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รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2558)
1. การดาเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
1) ขยะมูลฝอยเป็นเรื่องสาคัญและใกล้ตัวมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีพของคนในพื้นที่
นั้นๆ ต้องมีแผนดาเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็วควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในที่นั้นเข้าใจถึงพิษภัย
และให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขยะที่เราทิ้งทาลายทุกสิ่ง
2) รัฐบาลไทยควรไปศึกษาการกาจัดขยะของประเทศที่ประสบความสาเร็จในการกาจัดขยะมูลฝอย เช่น
บริษัทของประเทศเยอรมันที่สามารถกาจัดขยะได้ผลอย่างดีมาก เอามาเป็นรูปแบบและมาทาในประเทศไทย
3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้จัดการขยะมูลฝอย
มีการดาเนินการอย่างมีรูปธรรม ลดความซ้าซ้อนและแก้ไขอุปสรรในการกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ง่ายต่อการบริหารจัดการองค์การทั่วประเทศ ควรบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ดีและยั่งยืน
4) เป็นการบริหารที่มีความใส่ใจในการจัดการ
5) ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่สาคัญต่อการพัฒนาเทศชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากพัฒนามาก
เท่าไรการบริโภคินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการบริหารจัดที่ดีในอนาคต
ขยะมูลฝอยจะล้นเมือง ยากต่อการบริหารจัดการอย่างแน่นอน
6) การจัดการขยะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายดีเด่นเพียงใดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้
การจัดการขยะให้ลดลงหรือให้เหลือจัดเก็บน้อยที่สุด รัฐจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
ของขยะจนถึงกองขยะให้ได้ว่ามาจากไหนซึ่งทุกคนรู้ดีแต่ก็แก้ไขไม่ได้เพราะประชาชนยังขาดความรับผิดชอบ
ในการลดขยะเพราะประชาชนส่วนหนึ่งของการจัดการขยะมีหน่วยงานองค์กรที่ต้องดูแลโดยตลอดอยู่แล้ว
หน่วยงานองค์กรเองก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งถ้าทาอย่างนี้และคิดว่าจะแก้ปัญหาขยะได้แต่ไม่เป็ นอย่างนั้น
นับปัญหาขยะที่มีแต่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐหรือหน่วยงานองค์การต้องสร้างความรู้
7) การดาเนินการตาม Road Map ของรัฐบาลค่อนข้างครอบคลุมดีแต่ควรจะให้ความสาคัญกับจังหวั ด
ท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศ
8) การดาเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดี การวางแผนในการกากับติดตาม
เป็นจุดอ่อน เพราะตอนเริ่มต้นก็จริงจังกับทุกองค์กร แต่ปล่อยระยะช่วงหนึ่งก็กลับสู่สภาพเดิม แต่ละองค์กร
ไปมียุทธศาสตร์ของตนองที่ชัดเจน คือไปศึกษาดูงานต่างๆกัน ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ นโยบายดีแต่ทุก
องค์กรต้องทาให้จริงจังต่อเนื่อง
9) นโยบายของภาครัฐได้วาง Road Map ไว้และและสามารถตอบสนองของแต่ละพื้นที่ เป็นโครงการที่
ดีมาก ควรดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และขยะที่เกิดจากเทคโนโลยี
10) ควรให้กระทรวงพลังงานเข้ามาบู รณาการเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยได้ในด้านของพลังงาน
และขยะบางอย่างที่แปรรูปได้
11) รัฐบาลควรเร่งการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ในเรื่องงการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วให้สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ ควรมี
(1) การประชาสัมพันธ์ รัฐบาลควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาโครงการให้ความรู้สร้าง
จิตสานึก ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้ถูกต้องแก้ ประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะ ปัจจุบันการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอยยังมีอยู่น้อยมาก
(2) ภาครัฐควรดาเนินอุดหนุนหรือให้งบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างหรือฟื้นฟู
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขึ้นใหม่ในระดับตาบลหรืออาเภอเพื่อรองรับปริมาณขยะหรือของเสียอันตรายที่
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กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
(3) รัฐบาลควรสั่งการออกกฎหมาย ระเบียบข้อคับ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น อ.บ.ต. ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สภาตาบลอยู่แล้ว ปี พ.ศ. 2537 ในเรื่อง กาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วสามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องในการบริหารจัดการ ควรมีและออกกฎหมาย
กาชับอย่างจริงจังกับท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย
12) สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดาเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพราะขยะมูล
ฝอยถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับชุมชนทุกระดับแต่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนปัญหาขยะ
ขยายตัวและกลายเป็นปัจจัยที่ทาลายความน่าอยู่ของชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะประชาชนทุก
ระดับ ข้อเสนอแนะ
(1) เสนอให้รัฐบาลแบ่งพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศออกเป็นสี ตามระดับความรุนแรงของปัญหา
(2) กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละพื้นที่สี โดยมีตัวอย่างน้าร่องสีละ 1 จังหวัด
(3) หากรูปแบบที่บริหารจัดการขยะที่ประสบความสาเร็จเพื่อขยายผลในโซนเดียวกัน
13) เป็นนโยบายที่มีความสาคัญต่อจังหวัดมากเนื่องจากปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีความต้องการใช้มากขึ้น
ในขณะที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเท่านั้น ดังนั้น การใช้ทรัพยากรของสังคมจึงมุ่งที่ใช้อย่างมีคุณภาพ และ
ใช้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์สูงสุด ของเหลือใช้นี้เป็นขยะสามารถนากลับแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีวินัยในการใช้
ทรัพยากรตลอดจนการนาทรัพยากรเหลือใช้ที่เป็นขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือบริการขยะเพื่อการบริหารจัดการ
เป็นประโยชน์อย่างอื่นต่อไป
14) ภาคประชาชนมีการร่วมมือแต่ยังไม่ครบทุกพื้นที่ ข้อเสนอแนะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในตาบลใน
ชุมชนทุกหมู่บ้านรู้วิธีการคัดแยกหรือเก็บข้อมูล
15) การบริการจัดการขยะมูลฝอยตาม road map ของรัฐบาลคือเป็นนโยบายที่ดี แต่ควรบริการทั้ง 4
แนวทาง จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย มาตรการหลักหรือกฎหมายหลักในการดาเนินงานควบคู่กั นในระดับพื้นที่
ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติขยะแห่งชาติยังไม่มีการประกาศใช้ จึงควรเร่งรัดการประกาศใช้ พรบ. นี้โดยเร็ว
16) มีความตั้งใจจริงแต่เรื่องขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของประชาชน ไม่เห็น
ความสาคัญ ความเอาใจใส่ของทางราชการไม่มีการดูแลเทศบาล อบต. การจัดการขยะแยกเป็นประเภทไว้
แต่การทิง้ ขยะก็ไม่มีประชาชนสนใจ ทิง้ ขยะตามใจ ก็เป็นภาระในการแยกขยะของเสียเป็นเวลานานในแต่ละวัน
17) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ดังนี้
(1) รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยกาหนดเป็นวาระแห่งชาติและกาหนดเป็น
นโยบายรัฐบาล
(2) มีการกาหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเป็น Road map
(3) มีการมอบหมายภารกิจให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆอย่างชัดเจน
(4) มีการบูรณาการทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน
(5) มีการแยกประเภทขยะ เพื่อความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องตามลาดับ
(6) มีการกาหนดขอบเขตในการตรวจติดตาม
(7) ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ รับจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
(8) มีกระบวนการกาจัดขยะที่เหมาะสม โดยประชาชนมีส่วนร่วม
(9) การกาจัดขยะกาหนเป็นวาระจังหวัด มีรูปแบบการจัดการขยะที่ทุกคนให้ความสาคัญ ชัดเจน
(10) นาขยะมาใช้ประโยชน์ เกิดมูลค่าเพิ่ม
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(11) มีการปลูกฝังจิตสานึกในการกาจัดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและเยาวชน
18) เตรียมการถึงขยะมีพิษ ควรได้รับการดูและและแก้ไขจริงจัง ไม่ให้ผลลัพธ์ตกอยู่แก่ประชาชนผู้ไม่มี
ความรู้เท่าถึงการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งานที่ดีมากในการกระตุ้นส่งเสริม
ลงมือทาให้ประชาชนเห็นความสาคัญของปัญหาขยะว่าควรเป็นปัญหาระดับชาติที่ติดสร้างลักษณะนิสัยให้
คนไทยเห็นความสาคัญว่าต้องแก้ไขจริงจังได้แล้ว
19) ควรมีการรณรงค์แบบยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนต่างๆ ต้องเข้มงวด คุ้มครองการจัดตั้งที่แยกขยะ
อาจจะเป็นพื้นที่ว่างนามาใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ
20) ในทางปฏิบัติทาแบบมีแผน ต้นน้า กลาง ปลายน้าทุกภาคส่ ว นร่วมทาไปในทิศทางเดียวกัน
จึงเกิดผลสาเร็จ
21) การดาเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายที่ดีมาก เพราะเป็นหลักการ
ที่ดีในการดาเนินการแลเป็นไปตาม Road map มีระยะเร่งด่วน ระยะปลานกลาง และระยะยาวซึ่งเป็นไป
ตามพื้นที่ คงไม่รุนแรงตามสภาวะในการกาจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาเรื้อรังในบางจังหวัด เพื่อทาประเทศชาติ
ไปสู่ ค วามสะอาดและความสวยงาม ลดมลพิ ษ และภาวะสิ่ ง แวดล้ อ ม เน้ น การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต
2. ช่องทางในการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการกาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น
1) มีการจ้างบริษัทห้างหุ้นส่วนมากาจัดขยะนั้นมีการร่ วมมือกันทั้งภาครัฐ(ท้องถิ่น)กับประชาชน และมี
ระบบการแยกขยะอย่างแน่นอนชัดเจน
2) เข้าร่วมโครงการฯ ตามคาสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3502/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
3) เข้าไปช่วยอาเภอในการแก้ไขปัญหาขยะ และได้ติดตามผลการดาเนินการ ปรากฏว่าภายเวลาไม่กี่
เดือนอดีตนายอาเภอบางแพสามารถแก้ไขปัญหาขยะกองโตของเทศบาลโพหักที่มีมานานหลายสิบปีได้ และ
แก้ ไ ด้ อ ย่ า งถาวร ปั ญ หาขยะต าบลโพหั ก หมดไปถึ ง ทุ ก วนนี้ นั บ เป็ น แก้ ไ ขปั ญ หาขยะที่ น่ า สนใจเป็ น รู ป
แบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง
4) การกาจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีการกาหนดวิธีการบริหารจัดการหลากหลายวิธีการเพื่อนาไปสู่
ขบวนการจัดเก็บอย่างได้ผลซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนที่ให้ความสาคัญ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดพยายาม
วางโครงการรณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทางจนถึงท้องถิ่นหรือตาบลหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5) 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 เครื่ อ งมื อ ก าลั ง คน และสถานที่ จั ด การขยะ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม มี โ อกาสได้ ป ระชุ ม กั บ
นายอาเภอและได้ร่วมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะบนเกาะลันตาซึ่งจัดโดย สมาคม อสม. จังหวัด
กระบี่ ผลจากการดาเนินโครงการของ อสม. ทาให้ตาบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตาได้มีการให้ความรู้ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน
6) ผู้ประกอบการและโรงเรียนเกิดการจัดการต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชน
7) ได้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดทราบดีว่า การบริหารจัดการขยะโดยทาแบบ
องค์การและบูรณาการกันทุกภาคส่วนจึงจะสาเร็จ
8) การดาเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด กระบี่ได้ประกาศนโยบายเน้นวาระเมืองสวยงาน
น้าใส ได้เข้าร่วมโครงการพยายามให้ส่วนราชกการและท้องที่ท้องถิ่นได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
9) ได้เป็นพี่เลี้ยงเขียนโครงการคัดแยกขยะต้นทางให้กับ อปท. ร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดวางหน่วยงานและเป็นคณะกรรมโครงการนี้
10) ปัญหาก็คือ หมั่นติดตามที่ระยะเวลาและเงื่อนไขจังหวัดเยอะมาก
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11) การไม่แน่นอนของเกณฑ์งบประมาณจากส่วนกลาง
12) จากการเข้าร่วมประชุมส่วนราชการในระดับอาเภอท้องถิ่น และได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์กาจัด
ขยะของท้องถิ่น หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีการคัดแยกขยะในต้นทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่กาจัดขยะของท้องถิ่น
13) ได้รับการจัดสรรทางจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการประชุม
14) ได้รับทราบการดาเนินงานโครงการด้านการจัดการขยะมู ลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลตะโกได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการคัดแยกขยะแก่ประชาชนทั้ง 14
หมู่บ้าน ในตาบลตะโก อาเภอทุกตะโก ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและชี้แนะโครงการฯ ก่อนดาเนินการและ
ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมจากวิทยาการของทางองค์การบริหารส่วนตาบล
15) ในฐานะประชาชนในจังหวัด ข้าพเจ้ามีโอกาสรับทราบการดาเนินงานโครงการด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด อาเภอหรือท้องถิ่น และได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ข้าพเจ้าได้รับทราบจากการเข้าร่วมประชุมและศึกษาจากเอกสารที่ได้รับในเวทีการประชุม
16) ทราบจากปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการรายงานของส่วนราชการ ตลอดจนทราบจาก
ภาคเอกชนกลุ่มที่สนใจน าขยะที่มีอยู่เพื่อการแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือกของสังคม วาระการบริห าร
ทรัพยากรที่เหลือใช้เป็นขยะเป็นความจาเป็นต่อการดารงชีวิตของสั งคม ที่ต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพย์สิน
ต่อไป และยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้กลุ่มทุนได้มีการทาโครงการเปลี่ยนขยะที่ทิ้งกลับมาเป็น
ทรัพย์สินของสังคม
17) ทางราชการหน่วยงานจังหวัดเข้าร่วมเป็นพิธีกร อบรมในการให้ความรู้การคิดหรือแยกขยะ
18) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดจันทุบรี และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
19) การเข้าร่วมประชุมกับทางราชการ การประชาสัมพันธ์ขอหน่วยงานต่าง จากสื่อต่างๆ ในฐานะผู้จัด
รายการวิทยุทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเรื่องการเก็บขยะไปออกอากาศเสมอๆ และการร่วมสัมมนา
20) ช่องทางการมีส่วนร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอย
(1) ในฐานะที่เป็นผู้ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีส่วนได้รับทราบข้อมูลการดาเนินงาน
ครบกระบวนการ ทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ปัจจัยส่งออก
(2) ในฐานะเครือข่ายภาคีพัฒนาภาคประชาชน ให้ความร่วมมือโครงการกาจัดขยะร่วมกับจังหวัด
ส่ว นราชการรับ ผิ ดชอบดาเนิน การ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
(3) ในฐานะแกนนาภาคประชาชนเชิงประเด็นอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชน
เมืองให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการกาจัดขยะ อย่างยั่งยืน
(4) จิตสานึกสาธารณะ ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นปัญหามลพิษของโลก ซึ่งเราเป็นมนุษย์
จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน
21) ได้รับทราบและเห็นการทางานทั้งระดับ หมู่บ้าน – ตาบล – อาเภอ – จังหวัด ให้ความสาคัญและ
ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว ให้งบประมาณมาดาเนินการ – วิธีการ แก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
22) สื่อวิทยุ,โทรทัศน์เข้าร่วมโครงการโดยเข้าไปเป็นสมาชิกร่วมแยกขยะในครัวเรือน
3. สาเหตุสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมที่เหมาะสม
1) ไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่เทศบาล อบต. นาไปเททิ้งไว้โดยไม่มีการกาจัด
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน แมลงสาบ สารพัดแมลง และเกิดภาพอุดจาดตาแก่ผู้พบเห็น ราษฎรที่อยู่ใกล้
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รังเกียจ ได้รับความเดือดร้อน ทาให้ขยะเป็นที่น่ารังเกียจจะไปสร้างบ่กาจัดขยะที่ไหนก็ไม่มีผู้คนยอมรับ
มีแต่ร่วมกันขับไล่กองขยะ
2) ปริมาณขยะชุมชนเกิดขึ้นมีแนวโน้มสูง การกาจัดไม่ถูกสุขลักษณะ อปท. กาจัดอย่างไม่ถูกหลัก
วิชาการ/ขาดประสิทธิภาพ ขาดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่มีสถานที่กาจัดขยะที่เป็นศูนย์รวมท้องถิ่น
ขยะไม่ถูกหลักการ
3) องค์กรท้องถิน่ มีหน้าที่แต่ไม่เป็นผู้นาให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างมีระบบร่วมกัน
4) ในปัจจุบันการคัดแยกขยะที่ยังไม่ได้ผล เพราะความมักง่ายของคนไทยการไม่มีจิตานักของความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสังคม การขาดจิตสานึกของคน การขาดวินัยของคนมันยากที่จะบรรลุเปูาหมาที่ตั้งไว้ ดังนั้น
มีหลายหน่วยงานพยายามปลูกฝังจิตสานักให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักแยกแยะความคิดให้ผ่านสถานศึกษา
และผ่านท้องถิ่นรณรงค์อย่างต่อเนื่องถึงวิธีการคัดแยกขยะ และภาคประชาชนได้รณรงค์การรักสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านผู้นาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5) สาเหตุสาคัญของ ขยะ คือ คนเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อยากได้ก็ซื้อ ไปตลาดมือเปล่า กลับมา
ก็มีถุงต่างๆ กลับมามากมายใช้เสร็จก็ทิ้ง ผู้กระกอบการเองก็เอาแต่ได้ ตลาดนัดหรือ ที่มีงานกิจกรรมต่างๆ
เทศบาลดูแลอยู่แล้ว คนขาดความรู้ในการนาสิ่ง เหลือใช้มาคัดแยกเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป สถานที่ทิ้งหรือ
จัดการขยะมีจากัด ไม่นาระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการขยะ ประชาชนรังเกียจที่จะให้สร้างโรงงาน
ขยะในชุมชน การทิ้งขยะมูลฝอยและการกาจัดขยะไม่ดีเท่าที่ควร การคัดแยกขยะยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าไร และยังมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่ชาวบ้านนาขยะมาทิ้งเพื่อรอให้รถขยะมากาจัด ไม่มีการทาความสะอาด
บริเวณที่ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งให้ดอี ีกด้วย
6) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนต่อปี ในมุมมองของ
ผู้ตรวจต้องให้ภาครัฐกับประชาชนก่อเกิดการจัดการขยะ กฎระเบียบของภาครัฐต้องปรับปรุงและไม่ขัดแย้ง
กันเอง เทคโนโลยีแบบพร้อมผสานต้องนามาใช้
7) สาเหตุสาคัญปัญหาขยะมูลฝอย เป็นพื้นฐานชีวิตที่ขาดระเบียบในการดูแลและวินัยในการับผิดชอบ
หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการไม่ได้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งการทิ้งและการกาจัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น
ขาดการวางแผนและควรเน้นนโยบายทุกเรื่องอย่างเดียว อีกทั้งหน่วยงานขาดองค์ความรู้การจัดการขยะเป็น
ระบบ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ปัญหาจึงมากมาย ขอให้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง บ้านเมืองจะได้สะอาด
8) การขาดจิ ต ส านึ ก ของคนในพื้ น ที่ และภาครั ฐ เอกชน ประชาชน สามหน่ ว ยงานนี้ ต้ อ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพไว้ให้เหมาะสมกับในท้องถิ่น
9) การที่ ป ระชาชนยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการคั ด แยกขยะ แล้ ว ไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จเรื่ อ งการดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ งๆ ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ขยะใน
ครัวเรือนในแต่ละวัน แทบไม่จาเป็นต้องนามาทิ้งลงขยะของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเพราะ
สามารถนามาคัดแยก ฝังกลบหรือทาลายได้ตามบริเวณบ้านและสวน ทั้งนี้รัฐต้องสนับสนุนในการให้ความรู้
ทางวิชาการในเรื่องการจัดการขยะกับประชาชน
10) ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันอันตรายจากขยะมูลฝอย
ผลกระทบต่อสภาวะและการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอย
11) ประชาชนไม่รู้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยมีต้นทุนของการบริหารและประชาชนไม่มีส่วนรับผิดชอบ
มากพอ จนกลายเป็นภาระของตัวเอง ประชาชนเข้าใจว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นอานาจหน้าที่
และบทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ผลกระทบ
ต่อชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
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13) ภาครัฐและ อปท. ให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอยปริมาณมากขยะในแต่ละวันและการจัดการขยะมูล
ฝอยเบื้องต้น ประชาชนมักง่ายมีความคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะต้องรับผิดชอบ ต้องอบรมให้เข้มงวดทั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนให้รู้หน้าที่ของตนเอง
14) ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และขาดวินัยในการจัดเก็บขยะของเหลือใช้
ควรกาหนดให้มีถังขยะแยกประเภทในแต่ละชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะภายในบ้าน รูปแบบการ
จัดเก็บควรมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยการเน้นการบริหารจัดการประโยชน์ของขยะเหลือใช้ ตลอดจนการ
สร้างปัจจัยจงใจแก่ประชาชนให้ความร่วมมือกันต่อการบริหารจัดการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด การประสาน
ผลประโยชน์ระหว่าง อปท. มีมีปริมาณขยะในความรับผิดชอบของตนเอง เช่นจัดศูนย์แปรรูปขยะให้เกิด
ประโยชน์ขึ้น จัดรูปแบบการบริหารผลประโยชน์แบบ win – win
15) เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมขยะตามปริมาณและประเภทของขยะ
16) ในแต่ละจังหวัด กาหนดสร้างโรงไฟฟูาจากขยะ โดยร่วมมือกับชุมชนและเอกชน
17) การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดจั นทบุรีมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมตามแบ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะ
- ภาครัฐควรให้การสนับสนุนแผนการปรับปรุงพื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
โดยเร็ว ปัจจุบัน จันทบุรี มีบ่อฝังกลบขยะจานวน 19 แห่ง
- การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะแบบรวมศูนย์ของจังหวัดที่มีขนาด size S ไปพร้อมๆ กับ
จังหวัดขนาดใหญ่ เช่น การส่งเสริมให้ เอกชน เป็นผู้ลงทุนและดาเนินการ การอนุญาตใช้พื้นที่เป็นต้น
- ควรมีมาตรการให้ อปท. วางระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยตั้งแต่ ต้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับการ
คัดแยกขยะชุมชน
18) ปัญหาประชาชนไม่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะ หน่วยงานยังไม่ได้จัดการขยะคัดแยก ประชาชนไม่มี
ระเบียบวินัย การไม่ฝึกฝน ประชาชนขาดจิตสานึกและขาดความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และต้องกาจัด
โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
การเก็บขยะควรจะทาดังนี้
1. เสริมสร้างวินัยให้กับประชาชนทางโรงเรียน
2. การวางมาตรการกับขยะการแยกประเภท
3. รถขนขยะควรแยกประเภท
19) ปัญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ดังนี้
1.1 การขาดวินัยของคนในชุมชน ขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน
1.2 การขาดจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วม
1.3 ค่านิยมของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปและเป็นสังคมบริโภคนิยม
1.4 ขาดมิติการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง
1.5 การจัดการขยะปัจจุบัน เป็นภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถูกต้องเพียงพอ
20) รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมดังนี้
2.1 รื้อฟื้นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่รวมกลุ่ มกัน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อร่วมกัน
ประกอบอาชีพสร้างผลผลิตของผลประโยชน์และเพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนรวมที่มาแต่เดิมให้มาร่วมแก้ไข
ปัญหาขยะ การจัดการขยะ การรักษาระบบนิเวศชุมชน การอนุรักษ์แหล่งน้าธรรมชาติและมลพิษทางอากาศ
2.2 กาหนดแนวทางการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ในรู ป แบบของการร่ ว มทุน ก าหนดกฎระเบียบ การประสานความร่ว มมือ การขอความช่ว ยเหลื อจาก
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หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบขอความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จั ด เวที
เสวนาการสนับสนุนงบประมาณ และการพัฒนาเพื่อกาจัดขยะจัดการขยะอย่างยั่งยืน ใช้องค์ ความรู้จาก
ต้นแบบอืน่
2.3 แสวงหาปัจจัยสนับสนุนการดาเนินงานสู่ความสาเร็จ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
21) สาเหตุหลักของปัญหาสาคัญของจังหวัด คือ
๑) วิธีเดิมคือ มีที่ทั้งเป็นลานเทขยะและฝังกลบ ปัจจุบันมีการให้ความรู้โดยให้ใช้วิธีคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางที่บ้าน ชุมชน แบบศูนย์รวมมีหน่วยงานของรัฐให้ความรู้ใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เพื่อความ
เหมาะสมตามท้องถิ่น ให้เหมาะกับวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน
2) ปัจจุบันขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่าทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงบทสุดท้าย ร่วมกันกับทาง
ราชการที่ส่งเสริมงบประมาณลงมาให้แก้ไขปัญหาเพื่อความเหมาะสมเป็นรายท้องถิ่น
3) หลายอาเภอ สามารถใช้ระบบฝังกลบยังได้อยู่เพราะมีพื้นที่ห่างไกลชุมชนและกาจัดได้ง่าย
2๒) การสร้างวินัยคนในพื้นที่ชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กของ อ.ป.ท ให้รู้จักการทิ้งขยะ
แยกขยะพร้อมกับจัดทาถังขยะ แยกถังขยะให้พอเพียงกับชุมชน
2๓) สาเหตุสาคัญของขยะมลพิษ คือ จิตสานักของประชาชนและค่านิยมของผู้บริโภครูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม
- การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีสร่งจิตสานักและสร้างวินัย
ในรูปแบบกิจกรรมให้ชุมชนรู้จักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและลดปัญหาในการนาไปกาจัด
- การจัดการขยะแบบศูนย์รวม นับว่าเป็นวิธีการที่ดีสามารถประเมินความรุนแรงของปริมาณขยะ
ในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการได้โดยมีเจ้าภาพในการดาเนินการอย่างถูกวิธี
- การปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อรองรับขยะมูลฝอย
ในอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเป็นวิธี
2๔) วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2๕) สาเหตุสาคัญของปัญหาขยะมูลฝอยจากความไม่ตระหนักของประชาชนและปัญหาการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงปัญหา และการไม่
ร่วมกันคิดร่วมกันทา
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) สร้างวินัยของคนในชุมชนมุ่งสู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยอยู่ตั้งแต่
ต้นทางจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ทั้งจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน
หรือทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) ใช้วิธีแบบโบราณ บ้านใครบ้านมัน แยกขยะ เอาขยะที่แยกไปขาย ที่เหลือขายไม่ได้กาจัดเองใน
บริเวณบ้านตนเองโดยการฝังกลบไม่ให้มีขยะออกภายนอกบ้าน ยกเว้นในบริเวณชุมชนที่ไม่มีที่กาจัดขยะเป็น
หน้าที่ของท้องถิ่นในการเก็บขยะ ซึ่งจะมีขยะเหลือน้อยที่สุดที่ท้องถิ่นต้องทาการเก็บขน โดยเก็บขนไปยังที่
กาจัดที่ถูกสุขลักษณะ ท้องถิ่นมีหน้าที่จ่ายเงินตามจานวนน้าหนักขยะ โดยศูนย์กาจัดขยะกลายเป็นเงิน ยิ่งถ้า
รัฐบาลช่วยรับซื้อขยะกลับขยะจะยิ่งมีราคา ทาไม่มีใครทิ้งขยะ ทุกคนจะเก็บขยะเอาไปไว้ขาย ก็จะทาให้ขยะ
ที่ออกสู่โลกภายนอกมีน้อยมากการกาจัดขยะก็จะทาได้โดยง่าย
4) ได้และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเป็นต้นแบบของการจัดการถ้าในเกิดความต่อเนื่อง
และช่วยกันโดยปริยาย
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5) การรณรงค์ ให้ประชาชนรับผิดชอบต่อการคัดแยกขยะในครอบครัวให้เป็นแบบอย่าง เบื้องต้นจะเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งมากและได้ ผ ลดีม ากต่อ ชุ มชน โดยเฉพาะการคิด แยกขยะจากถุ ง พลาสติด และคั ดแยก
วัตถุมีพิษ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยให้มีหน่วยงานที่คอยเป็นทีมพี่เลี้ยงหรือการบริหารให้ครบ
วงจรจะช่วยแก้ปัญหาได้มีระดับหนึ่ง
6) ปัจจุบันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ลุกขึ้นมาจัดการขยะโดยชุมชนเองโดยการรณรงค์ การใช้
ถุงผ้าไปจ่ายตลาด มีการกาหนดถนนปลอดขยะ มีการสร้างแรงจูงใจในการนาขยะมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
7) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหน่วยงานสาคัญที่ต้องเข้ามามีบทบาทในเร่าองการจัดการขยะของตนเอง
โดยได้รับการสนับสนุนของงบประมาณตามความเหมาะสมของภาครัฐภาครัฐคอยกากับดูแลการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
8) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถจัดการได้ทุกคนสามารถทาได้ กานัน ผู้ ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรี นายก อบต.
ควรจะร่วมมือกัน กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขาดจิตสานักในการบริหารจัดการ ฝังกลบ จัดที่สาธารณะในหมู่บ้าน
แต่กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขาดการพัฒนาความรู้แต่ละตาบล ไม่เข้มแข็งขาดความร่วมมือรอคาสั่งจากอาเภอหรือ
จังหวัด ต้องให้ทุกคนรักบ้านเกิด
9) เป็นบางพื้นทีท่ มี่ ีผู้นาเข้มแข็ง ภาครัฐจะต้องสร้างบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในเขตชุมชน
10) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ทุกบ้านมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ และกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไปกาจัดให้ถูกวิธี
11) ควรให้คัดแยกตั้งแต่ในบ้าน ขยะที่มีราคา ขยะเปียก ขยะแห้งเพื่อลดปริมาณขยะ
12) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยขุมชนเองได้เป็นอย่างดี เพราะที่ตั้งครัวเรือน
ส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านมีพื้นที่เพียงพอที่จะทาการคัดแยกขยะ และฝังกลบหรือทาลายได้โดยไม่ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น ซึ่งจะเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการจัด เก็บและทาลายของเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนตาบล
13) ปัจจุบันความเห็นว่าหมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนเป็นอย่างดี โดย
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนราคาญให้แก่ผู้อื่น
14) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเองได้ โยการจัดตั้งเป็นชมรม
หรือ เป็นสมาชิกสุขภาพในระดับตาบล ระดับอาเภอและระดับจังหวัด แต่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือ
อปท. เป็นพี่เลี้ยงในช่วยเริ่มต้นเพื่อให้ชมรมหรือสมาชิกสุขภาพได้เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันแล้ว
เสนอเป็นแผนของชุมชนเพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและ อปท. ต่อไป
15) ถ้าต่างตนต่างทาอาจมีต้นทุนการจัดการสูง แต่หากมีการรวมกลุ่มชุมชนได้แล้วทาการบริหารที่อยู่บน
พื้นฐานของต้นทุนจัดการที่ต่า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี และการใช้วิธีร่วมทุนการจัดการกับเอกชนที่สนในการ
ใช้ประโยชน์จากขยะได้เป็นสิ่งที่ดี
16) ได้มกี ารจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนผู้ดูแลขยะ
17) ชุมชน/หมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยชุมชนเอง ปัจจุบันมีหลาย
พื้นที่ ที่ชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและขยายผลในบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ อาทิ
ธนาคารขยะชุมชน หรือ นารายได้จากขยะที่คัดแยกไปจัดการเป็นสวัสดิการชุมชน
18) ทุกหมู่บ้านชุมชนควรมีส่วนร่วมโดยการแยกขยะแต่ละควรเรือน และฝังให้ถูกที่ ควรฝึกอบรมบุคคล
ในครอบครัวให้มีวินัย
1) ทุกชุมชนควรมีการประชุมและให้ความเข้าใจในการแยกขยะ
2) ควรให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบว่าขยะมีราคาถ้าได้แยกให้ถูก
3) ควรให้ทุกครอบครัวได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง
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19) ต้องปลูกจิตสานึกของประชาชนให้มีความรู้และความรับผิดชอบช่วยเหลือร่วมกัน
20) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเองแบบมีส่วนร่วมตามที่ได้
ตอบไปแล้วในข้อที่ 3
21) ทุกหมู่บ้านมีระบบคัดแยก – ท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงอาเภอเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนบริหารตนเองได้แล้ว
ขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่ามากกว่าของเสียต่างๆ แล้วสามารถทาเป็นภายได้บุคคล ชุมชน ท้องถิ่นได้เองแล้ว
22) ชุมชน มีความสาคัญมากที่สุดในการคัดแยกขยะถ้าเริ่มต้นจากครัวเรือน อาจจะมีการประกวด
หมูบ่ ้านปลอดขยะทุกๆ เดือน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
23) ได้เห็นได้จากการให้ความร่วมมือ ของชุมชนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการแยกขยะ ดีและเสีย
โครงการรับซื้อขยะดีเพื่อรีไซเคิล
24) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชมชน บางพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยชุมชนดาเนินการเป็นโครงการกองทุนขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบ “กองทุนขยะมูลฝอย”
มีคณะกรรมการชุมชนดาเนินการร่วมกับท้องถิ่น อบต. ในพื้นที่ สมาชิกในชุมชนคัดแยกขยะต้นทางทุก
ประเภทนาขยะไปขายให้กองทุนขยะนาเงินเข้ากองอย่างต่อเนื่องนาเงินเข้าฝากในรูปแบบธนาคารขยะชุมชน
โดยการขับเคลื่อนของจังหวัดในภาระกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
25) ชุมชนมีความสามารถจัดการได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
5. แนวทางและมาตรการในการตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยใน
ชุมชน กากอุตสาหกรรมกากกัมมันตรังสีของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ของจังหวัด อาเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ต้องมีหน่วยงานเฉพาะตรวจอย่างจริงจังและเอาผิดถึงที่สุดเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิต และผู้ที่อยู่
อาศัยไม่ทราบข้อเท็จจริงต้องเป็นผู้รู้จึงจะทาได้
2) ควรติดวงจรปิดให้มากที่สุด ควรจัดทีมออกตรวจติดตามการที่มีขนขยะนอกพื้นที่นามาทิ้งในพื้นที่
ควรแก้ไขกฎหมายให้เพิ่มโทษแก่ผู้นาขยะไปทิ้งที่สาธารณะ
3) กาหนดเขตพื้นที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอยอยู่ ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้าชุมชน บนที่สูง/เนินเขาในพื้นที่ที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์รวมของเสียอันตรายชุมชน อปท. มีหน้าที่รวบรวมของเสียอันตรายเพื่อสิ่ง
ต่อไปยังศูนย์รวบรวม ตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง
4) ให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
5) การสร้างกฎเมืองหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นถือเป็นแบบอย่างได้ ครอบคลุมทั้ง
การทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆ
6) เรื่องนี้ต้องผลักดันให้ อปท. ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการขนส่ง การจัดเก็บ การ
ทาลายและต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานได้รับทราบ
7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหมั่นลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบสม่าเสมอ หากพบผู้กระทา
ความผิดต้องรีบดาเนินการตามกฎหมายทันที
8) แนวทางสาคัญ กากับ ติดตามเป็นระยะทุกท้องที่ ไม่หยิบหมู่บ้านที่สาเร็จมาประชาสั มพันธ์จุดเดียว
จัดเรียงลาดับการติดตาม ตาบล หมู่บ้าน หรือในท้องถิ่นแต่ละองค์กร
9) จังหวัดมีนโยบายที่ชัดเจนทนรับกับรัฐบาล อาเภอและ อปท.ออกเทศบัญญัติและดาเนินการและ
กฎหมายให้ ประชาชนมีส่วนร่วมเป็ นผู้ดูแล ตารวจในพื้นที่และชุมชนต้องช่วยเหลื อภาครัฐ ทุกพื้นที่และ
สนับสนุนภาครัฐแบบบูรณาการและทางานเชิงรุกและเชิงบวก ส่วนขยะที่เป็นของเศษทุกปราการเท่าที่ทราบ
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นาส่งบริษัท กาจัดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของภารประชาชน ได้ประกาศหรือแนะนาให้เก็บหรือแยกออกไว้ต่าง
นาส่งเทศบาลได้ หรือประกาศ แต่ก็ปลูกจิตสานึกของภาคประชาชนให้เกิดยามตระนักส่วนนี้ได้มากขึ้น
10) กาหนดระเบียบแนวปฏิบัติและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝุายได้รับทราบ ให้แต่ละท้องถิ่นจัดให้มี
สถานที่รองรับขยะและกาหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บังคับใช้ทางปฏิบัติทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
11) ควรมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และควรมีการ และควรมีการลงโทษทางกฎหมายอย่าง
จริงจังถ้าเป็นของเสียที่เป็นอันตรายควรตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และลงโทษโดยเด็ดขาด
12) ควรจัดตั้งศูนย์ในรูปคณะกรรมการระดับต่างๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาแทน
ภาครัฐในการแจ้งผู้กระทาผิด ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยของเสียที่เป็นอันตรายต่อชุมชน
13) ข้อเสนอแนะเพื่อปรึกษาหรือสมควรจัดตั้งศูนย์ในรูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ โดยมาจาก
ประชาชนเป็นตัวแทนขอภาครัฐในการแจ้งผู้กระทาความผิดด้านขยะมูลฝอย
14) อาเภอหรือ อปท. ควรใช้เครือข่ายภาคประชาชน เช่น ชมรม หรือ สมัช ชาสุขภาพ ตาบล/อาเภอ
เป็นผู้เผ้าสังเกตและตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย
– โดยจังหวัดหรือภาครัฐต้องกาหนดให้ผู้รับเหมาเอกชนรับจ้างกาจัดขยะมูลฝอย
– จ าแนกสี ร ถตามประเภทของขยะมู ล ฝอย เช่ นขยะทั่ว ไป ขยะรีไซเคิล กากอุ ตสาหกรรม
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อให้ชุมชนสังเกตได้ง่าย
– และกาหนดเบอร์โทรศัพท์รับเหตุขยะภายในจังหวัด
– รวมทั้งประชาสัมพันธ์จุดที่ทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ชัดเจน
15) จาเป็นหากมีผู้กระทาผิด การยึดมาตรการทางกฎหมายยังมีความจาเป็นสาหรับสังคมโดย แต่ก าร
สร้ างปั จจั ย จู งใจในการดุแลขยะฝอยของประชาชนจะเป็นสิ่ งที่ดี การดูแลแบบมีส่ ว นร่ว มตลอดจนการ
ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ และกากของเสียที่อันตราย
16) ให้คณะกรรมการในชุมชนหมู่บ้านดูแลของเสียอันตรายให้จัดที่เก็บเป็นที่ไว้ให้ใส่ของเสียมีหมู่บ้าน
ละหนึ่งจุด
17) การออกประกาศ มาตรการในการควบคุมและการดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูล
ฝอย กากอุตสาหกรรมการกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ แม้ ว่าจะยังไม่มี พรบ. ขยะมูลฝอย
แห่งชาติ แต่ก็สามารถใช้กฎหมาย หรือ พรบ. อื่นๆ ในการสร้างมาตรการกากับได้ เห็นด้วยและให้ปฏิบั ติกัน
อย่างจริงจัง
18) ควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา มีมาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติ
19) มาตรการในการตรวจสอบและดาเนินการทางกฎหมายผู้ลักรอบทิ้งขยะ ดังนี้
1) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับผิดชอบ ดูแลเป็นหูเป็นตามเฝูาระวังผู้ลักลอบทิ้งขยะ
2) กาหนดผู้ประกอบการที่ผลิตขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อปฏิบัติตามในขั้นตอนการ
กาจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธี
3) ดาเนินการตามกฎหมายหากมีการฝุาฝืน
4) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการกาจัดขยะพิเศษ ขยะอันตราย
5) กาหนดแนวทางปูองกันปัญหาอย่างเป็นระบบในระยะยาว
20) เห็นด้วยอย่างยิ่ง ท้องถิ่นมีเทศบัญญัติและตรวจตราตลอดเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ที่จังหวัด
บึงกาฬยังมีปัญหากากอุตสาหกรรมน้อยมาก แต่ยังไม่ส่งพิษภัยแก่ส่วนรวมใกล้เคียงมากนักพอรับได้ไม่มีกาก
กัมมันตรังสี หรือขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ทาจัดได้ดีโดยบริษัทเอกชนรับจ้างที่มีคุณภาพ
21) การทางานแบบบูรณาการของทุกๆภาคส่วนมีประโยชน์มากเช่น อ.ป.ท ควรทางานกับอุตสาหกรรม
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จังหวัด เพื่อทราบข้อมูลว่ามีโรงงานไหนมีขยะที่เป็นพิษ หรือไม่อย่างไร
- ควรให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานเหล่านั้นทุก 1 สัปดาห์แล้วรายงานให้ทราบว่าโรงงานเหล่านั้น
ได้ทิ้งขยะที่มีภัยแก่ชุมชนหรือไม่
22) ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ช่วยสังเกตการณ์
23) มาตรการในการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมาย ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบติดตามและแก้ปัญหา ในทุกระดับ
24) ดาเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนกากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสีของเสีย
อันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ทาให้เกิดมลพิษมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เทศบาล ควรจัดต้องออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และออกขอบัญญัติในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ข้อบัญญัตินั้นต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ
25) ให้มีการออกกฎหมายกับผู้ที่ฝุาฝืนในการทิ้งขยะอย่างจริงจัง
6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
1) มีมาก ถ้าทางท้องถิ่นจัดการทิ้งแยกขยะให้จัดเจน ก็จะดาเนินการไปสู่การจัดการได้ง่าย
2) - สร้างจิตสานึกด้วยการประชาสัมพันธ์
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
- โครงการธนาคารขยะ
- ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริหารที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
3) สร้างจิตสานึกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นและเมื่อเข้าใจแล้วประชาชนจะเป็นผู้สอดส่องดูแลในพื้นที่
ของตนเอง สร้างจิตสานึกความเป็นชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการลดขยะใน
ชุมชน สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขขยะผลักดันให้มีกฎกติกาชุมชน สร้างกลไกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล
4) กาหนดนโยบายของชุมชนหรือหมู่บ้านเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือโดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยเป็น
ผู้ประสานงานบริษัทห้างร้านมารับซื้อขยะ เพื่อรีไซเคิลอย่างสม่าเสมอจะได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
5) การกาหนดทิศทางของการพัฒ นาชุมชนด้านชุมชนช่วยตนเองให้ในชุมชนมีส่ว นร่วมแสดงความ
คิดเห็นและกาหนดเปูาหมายร่วมกับจะทาให้เกิดความยั่งยืน
6) กากับและติดตามเสนอแนะแนวทางการปูองกันและแก้ไขได้ ขอให้ทาจริง ประชุมชี้แจงนโยบายและ
ให้หมู่บ้านหาวิธีการเองพร้อมได้รับการชี้แนะตลอด
7) ทุกภาคส่วนบูรณาการให้ความรับชุมชนให้มากขึ้นและทาแบบเชิงรุกอย่างจริงจัง
8) จัดตั้งสภาเมืองหรือสภาชุมชนให้ครบทุกท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลหรือจัดการเกี่ยวกับขยะซึ่งเป็นองค์กร
ภาคประชาชน จัดให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือนไปสู่ชุมชน รณรงค์ให้มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
9) ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย คัดแยกขยะ
10) ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ควรได้รับความรู้จากการอบรมหรือประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดี
ด้านการลงทุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11) ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน
– ชุมชนส่วนใหญ่จะเชื่อฟังผู้นาหมู่บ้านเช่น กานัน
– ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน รัฐต้องมีการสั่งการให้ผู้นาชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลดปริมาณอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปลูกจิตสานักที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12) ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเนื่อง
1) ประชาชนเข้าใจเรื่องขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อชุมชน
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2) ประชาชนได้ประโยชน์ขยะมูลฝอย เช่น รายได้จากขยะ หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากโรงงาน
ไฟฟูาจากขยะ
3) ชุมชนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานบริการจัดการขยะ ทาให้คนในชุมชนราคาภูมิใจ
13) การมีส่วนร่วมและการตระหนักร่วมตลอดจนการสร้างวินัยของคนในชุมชนจนกลายเป็นวิถีชีวิตเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีส่วนในการจัดการเกี่ยวกับขยะ
14) รณรงค์ให้มีการดูแลทรัพยากรที่จาเป็น
15) เริ่มต้นที่ตนไปสู่ การเริมคัดแยกขยะในครอบครัวตนเอง ขยายผลรวมตัวกับชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ
16) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้มีโทษปรั บและจาคุกจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
จัดเก็บตามเวลา ที่ทิ้งขยะควรรวมไว้ที่เดียว
17) ให้ปลูกจิตสานักในการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องโดยการให้ความรู้ รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
18) สร้างระบบการเรียนรู้ชุมชนด้านปูองกันและแก้ ไขปัญหาขยะคือ ร่วมคน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสรุป
บทเรี ย น ร่ ว มรั บ ผลผลิ ตผลประโยชน์ วางระบบการพึ่งตนเอง จัดการตนเอง เป็นกลไกทางธรรมชาติ
หลากหลายมิติ เช่น มิติการสร้างอุดมการณ์ มิติด้านการพัฒนาคุณค่าและศักดิ์ ศรียกย่องเชิดชู ให้ประชาชน
รวมกลุ่มกันในรูปของคณะกรรมการ ให้เกิดปัจจัยการบริหารจัดการที่ครบถ้วนคือ คน/เงิน/วัตถุดิบ/วิธีการ
และหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการกากับติดตามการดาเนินงาน รวมทั้งการเชื่อมโยง
กับภาคเครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ ผลงานได้รับการยกย่องชมเชยเป็นต้นแบบ
19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวขบวนให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ลงมือทาให้ดู
– ติดตามผล ตั้งแต่งระดับหมู่บ้านท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด ดีอยู่แล้วแต่ขอให้เพิ่มงบประมาณสร้าง
เตาเผาขยะที่ถูกวิชาการ
– อีกมากมายแก่จุดสาคัญฯ การคัดแยกขยะเป็นหนทางที่ดีที่สุด การสร้างวินัยโดยเริ่มจากครัวเรือนสู่ชุมชน
20) หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการดาเนินการโดยให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีชุมชน
ลดขยะใช้ขยะให้เป็นประโยชน์ลดปริมาณขยะครัวเรือนอย่างจริงจัง ปลูกจิตสานึกประชาชนให้รู้จักข้อดี
ข้อเสียและวิธีการการลดปริมาณขยะ สร้างวินัยให้ชุมชนมีระเบียบวินัยที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน
21) ด้านการรวมกลุ่มในรูปคณะกรรมการ
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของจังหวัดอาเภอท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการด้านขยะ
มูลฝอย/ข้อเสนอแนะ
1) มีการจัดเก็บที่เป็นระบบแต่การนาไปจัดการนั้นต้องยอมรับทุกพื้นที่ยังไม่พร้อมในการกาจัดอย่างเป็น
ระบบ ควรจัดให้เป็นระเบียบและเป็นและเป็นวาระแห่งชาติที่กาลังดาเนินการอยู่
2) การจัดขยะพื้นที่จังหวัดราชบุรี ชุมชนขาดความมีวินัยและระเบียบการจัดการขยะที่ถูกวิธี เห็นสมควร
สร้างวินัยและออกระเบียบกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่ชุมชน
3) ไม่มีการวางแผนให้ประชาชนร่วมกันอย่างจริงจัง สม่าเสมอยั่งยืน
4) รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณในการอบรมและการศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น ให้ชาวบ้าน
มีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดาริต่างๆ ทั้งใกล้และไกล เพื่อให้เกิดความรู้ในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้เกิดผลในการทางาน ในการดาเนินชีวิตได้กล่าวมาแล้วทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ
5) ปัจจุบันภาครัฐชอบที่จะใช้วิธีการสนับสนุนงบประมาณผ่านหลายๆ หน่วยงานมาเพื่อรณรงค์การให้
ความรู้ และผลกระทบของขยะมู ล ฝอยขยะมีพิษขยะติดเชื้อโดยผ่านเด็กหรือเยาวชนโดยถือเอาเงินเป็น
ตัวกาหนดโครงการพอเงินหมดโครงการที่ทาก็ยุบหรือยกเลิกไป ซึง่ ขาดความต่อเนื่อง
6) งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ สถานที่จัดเก็บทาลายขยะ ประชาชนคัดค้านโรงงานกาจัด
ขยะไม่อยากให้เกิดในชุมชนกฎหมายไม่สามารถใช้ได้จริง ผู้ประกอบการเห็นแก่ตวั

- ๑๔ -

รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2558)
7) ปัจจุบันหน่วยงานองค์กรที่เข้าใจปัญหาขยะอย่างเป็นระบบยังไม่เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างแท้จริงเวลาปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
8) ปัญหาที่สาคัญ ชุมชนและท้องถิ่นจะคุยในเรื่ องงบประมาณตลอด ไม่ได้คิดกระบวนการว่าแต่ล ะ
ชุมชนทาอย่างไร
9) ต้องการสนับสนุนของภาครัฐและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ
10) ขาดการประชาสัมพันธ์และไม่มีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
11) การบังคับใช้กฎหมาย เทศบาลบัญญัติ ข้อบัญญัติไม่จริงจังอย่างต่อเนื่อง
12) ไม่มีสถานที่กาจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
13) ประชาชนขาดจิตสานึกที่ดี ไม่มีระเบียบวินัย
14) สถานศึกษายังไม่มีการดาเนินงานที่เป็นระบบและไม่มีการให้ความรู้ ฝึกความมีระเบียบวินัยในการ
กาจัดขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
15) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแล
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
16) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการขยะจากภาครัฐโดยตรงแนวทางแก้ปัญหา คือ
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการขยะลงมายังจังหวัด อาเภอ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
17) ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการปฏิบัติงาน ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ควรมีโ ครงการจัดตั้งศูนย์ใน
รูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ เพื่อเข้าระวังแจ้งเบาะแสผู้กระทาความผิด ควรให้มีศูนย์ทุกตาบล เพื่อการ
ปูองกันอย่างถาวร – มั่งคง
18) ต้องการสนับสนุนของภาครัฐและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ
19) ขาดการประชาสัมพันธ์และไม่มีความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
20) การบังคับใช้กฎหมาย เทศบาลบัญญัติ ข้อบัญญัติไม่จริงจังอย่างต่อเนื่อง
21) ไม่มีสถานที่กาจัดขยะที่ได้มาตรฐาน
22) ประชาชน บ้าน ขาดจิตสานักที่ดี ไม่มีระเบียบวินัย
23) สถานศึกษายังไม่มีการดาเนินงานที่เป็นระบบและไม่มีการให้ความรู้ ฝึกความมีระเบียบวินัยในการ
กาจัดขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
24) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแล
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
25) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการขยะจากภาครัฐโดยตรงแนวทางแก้ปัญหา คือ
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการขยะลงมายังจังหวัด อาเภอ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
26) ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการปฏิบัติงาน ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ควรมีโครงการจัดตั้งศูนย์ใน
รูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ เพื่อเข้าระวังแจ้งเบาะแสผู้กระทาความผิด ควรให้มีศูนย์ทุกตาบล เพื่อการ
ปูองกันอย่างถาวร – มั่งคง
27) การให้ความสาคัญของจังหวัด อาเภอ ท้องถิ่น และชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทิ้งขยะมูลฝอย
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ค่อนข้างต่า จังหวัดอาเภอท้องถิ่นและชุมชน ต้องกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของตนเองและให้ความสาคัญสูง
28) ยังขาดทีมงานในอาเภอ ตาบลชุมชนดาเนินการรับผิดชอบอย่างจริงจัง
29) 1. การยังไม่มี “พรบ.ขยะมูลฝอย” รองรับแผนการปริมาณการจัดการ
2. การจัดการขยะหลายพื้นที่จาเป็นต้องอาศัยเทคนิคหลักวิชาการที่ถูกต้อง รัฐจึงควร
เสริมงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมเชิงเทคนิค (FS/DD) เพื่อวางมาตรการที่เหมาะสมไม่เกิดผล
กระทบในภายหลัง
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจาเป็นต้องบูรณกาความร่วมในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30) 1. เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อที่จัดเก็บขยะ
2. การดูแลการเอาใจใส่ยังมีน้อยไม่เพราะเป็นสิ่งของที่ไม่สะอาด
31) ขาดปัจจัยหลักในการบริหารจัดการตองเองของภาคประชาชน ไม่เพียงพอต่อการจัดการตนเอง ทั้ง
ในด้าน คน/เงิน/วัตถุดิบ/วิธีการ
32) หน่วยงานร่วมมือสนับสนุนการดาเนินงานขาดความต่อเนื่องสม่าเสมอ
33) ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรม
34) ขาดการเชื่อมโยงกับภาคเครือข่ายพัฒนาที่ดี
35) เตรียมปัจจัยต่างๆให้ครบ และมีหน่วยงานดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
36) จัดเวทีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้กับผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวกับขยะ
37) ร่วมกันสร้างระบบเชื่อมโยงกับเป็นเครือข่ายทั้งตาบล อาเภอ จังหวัด
38) ยกย่อง ชมเชย ผลงานต้นแบบ
39) ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของจังหวัดคือ ยังไม่มีเอกชน มากมายนัก ที่เข้ารับซื้อ – แปรรูปขยะให้เป็น
ผลผลิตที่ดีอยากให้รัฐบาลชักชวนต่างๆ ประกาศที่มีระบบการจัดการที่ดีมาเป็นแรงจูงใจให้ระดับจังหวัดด้วย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้วิธีดาเนินการที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป
40) ขาดการดูแลของภาคส่ วนราชการต่ างๆ ซึ่งต่างคนต่างทางานของตนเอง ไม่ยอมไปร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ
41) ขาดการควบคุม ดูแล โรงงานที่มีของเสียต่างๆ
42) การทางานแบบไร้ทิศทาง ขาดการบูรณาการ
43) บางพื้นที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการไม่ถูกต้อง
บ่อกาจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
44) ชุมชนขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ
45) ปรับปรุงสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
46) จังหวัด,อาเภอ,ท้องถิ่น จะต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อการนาร่องให้กับหมู่บ้าน,ชุมชน ในการ
ดาเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องทุกหมู่บ้านทุกชุมชน โดยท้องถิ่นและฝุายปกครองในระดับดับอาเภอ ร่วม
ดาเนินการปลูกจิตสานักส่งเสริมกิจกรรมในการคัดแยกกาจัดขยะอย่างทั่วถึง

