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รอบท่ี 1 (เดือนมีนาคม 2558) 
1. การด าเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 1) ขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส าคัญและใกล้ตัวมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีพของคนในพ้ืนที่นั้นๆ 
ต้องมีแผนด าเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในที่นั้นเข้าใจถึงพิษภัยและ
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขยะที่เราทิ้งท าลายทุกสิ่ง 
 2) รัฐบาลไทยควรไปศึกษาการก าจัดขยะของประเทศที่ประสบความส าเร็ จในการก าจัดขยะมูลฝอย เช่น
บริษัทของประเทศเยอรมันที่สามารถก าจัดขยะไดผ้ลอย่างดีมาก ควรเอามาเป็นรูปแบบและมาท าในประเทศไทย 
 3) ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากพัฒนา
มากเท่าไร การบริโภคสินค้าต่างๆ ก็จะเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการบริหารจัดการที่ดี                 
ในอนาคต ขยะมูลฝอยจะล้นเมืองยากต่อการบริหารจัดการอย่างแน่นอน 
 4) การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดี ควรมีการวางแผนให้คลอบคลุมทั้ง
ด้านการด าเนินงาน การก ากับติดตาม การตรวจสอบ โดยต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอจริงจัง มีการบูรณาการ                    
งบประมาณและบุคลากรร่วมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนในทิศทางเดียวกัน  
 5) นโยบายของภาครัฐได้วาง Road Map ไว้และและสามารถตอบสนองของแต่ละพ้ืนที่เป็นโครงการที่ดีมาก 
ควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และขยะที่เกิดจากเทคโนโลยี 
 6) สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการด าเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพราะขยะมูลฝอย
ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับชุมชนทุกระดับแต่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนปัญหาขยะขยายตัว
และกลายเป็นปัจจัยที่ท าลายความน่าอยู่ของชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะประชาชนทุกระดับ
ข้อเสนอแนะ 
  (1) เสนอให้รัฐบาลแบ่งพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศออกเป็นสี ตามระดับความรุนแรงของปัญหา 
  (2) ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละพ้ืนที่สี โดยมีตัวอย่างน าร่องสีละ 1 จังหวัด 
  (3) หารูปแบบที่บริหารจัดการขยะที่ประสบความส าเร็จเพื่อขยายผลในโซนเดียวกัน 
 7) มีความตั้งใจจริงแต่เรื่องขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากความไม่เอาใจใส่ของประชาชน ความเอา
ใจใส่ของทางราชการไม่มีการดูแลเทศบาล อบต. การจัดการขยะแยกเป็นประเภทไว้ แต่ประชาชนทิ้งขยะไม่
ตรงตามประเภท ขาดความใส่ใจ ทิง้ตามใจ ก็เป็นภาระในการแยกขยะของเสียเป็นเวลานานในแต่ละวัน 
    ๘)การจัดการขยะมีพิษควรได้รับการดูแลและแก้ไขจริงจัง ไม่ให้เกิดความเดือนร้อนต่อประชาชน 
กระทรวงฯทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งานที่ดีมากในการกระตุ้นส่งเสริมลงมือ ท าให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของปัญหาขยะว่าควรเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องสร้างลักษณะนิสัยให้คนไทยเห็นความส าคัญ
ว่าต้องแก้ไขจริงจังได้แล้ว 
2. ช่องทางในการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น 
 1) เข้าร่วมโครงการฯ ตามค าสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3502/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
 2) การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีการก าหนดวิธีการบริหารจัดการหลากหลายวิธีการเพ่ือน าไปสู่
กระบวนการจัดเก็บอย่างได้ผล ซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนที่ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดพยายาม
วางโครงการรณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทางจนถึงท้องถิ่นหรือต าบลหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
 3) ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังในการประชุมในระดับจังหวัดหลายครั้งได้รับทราบข้อจ ากัด ดังนั้น 
งบประมาณ เครื่องมือ ก าลังคน และสถานที่จัดการขยะ ด้านการมีส่วนร่วมมีโอกาส ได้ประชุมกับนายอ าเภอ
และได้ร่วมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะบนเกาะลันเตาซึ่งจัดโดย สมาคม อสม. จังหวัดกระบี่          
ผลจากการด าเนินโครงการของ อสม. ท าให้ต าบลศาลาด่าน อ.เกาะลันเตาได้มีการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับครัวเรือน 
 4) การด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด กระบี่ได้ประกาศนโยบายเน้นวาระเมืองสวยงานน้ าใส 
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ได้เข้าร่วมโครงการพยายามให้ส่วนราชกการและท้องที่ต้องถิ่น ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 5) ปัญหาก็คือ หมัน่ติดตามที่ระยะเวลาและเง่ือนไขจังหวัดเยอะมาก 
 6) ความไม่แน่นอนของเกณฑ์งบประมาณจากส่วนกลาง 
 7) จาการเข้าร่วมประชุมส่วนราชการในระดับอ าเภอท้องถิ่น และได้เข้าร่วมในโครงการรนณรงค์ก าจัดขยะ
ของท้องถิ่น หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีการคัดแยกขยะในต้นทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก าจัดขยะของท้องถิ่น 
 8) ได้รับการจัดสรรทางจังหวัดให้เงินมีส่วนร่วมในการประชุม 
 9) ช่องทางการมีส่วนร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1) ในฐานะที่เป็นผู้ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีส่วนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานครบ
กระบวนการ ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ปัจจัยน าออก 
   (2) ในฐานะเครือข่ายภาคีพัฒนาภาคประชาชน ให้ความร่วมมือโครงการก าจัดขยะร่วมกับจังหวัด ส่วน
ราชการรับผิดชอบด าเนินการ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่นๆ 
   (3) ในฐานะแกนน าภาคประชาชนเชิงประเด็นอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชนเมืองให้
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน 
   (4) จิตส านึกสาธารณะ ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นปัญหามลพิษของโลก ซึ่งเราเป็นมนุษย์จะต้อง
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
3. สาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมที่เหมาะสม 
 1) ไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่เทศบาล อบต. น าไปเททิ้งไว้โดยไม่มีการก าจัด 
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน แมลงสาบ สารพัดแมลง และเกิดภาพอุดจาดตาแก่ผู้พบเห็น ราษฎรที่อยู่ ใกล้
รังเกียจ ได้รับความเดือดร้อน ท าให้ขยะเป็นที่น่ารังเกียจจะไปสร้างบ่อก าจัดขยะที่ไหนก็ไม่มีผู้คนยอมรับ มีแต่
ร่วมกันขับไล่กองขยะ 
 2) สาเหตุส าคัญของ ขยะ คือ คนไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อยากได้ก็ซ้ือ ไปตลาดมือเปล่า กลับมา
ก็มีถุงต่างๆ กลับมามากมายใช้เสร็จก็ทิ้ง ผู้ประกอบการเองก็เอาแต่ได้ ตลาดนัด หรือที่มีงานกิจกรรมต่างๆ 
เทศบาลดูแลอยู่แล้ว คนขาดความรู้ในการน าสิ่งแหลือใช้มาคัดแยกเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป สถานที่ทิ้งหรือ
จัดการขยะมีจ ากัดไม่ระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการขยะ ประชาชนรังเกียจที่จะให้สร้างโรงงานขยะใน
ชุมชน การทิ้งขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะไม่ดีเท่าที่ควร การคัดแยกขยะยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าไร 
และยังมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่ชาวบ้านน าขยะมาทิ้งเพ่ือรอให้รถขยะมาก าจัด ไม่มีการท าความสะอาดบริเวณที่
ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งให้ดีอีกด้วย 
 3) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยงซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนต่อปี ในมุมมองของ
ผู้ตรวจต้องให้ภาครัฐกับประชาชนก่อเกิดการจัดการขยะ กฎระเบียบของภาครัฐต้องปรับปรุงและไม่ขัดแย้ง
กันเอง เทคโนโลยีสมัยใหม่ต้องน ามาใช้ 
 4) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และไม่ค่อยสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของจังหวัดชุมพรเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ของครัวเรือนแต่ละวัน ไม่จ าเป็นต้องน าขยะเทศบาล หรือ อบต. 
เพราะสามารถน ามาคัดแยก ฝังกลบ – ท าลายได้ ตามบริเวณสวนสาธารณะ 
 5) ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ผลกระทบต่อ
ชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในการรวมที่เหมาะสมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี 
 6) ปัญหาประชาชนไม่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะ หน่วยงานยังไม่ได้จัดการขยะคัดแยก  ประชาชนไม่มี
ระเบียบวินัย ขาดความเอาใจใส่ ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง และต้อง
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ก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
 7) ปัญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ดังนี้ 
  1) การขาดวินัยของคนในชุมชน ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน 
  2) ขาดการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
  3) ค่านิยมของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปและเป็นสังคมบริโภคนิยม 
  4) ขาดมิติการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 
  5) การจัดการขยะปัจจุบันเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถูกต้องเพียงพอ 
 8) การสร้างวินัยคนในพ้ืนที่ชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กของ อ.ป.ท ให้รู้จักการทิ้ งขยะ 
แยกขยะพร้อมกับจัดท าถังขยะ แยกถังขยะให้เพียงพอกับชุมชน 
 9) วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 10) สาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจากความไม่ตระหนักของประชาชนและปัญหาการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงปัญหา และการไม่
ร่วมกันร่วมกันท า 
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง 
 1) พ้ืนที่ อ่ืนอาจมีแต่ที่ ร าชบุ รียั ง ไม่มีการด า เนินการ องค์กรท้องถิ่ นมีผู้ ดู แลหลายหน่วยงาน 
กระทรวงมหาดไทยต้องมีการบังคับให้จัดการขยะอย่างมีระบบ 
 2) สร้างวินัยของคนในชุมชนมุ่งสู่การจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ตั้งแต่
ต้นทางจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ทั้งจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือ
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) ใช้วิธีแบบโบราณ บ้านใครบ้านมัน แยกขยะ เอาขยะที่แยกไปขายที่เหลือขายไม่ได้ก าจัดเองในบริเวณ
บ้านตนเองโดยการฝังกลบไม่ให้มีขยะออกภายนอกบ้าน ยกเว้นในบริเวณชุมชนที่ไม่มีที่ก าจัดขยะเป็นหน้าที่
ของท้องถิ่นในการเก็บขยะ ซึ่งจะมีขยะเหลือน้อยที่สุดที่ท้องถิ่นต้องท าการเก็บขน โดยเก็บขนไปยังที่ก าจัดที่
ถูกสุขลักษณะ ท้องถิ่นมีหน้าที่จ่ายเงินตามจ านวนน้ าหนักขยะ โดยศูนย์ก าจัดขยะกลายเป็นเงิน ยิ่งถ้ารัฐบาล
ช่วยรับซื้อขยะกลับขยะจะยิ่งมีราคา ท าไม่มีใครทิ้งขยะ ทุกคนจะเก็บขยะเอาไปไว้ขาย ก็จะท าให้ขยะที่ออกสู่
โลกภายนอกมีน้อยมากการก าจัดขยะก็จะท าได้โดยง่าย 
 4) ได้และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเป็นต้นแบบของการจัดการถ้าให้เกิดความต่อเนื่อง
และช่วยกันโดยปริยาย 
 5) การรณรงค์ ให้ประชาชนรับผิดชอบต่อการคัดแยกขยะในครอบครัวให้เป็นแบบอย่างเบื้องต้นจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากและได้ผลดีมากต่อชุมชน โดยเฉพาะการคัดแยกขยะจากถุงพลาสติกและคัดแยกวัตถุมีพิษ 
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยให้มีหน่วยงานที่คอยเป็นทีมพ่ีเลี้ยงหรือการบริหารให้ครบวงจรจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้มีระดับหนึ่ง 
 6) ปัจจุบันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ลุกข้ึนมาจัดการขยะโดยชุมชนเองโดยการรณรงค์ การใช้
ถุงผ้าไปจ่ายตลาด มีการก าหนดถนนปลอดขยะ มีการสร้างแรงจูงใจในการน าขยะมาแลกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 
 7) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหน่วยงานส าคัญที่ต้องเข้ามามีบทบาทในเร่าองการจัดการขยะของตนเอง 
โดยได้รับการสนับสนุนของงบประมาณตามความเหมาะสมของภาครัฐภาครัฐคอยก ากับดูแลการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 8) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถจัดการได้ทุกคนสามารถท าได้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรี นายก อบต. 
ควรจะร่วมมือกัน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขาดจิตส านักในการบริหารจัดการ ฝังกลบ จัดที่สาธารณะในหมู่บ้าน           
แต่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ขากการพัฒนาความรู้แต่ละต าบล ไม่เข้มแข็งขาดความร่วมมือรอค าสั่งจากอ าเภอหรือ
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จังหวัด ต้องให้ทุกคนรักบ้านเกิด 
 9) เป็นบางพื้นทีท่ีม่ีผู้น าเข้มแข็ง ภาครัฐจะต้องสร้างบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในเขตชุมชน 
 10) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ทุกบ้านมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงขยะ และก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นไปก าจัดให้ถูกวิธี 
 11) ควรให้คัดแยกตั้งแต่ในบ้าน ขยะที่มีราคา ขยะเปียก ขยะแห้งเพ่ือลดปริมาณขยะ 
 12) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยขุมชนเองได้เป็นอย่างดี เพราะท่ีตั้งครัวเรือนส่วน
ใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะท าการคัดแยกขยะ และฝังกลบหรือท าลายได้โดยไม่ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและท าลายของเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 13) ปัจจุบันความเห็นว่าหมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนเป็นอย่างดี โดยไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ผู้อ่ืน 
 14) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเองได้ โดยการจัดตั้งเป็นชมรม 
หรือเป็นสมาชิกสุขภาพในระดับต าบล ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด แต่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือ อปท. 
เป็นพี่เลี้ยงในช่วยเริ่มต้นเพื่อให้ชมรมหรือสมาชิกสุขภาพได้เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันแล้วเสนอเป็น 
แผนของชุมชนเพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและ อปท. ต่อไป 
 15) ถ้าต่างคนต่างท าอาจมีต้นทุนการจัดการสูง แต่หากมีการรวมกลุ่มชุมชนได้แล้วท าการบริหารที่อยู่บน
พ้ืนฐาน ของต้นทุนจัดการที่ต่ า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี และการใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชนที่สนในการใช้ประโยชน์
จากขยะได้เป็นสิ่งที่ด ี
 16) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนผู้ดูแลขยะ 
 17) ชุมชน/หมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยชุมชนเอง ปัจจุบันมีหลาย
พ้ืนที่ที่ชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและขยายผลในบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ธนาคารขยะชุมชน หรือน ารายได้จากขยะท่ีคัดแยกไปจัดการเป็นสวัสดิการชุมชน 
 18) ทุกหมู่บ้านชุมชนควรมีส่วนร่วมโดยการแยกขยะแต่ละควรเรือนและฝังให้ถูกที่ ควรฝึกอบรมบุคคลใน
ครอบครัวให้มีวินัย 
 ๑๙) ทุกชุมชนควรมีการประชุมและให้ความเข้าใจในการแยกขยะ 
 ๒๐) ควรให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบว่าขยะมีราคาถ้าได้แยกให้ถูก 
 ๒๑) ควรให้ทุกครอบครัวได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง 
 ๒๒) ต้องปลูกจิตส านึกของประชาชนให้มีความรู้และความรับผิดชอบช่วยเหลือร่วมกัน 
 2๓) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเองแบบมีส่วนร่วม 
 2๔) ทุกหมู่บ้านมีระบบคัดแยก – ท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงอ าเภอเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนบริหารตนเองได้แล้ว
ขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่ามากกว่าของเสียต่างๆ แล้วสามารถเป็นรายได้บุคคล ชุมชน ท้องถิ่นได้เองแล้ว 
 2๕) ชุมชน มีความส าคัญมากที่สุดในการคัดแยกขยะถ้าเริ่มต้นจากครัวเรือน อาจจะมีการประกวดหมู่บ้าน
ปลอดขยะทุกๆ เดือน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 2๖) ได้เห็นได้จากการให้ความร่วมมือของชุมชนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการแยกขยะดีและเสีย 
โครงการรับซื้อขยะดีเพ่ือรีไซเคิล 
 2๗) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชมชน บางพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยชุมชนด าเนินการเป็นโครงการกองทุนขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบ “กองทุนขยะมูลฝอย” 
มีคณะกรรมการชุมชนด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น อบต. ในพ้ืนที่ สมาชิกในชุมชนคัดแยกขยะต้นทางทุก
ประเภทน าขยะไปขายให้กองทุนขยะน าเงินเข้ากองอย่างต่อเนื่องท าเงินเข้าปากในรูปแบบธนาคารขยะชุมชน 
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โดยการขับเคลื่อนของจังหวัดในภาระ ถึงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่
 2๘) ชุมชนมีความสามารถจัดการได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
5.แนวทางและมาตรการในการตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบท้ิงขยะมูลฝอยในชุมชน 
กากอุตสาหกรรมกากกัมมันตรังสีของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ของจังหวัด อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1) ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้แหล่งน้ าชุมชน บนที่สูง/เนินเขาในพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์รวมของเสียอันตรายชุมชน อปท. มีหน้าที่รวบรวมของเสียอันตรายเพ่ือสิ่ง
ต่อไปยังศูนย์รวบรวม ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะ 
 2) การสร้างกฎเมืองหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นถือเป็นแบบอย่างในการคอบคลุมการ
ทิ้งขยะมูลฝอยได้ดีระดับหนึ่ง 
   3) จังหวัดมีนโยบายที่ชัดเจนทนรับกับรัฐบาล อ าเภอและ อปท.ออกเทศบัญญัติและด าเนินการและ
กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดูแล ต ารวจในพ้ืนที่และชุมชนต้องช่วยเหลือภาครัฐทุกพ้ืนที่และ
สนับสนุนภาครัฐแบบบูรณาการและท างานเชิงรุกและเชิงบวก ส่วนขยะที่เป็นของเศษทุกปราการเท่าที่ทราบ
น าส่งบริษัทก าจัดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของภารประชาชน ได้ประกาศหรือแนะน าให้เก็บหรือแยกออกไว้ต่างน าส่ง
เทศบาลได้ หรือปลูกจิตส านึกของภาคประชาชนให้เกิดยามตระหนักส่วนนี้ได้มากขึ้น 
 4) ควรจัดตั้งศูนย์ในรูปคณะกรรมการระดับต่างๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาแทน
ภาครัฐในการแจ้งผู้กระท าผิด ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยของเสียที่เป็นอันตรายต่อชุมชน 
 5) อ าเภอหรือ อปท. ควรใช้เครือข่ายภาคประชาชน เช่น ชมรม หรือ สมัชชาสุขภาพ ต าบล/อ าเภอ เป็นผู้
เฝูาสังเกตและตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย  
  - โดยจังหวัดหรือภาครัฐต้องก าหนดให้ผู้รับเหมาเอกชนรับจ้างก าจัดขยะมูลฝอย  
  - จ าแนกสี รถตามประเภทของขยะมูลฝอย เช่นขยะทั่ ว ไป ขยะรี ไซเคิลกากอุตสาหกรรม                         
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือให้ชุมชนสังเกตได้ง่าย  
  - และก าหนดเบอร์โทรศัพท์รับเหตุขยะภายในจังหวัด  
  - รวมทั้งประชาสัมพันธ์จุดที่ทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ชัดเจน 
 6) การออกประกาศ มาตรการในการควบคุมและการด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย 
กากอุตสาหกรรมการกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ แม้ว่าจะยังไม่มี พรบ. ขยะมูลฝอย
แห่งชาติ แต่ก็สามารถใช้กฎหมาย หรือ พรบ. อ่ืนๆ ในการสร้างมาตรการก ากับได้ เห็นด้วยและให้ปฏิบัติกัน
อย่างจริงจัง 
 7) ควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา มีมาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติ 
 8) การท างานแบบบูรณาการของทุกๆภาคส่วนมีประโยชน์มากเช่น อ.ป.ท ควรท างานกับอุตสาหกรรม
จังหวัด เพื่อทราบข้อมูลว่ามีโรงงานไหนมีขยะที่เป็นพิษ หรือไม่อย่างไร 
 ๙) ควรให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานเหล่านั้นทุก 1 สัปดาห์แล้วรายงานให้ทราบว่าโรรงงานเหล่านั้นได้ทิ้ง
ขยะที่มีภัยแก่ชุมชนหรือไม่ 
 ๑๐) ด าเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนกากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสีของเสีย
อันตรายและมูลฝอยติเชื้อที่ท าให้เกิดมลพิศมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล ควรจัดต้องออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และออกขอบัญญัติในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ข้อบัญญัตินั้น
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ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ 
 1๑) ให้มีการออกกฎหมายกับผู้ที่ฝุาฝืนในการทิ้งขยะอย่างจริงจัง 
6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
 1) มีมาก ถ้าทางท้องถิ่นจัดการทิ้งแยกขยะให้จัดเจน ก็จะด าเนินการไปสู่การจัดการได้ง่าย  
  2) สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้นและเมื่อเข้าใจแล้วประชาชนจะเป็นผู้สอดส่องดูแลในพ้ืนที่
ของตนเอง สร้างจิตส านึกความเป็นชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการลดขยะใน
ชุมชน สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขขยะผลักดันให้มีกฎกติกาชุมชน สร้างกลไกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล 
 3) จัดตั้งสภาเมืองหรือสภาชุมชนให้ครบทุกท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลหรือจัดการเกี่ยวกับขยะซึ่งเป็นองค์กรภาค
ประชาชน จัดให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือนไปสู่ชุมชน รณรงค์ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 4) ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย คัดแยกขยะ 
 5) การมีส่วนร่วมและการตระหนักร่วมตลอดจนการสร้างวินัยของคนในชุมชนจนกลายเป็นวิถีชีวิตเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีส่วนในการจัดการเก่ียวกับขยะ 
 6) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้มีโทษประและจ าคุกจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดเก็บ
ตามเวลาที่ทิ้งขยะควรรวมไว้ที่เดียว 
 7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวขบวนให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ลงมือท าให้ดู  
  - ติดตามผล ตั้งแต่งระดับหมู่บ้านท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ดีอยู่แล้วแต่ขอให้เพ่ิมงบประมาณสร้างเตาเผา
ขยะที่ถูกวิชาการ  
  - อีกมากมายแก่จุดส าคัญฯ การคัดแยกขยะเป็นหนทางที่ดีที่สุด การสร้างวินัยโดยเริมจากครัวเรือนสู่ชุมชน 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของจังหวัดอ าเภอท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการด้านขยะมูล
ฝอย/ข้อเสนอแนะ 
 1) มีการจัดเก็บที่เป็นระบบแต่การน าไปจัดการนั้นต้องยอมรับทุกพ้ืนที่ยังไม่พร้อมในการก าจัดอย่างเป็น
ระบบ ควรจัดให้เป็นระเบียบและเป็นและเป็นวาระแห่งาติที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
 2) งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ สถานที่จัดเก็บท าลายขยะ ประชาชนคัดค้านโรงงานก าจัดขยะ
ไม่อยากให้เกิดในชุมชนกฎหมายไม่สามารถใช้ได้จริง ผู้ประกอบการเห็นแก้ตัว 
 3) ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน 
 4) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแลอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 5) ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการปฏิบัติงาน ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ควรมีโครงการจัดตั้งศูนย์ใน
รูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือเข้าระวังแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิด ควรให้มีศูนย์ทุกต าบล เพ่ือการ
ปูองกันอย่างถาวร – มั่งคง 
 6) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแลอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ ความรู้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 7) การให้ความส าคัญของจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทิ้งขยะมูลฝอยค่อนข้างต่ า 
จังหวัดอ าเภอท้องถิ่นและชุมชน ต้องก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของตนเองและให้ความส าคัญสูง 
 8) เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อที่จัดเก็บขยะ และการดูแลการเอาใจใส่ยังมีน้อย เพราะเป็นสิ่งของที่ไมส่ะอาด 
    9) ร่วมกันสร้างระบบเชื่อมโยงกับเป็นเครือข่ายทั้งต าบล อ าเภอ จังหวัด   
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 10) ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของจังหวัดคือ ยังไม่มีเอกชน มากมายนัก ที่เข้ารับซื้อ - แปรรูปขยะให้เป็น
ผลผลิตที่ดีอยากให้รัฐบาลชักชวนต่างๆ ประกาศที่มีระบบการจัดการที่ดีมาเป็นแรงจูงใจให้ระดับจังหวัดด้วย 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้วิธีด าเนินการที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป 
 11) จังหวัด,อ าเภอ,ท้องถิ่น จะต้องบูรณาการร่วมกันเพ่ือการน าร่องให้กับหมู่บ้าน ,ชุมชน ในการ
ด าเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องทุกหมู่บ้านทุกชุมชน โดยท้องถิ่นและฝุายปกครองในระดับดับอ าเภอ ร่วม
ด าเนินการปลูกจิตส านักส่งเสริมกิจกรรมในการคัดแยกก าจัดขยะอย่างทั่วถึง 

 




