชเทคโนโลยีที่สะอาด จึงมีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร
หรือเครื่องมือทางการตลาด (Market - based Instruments) มาใชเปนกลไกสําคัญที่ทําใหสินคาและ
บริการสะทอนตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle: PPP)
ซึ่งองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co - operation
and Development หรือ OECD) เริ่มเสนอมาตั้งแตทศวรรษ 1970 โดยนําตนทุนดานสิ่งแวดลอม
หรือการใหมูลคา หรือราคาตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมผนวกเขาไปเปนตนทุนของการผลิตสินคาและบริการ
ทําใหทั้งผูผลิตและผูบริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง โดยในทางทฤษฎีมาตรการทางเศรษฐศาสตร
จะแสดงบทบาทไดสมบู รณ เมื่อระบบตลาดเปน ตลาดที่มีการแขงขันกันอยางสมบูร ณ หลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจายหรือหลักการ PPP ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางดังปรากฏในหลักการขอที่ 16 ของคํา
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ประกาศวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสิ่งแวดลอมโลก ณ กรุงริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล เมื่อป ค.ศ. 1992
ตัวอยางของภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมที่ใชกันอยูในปจจุบัน เชน
2.2.1.1 คาธรรมเนียมการอนุญาต (Administrative Fees) ซึ่งจายใหแกหนวยงาน
ที่อนุญาตใหประกอบกิจการหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง (License หรือ Permit) โดยทั่วไปมีผลคอนขาง
นอยในการสรางแรงจูงใจใหลดการกอมลพิษ เนื่องจากจะเรียกเก็บเปนเงินจํานวนนอยและเก็บในอัตรา
เดียวกันจากผูขออนุญาตทุกรายโดยไมคํานึงวาแตละรายกอใหเกิดมลพิษมากหรือนอย
2.2.1.2 คาธรรมเนียมการใช (User Fees หรือ User Charges) เปนคาธรรมเนียมที่
ผูใช บริ การจา ยให เพื่ อเป นค าใช จา ยในการจัดการมลพิษ เชน การจัดการน้ําเสียหรือการจัดการขยะ
มูลฝอยการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนคาคืนทุนสําหรับบริการบําบัดน้ําเสีย
และการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย ซึ่งวิธีนี้อาจมีผลเปนการสรางแรงจูงใจใหผูกอมลพิษ ลดการกอน้ําเสีย
หรือขยะไดอีกทางหนึ่ง
2.2.1.3 คาปรับ (Fines) เปนมาตรการปองปรามไมใหละเมิดกฎหมาย มาตรการนี้มีจุดออน
เนื่องจากการปรับมักจะเกิดขึ้นหลังจากมีการกระทําผิดกฎหมายแลว และมีอัตราต่ําเกินกวาที่จะสราง
แรงจูงใจใหผูกอมลพิษปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปมักยอมจายคาปรับแทนที่จะลดการกอมลพิษ
2.2.1.4 คาภาษีมลพิษ (Pollution Tax หรือบอยครั้งเรียกวา Pollution Fees) สวนใหญ
เรียกเก็บจากการปล อยน้ํ าเสียและการปลอยทิ้ งอากาศเสียโดยเรี ยกเก็ บตามปริมาณมลพิษที่ ปลอยออกสู
สิ่งแวดลอมมลพิษทางน้ําไดแกคา BOD (Biological Oxygen Demand) ตะกอนแขวนลอยในน้ํา (Total
Suspended Solids หรือ TSS) โลหะหนักเชนปรอทและสังกะสี เปนตน สวนมลพิษทางอากาศที่มักถูกเรียก
เก็บภาษี ไดแก ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไนโตรเจนออกไซด (NOx) และคารบอนมอนอกไซด (CO) เปนตน
2.2.1.5 ใบอนุญาตปลอยมลพิษ (Pollution Permits) เปนใบอนุญาตที่กําหนดปริมาณ
มลพิ ษที่ผู กอมลพิ ษแตละรายสามารถปลอยออกสู สิ่งแวดล อมได ซึ่งในระบบนี้อนุญาตใหผูกอมลพิ ษ
สามารถซื้อขายหรือโอนใบอนุญาตการปลอยมลพิษได (Marketable or Tradable Pollution Permit
System)
2.2.1.6 คาธรรมเนียมผลิตภัณฑ (Product Surcharge) เปนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากผลิตภัณฑที่กอใหเกิดมลพิษซึ่งจะถูกบวกเขาไปในราคาสินคาที่ผูบริโภคซื้อหรือในราคาของวัตถุดิบที่
ผูผลิตใชในการผลิตสินคา ผลิตภัณฑที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมลักษณะนี้ในประเทศตางๆ ของยุโรป
ได แ ก รถยนต สารที่ ทํ า ลายชั้ น โอโซน แบตเตอรี่ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น บรรจุ ภั ณ ฑ ปุ ย และยาฆ า แมลง
และยางรถยนต โดยค าธรรมเนียมที่ เรีย กเก็บไดมักถูกนําไปใชเพื่อจัดการมลพิษที่เ กิดจากผลิต ภัณฑ
เชน เปนคาใชจายในการรีไซเคิล หรือการกําจัดผลิตภัณฑที่ใชแลวอยางปลอดภัย
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2.2.1.7 อัตราภาษีที่แตกตางกัน (Tax Differentiation) เปนมาตรการที่สรางแรงจูงใจ
ใหคนหันไปบริโภคสินคาหรือผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา เชน เก็บภาษีจาก
น้ํามั น ไร ส ารตะกั่ ว ในอั ตราต่ํ า กว า น้ํ า มัน ที่มีส ารตะกั่ว หรือเก็บ ภาษีจ ากแบตเตอรี่ที่ใชตะกั่ว รีไซเคิล
ในอัตราที่ต่ํากวาแบตเตอรี่ที่ใชตะกั่วจากแหลงธรรมชาติ เปนตน
2.2.1.8 ระบบมัดจําคืนเงิน (Deposit – Refund System) มักใชควบคูไปกับการเก็บ
คาธรรมเนียมผลิตภัณฑโดยผูบริโภคจายคาธรรมเนียมที่รวมอยูในราคาสินคา และจะไดรับเงินคืนเมื่อนํา
ซากผลิตภัณฑที่ใชแลวมาคืนใหที่ศูนยรับซื้อคืนที่ไดรับอนุญาตแลว เพื่อใหสามารถนําผลิตภัณฑที่ใชแลว
นั้นไปรีไซเคิลใชซ้ําหรือกําจัดอยางถูกตองตอไป ระบบมัดจําคืนเงินจึงชวยลดการทิ้งขยะที่เปนผลิตภัณฑ
ใชแลวและสงเสริมใหมีการนําผลิตภัณฑนั้นไปใชซ้ําหรือรีไซเคิลได
2.2.1.9 การวางเงินประกันความเสียหาย (Performance Bonds) กําหนดใหผูประกอบ
กิจการที่อาจมีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมตองวางเงินจํานวนหนึ่งไวกับรัฐเพื่อเปนการประกันความ
เสียหายโดยผูประกอบการจะไดรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ หากโรงงานหรือกิจกรรมนั้นกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมก็ใหหักเงินประกันได แตถาหากผูประกอบการใชความระมัดระวังและไมกอใหเกิด
ความเสียหายเลยก็จะไดรับเงินคืนเต็มจํานวน มาตรการนี้มีความเหมาะสมกับกิจการที่อาจกอใหเกิด
ความเสี ย หายมากหากมี ก ารรั่ ว ไหลหรื อ แพร ก ระจายของมลพิ ษ ก็ จ ะก อ ให เ กิ ด ภาระมากขึ้ น แก
ผูประกอบการ แนวความคิดที่อยูเบื้องหลังเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรนี้ก็คือหลักการระวังไวกอน
2.2.1.10 การใหเงินอุดหนุน (Subsidy) ใชในกรณีที่ตองการสนับสนุนใหผูประกอบการ
ลงทุ น ในกิ จ กรรมที่ ช ว ยลดมลพิ ษ ซึ่ ง โดยหลั ก แล ว ควรจะจํ ากั ด ไว เ ฉพาะกรณี ที่ต อ งใช เ งิ น ลงทุ น สู ง
เพราะอาจจะกอใหเกิดภาระแกผูประกอบการมากเกินไป หรืออาจเปนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนไมคุมทุน
แตรัฐตองการสงเสริมเพราะเปนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการรักษาสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมอุตสาหกรรม
รีไซเคิล เปนตน การใหเงินอุดหนุนอาจมีไดหลายรูปแบบ เชน การใหเงินชวยเหลือแบบใหเปลา (Grants)
การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา (Low Interest Loans) การสรางแรงจูงใจดานภาษี (Tax Incentives) เปนตน
โดยสามารถสรุปเปนขอดีและขอเสียสําหรับภาษีและคาธรรมเนียมที่ใชกันอยูในปจจุบัน
ไดดังแสดงในตารางที่ 2.2 ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 สรุปขอดีและขอเสียสําหรับภาษีและคาธรรมเนียมที่ใชกันอยูในปจจุบัน
รายการภาษี/คาธรรมเนียม

ขอดี

ขอเสีย

1 คาธรรมเนียม

จําเปนตองออกใบอนุญาตใหกอน

เรียกเก็บเปนจํานวนเงินนอยและเก็บ

การอนุญาต

จึงจะสามารถกอมลพิษได

ในอัตราเดียวกันทุกราย จึงมีผลนอย
ที่จะสรางแรงจูงใจใหลดการกอมลพิษ

2 คาธรรมเนียมการใช

3 คาปรับ

เรียกเก็บจากผูใชทรัพยากรหรือผูรับ

เหมาะสําหรับเฉพาะการใชประโยชน

บริการ เพื่อเปนคาใชจายในการ

จากทรัพยากรทางธรรมชาติหรือผูใช

จัดการมลพิษ ซึ่งเปนการสราง

บริการ เพื่อใชจายเปนคาจัดการมลพิษ

แรงจูงใจในการลดการกอมลพิษลงได

เทานั้น เชนการจัดการขยะมูลฝอย

หากมีการกําหนดคาปรับใหสูงกวา

หากมีการกําหนดคาปรับใหต่ํากวา

ตนทุนคาบริการบําบัดมลพิษจะ

ตนทุนคาบริการบําบัดมลพิษจะไม

สามารถสรางแรงจูงใจกับผูรับบริการ

สามารถสรางแรงจูงใจใหผูรับบริการ

ลดปริมาณการปลอยมลพิษ

ลดปริมาณการปลอยมลพิษ แตจะยอม
จายคาปรับแทน

4 คาภาษีมลพิษ

มีความยุติธรรมเนื่องจากเรียกเก็บ

เรียกเก็บภายหลังจากที่กอมลพิษแลว

ตามปริมาณหรือประเภทของมลพิษ

ดังนั้นผูที่ปลอยมลพิษออกสูสิ่งแวดลอม

ที่ปลอยออกสูสิ่งแวดลอม

จะไมมีการควบคุมการปลอยมลพิษ

5 คาใบอนุญาตการ

สามารถจํากัดปริมาณการปลอย

หากกิจการยังไมปลอยมลพิษออกสู

ปลอยมลพิษ

มลพิษออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใน

สิ่งแวดลอมเต็มอัตรากําลัง ก็จะไมคํานึง

ปริมาณที่กฎหมายกําหนด

ถึงการที่จะลดปริมาณการปลอยมลพิษ

6 คาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐสามารถเรียกเก็บ

ผูบริโภคปลายทางจะเปนผูรับภาระ

ผลิตภัณฑ

ภาษีหรือคาธรรมเนียมไดตั้งแตผูซื้อ

ในการเสียคาธรรมเนียมดังกลาว ดังนั้น

สินคาหรือ ผลิตภัณฑแลว ณ วันซื้อ

ผูผลิตจึงไมมีแรงจูงใจที่จะลดปริมาณ
การสรางมลพิษ
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
รายการภาษี/คาธรรมเนียม
7 อัตราภาษีที่
แตกตางกัน

ขอดี

ขอเสีย

ประชาชนหันไปบริโภคสินคาหรือ

เหมาะกับสินคาและบริการที่กอใหเกิด

บริการที่กอใหเกิดผลกระทบตอ

มลพิษตอสิ่งแวดลอมบางประเภท

สิ่งแวดลอมนอยเนื่องจากตองเสีย

เทานั้น

ภาษีในอัตราที่นอยกวา
8 ระบบเงินมัดจํา

9 การวางเงินประกัน
ความเสียหาย

ชวยลดปริมาณการทิ้งขยะที่เปน

ไมสามารถใชไดกับผลิตภัณฑทุกชนิด

ผลิตภัณฑที่ใชแลว และจะสงเสริม

เนื่องจากไมคุมคา สวนใหญมักจะใชกับ

ใหมีการนําผลิตภัณฑไปใชซ้ํา

ผลิตภัณฑที่มีมูลคาหรือชิ้นใหญ

ผูที่มีความเสี่ยงที่จะกอมลพิษ จะมี

เหมาะสําหรับเฉพาะกิจกรรมที่อาจกอ

ความระมัดระวังที่จะกอความ

ใหเกิดความเสียหายกับมลพิษมาก

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
10 การใหเงินอุดหนุน

สงเสริมใหกิจการตองการที่จะบําบัด

รัฐจะมีภาระเพิ่มเติมสําหรับการใหการ

มลพิษ กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม

อุดหนุนสําหรับกิจการที่เปนประโยชน
ตอการรักษาสิ่งแวดลอม

รูปแบบการเก็บภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การจัดการขยะมูลฝอยคือ คาธรรมเนียมการใช เนื่องจากเปนคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูใชประโยชน
จากทรัพยากรทางธรรมชาติหรือผูใชบริการ เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการมลพิษ ดังเชนคาธรรมเนียม
ในการเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับการคืนทุนคาบริการบําบัดมลพิษ
2.2.2 ภาษีสิ่งแวดลอม ผูกอมลพิษตองเปนผูจาย
ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2548, หนา 1) กลาววา นักสิ่งแวดลอมเชิงนโยบายหลากหลายสาขา
ไดพยายามคิดคนวิธีการที่จะใหผูสรางปญหากอมลพิษ หรือทําลายทรัพยากรไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชทรัพยากรโดยใหสังคมเขามากํากับ เชน การสนับสนุนสิทธิชุมชนทองถิ่น และประชาชนไดเขามา
มี ส ว นร ว มในการกํ า กั บ การใช ท รั พ ยากรและควบคุ ม ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง จะช ว ยคลี่ ค ลายป ญ หา
ได ร ะดั บ หนึ่ ง หากรั ฐ ให ก ารสนั บ สนุ น ทางนโยบายอย า งจริ ง จั ง แต ยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่
นักเศรษฐศาสตรเสนอคือ ภาษีสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยใหตนทุนภายนอกที่ผูกอปญหาไมวาจะเปนผูผลิต
หรือผูบริโภคทิ้งไว ไดกลับเขามาเปนตนทุนภายในของบุคคล หรือหนวยงานที่กอปญหา ตามหลักผูกอ
มลพิษตองจาย และรับผิดชอบตอปญหาที่สรางไว
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นอกเหนือจากหลักการคืนตนทุนสิ่งแวดลอมกลับมาใหผูสรางปญหา ภาษีสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายสําคัญเพื่อกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมใดที่กอปญหามากตองเสียภาษีสูง กิจกรรมที่ไมสรางปญหาก็ไมตองเสียภาษี สวนกิจกรรมที่เปน
ผลดีตอสิ่งแวดลอมก็จะไดรับการอุดหนุนจากรัฐ ดังนั้น ภาษีสิ่งแวดลอมจึงไมไดมีเปาหมายเพื่อหารายได
เขารัฐ แตมีเปาหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน โดยนํารายไดจากภาษีควบคุม
พฤติกรรมดานลบ และสงเสริมพฤติกรรมดานบวกตอสิ่งแวดลอม
ภาษี ส่ิ ง แวดล อ มมี ไ ด ห ลายประเภท เช น ภาษี ม ลพิ ษ ซึ่ ง มั ก นํ า มาใช กั บ โรงงาน
โดยคํานวณจากปริมาณของเสีย และจัดเก็บในอัตรากาวหนา มาตรการดังกลาวทําใหผูผลิตเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีเพื่อลดของเสีย ภาษีโภคภัณฑหรือสรรพสามิต โดยเลือกเก็บสินคาที่มีผลเสียตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งเก็บจากหนวยผลิตหรือผูขายสง มาตรการดังกลาวทําใหการบริโภคสินคาที่มีปญหากับสิ่งแวดลอม
ลดลง หรือภาษีอีกประเภทหนึ่งที่เก็บจากปจจัยการผลิต เชน ปุย ยาฆาแมลง ถานหิน น้ํามันดิบ กํามะถันสูง
เป น ต น มาตรการเชน นี้ ทํา ให ผู ผลิ ตต องเปลี่ย นปจ จัย การผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมมากขึ้น
หรือแมกระทั่งภาษีการขายทั่วไปหรือภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถบวกภาษีส่ิงแวดลอมเขาไปก็สามารถทําได
อีกทั้งยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกับภาษี เชน คาธรรมเนียมการใช ไดแก คาบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะ
กากสารพิษ เปนตน หรือการกําหนดคามัดจําและการคืนเงินกับสินคาที่สรางมลภาวะ เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหผูบริโภคนํากากของเสียนั้น ๆ กลับมาคืน เพื่อนําไปแปรรูปผลผลิต (Recycle) ได หรือการออกพันธบัตร
สิ่งแวดลอมที่มีเงื่อนไขสําหรับโครงการที่อาจจะเกิดมหันตภัยรายแรง แมภาษีสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ
ที่กลาวไปจะมุงเนนไปที่การจัดการกับสินคาการผลิต การบริโภค ซึ่งเปนเรื่องทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ
การตลาด แตก็สามารถปรับประยุกตใชกับปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในมิติอื่น ๆ และในขนาดที่
ใหญ ขึ้น ก็ ได เช น โครงการพั ฒ นาขนาดใหญ โครงการพลังงาน โครงการอื่น ๆ ที่ดําเนิน การโดยรั ฐ
และเอกชนซึ่งกอผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางมหาศาล ดังกรณีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ที่ควร
จะใชภาษีสิ่งแวดลอมทุก ๆ ประเภทเขาไปดําเนินการ
2.2.3 การใหทองถิ่นจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2548, หนา 5) กลาววา การใชภาษีในฐานะเปนเครื่องมือในการควบคุม
การผลิ ต การค า และการบริ โ ภค จะตองเผชิ ญ กับ ปญ หาหลายประการ ตั้งแตร ะดับ วิ ธีคิด ที่มองว า
การเพิ่มขึ้นของราคาสินคา และบริการจากภาษีจะนํามาสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการ
ใชทรัพยากร ซึ่งบางสถานการณก็อาจใชไมไดผล เชน แมราคาน้ํามันถีบตัวแตพฤติกรรมการใชรถก็ยัง
ไมเปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพราะไมมีการสรางทางเลือกดานพลังงาน การคมนาคม และอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และตอบสนองกลุมเปาหมายที่หลากหลายอยางทั่วถึง ผูบริโภคจึงไมมีทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และตกอยูภายใตระบบผูกขาดธุรกิจที่ทําลายทรัพยากรอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นมาตรการ
ภาษีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปนจริงได ก็ตอเมื่อมีทางเลือกที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
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ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ไมมีความสัมพันธที่ชัดเจนวาเม็ดเงินภาษีที่เก็บไดจากทองถิ่น
จะนํามาสูการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นนั้น ๆ อยางไร มีผลทําใหผูเสียภาษีจะมองไมเห็นความ
เชื่อมโยงของการใชภาษีมาพัฒนากิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของชุมชน ทางแกไขปญหาเรื่องนี้ คือตองมี
การสนับสนุนใหทองถิ่นเปนผูจัดเก็บภาษี และมีหลักเกณฑที่ชัดเจนที่จะใชเม็ดเงินดังกลาวมาสนับสนุน
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน การจัดการปาชุมชน การจัดการ
ลุมน้ํา การทําเกษตรยั่งยืน การจัดการขยะโดยชุมชน และอื่น ๆ เปนตน
นอกจากนี้ ภาษีสิ่งแวดลอมยังตองเผชิญกับปญหาเชิงสถาบันและการเมือง เนื่องจาก
มีหนวยงานที่เกี่ยวของมาก ทั้งฝายจัดเก็บและถูกจัดเก็บ มีความทับซอนกันหลายหนวยงานจึงตองมีการ
จั ด วางระบบการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม ซ้ํ า ซ อ น โดยควรจั ด ระดั บ และความสั ม พั น ธ ข อง
หน ว ยงานในการเก็ บ ภาษี โดยป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ทํ า ให ม าตรการภาษี สิ่ ง แวดล อ มผ า นพ น ป ญ หา
เชิงการเมืองไปไดก็คือการใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมทั้งในแงการกําหนดประเภทกิจกรรมที่ตอง
เสียภาษี กิจกรรมที่จะตองไดรับการหนุนเสริมจากเม็ดเงินของภาษี อีกทั้งควรจะรวมประเมินผลการใช
มาตรการภาษี สิ่ง แวดล อมว า ส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมการผลิต การบริ โ ภค และการใช
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนไปในทิศทางที่ยั่งยืนหรือไม
มาตรการภาษีสิ่งแวดลอมตามแนวทางดังกลาวจะประสบผลได จําเปนตองไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐใหเปนนโยบายสาธารณะสําคัญ โดยออกเปนกฎหมาย และสรางระบบการบังคับใชอยาง
จริงจังกับทุกฝาย พรอมกับเผยแพรแนวคิด รูปแบบ และตัวอยางสําคัญของการไมผลักตนภาระตนทุน
สิ่งแวดลอมไปใหประชาชน ซึ่งผูที่ตองดําเนินการใหเห็นเปนตัวอยางก็คือภาครัฐ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน
2.3.1 การจําแนกตนทุนตามตนทุนการผลิต (Manufacturing Cost) สามารถจําแนกได ดังนี้
(เดชา อินเด, 2545, หนา 16)
2.3.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง วัตถุท่ีเปนสวนประกอบหลัก
ของสินคาสําเร็จรูปสามารถจับตองไดและติดตามตนทุนเพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูปได
โดยงาย
2.3.1.2 คาแรงทางตรง (Direct Labor) หมายถึง คาแรงที่ใชในการผลิตสินคาสําเร็จรูป
โดยตรงและสามารถติดตามตนทุนเพื่อคํานวณตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูปไดโดยงาย
2.3.1.3 คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ตนทุนการผลิต
สวนที่เหลือทั้งหมดที่ไมใชทั้งวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรง ประกอบไปดวยวัตถุดิบทางออม
คาแรงทางออม คาบํารุงรักษา และคาซอมแซมเครื่องจักรในการผลิต คาไฟฟา คาเสื่อมราคา
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2.3.2 การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน
การจํ า แนกต น ทุ น สามารถจัดประเภทไดในหลายลักษณะ ในแตล ะลักษณะก็เพื่อใช
ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร ซึ่ ง การจํ า แนกต น ทุ น ที่ คุ น เคยกั น ก็ คื อ การจั ด ประเภทต น ทุ น
ตามพฤติ กรรมของต น ทุ น เป น ต น ทุ น คงที่ และตน ทุ น ผัน แปร การจดบัน ทึกรายการเกี่ย วกับ ตน ทุ น
อยางละเอียด จะพบวาการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขในงบการเงิน มีลักษณะที่แตกตาง
กันในแตละรายการซึ่งการเคลื่อนไหวของตัวเลขนั่นเองที่เราเรียกกันวา พฤติกรรมของตนทุน (ฐานันดร
ปรีดากัญญารัตน, 2551, หนา 33) ประกอบดวย
2.3.2.1 ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในแตละดับการผลิต ไมวา
จะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย ก็ยังคงตองเสียคาใชจายเชนเดียวกัน พฤติกรรมของตนทุนประเภทนี้
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เชน คาเสื่อมราคา คาเชา เงินเดือนพนักงาน คาเบี้ยประกัน เปนตน
ลักษณะพฤติกรรมประเภทนี้ เมื่อนํามารวมคิดตนทุนของสินคา โดยนําจํานวนของสินคาที่ผลิตเขามา
พิจ ารณาเพื่ อคิ ดตน ทุน ต อหน วย จะพบวาหากมีการผลิตสิน คาจํานวนมาก จะทําใหตน ทุนตอหนว ย
นอยลง แตหากผลิตสินคาจํานวนนอย ตนทุนสินคาตอหนวยก็จะสูงขึ้นดวย
2.3.2.2 ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนที่มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวตามจํานวนการผลิต
ซึ่งหากมีการผลิตมากก็จะเสียตนทุนประเภทนี้มาก และหากมีการผลิตนอยก็จะเสียตนทุนประเภทนี้นอย
เชน วัตถุดิบที่ใช คาแรงงานที่คิดเปนรายชิ้น คาไฟฟาในการเดินเครื่องจักร คาพลังงานสิ้นเปลือง เปนตน
ตนทุนประเภทนี้มักเปนตนทุนที่เกี่ยวของกับตัวสินคาโดยตรง จึงมักสามารถประมาณตนทุนตอหนวย
ที่ชัดเจนได ทําใหตนทุนตอหนวยของสินคาไมมีผลตอจํานวนการผลิต โดยการบริหารการผลิตเพื่อลด
ตนทุนผันแปรจึงเปนวิธีการเดียวที่จะลดตนทุนผันแปรตอหนวยลงได
2.3.3 การคํานวณตนทุนการจัดการขยะมูลฝอย
ต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยหรื อ ต น ทุ น ของหน ว ยจั ด การขยะมู ล ฝอย
ประกอบดวยตนทุนเกี่ยวกับคาแรงงานทางตรง (Direct Labor) คาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต หรื อ ค า ใช จ า ยในการจั ด การขยะมู ล ฝอย (Manufacturing Overhead)
ของหนวยจัดการขยะมูลฝอยซึ่งสังกัดสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมโดยตรง เมื่ออางอิงกับระบบ
บัญชีของหนวยการปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาตามองคประกอบของตนทุน 3 ประเภท คือ ตนทุน
เกี่ยวกับคาแรงงานทางตรง (Direct Labor) ตนทุนเกี่ยวกับคาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) และตนทุน
ทางดานคาใชจายในการผลิตหรือคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย (Manufacturing Overhead) ของ
หนวยจัดการขยะมูลฝอย พบวาตนทุนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ไดแก หมวดบัญชี และรายการ
บัญชีที่เกี่ยวของกับงานเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย (อรนันท กลันทปุระ, 2552, หนา 13) ดังนี้
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2.3.3.1 คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) ไดแก หมวดบัญชีและรายการบัญชีที่เกี่ยวของ
กับการจายคาแรงงานใหแกพนักงานขับรถขยะและพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยหรือคนงานประจํารถขยะ
ซึ่งประกอบดวย
1) หมวดเงินเดือนเฉพาะในสวนที่เปนเงินเดือนที่จายใหพนักงานขับรถขยะ
และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยหรือคนงานประจํารถขยะซึ่งเปนพนักงานราชการสวนทองถิ่น
2) หมวดค า จ า งประจํ า เฉพาะในส ว นที่ เ ป น ค า แรงงานที่ จ า ยให พ นั ก งาน
ขับรถขยะและพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยหรือคนงานประจํารถขยะซึ่งเปนลูกจางประจําในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) หมวดค า จ างชั่ ว คราวเฉพาะในส ว นที่ เปน คาแรงงานที่จ ายใหพนั กงาน
ขับรถขยะและพนั กงานเก็บขนขยะมูล ฝอยหรื อคนงานประจํารถขยะซึ่ งเป นพนักงานจ างทั่ วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.3.2 คาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) ไดแก หมวดคาวัสดุ รายการคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาน้ํามันเครื่องยนตตาง ๆ สําหรับใชกับรถขนขยะ
2.3.3.3 คาใชจายการผลิตหรือคาใชจายการจัดการขยะมูลฝอย (Manufacturing Overhead)
ไดแก
1) หมวดเงิ น เดื อ นเฉพาะในส ว นที่ เ ป น เงิ น เดื อ นที่ จ า ยให หั ว หน า ฝ า ย
หรือหัวหนางานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งเปนพนักงานราชการสวนทองถิ่น
2) หมวดคาตอบแทน ไดแก คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาอาหาร
ทําการนอกเวลาของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย และหัวหนางานที่ควบคุม
3) รายจ า ยจากงบกลางเพื่ อ จ า ยเป น เงิ น สวั ส ดิ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
แกบุตรขาราชการ และลูกจาง เปนตน
4) หมวดคาใชสอย ไดแก รายจายเพื่อบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสิน ซึ่งเปน
คาใชจายสําหรับการซอมแซมรถขนขยะมูลฝอย
5) หมวดคาวัสดุ ไดแก คาวัสดุยานพาหนะและขนสงที่ใชในการซอมแซมและ
บํารุงรักษารถขนขยะ คาวัสดุงานบานงานครัวซึ่งเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเก็บกวาด หรือจัดขนขยะ
หรือใสขยะ เชน ถังขยะ ไมกวาดขยะ ที่โกยขยะ เปนตน
6) หมวดรายจายอื่น ไดแก คาฝกอบรมเจาหนาที่ดานการรักษาความสะอาด
7) คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย
8) คาเสื่อมราคาครุภัณฑ และยานพาหนะ
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ซึ่งตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยกรณีที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนํามาทิ้ง จะต่ํากวากรณีที่
ไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอย เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บขนและกําจัดในกรณีที่มีการคัดแยก
จะนอยกวากรณีที่ไมมีการคัดแยก จึงสงผลใหตนการจัดการขยะมูลฝอยลดลง (หลาวัน วงคําสาน, 2543,
หนา 57)
2.3.4 จุดคุมทุน
สมชั ย อภิ รั ต นพิ ม ลชั ย (http://mis.agri.cmu.ac.th/download/course/lec_3512
_cost.coc, 18 กุมภาพันธ 2560) กลาววา การวัดผลในการประกอบธุรกิจที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ไดแก
กําไรจากการดําเนินงาน การประกอบธุรกิจใหมีกําไรเพื่อธุรกิจจะไดมีความกาวหนา และสามารถที่จะทํา
การขยายกิ จ การให กว า งขวางเจริญ เติบ โตตอไป ธุร กิจจะมีกําไรหรือขาดทุนขึ้น อยูกับ ความสัมพัน ธ
ระหวางรายไดรวม (Total Revenue) กับตนทุนรวม (Total Cost) เมื่อการบริหารงานที่ทําใหไดรายได
รวมมากกวาตนทุนรวม ธุรกิจนี้จะประสบผลกําไร และถารายไดรวมนอยกวาตนทุนรวม ธุรกิจดังกลาวจะ
ประสบกับผลขาดทุน
การวิเคราะหการคุมทุน (Break - Even Analysis) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ผูบริหารธุรกิจ
สามารถนํามาใชชวยเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนกําไรลวงหนาไดจุดคุมทุน (Break - Even Point)
คือระดับการดําเนินธุรกิจที่รายไดรวมเทากับตนทุนรวมพอดี หรือจุดที่กําไรเปนศูนยถาการดําเนินธุรกิจ
อยู ใ นระดั บ สู ง กว า จุ ด นี้ เ พี ย งหน ว ยเดี ย วจะทํ า ให ร ายได ร วมมากกว า ต น ทุ น รวม ทํ า ให ธุ ร กิ จ มี กํ า ไร
การวิเคราะหการคุมทุนนี้นอกจากจะใชชวยเพื่อการตัดสินใจในเรื่องการวางแผนกําไรของธุรกิจโดยทั่วไปแลว
ยังสามารถนําไปใชชวยประกอบการตัดสินใจผลิตดวยตนเอง หรือชวยในการตัดสินใจเรื่องการตั้งราคาสินคา
การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนกําไรของผูคาปลีก การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการสงเสริมการตลาด เปนตน
การวิเคราะหจุดคุมทุนเปนเทคนิคการวางแผนการลงทุนที่วิเคราะหถึงความสัมพันธของ
ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร และกําไรของกิจการ เพื่อใหทราบวาหนวยงานจะตองใชระดับตนทุนคงที่
และต นทุ นผั นแปร ในการดํา เนิ นการแตกตางกัน อยางไร ซึ่งวิธีวิเคราะหจุดคุมทุน (อางถึงในเอกชัย
อุตสาหะ, 2553, หนา 7) สามารถทําไดโดยใชสมการ ดังนี้
S
คือ
ยอดขาย = PQ
P
คือ
ราคาขายตอหนวยของสินคา
Q
คือ
ปริมาณสินคาที่ขายหรือผลิต
F
คือ
ตนทุนคงที่
V
คือ
ตนทุนตอหนวย
TV
คือ
ตนทุนผันแปร = VQ
TC
คือ
ตนทุนรวม = F + VQ
BE
คือ
จุดคุมทุน (Break - even Point)
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โดยคําจํากัดความของจุดคุมทุนจะไดวา ปริมาณจุดคุมทุน หมายถึง ปริมาณสินคาที่ทํา
ใหกิจการมีรายไดเทากับตนทุนรวม ดังกลาว
S
=
TC
PQ
=
F + VQ
PQ – VQ
=
F
Q (P-V)
=
F
Q

=

ปริมาณจุดคุมทุน

=

F

P−V
F
P−V

2.3.5 แนวคิดเกี่ยวกับรายได ตนทุน และกําไร
อนุ รั ก ษ ทองสุ โ ขวงศ (https://home.kku.ac.th/anuton/3526301/Doc_02.pdf,
25 กุมภาพันธ 2560) ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรายได ตนทุน และกําไร ไวดังนี้
2.3.5.1 รายไดรวม (Total Revenue: TR)
รายไดรวม (TR) เปนรายไดจากการขายสินคารายไดเปนสิ่งสําคัญที่สุดของธุรกิจ
ที่ดํานินอยูรายไดรวมมีความสัมพันธโดยตรงกับราคาสินคาที่ขายและปริมาณสินคาที่ขายเชนเดียวกัน
ถากําหนดให TR เปน รายไดรวม (บาท)
P เปน ระดับราคาสินคาตอหนวย (บาท)
Q เปนปริมาณสินคา (หนวย)
จะได TR = P x Q
2.3.5.2 ตนทุนรวม (Total Cost: TC)
ตนทุนรวม (TC) ประกอบดวย ตนทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC)
และตนทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost: TVC) รวมกัน
TC = TFC + TVC
ตนทุนคงที่รวม (TFC) เปนลักษณะตนทุนที่มีจํานวนคงที่ไมวาปริมาณการผลิต
หรื อปริ มาณขายจะเปลี่ ย นแปลงไปอยางไร ตน ทุนในลักษณะนี้ไดแกคาใชจายในการซื้อที่ดิน คาเชา
ดอกเบี้ย เงินเดือนพนักงาน คาเสื่อมราคาคาโฆษณา เปนตน แตตนทุนคงที่ตอหนวยสินคา หรือเรียกวา
ตนทุนเฉลี่ย (Average Cost: AC) จะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกับปริมาณขายหรือปริมาณผลิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตนทุนแปรผันรวม (TVC) เปนลักษณะตนทุนที่แปรผันโดยตรงกับปริมาณการ
ผลิตหรือปริมาณขายถาปริมาณการผลิตหรือปริมาณขายเพิ่มขึ้น ตนทุนแปรผันรวมจะเพิ่มขึ้นตามตนทุน
ในลักษณะนี้ ไดแก วัตถุดิบที่ใชในการผลิต แรงงานทางตรงวัสดุที่ใชในการหีบหอ คาขนสง คาไฟฟา
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คาน้ําประปา ผลตอบแทนพิเศษสําหรับการขาย เปนตน ตนทุนแปรผันรวมสามารถทําการคํานวณไดจาก
ตนทุนแปรผันตอหนวย คูณกับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการขาย ดังนี้
TVC = VC x Q
เมื่อกําหนด VC เปนตนทุนแปรผันตอหนวย (บาท)
2.3.5.3 กําไร (Profit)
กําไรหมายถึง ผลตางระหวางรายไดรวม (TR) กับตนทุนรวม (TC) ถากําหนดให
TT แทนกําไร
จะได TT= TR – TC
เมื่อ TR มากกวา TC จะไดกําไร
TR นอยกวา TC จะขาดทุน
TR = TC จะเทากับเทาทุน หรือคุมทุน
2.3.6 การวิเคราะหทางการเงินเพื่อหาผลตอบแทนการลงทุน
เปาหมายในการวิเคราะหโครงการลงทุน คือ การวิเคราะหเพื่อนําไปสูขอสรุปในการเลือก
ลงทุนโครงการตางๆ ประกอบดวยหลักพื้นฐานตางๆ ดังนี้ (สุมาลี อุณหะนันทน, 2549, หนา 27-33)
2.3.6.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)
คือผลต า งระหวางมูล คาปจ จุบัน ของกระแสเงิน สดสุทธิของโครงการลงทุน
ในแตละป ซึ่งเทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดเขา (Cash Inflows) หักดวยมูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดออก (Cash Outflow) โดยใชตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุนของโครงการเปนอัตราคิดลด
(WACC) เมื่อรวมกระแสเงินสดที่คิดมูลคาปจจุบันแลว ผลที่ไดรับคือ มูลคาปจจุบันสุทธิ ซึ่งมูลคาปจจุบัน
สุทธิสามารถคํานวณหาไดจากสมการ ดังนี้
n

NPV = �
CF

t=0

CFt
(1 + r)t
CF

CF

1
2
n
NPV = CF0 + (1+r)
1 + (1+r)2 + ......... + (1+r)n

โดยที่ NPV
=
มูลคาปจจุบันสุทธิ
=
กระแสเงินสดที่คาดหวัง ณ ชวงเวลา t
CFt
n
=
ชวงอายุของโครงการลงทุน
r
=
อัตราคิดลด หรือตนทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน
ในการเลือกโครงการ คา NPV จะแสดงให เห็ นว าโครงการที่ กําลังพิจ ารณา
มีมูลคาปจจุบันสุทธิของการลงทุนเปนเทาไหรเมื่อสิ้นสุดโครงการ ถาคา NPV มีคาเปนบวก แสดงวาโครงการ
ดังกลาว สมควรที่จะลงทุน และเลือกโครงการที่ NPV มีคาเปนบวกสูงสุด แตการใช NPV เพียงอยางเดียว
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อาจทําใหมีขอจํากัดในการตัดสินใจเลือกโครงการได ในกรณีที่โครงการมีขนาดตางกัน แตใหคา NPV ที่เปน
บวกเทากัน ดังนั้น การตัดสินใจใหการสนับสนุน ควรจะตองนําเครื่องมืออื่นมาประกอบการพิจารณา
ควบคูไปกับการใช NPV
2.3.6.2 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR)
คืออัตราผลตอบแทนที่ทําใหมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตอง
จ า ยของโครงการลงทุ น นั้ น มี ค า เท า กั บ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว า จะได รั บ จากการ
ดําเนินงาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ IRR ของการลงทุนคืออัตราผลตอบแทนที่ทําใหเงินที่ลงทุนไปมีคา
เทากับเงินที่ไดรับกลับคืนมา เมื่อพิจารณาดวยมูลคาของเงินตามกาลเวลา ซึ่งอัตราผลตอบแทนภายในนี้
จัดวาเปนอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใชคํานวณมูลคาของเงินตามกาลเวลา เชนเดียวกับอัตราดอกเบี้ย
และตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินทุน (WACC) ดังนั้น ในบางครั้งอาจเรียก IRR วาผลตอบแทนจาก
การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Return)
ความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดและอัตราผลตอบแทนภายใน จึงสามารถ
แสดงไดดังสมการตอไปนี้
n

NPV = 0 �
CF

t=0

CFt
(1 + IRR)t
CF

CF

1
2
n
NPV = CF0 + (1+r)
1 + (1+r)2 + ......... + (1+r)n

โดยที่ IRR
=
อัตราผลตอบแทนภายใน
NPV
=
มูลคาปจจุบันสุทธิ
CFt
=
กระแสเงินสดที่คาดหวัง ณ ชวงเวลา t
n
=
ชวงอายุของโครงการลงทุน
r
=
อัตราคิดลด หรือตนทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน
การคํานวณหาคา IRR ก็คือการหาคาอัตราคิดลดที่ทําให NPV มีคาเทากับศูนย
นั่นเอง ถาคา IRR มากกวา หรือเทากับคาของทุนที่ผูเลือกลงทุนใชเปนจุดตัดสินใจ ก็ถือไดวาโครงการดังกลาว
เปนโครงการที่นาลงทุน
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ตารางที่ 2.3 สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทน
วิธีการคํานวณตนทุน

ลักษณะของการจําแนก

ความเหมาะสม

งานวิจัยที่ใช

และผลตอบแทน

หรือการคํานวณ

สําหรับการนําไปใช

วิธีการนี้
-

1 การจําแนกตนทุน

จําแนกตนทุนเปน

สามารถจําแนกตนทุน

ตามตนทุนการผลิต

3 ประเภท คือ

แตละประเภทออกมา

1.1 วัตถุดิบทางตรง

ใหเห็นไดอยาง

1.2 คาแรงงานทางตรง

ชัดเจน และนําคํานวณ

1.3 คาใชจายในการผลิต

หาสัดสวนของตนทุน
แตละประเภท

2 การจําแนกตนทุน

จําแนกตนทุนเปน

ตามพฤติกรรมของตนทุน 2 ประเภท คือ

เปนการแยกตนทุน

1 การศึกษาตนทุนและผล

ตามพฤติกรรม การเกิด ตอบแทนในการจัดเก็บ

2.1 ตนทุนคงที่

ตนทุน โดยสามารถ

ขยะมูลฝอยของเทศบาล

2.2 ตนทุนผันแปร

นําไปประกอบการ

นครเชียงราย (เอกชัย

คํานวณหาตนทุน

อุตสาหะ, 2553)

ตอหนวยได

2 ตนทุนและผลตอบแทน
ในการจัดการขยะมูลฝอย
ของกิจการหอพักในเขต
เทศบาลตําบลศาลายา
(ดารารัตน สุขแกว, 2555)
3 ตนทุนและรายไดในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลบานแยง
อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก (วรัญญา
พิมเสน, 2555)
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ตารางที่ 2.3 (ตอ)
วิธีการคํานวณตนทุน

ลักษณะของการจําแนก

ความเหมาะสม

งานวิจัยที่ใช

และผลตอบแทน

หรือการคํานวณ

สําหรับการนําไปใช

วิธีการนี้

3 การจัดการขยะมูลฝอย

3 ประเภท คือ

จําแนกตนทุนตามตนทุน

จัดการขยะมูลฝอย กรณี

3.1 คาแรงงานทางตรง

การผลิตมาประยุกตใช

ศึกษา เทศบาลออมนอย

3.2 คาวัตถุดิบทางตรง

ใหเหมาะกับกระบวน

(ธัญรดี โตเผือก, 2556)

3.3 คาใชจายในการ

การจัดการขยะมูลฝอย

จัดการขยะมูลฝอย
4 การคํานวณหาจุดตุมทุน เปนการคํานวณหา

สามารถนําตนทุนที่

1 การศึกษาตนทุนและผล

ปริมาณการขายหรือ

จําแนกตามพฤติกรรม

ตอบแทนในการจัดเก็บ

กําหนดราคาสินคา

ตนทุนมาคํานวณหา

ขยะมูลฝอยของเทศบาล

และบริการ ใหคุมกับ
ตนทุนหรือมีกําไรตามที่

ปริมาณที่เหมาะสม

นครเชียงราย (เอกชัย

หรือราคาที่เหมาะสม

อุตสาหะ, 2553)

กิจการตองการ

ในการจําหนายสินคาหรือ 2 ตนทุนและผลตอบแทน
ใหบริการได

ในการจัดการขยะมูลฝอย
ของกิจการหอพักในเขต
เทศบาลตําบลศาลายา
(ดารารัตน สุขแกว, 2555)
3 ตนทุนและรายไดในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลบานแยง
อําเภอนครไทย จังหวัด
พืษณุโลก (วรัญญา
พิมเสน, 2555)
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ตารางที่ 2.3 (ตอ)
วิธีการคํานวณตนทุน

ลักษณะของการจําแนก

ความเหมาะสม

งานวิจัยที่ใช

และผลตอบแทน

หรือการคํานวณ

สําหรับการนําไปใช

วิธีการนี้

5 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน

เปนการอธิบายเกี่ยวกับ

เปนแนวคิดที่อธิบาย

จัดการขยะมูลฝอย กรณี

ปริมาณ กําไร

รายได ตนทุน ปริมาณ

ความสัมพันธ ของตนทุน

ศึกษา เทศบาลออมนอย

และกําไร เนื่องจากมีความ

ปริมาณการขาย และ

(ธัญรดี โตเผือก, 2556)

สัมพันธกัน โดยจุดที่ทําให

กําไรจากการดําเนินงาน

กิจการคุมทุนคือจุดที่

วามีความเกี่ยวของกัน

รายไดรวมเทากับตนทุน
พอดี
6 การวิเคราะหทาง

6.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ

เหมาะสําหรับการวิเคราะห ตนทุนการกําจัดขยะ

การเงินเพื่อหาผลตอบแทน เปนการวิเคราะหหา

หาผลตอบแทนในการ

มูลฝอยของมหาวิทยาลัย

การลงทุน

ผลตางระหวางกระแส

ลงทุนของโครงการเพื่อ

ขอนแกน (วรวิทย

เงินสดเขา และกระแส

เลือกโครงการที่จะ

พลศักขวา, 2558)

เงินสดเงินสดออก

ดําเนินการลงทุน

6.2 อัตราผลตอบแทน
ภายใน เปนการหาคา
อัตราคิดลดที่ทําให NPV
มีคาเทากับศูนย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุนและผลตอบแทนพบวา ทฤษฎีดานตนทุน ที่
เหมาะสมกับการคํานวณหาอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย คือทฤษฎีตนทุนการผลิตเพื่อ
จําแนกให เห็นถึงสว นประกอบของตนทุน วามีอะไรบาง มีสัดสวนอยางไร และใชทฤษฎีการวิเคราะห
ตน ทุน ตามพฤติ กรรมของตน ทุน เพื่อที่จ ะนําขอมูล ขางตนไปประกอบการคํานวณตามทฤษฎีส มการ
จุดคุมทุน เพื่อที่จะหาอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เนื่องจากในการศึกษานี้
เปนการคํานวณหาอัตราตนทุนตอหนวย ไมไดมีลักษณะเปนการลงทุนในโครงการที่จะตองใชทฤษฎีมูลคา
ปจ จุ บัน สุ ทธิ และทฤษฏี อัตราผลตอบแทนภายใน ซึ่งหากเปน การหาผลตอบแทนในโครงการลงทุน
ก อ สร า งศู น ย กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยจะเหมาะสมกว า แต ใ นกรณี ง านวิ จั ย นี้ เ ป น การคํ า นวณหาอั ต รา
คาธรรมเนี ยมที่เหมาะสมในการจัด การขยะมูล ฝอย การใชการจําแนกตนทุนเปนคาแรงงานทางตรง
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วัตถุดิบทางตรง และตนทุนคาใชจายในการผลิต เพื่อใหเห็นสัดสวนของปริมาณตนทุนแตละประเภท
แล ว จึ ง นํ า มาวิ เ คราะห เ ป น ต น ทุ น คงที่ และต น ทุ น ผั น แปร เพื่ อ นํ า ไปประกอบการคํ า นวณหาอั ต รา
ที่เหมาะสมตามวิธีสมการจุดคุมทุน จึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาบริการจัดการขยะมูลฝอย
2.4.1 ขั้นตอนการกําหนดอัตราคาบริการจัดการขยะมูลฝอย
องคกรปกครองส วนทองถิ่ นจะตองทําการศึกษาความเหมาะสมการจัดเก็บค าบริการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีขอบเขตการศึกษา (กรมควบคุมพิษ, 2552, หนา 9-10) ประกอบดวย
2.4.1.1 กําหนดพื้นที่ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.1.2 กํ า หนดผู ที่จ ะเรี ย กเก็ บ คาบริการและการวิ เคราะหอั ตราค าบริ การสํ าหรั บ
ผูใชบริการแตละประเภท
2.4.1.3 การศึกษาตนทุนคาใชจายในการเก็บขนและการกําจัดขยะมูลฝอย
2.4.1.4 การวิเคราะหกระแสเงินสด (Cash Flow) ของโครงการและสถานภาพทางการ
เงินการคลังของเทศบาล
2.4.1.5 การคํานวณอัตราคาบริการที่เหมาะสม
2.4.1.6 สรุ ป ผลการรับฟงความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ย วกับ การจัดเก็บคาบริการ
จัดการขยะมูลฝอย
2.4.2 หลักการคิดอัตราคาบริการจัดการขยะมูลฝอย
การจั ด เก็ บ ค า บริ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยสามารถจั ด เก็ บ ในรู ป ของค า บริ ก ารตาม
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยโดยแบงเปน (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, หนา 8)
2.4.2.1 คาใชจายในการเก็บขนไดแก คาจางบุคลากร (ฝายบริหารและฝายปฏิบัติ) คาเชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่นคาซอมบํารุงคาวัสดุอุปกรณในการเก็บรวบรวมคาใชจายอื่น ๆ เชน คาอุปกรณทําความ
สะอาด คารักษาพยาบาล เปนตน
2.4.2.2 คากําจัดขยะมูลฝอยไดแก คาจางบุคลากร (ฝายบริหารและฝายปฏิบัติ) คาเชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่น คาซอมบํารุง คาสารเคมี คาดินกลบทับขยะมูลฝอยคาใชจายอื่น ๆ เชน คาน้ําประปา
คาไฟฟา คาอุปกรณทําความสะอาดในพื้นที่ฝงกลบขยะมูลฝอย เปนตน
2.4.2.3 ค า ลงทุ น ก อ สร า งระบบกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยได แ ก ค า การศึ ก ษาออกแบบ
รายละเอียดคาที่ดินคากอสรางคาอุปกรณและเครื่องจักร แนวทางการวิเคราะหอัตราคาบริการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยประกอบด ว ย ค า ดํ า เนิ น การเก็บ ขน คาดํา เนิน การกํา จัดขยะมูล ฝอย คาลงทุน ปริ มาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูสถานที่กําจัด
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2.4.3 อัตราในการจัดเก็บคาบริการจัดการขยะมูลฝอย
การกําหนดอัตราคาบริการจัดการขยะมูลฝอยสามารถกําหนดเปนระดับในการจัดเก็บ
โดยกํ า หนดตามประเภทของผู ใ ช บ ริ ก ารหรื อ ประเภทกิ จ กรรมของผู ใ ช บ ริ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
ให เ หมาะสมในการเก็ บ อั ต ราค า บริ ก ารตามประเภทของกิจ กรรม ในการกําหนดอัต ราค าบริก ารจะ
พิ จ ารณาตามปริ ม าณหรื อน้ํ า หนั กของขยะมูล ฝอยเปน เกณฑสํา คัญ ซึ่ งสามารถกํา หนดประเภทของ
ผูใชบริการที่จะเรียกเก็บคาบริการจัดการขยะมูลฝอยเปน 13 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ, 2552, หนา 12)
ดังนี้
2.4.3.1 ที่พักอาศัย
2.4.3.2 อาคารชุด/อะพารตเมนต/หองพัก
2.4.3.3 สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจและอาคารที่ทําการของเอกชน
2.4.3.4 สถานศึกษา
2.4.3.5 โรงพยาบาล
2.4.3.6 โรงแรม
2.4.3.7 หางสรรพสินคา
2.4.3.8 ภัตตาคาร/รานอาหาร
2.4.3.9 ตลาดสด
2.4.3.10 สถานีบริการน้ํามัน
2.4.3.11 โรงงานอุตสาหกรรม
2.3.3.12 ศาสนสถานและกิจกรรมสาธารณกุศล
2.4.3.13 สถานที่ประกอบการอื่น ๆ
2.4.4 แนวทางการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยในตางประเทศ
การจัดเก็บภาษี สิ่งแวดลอมในต างประเทศนั้น จะมอบอํานาจใหองค กรปกครองสว น
ทองถิ่นเปนผูดําเนินการจัดเก็บ ดังเชน ในประเทศฝรั่งเศส ที่มีโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละระดับคลายคลึงกับประเทศไทย รัฐบาลกลางจะเปนผูกําหนดกรอบประเภทของภาษีไวกอน แลวให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีอํานาจตัดสินในออกขอบัญญัติในการจัดเก็บ (วรพล ชินเพชร
และนิภาพร ลือราช, 2554, หนา 1) และในประเทศญี่ปุน ก็มีรัฐธรรมนูญที่ไดบัญญัติรับรองความเปน
อิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมอบอํานาจใหทองถิ่นมีอํานาจในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม
เชนกัน (อเนก เหลาธรรมทัศน และศิวพล ละอองสกุล, 2552, หนา 78) โดยในตางประเทศจะมีแนวคิด
การจัดการขยะมูลฝอยที่ทําใหตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยลดลงและสงผลตออัตราคาธรรมเนียมการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ลดลงดวย ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553, หนา 8)
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2.4.4.1 แนวคิ ด ขยะเหลื อ ศู น ย ซึ่ ง แนวคิ ด นี้ มี ห ลั ก การว า ขยะมี มู ล ค าทางเศรษฐกิ จ
สามารถนํากลับมาใชใหมได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขยะเหลือนอยที่สุด และถูกกําจัดดวยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนําไปใชในหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา อินเดีย
เกาหลี ฟลิปปนส เยอรมัน อังกฤษ และบราซิล เปนตน
2.4.4.2 การลดบรรจุภัณฑที่ใชแลว ซึ่งเปนแนวคิดที่นําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม เพื่อลด
ปริมาณขยะมูลฝอยของแตละประเทศ โดยใชมาตรการ ดังนี้
1) จัดตั้งองคกรดําเนินการดานการจัดการบรรจุภัณฑที่ใชแลว โดยเรียกคืน
บรรจุภัณฑกลับมาใชซ้ํา ในประเทศเยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส อังกฤษ และญี่ปุน
2) การใช ร ะบบมั ด จํ า และคื น เงิ น ในประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า แคนาดา
ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมนี เดนมารก เกาหลี และไตหวัน
3) จัดเก็บคาธรรมเนียมบรรจุภัณฑจากผูผลิตในประเทศเยอรมนี เบลเยียม
อังกฤษ แคนาดา และญี่ปุน
4) การกํ า หนดภาษี บ รรจุ ภั ณ ฑ เช น ในประเทศญี่ ปุ น ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี
ถุงพลาสติก
5) ลดภาษี ใ ห กั บ ผู ป ระกอบการเมื่ อ มี ก ารเรี ย กคื น บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ใ ช แ ล ว ใน
ประเทศนอรเวย
6) ประชาสั มพั น ธใ หความรูวิธี การลดและคัด แยกบรรจุภั ณฑใ หถู กตอ งใน
ประเทศแคนาดา
7) กํ า หนดสั ญ ลั ก ษณ บ นบรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ นํ า ไปรี ไ ซเคิ ล การสะสมแต ม
ใหสวนลด ในประเทศเยอรมนี และแคนาดา
โดยแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดตนทุนและสงผลตอการคิดอัตราคาธรรมเนียม
การจัดการขยะมูลฝอยของแตละประเทศ สามารถสรุปไดในตารางที่ 4 ดังนี้
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ตารางที่ 2.4 สรุปผลการจัดการขยะมูลฝอยที่สงผลตอการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย
ของตางประเทศ
ประเทศ
เยอรมนี

แนวทางการจัดการขยะเพื่อลดตนทุนและสงผลตอการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
1 กําหนดใหผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย ตองเรียกคืนบรรจุภัณฑ
2 กําหนดเครื่องหมายประทับบนตราสินคาเพื่อแสดงวาบรรจุภัณฑจะตองถูกนําไป
รีไซเคิล
3 จัดระบบการคัดแยก จัดเก็บ และรวบรวมขยะมูลฝอย

แคนาดา

1 เนนการลดบรรจุภัณฑที่ไมจําเปน
2 ใชบรรจุภัณฑรวมหอใหญ
3 ใชสินคาชนิดเติม
4 นําภาชนะไปบรรจุสินคาดวยตนเอง
5 ออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถนําไปรีไซเคิลใหไดมากที่สุด

สหรัฐอเมริกา ลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด จากกิจกรรมการผลิต เชน
1 วางแผนการผลิต และเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิต
2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใหเลือกซื้อสินคาที่กอใหเกิดมลพิษนอยที่สุด
สิงคโปร

1 ขอความรวมมือประชาชนในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
2 รณรงคการใชวัสดุรีไซเคิล
3 จัดเก็บคาธรรมเนียมประมาณเดือนละ 150 บาท สําหรับแฟลต และ 400 บาท
จากบานพักอาศัย
4 บริษัท และโรงงานจัดเก็บภาษีเปนรายวัน

ญี่ปุน

ออกกฎหมายและขอบังคับ ดังนี้
1 สงเสริมการลดปริมาณขยะและการนํากลับไปใชซ้ํา
2 ซื้อผลิตภัณฑที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
3 เก็บภาษีจากบรรจุภัณฑและหีบหอ
4 นําอุปกรณเครื่องครัว เศษอาหาร วัสดุกอสราง กลับมาใชใหม
5 ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
6 สงเสริมและริเริ่มสังคมใหนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม
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ตารางที่ 2.4 (ตอ)
ประเทศ

แนวทางการจัดการขยะเพื่อลดตนทุนและสงผลตอการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม

เนเธอรแลนด

ออกระเบียบขอบังคับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย โดย
จัดเก็บจากครัวเรือนที่ไมมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้ง เพื่อใหชุมชน
มีการคัดแยกขยะ หากไมตองการเสียคาธรรมเนียมกังกลาว

ฝรั่งเศส

ออกกฎหมายการจัดการบรรจุภัณฑ ซึ่งเกี่ยวกับการกําจัดและการใชซ้ําบรรจุภัณฑ
โดยกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาสินคาที่มีบรรจุภัณฑตองรับผิดชอบตอการนําไป
ใชซ้ํา

ไตหวัน

ออกกฎหมายสนับสนุนการรีไซเคิล โดยใหทุกครัวเรือนตองรับผิดชอบการมีสวนรวม
ในการเสียภาษีใหรัฐ ซึ่งผูสรางมลภาวะเปนผูรับผิดชอบ

บราซิล

1 ตั้งจุด drop-off ในหางสรรพสินคาเพื่อรองรับวัสดุรีไซเคิลจากผูนํามาบริจาค
2 ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับวัสดุรีไซเคิล
3 จัดตั้งองคกรเอกชนที่ไมแสดงหาผลกําไร เพื่อสนับสนุนการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน
4 ยกระดับการศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการขยะ

ออสเตรเลีย

ใชประกาศแผนการพัฒนาซิดนียอยางยั่งยืน 2030 เพื่อพัฒนาเปาหมายเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยใหความรูเรื่องขยะ กลยุทธในการจัดการขยะ โครงการ

ลดปริมาณขยะและนําหลับมาใชใหม
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. (2553). หนา 9-10.
สํ า หรั บ ประเทศไทยก็ มี ก ฎหมายกํ า หนดให อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เปน ผู เก็ บ ภาษี แ ละ
คาธรรมเนียมบางประเภท ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
กําหนดใหกรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่หลายดาน
และหนึ่ ง ในนั้ น คื อ การรั ก ษาความสะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง และตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจในการกําหนดอัตรา
และจัดเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยไดไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้ น กรุ งเทพมหานครจึ งมีห น า ที่กํา หนดและจัดเก็บ คาธรรมเนีย มในการจัดการขยะมูล ฝอย แตใน
ปจจุบันสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องคาธรรมเนียมในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2546 และที่แกไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่งอัตราคาธรรมเนียมที่จัดเก็บนั้นยังไมสะทอนถึงตนทุนที่แทจริง ดังนั้น
จึงควรมีการคํานวณหาอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยใหมใหเปนปจจุบัน ที่สะทอนถึงตนทุนที่
แทจริง ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และเกิดความเปนธรรมกับประชาชน ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย คือ การรับรูขาวสารเกี่ยวกับมลพิษที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอย และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาถึงความเต็มใจที่จะจายพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
เต็มใจที่จะจายคือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งตอวัน (ปญจมา วงษพาณิชย, 2542,
หนา 85-88)
2.5 แนวทางการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาตนทุนและอัตราคาธรรมเนียมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีความแตกตางกันตามลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ อัตราคาครองชีพ
และคาแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น ผูศึกษาจึงจะนําเฉพาะวิธีการจําแนกตนทุน และวิธี การวิเ คราะห หาอัตรา
คาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย โดยไมนําขอมูลดานตัวเลขมาวิเคราะหเปรียบเทียบ ซึ่งดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยจําแนกประเภทตามตนทุนการผลิต 3 ประเภท คือ
ตนทุนคาแรงงานงานตรง ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง และตนทุนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให
เห็นถึงสัดสวนของตนทุนแตละประเภท แลวจะนํามาวิเคราะหโดยการจําแนกประเภทตามตนทุนคงที่
และต น ทุ น ผัน แปร เพื่อนํ า ไปคํ า นวณหาอัตราคาธรรมเนีย มที่เหมาะสมตามวิธีการหาจุดคุมทุน ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยในบทที่ 3
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
สํา นักงานเขตทวี วัฒ นา กรุ งเทพมหานคร มีการแบงพื้นที่การปกครองตามเขตการปกครอง
ออกเปน 2 แขวง คือแขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา มีพื้นที่โดยรวม 50.219 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ 7 ของกรุงเทพมหานคร (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล, 2559, หนา7) แตจํานวน
ประชากรยั งไม หนาแน น เท า กั บ สํ านั กงานเขตในกรุงเทพชั้น ใน ในอนาคตอาจมีการยายถิ่นฐานของ
ประชากรกระจายออกมาอยูอาศัยมากขึ้น ดังนั้นปญหาที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือปญหาการเพิ่มขึ้น
ของขยะมูลฝอย ซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการจัดการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตอง
คํานวณหาอั ตราค าธรรมเนี ย มการจั ดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตามหลักการผูกอมลพิษเปน ผูจา ย
เพื่อเรียกเก็บจากประชาชน ซึ่งจะเปน การแบงเบาภาระด านงบประมาณของสํ านักงานเขตทวีวัฒนา
และในการดํ า เนิ น การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร” นี้ จะกลาวถึงขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยตามลําดับ ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิด
3.2 ขอบเขตของการศึกษา
3.3 วิธีการศึกษา
3.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.5 การวิเคราะหผลการศึกษาและสถิติที่ใช
3.1 กรอบแนวคิด
ตนทุนและรายไดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อยู ในภาวะขาดดุ ล เนื่ องจากมีตน ทุ นมากกวารายไดคาธรรมเนีย มการจัดการขยะมูล ฝอยในอัตราที่
แตกตางกันมาก โดยตามหลักการผูกอมลพิษตองเปนผูจายคาบําบัดมลพิษนั้น ประชาชนผูกอมลพิษ
จะต อ งเป น ผู จ า ยค า จั ด การขยะมู ล ฝอยดั ง กล า ว ดั ง นั้ น หน ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ควรที่ จ ะกํ า หนดอั ต รา
คาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการคืนทุนสําหรับการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการ ซึ่งสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดได ดังนี้
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3.1.1 ตัวแปรตน
3.1.1.1 ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) คือตนทุนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในแตละปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอย ไดแก ตนทุนคาแรงงานทางตรง ที่เปนคาจางประจํา คาจางชั่วคราว และตนทุน
คา ใช จ า ยในการผลิ ต ในส ว นที่ เ ป น เงิ น เดือนขาราชการ คาเชารถเก็บ ขนขยะมูล ฝอย คาเสื่อมราคา
(ครุภัณฑ) รายจายอื่นๆ (คาใชจายในการฝกอบรมเจาหนาที่) เงินอุดหนุนหรืองบกลาง (เงินคาสวัสดิการ
เงินทุนการศึกษาแกบุตรเจาหนาที่)
3.1.1.2 ตนทุนผันแปร (Variable Cost) คือตนทุนที่เคลื่อนไหวตามปริมาณการเกิด
ขยะมูลฝอย ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง ที่เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น และตนทุนคาใชจาย
ในการผลิต ในสวนที่เปน คาตอบแทน (คาตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและคาอาหาร
ทําการนอกเวลา) คาใชสอย (คาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะตางๆ) คาวัสดุอื่นๆ (คาวัสดุในการรักษา
ความสะอาด และวัสดุในการซอมแซมยานพาหนะ) และคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย
3.1.2 ตัวแปรตาม
อัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตามหลักการผูกอมลพิษเปน
ผูจาย คุมกับตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง และเกิดความเปนธรรมกับประชาชน
3.2 ขอบเขตของการศึกษา
3.2.1 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาตามแผนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
3.2.1.1 รวบรวมขอมูลเบื้องตนโดยการคนควาขอมูลจากเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.2.1.2 เก็ บรวบรวมขอมูล โดยเก็บ รวบรวมขอมู ลจากหนว ยงานที่เ กี่ย วของในการ
จัดเก็บขอมูลของตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการ ตั้งแตกระบวนการเก็บขนจนไปถึง
กระบวนการกํ า จั ดขยะมู ล ฝอย ข อมู ล การจัดเก็บ คาธรรมเนีย มในการจัด การขยะมูล ฝอย พรอมทั้ ง
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณจากผูที่เกี่ยวของในขอมูลดังกลาว
3.2.1.3 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและสรุปผล
เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหผลตอบแทนของคาธรรมเนียมตอตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.2.1.4 จัดทําและเสนอรายงาน หลังจากทําการวิเคราะหผลตอบแทนของคาธรรมเนียม
ตอตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย
3.2.2 ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาที่ทําการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
3.2.2.1 ตนทุนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3.2.2.2 รายไดในการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.2.2.3 เปรี ย บเที ย บข อมู ล ของรายได จ าการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการจั ดการขยะ
มูลฝอยและตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.2.2.4 หาอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ที่สะทอนถึงตนทุน
ที่แทจริงตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และเกิดความเปนธรรมกับประชาชน
3.2.3 ขอบเขตดานประชากร
การศึกษาในครั้งนี้ใชสํานักงานเขตทวีวัฒนาเปนตัวแทนในการศึกษา เพื่อตองการทราบ
ถึ งต น ทุ น การจั ดการขยะมู ล ฝอยทั้ งกระบวนการในพื้น ที่ และเตรีย มรับ มือ กับ การขยายถิ่น ฐานของ
ประชากรในเขตเมื อ งออกมาอยู ใ นเขตแถบชานเมื อ ง จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ารศึ ก ษาหาอั ต รา
คาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่ที่เหมาะสมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย โดยไดดําเนินการ
กําหนดประชากรที่ใชในการศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนเจาหนาที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 41 ทาน และดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ที่จะสัมภาษณดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่ตองการ
จํานวน 9 ทาน ดังนี้
3.2.3.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1) เจาพนักงานปกครอง จํานวน 1 ทาน
3.2.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1) นักจัดการงานทั่วไป (หัวหนาฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)
จํานวน 1 ทาน
2) เจาหนาที่งานรักษาความสะอาด จํานวน 1 ทาน
3.2.3.3 ขอมูลเกี่ยวกับรายไดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1) เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ทาน
2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ทาน
3.2.3.4 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
1) นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหนาฝายการคลัง) จํานวน 1 ทาน
2) นักวิชาการเงินและบัญชี (งบประมาณ) จํานวน 1 ทาน
3) นักวิชาการเงินและบัญชี (บัญชี) จํานวน 1 ทาน
4) เจาพนักงานพัสดุ (น้ํามันเชื้อเพลิงและคาเสื่อมราคา) จํานวน 1 ทาน
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3.3 วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Quality Research) โดยการจัดเก็บขอมูลทางการเงินการคลัง ตั้งแตปงบประมาณ 2555 –
2559 รวมระยะเวลา 5 ป โดยการจั ดเก็บ ขอมูล พื้น ฐาน และขอมูล ทางการการใชจายงบประมาณ
การเงินการคลัง ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวนํามาวิเคราะหตนทุนรวม
และตนทุนตอหนวยในการจัดการขยะมูลฝอย คํานวณอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้
3.3.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
3.3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลดานสภาพทั่วไปในการดําเนินการ
เก็ บ ขนและการกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย โดยการสอบถามและสั ม ภาษณ เ พื่ อ หาข อ มู ล จากเจ า หน า ที่ ข อง
สํานักงานเขตทวีวัฒนา และกองโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานคร
3.3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแกขอมูลเกี่ยวกับสถิติประชากร จํานวน
ครัวเรือน อัตราการผลลิตขยะมูลฝอย รายงานสรุปการใชจายงบประมาณที่เกี่ยวของกับรายจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย รายงานสรุปการรับเงินคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา ในปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2559 และขอมูลที่ใชในการคํานวณหาตนทุนในการ
เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งรวบรวมจากสํานักงานเขตทวีวัฒนาและกองโรงการกําจัดขยะมูลฝอย
สํานักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย
ต น ทุ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยหรื อ ต น ทุ น ของหน ว ยจั ด การขยะมู ล ฝอย
ประกอบดวยตนทุนเกี่ยวกับคาแรงงานทางตรง (Direct Labor) คาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)
และคาใชจายการผลิตหรือคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย (Manufacturing Overhead) ของหนวยงาน
มีหนาที่ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบดวย
3.3.2.1 คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) ไดแกคาใชจายที่จายจริงในงบประมาณ
รายจายแต ล ะป ที่เกี่ ย วของกับ การจ ายคาแรงงานใหแกพนักงานขับ รถขยะและพนักงานเก็บ ขนขยะ
มูลฝอยหรือคนงานประจํารถขยะซึ่งประกอบดวย
1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจําเฉพาะในสวนที่เปนเงินเดือนที่จายให
พนักงานขับ รถขยะและพนักงานเก็ บขนขยะมู ลฝอยหรือคนงานประจํ ารถขยะ ซึ่งเปน ลูกจางประจํ า
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2) หมวดคาจางชั่วคราวเฉพาะในสวนที่เปนคาแรงงานที่จายใหพนักงานขับรถ
ขยะและพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยหรือคนงานประจํารถขยะซึ่งเปนลูกจางชั่วคราวของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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3.3.2.2 คาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) ไดแกคาใชจายตามงบประมาณรายจาย
แตละปหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (คาวัสดุ) รายการคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเปน
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันเครื่องยนตตาง ๆ สําหรับใชกับรถเก็บขนขยะมูลฝอย
3.3.2.3 คาใชจายในการผลิตหรือคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย (Manufacturing
Overhead) ไดแก
1) หมวดเงิ น เดื อนและคาจ างประจํา เฉพาะสว นที่เปน เงิน เดือนที่ จายให
หัวหนาฝายหรือหัวหนางาน และขาราชการที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอย
2) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ไดแก
2.1) คาตอบแทน ไดแก คาตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย และคาอาหาร
ทําการนอกเวลา
2.2) คา ใชส อย ไดแก คาใชจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ซึ่งเปนคาใชจายสําหรับการซอมแซมยานพาหนะ
2.3) คาวัสดุอื่น ๆ ไดแก คาวัสดุยานพาหนะที่ใชในการซอมแซมรถเก็บขน
ขยะมูลฝอย คาวัสดุงานบานงานครัวที่ใชสําหรับเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการกวาด เก็บขน และ
ใสขยะ เชนไมกวาด ถังขยะ ที่โกยขยะ
3) คาใชจายในการจางเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบแบบ
ถูกสุขลักษณะ
4) คาใชจายในการเชารถเก็บขนขยะมูลฝอย
5) คาเสื่อมราคาครุภัณฑและยานพาหนะตาง ๆ
6) คาใชจายอื่น ๆ ไดแก คาฝกอบรมเจาหนาที่ในการรักษาความสะอาด
7) คาใชจายในงบกลางหรือเงินอุดหนุน ไดแก คาสวัสดิการเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาแกบุตรของเจาหนาที่งานรักษาความสะอาด
3.3.3 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
3.3.3.1 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมขอมูลเพื่อการวิเคราะห ภายหลังการรวบรวมขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ และทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
3.3.3.2 ขั้ น ตอนที่ 2 วิเคราะหขอ มูล ทั่ว ไป จํานวนขยะมูล ฝอย คา ใชจาย (ตน ทุน )
ในการจัดการขยะมูลฝอยและคาธรรมเนียมในการจัดเก็บเพื่อจัดการมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยนําเสนอในรูปของจํานวนหนวย (Unit) จํานวนเงิน (Amount) และรอยละ (Percentage)
3.3.3.3 ขั้ น ตอนที่ 3 จํ า แนกข อ มู ล เพื่ อ แยกข อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ ป น ค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงานในการจัดเก็บมูลฝอยออกเปนตนทุน 3 ประเภท คือ ตนทุนคาแรงงานทางตรง คาวัสดุทางตรง
และคาใชจายในการผลิตหรือคาใชจายในการกําจัดการขยะมูลฝอย โดยใชการพิจารณาจากขอมูลที่ลง
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รายการไวในแตละรายการของคาใชจายทั้งหมดวามีจํานวนเทาไร และมีการจายแตละรายการในแตละ
เดือนอยางไร เปนรายจายที่มีความสัมพันธกับจํานวนของขยะมูลฝอย หรือเปนการจายประจําที่ตองจาย
เปนรายเดือน โดยไมมีความสัมพันธกับจํานวนของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละเดือน และนํามาพิจารณา
ใหเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 3 ประเภท
3.3.3.4 ขั้น ตอนที่ 4 นําผลการวิเคราะหจ ากขั้น ตอนที่ 3 มาจําแนกเปน ตนทุนตาม
พฤติ ก รรมต น ทุ น 2 ประเภท คื อ ต น ทุ น คงที่ แ ละต น ทุ น ผั น แปร แล ว นํ า มาวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บ
ผลตอบแทนโดยใชทฤษฎีในการหาจุดคุมทุน (Break - Even Point Analyses)
3.3.3.5 ขั้ น ตอนที่ 5 วิ เ คราะห ห าอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการจั ด การขยะมู ล ฝอยของ
สํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ที่เ หมาะสมกับ การเรีย กเก็บ กับ แหลง กําเนิ ดขยะมูล ฝอย
ประเภทบานพักอาศัย ซึ่งเปนแหลงรายไดหลัก ตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และเกิดความเปน
ธรรมกับประชาชน
3.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นี้
เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) ซึ่งใชผูศึกษาเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียด
จากผูใหการสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In - Depth Interview) โดยใชประเด็นคําถาม
เปนกรอบคําถามหลักที่ไดมาจากประเด็นปญหาที่เปนสาระสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ และผูศึกษานํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบันทึกลงในแบบเก็บขอมูลที่ไดจัดเตรียมไว โดยมีประเด็นคําถามสําหรับการ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง ดังนี้
3.4.1 ประชากรของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.4.2 ขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.4.3 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.4.4 รายไดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.5 การวิเคราะหผลการศึกษาและสถิติที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการเปรียบเทียบขอมูลผลตอบแทน
ของค า ธรรมเนี ย มในการจั ดการขยะมูล ฝอยและตน ทุน ในการจัดการขยะมูล ฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยนําเสนอผลการวิเคราะหการศึกษา ดังนี้
3.5.1 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
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3.5.2 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหรายไดคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.5.3 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหตนทุนและรายไดคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3.5.4 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตอตัน โดยวิธีหาจุดคุมทุน
3.5.5 ส ว นที่ 5 ผลการวิ เ คราะห อั ต ราค า ธรรมเนี ย มที่ เ หมาะสมต อ เดื อ นที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
แหล งกํ า เนิดขยะมู ล ฝอยประเภทบา นพักอาศัย ซึ่งเปน แหลงรายไดคาธรรมเนีย มในการจัดการขยะ
มูลฝอยหลัก ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

37

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาเรื่อง ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได
แบงการวิเคราะหและแสดงผลการศึกษาเปน 5 สวน ดังนี้
4.1 วิเคราะหตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4.2 วิ เ คราะห ร ายได ค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
4.3 วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บต น ทุ น และรายได ค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4.4 วิ เ คราะห อั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม ตอตัน
4.5 วิ เ คราะห อั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมจากแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยประเภทบานพักอาศัย
โดยดําเนินการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงในประเด็นตาง ๆ จํานวน 9 ทาน ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงกลุมตัวอยางที่ทําการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลตามประเด็นคําถาม
ประเด็นคําถามสําหรับการสัมภาษณ
1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรของ

ตําแหนงของผูใหการสัมภาษณ

จํานวนผูให
การสัมภาษณ

- เจาพนักงานปกครอง

1 ทาน

- นักจัดการงานทั่วไป (หัวหนาฝาย)

1 ทาน

- เจาหนาที่งานรักษาความสะอาด

1 ทาน

- เจาพนักงานธุรการ

1 ทาน

- เจาพนักงานการเงินและบัญชี

1 ทาน

4 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการจัดการขยะมูลฝอย

- นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหนาฝาย)

1 ทาน

ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- นักวิชาการเงินและบัญชี (งบประมาณ)

1 ทาน

- นักวิชาการเงินและบัญชี (บัญชี)

1 ทาน

- เจาพนักงานพัสดุ

1 ทาน

สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2 ขอมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3 ขอมูลเกี่ยวกับรายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

รวมผูใหการสัมภาษณ

9 ทาน

จากตารางที่ 4.1 พบวามีผูใหการสัมภาษณตามประเด็นคําถาม จํานวน 9 ทาน โดยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประชากรของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ทาน ขอมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ทาน ขอมูลเกี่ยวกับรายไดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ทาน และขอมูลเกี่ยวกับตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ทาน
4.1 วิเคราะหตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตทวี วัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดใหมีบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ โดยมีฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งตนทุน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย แบงเปนตนทุนของหนวยบริการเก็บขนขยะมูลฝอย และตนทุนการ
จางเหมาเอกชนดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
4.1.1 ยานพาหนะที่ ใ ช สํ า หรั บ การเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย และอํ า นวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 38 คัน มีดังนี้
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4.1.1.1 รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เชาจากเอกชน จํานวน 19 คัน ประกอบดวย
1) รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จํานวน 7 คัน
2) รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จํานวน 9 คัน
3) รถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเททาย ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน 1 คัน
4) รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร ขนาด 5 ตัน จํานวน 2 คัน
4.1.1.2 รถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เปนทรัพยสินของสํานักงานเขตทวีวัฒนา จํานวน 6 คัน
ประกอบดวย
1) รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะชนิดเปดขาง ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 2 คัน
2) รถเก็บขนมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร ขนาด 1.5 ตัน จํานวน 2 คัน
3) รถเก็บขนมูลฝอยแบบแยกขยะ จํานวน 2 คัน
4.1.1.3 รถยนตและรถบรรทุกอื่น ๆ จํานวน 13 คัน
1) รถบรรทุกอื่น ๆ จํานวน 7 คัน
2) รถกระบะ จํานวน 4 คัน
4.1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 4.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ
2555 – ปงบประมาณ 2559
ปงบประมาณ / จํานวนขยะ (ตัน)
เดือน
2555
2556
2557
2558
2559
ตุลาคม

2,797.95

3,038.41

3,136.18

3,346.42

3,436.38

พฤศจิกายน

1,215.82

2,884.38

2,851.88

3,175.27

3,080.64

ธันวาคม

3,833.86

2,763.43

2,783.70

3,158.35

3,046.95

มกราคม

3,056.30

2,873.97

2,806.78

3,031.88

3,023.37

กุมภาพันธ

2,808.51

2,688.88

2,634.12

2,956.47

2,856.62

มีนาคม

2,819.92

2,886.33

2,917.95

3,312.67

2,994.20

เมษายน

2,765.00

2,757.86

2,825.32

2,885.31

2,599.88

พฤษภาคม

2,846.26

2,949.08

3,108.14

3,055.81

2,788.80

มิถุนายน

2,953.87

3,082.11

2,762.85

3,114.78

2,946.27

กรกฎาคม

2,891.48

3,069.68

2,936.43

3,151.26

3,184.76

สิงหาคม

2,917.44

3,075.31

3,279.62

3,260.57

3,047.43

กันยายน

2,903.59

3,079.24

3,178.36

3,259.80

2,856.76

33,810.00

35,148.68

35,221.33

37,708.59

35,862.06

รวม

ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดในเขตสํานักงานเขตทวีวัฒนาเฉลี่ยตอป (ตัน)
ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดในเขตสํานักงานเขตทวีวัฒนาเฉลี่ยตอเดือน (ตัน)
ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดในเขตสํานักงานเขตทวีวัฒนาเฉลี่ยตอวัน (ตัน)
ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดในเขตสํานักงานเขตทวีวัฒนาเฉลี่ยตอวัน (กิโลกรัม)

35,550.13
2,962.51
97.40
97,397.62

จากตารางที่ 4.2 พบวาสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได
ในปงบประมาณ 2555 เทากับ 33,810 ตัน ปงบประมาณ 2556 เทากับ 35,148.68 ตัน ปงบประมาณ
2557 เทากับ 35,221.33 ตัน ปงบประมาณ 2558 เทากับ 37,708.59 ตัน และปงบประมาณ 2559
เท า กั บ 35,862.06 ตั น ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ จั ด เก็ บ ได ใ นเขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร
เฉลี่ ย 5 ป งบประมาณ เท า กั บ 35,550.13 ตั น ต อป หรื อ 2,962.51 ตั น ตอ เดื อ น 97.40 ตั น ต อวั น
หรือคิดเปน 97,397.62 กิโลกรัมตอวัน
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4.1.3 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ตนทุนการผลิต
ตารางที่ 4.3 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ปงบประมาณ 2555
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รอยละ

ตนทุนคาแรงงานทางตรง
คาจางประจํา

36,082,452.26

34.65

คาจางชั่วคราว

13,510,433.81

12.97

รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง

49,592,886.07

47.62

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

12,171,111.80

11.69

รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง

12,171,111.80

11.69

เงินเดือนขาราชการ

2,665,342.70

2.56

คาตอบแทน

9,782,422.01

0.94

755,488.70

0.73

คาวัสดุอื่น ๆ

1,056,997.23

1.01

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

8,761,329.00

8.41

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

741,285.71

0.71

3,404,276.81

3.27

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

509,000.00

0.49

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

14,707,350.00

14.12

รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต

42,383,492.16

40.70

รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย

104,147,490.03

100.00

ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง

ตนทุนคาใชจายในการผลิต

คาใชสอย

รายจายอื่น ๆ

48
จากตารางที่ 4.3 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในปงบประมาณ 2555 เทากับ 104,147,490.03 บาท มากที่สุดคือคาจางประจําคิดเปนรอยละ 34.65
รองลงมาคือ คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 14.12 และคาจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ
12.97
หากพิจารณาจากสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต พบว า ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนคาแรงงานทางตรง คิดเปนรอย 47.62 รองลงมาคือคาใชจายในการผลิต
คิดเปนรอยละ 40.70 และนอยที่สุดคือ คาวัตถุดิบทางตรง คิดเปนรอยละ 11.69
ตารางที่ 4.4 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ปงบประมาณ 2556
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอยละ

คาจางประจํา

33,872,376.73

31.74

คาจางชั่วคราว

16,649,845.61

15.60

50,522,222.34

47.34

13,383,014.67

12.54

13,383,014.67

12.54

2,906,310.77

2.72

10,250,093.28

0.96

974,036.70

0.91

คาวัสดุอื่น ๆ

1,994,125.29

1.87

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

8,761,329.00

8.21

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

843,780.03

0.79

1,279,445.00

1.20

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

521,500.00

0.49

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

15,289,675.80

14.33

ตนทุนคาแรงงานทางตรง

รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง
ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
ตนทุนคาใชจายในการผลิต
เงินเดือนขาราชการ
คาตอบแทน
คาใชสอย

รายจายอื่น ๆ
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
รายการ
รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต
รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอยละ

42,820,295.87

40.12

106,725,532.88

100.00

จากตารางที่ 4.4 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในปงบประมาณ 2556 เทากับ 106,725,532.88 บาท มากที่สุดคือคาจางประจํา คิดเปนรอยละ 31.74
รองลงมาคือคาจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ 15.60 และคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ
14.33
หากพิจารณาจากสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต พบว า ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนคาแรงงานทางตรง คิดเปนรอยละ 47.34 รองลงมาคือคาใชจายในการผลิต
คิดเปนรอยละ 40.12 และนอยที่สุดคือ คาวัตถุดิบทางตรง คิดเปนรอยละ 12.54
ตารางที่ 4.5 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ปงบประมาณ 2557
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รอยละ

คาจางประจํา

34,556,866.93

31.30

คาจางชั่วคราว

16,509,172.58

14.95

51,066,039.51

46.25

13,902,812.29

12.59

13,902,812.29

12.59

3,344,444.33

3.03

10,458,705.55

0.95

838,429.63

0.76

2,074,057.31

1.88

ตนทุนคาแรงงานทางตรง

รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง
ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
ตนทุนคาใชจายในการผลิต
เงินเดือนขาราชการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุอื่น ๆ
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รอยละ

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

8,761,329.00

7.93

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

2,156,047.61

1.95

รายจายอื่น ๆ

2,003,895.00

1.81

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

493,500.00

0.45

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

15,321,278.55

13.88

45,451,686.98

41.16

110,420,538.78

100.00

รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต
รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย

จากตารางที่ 4.5 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในปงบประมาณ 2557 เทากับ 110,420,538.78 บาท มากที่สุดคือคาจางประจํา คิดเปนรอยละ 31.30
รองลงมาคือ คาจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ 14.95 และคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ
13.88
หากพิจารณาจากสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต พบว า ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนคาแรงงานทางตรง คิดเปนรอยละ 46.25 รองลงมาคือคาใชจายในการผลิต
คิดเปนรอยละ 41.16 และนอยที่สุดคือ คาวัตถุดิบทางตรง คิดเปนรอยละ 12.59
ตารางที่ 4.6 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ปงบประมาณ 2558
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รอยละ

คาจางประจํา

36,797,411.00

30.07

คาจางชั่วคราว

18,192,941.79

14.87

54,990,352.79

44.93

ตนทุนคาแรงงานทางตรง

รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง
ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง

12,215,116.27

9.98

12,215,116.27

9.98
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รอยละ

2,885,489.00

2.36

10,723,801.77

0.88

คาใชสอย

1,089,129.50

0.89

คาวัสดุอื่น ๆ

1,606,117.00

1.31

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

8,761,329.00

7.16

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

4,015,857.13

3.28

รายจายอื่น ๆ

1,174,723.00

0.96

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

411,500.00

0.34

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

24,510,583.50

20.03

55,178,529.90

45.09

122,383,998.96

100.00

ตนทุนคาใชจายในการผลิต
เงินเดือนขาราชการ
คาตอบแทน

รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต
รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย

จากตารางที่ 4.6 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในปงบประมาณ 2558เทากับ 122,383,998.96 บาท มากที่สุดคือคาจางประจํา คิดเปนรอยละ 30.07
รองลงมาคือ คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 20.03 และคาจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ
14.87
หากพิจารณาจากสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต พบว า ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนคาใชจายในการผลิต คิดเปนรอยละ 45.09 รองลงมาคือคาแรงงานทางตรง
คิดเปนรอยละ 44.93 และนอยที่สุดคือ คาวัตถุดิบทางตรง คิดเปนรอยละ 9.98
ตารางที่ 4.7 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ปงบประมาณ 2559
รายการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รอยละ

41,193,390.49

31.92

ตนทุนคาแรงงานทางตรง
คาจางประจํา
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
รายการ
คาจางชั่วคราว
รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รอยละ

23,187,085.03

17.97

64,380,475.52

49.88

ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

10,536,796.42

8.16

10,536,796.42

8.16

3,283,031.60

2.54

11,014,146.29

0.85

คาใชสอย

1,170,015.00

0.91

คาวัสดุอื่น ๆ

2,096,754.60

1.62

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

8,761,329.00

6.79

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

3,799,297.45

2.94

85,495.00

0.07

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

627,000.00

0.49

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

23,310,339.00

18.06

54,147,407.94

41.95

129,064,679.88

100.00

รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
ตนทุนคาใชจายในการผลิต
เงินเดือนขาราชการ
คาตอบแทน

รายจายอื่น ๆ

รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต
รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย

จากตารางที่ 4.7 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในปงบประมาณ 2559 เทากับ 129,064,679.88 บาท มากที่สุดคือคาจางประจํา คิดเปนรอยละ 31.92
รองลงมาคือ คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 18.06 และคาจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ
17.97
หากพิจารณาจากสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต พบว า ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนคาแรงงานทางตรง คิดเปนรอยละ 49.88 รองลงมาคือคาใชจายในการผลิต
คิดเปนรอยละ 41.95 และนอยที่สุดคือ คาวัตถุดิบทางตรง คิดเปนรอยละ 8.16
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ตารางที่ 4.8 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา เฉลี่ย 5 ปงบประมาณ (2555 - 2559)
รายการ

คาใชจายเฉลี่ย (บาท)

รอยละ

ตนทุนคาแรงงานทางตรง
คาจางประจํา

36,500,499.48

31.86

คาจางชั่วคราว

17,609,895.76

15.37

รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง

54,110,395.25

47.24

คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

12,441,770.29

10.86

รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง

12,441,770.29

10.86

3,016,923.68

2.63

10,445,833.78

0.91

965,419.91

0.84

คาวัสดุอื่น ๆ

1,765,610.29

1.54

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

8,761,329.00

7.65

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

2,311,253.59

2.02

รายจายอื่น ๆ

1,589,566.96

1.39

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

512,500.00

0.45

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

18,627,845.37

16.26

รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต

47,996,282.57

41.90

รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย

114,548,448.11

100.00

ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง

ตนทุนคาใชจายในการผลิต
เงินเดือนขาราชการ
คาตอบแทน
คาใชสอย

จากตารางที่ 4.8 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เฉลี่ย 5 ปงบประมาณเทากับ 114,548,448.11 บาท มากที่สุดคือคาจางประจํา คิดเปนรอยละ 31.86
รองลงมาคือ คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 16.26 และคาจางชั่วคราว คิดเปนรอยละ
15.37
หากพิจารณาจากสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง
และค า ใช จ า ยในการผลิ ต พบว า ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
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กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนคาแรงงานทางตรง คิดเปนรอยละ 47.24 รองลงมาคือคาใชจายในการผลิต
คิดเปนรอยละ 41.90 และนอยที่สุดคือ คาวัตถุดิบทางตรง คิดเปนรอยละ 10.86
ตารางที่ 4.9 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยตามประเภทตนทุนการผลิต
/

ปงบประมาณ

ตนทุนคาแรงงาน

ตนทุนคาวัตถุดิบ

ตนทุนคาใชจาย

ตนทุนการจัดการ

พ.ศ.

ทางตรง

ทางตรง

ในการผลิต

ขยะมูลฝอย

2555

49,592,886.07

12,171,111.80

42,383,492.16

104,147,490.03

2556

50,522,222.34

13,383,014.67

42,820,295.87

106,725,532.88

2557

51,066,039.51

13,902,812.29

45,451,686.98

110,420,538.78

2558

54,990,352.79

12,215,116.27

55,178,529.90

122,383,998.96

2559

64,380,475.52

10,536,796.42

54,147,407.94

129,064,679.88

รวมตนทุน

270,551,976.23

62,208,851.45

239,981,412.85

572,742,240.53

ตนทุนเฉลี่ย

54,110,395.25

12,441,770.29

47,996,282.57

114,548,448.11

จากตารางที่ 4.9 พบวาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
แยกตามสวนประกอบของตนทุน 3 ประเภท ไดแก คาแรงงานทางตรง คาวัตถุดิบทางตรง และคาใชจาย
ในการผลิต เฉลี่ย 5 ปงบประมาณ เทากับ 114,548,448.11 บาท โดยตนทุนสวนใหญเปนคาแรงงาน
ทางตรง เทากับ 54,110.395.25 บาท รองลงมาคือคาใชจายในการผลิตหรือคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย
เทากับ 47,996,282.57 บาท และที่นอยที่สุดคือตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง เทากับ 12,441,770.29 บาท
4.1.4 ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
พฤติกรรมของตนทุน
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ตารางที่ 4.10 คาจางประจําในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
คาจางประจําตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

36,082,452.26

3,006,871.02

2556

33,872,376.73

2,822,698.06

2557

34,556,866.93

2,879,738.91

2558

36,797,411.00

3,066,450.92

2559

41,193,390.49

3,432,782.54

รวม

182,502,497.41

15,208,541.45

อัตราคาจางประจําเฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

3,041,708.29

จากตารางที่ 4.10 พบวาคาจางประจําที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร รวม 5 ปงบประมาณ เทากับ 182,502,497.41 บาท เฉลี่ยตอเดือน เทากับ 3,041,708.29 บาท
ซึ่งถือเปนตนทุนคงที่
ตารางที่ 4.11 คาจางชั่วคราวในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
คาจางชั่วคราวตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

13,510,433.81

1,125,869.48

2556

16,649,845.61

1,387,487.13

2557

16,509,172.58

1,375,764.38

2558

18,192,941.79

1,516,078.48

2559

23,187,085.03

1,932,257.09

รวม

88,049,478.82

7,337,456.57

อัตราคาจางชั่วคราวเฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

1,467,491.31
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จากตารางที่ 4.11 พบวาคาจางชั่วคราวที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร รวม 5 ปงบประมาณ เทากับ 88,049,478.82 บาท เฉลี่ยตอเดือน เทากับ 1,467,491.31 บาท
ซึ่งเปนตนทุนคงที่
ตารางที่ 4.12 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555
12,171,111.80
2556
13,383,014.67
2557
13,902,812.29
2558
12,215,116.27
2559
10,536,796.42
รวม
62,208,851.45
อัตราคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงฯ เฉลี่ย (บาทตอตัน)

จํานวนขยะ (ตัน)
33,810.00
35,148.68
35,221.33
37,708.59
35,862.06
177,750.66
349.98

จากตารางที่ 4.12 พบวาคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยตอตัน เทากับ 349.98 บาท ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
ตารางที่ 4.13 เงินเดือนขาราชการในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
เงินเดือนขาราชการตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

2,665,342.70

222,111.89

2556

2,906,310.77

242,192.56

2557

3,344,444.33

278,703.69

2558

2,885,489.00

240,457.42

2559

3,283,031.60

273,585.97

รวม

15,084,618.40

1,257,051.53

อัตราเงินเดือนขาราชการเฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

251,410.31
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จากตารางที่ 4.13 พบวาเงินเดือนขาราชการที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รวม 5 ปงบประมาณ เทากับ 15,084,618.40 บาท เฉลี่ยตอเดือน เทากับ
251,410.31 บาท ซึ่งเปนตนทุนคงที่
ตารางที่ 4.14 คาตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนขยะ (ตัน)

2555

9,782,442.01

33,810.00

2556

10,250,093.28

35,148.68

2557

10,458,705.55

35,221.33

2558

10,723,801.77

37,708.59

2559

11,014,146.29

35,862.06

รวม

52,229,188.90

177,750.66

อัตราคาคาตอบแทน เฉลี่ย (บาทตอตัน)

293.83

จากตารางที่ 4.14 พบวาคาตอบแทน (คาตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย และคาอาหาร
ทํ า การนอกเวลา) ที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร
เฉลี่ยตอตัน เทากับ 293.83 บาท ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
ตารางที่ 4.15 คาใชสอยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนขยะ (ตัน)

2555

755,488.70

33,810.00

2556

974,036.70

35,148.68

2557

838,429.63

35,221.33

2558

1,089,129.50

37,708.59

2559

1,170,015.00

35,862.06

รวม

4,827,099.53

177,750.66

อัตราคาใชสอย เฉลี่ย (บาทตอตัน)

27.16
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จากตารางที่ 4.15 พบวาคาใชสอย (คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ) ที่ใชใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยตอตัน เทากับ 27.16 บาท
ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
ตารางที่ 4.16 คาเชารถเก็บขนขยะมูลฝอยในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
คาเชารถเก็บขนมูลฝอยตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

8,761,329.00

730,110.75

2556

8,761,329.00

730,110.75

2557

8,761,329.00

730,110.75

2558

8,761,329.00

730,110.75

2559

8,761,329.00

730,110.75

รวม

43,806,645.00

3,650,553.75

อัตราคาเชารถเก็บขนมูลฝอยเฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

730,110.75

จากตารางที่ 4.16 พบวาคาเชารถเก็บฝนมูลฝอยที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวี วั ฒ นา กรุ งเทพมหานคร รวม 5 ปงบประมาณ เทากับ 43,806,645 บาท เฉลี่ย ตอเดือน เทากั บ
730,110.75 บาท ซึ่งเปนตนทุนคงที่
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ตารางที่ 4.17 คาวัสดุอื่น ๆ ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนขยะ (ตัน)

2555

1,056,997.23

33,810.00

2556

1,994,125.29

35,148.68

2557

2,074,057.31

35,221.33

2558

1,606,117.00

37,708.59

2559

2,096,754.60

35,862.06

รวม

8,828,051.43

177,750.66

อัตราคาวัสดุอื่น ๆ เฉลี่ย (บาทตอตัน)

49.67

จากตารางที่ 4.17 พบวาคาวัสดุอื่น ๆ (คาวัสดุยานพาหนะในการซอมแซมยานพาหนะ และคาวัสดุ
งานบานงานครัวที่ใชในการรักษาความสะอาด) ที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยตอตัน เทากับ 49.67 บาท ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
ตารางที่ 4.18 คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ) ที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
คาเสื่อมราคา(ครุภัณฑ) ตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

741,285.71

61,773.81

2556

843,780.03

70,315.00

2557

2,156,047.61

179,670.63

2558

4,015,857.13

334,654.76

2559

3,799,297.45

316,608.12

รวม

11,556,267.93

963,022.33

อัตราคาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ) เฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

192,604.47

60
จากตารางที่ 4.18 พบวาคาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ) ที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร รวม 5 ปงบประมาณ เทากับ 11,556,267.93 บาท เฉลี่ยตอเดือน เทากับ
192,604.47 บาท ซึ่งเปนตนทุนคงที่
ตารางที่ 4.19 คาใชจายอื่น ๆ ประจําในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
รายจายอื่นๆ ตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

3,404,276.81

283,689.73

2556

1,279,445.00

106,620.42

2557

2,003,895.00

166,991.25

2558

1,174,723.00

97,893.58

2559

85,495.00

7,124.58

รวม

7,947,834.81

662,319.57

อัตราคาใชจายอื่น ๆ เฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

132,463.91

จากตารางที่ 4.19 พบวารายจายอื่น ๆ (คาฝกอบรมเจาหนาที่ในการรักษาความสะอาด) ที่ใชในการ
จั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร รวม 5 ป ง บประมาณ เท า กั บ
7,947,834.81 บาท และเฉลี่ยตอเดือน เทากับ 132,463.91 บาท ซึ่งเปนตนทุนคงที่
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ตารางที่ 4.20 เงินอุดหนุน/งบกลาง (คาสวัสดิการ) ของเจาหนาที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา
เงินอุดหนุน/งบกลาง(สวัสดิการ) ตอเดือน

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

2555

509,000.00

42,416.67

2556

521,500.00

43,458.33

2557

493,500.00

41,125.00

2558

411,500.00

34,291.67

2559

627,000.00

52,250.00

รวม

2,562,500.00

213,541.67

อัตราเงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ) เฉลี่ยตอเดือน

(บาทตอเดือน)

42,708.33

จากตารางที่ 4.20 พบวาเงินอุดหนุนหรืองบกลาง (คาสวัสดิการเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร
เจาหนาที่งานรักษาความสะอาด) ที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รวม 5 ปงบประมาณ เทากับ 2,562,500 บาท เฉลี่ยตอเดือน เทากับ 42,708.33 บาท ซึ่งเปนตนทุนคงที่
ตารางที่ 4.21 คากําจัดขยะมูลฝอยในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ปงบประมาณ

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนขยะ (ตัน)

2555

14,707,350.00

33,810.00

2556

15,289,675.80

35,148.68

2557

15,321,278.55

35,221.33

2558

24,510,583.50

37,708.59

2559

23,310,339.00

35,862.06

รวม

93,139,226.85

177,750.66

อัตราคากําจัดขยะมูลฝอย เฉลี่ย (บาทตอตัน)

523.99
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จากตารางที่ 4.21 พบวาคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เฉลี่ยตอตัน เทากับ 523.99 บาท ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
ตารางที่ 4.22 การสรุปตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนาจําแนกตามพฤติกรรม
ตนทุน
รายการ

ประเภทของตนทุน
ตนทุนผันแปร (บาทตอตัน)

ตนทุนคงที่ (บาทตอเดือน)

ตนทุนคาแรงงานทางตรง
คาจางประจํา

3,041,708.29

คาจางชั่วคราว

1,467,491.31

รวมตนทุนคาแรงงานทางตรง

4,509,199.60

ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง
คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

349.98

รวมตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง

349.98

ตนทุนคาใชจายในการผลิต
เงินเดือนขาราชการ

251,410.31

คาตอบแทน

293.83

คาใชสอย

27.16

คาวัสดุอื่นๆ

49.67

คาเชารถเก็บขนมูลฝอย

730,110.75

คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ)

192,604.47

รายจายอื่นๆ

132,463.91

เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

42,708.33

คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย

523.99

รวมตนทุนคาใชจายในการผลิต

894.65

1,349,297.77

1,244.63

5,858,497.37

รวมตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย
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จากตารางที่ 4.22 พบวาตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา ประกอบดวย
ตนทุนผันแปร เทากับ 1,244.63 บาทตอตัน ซึ่งเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เทากับ 349.98
บาทตอตัน คาตอบแทน (คาตอบแทนอาสมสมัครชักลากมูลฝอยและคาอาหารทําการนอกเวลา) เทากับ
293.83 บาทตอตัน คาใช สอย (คาซ อมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะตาง ๆ) เทากับ 27.16 บาทตอตัน
คาวัสดุอื่น ๆ (คาวัสดุในการรักษาความสะอาด และคาวัสดุในการซอมแซมยานพาหนะ) เทากับ 49.59 บาท
ตอตัน และคาใชจายในการกํ าจัดขยะมูลฝอย เทากับ 523.99 บาทตอตัน และเป นตน ทุนคงที่ เทากั บ
5,858,497.37 บาทตอเดือน ซึ่งเปนคาแรงงานทางตรงที่ประกอบดวยคาจางประจําและคาจางชั่วคราว
เทากับ 4,509,199.60 บาทตอเดือน และคาใชจายในการผลิตหรือคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย
ที่ประกอบดวยเงินเดือนขาราชการ คาเชารถเก็บขยะมูลฝอย คาเสื่อมราคาครุภัณฑและยานพาหนะ
รายจายอื่น ๆ (คาฝกอบรมเจาหนาที่รักษาความสะอาด) เงินอุดหนุนหรืองบกลาง (เงินสวัสดิการค า
เลาเรียนของบุตรเจาหนาที่) เทากับ 1,349,297.77 บาทตอเดือน
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4.2 วิเคราะหรายไดคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4.2.1 อัตราคาธรรมเนียมในการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ที่ใชจัดเก็บในปจจุบัน
ตารางที่ 4.23 อัตราคาธรรมเนียมในการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ของกรุงเทพมหานคร
ลําดับ
2.

รายการ

บาท

คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
1. คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน
1.1 วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ

20

1.2 วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิตร
หรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ
1.3 วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ

40
2,000

1.4 วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือ
เศษของลูกบาศกเมตร เดือนละ

2,000

2. คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
2.1 ครั้งหนึ่งๆไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ

150

2.2 ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร
หรือเศษของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ

150

ที่มา: ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548. (2548). หนา 2.
จากตารางที่ 4.23 ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใน
การเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป ดังนี้
4.2.1.1 คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน
1) วันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เดือนละ 20 บาท
2) วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แตไมเกิน 500 ลิ ตร คาเก็บและขนทุกๆ 20 ลิต ร
หรือเศษของแตละ 20 ลิตร เดือนละ 40 บาท
3) วันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แตไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 2,000 บาท
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4) วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บและขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษ
ของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 2,000 บาท
4.2.1.2 คาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเปนครั้งคราว
1) ครั้งหนึ่งๆ ไมเกิน 1 ลูกบาศกเมตร ครั้งละ 150 บาท
2) ครั้งหนึ่งๆ เกิน 1 ลูกบาศกเมตร คาเก็บขนทุกๆ ลูกบาศกเมตร หรือเศษ
ของลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเมตรละ 150 บาท
ในส ว นของค ากํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยนั้ น ทางกรุ ง เทพมหานคร ยั ง ไม มี ขอ กฎหมายให เ รี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมแตอยางใด
4.2.2 รายไดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
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ตารางที่ 4.24 รายไดคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดตามแหลงกําเนิด ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
จํานวนเงิน (บาท)
ประเภทกิจการ
2555
2556
2557
2558
2559
เฉลี่ย
1. บานพักอาศัย

%

1,481,110 2,999,170 3,003,500 3,103,540 3,604,160 2,838,296 64.87%

2. อาคารชุดพักอาศัย

19,700

19,700

19,700

19,700

19,700

19,700

0.45%

3. ศูนยการคา

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

96,000

2.19%

394,920

394,920

394,920

394,920

394,920

394,920

9.03%

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

0.03%

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

2,160

0.05%

7. โรงงาน/สถาน

75,600

75,600

75,600

75,600

75,600

75,600

1.73%

ประกอบการ
8. ภัตตาคาร/
รานอาหาร

64,500

64,500

64,500

64,500

64,500

64,500

1.47%

9. โรงเรียน

55,580

55,580

55,580

55,580

55,580

55,580

1.27%

10. สถาบันการศึกษา

48,400

48,400

48,400

48,400

48,400

48,400

1.11%

256,400

256,400

256,400

256,400

256,400

256,400

5.86%

12. สถานที่ราชการ

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

16,500

0.38%

13. สํานักงาน

19,560

19,560

19,560

19,560

19,560

19,560

0.45%

486,600

486,600

486,600

486,600

486,600

4. รานคา
5. โรงพยาบาล/ศูนย
บริการสาธารณสุข
6. ศาสนสถาน

11. ตลาดสด

14. อื่นๆ
รวม

486,600 11.12%

3,018,430 4,536,490 4,540,820 4,640,860 5,141,480 4,375,616

จากตารางที่ 4.24 พบวา รายไดคาธรรมเนียมที่สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครสามารถ
เก็ บได ในป งบประมาณ 2555 จํ านวน 3,018,430 บาท ป งบประมาณ 2556 จํ านวน 4,536,490 บาท
ป ง บประมาณ 2557 จํ า นวน 4,540,820 บาท ป ง บประมาณ 2558 จํ า นวน 4,640,860 บาท
ป ง บประมาณ 2559 จํ า นวน 5,141,480 บาท เฉลี่ ย 5 ป ง บประมาณ จํ า นวน 4,375,616 บาท
โดยแหลงกําเนิด ขยะมู ลฝอยประเภทบานพักอาศั ยเป นแหล งรายไดห ลักของสํานักงานเขตทวีวั ฒนา
คิดเปนรอยละ 64.87

100%

67
ตารางที่ 4.25 รายไดคาธรรมเนียมในการเก็ บขนขยะมูลฝอยต อปริมาณขยะมู ลฝอยของสํานั กงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ พ.ศ.

คาธรรมเนียม (บาท)

ปริมาณขยะ (ตัน)

2555

3,018,430.00

33,810.00

2556

4,536,490.00

35,148.68

2557

4,540,820.00

35,221.33

2558

4,640,860.00

37,708.59

2559

5,141,480.00

35,862.06

รวม

21,878,080.00

177,750.66

คาธรรมเนียมตอปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย (บาทตอตัน)

123.08

คาธรรมเนียมตอปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย (บาทตอ กก.)

0.12

จากตารางที่ 4.25 สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีรายไดคาธรรมเนียมในการเก็บขน
ขยะมู ล ฝอยในป ง บประมาณ 2555 เท ากั บ 89.28 บาทต อ ตั น หรื อ เท า กั บ 0.09 บาทต อกิ โ ลกรั ม
ปงบประมาณ 2556 เทากับ 129.07 บาทตอตัน หรือเทากับ 0.13 บาทตอกิโลกรัม ปงบประมาณ 2557
เทากับ 128.92 บาทตอตัน หรือเทากับ 0.13 บาทตอกิโลกรัม ปงบประมาณ 2558 เทากับ 123.07 บาท
ตอตัน หรือเทากับ 0.12 บาทตอกิโลกรัม ปงบประมาณ 2559 เทากับ 143.37 บาทตอตัน หรือเทากับ
0.14 บาทตอกิโลกรัม เฉลี่ย 5 ปงบประมาณ เทากับกับ 123.08 บาทตอตัน หรือเทากับ 0.12 บาท
ตอกิโลกรัม
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4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและรายไดคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบรายไดคาธรรมเนียมกับตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ พ.ศ.

คาธรรมเนียม

ตนทุนรวม

พ.ศ.

(บาท)

(บาท)

2555

3,018,430

107,291,820.03

2556

4,536,490

109,994,360.12

2557

4,540,820

113,696,122.47

2558

4,640,860

117,783,550.98

2559

5,141,480

124,689,508.56

รวม

21,878,080

573,455,362.16

เฉลี่ย 5 ป

4,375,616

114,691,072.43

อัตรารอยละของคาธรรมเนียมตอตนทุนเฉลี่ย

3.82

จากตารางที่ 4.26 พบวารายไดคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดในแตละปของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีอัตราที่ต่ํากวาตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยในปงบประมาณ 2555
เก็บคาธรรมเนียมได 3,018,430 บาท แตมีตนทุน 107,291,820.03 บาท ปงบประมาณ 2556 เก็บคาธรรมเนียมได
4,536,490 บาท แตมีตนทุน 109,994,360.12 บาท ปงบประมาณ 2557 เก็บคาธรรมเนียมได 4,540,820 บาท
แตมีตนทุน 113,696,122.47 บาท ปงบประมาณ 2558 เก็บคาธรรมเนียมได 4,640,860 บาท แตมีตนทุน
117,783,550.98 บาท ปงบประมาณ 2559 เก็บคาธรรมเนียมได 5,141,480 บาท แตมีตนทุน 124,689,508.56 บาท
เฉลี่ย 5 ปงบประมาณ เก็บคาธรรมเนียมได 4,375,616 บาท แตมีตนทุน 114,691,072.43 บาท ซึ่งสามารถจัดเก็บ
คาธรรมเนียมไดเพียงรอยละ 3.82 ของตนทุนการจัดการขยะมูลฝอย เทานั้น
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4.4 วิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่เหมาะสมตอตัน
จากการจําแนกตนทุนโดยการตรวจสอบขอมูลแตละประเภทแลว ผูศึกษาจะวิเคราะห
ข อมู ล ต อไปนี้ เ พื่ อทํ า ให ท ราบถึ งอั ตราคาธรรมเนี ย มที่จ ะจัดเก็บ แลว สามารถคุมทุน กับ ตน ทุน ในการ
ดําเนินงานของการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตอตัน ดังนี้
จากขอมูล ตนทุนคงที่ตอเดือน
เทากับ
5,858,497.37 บาทตอเดือน
ตนทุนผันแปรตอตัน
เทากับ
1,244.63 บาทตอตัน
ปริมาณขยะที่จัดเก็บไดเฉลี่ย เทากับ
2,962.51 ตันตอเดือน
วิธีการคํานวณ
รายได
= รายจาย
รายได
= ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร
รายไดตอตัน x 2,962.51
= 5,858,497.37 + (1,244.63 x 2,962.51)
รายไดตอตัน x 2,962.51
= 5,858,497.37 + 3,687,228.82
รายไดตอตัน x 2,962.51
= 9,545,726.19
รายไดตอตัน
รายได (คาธรรมเนียมที่เหมาะสม) ตอตัน

9,545,726.19

=
2,962.51
= 3,222.18 บาทตอตัน
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4.5 วิเคราะหอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมจากแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยประเภทบานพักอาศัย
4.5.1 จํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.27 จํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.

จํานวนประชากร (คน)

จํานวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคาเรือน)

2555

35,487

40,787

76,274

30,457

2556

35,755

41,032

76,787

30,733

2557

35,973

41,148

77,121

31,337

2558

36,190

41,414

77,604

31,716

2559

36,333

41,557

77,890

32,329

รวม

179,738

205,938

385,676

156,572

จํานวนประชากรเฉลี่ย (ตอป)

35,948

41,188

77,135

31,314

จํานวนประชากรเฉลี่ยตอหลังคาเรือน (คน)

2.46

จากตารางที่ 4.27 จํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในปงบประมาณ 2555 เทากับ 76,274 คน 30,457 หลังคาเรือน ในปงบประมาณ 2556 เทากับ 76,787
คน 30,833 หลังคา ในปงบประมาณ 2557 เทากับ 77,121 คน 31,337 หลังคาเรือน ในปงบประมาณ
2558 เทากั บ 77,604 คน 31,716 หลังคาเรือน ในป งบประมาณ 2559 เทากับ 77,890 คน 32,329
หลังคาเรือน เฉลี่ย 5 ปงบประมาณ มีประชากรเทากับ 77,135 คน 31,314 หลังคาเรือน หรือ 2.46 คน
ตอหลังคาเรือน
4.5.2 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สํา นั กสิ่ งแวดล อม กรุ งเทพมหานคร (2556) ไดศึกษาอัตราการเกิดขยะมูล ฝอยของ
ประชากรในพื้น ที่กรุ งเทพมหานครแยกรายเขตในปงบประมาณ 2556 พบวา ประชากรในพื้นที่เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.88 กิโลกรัมตอคนตอวัน ดังนั้นจึงนํามา
คํานวณอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประชากรในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไดดังนี้
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4.5.2.1 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในเขตทวีวัฒนาตอป
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอป =

0.88 x 365 วัน
1,000

= 0.32 ตันตอคนตอป
4.5.2.2 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตทวีวัฒนาตอป
อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอป =

0.88 x 2.46 คนตอหลังคาเรือน x 365 วัน
1,000

= 0.79 ตันตอหลังคาเรือนตอป

ตารางที่ 4.28 อัตราการเกิดขยะมูลฝอยประเภทบานพักอาศัยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อัตราการเกิด

อัตราการเกิด

อัตราการเกิด

ขยะมูลฝอย (ตัน/ป)

ขยะมูลฝอย (ตัน/เดือน)

ขยะมูลฝอย (กก./เดือน)

ประชากร

0.32

0.03

30

ครัวเรือน

0.79

0.07

70

ประเภท

จากตารางที่ 4.28 ประชากรในพื้นที่เขตทวีวัฒนามีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเทากับ 0.32 ตัน
ตอคนตอป หรือ 0.03 ตันตอคนตอเดือน หรือ 30 กิโลกรัมตอคนตอเดือน และหากจําแนกตามครัวเรือน
พบวามีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเทากับ 0.79 ตันตอหลังคาเรือนตอป หรือ 0.07 ตันตอหลังคาเรือน
ตอเดือน หรือ 70 กิโลกรัมตอหลังคาเรือนตอเดือน
4.5.3 อัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ตารางที่ 4.29 แสดงอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ตนทุนเฉลี่ย

อัตราคาธรรมเนียม

อัตราคาธรรมเนียม

ประเภท

เฉลี่ย (ตัน/เดือน)

(บาท/ตัน) ที่เหมาะสม(บาท/เดือน) ที่เหมาะสม(บาท/ป)

ประชากร

0.03

3,222.18

96.67

1,160.04

ครัวเรือน

0.07

3,222.18

225.55

2,706.60
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จากตารางที่ 4.29 พบวาอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามประชากร เทากับ 96.67 บาทตอคนตอเดือน หรือเทากับ 1,160.04 บาท
ตอคนตอป และหากกําหนดอัตราตามครัวเรือน เทากับ 225.55 บาทตอหลังคาเรือนตอเดือน หรือเทากับ
2,706.60 บาทตอหลังคาเรือนตอป
4.5.4 การเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบานพักอาศัย
ตารางที่ 4.30 แสดงการเปรียบเทียบอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบานพักอาศัย
อัตราคาธรรมเนียม
ตามที่กฎหมายอนุญาต

ตามที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่คํานวณไดจาก

ระยะเวลาการเก็บ

ใหองคกรปกครอง

ออกกฎหมายใชเรียกเก็บ

ผลการศึกษาซึ่งเปน

คาธรรมเนียม

สวนทองถิ่นทุกแหง

กับประชาชนผูอาศัยอยู

อัตราที่เหมาะสมกับ

สามารถเรียกเก็บได

ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตนทุนและเกิดความ

ในอัตราที่สูงสุด

เปนธรรมกับประชาชน

รายเดือน

350 บาท

20 บาท

255.55 บาท

รายป

4,200 บาท

240 บาท

2,706.60 บาท

จากตารางที่ 4.30 อั ต ราค า ธรรมเนี ย มการจั ด การขยะมู ล ฝอยตามพระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษา
ความสะอาดและรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560 (ตามที่กฎหมายอนุญาตให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงสามารถเรียกเก็บไดสูงสุด) อนุญาตใหราชการสวนทองถิ่นสามารถ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย กรณีที่มีปริมาณขยะมูลฝอยตอเดือนไมเกิน 120 กิโลกรัม
หรือ 600 ลิตร ไดจํานวน 350 บาทตอเดือน หรือ 4,200 บาทตอป โดยอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประเภท
บานพักอาศัยของสํานักงานงานเขตทวีวัฒนา เทากับ 70 กิโลกรัมตอหลังคาเรือน ตอเดือน (ตารางที่ 4.28)
ซึ่งหากเปรียบเทียบแลวจะตองเก็บคาธรรมเนียมในอัตรานี้ แตตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
คาธรรมเนียมในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 (ตามที่กรุงเทพมหานครออกกฎหมายใชเรียกเก็บกับประชาชนผูอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร)
กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย กรณีวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร ทีใ่ ชเก็บคาธรรมเนียมกับ
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยประเภทบานพักอาศัย ในอัตรา 20 บาทตอหลังคาเรือนตอเดือน หรือ 240 บาท
ตอหลังคาเรือนตอป ซึ่งนอยกวาอัตราที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560 อนุญาตใหเรียกเก็บ
เปนจํานวนมาก และเมื่อพิจารณาถึงอัตราคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตามหลักการ
ผู กอมลพิ ษเป น ผู จ า ยและเป น ธรรมกั บ ประชาชน (ตามที่คํานวณไดจ ากผลการศึกษาซึ่งเป น อัตราที่
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เหมาะสมกับตนทุน และเกิดความเปนธรรมกับประชาชน) โดยการคํานวณตามวิธีจุดคุมทุน พบวาควร
เก็บในอัตรา 225.55 บาทตอหลังคาเรือนตอเดือน หรือ 2,706.60 บาทตอครัวเรือนตอป ซึ่งนอยกวาอัตรา
คาธรรมเนียมที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560 อนุญาตใหเรียกเก็บ แตมากกวาอัตรา
คาธรรมเนียมที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บอยูในปจจุบัน
จากผลการวิเ คราะหขอมูล ทั้งหมดที่กลาวมาในบทนี้ ทําใหทราบถึ งขอมูล ตาง ๆ ซึ่งสามารถ
สรุปและเปรียบเทียบไดคือ สํานักงานเขตทวีวัฒนา มีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดเฉลี่ย 2,962.51
ตันตอเดือน (ตารางที่ 4.2) ตนทุนที่ใชในการจัดการขยะมูลฝอยเฉลี่ย เทากับ 114,548,448.11 บาทตอป
(ตารางที่ 4.8) แตรายไดคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดเฉลี่ย เทากับ 4,375,616 บาทตอป
(ตารางที่ 4.24) คิดเปนรอยละ 3.82 ของตนทุนเทานั้น (ตารางที่ 4.26) โดยตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย
สามารถจํ า แนกเป น ต น ทุ น คงที่ เท า กั บ 5,858,497.37 บาทต อ เดื อ น และต น ทุ น ผั น แปร เท า กั บ
1,244.63 บาทตอตัน (ตารางที่ 4.22) เมื่อนํามาวิเคราะหหาอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมโดยใชวิธี
จุด คุมทุ น จะไดเ ทา กั บ 3,222.18 บาทต อตัน และนํามาคํานวณอัตราคาธรรมเนีย มการจัดการขยะ
มู ล ฝอย ประเภทบ า นพั ก อาศั ย ที่ เ ป น แหล ง รายได ค า ธรรมเนี ย มหลั ก พบว า จะต อ งกํ า หนดอั ต รา
คาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย เทากับ 96.67 บาทตอคนตอเดือน หรือเทากับ 1,160.04 บาท
ตอคนตอป และหากกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามครัวเรือน จะไดเทากับ 225.55 บาทตอหลังคาเรือน
ตอเดือน หรือเทากับ 2,706.60 บาทตอหลังคาเรือนตอป (ตารางที่ 4.29) ซึ่งเปนอัตราที่ต่ํากวาที่อนุญาต
ใหเรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560 แตเปนอัตราที่สูงกวาอัตราที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาธรรมเนียมในการเก็บและขนฯ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ตารางที่ 4.30) ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงควรมีการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม
การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหคุมกับตนทุนการจัดการขยะมูลฝอย
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร นี้
เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหตนทุนการจัดการขยะมูลฝอย
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษารายไดโดยการเปรียบเทียบจากคาธรรมเนียม
ที่ จั ด เก็ บ เพื่ อ จั ด การขยะมู ล ฝอยกั บ ต น ทุ น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อวิเคราะหและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม และสะทอนถึงตนทุนที่แทจริงและเกิดความเปนธรรมกับ
ประชาชน โดยรวบรวมข อ มู ล จากหน ว ยงานภายในสํ านั ก งานเขตทวี วั ฒ นา และสํ า นั ก สิ่ ง แวดล อ ม
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2559 และนําขอมูลจากหนวยงานดังกลาว
มาคํานวณตนทุนและผลตอบแทนของการจัดการขยะมูลฝอยทางการบัญชี สามารถสรุปไดดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย
5.1.1 ขอมูลทั่วไป
5.1.1.1 ตนทุนในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ผลการศึ ก ษาพบว า ต น ทุ น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขต
ทวี วั ฒ นา กรุ งเทพมหานคร ตั้ งแต ป งบประมาณ 2555 ถึ งป งบประมาณ 2559 จํ าแนกเปน ตน ทุ น
คาแรงงานทางตรง ซึ่งประกอบดวย คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว ที่จายใหกับพนักงานที่ปฏิบัติ
หนาที่ขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย และพนักงานประจํารถเก็บขนขยะมูลฝอย
ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง ซึ่งเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น และตนทุนคาใชจายในการผลิต
หรื อค าใช จ า ยในการจั ดการขยะมูล ฝอย ซึ่งประกอบดว ย เงิน เดือนขาราชการ คาตอบแทน ใชส อย
และวั ส ดุ ที่ เ ป น ค า ตอบแทนอาสาสมั ค รชั ก ลากมู ล ฝอย ค า อาหารทํ า การนอกเวลา ค า ซ อ มแซม
ยานพาหนะในการเก็บขนขยะมูลฝอย คาวัสดุในการซอมแซมยานพาหนะที่ใหในการเก็บขนขยะมูลฝอย
และคาวัสดุในการรักษาความสะอาด คาเชารถเก็บขนขยะมูลฝอย คาเสื่อมราคา (ครุภัณฑ) รายจายอื่น ๆ
ที่เ ป น ค าใช จ า ยในการฝ กอบรมเจ า หนาที่ เงิน อุดหนุน หรืองบกลางที่จายเปน สวัส ดิการคาสนับ สนุน
การศึกษาแกบุตรของพนักงาน และคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีตนทุนเฉลี่ย 5 ปงบประมาณ
จํานวน 114,548,448.11 บาท จําแนกเปน ตนทุนคาแรงงานทางตรง จํานวน 54,110,395.25 บาท คิดเปน
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รอยละ 47.24 ตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง 12,441,770.29 บาท คิดเปนรอยละ 10.86 และตนทุนคาใชจาย
ในการผลิตหรือตนทุนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 47,996,282.57 บาท คิดเปนรอยละ
41.90
5.1.1.2 รายไดคาธรรมเนียม (ผลตอบแทน)
ผลการศึกษาพบวา รายไดคาธรรมเนียม (ผลตอบแทน) ในการจัดการขยะมูลฝอย
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา มีการจัดเก็บเฉพาะในสวนของคาใชจายในการเก็บขนขยะมูลฝอย แตยังไมมี
การจัดเก็บในสวนของคากําจัดขยะมูลฝอย โดยคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดเฉลี่ยตั้งแตปงบประมาณ 2555
ถึงปงบประมาณ 2559 สามารถจัดเก็บได จํานวน 4,375,616 บาท โดยสวนใหญเปนประเภทบานพัก
อาศัย จํานวน 2,838,296 บาท คิดเปนรอยละ 64.87 และเมื่อเปรียบเทียบคาธรรมเนียมกับปริมาณขยะ
มู ล ฝอยเฉลี่ ย 5 ป งบประมาณ พบว าอั ตราค า ธรรมเนี ย มต อปริ มาณขยะมูล ฝอยของสํ า นั กงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่สามารถจัดเก็บได จํานวน 123.08 บาทตอตัน หรือคิดเปน จํานวน 0.12
บาทตอกิโลกรัม
5.1.1.3 จํานวนประชากร ครัวเรือน และปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได
ผลการศึกษาพบวา ประชากรเฉลี่ย 5 ปงบประมาณ ตั้งแตปงบประมาณ 2555
ถึงปงบประมาณ 2559 พบวามีจํานวนประชากรเฉลี่ย 77,135 คน และหากพิจารณาตามจํานวนหลังคาเรือน
พบวามีจํานวนครัวเรือน 31,314 หลังคาเรือน เฉลี่ยจํานวนประชากรตอหลังคาเรือน เทากับ 2.46 คนตอ
หลังคาเรือน และมีปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดเฉลี่ย 5 ปงบประมาณ เทากับ 35,550.13 ตันตอป
หรื อ เท า กั บ 2,962.51 ตั น ต อ เดื อ น และเท า กั บ 97.40 ตั น ต อ วั น ซึ่ ง ข อมู ล จากสํ า นั ก สิ่ ง แวดล อ ม
กรุงเทพมหานคร ที่ไดเปดเผยขอมูลอัตราการผลิตขยะมูลฝอยรายสํานักงานเขต ภายในกรุงเทพมหานคร
ของปงบประมาณ 2556 พบวามีประชากรมีอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ย เทากับ 0.88 กิโลกรัมตอคน
ตอวัน (สํานักสิ่งแวดลอม, 2556) เมื่อนํามาคํานวณจะไดวา อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากร เทากับ 0.32 ตันตอคนตอป หรือเทากับ 0.03 ตันตอคน
ตอเดือน และครัวเรือน เทากับ 0.79 ตันตอครัวเรือนตอป หรือเทากับ 0.07 ตันตอครัวเรือนตอเดือน
5.1.2 ขอมูลจากการวิเคราะห
5.1.2.1 การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน
ผลการศึกษาพบวา ตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 1) ตนทุนคงที่ จํานวน 5,858,497.37 บาทตอเดือน ซึ่งเปน
ตนทุนคาแรงงานทางตรง จํานวน 4,509,199.60 บาทตอเดือน และตนทุนคาใชจายในการผลิตหรือ
ตนทุนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 1,349,297.77 บาทตอเดือน และ 2) ตนทุนผันแปร
จํานวน 1,244.63 บาทตอตัน ซึ่งเปนตนทุนคาวัตถุดิบทางตรง (คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น)
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จํานวน 349.98 บาทตอตัน และตนทุนคาใชจายในการผลิตหรือตนทุนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย
จํานวน 894.65 บาทตอตัน
5.1.2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน
ผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวารอยละของรายไดคาธรรมเนียมตอตนทุนเฉลี่ย 5 ปงบประมาณ ตั้งแต
ปงบประมาณ 2555 ถึงปงบประมาณ 2560 เทากับรอยละ 3.82 ซึ่งไมสอดคลองกัน และเมื่อนําขอมูล
จากการการคํานวณโดยการจําแนกตนทุนมาวิเคราะหโดยใชสมการจุดคุมทุน จะพบวาสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จะตองจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการ
เทากับ 3,222.18 บาทตอตัน เมื่อนํามาคํานวณหาอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตอครัวเรือน ซึ่งเปนแหลงรายไดคาธรรมเนียมหลักจะได
อัตราเทากับ 225.55 บาทตอครัวเรือนตอเดือน หรือเทากับ 2,706.60 บาทตอครัวเรือน หรือหากเก็บ
คาธรรมเนียมตามจํานวนประชากรรายคน จะไดอัตราเทากับ 96.67 บาทตอคนตอเดือน หรือเทากับ
1,160.04 บาทต อคนตอป ซึ่ งไมสอดคล องกับอัตราคาธรรมเนีย มที่กรุงเทพมหานครใชอยูในปจจุบั น
จึงควรมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหมตามตนทุนที่คํานวณได หรือมากกวา
5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
จากวัตถุประสงคของการศึกษาและผลของการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้
5.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ต น ทุ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยของสํ า นั ก งานเขตทวี วั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
จากผลการศึกษาพบวาตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนาเฉลี่ย
เทากับ 114,548,448.11 บาทตอป โดยสวนใหญเปนตนทุนคาแรงงานทางตรง คิดเปนรอยละ 47.24
รองลงมาคื อค า ใช จา ยในการผลิ ต คิ ด เปน รอยละ 41.90 และนอยที่สุดคือตน ทุน คาวัตถุดิบ ทางตรง
คิดเปนรอยละ 10.86
จึ งสรุ ป ได ว า ต น ทุ น ในการจัด การขยะมูล ฝอยสว นใหญนั้น จะเปน ต น ทุน ในสว นของ
คาแรงงานทางตรง เพราะจะตองใชแรงงานคนในการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งสิ้น รองลงมาคือคาใชจายในการผลิต
หรือคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจะเปนเงินเดือนขาราชการที่ควบคุมการปฏิบัติงาน คาอาหาร
ทําการนอกเวลา คาจางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอย คาเชารถเก็บขนขยะมูลฝอย คาเสื่อมราคาครุภัณฑ
และยานพาหนะ เปนตน สวนตนทุนคาวัตถุดิบทางตรงจะนอยที่สุด เนื่องจากวัตถุดิบที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดการขยะมูลฝอยคือคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและยานพาหนะเพียงชนิดเดียวเทานั้น และตนทุนใน
การจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะมีตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยที่
แตกตางกัน เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกันจึงไมสามารถนําตนทุนเปรียบเทียบกันได
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5.2.2 เพื่อศึกษารายไดโดยการเปรียบเทียบจากคาธรรมเนียมที่จัดเก็บเพื่อจัดการขยะมูลฝอย
กับตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถอภิปรายผล
การศึกษาไดดังนี้
จากผลการศึกษาพบวา รายไดคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยที่สํานักงานเขต
ทวีวัฒนา จัดเก็บไดเฉลี่ย จํานวน 4,375,616 บาทตอป คิดเปนอัตราตันละ 122.74 บาท โดยมีรายได
คาธรรมเนียมหลักจากแหลงกําเนิดประเภทบานพักอาศัย จํานวน 2,838,296 บาทตอป คิดเปนรอยละ
64.87 ในขณะที่ต นทุ นเฉลี่ย ในการจัด การขยะมูลฝอย จํานวน 114,548,448.11 บาท คิ ดเป นอั ตรา
ตันละ 3,222.18 บาท ซึ่งเปนเพียงรอยละ 3.82 ของตนทุนเทานั้น ซึ่งตนทุนสูงกวารายไดเปนจํานวนมาก
จึงสรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในประเทศไทยประสบปญหาเดียวกัน
คือ มีรายไดคาคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยต่ํากวาตนทุนในการขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก
(เอกฃัย อุตสาหะ, 2553, หนา 54; ดารารัตน สุขแกว, 2555, หนา 52; วรัญญา พิมเสน, 2555, หนา 71;
ธัญรดี โตเผือก, 2556, หนา 93) ซึ่งไมสอเปนไปตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ทําใหเกิดปญหาดาน
การบริหารจัดการงบประมาณ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ที่งบประมาณรายจายมากกวารอยละ 70 มาจาก
การจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดของกรุงเทพมหานครเอง (สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
กรุงเทพมหานคร, 2559, หนา 10) เพื่อนํามาบริหารจัดการและพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงควรหาแนวทางแกไข
ปญหา
5.2.3 เพื่อวิเคราะหและกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวี วั ฒ นา กรุ ง เทพมหานคร ที่ เ หมาะสม และสะท อนถึ งต น ทุน ที่ แ ทจ ริ งและเกิ ด ความเป น ธรรมกั บ
ประชาชนซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
จากผลการศึ ก ษาพบว า รายได ค า ธรรมเนี ย มที่ เ หมาะสมพบว า ควรจั ด เก็ บ ในอั ต รา
3,222.18 บาทตอตันตอเดือน และเมื่อพิจารณาถึงคาธรรมเนียมที่เหมาะสมกับแหลงเกิดขยะมูลฝอย
ประเภทบา นพักอาศัย พบวา ควรจั ดเก็บในอัตรา 225.55 บาทตอหลังคาเรือนตอเดือน หรือเทากับ
2,706.60 บาทตอหลังคาเรือนตอป ซึ่งไมสอดคลองกับอัตราคาธรรมเนียมที่ใชในปจจุบัน โดยกรุงเทพมหานคร
ใชขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องค าธรรมเนี ยมการเก็ บและขนสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย
ว า ด ว ยการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2546 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึ่ ง กํ า หนดอั ต รา
คาธรรมเนียมสําหรับคาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปประจํารายเดือน สําหรับวันหนึ่งไมเกิน 20 ลิตร เพียงเดือนละ
20 บาท หรื อป ล ะ 240 บาท เท านั้ น ซึ่ งไม ส อดคล องกั บ ต น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จึ ง ควรมี การปรั บ ปรุ ง
ขอบัญญัติ กรุงเทพมหานคร และเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบั ญญั ติรักษาความสะอาดและความเป น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย สําหรับการเก็บและขนมูลฝอยกรณีมีปริมาณมูลฝอยไมเกิน 120 กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร
หรือ 0.6 ลูกบาศกเมตร เดื อนละ 150 บาท และคากําจัดมูลฝอย กรณีมีปริมาณมูลฝอยไมเกิน 120
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กิโลกรัม หรือ 600 ลิตร หรือ 0.6 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 200 บาท รวมเปนคาจัดการขยะมูลฝอยที่
จัดเก็บไดตอเดือนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เทากับเดือนละ 350 บาทตอครัวเรือนตอเดือน หรือ 4,200 บาทตอครัวเรือนตอป
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของครัวเรือนของสํานักงานเขตทวีวัฒนา เทากับ 0.07 ตันตอเดือน
หรือ 70 กิโลกรัมตอเดือน ซึ่งอยูในเกณฑที่กลาวตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2560
จึงสรุปไดวา กรุงเทพมหานครควรมีการปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อกําหนด
อั ต ราค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยใหม ให เ ป น ป จ จุ บั น สะท อ นถึ ง ต น ทุ น ที่ แ ท จ ริ ง
และสอดคล องกั บ พระราชบั ญ ญั ติรั กษาความสะอาดและความเปน ระเบีย บเรีย บรอยของบานเมือ ง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไมเพียงจะตองมีการปรับปรุงแกไข
ข อกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องเพื่ อกํ า หนดอั ตราคาธรรมเนีย มในการจัดการขยะมูล ฝอยเทานั้น แตจ ะตอ ง
วางแผนให ป ระชาชนมี การคัดแยกขยะมูล ฝอยกอนนํามาทิ้ง เนื่องจากการคั ดแยกประเภทของขยะ
มูลฝอยจะชวยลดตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอย เพราะการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย นอกจาก
จะชวยลดปริมาณปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนและนําไปทําลายแลว ยังทําใหการเก็บขนและการกําจัด
ของเจาหนาที่สามารถทําไดงาย สะดวก และประหยัดเวลามากกวาการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม
มีการคัดแยก ดังนั้นปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกคางของกรณีที่มีการคัดแยก จึงมีปริมาณที่นอยกวาในกรณีที่
ไมมีการแยกประเภทของขยะมูลฝอยกอนนําไปกําจัด (หลาวัน วงคําสาน, 2543, หนา 57) อีกทั้งจะตอง
ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความเต็มใจที่จะจาย คือการรับรูขาวสารเกี่ยวกั บมลพิ ษที่เกิด จากขยะมูลฝอย และระดั บ
การศึกษา โดยจํานวนสมาชิกในครอบครัว และปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งตอวันจะมีความสัมพันธกับความ
เต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย (ปญจมา วงษพาณิชย, 2542, หนา 85-88)
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
5.3.1.1 กรุ งเทพมหานครซึ่ ง มี ห น า ที่ กํา หนดอั ต ราและจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในการ
เก็บขนและกํ าจัดสิ่ งปฏิกูล หรือมู ลฝอยตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงควรมีการ
ปรับปรุงแกไขขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาธรรมเนียมในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.
2546 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่ อกํ าหนดอั ตราค าธรรมเนี ยมในการจั ดการขยะ
มูลฝอยใหม โดยควรมีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการกําหนดอัตราทั้งในรูปแบบ
ของปริมาตรและน้ําหนัก เพื่อใหครอบคลุม และสะดวกในการประเมินคาธรรมเนียมในการจัดการขยะ
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มูลฝอย โดยจะตองกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหครอบคลุมถึงตนทุนการเก็บขนขยะมูลฝอย และตนทุน
การกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้จะตองยึดตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
5.3.1.2 สํานั กงานเขตทวี วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ควรมี การจั ดทํ าทะเบี ยนผูมีหนาที่
เสี ยค าธรรมเนี ยมในการจั ดการขยะมู ลฝอย โดยแยกประเภทผู ใช บริ การ เช น บ านพั กอาศั ย อาคารชุ ด
พักอาศัย สถานศึ กษา โรงพยาบาล และหางสรรพสินคา เปนตน เพื่อสรางฐานขอมูลผูมีหนาที่ชําระ
คาธรรมเนียม และเรงรัดการจัดเก็บอยางทั่วถึง และควรมีการจัดเก็บขอมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ของกิ จ การแต ล ะประเภท เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการประเมิ น ค า ธรรมเนี ย มที่ จ ะจั ด เก็ บ เพื่ อ ความ
เปนธรรมตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย
5.3.1.3 ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นอกจากจะมีประเด็นเรื่อง
ตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการสูงกวารายไดคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูรับบริการมาก
แลว ปญหาดานปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของจํานวนประชากร และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ก็เปนปญหาหลักของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะตนทุน
ในการจัดการขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการแกไขปญหาโดยการ
เพิ่มอัตราคาธรรมเนียมเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอสําหรับการแกไขปญหาการบริหารจัดการขยะของ
กรุงเทพมหานคร สิ่งที่ควรทําควบคูไปดวยคือการสรางทัศนคติในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง การนํา
สิ่ ง เหลื อ ใช ม าหมุ น เวี ย นใช อี ก ครั้ ง และการจั ด ระเบี ย บการในการทิ้ ง ขยะมู ล ฝอยให ถู ก ที่ ถู ก เวลา
ใหประชาชนเกิดความสํานึกและนําไปปฏิบัติ และหากเมื่อประชาชนใหความรวมมือจะทําใหปริมาณขยะ
มูลฝอยของกรุงเทพมหานครลดลงอยางมาก ทําใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไดผลดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
5.3.1.4 ประชาชนจะต องทราบและเข าใจถึ งหลั กการผู ก อมลพิ ษเป น ผู จ าย ซึ่ งผู ที่
กอใหเกิดของเสีย และมลภาวะจะตองเปนผูจายตนทุนในการบําบัดและกําจัดมลพิษ เพื่อทําใหประชาชน
มีความตองการที่จะลดปริมาณของขยะมูลฝอย เพื่อที่ตนเองจะไมตองเสียคาธรรมเนียมในการจัดการขยะ
มูลฝอยในอัตราที่สูงขึ้น
5.3.1.5 กรุงเทพมหานครควรมีการหาแนวทางเพื่อสรางหนวยงานกลางในการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งกระบวนการตั้งแตขั้นตอนการเก็บขน จนกระทั่งการขั้นตอนการกําจัด เพื่อที่จะทําใหการ
บริหารงานดานตนทุนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจทําใหตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยลดลง และยังทําให
สามารถหาแนวทางในการลดตนทุนไดงายกวาการกระจายอํานาจใหแตละสํานักงานเขตเปนผูดําเนินการ
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
5.3.2.1 งานวิ จัย ฉบั บ นี้ มีก ารหาอั ตราค าธรรมเนีย มที่เ หมาะสมสํา หรั บ การ
จัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดการขยะมูลฝอยตอตันไวแลว ซึ่งหากมีการศึกษาอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
ประเภทอื่นๆ เชน ตลาดสด หางสรรพสินคา โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน ก็สามารถที่จะนํามาประกอบ
กับงานวิจัยฉบับนี้เพื่อหาตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของกิจการประเภทอื่นได
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5.3.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ ธี ก ารหรื อ กระบวนการในการบริ ห ารจั ด การขยะ
มูลฝอยที่สามารถทําใหลดตนทุนในการจัดการขยะมูลฝอยลง หรือการวิเคราะหรายละเอียดสวนประกอบ
ของต น ทุ น เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย เพื่ อ เป น การลดภาระค า ใช จ า ย
ดานงบประมาณของหนวยงานราชการทั้งหมด และไมเพิ่มภาระดานอัตราคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บใหกับ
ประชาชน
5.3.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนระหวางการใชรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ของกรุ ง เทพมหานคร และรถเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยแบบเช า ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชรถเก็บขนขยะที่เหมาะสมและสงผลตอการลดตนทุน
การจัดการขยะมูลฝอย
5.3.2.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บต น ทุ น การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ระหวางการกําจัดโดยวิธีฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ กับการกําจัดโดยวิธีใชเตาเผาขยะ
เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารจัดการขยะของกรุงเทพมหานครในอนาคต
5.3.2.5 ตนทุนที่ไดมาจาการศึกษาฉบับนี้ มาจากการวิเคราะหตนทุนเปนตนทุน
คงที่ และต นทุ นผั นแปร แลว จึงนํา มาประกอบการคํานวณหาอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมตามวิธี
จุดคุมทุน เปนวิธีการที่งานวิจัยเกี่ยวกับการหาอัตราคาธรรมเนียมสวนใหญเลือกใช เนื่องจากมีทฤษฏี
จุดคุมทุน (Break - Even Point) รองรับ จึงถือวาเปนวิธีที่มีความเหมาะสมและดีที่สุดในขณะนี้ หากใน
อนาคตมีผูศึกษาที่สามารถหาวิธีอื่น ๆ ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงตนทุนที่แทจริงไดชัดเจนยิ่งขึ้นก็ควร
ทําการศึกษาเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปรียบเทียบกัน
5.4 ขอจํากัดในการศึกษา
5.4.1 ปริ มาณขยะมู ล ฝอยที่ สํานั กงานเขตทวีวั ฒ นา กรุง เทพมหานคร จัดเก็บ ได ในแตล ะป
ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวามาจากแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยใด ปริมาณเทาใด ดังนั้นการวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนในการจัดการขยะมูลฝอยจึงคํานวณหาอัตราไดเฉพาะประเภทบานพักอาศัยเพียง
ประเภทเดียวซึ่งเปนรายไดหลักสวนใหญของรายไดคาธรรมการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ทวีวัฒนา โดยใชขอมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอยรายเขต ที่สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร สํารวจไวใน
ปงบประมาณ 2556 มาใชในการคํานวณ
5.4.2 ไม มี ข อมู ล ที่ แน ชั ด ว า แหล งกํ า เนิด ขยะมู ล ฝอยประเภทบ านพั ก อาศั ย แต ล ะครัว เรื อ น
มี จํ า นวนประชากรกี่ ร าย ดั ง นั้ น จึ ง นํ า ข อ มู ล จํ า นวนประชากรทั้ ง หมด และจํ า นวนครั ว เรื อ น
มาประกอบการหาอัตราจํานวนประชากรเฉลี่ยตอหลังคาเรือน
5.4.3 สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไมไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูมีหนาที่จาย
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด การขยะมู ล ฝอยไว อ ย า งครบถ ว น และนํ า ข อ มู ล เข า ระบบสารสนเทศของ
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กรุงเทพมหานคร เหมือนดังเชนขอมูลผูมีหนาที่เสียภาษีของกรุงเทพมหานคร และเมื่อผูศึกษาไดทําการ
สั ม ภาษณ ผู มี ห น า ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยแล ว แต ก็ ยั ง ไม ไ ด ข อ มู ล
ที่ครบถวน และเพีย งพอ ผูศึกษาจึงไมส ามารถนําขอมูลมาวิเคราะหหาอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของ
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยประเภทอื่นได
5.4.4 เนื่องจากขยะที่จัดเก็บไดของสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จะตองจางเหมา
เอกชนดําเนินการกําจัดโดยการฝงกลบแบบถูกสุขลักษณะ ซึ่งระยะเวลาดําเนินการจะเปนสัญญาแบบ
ผูกพันขามปงบประมาณ และเปนสัญญาระยะยาว แตสัญญาดังกลาวสิ้นสุดในปงบประมาณ 2557 และมี
การดําเนินการทําสัญญาใหมในปงบประมาณ 2558 ดังนั้นอัตราคาจางเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยจึง
ไมเทากันในแตละป ผูศึกษาจึงใชวิธีหาคาเฉลี่ยของอัตราคาบริการดังกลาวมาใชในการคํานวณ
5.4.5 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การคํ า นวณหาอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการจั ด การขยะมู ล ฝอยของ
สํานักงานเขตทวีวัฒนาเพียงสํานักงานเขตเดียว ดังนั้นจึงควรนําแนวทางในการวิจัยไปใชสําหรับการ
คํานวณหาอัตราคาธรรมเนียมของทุกสํานักงานเขต หรือควรมีการจัดทําในสวนกลางเพื่อใหไดอัตราที่
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
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โครงการวิจัย เรื่อง ตนทุนการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
คําอธิบาย
1. แบบเก็บขอมูลชุดนี้ประกอบดวยแบบเก็บขอมูลจํานวน 8 แบบ ดังนี้
1.1 แบบเก็บขอมูลดานประชากรของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
1.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไดของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
1.3 คาใชจายของหนวยงานเก็บขนขยะมูลฝอย สํานักงานเขตทวีวัฒนา
1.4 คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ และครุภัณฑที่ใชในการเก็บขนขยะมูลฝอย พรอมคาเสื่อมราคาที่
เปนของสํานักงานเขต
1.6 ขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เชาจากเอกชน
1.7 ขอมูลการเบิกจายน้ํามันที่ใชในการเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
1.8 ขอมูลการจัดเก็บรายไดแยกตามแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
2. ขอมูลที่จัดเก็บเปนขอมูลของปงบประมาณ 2555 - 2559
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แบบเก็บขอมูล
จํานวนประชากรในพื้นที่สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.

จํานวนประชากร (คน)
ชาย

หญิง

จํานวนครัวเรือน
รวม

(หลังคาเรือน)

2555
2556
2557
2558
2559

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไดของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
เดือน

2555

ปงบประมาณ / จํานวนขยะ (ตัน)
2556
2557
2558

2559

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
คาใชจายของหนวยงานเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
รายการ

2555

2556

ปงบประมาณ
2557

2558

2559

คาใชจายของหนวยเก็บขน
1. เงินเดือน (ขาราชการ)
2. คาจางประจํา
3. คาจางชั่วคราว
4. คาตอบแทน
5. คาใชสอย
6. คาวัสดุอื่นๆ
7. เงินอุดหนุน/งบกลาง (สวัสดิการ)

8. รายจายอื่นๆ
รวมคาใชจายของหนวยเก็บขน

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
คาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ปงบประมาณ
พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559

ปริมาณขยะที่กําจัด
โดยวิธีฝงกลบ

อัตราคาบริการ
จางเหมาเอกชน

ตนทุนการกําจัด
ขยะมูลฝอย

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ และครุภัณฑ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา พรอมคาเสื่อมราคา
ปงบประมาณ......................................
ชื่อยานพาหนะหรือครุภัณฑ วันที่ไดรับครุภัณฑ จํานวนวันที่คิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาในป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
รวม
ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
ขอมูลเกี่ยวกับรถเก็บขนขยะมูลฝอยที่เชาจากเอกชน พรอมคาใชจาย
ปงบประมาณ.....................................
ประเภทรถเก็บขนขยะมูลฝอย

จํานวน (คัน)

ราคาคาเชาตอป

รวมเปนเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
รวม

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
ขอมูลการเบิกจายน้ํามันที่ใชในการเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
เดือน

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

รวม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวมทั้งป

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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แบบเก็บขอมูล
ขอมูลการจัดเก็บรายไดแยกตามแหลงกําเนิดขยะมูลฝอย
ของสํานักงานเขตทวีวัฒนา
ประเภทกิจการ

2555

จํานวนเงิน (บาท)
2556
2557
2558

2559

1. บานพักอาศัย
2. อาคารชุดพักอาศัย
4. ศูนยการคา
5. รานคา
6. โรงพยาบาล/ศูนย
บริการสาธารณสุข
7. ศาสนสถาน
8. โรงงาน/สถาน
ประกอบการ
9. ภัตตาคาร/รานอาหาร
10. โรงเรียน
12. สถาบันการศึกษา
13. ตลาดสด
14. สถานที่ราชการ
15. สํานักงาน
16. อื่นๆ
รวม

ผูใหขอมูล 1)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
2)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
3)...................................................ตําแหนง.......................................สังกัด................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

ประสบการณทํางาน
พ.ศ. 2552 – 2554
พ.ศ. 2554 – 2556

พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน

นายหัสนัย กุรจินดา
14 กันยายน 2531
โรงพยาบาลสามพราน
บานเลขที่ 12/30 หมูบานพระปน 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตําแหนงพนักงานธุรการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลตากสิน
สํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักงานเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

