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รอบท่ี 2 (เดือนกันยายน 2558) 
1. การด าเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 1) ขยะมูลฝอยเป็นเรื่องส าคัญและใกล้ตัวมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีพของคนในพ้ืนที่
นั้นๆ ต้องมีแผนด าเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็วควรประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในที่นั้นเข้าใจถึงพิษภัย
และให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าขยะที่เราทิ้งท าลายทุกสิ่ง 
 2) รัฐบาลไทยควรไปศึกษาการก าจัดขยะของประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการก าจัดขยะมูลฝอย เช่น
บริษัทของประเทศเยอรมันที่สามารถก าจัดขยะไดผ้ลอย่างดีมาก เอามาเป็นรูปแบบและมาท าในประเทศไทย 
 3) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ือให้จัดการขยะมูลฝอย 
มีการด าเนินการอย่างมีรูปธรรม ลดความซ้ าซ้อนและแก้ไขอุปสรรในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ง่ายต่อการบริหารจัดการองค์การทั่วประเทศ ควรบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพ่ือสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ดีและยั่งยืน  
 4) เป็นการบริหารที่มีความใส่ใจในการจัดการ 
 5) ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาเทศชาติอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากพัฒนามาก
เท่าไรการบริโภคินค้าต่างๆ เพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการบริหารจัดที่ดีในอนาคต          
ขยะมูลฝอยจะล้นเมือง ยากต่อการบริหารจัดการอย่างแน่นอน 
 6) การจัดการขยะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายดีเด่นเพียงใดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ 
การจัดการขยะให้ลดลงหรือให้เหลือจัดเก็บน้อยที่สุด รัฐจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง
ของขยะจนถึงกองขยะให้ได้ว่ามาจากไหนซึ่งทุกคนรู้ดีแต่ก็แก้ไขไม่ได้เพราะประชาชนยังขาดความรับผิดชอบ
ในการลดขยะเพราะประชาชนส่วนหนึ่งของการจัดการขยะมีหน่วยงานองค์กรที่ต้องดูแลโดยตลอดอยู่แล้ว
หน่วยงานองค์กรเองก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งถ้าท าอย่างนี้และคิดว่าจะแก้ปัญหาขยะได้แต่ไม่เป็ นอย่างนั้น
นับปัญหาขยะที่มีแต่เพ่ิมข้ึน เพราะฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐหรือหน่วยงานองค์การต้องสร้างความรู้ 
 7) การด าเนินการตาม Road Map ของรัฐบาลค่อนข้างครอบคลุมดีแต่ควรจะให้ความส าคัญกับจังหวัด
ท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศ     
 8) การด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ดี การวางแผนในการก ากับติดตาม
เป็นจุดอ่อน เพราะตอนเริ่มต้นก็จริงจังกับทุกองค์กร แต่ปล่อยระยะช่วงหนึ่งก็กลับสู่สภาพเดิม แต่ละองค์กร
ไปมียุทธศาสตร์ของตนองที่ชัดเจน คือไปศึกษาดูงานต่างๆกัน ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณ นโยบายดีแต่ทุก
องค์กรต้องท าให้จริงจังต่อเนื่อง 
 9) นโยบายของภาครัฐได้วาง Road Map ไว้และและสามารถตอบสนองของแต่ละพ้ืนที่ เป็นโครงการที่
ดีมาก ควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และขยะที่เกิดจากเทคโนโลยี 
 10) ควรให้กระทรวงพลังงานเข้ามาบูรณาการเพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยได้ในด้านของพลังงาน
และขยะบางอย่างที่แปรรูปได ้
 11) รัฐบาลควรเร่งการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ในเรื่องงการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ ควรมี 
  (1) การประชาสัมพันธ์ รัฐบาลควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการให้ความรู้สร้าง
จิตส านึก ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้ถูกต้องแก้ประชาชนมากยิ่งขึ้นเพราะ ปัจจุบันการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐในการจัดการขยะมูลฝอยยังมีอยู่น้อยมาก 
  (2) ภาครัฐควรด าเนินอุดหนุนหรือให้งบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก่อสร้างหรือฟ้ืนฟู
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยขึ้นใหม่ในระดับต าบลหรืออ าเภอเพ่ือรองรับปริมาณขยะหรือของเสียอันตรายที่
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ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  (3) รัฐบาลควรสั่งการออกกฎหมาย ระเบียบข้อคับ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น อ.บ.ต. ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลอยู่แล้ว ปี พ.ศ. 2537 ในเรื่อง ก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลอยู่แล้วสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องในการบริหารจัดการ ควรมีและออกกฎหมาย
ก าชับอย่างจริงจังกับท้องถิ่นด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 12) สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการด าเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพราะขยะมูล
ฝอยถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับชุมชนทุกระดับแต่ยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จนปัญหาขยะ
ขยายตัวและกลายเป็นปัจจัยที่ท าลายความน่าอยู่ของชุมชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะประชาชนทุก
ระดับ ข้อเสนอแนะ 
   (1) เสนอให้รัฐบาลแบ่งพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศออกเป็นสี ตามระดับความรุนแรงของปัญหา 
           (2) ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละพ้ืนที่สี โดยมีตัวอย่างน้ าร่องสีละ 1 จังหวัด 
           (3) หากรูปแบบที่บริหารจัดการขยะที่ประสบความส าเร็จเพื่อขยายผลในโซนเดียวกัน 
 13) เป็นนโยบายที่มีความส าคัญต่อจังหวัดมากเนื่องจากปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีความต้องการใช้มากขึ้น
ในขณะที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเท่านั้น ดังนั้น การใช้ทรัพยากรของสังคมจึงมุ่งที่ใช้อย่างมีคุณภาพ และ
ใช้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์สูงสุด ของเหลือใช้นี้เป็นขยะสามารถน ากลับแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีวินัยในการใช้
ทรัพยากรตลอดจนการน าทรัพยากรเหลือใช้ที่เป็นขยะกลับมาใช้ใหม่ หรือบริการขยะเพ่ือการบริหารจัดการ
เป็นประโยชน์อย่างอ่ืนต่อไป 
 14) ภาคประชาชนมีการร่วมมือแต่ยังไม่ครบทุกพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในต าบลใน
ชุมชนทุกหมู่บ้านรู้วิธีการคัดแยกหรือเก็บข้อมูล 
 15) การบริการจัดการขยะมูลฝอยตาม road map ของรัฐบาลคือเป็นนโยบายที่ดี แต่ควรบริการทั้ง 4 
แนวทาง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย มาตรการหลักหรือกฎหมายหลักในการด าเนินงานควบคู่กันในระดับพ้ืนที่     
ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติขยะแห่งชาติยังไม่มีการประกาศใช้ จึงควรเร่งรัดการประกาศใช้ พรบ. นี้โดยเร็ว 
 16) มีความตั้งใจจริงแต่เรื่องขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดจากการไม่เอาใจใส่ของประชาชน ไม่เห็น
ความส าคัญ ความเอาใจใส่ของทางราชการไม่มีการดูแลเทศบาล อบต. การจัดการขยะแยกเป็นประเภทไว้
แต่การทิง้ขยะก็ไม่มีประชาชนสนใจ ทิง้ขยะตามใจ ก็เป็นภาระในการแยกขยะของเสียเป็นเวลานานในแต่ละวัน 
 17) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  (1) รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะ โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติและก าหนดเป็น
นโยบายรัฐบาล 
 (2) มีการก าหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเป็น Road map 
 (3) มีการมอบหมายภารกิจให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับกระทรวงอ่ืนๆอย่างชัดเจน 
  (4) มีการบูรณาการทุกส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 
 (5) มีการแยกประเภทขยะ เพ่ือความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องตามล าดับ 
 (6) มีการก าหนดขอบเขตในการตรวจติดตาม 
 (7) ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
  (8) มีกระบวนการก าจัดขยะที่เหมาะสม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  (9) การก าจัดขยะก าหนเป็นวาระจังหวัด มีรูปแบบการจัดการขยะท่ีทุกคนให้ความส าคัญ ชัดเจน 
  (10) น าขยะมาใช้ประโยชน์ เกิดมูลค่าเพ่ิม 
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  (11) มีการปลูกฝังจิตส านึกในการก าจัดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและเยาวชน 
 18) เตรียมการถึงขยะมีพิษ ควรได้รับการดูและและแก้ไขจริงจัง ไม่ให้ผลลัพธ์ตกอยู่แก่ประชาชนผู้ไม่มี
ความรู้เท่าถึงการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแม่งานที่ดีมากในการกระตุ้นส่งเสริม
ลงมือท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของปัญหาขยะว่าควรเป็นปัญหาระดับชาติที่ติดสร้างลักษณะนิสัยให้
คนไทยเห็นความส าคัญว่าต้องแก้ไขจริงจังได้แล้ว 
 19) ควรมีการรณรงค์แบบยั่งยืน โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ ต้องเข้มงวด คุ้มครองการจัดตั้งที่แยกขยะ
อาจจะเป็นพื้นท่ีว่างน ามาใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะ 
 20) ในทางปฏิบัติท าแบบมีแผน ต้นน้ า กลาง ปลายน้ าทุกภาคส่วนร่วมท าไปในทิศทางเดียวกัน                
จงึเกิดผลส าเร็จ 
 21) การด าเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นนโยบายที่ดีมาก เพราะเป็นหลักการ
ที่ดีในการด าเนินการแลเป็นไปตาม Road map มีระยะเร่งด่วน ระยะปลานกลาง และระยะยาวซึ่งเป็นไป
ตามพ้ืนที ่คงไม่รุนแรงตามสภาวะในการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปัญหาเรื้อรังในบางจังหวัด เพ่ือท าประเทศชาติ
ไปสู่ ความสะอาดและความสวยงาม ลดมลพิษและภาวะสิ่ งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต 
2. ช่องทางในการมีส่วนร่วมในโครงการด้านการก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น           
 1) มีการจ้างบริษัทห้างหุ้นส่วนมาก าจัดขยะนั้นมีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ(ท้องถิ่น)กับประชาชน และมี
ระบบการแยกขยะอย่างแน่นอนชัดเจน 
 2) เข้าร่วมโครงการฯ ตามค าสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 3502/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
 3) เข้าไปช่วยอ าเภอในการแก้ไขปัญหาขยะ และได้ติดตามผลการด าเนินการ ปรากฏว่าภายเวลาไม่กี่
เดือนอดีตนายอ าเภอบางแพสามารถแก้ไขปัญหาขยะกองโตของเทศบาลโพหักที่มีมานานหลายสิบปีได้ และ
แก้ได้อย่างถาวร ปัญหาขยะต าบลโพหักหมดไปถึงทุกวนนี้นับเป็นแก้ไขปัญหาขยะที่น่าสนใจเป็นรูป
แบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง 
 4) การก าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีการก าหนดวิธีการบริหารจัดการหลากหลายวิธีการเพ่ือน าไปสู่
ขบวนการจัดเก็บอย่างได้ผลซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนที่ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดพยายาม
วางโครงการรณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทางจนถึงท้องถิ่นหรือต าบลหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
 5) ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังในการประชุมในระดับจังหวัดหลายครั้ง  ได้รับทราบข้อจ ากัด ดังนั้น 
งบประมาณ เครื่องมือ ก าลังคน และสถานที่จัดการขยะ ด้านการมีส่วนร่วม  มีโอกาสได้ประชุมกับ
นายอ าเภอและได้ร่วมกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะบนเกาะลันตาซึ่งจัดโดย สมาคม อสม. จังหวัด
กระบี่ ผลจากการด าเนินโครงการของ อสม. ท าให้ต าบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตาได้มีการให้ความรู้ตั้งแต่
ระดับครัวเรือน 
 6) ผู้ประกอบการและโรงเรียนเกิดการจัดการต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชน 
 7) ได้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดทราบดีว่า การบริหารจัดการขยะโดยท าแบบ
องค์การและบูรณาการกันทุกภาคส่วนจึงจะส าเร็จ 
 8) การด าเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด กระบี่ได้ประกาศนโยบายเน้นวาระเมืองสวยงาน
น้ าใส ได้เข้าร่วมโครงการพยายามให้ส่วนราชกการและท้องที่ท้องถิ่นได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 9) ได้เป็นพี่เลี้ยงเขียนโครงการคัดแยกขยะต้นทางให้กับ อปท. ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจัดวางหน่วยงานและเป็นคณะกรรมโครงการนี้ 
 10) ปัญหาก็คือ หมั่นติดตามท่ีระยะเวลาและเงื่อนไขจังหวัดเยอะมาก 
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 11) การไม่แน่นอนของเกณฑ์งบประมาณจากส่วนกลาง 
 12) จากการเข้าร่วมประชุมส่วนราชการในระดับอ าเภอท้องถิ่น และได้เข้าร่วมในโครงการรณรงค์ก าจัด
ขยะของท้องถิ่น หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีการคัดแยกขยะในต้นทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก าจัดขยะของท้องถิ่น
 13) ได้รับการจัดสรรทางจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการประชุม 
 14) ได้รับทราบการด าเนินงานโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการคัดแยกขยะแก่ประชาชนทั้ง 14 
หมู่บ้าน ในต าบลตะโก อ าเภอทุกตะโก ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและชี้แนะโครงการฯ ก่อนด าเนินการและ
ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมจากวิทยาการของทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
 15) ในฐานะประชาชนในจังหวัด ข้าพเจ้ามีโอกาสรับทราบการด าเนินงานโครงการด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด อ าเภอหรือท้องถิ่น และได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ 
ข้าพเจ้าได้รับทราบจากการเข้าร่วมประชุมและศึกษาจากเอกสารที่ได้รับในเวทีการประชุม 
 16) ทราบจากปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการรายงานของส่วนราชการ ตลอดจนทราบจาก
ภาคเอกชนกลุ่มที่สนใจน าขยะที่มีอยู่เพ่ือการแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือกของสังคม วาระการบริหาร
ทรัพยากรที่เหลือใช้เป็นขยะเป็นความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสั งคม ที่ต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพย์สิน
ต่อไป และยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้กลุ่มทุนได้มีการท าโครงการเปลี่ยนขยะที่ทิ้งกลับมาเป็น
ทรัพย์สินของสังคม 
 17) ทางราชการหน่วยงานจังหวัดเข้าร่วมเป็นพิธีกร อบรมในการให้ความรู้การคิดหรือแยกขยะ 
 18) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดจันทุบรี และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
 19) การเข้าร่วมประชุมกับทางราชการ การประชาสัมพันธ์ขอหน่วยงานต่าง จากสื่อต่างๆ ในฐานะผู้จัด
รายการวิทยุทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเรื่องการเก็บขยะไปออกอากาศเสมอๆ และการร่วมสัมมนา 
 20) ช่องทางการมีส่วนร่วมโครงการจัดการขยะมูลฝอย 
  (1) ในฐานะที่เป็นผู้ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มีส่วนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ครบกระบวนการ ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ปัจจัยส่งออก 
  (2) ในฐานะเครือข่ายภาคีพัฒนาภาคประชาชน ให้ความร่วมมือโครงการก าจัดขยะร่วมกับจังหวัด 
ส่วนราชการรับผิดชอบด าเนินการ ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 
  (3) ในฐานะแกนน าภาคประชาชนเชิงประเด็นอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชน
เมืองให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการก าจัดขยะ อย่างยั่งยืน 
  (4) จิตส านึกสาธารณะ ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นปัญหามลพิษของโลก ซึ่งเราเป็นมนุษย์
จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน 
 21) ได้รับทราบและเห็นการท างานทั้งระดับ หมู่บ้าน – ต าบล – อ าเภอ – จังหวัด ให้ความส าคัญและ
ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว ให้งบประมาณมาด าเนินการ – วิธีการ แก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
 22) สื่อวิทยุ,โทรทัศน์เข้าร่วมโครงการโดยเข้าไปเป็นสมาชิกร่วมแยกขยะในครัวเรือน 
3. สาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมที่เหมาะสม 
    1) ไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกสุขลักษณะ ส่วนใหญ่เทศบาล อบต. น าไปเททิ้งไว้โดยไม่มีการก าจัด 
ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน แมลงสาบ สารพัดแมลง และเกิดภาพอุดจาดตาแก่ผู้พบเห็น ราษฎรที่อยู่ใกล้
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รังเกียจ ได้รับความเดือดร้อน ท าให้ขยะเป็นที่น่ารังเกียจจะไปสร้างบ่ก าจัดขยะที่ไหนก็ไม่มีผู้คนยอมรับ            
มีแต่ร่วมกันขับไล่กองขยะ 
  2) ปริมาณขยะชุมชนเกิดขึ้นมีแนวโน้มสูง การก าจัดไม่ถูกสุขลักษณะ อปท. ก าจัดอย่างไม่ถูกหลัก
วิชาการ/ขาดประสิทธิภาพ ขาดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะที่เป็นศูนย์รวมท้องถิ่น
ขยะไม่ถูกหลักการ 
 3) องค์กรท้องถิน่มีหน้าที่แตไ่ม่เป็นผู้น าให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างมีระบบร่วมกัน 
 4) ในปัจจุบันการคัดแยกขยะที่ยังไม่ได้ผล เพราะความมักง่ายของคนไทยการไม่มีจิต านักของความรู้สึก
รับผิดชอบต่อสังคม การขาดจิตส านึกของคน การขาดวินัยของคนมันยากที่จะบรรลุเปูาหมาที่ตั้งไว้ ดังนั้น            
มีหลายหน่วยงานพยายามปลูกฝังจิตส านักให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักแยกแยะความคิดให้ผ่านสถานศึกษา 
และผ่านท้องถิ่นรณรงค์อย่างต่อเนื่องถึงวิธีการคัดแยกขยะ และภาคประชาชนได้รณรงค์การรักสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านผู้น าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 5) สาเหตุส าคัญของ ขยะ คือ คนเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อยากได้ก็ซ้ือ ไปตลาดมือเปล่า กลับมา
ก็มีถุงต่างๆ กลับมามากมายใช้เสร็จก็ทิ้ง ผู้กระกอบการเองก็เอาแต่ได้ ตลาดนัดหรือที่มีงานกิจกรรมต่างๆ 
เทศบาลดูแลอยู่แล้ว คนขาดความรู้ในการน าสิ่งเหลือใช้มาคัดแยกเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป สถานที่ทิ้งหรือ
จัดการขยะมีจ ากัด ไม่น าระบบเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการขยะ ประชาชนรังเกียจที่จะให้สร้างโรงงาน
ขยะในชุมชน การทิ้งขยะมูลฝอยและการก าจัดขยะไม่ดีเท่าที่ควร การคัดแยกขยะยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าไร และยังมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่ชาวบ้านน าขยะมาทิ้งเพ่ือรอให้รถขยะมาก าจัด ไม่มีการท าความสะอาด
บริเวณท่ีชาวบ้านเอาขยะมาทิ้งให้ดีอีกด้วย 
 6) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนต่อปี ในมุมมองของ
ผู้ตรวจต้องให้ภาครัฐกับประชาชนก่อเกิดการจัดการขยะ กฎระเบียบของภาครัฐต้องปรับปรุงและไม่ขัดแย้ง
กันเอง เทคโนโลยีแบบพร้อมผสานต้องน ามาใช้ 
 7) สาเหตุส าคัญปัญหาขยะมูลฝอย เป็นพ้ืนฐานชีวิตที่ขาดระเบียบในการดูแลและวินัยในการับผิดชอบ 
หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการไม่ได้เป็นแบบอย่าง รวมทั้งการทิ้งและการก าจัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ท้องถิ่น
ขาดการวางแผนและควรเน้นนโยบายทุกเรื่องอย่างเดียว อีกทั้งหน่วยงานขาดองค์ความรู้การจัดการขยะเป็น
ระบบ ปล่อยให้เปน็ไปตามธรรมชาติ ปัญหาจึงมากมาย ขอให้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง บ้านเมืองจะได้สะอาด 
 8) การขาดจิตส านึกของคนในพ้ืนที่  และภาครัฐ เอกชน ประชาชน สามหน่วยงานนี้ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพไว้ให้เหมาะสมกับในท้องถิ่น 
 9) การที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ แล้วไม่ได้ใส่ใจเรื่องการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งๆ ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชุมพรเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ขยะใน
ครัวเรือนในแต่ละวันแทบไม่จ าเป็นต้องน ามาทิ้งลงขยะของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะ
สามารถน ามาคัดแยก ฝังกลบหรือท าลายได้ตามบริเวณบ้านและสวน ทั้งนี้รัฐต้องสนับสนุนในการให้ความรู้
ทางวิชาการในเรื่องการจัดการขยะกับประชาชน 
 10) ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวันอันตรายจากขยะมูลฝอย 
ผลกระทบต่อสภาวะและการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอย 
 11) ประชาชนไม่รู้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยมีต้นทุนของการบริหารและประชาชนไม่มีส่วนรับผิดชอบ
มากพอ จนกลายเป็นภาระของตัวเอง ประชาชนเข้าใจว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นอ านาจหน้าที่
และบทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12) ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย ผลกระทบ
ต่อชุมชนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
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 13) ภาครัฐและ อปท. ให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอยปริมาณมากขยะในแต่ละวันและการจัดการขยะมูล
ฝอยเบื้องต้น ประชาชนมักง่ายมีความคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะต้องรับผิดชอบ ต้องอบรมให้เข้มงวดทั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบและประชาชนให้รู้หน้าที่ของตนเอง 
 14) ประชาชนขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และขาดวินัยในการจัดเก็บขยะของเหลือใช้ 
ควรก าหนดให้มีถังขยะแยกประเภทในแต่ละชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนแยกขยะภายในบ้าน รูปแบบการ
จัดเก็บควรมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยการเน้นการบริหารจัดการประโยชน์ของขยะเหลือใช้ ตลอดจนการ
สร้างปัจจัยจงใจแก่ประชาชนให้ความร่วมมือกันต่อการบริหารจัดการเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด การประสาน
ผลประโยชน์ระหว่าง อปท. มีมีปริมาณขยะในความรับผิดชอบของตนเอง เช่นจัดศูนย์แปรรูปขยะให้เกิด
ประโยชน์ขึ้น จัดรูปแบบการบริหารผลประโยชน์แบบ win – win 
 15) เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมขยะตามปริมาณและประเภทของขยะ 
 16) ในแต่ละจังหวัด ก าหนดสร้างโรงไฟฟูาจากขยะ โดยร่วมมือกับชุมชนและเอกชน 
 17) การจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีมีรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมตามแบ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดจันทบุรี 
     ข้อเสนอแนะ 
            - ภาครัฐควรให้การสนับสนุนแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
โดยเร็ว ปัจจุบัน จันทบุรี มีบ่อฝังกลบขยะจ านวน 19 แห่ง 
           - การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะแบบรวมศูนย์ของจังหวัดที่มีขนาด size S ไปพร้อมๆ กับ
จังหวัดขนาดใหญ่ เช่น การส่งเสริมให้ เอกชน เป็นผู้ลงทุนและด าเนินการ การอนุญาตใช้พื้นที่เป็นต้น 
   - ควรมีมาตรการให้ อปท. วางระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
คัดแยกขยะชุมชน 
    18) ปัญหาประชาชนไม่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะ หน่วยงานยังไม่ได้จัดการขยะคัดแยก ประชาชนไม่มี
ระเบียบวินัย การไม่ฝึกฝน ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความรู้ในการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง และต้องก าจัด
โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
 การเก็บขยะควรจะท าดังนี้ 
        1. เสริมสร้างวินัยให้กับประชาชนทางโรงเรียน 
        2. การวางมาตรการกับขยะการแยกประเภท 
        3. รถขนขยะควรแยกประเภท 
 19) ปัญหาขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ดังนี้ 
 1.1 การขาดวินัยของคนในชุมชน ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน 
 1.2 การขาดจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วม 
 1.3 ค่านิยมของคนยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปและเป็นสังคมบริโภคนิยม 
 1.4 ขาดมิติการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 
 1.5 การจัดการขยะปัจจุบัน เป็นภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถูกต้องเพียงพอ 
 20) รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมดังนี้ 
 2.1 รื้อฟ้ืนวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่รวมกลุ่มกัน เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือร่วมกัน
ประกอบอาชีพสร้างผลผลิตของผลประโยชน์และเพ่ือแก้ไขปัญหาของส่วนรวมที่มาแต่เดิมให้มาร่วมแก้ไข
ปัญหาขยะ การจัดการขยะ การรักษาระบบนิเวศชุมชน การอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและมลพิษทางอากาศ 
 2.2 ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล            
ในรูปแบบของการร่วมทุน ก าหนดกฎระเบียบ การประสานความร่วมมือ การขอความช่วยเหลือจาก
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หน่วยงานรับผิดชอบขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเวที
เสวนาการสนับสนุนงบประมาณ และการพัฒนาเพ่ือก าจัดขยะจัดการขยะอย่างยั่งยืน ใช้องค์ความรู้จาก
ต้นแบบอืน่ 
 2.3 แสวงหาปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 21) สาเหตุหลักของปัญหาส าคัญของจังหวัด คือ  
             ๑) วิธีเดิมคือ มีที่ทั้งเป็นลานเทขยะและฝังกลบ ปัจจุบันมีการให้ความรู้โดยให้ใช้วิธีคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางที่บ้าน ชุมชน แบบศูนย์รวมมีหน่วยงานของรัฐให้ความรู้ใช้เทคโนโลยีผสมผสาน เพ่ือความ
เหมาะสมตามท้องถิ่น ให้เหมาะกับวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน 
          2) ปัจจุบันขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่าทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงบทสุดท้าย ร่วมกันกับทาง
ราชการที่ส่งเสริมงบประมาณลงมาให้แก้ไขปัญหาเพ่ือความเหมาะสมเป็นรายท้องถิ่น 
  3) หลายอ าเภอ สามารถใช้ระบบฝังกลบยังได้อยู่เพราะมีพ้ืนที่ห่างไกลชุมชนและก าจัดได้ง่าย 
 2๒) การสร้างวินัยคนในพื้นท่ีชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กของ อ.ป.ท ให้รู้จักการทิ้งขยะ
แยกขยะพร้อมกับจัดท าถังขยะ แยกถังขยะให้พอเพียงกับชุมชน 
 2๓) สาเหตุส าคัญของขยะมลพิษ คือ จิตส านักของประชาชนและค่านิยมของผู้บริโภครูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในภาพรวม 
 - การคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีสร่งจิตส านักและสร้างวินัย
ในรูปแบบกิจกรรมให้ชุมชนรู้จักการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและลดปัญหาในการน าไปก าจัด 
 - การจัดการขยะแบบศูนย์รวม นับว่าเป็นวิธีการที่ดีสามารถประเมินความรุนแรงของปริมาณขยะ
ในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการได้โดยมีเจ้าภาพในการด าเนินการอย่างถูกวิธี 
 - การปรับปรุงบ่อฝังกลบดินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นวิธีที่เหมาะสมเพ่ือรองรับขยะมูลฝอย
ในอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเป็นวิธี 
 2๔) วิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2๕) สาเหตุส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยจากความไม่ตระหนักของประชาชนและปัญหาการบริหาร
จัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงปัญหา และการไม่
ร่วมกันคิดร่วมกันท า 
4. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง 
 1) พ้ืนที่ อ่ืนอาจมีแต่ที่ราชบุรียั งไม่มีการด าเนินการ องค์กรท้องถิ่นมีผู้ ดูแลหลายหน่วยงาน 
กระทรวงมหาดไทยต้องมีการบังคับให้จัดการขยะอย่างมีระบบ 
 2) สร้างวินัยของคนในชุมชนมุ่งสู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ตั้งแต่
ต้นทางจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม ทั้งจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน
หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) ใช้วิธีแบบโบราณ บ้านใครบ้านมัน แยกขยะ เอาขยะที่แยกไปขาย ที่เหลือขายไม่ได้ก าจัดเองใน
บริเวณบ้านตนเองโดยการฝังกลบไม่ให้มีขยะออกภายนอกบ้าน ยกเว้นในบริเวณชุมชนที่ไม่มีที่ก าจัดขยะเป็น
หน้าที่ของท้องถิ่นในการเก็บขยะ ซึ่งจะมีขยะเหลือน้อยที่สุดที่ท้องถิ่นต้องท าการเก็บขน โดยเก็บขนไปยังที่
ก าจัดที่ถูกสุขลักษณะ ท้องถิ่นมีหน้าที่จ่ายเงินตามจ านวนน้ าหนักขยะ โดยศูนย์ก าจัดขยะกลายเป็นเงิน ยิ่งถ้า
รฐับาลช่วยรับซื้อขยะกลับขยะจะยิ่งมีราคา ท าไม่มีใครทิ้งขยะ ทุกคนจะเก็บขยะเอาไปไว้ขาย ก็จะท าให้ขยะ
ที่ออกสู่โลกภายนอกมีน้อยมากการก าจัดขยะก็จะท าได้โดยง่าย 
 4) ได้และสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเป็นต้นแบบของการจัดการถ้าในเกิดความต่อเนื่อง
และช่วยกันโดยปริยาย 
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 5) การรณรงค์ ให้ประชาชนรับผิดชอบต่อการคัดแยกขยะในครอบครัวให้เป็นแบบอย่าง เบื้องต้นจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากและได้ผลดีมากต่อชุมชน โดยเฉพาะการคิดแยกขยะจากถุงพลาสติดและคัดแยก
วัตถุมีพิษ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยให้มีหน่วยงานที่คอยเป็นทีมพ่ีเลี้ยงหรือการบริหารให้ครบ
วงจรจะช่วยแก้ปัญหาได้มีระดับหนึ่ง 
 6) ปัจจุบันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านในจังหวัดกระบี่ลุกขึ้นมาจัดการขยะโดยชุมชนเองโดยการรณรงค์ 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 ขาดการพัฒนาความรู้แต่ละต าบล ไม่เข้มแข็งขาดความร่วมมือรอค าสั่งจากอ าเภอหรือ
จังหวัด ต้องให้ทุกคนรักบ้านเกิด 
 9) เป็นบางพื้นทีท่ีม่ีผู้น าเข้มแข็ง ภาครัฐจะต้องสร้างบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาในเขตชุมชน 
 10) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ทุกบ้านมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ และก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไปก าจัดให้ถูกวิธี 
 11) ควรให้คัดแยกตั้งแต่ในบ้าน ขยะที่มีราคา ขยะเปียก ขยะแห้งเพ่ือลดปริมาณขยะ 
 12) ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยขุมชนเองได้เป็นอย่างดี เพราะที่ตั้งครัวเรือน
ส่วนใหญ่ในชุมชน/หมู่บ้านมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะท าการคัดแยกขยะ และฝังกลบหรือท าลายได้โดยไม่ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัด เก็บและท าลายของเทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 13) ปัจจุบันความเห็นว่าหมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดขยะมูลฝอยโดยชุมชนเป็นอย่างดี โดย
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ผู้อ่ืน 
 14) ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเองได้  โยการจัดตั้งเป็นชมรม 
หรือ เป็นสมาชิกสุขภาพในระดับต าบล ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด แต่จะต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือ 
อปท. เป็นพ่ีเลี้ยงในช่วยเริ่มต้นเพ่ือให้ชมรมหรือสมาชิกสุขภาพได้เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันแล้ว
เสนอเป็นแผนของชุมชนเพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐและ อปท. ต่อไป 
 15) ถ้าต่างตนต่างท าอาจมีต้นทุนการจัดการสูง แต่หากมีการรวมกลุ่มชุมชนได้แล้วท าการบริหารที่อยู่บน
พ้ืนฐานของต้นทุนจัดการที่ต่ า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี และการใช้วิธีร่วมทุนการจัดการกับเอกชนที่สนในการ
ใช้ประโยชน์จากขยะได้เป็นสิ่งที่ดี 
 16) ได้มกีารจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนผู้ดูแลขยะ 
 17) ชุมชน/หมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้โดยชุมชนเอง ปัจจุบันมีหลาย
พ้ืนที่ ที่ชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและขยายผลในบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ธนาคารขยะชุมชน หรือ น ารายได้จากขยะที่คัดแยกไปจัดการเป็นสวัสดิการชุมชน 
 18) ทุกหมู่บ้านชุมชนควรมีส่วนร่วมโดยการแยกขยะแต่ละควรเรือน และฝังให้ถูกที่ ควรฝึกอบรมบุคคล
ในครอบครัวให้มีวินัย 
  1) ทุกชุมชนควรมีการประชุมและให้ความเข้าใจในการแยกขยะ 
 2) ควรให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบว่าขยะมีราคาถ้าได้แยกให้ถูก 
 3) ควรให้ทุกครอบครัวได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง 
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 19) ต้องปลูกจิตส านึกของประชาชนให้มีความรู้และความรับผิดชอบช่วยเหลือร่วมกัน 
 20) หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเองแบบมีส่วนร่วมตามที่ได้
ตอบไปแล้วในข้อที่ 3 
 21) ทุกหมู่บ้านมีระบบคัดแยก – ท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงอ าเภอเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนบริหารตนเองได้แล้ว
ขยะกลายเป็นสิ่งของมีค่ามากกว่าของเสียต่างๆ แล้วสามารถท าเป็นภายได้บุคคล ชุมชน ท้องถิ่นได้เองแล้ว 
 22) ชุมชน มีความส าคัญมากที่สุดในการคัดแยกขยะถ้าเริ่มต้นจากครัวเรือน อาจจะมีการประกวด
หมูบ่้านปลอดขยะทุกๆ เดือน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 23) ได้เห็นได้จากการให้ความร่วมมือ ของชุมชนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการแยกขยะ ดีและเสีย 
โครงการรับซื้อขยะดีเพ่ือรีไซเคิล 
 24) ปัจจุบันหมู่บ้าน/ชมชน บางพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเอง แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยชุมชนด าเนินการเป็นโครงการกองทุนขยะมูลฝอยชุมชนในรูปแบบ “กองทุนขยะมูลฝอย” 
มีคณะกรรมการชุมชนด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น อบต. ในพ้ืนที่ สมาชิกในชุมชนคัดแยกขยะต้นทางทุก
ประเภทน าขยะไปขายให้กองทุนขยะน าเงินเข้ากองอย่างต่อเนื่องน าเงินเข้าฝากในรูปแบบธนาคารขยะชุมชน 
โดยการขับเคลื่อนของจังหวัดในภาระกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่
 25) ชุมชนมีความสามารถจัดการได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจ 
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
5. แนวทางและมาตรการในการตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยใน
ชุมชน กากอุตสาหกรรมกากกัมมันตรังสีของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ ของจังหวัด อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1) ต้องมีหน่วยงานเฉพาะตรวจอย่างจริงจังและเอาผิดถึงที่สุดเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิต และผู้ที่อยู่
อาศัยไม่ทราบข้อเท็จจริงต้องเป็นผู้รู้จึงจะท าได้ 
 2) ควรติดวงจรปิดให้มากที่สุด ควรจัดทีมออกตรวจติดตามการที่มีขนขยะนอกพ้ืนที่น ามาทิ้งในพ้ืนที่ 
ควรแก้ไขกฎหมายให้เพิ่มโทษแก่ผู้น าขยะไปทิ้งที่สาธารณะ 
 3) ก าหนดเขตพ้ืนที่ห้ามเทกองขยะมูลฝอยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้แหล่งน้ าชุมชน บนที่สูง/เนินเขาในพ้ืนที่ที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์รวมของเสียอันตรายชุมชน อปท. มีหน้าที่รวบรวมของเสียอันตรายเพ่ือสิ่ง
ต่อไปยังศูนย์รวบรวม ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง 
 4) ให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง 
 5) การสร้างกฎเมืองหรือข้อบังคับขององค์กรโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นถือเป็นแบบอย่างได้ ครอบคลุมทั้ง
การทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆ  
 6) เรื่องนี้ต้องผลักดันให้ อปท. ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมการขนส่ง การจัดเก็บ การ
ท าลายและต้องประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานได้รับทราบ 
 7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหมั่นลงพ้ืนที่ตรวจสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบสม่ าเสมอ หากพบผู้กระท า
ความผิดต้องรีบด าเนินการตามกฎหมายทันที 
 8)  แนวทางส าคัญ ก ากับ ติดตามเป็นระยะทุกท้องที่ ไม่หยิบหมู่บ้านที่ส าเร็จมาประชาสัมพันธ์จุดเดียว 
จัดเรียงล าดับการติดตาม ต าบล หมู่บ้าน หรือในท้องถิ่นแต่ละองค์กร 
 9) จังหวัดมีนโยบายที่ชัดเจนทนรับกับรัฐบาล อ าเภอและ อปท.ออกเทศบัญญัติและด าเนินการและ
กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดูแล ต ารวจในพ้ืนที่และชุมชนต้องช่วยเหลือภาครัฐทุกพ้ืนที่และ
สนับสนุนภาครัฐแบบบูรณาการและท างานเชิงรุกและเชิงบวก ส่วนขยะที่เป็นของเศษทุกปราการเท่าที่ทราบ
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น าส่งบริษัท ก าจัดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของภารประชาชน ได้ประกาศหรือแนะน าให้เก็บหรือแยกออกไว้ต่าง
น าส่งเทศบาลได้ หรือประกาศ แต่ก็ปลูกจิตส านึกของภาคประชาชนให้เกิดยามตระนักส่วนนี้ได้มากข้ึน 
     10) ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝุายได้รับทราบ ให้แต่ละท้องถิ่นจัดให้มี
สถานที่รองรับขยะและก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บังคับใช้ทางปฏิบัติทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด  
 11) ควรมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และควรมีการ และควรมีการลงโทษทางกฎหมายอย่าง
จริงจังถ้าเป็นของเสียที่เป็นอันตรายควรตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และลงโทษโดยเด็ดขาด 
 12) ควรจัดตั้งศูนย์ในรูปคณะกรรมการระดับต่างๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาแทน
ภาครัฐในการแจ้งผู้กระท าผิด ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยของเสียที่เป็นอันตรายต่อชุมชน 
 13) ข้อเสนอแนะเพ่ือปรึกษาหรือสมควรจัดตั้งศูนย์ในรูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ โดยมาจาก
ประชาชนเป็นตัวแทนขอภาครัฐในการแจ้งผู้กระท าความผิดด้านขยะมูลฝอย 
 14) อ าเภอหรือ อปท. ควรใช้เครือข่ายภาคประชาชน เช่น ชมรม หรือ สมัชชาสุขภาพ ต าบล/อ าเภอ 
เป็นผู้เผ้าสังเกตและตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย  
   – โดยจังหวัดหรือภาครัฐต้องก าหนดให้ผู้รับเหมาเอกชนรับจ้างก าจัดขยะมูลฝอย  
 – จ าแนกสีรถตามประเภทของขยะมูลฝอย เช่นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล  กากอุตสาหกรรม                
กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือให้ชุมชนสังเกตได้ง่าย  
         – และก าหนดเบอร์โทรศัพท์รับเหตุขยะภายในจังหวัด  
 – รวมทั้งประชาสัมพันธ์จุดที่ทิ้งขยะประเภทต่างๆให้ชัดเจน 
 15) จ าเป็นหากมีผู้กระท าผิด การยึดมาตรการทางกฎหมายยังมีความจ าเป็นส าหรับสังคมโดย แต่การ
สร้างปัจจัยจูงใจในการดุแลขยะฝอยของประชาชนจะเป็นสิ่งที่ดี การดูแลแบบมีส่วนร่วมตลอดจนการ
ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ และกากของเสียที่อันตราย 
  16) ให้คณะกรรมการในชุมชนหมู่บ้านดูแลของเสียอันตรายให้จัดที่เก็บเป็นที่ไว้ให้ใส่ของเสียมีหมู่บ้าน
ละหนึ่งจุด 
 17) การออกประกาศ มาตรการในการควบคุมและการด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูล
ฝอย กากอุตสาหกรรมการกัมมันตรังสี ของเสียอันตราย และขยะติดเชื้อ แม้ว่าจะยังไม่มี พรบ. ขยะมูลฝอย
แห่งชาติ แต่ก็สามารถใช้กฎหมาย หรือ พรบ. อื่นๆ ในการสร้างมาตรการก ากับได้ เห็นด้วยและให้ปฏิบัติกัน
อย่างจริงจัง 
 18) ควรใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมา มีมาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติ 
 19) มาตรการในการตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายผู้ลักรอบทิ้งขยะ ดังนี้ 
 1) ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับผิดชอบ ดูแลเป็นหูเป็นตามเฝูาระวังผู้ลักลอบทิ้งขยะ 
 2) ก าหนดผู้ประกอบการที่ผลิตขยะมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อปฏิบัติตามในขั้นตอนการ
ก าจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธี 
 3) ด าเนินการตามกฎหมายหากมีการฝุาฝืน 
 4) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการก าจัดขยะพิเศษ ขยะอันตราย 
         5) ก าหนดแนวทางปูองกันปัญหาอย่างเป็นระบบในระยะยาว 
 20) เห็นด้วยอย่างยิ่ง ท้องถิ่นมีเทศบัญญัติและตรวจตราตลอดเพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ที่จังหวัด  
บึงกาฬยังมีปัญหากากอุตสาหกรรมน้อยมาก แต่ยังไม่ส่งพิษภัยแก่ส่วนรวมใกล้เคียงมากนักพอรับได้ไม่มีกาก
กัมมันตรังสี หรือขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล ท าจัดได้ดีโดยบริษัทเอกชนรับจ้างที่มีคุณภาพ 
   21) การท างานแบบบูรณาการของทุกๆภาคส่วนมีประโยชน์มากเช่น อ.ป.ท ควรท างานกับอุตสาหกรรม
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จังหวัด เพื่อทราบข้อมูลว่ามีโรงงานไหนมีขยะที่เป็นพิษ หรือไม่อย่างไร 
           - ควรให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานเหล่านั้นทุก 1 สัปดาห์แล้วรายงานให้ทราบว่าโรงงานเหล่านั้น
ได้ทิ้งขยะท่ีมีภัยแก่ชุมชนหรือไม่ 
 22) ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ช่วยสังเกตการณ์ 
 23) มาตรการในการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมาย ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามและแก้ปัญหา ในทุกระดับ 
 24) ด าเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนกากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสีของเสีย
อันตรายและขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ท าให้เกิดมลพิษมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาล ควรจัดต้องออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และออกขอบัญญัติในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
ข้อบัญญัตินั้นต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ 
 25) ให้มีการออกกฎหมายกับผู้ที่ฝุาฝืนในการทิ้งขยะอย่างจริงจัง 
6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
 1) มีมาก ถ้าทางท้องถิ่นจัดการทิ้งแยกขยะให้จัดเจน ก็จะด าเนินการไปสู่การจัดการได้ง่าย  
 2) - สร้างจิตส านึกด้วยการประชาสัมพันธ์ 
  - โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 - โครงการธนาคารขยะ 
 - ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริหารที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
 3) สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้นและเมื่อเข้าใจแล้วประชาชนจะเป็นผู้สอดส่องดูแลในพ้ืนที่
ของตนเอง สร้างจิตส านึกความเป็นชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการลดขยะใน
ชุมชน สร้างแรงจูงใจในการแก้ไขขยะผลักดันให้มีกฎกติกาชุมชน สร้างกลไกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล 
 4) ก าหนดนโยบายของชุมชนหรือหมู่บ้านเรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือโดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยเป็น
ผู้ประสานงานบริษัทห้างร้านมารับซื้อขยะ เพ่ือรีไซเคิลอย่างสม่ าเสมอจะได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง   
 5) การก าหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชนด้านชุมชนช่วยตนเองให้ในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นและก าหนดเปูาหมายร่วมกับจะท าให้เกิดความยั่งยืน 
 6) ก ากับและติดตามเสนอแนะแนวทางการปูองกันและแก้ไขได้ ขอให้ท าจริง ประชุมชี้แจงนโยบายและ
ให้หมู่บ้านหาวิธีการเองพร้อมได้รับการชี้แนะตลอด 
 7) ทุกภาคส่วนบูรณาการให้ความรับชุมชนให้มากขึ้นและท าแบบเชิงรุกอย่างจริงจัง 
 8) จัดตั้งสภาเมืองหรือสภาชุมชนให้ครบทุกท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลหรือจัดการเกี่ยวกับขยะซึ่งเป็นองค์กร
ภาคประชาชน จัดให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่บ้านเรือนไปสู่ชุมชน รณรงค์ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 9) ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย คัดแยกขยะ 
 10) ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ควรได้รับความรู้จากการอบรมหรือประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดี
ด้านการลงทุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11) ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชน  
          – ชุมชนส่วนใหญ่จะเชื่อฟังผู้น าหมู่บ้านเช่น ก านัน  
 – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน รัฐต้องมีการสั่งการให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ลดปริมาณอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือปลูกจิตส านักที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 12) ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเนื่อง 
 1) ประชาชนเข้าใจเรื่องขยะมูลฝอยและผลกระทบต่อชุมชน 
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 2) ประชาชนได้ประโยชน์ขยะมูลฝอย เช่น รายได้จากขยะ หรือได้รับสิทธิประโยชน์จากโรงงาน
ไฟฟูาจากขยะ 
 3) ชุมชนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานบริการจัดการขยะ ท าให้คนในชุมชนราคาภูมิใจ 
 13) การมีส่วนร่วมและการตระหนักร่วมตลอดจนการสร้างวินัยของคนในชุมชนจนกลายเป็นวิถีชีวิตเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนที่มีส่วนในการจัดการเก่ียวกับขยะ 
 14) รณรงค์ให้มีการดูแลทรัพยากรที่จ าเป็น 
 15) เริ่มต้นที่ตนไปสู่ การเริมคัดแยกขยะในครอบครัวตนเอง ขยายผลรวมตัวกับชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะ 
 16) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้มีโทษปรับและจ าคุกจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
จัดเก็บตามเวลา ที่ทิ้งขยะควรรวมไว้ที่เดียว 
 17) ให้ปลูกจิตส านักในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องโดยการให้ความรู้ รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
 18) สร้างระบบการเรียนรู้ชุมชนด้านปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะคือ ร่วมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุป
บทเรียน ร่วมรับผลผลิตผลประโยชน์ วางระบบการพ่ึงตนเอง จัดการตนเอง เป็นกลไกทางธรรมชาติ 
หลากหลายมิติ เช่น มิติการสร้างอุดมการณ์ มิติด้านการพัฒนาคุณค่าและศักดิ์ศรียกย่องเชิดชูให้ประชาชน
รวมกลุ่มกันในรูปของคณะกรรมการ ให้เกิดปัจจัยการบริหารจัดการที่ครบถ้วนคือ คน/เงิน/วัตถุดิบ/วิธีการ 
และหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งการเชื่อมโยง
กับภาคเครือข่ายภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ผลงานได้รับการยกย่องชมเชยเป็นต้นแบบ 
 19) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวขบวนให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ลงมือท าให้ดู  
 – ติดตามผล ตั้งแต่งระดับหมู่บ้านท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ดีอยู่แล้วแต่ขอให้เพ่ิมงบประมาณสร้าง
เตาเผาขยะท่ีถูกวิชาการ  
 – อีกมากมายแก่จุดส าคัญฯ การคัดแยกขยะเป็นหนทางที่ดีที่สุด การสร้างวินัยโดยเริ่มจากครัวเรือนสู่ชุมชน 
 20) หมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีชุมชน
ลดขยะใช้ขยะให้เป็นประโยชน์ลดปริมาณขยะครัวเรือนอย่างจริงจัง  ปลูกจิตส านึกประชาชนให้รู้จักข้อดี
ข้อเสียและวิธีการการลดปริมาณขยะ สร้างวินัยให้ชุมชนมีระเบียบวินัยที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 21) ด้านการรวมกลุ่มในรูปคณะกรรมการ 
7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของจังหวัดอ าเภอท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการด้านขยะ
มูลฝอย/ข้อเสนอแนะ 
 1) มีการจัดเก็บที่เป็นระบบแต่การน าไปจัดการนั้นต้องยอมรับทุกพ้ืนที่ยังไม่พร้อมในการก าจัดอย่างเป็น
ระบบ ควรจัดให้เป็นระเบียบและเป็นและเป็นวาระแห่งชาติที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
 2) การจัดขยะพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ชุมชนขาดความมีวินัยและระเบียบการจัดการขยะที่ถูกวิธี เห็นสมควร
สร้างวินัยและออกระเบียบกฎหมายใช้บังคับตั้งแต่ชุมชน 
 3) ไม่มีการวางแผนให้ประชาชนร่วมกันอย่างจริงจัง สม่ าเสมอยั่งยืน 
 4) รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณในการอบรมและการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริต่างๆ ให้เพ่ิมขึ้น ให้ชาวบ้าน
มีโอกาสไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริต่างๆ ทั้งใกล้และไกล เพ่ือให้เกิดความรู้ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ให้เกิดผลในการท างาน ในการด าเนินชีวิตได้กล่าวมาแล้วทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 5) ปัจจุบันภาครัฐชอบที่จะใช้วิธีการสนับสนุนงบประมาณผ่านหลายๆ หน่วยงานมาเพ่ือรณรงค์การให้
ความรู้และผลกระทบของขยะมูลฝอยขยะมีพิษขยะติดเชื้อโดยผ่านเด็กหรือเยาวชนโดยถือเอาเงินเป็น
ตัวก าหนดโครงการพอเงินหมดโครงการที่ท าก็ยุบหรือยกเลิกไป ซ่ึงขาดความต่อเนื่อง 
 6) งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ๆ สถานที่จัดเก็บท าลายขยะ ประชาชนคัดค้านโรงงานก าจัด
ขยะไม่อยากให้เกิดในชุมชนกฎหมายไม่สามารถใช้ได้จริง ผู้ประกอบการเห็นแก่ตัว 
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 7) ปัจจุบันหน่วยงานองค์กรที่เข้าใจปัญหาขยะอย่างเป็นระบบยังไม่เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างแท้จริงเวลาปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จึงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 8) ปัญหาที่ส าคัญ ชุมชนและท้องถิ่นจะคุยในเรื่องงบประมาณตลอด ไม่ได้คิดกระบวนการว่าแต่ละ
ชุมชนท าอย่างไร 
 9) ต้องการสนับสนุนของภาครัฐและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ 
 10) ขาดการประชาสัมพันธ์และไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 11) การบังคับใช้กฎหมาย เทศบาลบัญญัติ ข้อบัญญัติไม่จริงจังอย่างต่อเนื่อง 
 12) ไมม่ีสถานที่ก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
 13) ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีดี ไม่มีระเบียบวินัย 
 14) สถานศึกษายังไม่มีการด าเนินงานที่เป็นระบบและไม่มีการให้ความรู้ ฝึกความมีระเบียบวินัยในการ
ก าจัดขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 15) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแล
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 16) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการขยะจากภาครัฐโดยตรงแนวทางแก้ปัญหา คือ 
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการขยะลงมายังจังหวัด อ าเภอ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 17) ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการปฏิบัติงาน ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ควรมีโครงการจัดตั้งศูนย์ใน
รูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือเข้าระวังแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิด ควรให้มีศูนย์ทุกต าบล เพ่ือการ
ปูองกันอย่างถาวร – มั่งคง 
 18) ต้องการสนับสนุนของภาครัฐและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณ 
 19) ขาดการประชาสัมพันธ์และไม่มีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
 20) การบังคับใช้กฎหมาย เทศบาลบัญญัติ ข้อบัญญัติไม่จริงจังอย่างต่อเนื่อง 
 21) ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน 
 22) ประชาชน บ้าน ขาดจิตส านักที่ดี ไม่มีระเบียบวินัย 
 23) สถานศึกษายังไม่มีการด าเนินงานที่เป็นระบบและไม่มีการให้ความรู้ ฝึกความมีระเบียบวินัยในการ
ก าจัดขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 24) การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการดูแล
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขคือภาครัฐควรจัดโครงการประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 25) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการขยะจากภาครัฐโดยตรงแนวทางแก้ปัญหา คือ 
ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการจัดการขยะลงมายังจังหวัด อ าเภอ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 26) ปัญหาอุปสรรค เกิดจากการปฏิบัติงาน ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานราชการต่างๆ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขาดแรงจูงใจในการดูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ควรมีโครงการจัดตั้งศูนย์ใน
รูปแบบให้มีกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือเข้าระวังแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิด ควรให้มีศูนย์ทุกต าบล เพ่ือการ
ปูองกันอย่างถาวร – มั่งคง 
 27) การให้ความส าคัญของจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทิ้งขยะมูลฝอย
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ค่อนข้างต่ า จังหวัดอ าเภอท้องถิ่นและชุมชน ต้องก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของตนเองและให้ความส าคัญสูง 
 28) ยังขาดทีมงานในอ าเภอ ต าบลชุมชนด าเนินการรับผิดชอบอย่างจริงจัง  
 29) 1. การยังไม่มี “พรบ.ขยะมูลฝอย” รองรับแผนการปริมาณการจัดการ 
       2. การจัดการขยะหลายพื้นที่จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคหลักวิชาการท่ีถูกต้อง รัฐจึงควร 
เสริมงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสมเชิงเทคนิค (FS/DD) เพ่ือวางมาตรการที่เหมาะสมไม่เกิดผล
กระทบในภายหลัง 
           3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจ าเป็นต้องบูรณกาความร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 30) 1. เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อที่จัดเก็บขยะ 
   2. การดูแลการเอาใจใส่ยังมีน้อยไม่เพราะเป็นสิ่งของที่ไม่สะอาด 
 31) ขาดปัจจัยหลักในการบริหารจัดการตองเองของภาคประชาชน ไม่เพียงพอต่อการจัดการตนเอง ทั้ง
ในด้าน คน/เงิน/วัตถุดิบ/วิธีการ 
 32) หน่วยงานร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานขาดความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 33) ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 
 34) ขาดการเชื่อมโยงกับภาคเครือข่ายพัฒนาที่ดี 
 35) เตรียมปัจจัยต่างๆให้ครบ และมีหน่วยงานด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 36) จัดเวทีเสวนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้กับผู้ด าเนินงานที่เกี่ยวกับขยะ 
 37) ร่วมกันสร้างระบบเชื่อมโยงกับเป็นเครือข่ายทั้งต าบล อ าเภอ จังหวัด 
 38) ยกย่อง ชมเชย ผลงานต้นแบบ 
 39) ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคของจังหวัดคือ ยังไม่มีเอกชน มากมายนัก ที่เข้ารับซื้อ – แปรรูปขยะให้เป็น
ผลผลิตที่ดีอยากให้รัฐบาลชักชวนต่างๆ ประกาศที่มีระบบการจัดการที่ดีมาเป็นแรงจูงใจให้ระดับจังหวัดด้วย 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้วิธีด าเนินการที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป 
 40) ขาดการดูแลของภาคส่วนราชการต่างๆ ซึ่งต่างคนต่างท างานของตนเอง ไม่ยอมไปร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 
 41) ขาดการควบคุม ดูแล โรงงานที่มีของเสียต่างๆ 
 42) การท างานแบบไร้ทิศทาง ขาดการบูรณาการ 
 43) บางพ้ืนที่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไม่ถูกต้อง             
บ่อก าจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 44) ชุมชนขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ 
 45) ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 46) จังหวัด,อ าเภอ,ท้องถิ่น จะต้องบูรณาการร่วมกันเพ่ือการน าร่องให้กับหมู่บ้าน ,ชุมชน ในการ
ด าเนินการจัดการขยะอย่างถูกต้องทุกหมู่บ้านทุกชุมชน โดยท้องถิ่นและฝุายปกครองในระดับดับอ าเภอ ร่วม
ด าเนินการปลูกจิตส านักส่งเสริมกิจกรรมในการคัดแยกก าจัดขยะอย่างทั่วถึง  
 

 


