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สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการผลิต การบริโภค
และการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย รวมถึง
ภาวะโลกร้อน ประเทศไทยจึงได้กำ� หนดให้ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ มาตัง้ แต่
ปี 2557 โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทางที่มีประสิทธิภาพ
กองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีภารกิจในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อมุ่งสู่การจัดการปลายทางที่ยั่งยืน จนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานและความส�ำเร็จกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ  
ความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนอันมีคุณค่าเหล่านั้น เป็นผลจากความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน เอกชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ถู ก รวบรวมโดยกองบริ ห ารกองทุ น
สิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย โดยสะท้อนความส�ำเร็จทีส่ ามารถน�ำไปขยายผลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ที่ต้นทาง โดยครอบคลุมขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป รวมถึงปัจจัยสู่ความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสู่การสนับสนุนการจัดการขยะปลายทางที่ยั่งยืน
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เริ่มจากต้นทาง
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายเร่งด่วนในการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อปี 2557 พร้อมเห็นชอบ
กับแผนที่น�ำทาง (Road map) ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�ำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง มีการเก็บขนแบบแยกประเภทและน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกต้อง กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้
ชุ ด โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง และให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น
แก่ ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด และส� ำ นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค เพื่ อ ร่ ว มผลั ก ดั น
นโยบายให้มีผลไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนและครัวเรือน
ในปัจจุบนั กองทุนสิง่ แวดล้อมได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัด และลดค่าใช้จ่าย
ของ อปท. จากการด�ำเนินการเก็บขนและก�ำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการขยะทีส่ อดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาดและแผนปฏิบตั กิ าร 3Rs รวมถึงหลายชุมชนได้มกี ารต่อยอด
การด�ำเนินงานจนได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ทั้งนี้ การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
การเริ่มจากต้นทาง เป็นหลักส�ำคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
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ถอดบทเรียน องค์ความรู้
นวัตกรรม และผลส�ำเร็จ

บันทึกองค์ความรู้
องค์ความรู้และความส�ำเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จากโครงการที่ได้รับ
การสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ในช่ ว งปี 2558-2560 โดยคั ด เลื อ ก
โครงการจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นตัวแทนโครงการระดับภาค จ�ำนวน 16 โครงการ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา
เพื่อถอดบทเรียน องค์ความรู้ นวัตกรรม และผลส�ำเร็จการด�ำเนินงาน ถ่ายทอดเป็น “บันทึกองค์ความรู้” เพื่อน�ำไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
และเล็งเห็นความส�ำคัญ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
บันทึกองค์ความรู้ นวัตกรรม และความส�ำเร็จในครั้งนี้ จัดท�ำโดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เริ่มจากการศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ด�ำเนินการคัดเลือกโครงการทีม่ ผี ลส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน ทีส่ ามารถเป็นต้นแบบให้โครงการอืน่
น�ำไปต่อยอด ขยายผล โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง 16 แห่ง จากนั้น
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส�ำรวจพื้นที่และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับ
ประโยชน์ ด�ำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดบทเรียน องค์ความรู้ นวัตกรรม และผลส�ำเร็จ และส่งให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ร่วมตรวจทานข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ข้อค้นพบ
จากการด�ำเนินการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุน
สิง่ แวดล้อม ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบทของพื้นที่ เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ลดปริมาณและต้นทุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้
ยังค้นพบว่า ...การเริ่มจากต้นทาง คือ การเริ่มจากคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ก่อขยะมูลฝอย การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอย ต้องจัดการคนด้วย...  

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการติดตามความส�ำเร็จและความยั่งยืนโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการ
คัดแยกขยะอินทรีย์ ด้วยเห็นว่าเมื่อคัดแยกขยะอินทรีย์ออกมาได้แล้ว การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และ
ขยะอันตราย ก็สามารถท�ำได้งา่ ยขึน้ รวมถึงการน�ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ลดการเกิดขยะมูลฝอย
เกิดการใช้ซ�้ำ  และหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย
ให้กับชุมชนและท้องถิ่น
ในขณะเดียวกันปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนากลไก/กลุ่มบุคคล ทั้งผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน เยาวชน
กลุ่มพี่เลี้ยง และภาคีเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือให้เกิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
ตลอดจนการก�ำหนดกิจกรรมหรือรูปแบบการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับกลุม่ บุคคล บริบทพืน้ ที่ ครอบคลุมการบริหาร
จัดการขยะอย่างครบวงจร และการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาศักยภาพให้แก่
ผู้น�ำ  สมาชิกชุมชน และเยาวชน การสื่อสารองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก รวมทั้งวิสัยทัศน์และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ล้วนเป็นปัจจัยและแรงผลักดันส่งผลให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จเป็นต้นแบบให้
โครงการอื่น ๆ น�ำไปต่อยอด ขยายผล รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
เนื้อหาในหนังสือนี้ นอกจากเป็นการรวบรวมความส�ำเร็จที่ผ่านมาของโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ยังได้น�ำเสนอองค์ความรู้ กิจกรรม นวัตกรรมเด่นของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนได้
น�ำเสนอข้อก�ำจัด ข้อพึงระวัง รวมทั้งความท้าทายและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
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กรณีภาคเหนือ
1) เทศบาลต�ำบลจันจว้า  จังหวัดเชียงราย
2) เทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า  จังหวัดพะเยา
3) เทศบาลต�ำบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
4) เทศบาลต�ำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์
กรณีภาคกลางและภาคตะวันตก
5) เทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน  จังหวัดสุพรรณบุรี
6) องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี
7) องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ จังหวัดลพบุรี
8) เทศบาลต�ำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9) เทศบาลต�ำบลสังคม  จังหวัดหนองคาย
10) เทศบาลต�ำบลดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด
11) เทศบาลต�ำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
12) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
กรณีภาคตะวันออกและภาคใต้
13) เทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี
14) เทศบาลต�ำบลร่มเมือง จังหวัดพัทลุง
15) เทศบาลต�ำบลสิเกา จังหวัดตรัง
16) เทศบาลต�ำบลยุโป จังหวัดยะลา
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จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

  กรณีภาคเหนือ
1

เทศบาลต�ำบลจันจว้า อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 80,000 ไร่
มี 23 หมูบ่ า้ น
ประชากร 15,647 คน 5,457 ครัวเรือน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั
งบประมาณ 399,825 บาท ระยะเวลาโครงการ
18 เดือน (1 มกราคม 2561 - 30 มิถนุ ายน 2562)
ด�ำเนินงานใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านทรายมูล
บ้านหนองปึง๋ และบ้านหนองครก

ผลงานเด่น
เสวียนและถังกรีนโคน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้น�ำขยะอินทรีย์ไปจัดการอย่างเหมาะสมกับพื้นที่
และความต้องการของชุมชน โดยเศษใบไม้แห้ง กิง่ ไม้ และขยะมูลฝอยทีย่ อ่ ยสลายได้เองตามธรรมชาติจะส่งเสริม
ให้ท�ำเสวียนด้วยการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ ส่วนขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร เศษผักผลไม้
ทีย่ อ่ ยสลายได้เร็วจะส่งเสริมให้ทำ� ปุย๋ หมักชีวภาพเพือ่ ใช้ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมของชุมชนด้วยการจัดท�ำถังกรีนโคน
จากตะกร้าและถังพลาสติกแจกจ่ายให้กบั ชุมชน
ถนนปลอดถัง โดยก่อนยกเลิกจุดตัง้ ถังขยะบนถนนและในชุมชนได้จดั เวทีประชาคมหมูบ่ า้ นเพือ่ สร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั และร่วมกันก�ำหนดวันนัดเก็บนัดทิง้ ขยะของชุมชน โดยมีชมุ ชนหนองปึง๋ และชุมชน
หนองครกเป็นต้นแบบ ซึง่ ช่วยลดการทิง้ ขยะมูลฝอยจากบุคคลภายนอกหรือขยะจรได้
จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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วงล้อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและลิฟต์ประหยัดพลังงาน เป็นการส่งเสริมการน�ำวัสดุเหลือใช้มาท�ำสิง่ ประดิษฐ์
เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ ได้แก่ การน�ำยางรถยนต์หรือล้อรถจักรยานยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาพัฒนา
เป็นเครื่องเล่นให้เด็กได้ใช้หมุนเล่น เดินทรงตัว วิ่ง และกระโดด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็ก และลิฟต์ประหยัดพลังงาน ซึ่งท�ำมาจากถังสีเก่าและเชือก เพื่อใช้
ในการส่งของขึน้ ทีส่ งู
สถานีจดั การขยะชุมชน พัฒนาจากชุมชนน�ำร่องเป็นสถานีจดั การขยะชุมชน ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงาน
ส�ำหรับชุมชนใกล้เคียงและผูส้ นใจภายนอก และยังเป็นศูนย์กลางกระจายและรองรับขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์
ของชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เช่น น�ำขยะอินทรีย์มาหมักเป็นก๊าซชีวภาพ รับซื้อขยะรีไซเคิลมาอัดเป็นก้อน
เพือ่ ส่งต่อให้กบั ร้านรับซือ้ ของเก่าและน�ำไปเป็นเชือ้ เพลิงจากขยะมูลฝอย
การบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย เทศบาลร่วมกับชุมชนเก็บสถิติและบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
โดยด�ำเนินการชั่งน�้ำหนักและจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ทุกครั้ง เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงบประมาณ ตลอดจนปรับปรุง
พัฒนา หรือต่อยอดกิจกรรมอย่างเหมาะสมต่อไป

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•
•
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นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความชัดเจน
มีเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจร่วมวางแผน เป็นพีเ่ ลีย้ ง รวมทัง้ มีการติดตาม รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และประเมินผล
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้น�ำชุมชนมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานให้ประสบผลส�ำเร็จ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างสม�่ำเสมอ
ชุมชนให้ความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรม
มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ และร่วมออกแบบกระบวนการเพือ่ ต่อยอดการด�ำเนินงาน

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

2

เทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 61,971 ไร่
มี 14 หมูบ่ า้ น
ประชากร  7,930 คน 2,796 ครัวเรือน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั
งบประมาณ 400,000 บาท ระยะเวลาโครงการ
18 เดือน (1 มกราคม 2561 -  30 มิถนุ ายน 2562)
ด�ำเนินงานใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดงอินตาใต้
และบ้านเด่นโพธิท์ อง

ผลงานเด่น
โรงครัวปลอดถุง ก�ำหนดกติกาและกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการและยืมอุปกรณ์ในโรงครัวชุมชน (หม้อ จาน ชาม
ช้อน ฯลฯ) โดยโรงครัวชุมชนจะใช้ถงุ ผ้าทีต่ ดั เย็บโดยชุมชนใส่อปุ กรณ์ในโรงครัวไว้ หากผูใ้ ช้บริการท�ำถุงผ้าหาย
จะต้องจัดหามาให้ใหม่ รวมทั้งจะขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้จัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้
พลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร จัดตั้งจุดท�ำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก ผลไม้ จากงานบุญ
ของชุมชนในบ้านดงอินตาใต้ ซึง่ อยูใ่ กล้กบั โรงครัวปลอดถุง เมือ่ ผูใ้ ช้บริการน�ำอุปกรณ์มาคืนก็จะเก็บขนขยะอินทรีย์
มาให้ด้วยเพื่อหมักท�ำปุ๋ย ส�ำหรับขยะเศษอาหารในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนหรือน�ำไป
เลีย้ งสัตว์
จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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เครื่องอัดพลาสติกก้อน โดยให้ชุมชนน�ำขยะพลาสติกทีไม่คุ้มค่าต่อการน�ำไปรีไซเคิลซึ่งเก็บโดยอาสาสมัคร
ของแต่ละชุมชนมาอัดเป็นพลาสติกก้อน โดยบางส่วนน�ำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า บางส่วนน�ำมาเพิ่ม
ความแข็งแรงโดยฉาบปูนซีเมนต์ เป็นรูปร่างต่าง ๆ และทาสีเพิ่มความสวยงาม น�ำไปใช้ประโยชน์เป็นเก้าอี้
นั่งเล่นหรือก้อนหินตกแต่ง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการน�ำก้อนขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งเทศบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ชุมชน
วัด โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่เป็นเงินอุดหนุนทุกปีในการขับเคลื่อนการลดขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม เน้นให้ทุกครัวเรือน วัด โรงเรียน ต้องคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเผา และห้ามทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะ
ขยะฮอมบุญ เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนน�ำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกและมีมูลค่ามาบริจาคให้กับกองทุน
ขยะฮอมบุญ เพื่อน�ำเงินมาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
ประกวดครัวเรือนต้นแบบ โดยประชาสัมพันธ์และท�ำข้อตกลงให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย
ปีละครั้ง และร่วมกับชุมชนก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ โดยเทศบาลจะมอบ
เกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต่อไป

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•
•
•

18

มีนโยบายที่ชัดเจนร่วมกันและมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
แกนน�ำชุมชนปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
แกนน�ำชุมชนมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นการด�ำเนินงานพร้อมรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกด้วยการจัดประกวดและให้รางวัล
มีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ ๆ และน�ำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น
ใช้สอื่ และการประชาสัมพันธ์ชว่ ยสร้างการรับรู้ สร้างการมีสว่ นร่วม และกระตุน้ การด�ำเนินงานให้เกิดความต่อเนือ่ ง

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

3

เทศบาลต�ำบลตรอน อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 1,153.75 ไร่
มี 3 ชุมชน
ประชากร 1,784 คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั
งบประมาณ 385,000 บาท ระยะเวลาโครงการ
18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน
2560) ด�ำเนินงานใน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเทศบาล
พัฒนา และชุมชนวังหินพัฒนา

ผลงานเด่น
ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง สูตรโบกาฉิ เป็นการน�ำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้จากตลาด
และครัวเรือน และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพส�ำหรับใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับ
คนในชุมชน นอกจากนี้ ยังน�ำขยะอินทรียไ์ ปใช้เลีย้ งสัตว์และท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ
ลดใช้พลาสติกและโฟม เทศบาลร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลออกกฎระเบียบให้พ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดสดของเทศบาลและตลาดนัดอินทรียว์ ถิ คี นวังซึง่ จัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน ต้องลดการใช้ถงุ พลาสติก
และโฟมและส่งเสริมให้ใช้วสั ดุหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตะแกรงแยกขยะรีไซเคิล เทศบาลจัดท�ำตะแกรงแยกขยะรีไซเคิลแจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือน รวมทัง้ พาไปศึกษา
ดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีอ่ นื่ เพือ่ ส่งเสริมความรูส้ ำ� หรับน�ำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง
จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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สิง่ ประดิษฐ์จากพลาสติก โดยสนับสนุนให้กลุม่ อาชีพท�ำสิง่ ประดิษฐ์ในชุมชนน�ำพลาสติกทีไ่ ม่คมุ้ ค่าต่อการรีไซเคิล
ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ดอกไม้จากกล่องเครื่องดื่ม กระเป๋าจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยมี
กลุ่มลูกค้าเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน
เมล็ ด พั น ธุ ์ ผั ก แลกขยะอั น ตราย เป็ น การจู ง ใจและส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนคั ด แยกและรวบรวมขยะอั น ตราย
ซึ่งหลังจากที่ชุมชนคุ้นเคยและสามารถคัดแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกต้องแล้ว เทศบาลได้ปรับเปลี่ยน
เป็นการสนับสนุนจุดคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน โดยนัดวันเวลาให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บทุกเดือน
ถนนปลอดถัง เทศบาลลดถังขยะบริเวณริมแม่น�้ำน่านและพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอย
โดยไม่มีการคัดแยกและปัญหาน�้ำชะขยะไหลลงสู่แม่น�้ำน่าน ซึ่งก่อนน�ำถังขยะออกได้จัดท�ำประชามติ
และสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์ โดยหลังจากเอาถังขยะออกแล้วได้ก�ำหนดวันเก็บวันทิ้งร่วมกับชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสาร การใช้
พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ที่ได้จากการด�ำเนินกิจกรรมในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ระดับอ�ำเภอและจังหวัด
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มีนโยบายที่ชัดเจน มีการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นไปสู่หมู่บ้านต้นแบบ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณและส่งเสริม
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้น�ำชุมชนต้นแบบมีความเข้มแข็ง มีจิตอาสา และเสียสละเพื่อส่วนร่วม
มีการอบรมให้ความรู้ พูดคุยชี้ให้เห็นถึงปัญหา และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน
สร้างแรงจูงใจเชิงบวก ด้วยการให้รางวัลหรือแบ่งปันสิ่งของ สิทธิประโยชน์ การไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ใช้กฎหรือพลังทางสังคม ให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินกิจกรรม

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

4

เทศบาลต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 42 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 5,033 คน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ชุดที่ 1 ภายใต้การสนับสนุน
เงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั งบประมาณ
จ�ำนวน 284,900 บาท ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน
(1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2560) ด�ำเนิน
งานใน 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านหนองตายาย บ้านไร่
บ้านบางประมุง และบ้านช่องรวก

ผลงานเด่น
ถังหมักรักษ์โลก เป็นการน�ำขยะอินทรีย์ที่คัดแยกมาใส่ลงถังขนาด 20 ลิตร แบบมีฝาปิด ที่ตัดก้นถังและฝังลง
ไปในดิน เมื่อเต็มจะน�ำถังหมักออกและน�ำดินมากลบเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ย ส่วนเศษใบไม้และ
เศษอาหารน�ำมาท�ำปุย๋ ก้อนเค้กในบ่อซีเมนต์ ซึง่ เป็นปุย๋ หมักทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องกลับกองท�ำให้งา่ ยต่อการดูแลจัดการ
จานรักษ์โลก เทศบาลจัดซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปจานใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ โดยน�ำกาบไผ่แห้งที่มีปริมาณมาก
ในพื้นที่มาใช้เป็นวัสดุ โดยจะน�ำไปผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อก่อนน�ำไปใส่อาหารรับประทาน ซึ่งช่วยลดการใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โฟม และลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนที่เกิดไฟไหม้ทุกปี
ไม้กวาดขวดพลาสติก เทศบาลส่งเสริมให้ชมุ ชนคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก PET ขนาดใหญ่หรือ
ขวดลิตรส่งให้กลุม่ ท�ำไม้กวาดภายในชุมชน โดยไม้กวาด 1 ด้าม ต้องใช้ขวดพลาสติกประมาณ 30 ขวด ซึง่ สามารถ
จ�ำหน่ายได้ในราคาอันละ 70 บาท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นคนในพื้นที่และผู้ที่มาศึกษาดูงาน
จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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Big Cleaning Day เป็นการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณบ้าน แหล่งน�้ำ  และชุมชนโดยรอบ ผ่านกิจกรรมท�ำความสะอาดชุมชนโดยคณะท�ำงานจิตอาสา
ซึ่งมีการเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า และกิ่งไม้เป็นประจ�ำเดือนละ 1 ครั้ง
สถานีคัดแยกขยะ 5 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ
ทั้งในบริเวณเทศบาล โรงเรียน วัด และครัวเรือน “บ้านต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง” รวมถึงได้น�ำถังขยะ
ในเส้นทางหลักออกเพื่อลดการทิ้งขยะมูลฝอยจากภายนอกและก�ำหนดวันเก็บวันทิ้งร่วมกับชุมชน อีกทั้งยังได้
จัดท�ำจุดรองรับขยะอันตรายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอันตรายแต่ละประเภท
ซึ่งเทศบาลจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนตามจุดรองรับขยะอันตรายทุกเดือน
คณะท�ำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
ขับเคลื่อนและติดตามผล โดยร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการด�ำเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยร่วมกับเทศบาล อีกทัง้ ได้มกี ารปรับปรุงเทศบัญญัตกิ ารจัดการขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมเรือ่ งการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีจุดเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด 19 แห่ง
โดยด�ำเนินการร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมตัวอย่าง ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะน�ำไปสมทบทุนการศึกษา
ให้กับโรงเรียน
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ผูบ้ ริหารปฏิบตั แิ บบอย่างทีด่ แี ละจัดสรรงบประมาณ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรการทีช่ ดั เจนในการเก็บขน
และก�ำจัดขยะมูลฝอย
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณ อ�ำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมอย่างต่อเนือ่ ง

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

กรณีภาคกลางและภาคตะวันตก
5

เทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 2,187.50 ไร่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั
งบประมาณ จ�ำนวน 370,000 บาท ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน
2560) ด�ำเนินงานใน 3 ชุมชน โรงเรียน 1 แห่ง
และหน่วยงานรัฐ 2 แห่ง

ผลงานเด่น
น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้ความรู้เรื่องการท�ำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU)
กับชุมชนทีส่ นใจก่อนสนับสนุนถังน�ำ้ หมักส�ำหรับด�ำเนินการ โดยมีการติดตามผลและเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ครัวเรือน
ต้นแบบ อีกทั้งยังส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อช่วยก�ำจัดเศษอาหารและได้มูลไส้เดือนที่ใช้เป็นปุ๋ยช่วยสร้าง
รายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ย น�้ำหมัก และตัวไส้เดือน
ขยะรีไซเคิลแลกบุญ ในระยะแรกจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิล
และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของขยะรีไซเคิล ต่อมาได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกบุญ
โดยติดตัง้ ตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ในบริเวณชุมชน โรงเรียน และวัด เพือ่ เป็นจุดรองรับขยะรีไซเคิลทีช่ มุ ชน
น�ำมาบริจาค เพื่อน�ำรายได้ไปสร้างประโยชน์และท�ำบุญให้กับกลุ่มเปราะบาง
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ขยะอันตรายแลกไข่ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตราย โดยจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
และนิทรรศการเรื่องขยะอันตราย และจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนัก
ในการคัดแยกขยะอันตรายจากครัวเรือน
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ที่มีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยท�ำหน้าที่
วางแผน ควบคุมก�ำกับการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ และติดตามประเมินผล ท�ำให้ชมุ ชนเห็นว่าเป็นบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนที่ต้องช่วยกันจัดการ
ฐานการเรียนรู้ชุมชน เป็นการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบจนเกิดเป็นชุมชนน�ำร่องในการจัดการขยะมูลฝอย
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านการจัดขยะอินทรีย์
และขยะรีไซเคิล
ธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรีย นวัด ช่อ งลม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรคัดแยกขยะรีไซเคิล
โดยมีคุณครูพี่เลี้ยงและแกนน�ำนักเรียน 15 คน ท�ำหน้าที่ในการคัดแยก ชั่งน�้ำหนัก และค�ำนวณเงินแล้ว
บันทึกลงสมุดคู่ฝาก เปิดท�ำการทุกวันที่ 15 ของเดือน เมื่อมีปริมาณมากพอจะจ�ำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ
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ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
มีกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
การสร้างความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วน โดยให้ความส�ำคัญการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
บ้าน-วัด-โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

6

องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 19,806.25 ไร่
ประชากร 5,253 คน 1,952 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้เข้าร่วม
โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั
งบประมาณ 354,500 บาท ระยะเวลาโครงการ
18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2560)
ด�ำเนินงานใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะแก้ว
หมู่ที่ 5 และบ้านท่าข่อย หมู่ที่ 4

ผลงานเด่น
น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยสนับสนุนถังรวบรวมขยะอินทรีย์แก่ชุมชนและสถานประกอบการ โดยมีพนักงาน
จัดเก็บทุกวันในช่วงเช้าเพื่อน�ำไปเลี้ยงสัตว์และท�ำน�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพส�ำหรับใช้ในชุมชนและจ�ำหน่าย
ช่วยสร้างรายได้เพื่อน�ำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์
อย่างครบวงจร (ศูนย์ทักษะทางอาชีพเกษตรกร Banana Solution)
กองทุนขยะเพื่อจัดสวัสดิการชุมชน กรณีเสียชีวิต โดยสมาชิกต้องมีเงินออมจากการขายขยะมูลฝอยทุกเดือน
หากขาดการน�ำขยะมาขายเกิน 2 เดือน จะขาดจากสมาชิกภาพ ซึ่งด�ำเนินงานโดยยึดแนวคิด 4 สร้าง คือ
สร้างรอยยิ้ม สร้างสวัสดิการ สร้างงาน และสร้างพลังพลเมือง ก่อให้เกิดกลไกการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
สร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชน
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สิง่ ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เป็นการน�ำขยะทัว่ ไปทีไ่ ม่มมี ลู ค่ามาประดิษฐ์เป็นสิง่ ของ เช่น ท�ำหุน่ ปลาจากขวดพลาสติก
หรือซองกาแฟมาประดับตกแต่งงานเทศกาลกินปลา สื่อการเรียนการสอนจากกล่องนมและซองบรรจุภัณฑ์
รวมทั้งประดิษฐ์ของใช้เพื่อการจ�ำหน่าย เช่น กระเป๋าซองเครื่องดื่ม ผ้ากันเปื้อนและร่มจากถุงน�้ำยาปรับผ้านุ่ม
เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน
การสร้างการรับรูแ้ ละอบรมศึกษาดูงาน โดยจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทและการรับซื้อ
ขยะรีไซเคิลที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน ใช้ค�ำสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลสถิติ
ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการด�ำเนินงาน และน�ำมาเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนัก
และความภาคภูมิใจให้แต่ละครัวเรือน
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะส�ำหรับสถานประกอบการ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในพืน้ ที่ ก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยส�ำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ซึ่งหากมีน�้ำหนักขยะมูลฝอยเกิน
100 กิโลกรัม จะเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 3,000 บาทต่อวัน แต่หากน้อยกว่าจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมในวันนั้น ๆ
ศูนย์ทักษะทางอาชีพเกษตรกร (Banana Solution) เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบส�ำหรับชุมชนและบุคคลทั่วไป
โดยในศูนย์ฯ มุง่ เน้นการจัดการขยะอินทรียอ์ ย่างครบวงจร มีการพัฒนาต่อยอดท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพจากเศษผลไม้
ที่มีรสเปรี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด การท�ำสบู่ แชมพู ยาสีฟันจากกากกาแฟ
และสมุนไพร เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างามเป็นผูบ้ ริหารจัดการและเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลไปยังครัวเรือน
กิจกรรม “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู”่ เป็นการคัดเลือกและมอบเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติให้กบั ครัวเรือนทีส่ ามารถ
ท�ำให้บ้านตนเองเป็นบ้านทีน่ า่ พักอาศัย มีการจัดการขยะมูลฝอย ลดการเกิดขยะจากต้นทาง เพือ่ เป็นการสร้าง
ขวัญก�ำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้แต่ละบ้านในชุมชน
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การก�ำหนดกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ด้วยการจัดประกวดและมอบรางวัล
การใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นการด�ำเนินงาน
การท�ำงานด้วยจิตอาสาและส�ำนึกรักพื้นที่

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

7

องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 45 ตารางกิโลเมตร
มี 16 หมูบ่ า้ น  
ประชากร 5,076 คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ชุดที่ 2 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดย
ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน (1 มกราคม 2561 - 30
มิถุนายน 2562) ด�ำเนินงานใน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ 15 และหมู่ 16

ผลงานเด่น
น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยจัดฝึกอบรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับชุมชนต้นแบบ เช่น ถังหมักรักษ์โลก
วงซีเมนต์ เพื่อใช้ในการท�ำน�้ำหมักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพในครัวเรือน และส่งเสริมให้น�ำเศษอาหารมาเลี้ยงสัตว์
เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล โดยก�ำหนดให้สมาชิกกองทุนฯ น�ำขยะมูลฝอยมาขายที่จุดรับซื้อขยะรีไซเคิล
ทุกเดือน ซึ่งต้องน�ำขยะมาขายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีมูลค่าของขยะรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
300 บาท ทั้งนี้ สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้เงินประกันชีวิตจ�ำนวน 30 บาท คูณด้วยจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมด
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การให้ความรู้และจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดอบรมด้านการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์
ณ ศาลากลางหมู่บ้านและจัดท�ำคู่มือ แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งคัดเลือกผู้แทนจากชุมชนน�ำร่อง
มาร่วมเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงช่วยถ่ายทอดให้ความรู้
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะ เช่น ขวดน�้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ
เป็นต้น ประดิษฐ์เป็นแจกัน ดอกไม้จันทน์ ฯลฯ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นชุมชมและคณะที่มาศึกษาดูงาน
สารวัตรชุมชนจัดการขยะ ชุมชนต้นแบบจัดตั้งสารวัตรชุมชน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำปรึกษา
และดูแลครัวเรือนในชุมชน สารวัตร 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือน ปัจจุบันมีสารวัตรชุมชนทั้งหมด 7 คน ซึ่งจะมี
ก�ำนันน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาถ่ายทอดให้กับชุมชนผ่านทางสารวัตรชุมชน

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยทีต่ น้ ทาง สนับสนุนการด�ำเนินงานของชุมชน รวมถึงมีการบันทึก
จัดเก็บข้อมูล และมีการลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงานอยู่เป็นระยะ
แกนน�ำชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจ

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

8

เทศบาลต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ  10.6 ตารางกิโลเมตร
มี 12 หมูบ่ า้ น  
ประชากร 6,211 คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ชุดที่ 1 ภายใต้
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิง่ แวดล้อม โดยได้รบั
งบประมาณ จ�ำนวน 389,000 บาท ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30
เมษายน 2560) ด�ำเนินงานใน 11 หมู่บ้าน
โรงเรียน 4 แห่ง และตลาดสด 1 แห่ง

ผลงานเด่น
นวัตกรรม Key Hole Garden เป็นการปลูกพืชผักและหมักปุ๋ยในจุดเดียวบนฐานรองในลักษณะของก้อนเค้ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ฟุต ที่ถูกตัดออก 1 ชิ้น เพื่อให้สามารถใส่ขยะอินทรีย์จากแต่ละครัวเรือนตรงจุดศูนย์กลาง
มีอากาศถ่ายเทจนสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักที่ปลูกไว้รอบ ๆ
กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล
โดยสมาชิกต้องน�ำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลหรือเงินสดฝากเข้ากองทุนฯ   ซึ่งจะได้รับสวัสดิการจาก
กองทุนฯ ประกอบด้วย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี เงินรับขวัญเด็กแรกเกิด และเงินชดเชย
เข้ารับการรักษากรณีแพทย์สั่งให้นอนโรงพยาบาล
ผ้าป่าขยะรีไซเคิลและจัดประกวดขบวนพุ่มผ้าป่าขยะมูลฝอย ในวันส�ำคัญต่าง ๆ ซึ่งขยะรีไซเคิลที่ใช้ประดับ
ตกแต่งเมื่อเสร็จงานแล้วถูกน�ำไปขายและร่วมท�ำบุญมอบให้กับวัดในพื้นที่ต่อไป
จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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3 ห่วงทองค�ำ เป็นการน�ำอุปกรณ์ลักษณะเป็นถุงตาข่ายทรงกระบอกและมีเหล็กม้วนเป็นวงกลมลักษณะ
คล้ายห่วง เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยมีการประชาสัมพันธ์และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
ของการคัดแยกขยะมูลฝอย มูลค่าของขยะแต่ละชนิด สามารถเป็นรายได้เสริมให้แต่ละครัวเรือน
ถนนปลอดถัง ด้วยการลดถังขยะในพื้นที่สาธารณะและริมถนน โดยเริ่มจากการลดขนาดถังขยะให้มีขนาดเล็ก
ลงเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและสะดวกต่อการจัดเก็บ จากนั้นค่อย ๆ ลดจ�ำนวนถังขยะ
จนสามารถเอาถังขยะออกได้ทั้งหมด
สารวัตรขยะ เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้กับอาสาสมัครของชุมชนออกเดินตรวจตราดูแลคนทิ้งขยะมูลฝอย
ไม่เป็นที่และเก็บขยะจรตามพื้นที่สาธารณะของชุมชน น�ำมาคัดแยกและรวบรวมส่งไปขายให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่า เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับสารวัตรขยะ
เครื อ ข่ า ย Key Hole Farmer ขยายผลการท� ำ  Key Hole Garden ในพื้ น ที่ ไ ปยั ง ต� ำ บลใกล้ เ คี ย ง
และเปิดตลาด Key Hole Farmer Market เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าปลอดสารและปลอดภัยที่เป็นผลผลิต
จากแปลง Key Hole Garden โดยเปิดให้คนภายในและภายนอกพื้นที่มาแลกเปลี่ยนและซื้อขายพืชผัก
อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลมีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานเพื่อประโยชน์
ของชุมชน
แกนน�ำชุมชนมีภาวะผู้น�ำ มีความรู้ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้มอบหมาย
การพูดคุยและสื่อสารที่เข้าใจง่าย โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและกระตุ้นด้วยการพูดปลุกจิตส�ำนึก
การมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มและการสนับสนุนจากเครือข่ายก่อให้เกิดการระดมความคิด องค์ความรู้ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและด�ำเนินงาน
การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ การสร้างมูลค่าให้กับขยะมูลฝอย

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

  กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9

เทศบาลต�ำบลสังคม อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ 2.1 ตารางกิโลเมตร
มี 4 หมูบ่ า้ น   
ประชากร 3,488 คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 ภายใต้การ
สนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยได้รับ
งบประมาณ จ�ำนวน 400,000 บาท ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30
เมษายน 2560) ด�ำเนินงานใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านสังคม 1 บ้านสังคม 2 บ้านแก้งไก่ 3 และ
บ้านเจื้อง 4

ผลงานเด่น
ถังหมักประสิทธิภาพสูง ใช้ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร ผัก และผลไม้ ที่รวบรวมจากโรงแรมและร้านค้า
ในพื้นที่มากกว่า 10 แห่ง โดยทีมมือปราบขยะอินทรีย์ไปรับขยะเป็นประจ�ำทุกวัน ก๊าซชีวภาพที่ได้จะถูก
ส่งต่อไปให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านสังคม ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้ก๊าซหุงต้มของกลุ่มได้
ปุย๋ เทกองจากเครือกล้วย โดยทีมมือปราบขยะอินทรียช์ ว่ ยขนส่งเศษเครือกล้วยทีเ่ หลือจากการแปรรูปของกลุม่
กล้วยตากแม่อารักษ์ไปที่สวนยางของเกษตรกรเพื่อท�ำเป็นปุ๋ยเทกองในพื้นที่สวนยาง ซึ่งเครือกล้วยจะช่วย
กักเก็บความชุ่มชื้นส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล สมาชิกกองทุนฯ จะต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน�ำมาขาย
ณ ศาลากลางบ้าน ทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยราคารับซื้อจะขึ้นอยู่กับร้านที่รับซื้อขยะ หากไม่มีการน�ำขยะ
มาขายติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน จะพ้นการเป็นสมาชิกภาพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าฌาปนกิจศพ
จ�ำนวน 40 บาท คูณด้วยจ�ำนวนสมาชิกปัจจุบัน
แยกถุงพลาสติกแลกคูปอง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ชมุ ชนคัดแยกถุงพลาสติกออกจากขยะทัว่ ไปเพือ่ ลดปริมาณ
ขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัด โดยแจกคูปองให้กับครัวเรือนที่รวบรวมพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกใส ถุงขนม พลาสติก
หุ้มแพ็กน�้ำขวด น�ำส่งให้เทศบาล โดยพลาสติกที่รวบรวมได้จะถูกอัดเป็นก้อนเพิ่มมูลค่าก่อนจ�ำหน่ายให้ร้าน
รับซือ้ ภายในพืน้ ที่ ซึง่ รายได้จากการขายก้อนพลาสติกจะน�ำไปซือ้ ของรางวัลให้แต่ละครัวเรือนตามจ�ำนวนคูปอง
ที่สะสมได้ในช่วงสิ้นปี
Matching Junk หรือการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์ เป็นการจับคู่สร้างความร่วมมือในการจัดการ
ขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและส่งต่อขยะให้กับผู้ใช้ประโยชน์ เช่น ร้านอาหาร (ขยะอินทรีย์)
กับผู้เลี้ยงสัตว์ ร้านค้าและโรงแรม (ขยะทั่วไป) กับกลุ่มประดิษฐ์กระเป๋าสาน เป็นต้น
รถแห่ขยะ โดยติดตัง้ ล�ำโพงทีร่ ถเก็บขนขยะเพือ่ เปิดเพลงเป็นสัญญาณแสดงถึงช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย
ส�ำหรับประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรือประชาชนจากพื้นที่อื่น เพื่อให้สมาชิกในชุมชนน�ำขยะทั่วไปมาวาง
บริเวณหน้าบ้านหรือเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ก�ำหนด
ติดตามองค์ประกอบขยะมูลฝอย โดยด�ำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบขยะของชุมชน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อน�ำมาใช้ประกอบการวางแผนงาน นโยบาย และกลยุทธ์
การด�ำเนินงานในพื้นที่

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการคัดแยกขยะ
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และเทศบาล

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

10

เทศบาลต�ำบลดงแดง อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 41.64 ตารางกิโลเมตร
มี 16 หมูบ่ า้ น
ประชากร 8,860 คน 2,362 ครัวเรือน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง ชุ ด ที่ 2
ภายใต้การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับงบประมาณ จ�ำนวน 400,000 บาท
ระยะเวลาด�ำเนินงาน 18 เดือน (1 มกราคม 2561 30 มิถุนายน 2562) ด�ำเนินงานใน 2 หมู่บ้าน
ได้ แ ก่ ชุ ม ชนบ้ า นหนองเพี ย ขั น ธ์ และชุ ม ชน
บ้านผือฮี หมู่ 11 และโรงเรียน 5 แห่ง

ผลงานเด่น
น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนก�ำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) ขยะอินทรีย์
ประเภทพืชผลทางการเกษตรจะน�ำไปท�ำน�้ำหมัก เช่น น�้ำหมักผลไม้ และน�้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น เพื่อฉีดพ่น
หรือรดพืชผลทางการเกษตร และ (2) ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารจะน�ำไปเป็นอาหารสัตว์ ส�ำหรับ
เปลือกหน่อไม้และเปลือกถั่วน�ำไปฝังกลบเพื่อท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนการจัดการขยะอินทรีย์ภายในบริเวณ
วัดจะใส่ในเสวียนที่ท�ำล้อมต้นไม้เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักต่อไป
การเลิกใช้โฟมและลดใช้ถงุ พลาสติก ชุมชนลดการใช้ถงุ พลาสติกด้วยการใช้ถงุ ผ้าหรือตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด
หรือซื้อของ น�ำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้ำและมีการน�ำถุงพลาสติกที่เปื้อนมาท�ำความสะอาดตากแห้ง
รวมถึงปฏิเสธการรับถุงพลาสติกและโฟม นอกจากนี้ เมื่อถึงวันพระสมาชิกในชุมชนจะใช้ปิ่นโตใส่อาหาร
หรือขนมไปวัดซึ่งเป็นวิธีท�ำบุญให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จัดการขยะที่ต้นทาง
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กองทุนสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์การคัดแยกขยะ จัดตั้งกองทุนฯ ให้กับชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ชุมชน
มีรายได้จากการขายขยะและมีการออมเงินภายในครัวเรือน โดยน�ำขยะรีไซเคิลมาขายในวันรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประจ�ำเดือน ซึ่งสมาชิกต้องมีเงินฝากขั้นต�่ำ  300 บาท ส่วนกองทุนฌาปนกิจนั้นกรรมการหมู่บ้านจะหัก
เงินสงเคราะห์ เมือ่ มีสมาชิกในกองทุนเสียชีวติ ซึง่ ในปัจจุบนั ทุกชุมชนสามารถด�ำเนินการได้เอง มีเงินหมุนเวียน
ในกองทุนมากกว่า 100,000 บาท
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะที่ต้นทาง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
ให้ถูกวิธี การท�ำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร สนับสนุนถังพลาสติกให้ครัวเรือนได้น�ำเศษอาหารไปท�ำปุ๋ยหมัก
และน�้ำหมักชีวภาพ สนับสนุนถุงตาข่ายพร้อมโครงเหล็กส�ำหรับน�ำไปแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน�ำไปขายให้กับ
ธนาคารขยะ จัดท�ำกรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคา เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย และพาไปศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบที่มีแนวทางการคัดแยกและจัดการได้อย่างเหมาะสม
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การจัดการขยะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดหลักพึ่งพาตนเอง โดยเน้นใช้ทรัพยากรที่มี
ในแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนส�ำหรับการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง และชุมชนไว้วางใจและเชื่อมั่นในการท�ำงานของคณะกรรมการ
หน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ชุมชนต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้น�ำไปปรับใช้ ท�ำให้ชุมชนอื่น ๆ ยอมรับ

จัดการขยะที่ต้นทาง
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เทศบาลต�ำบลทะเมนชัย อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 7.2 ตารางกิโลเมตร
มี 8 ชุมชน
ประชากร 4,306 คน 1,237 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้เข้าร่วม
โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1 โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน 400,000บาท ระยะเวลาด� ำ เนิ น การ
18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน
2560) ด�ำเนินงานในชุมชนบ้านสวนครัว หมู่ที่ 8

ผลงานเด่น
การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ เป็นการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์และสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น
ถังหมัก กากน�้ำตาล หัวเชื้อ EM รวมถึงส่งเสริมการท�ำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้โดยรวบรวมเศษใบไม้ไว้ที่คอก
ใต้ต้นไม้เมื่อเศษใบไม้ย่อยสลายจะน�ำมาผสมกับมูลสัตว์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและสร้างรายได้
จากการจ�ำหน่ายน�้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
เลิกใช้โฟมและลดใช้พลาสติก รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและลดใช้พลาสติก
และส่งเสริมให้ชุมชนใช้วัสดุอื่นทดแทน อาทิ การใช้ปิ่นโตใส่อาหารเมื่อไปวัดหรือตักบาตร ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้า
เมื่อไปตลาด หรืองดรับถุงพลาสติกจากร้านค้า นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้ร้านค้าในพื้นที่งดใช้โฟมและลดการใช้
ถุงพลาสติกอีกด้วย เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องก�ำจัดให้น้อยลง
จัดการขยะที่ต้นทาง
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กระป๋องแปรรูป ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระป๋องน�้ำอัดลมและกระป๋องเบียร์
เป็นตะกร้า กล่องใส่กระดาษช�ำระ ฯลฯ และส่งเสริมให้ชุมชนและสถานศึกษามีการแปรรูปขยะเป็นกระเป๋า
ดอกไม้จากถุงพลาสติก ถุงนม และถุงผ้า เป็นต้น
ถนนปลอดถัง ยกเลิกการวางถังขยะไว้หน้าบ้าน เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างและลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังขยะ
โดยก่อนด�ำเนินการจะประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นถึงปัญหาและส่งเสริมให้มีจัดการขยะ
จากครัวเรือน ทั้งการลด คัดแยก และน�ำขยะไปใช้ประโยชน์
ศาลาตู้แดง จัดตั้งตู้แดงรองรับขยะอันตราย 1 จุดต่อ 1 หมู่บ้าน และก�ำหนดวันจัดเก็บเป็นทุกวันที่ 25 ของ
ทุกเดือน และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เพิ่มจุดทิ้งขยะติดเชื้อขึ้นในบริเวณใกล้คียงกับ
จุดตั้งศาลาตู้แดง เพื่อรวบรวมน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง ประกอบไปด้วย 4 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ (1) ธนาคารขยะ 5 ฝันปันรักษ์
(2) ศูนย์การเลี้ยงไส้เดือน (3) ศูนย์การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ และ (4) ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะ
กลุ่มต้นกล้าน้อย เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของแกนน�ำเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมด้านการจัดการขยะ
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลด คัดแยก และจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู้
และความตระหนักด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่ ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะจรในที่สาธารณะของชุมชน
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จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมด�ำเนินงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและแบ่งหน้าที่ชัดเจน
มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนตามบริบทและความต้องการของชุมชน มุ่งเน้นความส�ำเร็จที่บริบทของชุมชน

จัดการขยะที่ต้นทาง
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เทศบาลเมืองพิบลู มังสาหาร อ�ำเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ 6 ตารางกิโลเมตร  
มี 17 ชุมชน
ประชากร 11,309 คน 3,698 ครัวเรือน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง ชุ ด ที่ 2
ภายใต้การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับงบประมาณ จ�ำนวน 400,000 บาท
ระยะเวลาการด� ำ เนิ น โครงการ 18 เดื อ น
(1 มกราคม 2561 - 30 มิถนุ ายน 2562) ด�ำเนินงาน
ใน 4 หมูบ่ า้ น ได้แก่ ชุมชนโพธิต์ าก 1-4

ผลงานเด่น
ฟาร์มไส้เดือน รองรับขยะอินทรีย์ที่ถูกคัดแยกจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เป็น
เศษอาหารและผัก ปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ AF และพันธุ์ไทเกอร์ สามารถ
ก�ำจัดขยะอินทรีย์ได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/เดือน
ถังหมักรักษ์โลก ส่งเสริมให้ชุมชนน�ำถังที่มีอยู่ในครัวเรือน ตามขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณขยะอินทรีย์
ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมาเจาะก้นถัง ตามรูปแบบของถังหมักรักษ์โลก ก่อนน�ำไปฝังลงดินประมาณครึ่งถัง จากนั้น
น�ำขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นมาใส่ลงถังหมักรักษ์โลกได้ทุกวัน
ตลาดนัดขยะรีไซเคิล เป็นพื้นที่ให้ผู้คัดแยกขยะรีไซเคิลและผู้รับซื้อได้เจอกันเพื่อซื้อขายขยะรีไซเคิล บริเวณ
ศาลากลางบ้านโพธิ์ตาก โดยเทศบาลจะประสานกับร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามารับซื้อขยะ 1-2 ครั้ง/เดือน
จัดการขยะที่ต้นทาง
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ตะแกรงขยะอันตราย จัดท�ำตะแกรงคัดแยกขยะอันตรายชุมชนตัง้ ไว้บริเวณศาลากลางบ้านและศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน โดยรวบรวมน�ำไปก�ำจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีการจัดตั้งจุดรองรับขยะ
ติดเชื้อของชุมชน จากนั้นร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกต้อง
อบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท ให้กับตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน
และสมาชิกของชุมชนต้นแบบ โรงเรียน ตลาดสด และเครือข่าย พร้อมทั้งจัดท�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและป้ายไวนิลติดตั้ง 3 จุดในชุมชนเป้าหมาย
เครือข่ายชุมชนตาวิเศษ เป็นกลไกในการบริหารจัดการขยะร่วมกับเทศบาล มีหน้าที่ร่วมติดตามตรวจสอบ
การเก็บขนขยะ นัดวันจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล และรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ ในชุมชนผ่านกลุ่มไลน์
เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นคั ด แยกขยะรี ไซเคิ ล โดยจั ด ตั้ ง
ธนาคารขยะ ซึ่งจะมีนักเรียนท�ำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะด�ำเนินการชั่งน�้ำหนัก คัดแยกประเภทขยะ
ค�ำนวณจ�ำนวนเงิน และจดบันทึกลงสมุดเงินฝาก โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับร้านรับซื้อของเก่า
เมื่อถึงสิ้นปีทางธนาคารขยะจะเปิดให้นักเรียนมาถอนเงินได้
ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนโพธิต์ าก โดยคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะอินทรีย์มาท�ำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ
ใช้บ�ำรุงพืชและเลี้ยงไส้เดือนหรือเลี้ยงสัตว์ การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างรายได้โดยการจ�ำหน่าย
ที่ตลาดนัดรีไซเคิล และรวบรวมขยะอื่น ๆ เพื่อให้เทศบาลเก็บขน โดยมีกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
เป็นกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
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การร่วมมือของชุมชนกับเทศบาลในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินกิจกรรมของชุมชน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

  กรณีภาคตะวันออกและภาคใต้
13

เทศบาลต�ำบลปัถวี อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 131,257 ไร่
มี 12 หมูบ่ า้ น
ประชากร 7,700 คน 3,400 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะทีต่ น้ ทาง ชุดที่ 1 โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 398,400 บาท ระยะ
เวลาโครงการ 18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 30 เมษายน 2560) ด�ำเนินงานในหมูท่ ี่ 2 บ้านปัถวี

ผลงานเด่น
น�้ำยาอเนกประสงค์และสบู่ ซึ่งแปรรูปจากเศษผักและผลไม้ที่มีในท้องถิ่นเพื่อลดขยะอินทรีย์ และหลีกเลีย่ ง
การใช้สารเคมี นอกจากนี้ ยังแปรรูปเป็นแชมพูดอกอัญชัน สบูส่ มุนไพรน�ำ้ ผึง้ และอืน่ ๆ สามารถจ�ำหน่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและยังให้สมาชิกชุมชนสามารถน�ำขยะอินทรีย์มาแลกผลิตภัณฑ์ได้
ปุ๋ยสั่งตัดจากขยะอินทรีย์ เทศบาลจัดหาถังขนาด 200 ลิตรตัดครึ่ง รองรับขยะอินทรีย์ ณ ร้านรับซื้อผลไม้
และร้านค้าแผงลอย โดยรวบรวมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เพื่อน�ำไปผลิตปุ๋ยหมัก ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ขยะแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการท�ำปุ๋ยหมักแบบไม่เติมอากาศและไม่พลิกกลับกอง
ทางเดินกรุบกรอบ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติกหูหวิ้ ถุงขนม ซองกาแฟ เพือ่ มาผลิตเป็นอิฐตัวหนอน
โดยจัดจุดรับพลาสติกสะอาด 2 จุด ก่อนน�ำไปตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับทราย 3 ส่วนและปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
น�ำมาปูเป็นทางเดินหรือท�ำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
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ตู้ขยะอันตรายเคลื่อนที่ ติดตั้งไว้ในช่องด้านล่างของรถเก็บขยะ โดยชุมชนสามารถน�ำขยะอันตรายแยกใส่ถุง
สีสม้ น�ำมาวางไว้ขา้ งถังขยะทัว่ ไปเพือ่ ให้รถเก็บขยะน�ำไปรวบรวมไว้ ณ พืน้ ทีพ่ กั ขยะอันตราย เพือ่ น�ำส่งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน�ำไปก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะอัตราสูง ใช้การก�ำหนดค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ 45 บาท/เดือน/ครัวเรือน
ในการสร้างความตระหนักการจัดการขยะต้นทางของชุมชน โดยมีการประชุมสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการ
ในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงชีแ้ จงงบประมาณทีเ่ ทศบาลแบกรับ
คณะกรรมการด�ำเนินงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลและผูแ้ ทนชุมชน ซึง่ จัดประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน
ทุกวันศุกร์ โดยหากมีครัวเรือนใดที่จัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะเข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจ
และติดตามการด�ำเนินการอย่างสม�ำ่ เสมอ
ศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการขยะแบบครบวงจร ซึง่ มีฐานเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ ป็นแหล่งอบรมและศึกษาดูงานโดยประสาน
วิทยากรจากภาคีเครือข่าย ต่อมาจึงได้พฒ
ั นาศักยภาพวิทยากรจากชุมชน
ประกวดหมูบ่ า้ นด้านการจัดการขยะ จัดมอบรางวัลในวันสรุปผลงานประจ�ำปีของเทศบาล ในวันที่ 25 ธันวาคม
ของทุกปี โดยมีรางวัลเป็นการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นหมูบ่ า้ น ส�ำหรับการจัดประกวดจะเป็นแรงจูงใจให้แต่ละหมูบ่ า้ นรูจ้ กั
การจัดการขยะทีถ่ กู ต้อง ลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งน�ำไปก�ำจัด
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การบูรณาการความร่วมมือที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะและการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส�ำคัญและก�ำหนดเป็นภารกิจส�ำคัญที่ต้องขับเคลื่อนและด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ
กระบวนการติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทศบาลเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และหนุนเสริมวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
ยกระดับองค์ความรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจรสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน
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เทศบาลต�ำบลร่มเมือง อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 17.51 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 5,202 คน 1,617 ครัวเรือน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง ชุ ด ที่ 1
ภายใต้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น
สิง่ แวดล้อม โดยได้รบั งบประมาณ 332,120 บาท
ระยะเวลาด� ำ เนิ น การโครงการ 18 เดื อ น
(1 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2560)
ด�ำเนินงานในหมูท่ ี่ 4 บ้านนาโอ่

ผลงานเด่น
น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนน�ำขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นน�้ำหมัก/ปุ๋ยหมัก
โดยมีการจัดอบรมและพาไปศึกษาดูงาน รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังส�ำหรับหมัก และกากน�้ำตาล
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร
รถรุนรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ชุมชนจึงได้ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลให้เข้าไป
รับซื้อตามครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ผ่านสายตรวจขยะ ซึ่งผู้รับซื้อใช้รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างหรือ “รถรุน”
เข้าไปรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ชุมชนคัดแยกไว้ เช่น ขวดน�้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษลัง  
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ทีมสายตรวจขยะ ช่วยสร้างความตืน่ ตัวให้กบั ประชาชนในหมูบ่ า้ นและกระจายข่าวสารต่าง ๆ โดยทีมสายตรวจ
ขยะจะเดินหรือใช้รถซาเล้งเก็บขยะในพืน้ ทีส่ าธารณะ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน หมุนเวียนไปตามโซนพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้กับชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย โดยให้ทมี สายตรวจในแต่ละโซนเป็นผู้รวบรวม
ขยะอันตรายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ครัวเรือนผ่านระบบกระจายข่าว และระบบ M2M เพื่อให้
ทราบถึงจุดรับขยะอันตรายจากแต่ละครัวเรือน
อบรมสร้างความเข้าใจและจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ในครัวเรือน การน�ำขยะ
มาใช้ประโยชน์ เช่น การท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมัก การเลี้ยงไส้เดือน และการแปรรูปขยะน�ำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน
ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน อาทิ การท�ำผ้ากันเปื้อนจากถุงน�้ำยาปรับผ้านุ่ม หมวกจากกล่องกระดาษ
และแจกันจากขวดน�้ำ 
คณะท�ำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลแต่งตั้งคณะท�ำงานฯ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมก�ำหนด
นโยบายการคัดแยกขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้อง และท�ำหน้าที่สร้างการรับรู้ ความตระหนักให้กับชุมชน
โดยแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนต้นวา โซนบ้านกลาง โซนนาโอ้ โซนยางยายขลุย และโซนหูนบ-ทอนมุด
คณะท�ำงานแต่ละโซนมีจ�ำนวนประมาณ 10-15 คน
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย เทศบาลร่วมกับชุมชนศึกษาและส�ำรวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย
ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลา และเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
การพัฒนากิจกรรมและงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่พร้อมให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการฯ
การมีแนวคิดเดียวกันทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลร่มเมือง ภาคีเครือข่าย แกนน�ำชุมชน และสมาชิก
ชุมชนมีแนวคิดในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง

จัดการขยะที่ต้นทาง
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เทศบาลต�ำบลสิเกา อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 4.5 ตารางกิโลเมตร
มี 4 ชุมชน
มีประชากร 1,405 คน 664 ครัวเรือน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง ชุดที่ 1 ภายใต้
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม
โดยได้รบั งบประมาณ 395,000 บาท ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30
เมษายน 2560) ด�ำเนินงานใน 4 ชุมชน ได้แก่
ชุมชนหน้าตลาด ชุมชนหลังตลาด ชุมชนประชาอุทศิ
และชุมชนท่าเรือ

ผลงานเด่น
รถพ่ ว งรั บ ขยะอิ น ทรี ย ์ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การคั ด แยกและใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะอิ น ทรี ย ์ ต ามบริ บ ท
และความต้องการของชุมชน อาทิ ชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะท�ำน�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ
ในขณะที่เศษอาหารบางส่วนเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้ามารับเพื่อน�ำไปเป็นอาหารสัตว์ในฟาร์ม
ธนาคารขยะวันเดียว โดยให้สมาชิกน�ำขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารหรือส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุจะมีเจ้าหน้าที่
ไปรับถึงหน้าบ้าน ซึง่ มีเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลและอาสาสมัครจากชุมชนท�ำหน้าทีค่ ดั แยก ชัง่ น�ำ้ หนักขยะ ค�ำนวณเงิน
และบันทึกลงสมุดคู่ฝาก จากนั้นจะประสานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อในวันเดียวกับที่เปิดธนาคาร
เพื่อลดปัญหาการจัดหาสถานจัดเก็บขยะมูลฝอย
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รถเก็บขยะเสียงเพลง เทศบาลนัดวันนัดเวลาเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป
โดยใช้รถเก็บขยะที่มีเสียงเพลงเป็นสัญญาณแจ้งบอกชุมชนว่าถึงเวลาเก็บขยะทั่วไป
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและศึกษาดูงาน เทศบาลได้อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ โดยได้
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ร ่ ว มเป็ น วิ ท ยากร สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจถึงปัญหาในชุมชนและการจัดขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะ 4 ประเภท มุ่งเน้นกระบวนการ
จัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs ตลอดจนการจัดท�ำชุดนิทรรศการ ป้ายไวนิลให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและการคัดแยกขยะต้นทาง

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
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ให้ความส�ำคัญกับการแก้ปญ
ั หาตามบริบทและความต้องการของชุมชน สร้างความเข้าใจกับชุมชนก่อนการด�ำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้น�ำชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถในการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตส�ำนึก
ของชุมชน
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและขยะทะเล
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทีพ่ ร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ วัสดุอปุ กรณ์ ตลอดจนงบประมาณในการพัฒนา
กลไกและพัฒนากิจกรรม
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เทศบาลต�ำบลยุโป อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 33.77 ตารางกิโลเมตร
มี 6 หมูบ่ า้ น
ประชากร 6,993 คน 1,728 ครัวเรือน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการคั ด แยกขยะที่ ต ้ น ทาง ชุ ด ที่ 1
โดยได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากกองทุ น
สิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 339,486 บาท ระยะเวลา
โครงการ 18 เดือน (1 พฤศจิกายน 2558 - 30
เมษายน 2560) ด�ำเนินงานในบ้านทุ่งเหรียง
หมูท่ ี่ 2  

ผลงานเด่น
น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนน�ำขยะอินทรีย์ประเภทเศษผักผลไม้มาท�ำน�้ำหมักชีวภาพและ
ปุ๋ยหมักชีวภาพที่สามารถน�ำมาใช้ได้หลากหลาย นอกจากนี้ ชุมชนยังได้น�ำขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ
เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยท�ำบ่อซีเมนต์ฝังลงดินขนาดปากกว้าง 1 เมตร สูง 3 เมตร ตั้งไว้ในที่ร่ม ไม่โดนแสงแดด
ซึ่งมีอายุใช้งาน 5-6 ปี
เปลี่ยนพลาสติกเป็นพลาสอิฐ (Eco-brick) ส่งเสริมให้ชุมชนน�ำพลาสติกที่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลมาผลิต
พลาสติกอิฐใช้ในครัวเรือน โดยน�ำพลาสติกมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ อัดลงขวดพลาสติก
ให้แน่น น�ำไปใช้แทนอิฐในการก่อสร้างและใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานและช่วยให้แข็งแรงทนทาน
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อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมไปถึงการน�ำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยการ
ใช้สื่อต่าง ๆ ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ
คณะกรรมการและแผนชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะท�ำงานตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) คณะท�ำงานขับเคลือ่ นโครงการท้องถิน่ น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ภายใต้กจิ กรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
และ (3) คณะท�ำงานโครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยคณะท�ำงานแต่ละคณะประกอบด้วย ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เทศบาล แกนน�ำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุ อย่างน้อยหมู่ละ 10 คน
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำธรรมนูญสุขภาพชุมชนที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ลดการฝัง
และเผา ลดการใช้สารเคมี และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
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ผู้บริหารให้ความส�ำคัญและมีแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะที่ชัดเจน
การให้ความส�ำคัญกับการสร้างการรับรู้และความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจ
ถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชน
มีกลไกการด�ำเนินงานตั้งแต่ระดับบริหารโครงการ ระดับคณะท�ำงานขับเคลื่อน และระดับคณะท�ำงานในท้องถิ่น
การเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมกับประเด็นสุขภาพ ด้วยการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของชุมชน โดยเชื่อมโยง
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในธรรมนูญสุขภาพของชุมชน

จัดการขยะที่ต้นทาง
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ส่วนที่ 3

องค์ความรู้ด้าน

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ใช้น้อย

แปรรูปใช้ใหม่
ห้ามใช้
ใช้ซํ้า

ใช้วัสดุทดแทน

zero waste
จัดการขยะที่ต้นทาง
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องค์ความรู้ด้านรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย จากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้หลากหลาย ซึง่ จ�ำแนกได้ทงั้ หมด 7 ประเด็น
ครอบคลุมตั้งแต่การลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ดังนี้

การลดขยะมูลฝอย

1) การลดการเกิดขยะมูลฝอย
2) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

การคัดแยกขยะมูลฝอย
3)
4)
5)
6)

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะรีไซเคิล
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะทั่วไป
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะที่ต้นทาง

การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

7) การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

จัดการขยะที่ต้นทาง
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การลดขยะมูลฝอย
การลดการเกิดขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีเริ่มได้จากการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อสะดวกต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แนวทางการลดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน ท�ำได้โดยการใช้หลักการ
3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ�้ำ  (Reuse) และแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ให้ได้สูงสุดและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลง
การลดการใช้ (Reduce) เป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางที่ส�ำคัญและควรเป็นจุดเริ่มต้นของ
การสื่อสาร รณรงค์ และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อลดจากการเกิดหรือเกิดน้อยที่สุด ลดการขน
ขยะมูลฝอยเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน
เช่น น�้ำยาท�ำความสะอาดต่าง ๆ แล้วไปใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ใช้ผลมะนาวดับกลิ่นภายในห้องน�้ำ เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากหรือจัดการยาก
...ลด! เริ่มที่ตัวเรา ลดการขนขยะเข้าบ้านโดยไม่จำ�เป็น ลดการกินทิ้งกินขว้าง
หันมาใช้ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค แบบถุงเติม ปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมลพิษ
เซย์โนกล่องโฟม และพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง...
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การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลดการเกิดขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่เน้นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ
ลดการสร้างขยะจากต้นทาง ผลลัพธ์การด�ำเนินงานที่เป็นองค์ความรู้
และกิ จ กรรมเด่ น คื อ การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาหรื อ เทศบั ญ ญั ติ ท ้ อ งถิ่ น
ที่ครอบคลุมการลดการเกิดขยะ การจัดการขยะจากต้นทาง สนับสนุน
ชุมชนลดการสร้างขยะในครัวเรือนและลดการน�ำขยะเข้าบ้าน ซึ่งเกิดจาก
การร่ ว มมื อ ของท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลต� ำ บลปั ถ วี
จัง หวัดจันทบุรี เช่นเดียวกับเทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา
ที่ มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยชุ ม ชน
เน้นการลดการเกิดขยะจากต้นทาง เชื่อมการด�ำเนินงานร่วมของบ้าน
วัด โรงเรียน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
การลดปริมาณขยะอันตรายในครัวเรือน การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ชุ ม ชนใช้ น�้ ำ ยาอเนกประสงค์ ที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ แ ทนน�้ ำ ยา
ท�ำความสะอาดและน�้ำยาล้างห้องน�้ำที่ผลิตจากสารเคมี จุดเริ่มต้นจาก
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องเยาวชนในโรงเรี ย น พั ฒ นาสู ่ ต ้ น แบบ
การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ลดปริมาณขยะอันตรายในครัวเรือน ลดค่าใช้
จ่ายในการซื้อน�้ำยาท�ำความสะอาดต่าง ๆ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของโรงเรียนวัดมะทายและชุมชน
ในเขตเทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งการส่งเสริมให้ใช้ถุง/
กระเป๋าผ้าและหรือตะกร้าไปจ่ายตลาดแทนการรับถุงพลาสติก ถุงกระดาษ
จากร้านค้า เพื่อลดการน�ำขยะเข้าบ้าน
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การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
การลดการใช้พลาสติกเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความส�ำคัญ ภาครัฐเองได้จัดท�ำแผน Roadmap
การจัดการขยะพลาสติก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายขึ้นเรื่อย ๆ
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ จะให้ความส�ำคัญเรือ่ งของความสะอาดปลอดภัย
ลดการปนเปื้อน และสัมผัสโดยตรง พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจึงถูกน�ำมาเป็นตัวเลือกในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานภายใต้โครงการฯ มีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญและพยายามขับเคลือ่ น
กิจกรรมเพือ่ ลดการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้ แบบค่อยเป็นค่อยไปและสนับสนุนให้มวี สั ดุทดแทนพลาสติกทีส่ ามารถ
ใช้ได้หลายครัง้ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น ถุง/กระเป๋าผ้า จานรักษ์โลกจากกาบไผ่ กระบอกน�ำ 
้ เป็นต้น จนสามารถ
ลดการใช้พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดปริมาณขยะพลาสติกในการก�ำจัด ณ ปลายทาง โดยการด�ำเนินงานเริ่ม
ขับเคลื่อนในระดับชุมชน ตลาด โรงเรียน วัด และหน่วยงานราชการ
กรณีน่าสนใจ ได้แก่ โรงครัวปลอดถุง เทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า
จังหวัดพะเยา ก�ำหนดกติกาและกฎระเบียบในการเข้าใช้บริการและ
ยืมอุปกรณ์ในโรงครัวชุมชน (หม้อ จาน ชาม ช้อน ฯลฯ) โดยผูใ้ ช้บริการ
จะต้องลดการใช้พลาสติก อุปกรณ์ทกุ ชิน้ ในโรงครัวจะไม่ใช้ถงุ พลาสติก
ในการจัดเก็บ โดยจะมีถงุ ผ้าทีต่ ดั เย็บโดยชุมชนใส่อปุ กรณ์ในโรงครัวไว้
หากผูใ้ ช้บริการท�ำถุงผ้าหายจะต้องจัดหามาให้ใหม่เป็นถุงผ้าเท่านัน้
จะไม่รบั ถุงพลาสติก รวมทัง้ งานบุญบ้านใดทีใ่ ช้อปุ กรณ์จากโรงครัว
ปลอดถุง จะขอความร่วมมือให้จดั งานทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ
ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงาน
... ก่อนนี้คนที่มายืมอุปกรณ์ในโรงครัวจะเปลี่ยนถุงพลาสติกใส่อุปกรณ์ทุกครั้งไม่มีการใช้ซํ้า
ทำ�ให้มีขยะพลาสติกจำ�นวนมากและก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อทุกครั้ง เมื่อมีโครงการโรงครัวปลอดถุง
เปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเป็นทุกผ้า ทำ�ให้ถุงพลาสติกลดลงเยอะมาก...  
ปาณิสรา ท่อนคำ� แม่หลวงบ้านดงอินตา
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การใช้ซ�้ำ เป็นการสนับสนุนการน�ำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนก็นำ� มาเป็นถุงขยะ
ใช้ในบ้าน น�ำมาใส่ผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อขายให้กับแม่ค้าที่เข้ามารับซื้อผักภายในชุมชนเทศบาลต�ำบลดงแดง
จังหวัดร้อยเอ็ด
วัสดุทดแทนพลาสติก โดยส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต
ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ห ลายครั้ ง ในการซื้ อ สิ น ค้ า ในตลาด
และร้านค้า ตลอดจนส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้บรรจุภัณฑ์
จากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว เป็นต้น ลดการรับ
และใช้ พ ลาสติ ก ครั้ ง เดี ย วทิ้ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ตลาดสี เขี ย ว
ของเทศบาลต�ำบลตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ รวมถึงการผลิต
วั ส ดุ ท ดแทนพลาสติ ก อย่ า งเช่ น กรณี เ ทศบาลต� ำ บล
ปางปะมุง จังหวัดนครสวรรค์ ที่สนับสนุนการผลิตจาน
รั ก ษ์ โ ลก โดยใช้ ก าบไผ่ แ ห้ ง ที่ มี ป ริ ม าณมากในพื้ น ที่
มาขึ้นรูปเป็นจานรักษ์โลก และน�ำไปผ่านกระบวนการอบ
ลดความชื้ น ฆ่ า เชื้ อ ก่ อ นไปใส่ อ าหารรั บ ประทาน
ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ยลดการใช้ พ ลาสติ ก และการใช้ โ ฟม
ลดปริ ม าณขยะทั่ ว ไปในชุ ม ชน ยั ง เป็ น การลดปริ ม าณ
วั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง ในพื้ น ที่ เขาหลวงหรื อ พื้ น ที่ ป ่ า ใกล้ ชุ ม ชน
ที่มักจะเกิดไฟไหม้ทุกปี

ข้อค้นพบ

จากการลดขยะของกรณีต่าง ๆ เริ่มจากการชักชวน ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ จากผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยน
สร้างความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจเชิงบวก แทนการสั่งการหรือการบังคับ ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดและจัดการ
ขยะมูลฝอย น�ำไปสู่การด�ำเนินงานซึ่งมีประโยชน์เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านรายได้เสริม ลดค่าใช้จ่าย
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ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง โดยมีการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงาน
สิ่ ง แวดล้ อ มภาค ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และภาคีความร่วมมือภายนอก ทั้งนี้
การปรับใช้องค์ความรูแ้ ละรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การลดการใช้ ซึ่งเกิดจากการคิดไตร่ตรองก่อนใช้ ตัดสินใจจากข้อมูลและความตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย
ท�ำให้ลดปริมาณการใช้จากปัจจุบนั ลง ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยูใ่ นสัดส่วนทีพ่ อเหมาะ โดยลดการใช้และบริโภค
ทรัพยากรที่ไม่จ�ำเป็นลง
การใช้ซ�้ำ เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยน�ำพลาสติกมาใช้ซ�้ำแทนการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งนอกจาก
ช่วยลดการเกิดขยะมูลฝอยแล้ว ยังช่วยลดพลังงานในการผลิตพลาสติกขึน้ มาใหม่และผลกระทบอืน่ ทีเ่ กิดต่อเนือ่ ง
การมีวัสดุทางเลือก หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ซึ่งมีทั้งวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย
เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และเป็นการสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้วัสดุ
ที่สามารถใช้ซ�้ำ ๆ ได้หลายครั้ง อย่างเช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องพลาสติกใส่อาหาร
การจัดท�ำแผนพัฒนา  เทศบัญญัติ ข้อตกร่วม แนวปฏิบัติที่ดีหรือมาตรการที่สนับสนุนการลดขยะมูลฝอย
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนการบริหารจัดการโดยชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•
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การชักชวน ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือของผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ท้องถิน่ และเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ ท�ำให้ได้รับความร่วมมือในการลดและจัดการขยะ
ประโยชน์ที่ได้รับเกิดขึ้นทันทีอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านรายได้เสริม ลดค่าใช้จ่าย ปริมาณขยะลดลง
การใช้กระบวนการพูดคุย แลกเปลีย่ น สร้างความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจเชิงบวก แทนการสัง่ การหรือการบังคับใช้เพียงอย่างเดียว
วิสัยทัศน์ การสนับสนุน และความร่วมมือที่เหมาะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และภาคีความร่วมมือภายนอก
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การคัดแยกขยะมูลฝอย
การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะมูลฝอย ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยน�ำมาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น ขวดพลาสติก แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะ เหล็ก เป็นต้น หรือส่วนใหญ่
ก็คือขยะมูลฝอยที่ขายได้ ซึ่งสามารถน�ำไปผลิตใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ มีมูลค่า ส่วนใหญ่จึงเป็นการเก็บรวบรวม คัดแยก
และจ�ำหน่ายสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน
การด�ำเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะรีไซเคิลแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหลากหลายรูปแบบตามบริบท
และความต้องการของพืน้ ที่ ซึง่ มีทงั้ ธนาคารขยะ ตลาดนัดขยะ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ศูนย์รวบรวมขยะรีไซเคิล และบริจาค
เป็นต้น การด�ำเนินงานมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนรวบรวมและคัดแยกขยะรีไซเคิล
อย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ผ่านกระบวนการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ตลอดจนการพัฒนาคู่มือ/เอกสารส�ำหรับมอบให้ชุมชนไว้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม
องค์ความรู้ส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล
เช่นกรณีธนาคารขยะวันเดียว ซึ่งมีหลายพื้นที่ด�ำเนินการ ทั้งรูปแบบ
ธนาคารขยะชุ ม ชน ธนาคารขยะโรงเรี ย น และกองทุนขยะรีไซเคิล
โดยธนาคารขยะวันเดียว บริหารจัดการเหมือนกับธนาคารขยะทั่วไป
คือ ให้สมาชิกชุมชนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารฯ และน�ำขยะมาฝาก
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับอาสาสมัครจากชุมชนท�ำการคัดแยก
ชั่งน�้ำหนักขยะ และค�ำนวณเป็นเงิน แล้วบันทึกลงสมุด คู ่ ฝ าก แต่ จ ะ
แตกต่างจากธนาคารขยะทั่วไปคือ จะประสานให้ร้านรับซือ้ ของเก่า
มารับซื้อในวันเดียวกันเลย คล้ายกับตลาดนัดขยะ ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาสถานที่พักขยะของเทศบาลต�ำบลสิเกา จังหวัดตรัง
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... ธนาคารขยะช่วยให้คนในชุมชนมีเงินเก็บ โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ต้องขอเงินลูกหลาน
มีเงินไปพบหมอ จ่ายค่ายา อย่างเช่นคุณยาย (คุณแม่) ก็เอาขยะมาฝากทุกครั้ง และมีเงินเก็บ
ไม่ต้องขอเงินลูกหลาน ...
ปิยะวรรณ คนเที่ยง ผู้นำ�ชุมชนประชาอุทิศ

ส่ ว นกลวิ ธี แ ละเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น ชุ ม ชนคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ได้แก่ อุปกรณ์คัดแยก เช่น ตะแกรงแยกขยะรีไซเคิล รถรุนรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล เป็นต้น โดยมีนวัตกรรมน่าสนใจ คือ นวัตกรรม 3 ห่วง
ทองค� ำ เป็ น อุ ป กรณ์ คั ด แยกขยะรี ไซเคิ ล ของเทศบาลต� ำ บล
พระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะเป็นถุงตาข่ายทรงกระบอก
และมีเหล็กม้วนเป็นวงกลมลักษณะคล้ายห่วงใช้ในการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกส่งเสริมให้
ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยเห็นประโยชน์และคุณค่าของขยะรีไซเคิล
รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต เช่น กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ขยะรีไซเคิล
แลกไข่ แลกข้าวสาร ขยะแลกบุญ เป็นต้น กรณีน่าสนใจ คือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ในการสมัคร
สมาชิกกองทุนครั้งแรกจะมีค่าสมัคร 300 บาท หลังจากนั้นสมาชิกจะต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกองทุน
ทุกวันที่ 15 ของเดือน หากสมาชิกไม่ได้น�ำขยะรีไซเคิลมาขายเกิน 3 เดือนติดกันจะเสียสิทธิในการคุ้มครอง เป็นต้น
ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ จังหวัดลพบุรี เทศบาลต�ำบล
พระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลต�ำบลสังคม จังหวัดหนองคาย เทศบาลต�ำบลดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สร้าง
แรงจูงใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยการจัดตั้งกองทุนขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมการน�ำมาใช้ใหม่โดยการแปรสภาพสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ เช่น นวัตกรรมไม้กวาด
ขวดพลาสติก การน�ำขยะรีไซเคิลมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใช้ได้จริงและขายได้ โดยชุมชนในเทศบาลต�ำบลบางประมุง
จังหวัดนครสวรรค์ น�ำพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ขวดน�้ำหรือพลาสติก PET ขนาดขวดลิตร มาตัดเป็นเส้นๆ
ท�ำเป็นไม้กวาดพลาสติก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและลดปริมาณขยะมูลฝอย
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะทั่วไป
ขยะทัว่ ไป หมายถึง ขยะมูลฝอย ของเสียประเภทอืน่ ๆ นอกเหนือจากขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย มีลกั ษณะ
ทีย่ อ่ ยสลายยากและไม่คมุ้ ค่าส�ำหรับการน�ำมากลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม เปลือกลูกอม ถุงขนม ถุงพลาสติก
ซองหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ซองบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป หลอดเครื่องดื่ม เป็นต้น
ปัจจุบันการจัดการขยะทั่วไปสามารถท�ำได้มากขึ้น จากเดิมจะต้องเอาไปฝังกลบเท่านั้น ปัจจุบันสามารถน�ำขยะทั่วไป
หรือขยะพลาสติกทีย่ ากต่อการก�ำจัดผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเชือ้ เพลิง RDF พลังงานไฟฟ้า น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง นวัตกรรม
Upcycling ฯลฯ แต่ตอ้ งมีการคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอืน่ ๆ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ เพื่อไม่ให้มีความชื้น
และต้องผ่านการท�ำความสะอาดระดับหนึ่ง ตลอดจนจะต้องรวบรวมให้ได้ปริมาณมากพอสมควร เพือ่ ให้คมุ้ ค่ากับการ
ขนส่งและการจัดการ การจัดการขยะทัว่ ไปจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ ท้องถิน่ ชุมชน และเอกชนเพือ่ ให้สามารถ
จัดการได้ครบวงจรและคุม้ ค่าต่อการขนส่งและบริการ การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงเน้นการจัดเก็บ
รวบรวม ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอย ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ในการคัดแยกและเก็บขน
กรณีนา่ สนใจ คือ การน�ำขยะทัว่ ไปประเภทถุงพลาสติก ถุงนม ถุงเคลือบเงาต่าง ๆ
(ถุงขนม ถุงน�ำ้ ยาปรับผ้านุม่ ฯลฯ) เปลือกลูกอม หลอดเครือ่ งดืม่ ฯลฯ ในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ต�ำบลยุโป จังหวัดยะลา มาเพิม่ คุณค่าโดยท�ำเป็นพลาสอิฐ (Eco-brick) โดยล้าง
ให้สะอาด ผึง่ ให้แห้ง ตัดเป็นชิน้ เล็ก ๆ อัดลงขวดพลาสติกให้แน่นน�ำไปใช้แทนอิฐ
ในการก่อสร้างโดยใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานและเพิม่ ความแข็งแรง หรือทางเดิน
กรุบกรอบ (อิฐตัวหนอน) ของเทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี เริ่มจากท�ำ
ความสะอาดพลาสติกให้เรียบร้อยจากนัน้ น�ำไปตัดให้เป็นชิน้ เล็ก ๆ ขนาดประมาณ
1 เซนติเมตร ผสมกับทราย 3 ส่วน และปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
จากนัน้ เทลงแบบพิมพ์ เอาไปตากแดดให้แห้ง สามารถน�ำมาใช้แทนอิฐทางเดินทีม่ ี
ความสวยงาม ราคาถูก และมีน�้ำหนักเบา เพราะมีส่วนผสมของพลาสติก
Upcycling ไอเดียรักษ์โลกที่หลายประเทศให้ความสำ�คัญ ซึ่งเป็นการนำ�ของเหลือใช้ที่ก่อนจะถูกทิ้งให้เป็นขยะ
มาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้น ลดการผลิตของใหม่ และใช้ทรัพยากรเดิมให้คุ้มค่ามากที่สุด...
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นอกจากการ Upcycling น�ำขยะมูลฝอยมาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ การน�ำของเหลือใช้หรือของทีจ่ ะทิง้ เป็นขยะมาประดิษฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กย็ งั ได้รบั ความนิยมและใช้ได้จริง อย่างเช่นนวัตกรรม
ร่มจากถุงผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนต้นแบบองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
จังหวัดสิงห์บรุ ี ทีไ่ ด้นำ� ถุงผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาปรับผ้านุม่ ซึง่ ปกติจะต้องถูกทิง้
เป็นขยะทัว่ ไป ด้วยไม่คมุ้ ค่าต่อการรีไซเคิล รวบรวมมาล้างท�ำความสะอาด
และตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เย็บเป็นผืน ประกอบท�ำเป็นร่มกันแดด
กันฝน มีลวดลายทีส่ วยงามและกลิน่ หอมจากน�ำ้ หอมในผลิตภัณฑ์ รวมทัง้
การส่งเสริมการท�ำหุ่นปลาจากขวดพลาสติกหรือซองกาแฟใช้ตกแต่ง
ในงานเทศกาลกินปลาประจ�ำปีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความตระหนักให้แก่นกั ท่องเทีย่ วและประชาชนในพืน้ ที่ และการผลิตสือ่
การเรียนการสอนจากกล่องนมและซองบรรจุภณ
ั ฑ์ในโรงเรียน ซึง่ นอกจาก
จะเป็นสื่อการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กนักเรียน ยังเป็นการสื่อสารให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะมูลฝอย    
รวมทัง้ ได้มกี ารรวบรวมขยะทัว่ ไป เช่นเดียวกับกรณีเทศบาลต�ำบลสังคม
จังหวัดหนองคาย ได้สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ชุมชนคัดแยกและล้าง
ถุงพลาสติก พลาสติกหุ้มแพ็กน�้ำแข็ง ถุงขนม และอื่น ๆ แลกกับคูปอง
ของรางวัลต่าง ๆ ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน�ำเข้าเครื่อง
อัดก้อนพลาสติกส่งจ�ำหน่ายให้กบั ร้านรับซือ้ ของเก่าต่อไป แต่การจ�ำหน่าย
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท�ำให้หลายท้องถิน่
ประสบปัญหาร้านรับซือ้ ปิดตัวหรือหยุดรับซือ้ จึงมีการแก้ปญ
ั หาโดยน�ำ
ก้อนพลาสติกมาใช้ประโยชน์แทน เช่น โรงเรียนบ้านดงบุญนาค ในพืน้ ที่
เทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา ได้นำ� ก้อนพลาสติกทีต่ กค้างอยู่
ในเทศบาล มาเป็นส่วนประกอบหลักในการท�ำทีน่ งั่ พักผ่อน จุดแลนด์มาร์ก
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยใช้ปูนซีเมนต์ฉาบห่อก้อนพลาสติก
เพิ่มความแข็งแรงและท�ำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่สวยงามน่าใช้ เป็นต้น
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย
ขยะอันตรายหรือที่เรียกว่าขยะพิษ เป็นขยะมูลฝอยที่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
มากทีส่ ดุ ซึง่ มีอยูท่ งั้ ในบ้านเรือน ทีพ่ กั อาศัย อาคารส�ำนักงาน ร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์ทปี่ นเปือ้ น
วัตถุหรือสารเคมีอนั ตรายชนิดต่าง ๆ เช่น กระป๋องสเปรย์ ขวดน�ำ้ มันเครือ่ ง ขวดน�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ 
้ ขวดน�ำ้ ยาทาเล็บ ฯลฯ
และผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว เช่น แบตเตอรี่หมดอายุ หลอดไฟ ยาหมดอายุ เป็นต้น
การจัดการขยะอันตรายจ�ำเป็นต้องมีระบบการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มลพิษต่อแหล่งน�้ำ  พื้นดิน และอากาศ
การบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนมุ่งเน้นการคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ แล้วรวบรวมไว้ในจุด
ที่เหมาะสม รอการเก็บรวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วส่งบริษัทเอกชนก�ำจัดอย่างถูกต้อง
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการ
จึ ง เน้ น การสนั บ สนุ น จุ ด รวบรวมและคั ด แยกขยะอั น ตราย
เช่น จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ศาลาตู้แดง ตะแกรง
ขยะอันตราย ตู้ขยะอันตรายเคลื่อนที่ เป็นต้น กรณีน่าสนใจ
ได้ แ ก่ ตู ้ ข ยะอั น ตรายเคลื่ อ นที่ ข องเทศบาลต� ำ บลปั ถ วี
จังหวัดจันทบุรี เป็นการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกชุมชนที่อยู่
ห่างไกลจากจุดทิ้งขยะอันตรายที่เดิมตั้งไว้ที่ส�ำนักงานเทศบาล
เทศบาลจึงติดตั้งตู้ขยะอันตรายเคลื่อนที่ไว้ในช่องด้านล่าง
ของรถเก็บขยะ ชุมชนสามารถน�ำขยะอันตรายทิ้งใส่ถุงสีส้ม
น�ำมาวางไว้ข้างถังขยะทั่วไปเพื่อให้รถเก็บขยะน�ำไปรวบรวมไว้
ณ พื้นที่พักขยะอันตรายต่อไป
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รวมทั้งการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย ผู้น�ำชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถคัดแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธี ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก สนับสนุนชุมชนคัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ แล้วน�ำมาส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ขยะอันตรายแลกไข่
แลกเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้งนี้ พบว่า การน�ำขยะอันตรายมาแลกไข่หรือสิ่งของต่าง ๆ เป็นข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
ให้เกิดความต่อเนื่องของหลายพื้นที่ ด้วยขยะอันตรายไม่มีมูลค่า ท�ำให้ไม่มีงบประมาณหมุนเวียนมาจัดซื้อไข่
หรือสิ่งของให้ชุมชนเอามาแลกได้ หลายพื้นที่มีการยกเลิกกิจกรรมนี้หรือแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นขยะรีไซเคิลแลกไข่
หรือสิ่งของต่าง ๆ แทน เช่น เทศบาลต�ำบลสิเกา จังหวัดตรัง ได้มีการน�ำขยะรีไซเคิลมาแลกข้าวสาร เป็นต้น

... ถึงแม้ขยะอันตรายแลกไข่จะยกเลิกไปแล้ว แต่พวกเราเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ให้เราแยกขยะอันตรายได้ถูกต้องเพราะขยะอันตรายนั้นมีสารพิษ สารเคมี หากเราไม่แยก
ออกมาและทิ้งปะปนในธรรมชาติ จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตเรา ...
อุบลรัตน์ ฐิติโภคา ผู้แทนชุมชน
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การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะที่ต้นทาง
การคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง เป็นจุดเริม่ ต้นวงจรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยจ�ำเป็นต้องมีการจัดการและส่งเสริมให้เกิดการ
คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ง่ายส�ำหรับการน�ำไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ เช่น การคัดแยกขยะอินทรียน์ ำ� ไปท�ำน�ำ้ หมัก/ปุย๋ หมักชีวภาพ ใช้เลีย้ งสัตว์ คัดแยก
ขยะรีไซเคิลน�ำไปจ�ำหน่ายสร้างรายได้และ/หรือน�ำไปประดิษฐ์เป็นตะกร้า กระเป๋า หมวก เพิม่ มูลค่าให้เศษขยะมูลฝอย
คัดแยกขยะอันตราย น�ำไปแลกไข่ ข้าวสาร เป็นต้น เมือ่ คัดแยกขยะมูลฝอยทัง้ 3 ประเภทนีอ้ อกมาแล้วก็จะเหลือเฉพาะ
ขยะทัว่ ไป ท�ำให้การจัดการสะดวกและง่ายขึน้ โดยใช้เทคนิคการลดถังขยะมูลฝอย ก�ำหนดเป็นถนน/ชุมชนปลอดถัง จากนัน้
นัดวันนัดเวลาเพือ่ เก็บขนขยะมูลฝอย ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์เพือ่ รองรับการคัดแยกขยะมูลฝอย ตะแกรงแยกขยะ
สถานีคัดแยกขยะ รวมทั้งการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
การเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะ ให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุน
การจัดการขยะมูลฝอยจริง นโยบายการจัดการขยะทั่วไปของ
เทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี โดยก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอยทีส่ งู กว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยและเป็นกลยุทธ์ให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา
หากไม่มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้ง่ายและสะดวกต่อ
การจัดการ ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงเพื่อบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่ชุมชนช่วยกันสร้างขึ้น
... ช่วงแรกที่มีการปรับค่าธรรมเนียม จะมีเสียงต่อต้านจากชุมชน แต่ทางเทศบาลก็ได้สร้างความเข้าใจ
ชุมชน โดยการทำ�ประชาพิจารณ์ แจ้งข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการในการจัดการ
ขยะมูลฝอย รวมถึงชี้แจงงบประมาณที่เทศบาลจะต้องแบกรับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ...
อรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำ�บลปัถวี
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การจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบกระจายศู น ย์ ผ่ า นกระบวนการ
Matching Junk หรื อ การจั บ คู ่ ผู ้ ส ร้ า งขยะมู ล ฝอยกั บ ผู ้ ใช้
ประโยชน์ต่อจากขยะมูลฝอย เช่น ร้านอาหาร ซึ่งเป็นผู้สร้าง
ขยะอินทรีย์จับคู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการโรงแรม
ซึ่งเป็นผู้สร้างขยะทั่วไปประเภทซองกาแฟ โอวัลติน จับคู่กับ
กลุ ่ ม สตรี แ ละผู ้ สู ง อายุ (กลุ ่ ม ประดิ ษ ฐ์ ก ระเป๋ า สาน) เป็ น ต้ น
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้สร้างขยะมูลฝอยส่งต่อขยะมูลฝอย
โดยตรงกับผู้ใช้ประโยชน์

ข้อค้นพบ

จากการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ มีการสร้างแรงจูงใจหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยก
ขยะมูลฝอย ทัง้ ในรูปแบบกองทุนเพิม่ ความมัน่ คงให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน การให้รางวัลหรือสิง่ ตอบแทน
จูงใจให้เอาขยะมูลฝอยมาแลก นอกจากนี้ หลายพื้นที่ยังมีมาตรการเชิงบังคับและควบคุม เช่น การเพิ่มอัตรา
ค่าธรรมเนียม การก�ำหนดกฎกติกาและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและการด�ำเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ถึงกับบังคับอย่างเด็ดขาด เป็นเพียงเชิงบังคับ
ให้ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่ จนกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส�ำเร็จ ทั้งนี้ การปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การสร้างความรู้ความเข้าใจ ไปพร้อม ๆ กับการด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งทุกพื้นที่มีการใช้ข้อมูลและปัญหาในพื้นที่
มาน�ำเสนอแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการเป็นที่ยอมรับ
จากชุมชนและท้องถิ่น ท�ำให้ให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย
และยินดีปฏิบัติหรือร่วมกิจกรรมด้วยความสมัคร
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การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ควบคู่กับการใช้มาตรการเชิงบังคับ เพื่อผลักดันให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย
ขณะเดียวกันก็มีกลวิธีในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อควบคุมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
รวมทั้งมาตรการทางสังคมที่ต้องปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่
การเก็บรวบรวมข้อมูลและก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและวางแผนงบประมาณ
อย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง การติ ด ตามความก้ า วหน้ า และทบทวนการด� ำ เนิ น งานในการบริ ห ารจั ด การขยะ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่นเป็นระยะ ๆ

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•
•

การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ชมุ ชนคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ช่วยเพิม่ มูลค่าและท�ำให้เกิดการน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
การสือ่ สารทีเ่ ข้าใจง่าย ท�ำให้ชมุ ชนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย
การเก็บรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูล เพือ่ ใช้ในการก�ำหนดแนวทางการจัดการและวางแผนงบประมาณอย่างเหมาะสม
การมีเป้าหมายร่วมกันในการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อมในชุมชนและท้องถิน่
ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่น มีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ์
และนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิน่ เรียนรู้ และน�ำนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้
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การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน�ำไปก�ำจัด ณ ปลายทาง
ด้วยขยะอินทรีย์มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
สามารถท�ำได้ทงั้ การใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น ใช้เลีย้ งสัตว์หรือถังข้าวหมู ใช้เลีย้ งไส้เดือน เป็นต้น และการใช้ประโยชน์
โดยอ้อมผ่านการแปรสภาพ เช่น ปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีภาชนะรองรับหรือสถานที่
รองรับ ได้แก่ เสวียน ตะแกรง วงซีเมนต์ ถัง
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มีท้ังการใช้ประโยชน์โดยตรง น�ำไปเลี้ยงสัตว์ (สุกร เป็ด ไก่
สุนัข ฯลฯ) ในครัวเรือน ส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มไก่/สุกร บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์จากครัวเรือน ตลาดสด ร้านอาหาร เป็นต้น และเลี้ยง
ไส้ เ ดื อ น ซึ่ ง มี ทั้ ง ระดั บ ครั ว เรื อ นและโรงเรื อ นขนาดใหญ่ โดยเป็ น ขยะอิ น ทรี ย ์ ป ระเภทเปลื อ กผลไม้ เศษผั ก
และเศษอาหารที่ไม่มีรสจัดจากครัวเรือน ตลาดสด ร้านอาหาร ฯลฯ
กรณี น ่ า สนใจ ได้ แ ก่ ฟาร์ ม ไส้ เ ดื อ น เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี ที่น�ำขยะอินทรีย์จากตลาดสด ห้างสรรพสินค้า
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเศษผักและผลไม้มาเลีย้ งไส้เดือน การด�ำเนินงานดังกล่าว
สามารถก�ำจัดเศษอาหารจากผู้ประกอบรายใหญ่ในเขตเทศบาลได้
ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/เดือน หรือการเลี้ยงไส้เดือนในครัวเรือน
ของครั ว เรื อ นน� ำ ร่ อ งเทศบาลต� ำ บลไผ่ ก องดิ น จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ซึง่ ปุย๋ ไส้เดือนทีไ่ ด้จากการเลีย้ งไส้เดือนสามารถใช้เป็นปุย๋ ใส่ตน้ ไม้ทปี่ ลูก
ในบ้าน หรือจ�ำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน หรือหมักเป็นน�้ำหมักมูลไส้เดือนได้
หรือถ้าน�ำไส้เดือนไปขยายพันธุก์ ส็ ามารถน�ำไปใช้เลีย้ งในภาชนะอืน่ จ�ำหน่าย
ให้กบั บ่อตกปลา หรือฟาร์มเลีย้ งไก่ ต่อยอดเป็นรายได้เสริมให้กบั ครัวเรือน
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... ไส้เดือนที่ลุงเลี้ยง เริ่มต้นมาจากโครงการสนับสนุนจากนั้นก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ การเลี้ยง
ไส้เดือนจะต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เศษผักเศษอาหารที่เอาให้กินจะต้องไม่ขาดและจะต้อง
ไม่มีรสจัด เพราะถ้ามีรสจัดไส้เดือนกินไปแล้วจะตาย ...                                  
ประจวบ กลั่นศรี  ผู้แทนชุมชน

การใช้ประโยชน์โดยอ้อมเป็นการน�ำเอาขยะที่ย่อยสลายได้มา
แปรสภาพโดยวิ ธี ก ารหมั ก อาศั ย กระบวนการทางชี ว วิ ท ยา
ของจุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นการย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย วั ต ถุ กลายเป็ น ปุ ๋ ย หมั ก
น�้ำหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ ขยะอินทรีย์ที่น�ำมาใช้มีทั้งประเภท
เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ เศษใบไม้ กิ่งไม้
จากครัวเรือน สถานประกอบการ ตลาดสด ร้านอาหาร ฯลฯ
เช่น นวัตกรรม Key Hole Garden นวัตกรรมของชุมชนในพื้นที่
เทศบาลต�ำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการปลูกพืชผัก
และหมักปุ๋ย ในจุดเดียวบนฐานรองที่เป็นลักษณะของก้อนเค้ก
ที่ตัดออก 1 ชิ้น เพื่อให้สามารถใส่เศษอาหารตรงจุดศูนย์กลาง
และอากาศถ่ายเทจนสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุย๋ ตามธรรมชาติ
ให้กับพืชผักที่ปลูกไว้โดยรอบ เป็นต้น
ปุ๋ยเทกองจากเครือกล้วย เทศบาลต�ำบลสังคม จังหวัดหนองคาย
ได้ร่วมกับกลุ่มกล้วยตากแม่อารักษ์น�ำเศษเครือกล้วยมาท�ำเป็นปุ๋ย
เทกองในพื้นที่สวนยาง โดยเครือกล้วยจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น
ให้กบั สวนยาง ช่วยเพิม่ ผลผลิต รวมทัง้ เป็นอาหารให้ไก่และสัตว์เลีย้ ง
ที่เกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่สวนยาง
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ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ องค์กรปกครองท้องถิ่นต่างให้ความส�ำคัญด้วยตระหนักดีว่าหากสามารถ
คัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นได้แล้ว การจัดการขยะมูลฝอยที่เหลือไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป และขยะอันตรายก็ท�ำได้ง่ายขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยก็จะลดลงไปด้วย ฉะนั้น ประเด็นองค์ความรู้
ในการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์จึงเป็นประเด็นที่ทุกพื้นที่มีการด�ำเนินงานที่ประสบผลส�ำเร็จและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี สามารถลดปริมาณขยะชุมชนก่อนน�ำไปก�ำจัด ณ ปลายทางได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมหลักๆ ที่ทุก
ท้องถิ่นน�ำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยไม่กลับกอง รวมทั้งการแปรรูปเป็นปุ๋ย
อัดเม็ด เพิ่มมูลค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกขึ้นของชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
หรือจะเป็นน�้ำหมักชีวภาพ ถังหมักรักษ์โลก ถังกรีนโคน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาต้นแบบก๊าซชีวภาพ
จากเศษอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเทศบาลต�ำบลสังคม จังหวัดหนองคาย กับส�ำนักงานเกษตร
อ�ำเภอสังคม ในการเก็บรวบรวมเศษอาหารจากสถานประกอบการที่พัก/โรงแรมและร้านค้าในพื้นที่ ซึ่งไม่มีพื้นที่
ในการจัดการขยะอินทรีย์ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำมาบริหารจัดการต่อ
...ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับทำ�ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ คือ การเลือกสถานที่ให้เหมาะสม
กับวิธีการทำ�ปุ๋ยหมัก หากกำ�จัดขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักจำ�นวนมากควรเป็นชุมชน
ที่มีพื้นที่ว่าง แต่หากเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นหรือเป็นสังคมเมือง ควรเลือกทำ�
ในครัวเรือนตนเองและใช้อุปกรณ์ที่มีฝาปิดมิดชิด หรือทำ�ในลักษณะของการรับบริจาค
และนำ�ไปรวมกันหมัก ณ พื้นที่ว่างอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องระวังการรบกวนจากสัตว์เลี้ยง
และแมลงพาหะนำ�โรคด้วย...
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ข้อค้นพบ

จากการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ มีการสร้างแรงจูงใจหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ
ซึ่งขยะอินทรีย์เกิดขึ้นในทุกที่และทุกวันท�ำให้มีปริมาณมากในแต่ละวัน โดยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร เศษผักผลไม้
และกิง่ ไม้ใบไม้ หากไม่ทำ� การคัดแยกไปใช้ประโยชน์จะท�ำให้ขยะรีไซเคิลมีการปนเปือ้ นและไม่ถกู น�ำไปใช้ประโยชน์ดว้ ย
รวมถึงสร้างความร�ำคาญและเป็นแหล่งพาหะน�ำโรค หากปนเปือ้ นลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ เน่าเสีย การด�ำเนินงานในพืน้ ที่
ต่าง ๆ จึงมีการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ การปรับใช้องค์ความรู้และ
รูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การคัดแยกและรวบรวมขยะอินทรีย์ส�ำหรับเป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากขยะอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร
ที่สัตว์กินได้ ดังนั้นพื้นที่หรือสถานประกอบการที่มีปริมาณขยะอินทรียจ�ำนวนมากและไม่สามารถจัดการ
ได้เอง จึงมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ต้องการเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่
ปลา เป็นต้น โดยท�ำการคัดแยกและรวบรวมไว้ให้  
การแปรรูปขยะอินทรียใ์ ห้สะดวกกับการใช้งาน และเป็นการเพิม่ มูลค่าในการจ�ำหน่าย ซึง่ ช่วยสร้างรายได้เสริม
ให้กับครัวเรือน เช่น การน�ำปุ๋ยหมัก ที่ได้จากการหมักโดยไม่พลิกกลับกอง น�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดส่งขาย
สร้างรายได้
การตั้งกฎกติกาในการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ เพื่อควบคุมปริมาณขยะอินทรีย์และลดปัญหา
การบริหารจัดการ เช่น การเพิ่มอัตราค่าเก็บและก�ำจัดขยะอินทรีย์กับกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่
หรือการก�ำหนดเงื่อนไขการบริหารจัดการ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการก็จะมีบทลงโทษ
การมีข้อมูลและก�ำหนดเป้าหมายในการลดขยะอินทรีย์ แม้ยังด�ำเนินการเพียงไม่กี่พื้นที่ แต่เห็นผลจาก
การลดลงของขยะอินทรีย์ที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอินทรีย์ โดยให้
ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
และคณะท�ำงาน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้การสนับสนุน  
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ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•
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รูปแบบกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับบริบทในพืน้ ที่ สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาในชุมชน
การน�ำผลิตภัณฑ์ (น�ำ้ หมัก ปุย๋ หมักและก๊าซชีวภาพ) ทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่
และความต้องการของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นคณะกรรมการและคณะท�ำงาน
นโยบาย วิสยั ทัศน์ ของผูบ้ ริหารท้องถิน่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยเป็นภารกิจส�ำคัญ ตัง้ เป้าหมาย
ชัดเจนในการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 4

องค์ความรู้ด้าน

กระบวนการขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอย

ข้อตกลง

ความร่วมมือ
กลไกขับเคลื่อน
สื่อสาร

ขยายผล

zero waste
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จากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง สามารถรวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ได้หลากหลาย ซึ่งจ�ำแนกได้ทั้งหมด 8 ประเด็น ครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสาร การบริหารจัดการ
และกลไกความร่วมมือ ดังนี้

การสื่อสาร

1) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก

การบริหารจัดการ
2)
3)
4)
5)

การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล
การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
การขยายผลต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

กลไกและความร่วมมือ

6) การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ และเอกชน
7) การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการ
8) การส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
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การสื่อสาร
การสือ่ สารเพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความตระหนัก
การสื่อสารช่วยให้รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสารที่ดีต้องอาศัยผู้ส่งสารต้องมีทักษะในการสื่อสาร มีความรู้
ในเรื่องนั้น ๆ สารหรือข้อมูลต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ เลือกช่องทางในการสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับสารได้
โดยง่าย ชัดเจน และผู้รับสารเองต้องพร้อมที่จะรับรู้ และไม่อคติต่อผู้ส่งสารหรือข้อมูล
การสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้การด�ำเนินงานโครงการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี เพื่อให้ง่ายต่อ
การก�ำจัดและน�ำกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพือ่ ให้เกิดทักษะและการเรียนรูจ้ ากการสังเกต
และการปฏิบัติจริง  
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยการจัดการขยะมูลฝอย
ถูกก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีการสื่อสารจากหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบเป็นระยะ ๆ เพือ่ เร่งช่วยกันจัดการและแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หน่วยปฏิบัติส�ำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากจะ
ด�ำเนินภารกิจในการรวบรวม จัดเก็บ และก�ำจัดขยะมูลฝอย
ยังให้ความส�ำคัญกับการอบรม สื่อสาร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักให้กบั ประชาชน ซึง่ มีทงั้ อบรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี และฝึกอบรมการน�ำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
ใหม่ให้คุ้มค่าก่อนทิ้งเป็นขยะมูลฝอยโดยประดิษฐ์เป็นของใช้
ของตกแต่ง และสื่อการเรียนการสอน      
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การสื่อสารผ่านกิจกรรมการอบรม นับเป็นโอกาสส�ำคัญ
ในการถ่ า ยทอดข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้น�ำชุมชน
อาสาสมัครชุมชน เพื่อให้เป็นนักสื่อสารหรือวิทยากรพี่เลี้ยง
สื่อสารสร้างการรับรู้และความตระหนักชุมชน อย่างกรณี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ จังหวัดลพบุรี และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี นักสื่อสารหรือ
วิทยากรชุมชน นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้กระบวนการ
สื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ส ามารถส่ ง ต่ อ ผู ้ รั บ ข่ า วสาร
ได้ถกู ต้องและเกิดความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของนั ก สื่ อ สารชุ ม ชนจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ความรู้พื้นฐาน เพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างความมั่นใจให้กับ
นักสื่อสารชุมชน
การสือ่ สารเคลือ่ นทีด่ ว้ ยรถแห่ขยะ ซึง่ รถเก็บขยะติดล�ำโพงเป็นเครือ่ งมือการสือ่ สารทีส่ ามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ไปทุกทีท่ กุ แห่ง
นับเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส�ำคัญ สามารถสื่อสารได้ทั้งในรูปแบบของเสียงเพลง เสียงพูด และดึงความสนใจ
ของชุมชนได้
ส�ำหรับรถแห่ขยะของเทศบาลต�ำบลสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นการสื่อสารด้วยเสียงเพลง เพื่อเป็นสัญญาณ
แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยส�ำหรับประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรือประชาชนจากพื้นที่อื่น
ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย ซึ่ ง เทศบาลได้ ป รั บ แต่ ง รถเก็ บ ขยะธรรมดาให้ เ ป็ น รถแห่ ข ยะ
ติดล�ำโพงไว้บนรถและเปิดเพลงแสดงให้ชุมชนรับรู้ว่าก�ำลังจะไปเก็บขยะ รวมทั้งเนื้อเพลงก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอยส�ำหรับประชาชนด้วย
การสือ่ สารจากแหล่งเรียนรู้ สูก่ ารปรับใช้จริง ซึง่ มักมีการจัดศึกษาดูงานเพือ่ ไปเรียนรูจ้ ากของจริง จากการสังเกตการณ์
และรับทราบประเด็นปลีกย่อยเพิ่มเติมในการปฏิบัติ รวมถึงประเด็นปัญหาของผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วว่ามีอะไรบ้าง
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ที่ต้องระวัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาดูงานจะประสบความส�ำเร็จและเกิดประโยชน์ควรมีการน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่ ไม่เน้นการลอกเลียนแบบ คือปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ทั้งผู้ไปศึกษาดูงานและจุดศึกษาดูงาน
ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งมีเทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลต�ำบลสิเกา จังหวัดตรัง เทศบาลต�ำบลดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลต�ำบลยุโป จังหวัดยะลา ที่ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาดูงานและน�ำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม

ข้อค้นพบ

การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการจัดการขยะต้นทาง ด�ำเนินการผ่านกิจกรรมทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ อย่างกรณีการอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และความตระหนัก เป็นวิธีการสื่อสารที่ทุกพื้นที่เลือกใช้
โดยการสื่อสารผ่านช่องทางที่มีหรือกิจกรรมที่ด�ำเนินการอยู่เป็นประจ�ำ  เช่น รถเคลื่อนที่ เสียงตามสาย ซึ่งการสื่อสาร
ที่ดีและได้ผลมักเป็นการสื่อสารที่ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เชิงประจักษ์จากกรณีที่มีการลงมือท�ำ  สามารถถ่ายทอด
และสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ผูท้ รี่ บั รูข้ อ้ มูลได้นำ� ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ทัง้ นี้ การปรับใช้องค์ความรูแ้ ละรูปแบบการด�ำเนินงาน
ซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การสือ่ สารผ่านผูน้ ำ� ชุมชนและผูน้ ำ� ท้องถิน่ ซึง่ มีความน่าเชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับ โดยผูน้ ำ� ปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่าง
ต่อเนือ่ ง สร้างค่านิยมที่ดีในการลดขยะและคัดแยกขยะ โดยมอบเป็นนโยบายให้บุคคลกรท้องถิ่นปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนด�ำเนินการ
การสื่อสารผ่านการฝึกอบรม โดยประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและน่าเชื่อถือเข้ามาอบรมให้กับ
ผู้น�ำชุมชน ประชาชน เยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้อบรมให้กับผู้น�ำและอาสาสมัคร
ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน ท�ำหน้าที่ช่วยสื่อสารและสร้างการรับรู้
ความตระหนักอย่างใกล้ชิดกับชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถ
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยังเป็นเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน
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การสื่อสารด้วยวิธีการที่ดึงดูดความสนใจ เช่น การสื่อสารเคลื่อนที่ นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่น่าสนใจ
เป็นกรณีตวั อย่างทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกกิจกรรมของชุมชนและท้องถิน่ ซึง่ ยังสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย กระชับ และผู้สื่อสารหรือวิทยากรชุมชนที่เข้าใจ
ปัญหาและบริบทพื้นที่
การสือ่ สารผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน เป็นการสร้างการรับรูแ้ ละความตระหนักทีส่ ำ� คัญ สามารถพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชัดเจนจากการได้พบเห็นของจริง รวมถึงแลกเปลี่ยน
กับคนที่ปฏิบัติจริง

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•

การสื่อสารที่เข้าใจง่าย กระชับ และผู้สื่อสารหรือวิทยากรชุมชนที่เข้าใจปัญหาและบริบทของพื้นที่
การมีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย ดึงดูดความสนใจ เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาความรู้พื้นฐานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน
การได้ฝกึ ทักษะหรือเรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริง ของจริง และจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ทมี่ กี ารจัดการทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
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การบริหารจัดการ
การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ เป็นการพัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ที่จะน�ำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส�ำหรับประชาชนและเยาวชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์
ของชุมชน ซึ่งมีทั้งในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่
กระบวนการพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ ซึง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ดำ� เนินงานพบว่า มีทงั้ การพัฒนา
ในลักษณะศูนย์เรียนรู้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นสถานทีต่ า่ ง ๆ ในพืน้ ที่ และแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนต้นแบบ แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนมีหลาย
พืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน กรณีนา่ สนใจ ได้แก่ แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนต้นแบบ
ของเทศบาลต�ำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ที่พัฒนาชุมชนเป็น
สถานีจัดการขยะชุมชน ซึ่งเกิดมาจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
และต่อยอดขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับคนในชุมชนและ
ภายนอก นอกจากเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ชุ ม ชน ยั ง เป็ น ศู น ย์ ร วม
การจัดเก็บ คัดแยก และการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรขนาดเล็ก
พร้อมทัง้ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพืน้ ทีไ่ ด้มงี านท�ำ โดยเข้ามาเป็น
ผู้ประสานงานและพี่เลี้ยงภายในสถานีจัดการขยะชุมชนแห่งนี้
... จุดเริ่มต้นมาจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลได้ให้บ้านหนองปึ๋งเป็น
ชุมชนนำ�ร่องดำ�เนินกิจกรรม จากนั้นชุมชนต่อยอดขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก พัฒนาเป็นสถานีจัดการขยะชุมชน เพื่อเป็นแห่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป...
จันทร์ จันโป พ่อหลวงบ้านหนองปึ๋ง
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รวมทัง้ ฐานการเรียนรูใ้ นชุมชนทีเ่ กิดจากครัวเรือนต้นแบบ
ทีร่ ว่ มด�ำเนินงานกับ เทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
มีการปฏิบัติจริง ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลองผิดลองถูก
จนได้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมและสามารถเป็นฐาน
เรียนรู้ให้คนในชุมชนและภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้
ทัง้ หมด 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่ 1 บ้านต้นแบบการจัดการ
ขยะอิ น ทรี ย ์ แ ละขยะรี ไซเคิ ล ในครั ว เรื อ น ชุ ม ชนที่ 2
ชุ ม ชนต้ น แบบการจั ด การขยะอิ น ทรี ย ์ (ศู น ย์ ส มุ น ไพร
พอเพี ย ง) และธนาคารขยะรี ไซเคิ ล ชุ ม ชนที่ 3 ศู น ย์
การเรี ย นรู ้ ก ารจั ด การขยะอิ น ทรี ย ์ ร วม โดยในแต่ ล ะ
ชุ ม ชนจะมี เจ้ า ของบ้ า นเป็ น วิ ท ยากรถ่ า ยทอดความรู ้
ประจ�ำฐานเรียนรู้นั้น ๆ  
ส�ำหรับกรณีศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี
เป็นแหล่งเรียนรู้การคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอย โดยในศูนย์จะมีทั้งอาคารประชุมและฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
แหล่งอบรมและศึกษาดูงานให้กับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน และบุคคล
ที่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะไปจนถึงการจัดการขยะอย่างครบวงจร และศูนย์ทักษะทางอาชีพเกษตร (Banana
Solution) องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี เป็นศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์อย่างครบวงจร
มีการน�ำขยะอินทรีย์ที่เก็บรวบรวมมาจากชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่ มาท�ำปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพ
ส�ำหรับใช้บ�ำรุงพืชผัก ผลไม้ภายในศูนย์ตลอดจนส่งต่อให้ชุมชนใกล้เคียง และเลี้ยงสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เป็นผู้บริหารจัดการและเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลไปยังครัวเรือน
นอกจากนี้ จากการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ สามารถเป็นต้นแบบให้ครัวเรือนและขยายผลการด�ำเนินงาน รวมกลุม่ เกษตรกร
ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งขายให้กับห้องอาหารใบหยกสกาย โรงแรมใบหยก กรุงเทพมหานคร โดยสามารถน�ำผลผลิต
ส่งขายให้กับโรงแรมเดือนละ 2 ครั้ง สร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                            
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การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล
การรวบรวมองค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั จิ ริง ทดลองด�ำเนินงานแบบลองผิดลองถูก บันทึกและจัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้และบทเรียน จากการด�ำเนินงานที่แท้จริงและสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงในบริบทและ
ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่
บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย เป็นปัจจัยความส�ำเร็จและสามารถเป็น
บทเรียนความส�ำเร็จส�ำหรับพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้ชดั เจนของ เทศบาลต�ำบลจันจว้า
จังหวัดเชียงราย โดยการเก็บสถิติและบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย
แต่ละประเภทที่เก็บรวบรวมได้ทุกครั้งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
ด�ำเนินโครงการจนถึงปัจจุบนั เพือ่ น�ำไปใช้ในการติดตามและประเมิน
ผลการจัดการขยะมูลฝอย รวมทัง้ เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผน
งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความตระหนัก มองเห็นปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
และสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ เข้ามาร่วมการด�ำเนินงานอย่างจริงจังและจริงใจ
องค์ประกอบขยะมูลฝอย โดยส�ำรวจขยะมูลฝอยชุมชน น�ำมาศึกษา
และวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในก�ำหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบของ
ขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละชุมชน โดยการด�ำเนินงานที่
น่าสนใจในเทศบาลต�ำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ และ
เทศบาลต�ำบลร่มเมือง จังหวัดพัทลุง ที่ด�ำเนินการศึกษาและ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบขยะมู ล ฝอยร่ ว มกั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชน
เพื่อเป็นการติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการคัดแยก
และจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่จะช่วยในการวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนให้ชุมชนเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีส่วนร่วม
ในการจัดการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
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การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทางข้อมูล
การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท�ำหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
บางอย่าง และการตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เช่น ครัวเรือนตั้งใจคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อหวังรางวัล ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น แรงจูงใจจะท�ำให้แต่ละบุคคลเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป
แรงจูงใจจะมีทงั้ แรงจูงใจภายในเกิดขึน้ จากสิง่ ผลักดันในตัวบุคคลซึง่ อาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตัง้ ใจ
การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น
ชุมชนมองเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะมูลฝอยและให้ความส�ำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพิม่ ขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
และปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมถาวรในการร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย ส่วนแรงจูงใจภายนอกเกิดขึ้นจากสิ่งผลักดัน
ภายนอกตัวบุคคลทีม่ ากระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม ซึง่ จะเป็นการได้รบั รางวัล ค�ำชม หรือยกย่อง ซึง่ แรงจูงใจนีไ้ ม่คงทนถาวร
บุคคลแสดงพฤติกรรมเพือ่ ตอบสนองสิง่ จูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีทตี่ อ้ งการสิง่ ตอบแทนเท่านัน้ หากแต่แรงจูงใจนีจ้ ะเป็น
ปัจจัยค�้ำจุนที่ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจภายในได้ในอนาคตหากมีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรม
การสร้างแรงจูงใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้การด�ำเนินงาน
โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอก มีสงิ่ จูงใจทีผ่ ลักดัน
ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ขยะอันตรายแลกไข่ แลกข้าวสาร
คูปอง/ตั๋วรางวัล ขยะฮอมบุญ ฯลฯ รวมทั้งการมอบรางวัล เกียรติบัตร
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
และภายนอกได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการขยะมูลฝอย
ถึงแม้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจภายนอก ก็สามารถส่งเสริมให้เกิดบทเรียน
และความส�ำเร็จที่ชัดเจน อย่างเช่นการคัดแยกขยะอันตรายมาแลกไข่
ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่มีไข่หรือสิ่งของให้ชุมชนแลกแต่ชุมชนก็ยังคัดแยก
ขยะอันตรายมาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม�่ำเสมอด้วย
เห็นว่าขยะอันตรายมีสารพิษทีส่ ร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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การขยายผลต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
การขยายผลต้นแบบเป็นการขยายผลการพัฒนากิจกรรมไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือขยายให้ครอบคลุมทั้งต�ำบล
อ�ำเภอ จังหวัด เพือ่ ให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ รวมถึงการต่อยอดการด�ำเนินกิจกรรมในบางประเด็น
หรือทุกประเด็น โดยเน้นการขยายผลและต่อยอดกิจกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ขยายผลชุมชนต้นแบบ เป็นการขยายผลจากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง กรณีน่าสนใจ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
โพธิ์ตาก ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่มีการด�ำเนินกิจกรรม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบ
และตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยสามารถขยายผลการด�ำเนินงานไปสู่ชุมชนภูเขาแก้ว
1-2 ชุมชนสวนสวรรค์ 1-2 รวมทั้งมีกลุ่มอาสาสมัครรักษ์โลกเป็นกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ
อย่างต่อเนื่อง
ขยายผลกิจกรรม โดยกลวิธีและรูปแบบในการขยายผลต้นแบบ ภายใต้
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่าง ๆ จะเน้นการขยายผล
กิจกรรมไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อมและสนใจขับเคลื่อนกิจกรรม
โดยเน้ น ต่ อ ยอดในบางกิ จ กรรมที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ เห็ น ผลชั ด เจน
เป็ น ความต้ อ งการ และเหมาะสมกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ นั้ น ๆ ก่ อ น เช่ น
การต่อยอด นวัตกรรม Key Hole Garden โดยเทศบาลต�ำบลพระแท่น
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ต่อยอดพัฒนาเครือข่าย Key Hole Farmer ไปยัง
ต� ำ บลใกล้ เ คี ย ง และเปิ ด เป็ น ตลาด Key Hole Farmer Market
เพื่อเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าปลอดสารและปลอดภัย ที่เป็นผลผลิต
จากแปลง Key Hole Garden โดยเปิดให้คนภายในและภายนอกพื้นที่
มาแลกเปลี่ยนและซื้อขายพืชผักอย่างต่อเนื่อง
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ข้อค้นพบ

จากกระบวนการบริหารจัดการขยะกรณีต่าง ๆ เทคนิคการบริหารจัดการที่แต่ละพื้นที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย
มีหลากหลายกระบวนการที่เลือกใช้ โดยทุกกรณีมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน รัฐ และเอกชน รวมทั้งภาคี
ความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งการปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้
ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
การพัฒนาศูนย์และแหล่งเรียนรู้ เริม่ จากการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ค้นหาองค์ความรูภ้ ายในชุมชน
และองค์ความรูภ้ ายนอกทีส่ ำ� คัญ และจัดท�ำสือ่ ให้สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะเข้ามาเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะการเป็นวิทยากร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ในด้านการ
รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรูย้ งั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชนและภายนอกชุมชนด้วย
การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ควรมุง่ สร้างทัง้ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก อันจะตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวัง และการตั้งเป้าหมายเพื่อลด คัดแยก ใช้ประโยชน์ และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
การต่อยอด ขยายผล ในบางประเด็นเป็นการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมที่เป็นต้นแบบความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีการขยายผลเชิงพื้นที่ หรือการต่อยอดจากพื้นที่หนึ่งไปพื้นที่
ใกล้เคียง หรือขยายให้ครอบคลุมทั้งต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด เชื่อมโยงการจัดการอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
•

กิจกรรมศูนย์และแหล่งเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนและความต้องการเรียนรู้ของชุมชน
ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก และมีพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำปรึกษา
การใช้ข้อมูลในการหารือและหาข้อตกลงร่วม
การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและจริงใจ
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กลไกและความร่วมมือ
การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ และเอกชน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างชุมชน รัฐ เอกชน เป็นการเห็นร่วมกันทีจ่ ะด�ำเนินการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามภาระหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย โดยการสนับสนุนข้อมูล คน และทรัพยากรในการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะเน้นความร่วมมือกัน
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเช่นความร่วมมือระหว่างเทศบาลต�ำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ กับหน่วยงาน
และภาคีต่าง ๆ ในการร่วมเป็นคณะท�ำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท�ำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และสนับสนุนการท�ำงานระหว่างกัน ซึง่ ได้มที งั้ ชุมชน เครือข่ายชุมชน (อาสาสมัครท้องถิน่ รักษ์โลก) โรงเรียน วัด รวมทัง้
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลต�ำบลบางประมุง เป็นต้น
และผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยตามภารกิจที่หน่วยงาน
หรือองค์กรตนเองรับผิดชอบ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นชัดเจน คือ ความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ในการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับเทศบาลและเป็นตัวกลางในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและร้านรับซื้อของเก่า
ในพื้นที่ยงั มีกรณีของภาคธุรกิจเอกชนกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่ า งามจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ในการร่ ว มมื อ กั น คั ด แยกและจั ด เก็ บ
ขยะมูลฝอยในสถานีบริการน�ำ้ มัน โรงแรม/รีสอร์ท ร้านค้า/ร้านอาหาร
ทีใ่ ห้บริการอยูใ่ นพืน้ ที่ โดยมีการก�ำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยส�ำหรับผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ ให้มคี วามเหมาะสมกับ
การจัดการขยะที่แท้จริงและแตกต่างกับชุมชน
... อบต. จะทำ�ข้อตกลงกับสถานประกอบการในพื้นที่กำ�หนดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
สำ�หรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ซึ่งหากมีน้ำ�หนักขยะมูลฝอยเกิน 100 กิโลกรัม จะเก็บค่า
ธรรมเนียมอยู่ที่ 3,000 บาทต่อวัน แต่หากน้อยกว่าจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมในวันนั้น...
เอนก พิศแพว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่างาม
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การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการ
การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นแกนหลักในการด�ำเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย ซึ่งอาจมีลักษณะที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยเป็นบุคคลผู้มีจิตอาสาหรือเป็นผู้น�ำตามธรรมชาติ
คณะบุคคลทีม่ กี ารรวมกลุม่ ท�ำกิจกรรมอันเป็นทีร่ บั รูห้ รือได้รบั การยอมรับจากสมาชิกในชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน
ที่มาจากการคัดเลือกโดยชุมชน อาจมีลักษณะเดียวหรือมีหลายลักษณะตามแต่บริบทและประเภทของชุมชน
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ส่วนใหญ่การพัฒนากลไกพร้อมกับการพัฒนากฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการ โดยกลไกการบริหารจัดการจะมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นทั้งที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการด�ำเนินงาน มีผู้น�ำหรือผู้แทนชุมชน เครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วม
ในกลไกการบริหารจัดการ โดยจะมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพกลไกอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งการอบรม
พัฒนาทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจ การศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการประสานและเชื่อมโยง
กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการบริหารโครงการ การบริหารโครงการถึงแม้จะเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หากแต่ ชุ ม ชนเป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมโครงการให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ เทศบาลต� ำ บลไผ่ ก องดิ น
จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี และเทศบาลต�ำบลยุโป จังหวัดยะลา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการเพื่อวางแผนการด�ำเนินงาน ควบคุมก�ำกับให้การด�ำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพด�ำเนินกิจกรรม
ให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ
โดยให้ชุมชน วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ
สารวั ต รขยะ เป็ น กลุ ่ ม คนในชุ ม ชนเข้ า มาท� ำ หน้ า ที่
เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ ครั ว เรื อ น คอยให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและดู แ ล
ครั ว เรื อ นในชุ ม ชน ดั ง กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
บางลี่ จั ง หวั ด ลพบุ รี รวมทั้ ง เทศบาลต� ำ บลพระแท่ น
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มอบหมายหน้าที่ให้กับอาสาสมัคร
ของชุมชนเป็นสารวัตรขยะคอยออกเดินส�ำรวจ ตรวจตรา
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ดูแลคนทิง้ ขยะมูลฝอยไม่เป็นที่ หรือลักลอบทิง้ ตามข้างทาง
และเก็ บ ขยะจรตามริ ม ถนนและพื้ น ที่ ส าธารณะของ
ชุ ม ชน ส� ำ หรั บ เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี ได้ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนตาวิ เ ศษ
เป็ น กลไกในการบริ ห ารจั ด การขยะร่ ว มกั บ เทศบาล
มี ห น้ า ที่ ร ่ ว มติ ด ตามตรวจสอบการเก็ บ ขนขยะ นั ด วั น
จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล และรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ต่าง ๆ ในชุมชนผ่านกลุ่มไลน์
ในขณะที่ข้อตกลง แผนการจัดการ กติการ่วม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน วัด โรงเรียน เอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งเทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
จั ง หวั ด สิ ง บุ รี เทศบาลเมื อ งพิ บู ล มั ง สาหาร จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี และเทศบาลต� ำ บลปั ถ วี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาข้อตกลง กฎระเบียบ รวมทั้งแผนการจัดการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย
เน้นการบริหารจัดการโดยการจัดการตนเอง ชุมชนหรือหน่วยงาน/องค์กรใดสร้างขยะมูลฝอยจะต้องจัดเก็บ
และจัดการเอง  ส�ำหรับเทศบาลต�ำบลยุโป จังหวัดยะลา ได้ขบั เคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพชุมชนบ้านทุง่ เหรียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยธรรมนูญได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ลดการฝังและเผา ลดการใช้สารเคมี และการสร้าง
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
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การส่งเสริมบทบาทเยาวชน
เยาวชนถือว่าเป็นกลไกที่มีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นในสถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน ด้วยเยาวชนมีบทบาทและมีพลังในการจัดการขยะมูลฝอย การรักษาสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมท�ำกิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง
การส่ ง เสริ ม บทบาทเยาวชน จึ ง เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ
ในการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี
เทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการขับเคลื่อน
การด� ำ เนิ น การจั ด การขยะมู ล ฝอยเชื่ อ มโยงกั บ โรงเรี ย น
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(กศน.) และสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม เยาวชนในพื้ น ที่
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการคัดแยก
และจัดการขยะมูลฝอยทีต่ น้ ทาง พัฒนาศูนย์เรียนรูใ้ นโรงเรียน
จัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน รวมทั้งการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม และร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน กรณีน่าสนใจของ เทศบาลต�ำบลทะเมนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ กลุ่มต้นกล้าน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในชุมชน
ท้องถิ่น ด�ำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ โดยมีทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมลด คัดแยก จัดการขยะมูลฝอย 4 ประเภท และร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับ
และความตระหนักด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกพื้นที่
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ข้อค้นพบ

การด�ำเนินงานของแต่ละพื้นที่จะมีส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนทัง้ ภายในและภายนอกในการร่วมด�ำเนินกิจกรรม รวมถึงความร่วมมือกับองค์กร
เอกชน ซึ่งพัฒนามาจากการก�ำหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งนี้ การปรับใช้องค์ความรู้
และรูปแบบการด�ำเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
พัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน
โดยเฉพาะกลไกชุมชน มีลักษณะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในชุมชนด้วยการให้ข้อมูล การรณรงค์ และการร่วมกับสมาชิกในชุมชนก�ำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม เป็นต้น
ส่งเสริมบทบาทเยาวชน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ด้วยเยาวชนเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ฉะนั้นการให้ความส�ำคัญแก่เยาวชนจึงเป็นประเด็นส�ำคัญ
ที่ไม่ควรมองข้าม

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

•
•
•
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ความเชื่อถือและไว้ใจต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน รวมถึงอาสาสมัครชุมชน ซึ่งมีความคุ้นเคยกันมาก่อน
หรือเกิดจากการประสานงานที่ดี เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
องค์ความรูเ้ ฉพาะด้านของท้องถิน่ รวมถึงได้รบั การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ งบประมาณ และบุคลากรจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมโยงการบริหารจัดการกับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน นวัตกรรม และผลส�ำเร็จจากโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ซึ่งด�ำเนินการ
แล้วเสร็จระหว่าง พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งคัดเลือกมา 16 โครงการ พบองค์ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอย และด้านกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมนวัตกรรม
ที่น่าสนใจในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะที่ต้นทางภายใต้โครงการต่าง ๆ ให้ความส�ำคัญกับการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการด�ำเนินงาน ดังนี้
การลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยลดที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดขยะหรือเกิดให้น้อยที่สุด โดยหลีกเลี่ยง
การเกิ ด ขยะจากภาชนะและพลาสติ ก แบบใช้ ค รั้ ง เดี ย ว ด้ ว ยการสร้ า งความเข้ า ใจและขอความร่ ว มมื อ
ลดการใช้ในตลาด ร้านค้า วัด โรงเรียน สนับสนุนวัสดุทดแทน เช่น จานจากวัสดุธรรมชาติ ถุงผ้า ปิ่นโต
กล่องพลาสติกแบบใช้ซ�้ำได้ รวมถึงการน�ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่สะอาดมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เช่น ใส่ขยะ
ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
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การจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง ให้ความส�ำคัญต่อการคัดแยกเพื่อใช้ประโยชน์เอง ด้วยการน�ำไปเป็นอาหาร
สัตว์ (สุกร เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ) ในครัวเรือน และส่งต่อให้กับกลุ่มเกษตรกร เช่น ฟาร์มไก่/สุกร บ่อเลี้ยงปลา
เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ก�ำหนดวิธีการคัดแยกและเก็บรวบรวมที่เหมาะสม ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
ได้แก่ แจกถังขนาดเล็ก เช่น กระป๋องสี ถังพลาสติก วงขอบซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อรวบรวมขยะอินทรีย์ของครัวเรือน
การสนับสนุนทีมอาสาสมัครเก็บรวบรวมถึงหน้าบ้าน ก�ำหนดกฎ กติกา และขอความร่วมมือในการคัดแยก
และรวบรวมขยะอิ น ทรี ย ์ กั บ ภาคเอกชน ซึ่ ง วิ ธี ก ารจั ด การที่ ต ้ น ทางและน� ำ ขยะอิ น ทรี ย ์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์
สรุปได้ดังตาราง    

วิธีการ
ปุย๋ หมักแบบใช้ถงั กรีนโคน
หรือถังรักษ์โลก
ปุ๋ยหมักแบบกอง
ปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง

ปุ๋ยอัดเม็ด
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ข้อพึงระวัง

ข้อดี

• การเติมอากาศช่วยเร่งการหมักได้เร็ว
• ใช้พื้นที่น้อย
• ท�ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
• ใช้พื้นที่ไม่มากนัก
• ท�ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
• ท�ำได้ทั้งเทกองหรือใส่ภาชนะ   
• ให้แรงงานและเวลาน้อย
• สะดวกต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะการปลูกไม้กระถาง  

•
•
•
•
•
•
•
•

ควบคุมการถ่ายเทอากาศ ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น
ตั้งถังในจุดที่มีแสงแดดส่องถึง
ค�ำนึงถึงปริมาณและความสดของเศษวัสดุ
คอยดูแลความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม
หมั่นดูแลความชื้นของกองปุ๋ย
ไม่ขึ้นเหยียบกองปุ๋ยหรือคลุมกองปุ๋ย
เหมาะกับการท�ำปุ๋ยปริมาณมากและใช้พื้นที่มาก
มีต้นทุนในการจัดซื้อและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
อัดเม็ดปุ๋ย

วิธีการ
เสวียนโคนต้นไม้

• ไม่ต้องคัดแยกขยะอินทรีย์ก่อนทิ้ง
• สามารถใช้วัสดุที่หลากหลายท�ำเสวียน

น�้ำหมักชีวภาพ

• ใช้ประโยชน์ทั้งบ�ำรุงพืช บ�ำรุงดิน

ก�ำจัดกลิ่น บ�ำบัดน�้ำเสีย และล้าง
ท�ำความสะอาดในครัวเรือน

เลี้ยงไส้เดือน

• ได้รับความนิยม ขายได้ราคา
• ขายได้ทั้งมูลไส้เดือน น�้ำฉี่ไส้เดือน
และตัวไส้เดือน

เลี้ยงสัตว์อื่น ๆ

• ท�ำได้ง่าย เพียงคัดแยกเศษอาหาร
หรือเศษผักผลไม้ออกจากขยะอื่น

ก๊าซชีวภาพ
น�้ำยาอเนกประสงค์

ข้อพึงระวัง

ข้อดี

• ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง
• ใช้ขยะอินทรีย์และน�้ำเสียที่เกิดขึ้น
• ลดการซื้อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
• ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี

•
•
•
•
•
•
•

ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน
เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่รอบต้นไม้
เสวียนไม่ควรสูงเกิน 1 เมตร เพื่อใช้งานสะดวก
ต้องเตรียมอุปกรณ์และหมั่นตรวจเช็ค
ใช้เวลาหมักค่อนข้างนาน  
ผสมน�้ำสะอาดให้เหมาะกับการใช้แต่ละรูปแบบ
เลือกเศษอาหารรสไม่จัด ควรเป็นเศษผักผลไม้
ที่ไม่มีสารเคมีตกค้างหรือมีน้อย
ต้องมีเวลาในการดูแลไส้เดือน

•
• ระวังเศษวัสดุที่จะเป็นอันตรายกับสัตว์

เช่น ไม้จิ้มฟัน ไม้เสียบลูกชิ้น หลอดกาแฟ

• กระบวนการซับซ้อน ต้องดูแลใกล้ชิด
• ปริมาณเศษอาหาร ของเสีย มูลสัตว์ที่เหมาะสม
• ขยะอินทรีย์ที่นำ� มาท�ำ ควรเป็นเศษผลไม้
เปลือกผลไม้ที่สะอาดและไม่เน่าเสีย
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การจัดการขยะรีไซเคิลที่ต้นทาง เน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า การสนับสนุนอุปกรณ์
การก�ำหนดจุดคัดแยก การสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การคัดแยกขยะ เนือ่ งจากขยะรีไซเคิลบางชนิดราคารับซือ้ ต�ำ่ มาก ซึง่ ไม่จงู ใจให้มกี ารคัดแยกขยะไว้ขาย นอกจากนี้
ยังต้องท�ำความเข้าใจเงือ่ นไขการรับซือ้ ขยะรีไซเคิลแต่ละพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมือนกัน ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำขยะเข้าสูก่ ระบวนการแปรรูป
กลับมาใช้ใหม่ให้มากทีส่ ดุ และลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งน�ำไปก�ำจัด ซึง่ วิธกี ารจัดการขยะรีไซเคิลทีต่ น้ ทางสรุปได้ดงั ตาราง

วิธีการ
สนับสนุนถัง
และจุดรวบรวม
ขยะแลกบุญ
ผ้าป่าขยะ
กองทุนขยะ
ธนาคารขยะ

ตลาดนัดขยะ
รถเคลื่อนที่
รับซื้อขยะ
สิ่งประดิษฐ์
จากของเหลือใช้
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ข้อพึงระวัง

ข้อดี

• ช่วยให้คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถูกต้อง •
•
•
• ได้ประโยชน์ทั้งบุญกุศลและช่วยลด •
•
ปริมาณขยะ
• เป็นจุดรวมขยะ สะดวกต่อผู้ขาย

และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน
• น�ำไปสู่สวัสดิการชุมชนจากการขาย
ขยะรีไซเคิลเข้ากองทุน

จุดตั้งถังขยะที่เหมาะสม
ขนาดถังเหมาะกับปริมาณขยะแต่ละประเภท
มีรูปภาพหรือข้อความติดถังให้ชัดเจน  
กิจกรรมควรต่อเนื่อง
ควรมีสถานที่เก็บขยะระหว่างรอขาย หรือนัดหมายผู้รับซื้อ
ให้มาหลังสิ้นสุดกิจกรรม

• ตรวจสอบราคาตลาดทุกครั้ง ก่อนก�ำหนดราคา

รับซื้อขยะรีไซเคิลให้เหมาะสม
ไม่ควรเก็บขยะรีไซเคิลไว้นานหลังรับซื้อ
ไม่เหมาะกับชุมชนที่มีผู้าเล้ง/รถรับซื้อของเก่าเข้าถึง

•
•
• ไม่ต้องจัดหาสถานที่เก็บรวบรวมขยะ • ควรมีปริมาณขยะมากพอ เพือ่ จูงใจให้รา้ นรับซือ้ ของเก่ามารับซือ้
• ควรคัดแยกขยะให้เกิดมูลค่ามากที่สุด เช่น พลาสติกใส
• รับซื้อได้ถึงหน้าบ้าน
พลาสติกสี ฝาขวด กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษขาว

อ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ขาย

• สนับสนุนการน�ำของเหลือใช้

มาหมุนเวียนใช้ใหม่
• ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม

• สิ่งประดิษฐ์ควรใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อป้องกัน
•

การเป็นขยะในรูปแบบอื่นที่จัดการยากขึ้นกว่าเดิม
สิง่ ประดิษฐ์ตอ้ งไม่นำ� ไปสูก่ ารปนเปือ้ นมลพิษสูส่ งิ่ แวดล้อม

การจัดการขยะทั่วไปที่ต้นทาง ให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่ากับการน�ำไป
รีไซเคิล โดยน�ำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและจ�ำหน่ายเป็นรายได้ สนับสนุนการเก็บขนและรวบรวม
ขยะชิ้นใหญ่ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การคัดแยกขยะพลาสติกชนิดต่าง ๆ และอัดเป็นก้อน
เพือ่ สะดวกในการขนส่งและจ�ำหน่ายเป็นก้อนเชือ้ เพลิงขยะ ซึง่ วิธกี ารจัดการขยะทัว่ ไปทีต่ น้ ทางสรุปได้ดงั ตาราง

วิธีการ

ข้อดี

จัดหาภาชนะ
รวบรวมขยะ
แบบแยกประเภท

• ช่วยให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย
ได้ถูกต้อง

ใช้วัสดุทดแทน
พลาสติก

• ลดการเกิดขยะพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว
• ถุงผ้าและปิ่นโตใช้ซ�้ำได้นาน
• วัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้
ส่งเสริมการใช้ซ�้ำ  • ลดการเกิดขยะ
• ใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากขึ้น
ลดจ�ำนวนถังขยะ • ปรับพฤติกรรมให้ทิ้งเฉพาะที่จ�ำเป็น
• ชุมชนสะอาด ลดจุดเสี่ยงในการเกิดขยะ

ข้อพึงระวัง

• จุดหรือถังคัดแยกควรมีขนาดที่เหมาะสม
•

• การก�ำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ และบทลงโทษ
ห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวควรชัดเจน
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม

• ระวังการน�ำพลาสติกมาใช้ซ�้ำ ทั้งด้านคุณภาพ
ความสะอาด และความปลอดภัย

รถเก็บขยะ
เสียงเพลง

•
•
•
และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
• สร้างความน่าสนใจและทัศนคติทดี่ ตี อ่ รถเก็บขยะ •
•
• กระตุ้นความสนใจต่อเนื้อหาเกี่ยวกับ

อัดก้อนพลาสติก

• ขนส่งได้ปริมาณมาก สะดวก

การจัดการขยะที่สอดแทรกในเพลง  
และลดต้นทุนการขนส่ง

กับปริมาณและขนาดขยะมูลฝอย
มีรูปภาพตัวอย่างหรือข้อความอธิบายที่ชัดเจน
ติดบริเวณถังเพื่อให้ทิ้งได้ถูกต้อง  

ก�ำหนดวันนัดทิ้งนัดเก็บให้ชัดเจน
สื่อสารและสร้างความเข้าใจก่อนด�ำเนินงาน
บุคคลภายนอกอาจทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกเวลา
ด�ำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่อง
เนื้อหาและท�ำนองของเพลงควรมีการสลับ
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

• มีตน้ ทุนในการจัดหาและบ�ำรุงรักษาเครือ่ งอัดพลาสติกก้อน
• ควรหาแหล่งรับซื้อก่อนด�ำเนินการ
• ก�ำหนดชนิดพลาสติกกับแหล่งรับซื้อให้ชัดเจน
จัดการขยะที่ต้นทาง
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การคัดแยกขยะอันตรายทีต่ น้ ทาง เน้นการคัดแยกออกจากขยะประเภทอืน่ ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะเก็บรวบรวมจากชุมชน จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รวบรวมส่งให้บริษัทเอกชนด�ำเนินการ
ก�ำจัดอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเน้นการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ศาลาตู ้ แ ดง ตะแกรงขยะอั น ตราย ตู ้ ข ยะอั น ตรายเคลื่ อ นที่ รวมถึ ง การอบรมสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
และสร้างแรงจูงใจเชิงบวก ซึ่งวิธีการจัดการขยะอันตรายที่ต้นทางสรุปได้ดังตาราง

วิธีการ

ข้อดี

สนับสนุนภาชนะ
และจุดรวบรวม

• ช่วยให้ชุมชนคัดแยกขยะอันตราย

ตู้ขยะอันตราย
เคลื่อนที่

• เข้าถึงชุมชนได้ง่าย
• มีเจ้าหน้าที่ประจ�ำรถคอยให้

• เหมาะส�ำหรับชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

• ควรตั้งงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับซื้อไข่

ได้ถูกต้อง

ค�ำแนะน�ำ จะท�ำให้คัดแยกขยะ
อันตรายได้ถูกต้อง

ขยะแลกไข่
แลกสิ่งของ
เครื่องใช้
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จากการคัดแยกขยะอันตราย
มาแลกไข่หรือสิ่งของ  
• มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
ขยะอันตรายและการลดความเสี่ยง

ข้อพึงระวัง

• จุดเก็บรวบรวมควรห่างไกลจากแหล่งที่มีความร้อน
•
•

•

•
•

หรือติดไฟง่าย และพ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
มัดถุงหรือปิดถังภาชนะรวบรวมขยะอันตรายให้มิดชิด
แนะน�ำการเก็บรวบรวมภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว
โดยห้ามเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ใส่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อื่น  
ที่มีเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพียงพอ
ก�ำหนดวันด�ำเนินงานที่ชัดเจนและสม�่ำเสมอ

หรือสิ่งของเพื่อน�ำไปแลกกับขยะอันตราย
ควรประสานกับภาคเอกชนที่ต้องการบริจาค
หรือสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้
การด�ำเนินกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง

การใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะมู ล ฝอย ท� ำ ให้ ล ดปริ ม าณขยะที่ ต ้ น ทาง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การใช้ ป ระโยชน์
จากขยะอินทรีย์ ทั้งเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไส้เดือนดิน ฯลฯ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งท�ำให้สามารถลดปริมาณขยะที่จะต้องเก็บขนและ
น�ำไปก�ำจัดได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากขยะอินทรีย์มีปริมาณมากเกือบครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมด กิจกรรมแบบนี้
จะมี อ งค์ ก รปกครองท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว เชื่ อ มประสานหรื อ จั บ คู ่ ร ะหว่ า งแหล่ ง เกิ ด ขยะอิ น ทรี ย ์ ข นาดใหญ่
และผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่นเดียวกับการคัดแยกและน�ำขยะทั่วไปบางชนิดไปใช้ประโยชน์
ท�ำให้เกิดการจับคู่ในลักษณะดังกล่าว
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้กลยุทธ์การลดจ�ำนวนถังขยะ การเปลี่ยนถังขยะให้มีขนาด
เล็กลง การก�ำหนดเป็นถนนหรือชุมชนปลอดถัง จากนั้นท�ำการนัดวันนัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย สนับสนุน
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ รองรั บ การคั ด แยกขยะมู ล ฝอย อบรมสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและรณรงค์ ใ ห้ ชุ ม ชน
คั ด แยกขยะมู ล ฝอยจากต้ น ทาง ตลอดจนเพิ่ ม อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขยะให้ เ หมาะสมและสะท้ อ นต้ น ทุ น
การจัดการขยะมูลฝอยที่แท้จริง ซึ่งได้ช่วยลดการทิ้งขยะลงไปด้วยอีกทางหนึ่ง
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กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะที่ต้นทางภายใต้โครงการต่าง ๆ มีกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยที่น่าสนใจ
มี ทั้ ง การสื่ อสาร การบริหารจัดการในลัก ษณะต่าง ๆ การพัฒนากลไกและความร่ว มมือให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่เป็นทางการและการพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการโดยผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้น�ำชุมชน
และอาสาสมั ค รชุมชนมีศักยภาพเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยในการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและเข้าถึง
กลุม่ เป้าหมาย การเพิม่ ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เสียงตามสาย การติดตั้งล�ำโพงบนรถเก็บขน
ขยะมูลฝอยเพื่อดึงดูดความสนใจ รวมถึงการสื่อสารโดยใช้ต้นแบบบุคคลหรือชุมชนที่มีประสบความส�ำเร็จ
ซึ่งได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลงมือท�ำ
การรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูล เริ่มจากการส�ำรวจและบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อใช้
ในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะในแต่ละช่วง ซึ่งช่วยในการวางแผนและจัดท�ำโครงการ
ต่อจากนัน้ มีการส�ำรวจองค์ประกอบขยะมูลฝอย ซึง่ แสดงสัดส่วนขยะแต่ละประเภทเป็นค่าร้อยละ การเก็บสถิติ
และบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม
การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการมอบสิ่งของจูงใจให้ชุมชนคัดแยกขยะ เช่น ขยะอันตราย
แลกไข่ แลกข้าวสาร คูปอง ตั๋วรางวัล ฯลฯ กิจกรรมขยะฮอมบุญ การมอบรางวัล เกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชู
เกียรติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบ  
การส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการคัดแยกขยะ โดยร่วมมือกับโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) และเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ในการด�ำเนินกิจกรรม รวมทั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน
จัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน และอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในพื้นที่
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การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ มีทงั้ ศูนย์เรียนรูซ้ งึ่ รวบรวมและแสดงข้อมูลการจัดการขยะอย่างครบวงจร
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งในระดับครัวเรือนและกิจกรรมร่วมกันของชุมชน
โดยมีการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรรองรับการศึกษาดูงานให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการขยายผลกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางให้ครอบคลุมทุกชุมชน และต่อยอดกิจกรรม
การคัดแยกขยะให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น อาทิ การเรียนการสอน กองทุนสวัสดิการ เป็นต้น
การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่ท�ำการพัฒนาไปพร้อมกัน โดยกฎระเบียบส่วนใหญ่
เป็นข้อตกลงในการคัดแยกและจัดเก็บขยะ การก�ำหนดค่าธรรมเนียมขยะส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดขยะขนาดใหญ่
ส่วนกลไกการจัดการขยะในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น จะมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นทั้งที่ปรึกษา
และพี่เลี้ยง โดยมีผู้น�ำหรือผู้แทนชุมชน เครือข่ายชุมชน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะท�ำงาน ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดกิจกรรม ณรงค์สร้างความเข้าใจ และประสานงาน
การพัฒนาความร่วมมือชุมชน รัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการจับคู่ระหว่างชุมชน
ตลาดที่ เ ป็ น แหล่ ง ก� ำ เนิ ด ขยะกั บ เอกชน เกษตรกรที่ ต ้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือผ่านทางกลุ่มหรือคณะท�ำงานชุมชน การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับเอกชนในพื้นที่ ทั้งผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า ผู้ประกอบการที่พัก ร้านค้า และร้านอาหาร เพื่อลดปริมาณ
ขยะและน�ำขยะไปใช้ประโยชน์หรือก�ำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความน่าอยู่
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นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการขยะทีต่ น้ ทางโดยชุมชนหลายแห่ง มีการปรับใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ในการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดการหมุนเวียนน�ำของเหลือใช้หรือของ
ทีไ่ ม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ก่อนจะถูกทิง้ ให้เป็นขยะในหลุมฝังกลบ เน้นการระเบิดจากข้างใน การด�ำเนินการด้วยตนเอง
แบบค่อยเป็นค่อยไป ให้สมาชิกในชุมชนรับรูป้ ญ
ั หาและเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทน
ทีเ่ ป็นตัวเงินตัง้ แต่ตน้ ทาง คือ รายได้จากการแยกขยะจากครัวเรือน การเพิม่ มูลค่าขยะรีไซเคิล การสร้างมูลค่าจากขยะ
ในครัวเรือนและชุมชนสร้างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ การใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ ท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ยในการก�ำจัดขยะทีป่ ลายทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ธนาคารขยะวันเดียว

ร่มจากถุงผลิตภัณฑ์

สบู่ถ่านกัมมันต์

ขวดพลาสติก กระดาษ
กระป๋อง

ถุงผลิตภัณฑ์
เช่น น�้ำยาปรับผ้านุ่ม

กะลามะพร้าว
กิ่งไม้

กระเป๋าผักตบชวา แปลงผัก Key hole
ผักตบชวา

Banana solution

Matching Junk
3Rs

ขยะรีไซเคิล

ขยะทั่วไป

ขยะอินทรีย์

กรณีตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
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เศษอาหาร เศษผัก

สบู ่ ถ ่ า นกั ม มั น ต์ ของชุมชนต้นแบบและเทศบาลต�ำบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้น�ำกะลามะพร้าว
หรือขยะอินทรียท์ เี่ กิดขึน้ ในชุมชน เช่น กิง่ ไม้ เป็นต้น มาเผาเป็นถ่านกัมมันต์ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตทิ มี่ รี พู รุนจ�ำนวนมาก
สามารถดูดจับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ได้ และน�ำมาท�ำเป็นสบู่จากถ่านกัมมันต์จ�ำหน่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและท้องถิ่น  
กระเป๋าผักตบชวา เป็นนวัตกรรมการผลิตกระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติซงึ่ เป็นวัชพืชในแหล่งน�ำ 
้ โดยชุมชนต้นแบบ
และเทศบาลต�ำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ ได้สง่ เสริมผูส้ งู อายุนำ� ผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋า สร้างรายได้
เสริมให้กบั ผูส้ งู อายุ นอกจากนี้ ยังได้ผลิตจานรักษ์โลกเพือ่ เป็นวัสดุทดแทนพลาสติกและโฟม โดยการน�ำกาบไผ่แห้ง
ในป่าชุมชนมาขึ้นรูปโดยใช้แรงอัดและความร้อน เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามต้องการ อาทิ จาน ถ้วย กล่อง จากนั้น
น�ำไปผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อก่อนน�ำไปใส่อาหารต่อไป ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และลดเชื้อเพลิง
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่าได้อีกด้วย
แปลงผัก Key Hole Garden ของชุมชนต้นแบบในเทศบาลต�ำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการปลูก
พืชผักและหมักปุ๋ยในจุดเดียวบนฐานรอง ในลักษณะของก้อนเค้กเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ฟุต ที่ถูกตัดออก 1 ชิ้น
เพื่อให้สามารถใส่ขยะอินทรีย์จากแต่ละครัวเรือนตรงจุดศูนย์กลาง มีอากาศถ่ายเทจนสามารถย่อยสลาย
เป็นปุย๋ ให้กบั พืชผักทีป่ ลูกไว้รอบ ๆ โดยสามารถต่อยอดและขยายผลเกิดเป็นเครือข่าย Key Hole Farmer และ
เปิดเป็นตลาด Key Hole Farmer Market เพื่อเป็นตลาดแลกเปลี่ยนผักปลอดสารและปลอดภัยจากแปลง
Key Hole Garden
การจัดการขยะอินทรีย์แบบรวมศูนย์ โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดตั้งศูนย์
ทักษะอาชีพเกษตร หรือ Banana Solution พัฒนาเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับชุมชนและผู้ท่ีสนใจ
โดยให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะอินทรีย์ ซึ่งรวบรวมมาจากสถานประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่
ในพื้นที่ เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในศูนย์ เช่น เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีทั้งหมู ไก่ เป็ด ห่าน และวัว โดยส่วนหนึ่งน�ำมาท�ำ
ปุ๋ยหมักและน�้ำหมักแจกจ่ายให้ชุมชน และจ�ำหน่ายเพื่อน�ำรายได้มาบริหารจัดการศูนย์
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ร่มจากถุงผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�ำจากขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส�ำหรับการน�ำมากลับมาใช้ใหม่
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ได้ส่งเสริมให้รวบรวมถุงผลิตภัณฑ์น�้ำยาปรับผ้านุ่ม
มาล้างท�ำความสะอาดและตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เย็บเป็นผืน ประกอบท�ำเป็นร่มกันแดดกันฝน ส�ำหรับใช้เอง
ในครัวเรือน
ธนาคารขยะวันเดียว ของเทศบาลต�ำบลสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเปิดท�ำการธนาคารขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่ปี 2559
จนถึงปัจจุบัน โดยการบริหารจัดการจะเหมือนกับธนาคารขยะทั่วไป แต่จะประสานให้ร้านรับซื้อของเก่า
มารับซือ้ ในวันทีเ่ ปิดท�ำการ จึงเรียกว่าธนาคารขยะวันเดียว ซึง่ ช่วยลดขัน้ ตอนการท�ำงาน แก้ปญ
ั หาเรือ่ งสถานที่
เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล และลดความเสี่ยงจากราคารับซื้อที่ไม่แน่นอน  
Matching Junk ของเทศบาลต�ำบลสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดการขยะ
แบบกระจายศูนย์ โดยการจับคู่ผู้สร้างขยะกับผู้ใช้ประโยชน์ต่อจากขยะ โดยเทศบาลสามารถจับคู่การจัดการ
ขยะมูลฝอยได้มากกว่า 14 คู่ สนับสนุนให้ผสู้ ร้างขยะมูลฝอยได้พบและส่งต่อขยะมูลฝอยโดยตรงกับผูใ้ ช้ประโยชน์
และมีทีมมือปราบขยะเป็นตัวกลางในการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกระจายต่อให้กับผู้ใช้ประโยชน์ ใช้ในการศึกษา
และติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะในแต่ละช่วง ซึ่งช่วยในการวางแผนและจัดท�ำโครงการ

ปัจจัยความสำ�เร็จและความท้าทาย
ปัจจัยความสำ�เร็จ
ความส�ำเร็จส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
วิสัยทัศน์ นโยบาย และการบริหารจัดการ ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ตลอดจนตอบรับ
นโยบายของรัฐในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทัง้ การสนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมด�ำเนินงานและเป็นพีเ่ ลี้ยงสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ รางวัล ขวัญก�ำลังใจ
และแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ    
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การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากความเข้าใจโครงการ ความเชื่อถือและไว้ใจต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความคุ้นเคยกันมาก่อนหรือเกิดจากการประสานงานที่ดี
เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันท�ำให้สามารถด�ำเนินงานโดยใช้เวลาและทรัพยากรไม่มากนัก อีกทั้งสามารถ
ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้รับผิดชอบ ซึ่งช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ
การพัฒนากลไกและศักยภาพกลุ่มชุมชน ทั้งผู้น�ำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เยาวชน และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยระดมความร่วมมือในชุมชน เชื่อมโยงความร่วมมือกับภายนอก และขับเคลื่อนกิจกรรม
ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยหลีกเลี่ยงการส่งเสริมผู้น�ำเดี่ยวแต่เน้นบทบาทของกลุ่มผู้น�ำ  และพัฒนาศักยภาพ
ตามความต้องการ เพื่อเปิดมุมมอง เติมเต็มองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น และการพัฒนาทักษะให้สามารถด�ำเนินงาน
ที่รับผิดชอบได้
รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับชุมชน โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ สามารถปรับและยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากท�ำกิจกรรมเล็ก ๆ ง่าย และใกล้ตัวก่อน เมื่อท�ำส�ำเร็จ
และเกิดประโยชน์ที่เห็นได้ชัด จะท�ำให้มีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยท�ำอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย
และใช้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ผ่านสื่อเทคโนโลยี
หรือวิธีการใหม่ ๆ ด้วยบุคคลหรือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถอธิบายขั้นตอนและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
ที่ชัดเจน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เติมเต็มช่องว่างในการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร
ข้อมูล ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
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ความท้าทาย

		
		ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะมีผลต่อการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง รวมถึงข้อพึงระวังที่อาจจะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ไม่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามและควรน�ำมาพิจารณาในการวางแผนโครงการ
อย่างรอบด้าน
การไม่มขี อ้ มูล ท�ำให้ขาดการวางแผนและทิศทางในการจัดการทีเ่ หมาะสม ท�ำให้การด�ำเนินงานในบางกิจกรรม
เป็นเพียงการระดมคนเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันส�ำคัญเป็นครั้งคราว หรือด�ำเนินงานโดยยึดเอาความสะดวก
เป็นหลัก ท�ำให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ รวมทั้งขาดการใช้ข้อมูลทางวิชาการหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงานหรือรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ที่มีสัดส่วนสูงขึ้น ในขณะที่เยาวชนและวัยรุ่น
มีจ�ำนวนลดลง รวมทั้งการขยายตัวของเมืองและจ�ำนวนประชากรในเขตเมืองที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจะมี
ผลต่อการใช้ทรัพยากร การอุปโภค-บริโภค และปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้น
การหวังพึ่งการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนหรือสิ้นสุดโครงการแล้วก็จะท�ำให้
การด�ำเนินงานขาดความต่อเนื่องหรือสิ้นสุดลงตามงบประมาณ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตและบริโภค ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ใช้และผู้ตามเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงต้องก้าวทันและรู้จักใช้และบริโภคอย่างเหมาะสม ซึ่งหากไม่มีการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
การขาดแผนและยุทธศาสตร์รองรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมต่าง ๆ และ
อาจท�ำให้สิ่งที่ด�ำเนินการไปแล้วสูญเปล่าหรือไม่สามารถเกิดประโยชน์ได้ตามที่ก�ำหนดไว้
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ทิศทางสู่ความยั่งยืน
จากการรวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน และความส�ำเร็จ ค้นพบทิศทางที่จะสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน
ของการด�ำเนินงานต่อไปนี้
การจัดท�ำแผนและเทศบัญญัติท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีวิธีการและหลักการที่ชัดเจน
รวมถึงมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนยังคงให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและกลไกชุ ม ชน ทั้งผู้น�ำและผู้แทนชุมชน รวมทั้งกลไกชุมชนอื่น ๆ ที่ช่วยระดม
ความร่วมมือในชุมชน สานความร่วมมือกับภายนอก และขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องในอนาคต
ตลอดจนการพั ฒ นากลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชน เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะที่ ต ้ น ทาง โดยการสร้ า ง
ความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจ และสอดแทรกไปกับสาระการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอน
หรือการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ความต่ อ เนื่อ งและต่อ ยอด โดยเน้นการน�ำนวัตกรรมหรือกิจกรรมเด่นและประสบผลส�ำเร็จมาต่อยอด
และขยายผล โดยผลส� ำ เร็ จ นั้ น ต้ อ งเห็ น ความเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น ชั ด เจนและสามารถติ ด ตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการขับเคลือ่ นกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การน�ำแนวคิด
เทคนิค วิธกี าร รูปแบบใหม่ ๆ มาพัฒนาและขับเคลือ่ นกิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงและครอบคลุมกับวิถชี มุ ชน ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น และหลักวิชาการในทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)
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การเก็บรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อน�ำมาประกอบการก�ำหนดงบประมาณ วางแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย วางเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน พร้อมทัง้ มีการน�ำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล เช่น ระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น
การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสื่อสารช่วยสร้าง
ความเข้าใจโครงการและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสู่ภายนอกชุมชน โดยมีบุคลากรที่สามารถใช้สื่อออนไลน์
ในการเผยแพร่กิจกรรมโครงการ ซึ่งในบางครั้งได้ช่วยระดมคนเข้ามาท�ำกิจกรรมได้เป็นจ�ำนวนมาก
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ส่วนที่ 6

องค์กรดำ�เนินงาน
และผู้ให้ข้อมูล
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กรณีภาคเหนือ
1. เทศบาลต�ำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลจันจว้า ถนนแม่จัน-เชียงแสน เลขที่ 49 หมู่ที่ 2 อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5377-5123 โทรสาร : 0-5377-5510 อีเมล : saraban@janjawa.go.th เว็บไซต์ : www.janjawa.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวกมล อุตุภรณ์ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายทะนงศักดิ์ ทองแสน
นายกเทศมนตรีต�ำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล นายสมศักดิ์ ค�ำลือ รองปลัดเทศบาล นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลจันจว้า สมาชิกชุมชนบ้านทรายมูล บ้านหนองปึ๋ง
และบ้านหนองครก
2. เทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า 187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ต�ำบลบ้านเหล่า อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ : 054-886410 โทรสาร : 054-886410 อีเมล : banlao_maechai@hotmail.com เว็บไซต์ : www.banlaolocal.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายวีร์กวิน มักผลภูมิ นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเหล่า นายมงคล จินะวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเหล่า
นายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเหล่า นายสมศักดิ์ จ�ำปาวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านเหล่า
นางภัทรกุล ไฝเครือ ผูอ้ ำ� นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมและเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลต�ำบลบ้านเหล่า และสมาชิกชุมชนบ้านดง
อินตาใต้
3. เทศบาลต�ำบลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลตรอน เลขที่ 239 หมู่ที่ 4 อ�ำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ : 055-491-532
โทรสาร : 055-491-532 ต่อ 109 อีเมล : saraban_05530201@dla.go.th เว็บไซต์ : www.tron.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายพรชัย รัตนเสถียร นายกเทศมนตรีต�ำบลตรอน นายอ�ำไพ วงษ์ไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีต�ำบลตรอน
นายด�ำเนิน วงค์กวี รองนายกเทศมนตรีต�ำบลตรอน นางสาวยุพา ขัดสี ปลัดเทศบาลต�ำบลตรอน นางสาวสิริพรรณ แผ้วเกษม
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายบ�ำรุง มากมณี ปลัดเทศบาลต�ำบลบ้านแก่ง สมาชิกชุมชนวังหินพัฒนา
ชุมชนริมน่าน ชุมชนลานทองพัฒนา ชุมชนพิทกั ษ์อมุ งุ สริตร์ ชุมชนลานเหนือ ชุมชนวังหินพัฒนา ชุมชนพร้อมใจพัฒนา และชุมชน
ลานทองพัฒนา
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4. เทศบาลต�ำบลบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์
ส�ำนักงานเทศบาลบางประะมุง เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ : 056-202-123 โทรสาร : 056-202-201 อีเมล : bangpramung@gmail.com  เว็บไซต์ : www. Bangpramung.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นางขวัญวดี วณิชาภิชาติ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวมานุสา มีมุข
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ นายอมร สุพัฒน์ ปลัดเทศบาลต�ำบลบางประมุง เจ้าหน้าที่และ
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลบางประมุง และสมาชิกชุมชนบ้านบางประมุง

กรณีภาคกลางและภาคตะวันตก
5. เทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน จังหวัดสุพรรณบุรี
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน เลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ต�ำบลไผ่กองดิน อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 035-440658-9 โทรสาร : 035-440658-9 อีเมล : saraban@paikongdin.go.th เว็บไซต์ : www.paikongdin.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายชุมพร มณีเนตร ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนงลักษณ์ ฮวนป่วน
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของต�ำบลไผ่กองดิน นายสุเวทย์ จรุงกิจกุล นายกเทศมนตรี
ต�ำบลไผ่กองดิน นายธนากร ฐิติโภคา รองนายกเทศมนตรีต�ำบลไผ่กองดิน นายก�ำธร จรุงกิจกุล รองนายกเทศมนตรีต�ำบลไผ่กองดิน
นายพัสกร อุ่นอ่อน ปลัดเทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน เจ้าหน้าที่และสมาชิกเทศบาลต�ำบลไผ่กองดิน สมาชิกชุมชนบ้านตลาดใหม่บ้านสุด
และบ้านตลาดเก่าบ้านสุด
6. องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี
ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม หมู่ที่ 3 ต�ำบลท่างาม อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ : 036-699-477 โทรสาร : 036-699-477 อีเมล : tarngam@tarngam.go.th เว็บไซต์ : www.tarngam@go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายก่อเกียรติ กุลหกูล ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี นายวีรชาติ รอดเรือง ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวศุภนัฏ รัฐเมือง ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสิงห์บุรี นายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม นายอเนก พิศแพว ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลท่างาม นางสาวดุษณี รองกลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
สมาชิกชุมชนบ้านเกาะแก้วและบ้านท่าข่อย
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7. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ จังหวัดลพบุรี
ที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางลี่ อ�ำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-481-888 โทรสาร : 036-481-888 อีเมล : info@banglee.thailocallink.com เว็บไซต์ : www.banglee.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายสมคิด จันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ นายเชาวลิต โฉลงาม รององค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่
นางลั ก ขณา บุ ญ เกิ ด รององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลบางลี่ นายบุ ญ ส่ ง ทั พ เจริ ญ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลบางลี่
นางจิตมณีสุข ชัยวัฒนาศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางลี่ นายวีระ พร้อมสุข ก�ำนันต�ำบลบางลี่ นางธนกร จุ้ยเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 นายรุ่งโรจน์ ศรีดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 นายมานัส บัวหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
8. เทศบาลต�ำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลพระแท่น 99 หมู่ 10 ต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 034-601988 โทรสาร : 034-601989 อีเมล : Pratancity99@gmail.com เว็บไซต์ :www.pratancity.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีต�ำบลพระแท่น นายกฤศ โชตินิตวัฒน รองนายกเทศมนตรีต�ำบลพระแท่น
นางเรณู ศรีพล ที่ปรึกษานายกฯ จ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาล นางสิริวรรณ โอภากุลวงษ์ ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลพระแท่น ประธานกลุ่มรีไซเคิล ประธานกลุ่มขยะหมู่ 2 และแกนน�ำหมู่ 6

กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. เทศบาลต�ำบลสังคม จังหวัดหนองคาย
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลสังคม เลขที่ 173 หมู่ 1 ต�ำบลสังคม อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ : 042-441026 โทรสาร : 042-441026 อีเมล: contact@sang-khom.go.th เว็บไซต์ : www.sang-khom.go.th
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล : นางสาวเบญจวรรณ สุ ภ ารั ต น์ และนายสกล กิ ต ติ วั ฒ นะชั ย ส� ำ นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 9 (อุ ด รธานี )
นายพีรพัฒน์ พรธนะรัตน ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย นายสุวิน ค�ำภาพงษา นายกเทศมนตรี
ต�ำบลสังคม นายอนนท์ แสนติด ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข นายสุวรรณ ดวงแก้ว ที่ปรึกษานายกฯ เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต�ำบลสังคม สมาชิกชุมชนบ้านแก้งไก่และบ้านสังคม
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10. เทศบาลต�ำบลดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลดงแดง เลขที่ 183 หมู่ที่ 1 ต�ำบลดงแดง อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 043-651033 โทรสาร : 043-651033 อีเมล : sarabun_05450404@dla.go.th เว็บไซต์ : www.dongdang.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวณพัฐอร ลือขุนทด และนายธิเบศร์ เอ็นคะวัน ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวบุปผา คณะนาม รองปลัดเทศบาลต�ำบลดงแดง เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลดงแดง ก�ำนันต�ำบลดงแดง ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือฮี กรรมการหมู่บ้านและสมาชิกชุมชนบ้านผือฮี
11. เทศบาลต�ำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลทะเมนชัย เลขที่ 194 หมู่ที่ 2 ต�ำบลทะเมนชัย อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ : 044-1187105 โทรสาร : 044-1187105 อีเมล : 5311016@dla.go.th เว็บไซต์ : www.thamenchai.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวเบญจวรรณ พรหมเทศ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
นายสราวุฒิ ภูเสด็จ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านบุแปบ นางสาวนรารัตน์ ยืนยง ผูอ้ ำ� นวยการกองสาธารณสุข
นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาล นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ หัวหน้าส�ำนักปลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลทะเมนชัย ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกชุมชนหมู่ที่ 8 ต�ำบลหนองบัวโคก และกลุ่มต้นกล้าน้อย
12. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เลขที่ 69/14 ถนนพิบูล ต�ำบลพิบูล ต�ำบลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-441115 อีเมล : phiboon.municipal@gmail.com เว็บไซต์ : www.phibuncity.go.th
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : นางพจนีย์ จันทร์ศริ ิ ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) นางสาวพรอ�ำภา สุรภักดี ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร นายนิยม สายเสนา
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร นายไกรศรี ต้นทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร
และสมาชิกชุมชนโพธิ์ตาก 1-4
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กรณีภาคตะวันออกและภาคใต้
13. เทศบาลต�ำบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลปัถวี เลขที 49 หมู่ที่ 5 ต�ำบลปัถวี อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ : 039-600191 โทรสาร : 039-460833 อีเมล : ptw_fc2013@outlook.com เว็บไซต์ : www.pattawee.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลปัถวี ดร.เกียรติภูมิ จันเต ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลปัถวี ผู้ใหญ่บ้านปัถวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปัถวี และสมาชิกชุมชนบ้านปัถวี
14. เทศบาลต�ำบลร่มเมือง จังหวัดพัทลุง
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลร่มเมือง เลขที่ 82 หมู่ 2 ต�ำบลร่มเกล้า อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 074-605202 โทรสาร : 074-605202 ต่อ 15 อีเมล : rommuang605202@gmail.com เว็บไซต์ : www.rommuang.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวศาณี ทิพย์ทะเบียนการ ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง
นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร นายกเทศมนตรีต�ำบลร่มเมือง นางสาววิลทิตย์ จิตรักษ์ เทศมนตรีต�ำบลร่มเมือง นางอารีย์ สังข์ทอง
ปลัดเทศบาลต�ำบลร่มเมือง เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลร่มเมือง ก�ำนันต�ำบลร่มเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโอ่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน และสมาชิกชุมชนบ้านนาโอ่
15. เทศบาลต�ำบลสิเกา จังหวัดตรัง
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลสิเกา เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนสิเกา-ควนกุน ต�ำบลบ่อหิน อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ : 075-291085 โทรสาร : 075-248203 อีเมล : office@sikao.go.th เว็บไซต์ : www.sikao.go.th
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวอารีย์ ใจสมุทร ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง นางสาวณัฐณิชา ทองเจริญ
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง นายสุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศบาลต�ำบลสิเกา นางสาวอัญชลี รัดตมณี
รองนายกเทศบาลต�ำบลสิเกา นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลสิเกา นางสาวบูรณา เบ็ญก็เต็ม
และนางสาวสุ ณิ ต า สุ เ หรั น วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จั ง หวั ด ตรั ง และสมาชิ ก ชุ ม ชนหน้ า ตลาด ชุ ม ชนหลั ง ตลาด
ชุมชนบ้านท่าเรือ และชุมชนประชาอุทิศ
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16. เทศบาลต�ำบลยุโป จังหวัดยะลา
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลยุโป หมู่ที่ 1 ต�ำบลยุโป อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ : 073-270084 โทรสาร : 073-270084 อีเมล : office@yupo.go.th เว็บไซต์ : www.yupo.go.th
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล : นายสอแหละ บางงู สั น และนายสมาน บื อ ราแง ส� ำ นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ยะลา
นายนิรันดร์ เพชรแท้ นายกเทศบาลต�ำบลยุโป นางกัลยา นวลแก้ว รองนายกเทศบาลต�ำบลยุโป นายดอรอนิง สูหลง ที่ปรึกษา
นายกฯ นางสาวนวรัต น์ เพ็ช รเรือนทอง ปลัด เทศบาล นางสาวฟาริดา สุร ะค�ำแหง หัวหน้าส�ำนัก ปลัด และสมาชิก ชุมชน
บ้านทุ่งเหรียง ชุมชนบ้านทุ่งยามุ และชุมชนบ้านยุโป
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จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

จัดท�ำโดย
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาคารทิปโก้ 2 ชั้นที่ 16 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 265 6600 E-mail: envfund.sarabun@onep.go.th
Facebook: กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ., Website: http://envfund.onep.go.th/

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

