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รอบที่ 1 (เดือนมีนาคม 2558)
1. การดาเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสาคัญและใกล้ตัวมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของคนในพื้นที่นั้นๆ
ต้องมีแผนดาเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในที่นั้นเข้าใจถึงพิษภัยและ
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขยะที่เราทิ้งทาลายทุกสิ่ง
2) รัฐบาลไทยควรไปศึกษาการกาจัดขยะของประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการกาจัดขยะมูลฝอย เช่น
บริษัทของประเทศเยอรมันที่สามารถกาจัดขยะได้ผลอย่างดีมาก ควรเอามาเป็นรูปแบบและมาทาในประเทศไทย
3) ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากพัฒนา
มากเท่าไร การบริ โภคสิ นค้าต่างๆ ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการบริหารจัด การที่ดี
ในอนาคต ขยะมูลฝอยจะล้นเมืองยากต่อการบริหารจัดการอย่างแน่นอน
4) การดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดี ควรมีการวางแผนให้คลอบคลุมทั้ง
ด้านการดาเนิ นงาน การกากับติดตาม การตรวจสอบ โดยต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอจริงจัง มีการบู รณาการ
งบประมาณและบุคลากรร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามแผนในทิศทางเดียวกัน
5) นโยบายของภาครัฐได้วาง Road Map ไว้และและสามารถตอบสนองของแต่ละพื้นที่เป็นโครงการที่ดีมาก
ควรดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และขยะที่เกิดจากเทคโนโลยี
6) สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดาเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพราะขยะมูลฝอย
ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับชุมชนทุกระดับแต่ยังขาดการบริหารจั ดการอย่างเป็นระบบ จนปัญหาขยะขยายตัว
และกลายเป็นปัจจัยที่ทาลายความน่าอยู่ของชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะประชาชนทุกระดับ
ข้อเสนอแนะ
(1) เสนอให้รัฐบาลแบ่งพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศออกเป็นสี ตามระดับความรุนแรงของปัญหา
(2) กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่สี โดยมีตัวอย่างนาร่องสีละ 1 จังหวัด
(3) หารูปแบบที่บริหารจัดการขยะที่ประสบความสาเร็จเพื่อขยายผลในโซนเดียวกัน
7) มีความตั้งใจจริงแต่เรื่องขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากความไม่เอาใจใส่ของประชาชน ความเอา
ใจใส่ของทางราชการไม่มีการดูแลเทศบาล อบต. การจัดการขยะแยกเป็นประเภทไว้ แต่ประชาชนทิ้งขยะไม่
ตรงตามประเภท ขาดความใส่ใจ ทิง้ ตามใจ ก็เป็นภาระในการแยกขยะของเสียเป็นเวลานานในแต่ละวัน
๘)การจั ด การขยะมี พิ ษ ควรได้ รั บ การดู แ ลและแก้ ไ ขจริ ง จั ง ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเดื อ นร้ อ นต่ อ ประชาชน
กระทรวงฯทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งานที่ดีมากในการกระตุ้นส่งเสริมลงมือ ทาให้ประชาชน
เห็นความสาคัญของปัญหาขยะว่าควรเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้ องสร้างลักษณะนิสัยให้คนไทยเห็นความสาคัญ
ว่าต้องแก้ไขจริงจังได้แล้ว
2. ช่องทางในการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการกาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น
1) เข้าร่วมโครงการฯ ตามคาสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3502/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
2) การกาจั ดขยะมูล ฝอยในปั จ จุ บั น มีการกาหนดวิธีการบริห ารจัดการหลากหลายวิธีการเพื่อนาไปสู่
กระบวนการจัดเก็บอย่างได้ผล ซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนที่ให้ความสาคัญ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดพยายาม
วางโครงการรณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทางจนถึงท้องถิ่นหรือตาบลหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
3) ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง ในการประชุ ม ในระดั บ จั ง หวั ด หลายครั้ ง ได้ รั บ ทราบข้ อ จ ากั ด ดั ง นั้ น
งบประมาณ เครื่องมือ กาลังคน และสถานที่จัดการขยะ ด้านการมีส่วนร่วมมีโอกาส ได้ประชุมกับนายอาเภอ
และได้ร่วมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะบนเกาะลั นเตาซึ่งจัดโดย สมาคม อสม. จังหวัดกระบี่
ผลจากการดาเนินโครงการของ อสม. ทาให้ตาบลศาลาด่าน อ.เกาะลันเตาได้มีการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน
4) การดาเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด กระบี่ได้ประกาศนโยบายเน้นวาระเมืองสวยงานน้าใส
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ได้เข้าร่วมโครงการพยายามให้ส่วนราชกการและท้องที่ต้องถิ่น ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
5) ปัญหาก็คือ หมัน่ ติดตามที่ระยะเวลาและเงื่อนไขจังหวัดเยอะมาก
6) ความไม่แน่นอนของเกณฑ์งบประมาณจากส่วนกลาง
7) จาการเข้าร่วมประชุมส่วนราชการในระดับอาเภอท้องถิ่น และได้เข้าร่วมในโครงการรนณรงค์กาจัดขยะ
ของท้องถิ่น หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีการคัดแยกขยะในต้นทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่กาจัดขยะของท้องถิ่น
8) ได้รับการจัดสรรทางจังหวัดให้เงินมีส่วนร่วมในการประชุม
9) ช่องทางการมีส่วนร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอย
(1) ในฐานะที่เป็นผู้ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีส่วนได้รับทราบข้อมูลการดาเนินงานครบ
กระบวนการ ทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ปัจจัยนาออก
(2) ในฐานะเครือข่ายภาคีพัฒนาภาคประชาชน ให้ความร่วมมือโครงการกาจัดขยะร่วมกับจังหวัด ส่วน
ราชการรับผิดชอบดาเนินการ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆ
(3) ในฐานะแกนนาภาคประชาชนเชิงประเด็นอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชนเมืองให้
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการกาจัดขยะอย่างยั่งยืน
(4) จิตสานึกสาธารณะ ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นปัญหามลพิษของโลก ซึ่งเราเป็นมนุษย์จะต้อง
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน
3. สาเหตุสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมที่เหมาะสม
1) ไม่มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ ถู กสุ ขลั ก ษณะ ส่ ว นใหญ่ เ ทศบาล อบต. นาไปเททิ้ ง ไว้ โ ดยไม่ มี การกาจั ด
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน แมลงสาบ สารพัดแมลง และเกิดภาพอุดจาดตาแก่ผู้พบเห็น ราษฎรที่อยู่ ใกล้
รังเกียจ ได้รับความเดือดร้อน ทาให้ขยะเป็นที่น่ารังเกียจจะไปสร้างบ่อกาจัดขยะที่ไหนก็ไม่มีผู้คนยอมรับ มีแต่
ร่วมกันขับไล่กองขยะ
2) สาเหตุสาคัญของ ขยะ คือ คนไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อยากได้ก็ซื้อ ไปตลาดมือเปล่า กลับมา
ก็มีถุงต่างๆ กลับมามากมายใช้เสร็จ ก็ทิ้ง ผู้ประกอบการเองก็เอาแต่ได้ ตลาดนัด หรือ ที่มีงานกิจกรรมต่างๆ
เทศบาลดูแลอยู่แล้ว คนขาดความรู้ในการนาสิ่งแหลือใช้มาคัดแยกเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป สถานที่ทิ้งหรือ
จัดการขยะมีจากัดไม่ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการขยะ ประชาชนรังเกียจที่จะให้สร้างโรงงานขยะใน
ชุมชน การทิ้งขยะมูลฝอยและการกาจัดขยะไม่ดีเท่าที่ควร การคัดแยกขยะยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าไร
และยังมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่ชาวบ้านนาขยะมาทิ้งเพื่อรอให้รถขยะมากาจัด ไม่มีการทาความสะอาดบริเวณที่
ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งให้ดอี ีกด้วย
3) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยงซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนต่อปี ในมุมมองของ
ผู้ตรวจต้องให้ภาครัฐกับประชาชนก่อเกิดการจัดการขยะ กฎระเบียบของภาครัฐต้องปรับปรุงและไม่ขัดแย้ง
กันเอง เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องนามาใช้
4) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่ค่อยสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนใหญ่
ของจังหวัดชุมพรเป็น พื้นที่เกษตรกรรม ของครัวเรือนแต่ละวัน ไม่จาเป็นต้องนาขยะเทศบาล หรือ อบต.
เพราะสามารถนามาคัดแยก ฝังกลบ – ทาลายได้ ตามบริเวณสวนสาธารณะ
5) ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่ องขยะมูลฝอย ผลกระทบต่อ
ชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในการรวมที่เหมาะสมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี
6) ปัญหาประชาชนไม่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะ หน่วยงานยังไม่ได้จัดการขยะคัดแยก ประชาชนไม่มี
ระเบียบวินัย ขาดความเอาใจใส่ ประชาชนขาดจิตสานึกและขาดความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และต้อง
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กาจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
7) ปัญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ดังนี้
1) การขาดวินัยของคนในชุมชน ขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน
2) ขาดการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
3) ค่านิยมของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปและเป็นสังคมบริโภคนิยม
4) ขาดมิติการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง
5) การจัดการขยะปัจจุบันเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถูกต้องเพียงพอ
8) การสร้างวินัยคนในพื้นที่ชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กของ อ.ป.ท ให้รู้จักการทิ้ งขยะ
แยกขยะพร้อมกับจัดทาถังขยะ แยกถังขยะให้เพียงพอกับชุมชน
9) วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
10) สาเหตุสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากความไม่ตระหนักของประชาชนและปัญหาการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้ าใจความตระหนักถึงปัญหา และการไม่
ร่วมกันร่วมกันทา
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง
1) พื้ น ที่ อื่ น อาจมี แ ต่ ที่ ร าชบุ รี ยั ง ไม่ มี ก ารด าเนิ น การ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น มี ผู้ ดู แ ลหลายหน่ ว ยงาน
กระทรวงมหาดไทยต้องมีการบังคับให้จัดการขยะอย่างมีระบบ
2) สร้างวินัยของคนในชุมชนมุ่งสู่ การจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ตั้งแต่
ต้นทางจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ทั้งจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือ
ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ใช้วิธีแบบโบราณ บ้านใครบ้านมัน แยกขยะ เอาขยะที่แยกไปขายที่เหลือขายไม่ได้กาจัดเองในบริเวณ
บ้านตนเองโดยการฝังกลบไม่ให้มีขยะออกภายนอกบ้าน ยกเว้นในบริเวณชุมชนที่ไม่มีที่กาจัดขยะเป็นหน้าที่
ของท้องถิ่นในการเก็บขยะ ซึ่งจะมีขยะเหลือน้อยที่สุดที่ท้องถิ่นต้องทาการเก็บขน โดยเก็บขนไปยังที่กาจัดที่
ถูกสุขลักษณะ ท้องถิ่นมีหน้าที่จ่ายเงินตามจานวนน้าหนักขยะ โดยศูนย์ กาจัดขยะกลายเป็นเงิน ยิ่งถ้ารัฐบาล
ช่วยรับซื้อขยะกลับขยะจะยิ่งมีราคา ทาไม่มีใครทิ้งขยะ ทุกคนจะเก็บขยะเอาไปไว้ขาย ก็จะทาให้ขยะที่ออกสู่
โลกภายนอกมีน้อยมากการกาจัดขยะก็จะทาได้โดยง่าย
4) ได้และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเป็นต้นแบบของการจัดการถ้าให้เกิดความต่อเนื่อง
และช่วยกันโดยปริยาย
5) การรณรงค์ ให้ประชาชนรับผิดชอบต่อการคัดแยกขยะในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างเบื้องต้นจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากและได้ผลดีมากต่อชุมชน โดยเฉพาะการคั ดแยกขยะจากถุงพลาสติกและคัดแยกวัตถุมีพิษ
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยให้มีหน่วยงานที่คอยเป็นทีมพี่เลี้ยงหรือการบริหารให้ครบวงจรจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้มีระดับหนึ่ง
6) ปัจจุบันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ลุกขึ้นมาจัดการขยะโดยชุมชนเองโดยการรณรงค์ การใช้
ถุงผ้าไปจ่ายตลาด มีการกาหนดถนนปลอดขยะ มีการสร้างแรงจูงใจในการนาขยะมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
7) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหน่วยงานสาคัญที่ต้องเข้ามามีบทบาทในเร่าองการจัดการขยะของตนเอง
โดยได้รับการสนับสนุนของงบประมาณตามความเหมาะสมของภาครัฐภาครัฐคอยกากับดูแลการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
8) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถจัด การได้ทุกคนสามารถทาได้ กานัน ผู้ ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรี นายก อบต.
ควรจะร่วมมือกัน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขาดจิตสานักในการบริหารจัดการ ฝังกลบ จัดที่สาธารณะในหมู่บ้าน
แต่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขากการพัฒนาความรู้แต่ล ะตาบล ไม่เข้มแข็งขาดความร่วมมือ รอคาสั่งจากอาเภอหรือ
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จังหวัด ต้องให้ทุกคนรักบ้านเกิด
9) เป็นบางพื้นทีท่ มี่ ีผู้นาเข้มแข็ง ภาครัฐจะต้องสร้างบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในเขตชุมชน
10) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ทุกบ้านมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงขยะ และกากับดูแลให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นไปกาจัดให้ถูกวิธี
11) ควรให้คัดแยกตั้งแต่ในบ้าน ขยะที่มีราคา ขยะเปียก ขยะแห้งเพื่อลดปริมาณขยะ
12) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยขุมชนเองได้เป็นอย่างดี เพราะที่ตั้งครัวเรือนส่วน
ใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้ านมีพื้น ที่เพีย งพอที่จะทาการคัดแยกขยะ และฝั งกลบหรือทาลายได้โ ดยไม่ก่อความ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทาลายของเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
13) ปัจจุบันความเห็นว่าหมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนเป็นอย่างดี โดยไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาความเดือดร้อนราคาญให้แก่ผู้อื่น
14) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเองได้ โดยการจัดตั้งเป็นชมรม
หรือเป็นสมาชิกสุขภาพในระดับตาบล ระดับอาเภอและระดับจังหวัด แต่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือ อปท.
เป็นพี่เลี้ยงในช่วยเริ่มต้นเพื่อให้ชมรมหรือสมาชิกสุขภาพได้เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันแล้วเสนอเป็น
แผนของชุมชนเพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและ อปท. ต่อไป
15) ถ้าต่างคนต่างทาอาจมีต้นทุนการจัดการสูง แต่หากมีการรวมกลุ่มชุมชนได้แล้วทาการบริหารที่อยู่บน
พื้นฐาน ของต้นทุนจัดการที่ต่า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี และการใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชนที่สนในการใช้ประโยชน์
จากขยะได้เป็นสิ่งที่ดี
16) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนผู้ดูแลขยะ
17) ชุมชน/หมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยชุมชนเอง ปัจจุบันมีหลาย
พื้น ที่ที่ชุมชนร่ว มกัน คัดแยกขยะมูล ฝอยในครัว เรือนและขยายผลในบริห ารจัดการในรูปแบบต่างๆ อาทิ
ธนาคารขยะชุมชน หรือนารายได้จากขยะที่คัดแยกไปจัดการเป็นสวัสดิการชุมชน
18) ทุกหมู่บ้านชุมชนควรมีส่วนร่วมโดยการแยกขยะแต่ละควรเรือนและฝังให้ถูกที่ ควรฝึกอบรมบุคคลใน
ครอบครัวให้มีวินัย
๑๙) ทุกชุมชนควรมีการประชุมและให้ความเข้าใจในการแยกขยะ
๒๐) ควรให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบว่าขยะมีราคาถ้าได้แยกให้ถูก
๒๑) ควรให้ทุกครอบครัวได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง
๒๒) ต้องปลูกจิตสานึกของประชาชนให้มีความรู้และความรับผิดชอบช่วยเหลือร่วมกัน
2๓) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเองแบบมีส่วนร่วม
2๔) ทุกหมู่บ้านมีระบบคัดแยก – ท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงอาเภอเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนบริหารตนเองได้แล้ว
ขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่ามากกว่าของเสียต่างๆ แล้วสามารถเป็นรายได้บุคคล ชุมชน ท้องถิ่นได้เองแล้ว
2๕) ชุมชน มีความสาคัญมากที่สุดในการคัดแยกขยะถ้าเริ่มต้นจากครัวเรือน อาจจะมีการประกวดหมู่ บ้าน
ปลอดขยะทุกๆ เดือน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
2๖) ได้ เห็ น ได้จ ากการให้ ความร่ ว มมือ ของชุมชนในโครงการต่ างๆ เช่น โครงการแยกขยะดีและเสี ย
โครงการรับซื้อขยะดีเพื่อรีไซเคิล
2๗) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชมชน บางพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยชุมชนดาเนินการเป็นโครงการกองทุนขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบ “กองทุนขยะมูลฝอย”
มีคณะกรรมการชุมชนดาเนิ น การร่ ว มกับ ท้องถิ่น อบต. ในพื้ นที่ สมาชิกในชุมชนคัดแยกขยะต้นทางทุ ก
ประเภทนาขยะไปขายให้กองทุนขยะนาเงินเข้ากองอย่างต่อเนื่องทาเงินเข้าปากในรูปแบบธนาคารขยะชุมชน
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โดยการขับ เคลื่ อนของจังหวัดในภาระ ถึงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัด ร่ว มกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2๘) ชุมชนมีความสามารถจัดการได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
5.แนวทางและมาตรการในการตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชน
กากอุตสาหกรรมกากกัมมันตรังสีของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ของจังหวัด อาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1) กาหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้าชุมชน บนที่สูง/เนินเขาในพื้นที่ที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์รวมของเสียอันตรายชุมชน อปท. มีหน้าที่รวบรวมของเสียอันตรายเพื่อสิ่ง
ต่อไปยังศูนย์รวบรวม ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะ
2) การสร้างกฎเมืองหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นถือเป็นแบบอย่างในการคอบคลุมการ
ทิ้งขยะมูลฝอยได้ดีระดับหนึ่ง
3) จั งหวัดมีน โยบายที่ชัดเจนทนรั บ กับรัฐ บาล อาเภอและ อปท.ออกเทศบัญญัติและดาเนินการและ
กฎหมายให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มเป็ น ผู้ ดูแล ต ารวจในพื้น ที่และชุ มชนต้ องช่ว ยเหลื อ ภาครั ฐ ทุกพื้ นที่และ
สนับสนุนภาครัฐแบบบูรณาการและทางานเชิงรุกและเชิงบวก ส่วนขยะที่เป็นของเศษทุกปราการเท่าที่ทราบ
นาส่งบริษัทกาจัดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของภารประชาชน ได้ประกาศหรือแนะนาให้เก็บหรือแยกออกไว้ต่ างนาส่ง
เทศบาลได้ หรือปลูกจิตสานึกของภาคประชาชนให้เกิดยามตระหนักส่วนนี้ได้มากขึ้น
4) ควรจัดตั้งศูนย์ในรูปคณะกรรมการระดับต่างๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาแทน
ภาครัฐในการแจ้งผู้กระทาผิด ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยของเสียที่เป็นอันตรายต่อชุมชน
5) อาเภอหรือ อปท. ควรใช้เครือข่ายภาคประชาชน เช่น ชมรม หรือ สมัชชาสุขภาพ ตาบล/อาเภอ เป็นผู้
เฝูาสังเกตและตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย
- โดยจังหวัดหรือภาครัฐต้องกาหนดให้ผู้รับเหมาเอกชนรับจ้างกาจัดขยะมูลฝอย
- จ าแนกสี ร ถตามประเภทของขยะมู ล ฝอย เช่ น ขย ะทั่ ว ไป ขยะรี ไ ซเคิ ล กากอุ ต สาหกรรม
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ชุมชนสังเกตได้ง่าย
- และกาหนดเบอร์โทรศัพท์รับเหตุขยะภายในจังหวัด
- รวมทั้งประชาสัมพันธ์จุดที่ทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ชัดเจน
6) การออกประกาศ มาตรการในการควบคุมและการดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย
กากอุตสาหกรรมการกัมมัน ตรั งสี ของเสี ยอันตราย และขยะติดเชื้อ แม้ ว่าจะยังไม่มี พรบ. ขยะมูล ฝอย
แห่งชาติ แต่ก็สามารถใช้กฎหมาย หรือ พรบ. อื่นๆ ในการสร้างมาตรการกากับได้ เห็นด้วยและให้ปฏิบัติกัน
อย่างจริงจัง
7) ควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา มีมาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติ
8) การทางานแบบบูรณาการของทุกๆภาคส่วนมีประโยชน์มากเช่น อ.ป.ท ควรทางานกับอุตสาหกรรม
จังหวัด เพื่อทราบข้อมูลว่ามีโรงงานไหนมีขยะที่เป็นพิษ หรือไม่อย่างไร
๙) ควรให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานเหล่านั้นทุก 1 สัปดาห์แล้วรายงานให้ทราบว่าโรรงงานเหล่านั้นได้ทิ้ง
ขยะที่มีภัยแก่ชุมชนหรือไม่
๑๐) ดาเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนกากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสีของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติเชื้อที่ทาให้เกิดมลพิศมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ท้ องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตาบล เทศบาล ควรจัดต้องออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
และออกขอบัญญัติในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ข้อบัญญัตินั้น
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ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ
1๑) ให้มีการออกกฎหมายกับผู้ที่ฝุาฝืนในการทิ้งขยะอย่างจริงจัง
6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
1) มีมาก ถ้าทางท้องถิ่นจัดการทิ้งแยกขยะให้จัดเจน ก็จะดาเนินการไปสู่การจัดการได้ง่าย
2) สร้างจิตสานึกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นและเมื่อเข้าใจแล้วประชาชนจะเป็นผู้สอดส่องดูแลในพื้นที่
ของตนเอง สร้างจิตสานึกความเป็นชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการลดขยะใน
ชุมชน สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขขยะผลักดันให้มีกฎกติกาชุมชน สร้างกลไกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล
3) จัดตั้งสภาเมืองหรือสภาชุมชนให้ครบทุกท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลหรือจัดการเกี่ยวกับขยะซึ่งเป็นองค์กรภาค
ประชาชน จัดให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือนไปสู่ชุมชน รณรงค์ให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4) ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย คัดแยกขยะ
5) การมีส่วนร่วมและการตระหนักร่วมตลอดจนการสร้างวินัยของคนในชุมชนจนกลายเป็นวิถีชีวิตเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีส่วนในการจัดการเกี่ยวกับขยะ
6) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้มีโทษประและจาคุกจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดเก็บ
ตามเวลาที่ทิ้งขยะควรรวมไว้ที่เดียว
7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวขบวนให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ลงมือทาให้ดู
- ติดตามผล ตั้งแต่งระดับหมู่บ้านท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ดีอยู่แล้วแต่ขอให้เพิ่มงบประมาณสร้างเตาเผา
ขยะที่ถูกวิชาการ
- อีกมากมายแก่จุดสาคัญฯ การคัดแยกขยะเป็นหนทางที่ดีที่สุด การสร้างวินัยโดยเริมจากครัวเรือนสู่ชุมชน
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของจังหวัดอาเภอท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการด้านขยะมูล
ฝอย/ข้อเสนอแนะ
1) มีการจัดเก็บที่เป็นระบบแต่การนาไปจัดการนั้นต้องยอมรับทุกพื้นที่ยังไม่พร้อมในการกาจัดอย่างเป็น
ระบบ ควรจัดให้เป็นระเบียบและเป็นและเป็นวาระแห่งาติที่กาลังดาเนินการอยู่
2) งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ สถานที่จัดเก็บทาลายขยะ ประชาชนคัดค้านโรงงานกาจัดขยะ
ไม่อยากให้เกิดในชุมชนกฎหมายไม่สามารถใช้ได้จริง ผู้ประกอบการเห็นแก้ตัว
3) ไม่มีสถานที่กาจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
4) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแลอนุรักษ์
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม แนวทางแก้ไ ขคือ ภาครั ฐ ควรจั ด โครงการประชาสั ม พั นธ์ อบรมให้ ความรู้ แ ก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
5) ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการปฏิบัติงาน ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ควรมีโครงการจัดตั้งศูนย์ใน
รูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ เพื่อเข้าระวังแจ้งเบาะแสผู้กระทาความผิด ควรให้มีศูนย์ทุกตาบล เพื่อการ
ปูองกันอย่างถาวร – มั่งคง
6) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแลอนุรักษ์
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม แนวทางแก้ไ ขคือ ภาครั ฐ ควรจั ด โครงการประชาสั ม พั นธ์ อบรมให้ ความรู้ แ ก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
7) การให้ความสาคัญของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น และชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทิ้งขยะมูลฝอยค่อนข้างต่า
จังหวัดอาเภอท้องถิ่นและชุมชน ต้องกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของตนเองและให้ความสาคัญสูง
8) เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อที่จัดเก็บขยะ และการดูแลการเอาใจใส่ยังมีน้อย เพราะเป็นสิ่งของที่ไม่สะอาด
9) ร่วมกันสร้างระบบเชื่อมโยงกับเป็นเครือข่ายทั้งตาบล อาเภอ จังหวัด
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10) ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของจังหวัดคือ ยังไม่มีเอกชน มากมายนัก ที่เข้ารับซื้อ - แปรรูปขยะให้เป็น
ผลผลิตที่ดีอยากให้รัฐบาลชักชวนต่างๆ ประกาศที่มีระบบการจัดการที่ดีมาเป็นแรงจูงใจให้ระดั บจังหวัดด้วย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้วิธีดาเนินการที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป
11) จั ง หวัด ,อาเภอ,ท้อ งถิ่น จะต้องบู รณาการร่ว มกั นเพื่อการนาร่ องให้ กับหมู่บ้า น,ชุมชน ในการ
ดาเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องทุกหมู่บ้านทุกชุมชน โดยท้องถิ่นและฝุายปกครองในระดับดับอาเภอ ร่วม
ดาเนินการปลูกจิตสานักส่งเสริมกิจกรรมในการคัดแยกกาจัดขยะอย่างทั่วถึง

