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 สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อันเนื่องมาจากการผลิต	การบริโภค	
และการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	รวมถึง
ภาวะโลกร้อน	ประเทศไทยจงึได้ก�าหนดให้ประเดน็การจดัการขยะมลูฝอยเป็นวาระแห่งชาต	ิมาตัง้แต่
ปี	2557	โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทางที่มีประสิทธิภาพ

กองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรการทางการเงิน	ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	มีภารกิจในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและจัดการขยะท่ีต้นทางเพื่อมุ่งสู่การจัดการปลายทางท่ียั่งยืน	จนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานและความส�าเร็จกระจายในพื้นที่ต่าง	ๆ		

ความรู้	ประสบการณ์	และบทเรียนอันมีคุณค่าเหล่านั้น	เป็นผลจากความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	 เอกชน	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ได้ถูกรวบรวมโดยกองบริหารกองทุน 
สิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร่วมกับมูลนิธิสถาบัน 
สิง่แวดล้อมไทย	โดยสะท้อนความส�าเร็จทีส่ามารถน�าไปขยายผลเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะ
ที่ต้นทาง	โดยครอบคลุมขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล	ขยะอันตราย	และขยะท่ัวไป	รวมถึงปัจจัยสู่ความ
ส�าเร็จของการด�าเนินงาน	อันจะน�าไปสู่การสนับสนุนการจัดการขยะปลายทางที่ยั่งยืน

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เริ่มจากต้นทาง

 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายเร่งด่วนในการจัดการขยะมูลฝอย	 เมื่อปี	 2557	 พร้อมเห็นชอบ 
กับแผนที่น�าทาง	 (Road	map)	 ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ด�าเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง	 มีการเก็บขนแบบแยกประเภทและน�าไปก�าจัด 
อย่างถูกต้อง	 กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ	 ภายใต้ 
ชุดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 และให้การสนับสนุนเงินอุดหนุน 
แก่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 และส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค	 เพื่อร่วมผลักดัน 
นโยบายให้มีผลไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนและครัวเรือน	

ในปัจจุบนักองทนุสิง่แวดล้อมได้ให้การสนบัสนนุโครงการด้านการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทางในหลายพื้นที่	 ส่งผลให้ชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมายสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด	 และลดค่าใช้จ่าย
ของ	 อปท.	 จากการด�าเนินการเก็บขนและก�าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมท้ังก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบ 
ในการจดัการขยะทีส่อดคล้องกบันโยบายจงัหวดัสะอาดและแผนปฏบิตักิาร	3Rs	รวมถงึหลายชมุชนได้มกีารต่อยอด
การด�าเนินงานจนได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนปลอดขยะ	(Zero	Waste)	ทั้งนี้	การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง	
การเริ่มจากต้นทาง	เป็นหลักส�าคัญในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
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บันทึกองค์ความรู้

 องค์ความรู้และความส�าเร็จจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 จากโครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ที่ได้รับการสนับสนุนในช่วงปี	 2558-2560	 โดยคัดเลือก 
โครงการจาก	 76	 จังหวัดทั่วประเทศ	 เป็นตัวแทนโครงการระดับภาค	 จ�านวน	 16	 โครงการ	 ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา	 
เพื่อถอดบทเรียน	องค์ความรู้	นวัตกรรม	และผลส�าเร็จการด�าเนินงาน	ถ่ายทอดเป็น	“บันทึกองค์ความรู้”	เพื่อน�าไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ความตระหนัก	 
และเล็งเห็นความส�าคัญ	รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

บันทึกองค์ความรู้	นวัตกรรม	และความส�าเร็จในครั้งนี้	จัดท�าโดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 เริ่มจากการศึกษา	 รวบรวม	 
และวเิคราะห์ข้อมลู	ด�าเนนิการคดัเลอืกโครงการทีม่ผีลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน	ทีส่ามารถเป็นต้นแบบให้โครงการอืน่
น�าไปต่อยอด	ขยายผล	โดยพิจารณาให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง	16	แห่ง	จากนั้น
สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ	 ส�ารวจพื้นท่ีและจัดประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับ
ประโยชน์	ด�าเนนิการวิเคราะห์	สงัเคราะห์	และถอดบทเรยีน	องค์ความรู	้นวตักรรม	และผลส�าเรจ็	และส่งให้ผูเ้ก่ียวข้อง
ร่วมตรวจทานข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้อง	เหมาะสม	และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

ข้อค้นพบ

 จากการด�าเนนิการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุ
สิง่แวดล้อม	ได้สะท้อนให้เหน็ถงึความร่วมมอืของชมุชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบทของพ้ืนท่ี	 เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางและใช้ประโยชน ์
จากขยะมูลฝอยอย่างย่ังยืน	 ลดปริมาณและต้นทุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้	 
ยังค้นพบว่า	 ...การเริ่มจากต้นทาง	 คือ	 การเริ่มจากคน	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ก่อขยะมูลฝอย	 การลดและคัดแยก 
ขยะมูลฝอย	ต้องจัดการคนด้วย...		
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องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการติดตามความส�าเร็จและความยั่งยืนโครงการ	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการ 
คัดแยกขยะอินทรีย์	 ด้วยเห็นว่าเมื่อคัดแยกขยะอินทรีย์ออกมาได้แล้ว	 การจัดการขยะรีไซเคิล	 ขยะท่ัวไป	 และ 
ขยะอนัตราย	กส็ามารถท�าได้ง่ายขึน้	รวมถงึการน�าขยะมลูฝอยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	ลดการเกดิขยะมลูฝอย	
เกิดการใช้ซ�้า	 และหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 เกิดการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย 
ให้กับชุมชนและท้องถิ่น

ในขณะเดียวกันปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนากลไก/กลุ่มบุคคล	 ทั้งผู้น�าท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 เยาวชน	
กลุ่มพ่ีเล้ียง	 และภาคีเครือข่าย	 เข้ามามีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือให้เกิดการบริหารจัดการแบบองค์รวม	 
ตลอดจนการก�าหนดกจิกรรมหรอืรปูแบบการด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกบักลุม่บุคคล	บรบิทพืน้ท่ี	ครอบคลมุการบรหิาร
จัดการขยะอย่างครบวงจร	 และการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย	 การพัฒนาศักยภาพให้แก่	 
ผู้น�า	 สมาชิกชุมชน	 และเยาวชน	 การสื่อสารองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก	 รวมทั้งวิสัยทัศน์และนโยบาย 
ของผู้บริหารท้องถิ่น	 ล้วนเป็นปัจจัยและแรงผลักดันส่งผลให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จเป็นต้นแบบให้ 
โครงการอื่น	ๆ	น�าไปต่อยอด	ขยายผล	รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

เนื้อหาในหนังสือนี้	นอกจากเป็นการรวบรวมความส�าเร็จที่ผ่านมาของโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	 ยังได้น�าเสนอองค์ความรู ้	 กิจกรรม	 นวัตกรรมเด่นของแต่ละพื้นที่	 ตลอดจนได ้
น�าเสนอข้อก�าจัด	ข้อพึงระวัง	รวมทั้งความท้าทายและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	เพื่อให้สามารถน�าไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงใหม่	ๆ	ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	
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แนะนำาโครงการ
และผลงานเด่น

ส่วนที่	2
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กรณีภาคเหนือ 
1)	 เทศบาลต�าบลจันจว้า		จังหวัดเชียงราย
2)	 เทศบาลต�าบลบ้านเหล่า		จังหวัดพะเยา
3)	 เทศบาลต�าบลตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์
4)	 เทศบาลต�าบลบางประมุง	จังหวัดนครสวรรค์

กรณีภาคกลางและภาคตะวันตก
5)	 เทศบาลต�าบลไผ่กองดิน		จังหวัดสุพรรณบุรี
6)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	จังหวัดสิงห์บุรี
7)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	จังหวัดลพบุรี
8)	 เทศบาลต�าบลพระแท่น	จังหวดักาญจนบรีุ

กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9)	 เทศบาลต�าบลสังคม		จังหวัดหนองคาย
10)	 เทศบาลต�าบลดงแดง	จังหวดัร้อยเอ็ด
11)	 เทศบาลต�าบลทะเมนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์
12)	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี

กรณีภาคตะวันออกและภาคใต้
13)	 เทศบาลต�าบลปัถวี	จังหวัดจันทบุรี
14)	 เทศบาลต�าบลร่มเมือง	จังหวัดพัทลุง
15)	 เทศบาลต�าบลสิเกา	จังหวัดตรัง
16)	 เทศบาลต�าบลยุโป	จังหวัดยะลา
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		กรณีภาคเหนือ

เทศบาลตำาบลจันจว้า อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย1

เสวียนและถังกรีนโคน	 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้น�าขยะอินทรีย์ไปจัดการอย่างเหมาะสมกับพื้นที ่
และความต้องการของชมุชน	โดยเศษใบไม้แห้ง	กิง่ไม้	และขยะมลูฝอยท่ีย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตจิะส่งเสรมิ
ให้ท�าเสวียนด้วยการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์	 ส่วนขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร	 เศษผักผลไม้ 
ทีย่่อยสลายได้เรว็จะส่งเสรมิให้ท�าปุ๋ยหมกัชวีภาพเพ่ือใช้ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของชุมชนด้วยการจดัท�าถังกรนีโคน
จากตะกร้าและถังพลาสติกแจกจ่ายให้กบัชมุชน
ถนนปลอดถัง	 โดยก่อนยกเลกิจุดต้ังถงัขยะบนถนนและในชุมชนได้จดัเวทีประชาคมหมูบ้่านเพือ่สร้างความเข้าใจ
เกีย่วกบัประโยชน์ทีจ่ะได้รบัและร่วมกนัก�าหนดวนันดัเกบ็นดัทิง้ขยะของชมุชน	 โดยมชีมุชนหนองป๋ึงและชมุชน
หนองครกเป็นต้นแบบ	ซึง่ช่วยลดการทิง้ขยะมูลฝอยจากบุคคลภายนอกหรอืขยะจรได้

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	80,000	ไร่	
ม	ี23	หมูบ้่าน	
ประชากร	15,647	คน	5,457	ครวัเรือน
เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 ชุดท่ี	 2	 ภายใต้ 
การสนบัสนนุเงนิจากกองทนุสิง่แวดล้อม	โดยได้รบั
งบประมาณ	399,825	บาท	 ระยะเวลาโครงการ	
18	เดอืน	(1	มกราคม	2561	-	30	มถุินายน	2562)	
ด�าเนินงานใน	 3	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านทรายมูล	 
บ้านหนองป๋ึง	และบ้านหนองครก
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลมีความชัดเจน	
• มเีจ้าหน้าทีท่ีมี่ความรูค้วามเข้าใจร่วมวางแผน	 เป็นพีเ่ลีย้ง	 รวมทัง้มกีารตดิตาม	รวบรวมข้อมลูเชงิสถติ	ิและประเมนิผล 
	 การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• ผู้น�าชุมชนมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานให้ประสบผลส�าเร็จ	มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ	
• ชุมชนให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม	
• มหีน่วยงานภายนอกสนบัสนนุงบประมาณ	องค์ความรู	้และร่วมออกแบบกระบวนการเพือ่ต่อยอดการด�าเนนิงาน

วงล้อส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็และลฟิต์ประหยดัพลงังำน	 เป็นการส่งเสรมิการน�าวสัดเุหลอืใช้มาท�าสิง่ประดษิฐ์ 
เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่	 ได้แก่	 การน�ายางรถยนต์หรือล้อรถจักรยานยนต์เก่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมาพัฒนา 
เป็นเครื่องเล่นให้เด็กได้ใช้หมุนเล่น	 เดินทรงตัว	 วิ่ง	 และกระโดด	 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
และเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็ก	 และลิฟต์ประหยัดพลังงาน	 ซึ่งท�ามาจากถังสีเก่าและเชือก	 เพื่อใช้ 
ในการส่งของข้ึนทีส่งู
สถำนีจดักำรขยะชุมชน	พัฒนาจากชมุชนน�าร่องเป็นสถานจีดัการขยะชุมชน	ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละศึกษาดงูาน
ส�าหรับชมุชนใกล้เคียงและผูส้นใจภายนอก	และยงัเป็นศนูย์กลางกระจายและรองรับขยะรไีซเคลิและขยะอินทรย์ี
ของชุมชนและชุมชนใกล้เคียง	 เช่น	 น�าขยะอินทรีย์มาหมักเป็นก๊าซชีวภาพ	 รับซื้อขยะรีไซเคิลมาอัดเป็นก้อน 
เพือ่ส่งต่อให้กบัร้านรับซือ้ของเก่าและน�าไปเป็นเช้ือเพลงิจากขยะมลูฝอย
กำรบันทึกปริมำณขยะมูลฝอย	 เทศบาลร่วมกับชุมชนเก็บสถิติและบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภท	 
โดยด�าเนินการชั่งน�้าหนักและจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได้ทุกคร้ัง	 เพื่อใช้ในการติดตาม 
และประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย	 รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนงบประมาณ	 ตลอดจนปรับปรุง	 
พฒันา	หรือต่อยอดกจิกรรมอย่างเหมาะสมต่อไป
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เทศบาลตำาบลบ้านเหล่า  อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา2

โรงครวัปลอดถุง	ก�าหนดกติกาและกฎระเบียบในการเข้าใช้บรกิารและยมือปุกรณ์ในโรงครวัชุมชน	(หม้อ	จาน	ชาม	
ช้อน	 ฯลฯ)	 โดยโรงครวัชมุชนจะใช้ถุงผ้าท่ีตดัเยบ็โดยชมุชนใส่อปุกรณ์ในโรงครวัไว้	 หากผูใ้ช้บรกิารท�าถุงผ้าหาย 
จะต้องจัดหามาให้ใหม่	 รวมทั้งจะขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้จัดงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้
พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวทิง้
ปุ๋ยหมักจำกเศษอำหำร	 จัดตั้งจุดท�าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร	พืช	 ผัก	 ผลไม้	 จากงานบุญ 
ของชมุชนในบ้านดงอนิตาใต้	ซึง่อยูใ่กล้กบัโรงครวัปลอดถุง	เมือ่ผูใ้ช้บรกิารน�าอปุกรณ์มาคนืก็จะเก็บขนขยะอนิทรย์ี
มาให้ด้วยเพื่อหมักท�าปุ๋ย	 ส�าหรับขยะเศษอาหารในครัวเรือนส่วนใหญ่ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองในครัวเรือนหรือน�าไป 
เลีย้งสตัว์

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	61,971	ไร่	
ม	ี14	หมูบ้่าน	
ประชากร		7,930	คน	2,796	ครวัเรอืน
เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 ชุดท่ี	 2	 ภายใต้ 
การสนบัสนนุเงนิจากกองทนุสิง่แวดล้อม	โดยได้รบั
งบประมาณ	400,000	บาท	 ระยะเวลาโครงการ	
18	เดอืน	(1	มกราคม	2561	-		30	มถุินายน	2562)	
ด�าเนินงานใน	 2	 หมู่บ้าน	 คือ	 บ้านดงอินตาใต	้ 
และบ้านเด่นโพธิท์อง
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• มีนโยบายที่ชัดเจนร่วมกันและมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
• แกนน�าชุมชนปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์	ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
• แกนน�าชุมชนมีความเข้มแข็ง	มุ่งมั่นการด�าเนินงานพร้อมรับการเรียนรู้ใหม่	ๆ	
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวกด้วยการจัดประกวดและให้รางวัล	
• มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	ๆ	 และน�าผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรมให้เกิด 
	 ประโยชน์มากขึ้น	
• ใช้สือ่และการประชาสมัพันธ์ช่วยสร้างการรับรู้	สร้างการมส่ีวนร่วม	และกระตุน้การด�าเนนิงานให้เกดิความต่อเนือ่ง	

เครื่องอัดพลำสติกก้อน	 โดยให้ชุมชนน�าขยะพลาสติกทีไม่คุ้มค่าต่อการน�าไปรีไซเคิลซึ่งเก็บโดยอาสาสมัคร 
ของแต่ละชุมชนมาอัดเป็นพลาสติกก้อน	 โดยบางส่วนน�าไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า	 บางส่วนน�ามาเพิ่ม 
ความแข็งแรงโดยฉาบปูนซีเมนต์	 เป็นรูปร่างต่าง	 ๆ	 และทาสีเพิ่มความสวยงาม	 น�าไปใช้ประโยชน์เป็นเก้าอ้ี 
นั่งเล่นหรือก้อนหินตกแต่ง	ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการน�าก้อนขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ข้อตกลงร่วมในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย	โดยชุมชนเป็นฐาน	ซึ่งเทศบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ชุมชน	
วัด	โรงเรียน	และหน่วยงานในพื้นที่เป็นเงินอุดหนุนทุกปีในการขับเคลื่อนการลดขยะมูลฝอย	ลดใช้ถุงพลาสติก
และโฟม	 เน้นให้ทุกครัวเรือน	วัด	 โรงเรียน	ต้องคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	ลดการเผา	และห้ามทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะ
ขยะฮอมบุญ	 เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนน�าขยะรีไซเคิลที่คัดแยกและมีมูลค่ามาบริจาคให้กับกองทุน 
ขยะฮอมบุญ	เพื่อน�าเงินมาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน	
ประกวดครัวเรือนต้นแบบ	 โดยประชาสัมพันธ์และท�าข้อตกลงให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 
ปีละคร้ัง	 และร่วมกับชุมชนก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ	 โดยเทศบาลจะมอบ 
เกียรติบัตรและเงินรางวัล	เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต่อไป
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เทศบาลตำาบลตรอน อ�าเภอตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์	3

ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง	 สูตรโบกาฉิ	 เป็นการน�าขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้จากตลาด 
และครัวเรือน	 และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาท�าปุ๋ยหมักชีวภาพส�าหรับใช้ในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับ 
คนในชุมชน	นอกจากน้ี	ยังน�าขยะอนิทรย์ีไปใช้เลีย้งสตัว์และท�าน�า้หมกัชีวภาพ
ลดใช้พลำสติกและโฟม	 เทศบาลร่วมกับคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลออกกฎระเบียบให้พ่อค้าแม่ค้า 
ในตลาดสดของเทศบาลและตลาดนดัอนิทรย์ีวถิคีนวงัซึง่จดัทกุวนัพฤหสับดทีี	่2	ของเดอืน	ต้องลดการใช้ถงุพลาสตกิ
และโฟมและส่งเสริมให้ใช้วัสดุหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
ตะแกรงแยกขยะรไีซเคลิ	 เทศบาลจัดท�าตะแกรงแยกขยะรไีซเคลิแจกจ่ายให้แต่ละครวัเรอืน	 รวมท้ังพาไปศึกษา 
ดงูานการจัดการขยะมลูฝอยในพืน้ทีอ่ื่น	เพ่ือส่งเสรมิความรูส้�าหรบัน�าไปปรบัใช้ในชุมชนของตนเอง	

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	1,153.75	ไร่	
ม	ี3	ชุมชน	
ประชากร	1,784	คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 ชุดท่ี	 1	 ภายใต้ 
การสนบัสนนุเงนิจากกองทนุสิง่แวดล้อม	โดยได้รบั
งบประมาณ	385,000	บาท	 ระยะเวลาโครงการ 
18	 เดอืน	 (1	พฤศจกิายน	2558	 -	 30	 เมษายน	
2560)	ด�าเนนิงานใน	2	ชมุชน	ได้แก่	ชมุชนเทศบาล
พฒันา	และชุมชนวังหนิพฒันา
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• มีนโยบายที่ชัดเจน	 มีการขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นไปสู่หมู่บ้านต้นแบบ	 รวมทั้งจัดสรรงบประมาณและส่งเสริม 
	 การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
• ผู้น�าชุมชนต้นแบบมีความเข้มแข็ง	มีจิตอาสา	และเสียสละเพื่อส่วนร่วม	
• มีการอบรมให้ความรู้	พูดคุยชี้ให้เห็นถึงปัญหา	และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการด�าเนินงาน	
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยการสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน	
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวก	ด้วยการให้รางวัลหรือแบ่งปันสิ่งของ	สิทธิประโยชน์	การไม่เก็บค่าธรรมเนียม	
• ใช้กฎหรือพลังทางสังคม	ให้เกิดความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม

สิง่ประดษิฐ์จำกพลำสตกิ	 โดยสนบัสนนุให้กลุม่อาชพีท�าสิง่ประดษิฐ์ในชุมชนน�าพลาสตกิทีไ่ม่คุม้ค่าต่อการรไีซเคลิ 
ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	เช่น	ดอกไม้จากกล่องเครื่องดื่ม	กระเป๋าจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก	โดยมี
กลุ่มลูกค้าเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชน	
เมล็ดพันธุ ์ผักแลกขยะอันตรำย	 เป็นการจูงใจและส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย	 
ซึ่งหลังจากที่ชุมชนคุ้นเคยและสามารถคัดแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกต้องแล้ว	 เทศบาลได้ปรับเปลี่ยน 
เป็นการสนับสนุนจุดคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน	โดยนัดวันเวลาให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บทุกเดือน
ถนนปลอดถัง	 เทศบาลลดถังขยะบริเวณริมแม่น�้าน่านและพื้นที่สาธารณะ	 เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอย 
โดยไม่มีการคัดแยกและปัญหาน�้าชะขยะไหลลงสู ่แม่น�้าน่าน	 ซ่ึงก่อนน�าถังขยะออกได้จัดท�าประชามต ิ
และสร้างความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์	โดยหลังจากเอาถังขยะออกแล้วได้ก�าหนดวันเก็บวันทิ้งร่วมกับชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสาร	การใช้
พลังงานทดแทน	และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ที่ได้จากการด�าเนินกิจกรรมในชุมชน	เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ระดับอ�าเภอและจังหวัด	
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เทศบาลตำาบลบางประมุง อ�าเภอโกรกพระ	จังหวัดนครสวรรค์4

ถังหมักรักษ์โลก	เป็นการน�าขยะอินทรีย์ที่คัดแยกมาใส่ลงถังขนาด	20	ลิตร	แบบมีฝาปิด	ที่ตัดก้นถังและฝังลง
ไปในดิน	 เมื่อเต็มจะน�าถังหมักออกและน�าดินมากลบเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ย	 ส่วนเศษใบไม้และ 
เศษอาหารน�ามาท�าปุย๋ก้อนเค้กในบ่อซเีมนต์	ซึง่เป็นปุ๋ยหมกัทีไ่ม่จ�าเป็นต้องกลบักองท�าให้ง่ายต่อการดแูลจดัการ
จำนรักษ์โลก	เทศบาลจัดซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปจานใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ	โดยน�ากาบไผ่แห้งที่มีปริมาณมาก
ในพื้นที่มาใช้เป็นวัสดุ	โดยจะน�าไปผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อก่อนน�าไปใส่อาหารรับประทาน	ซึ่งช่วยลดการใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	โฟม	และลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนที่เกิดไฟไหม้ทุกปี
ไม้กวำดขวดพลำสตกิ	เทศบาลส่งเสรมิให้ชมุชนคดัแยกขยะรไีซเคลิประเภทขวดพลาสตกิ	PET	ขนาดใหญ่หรอื
ขวดลิตรส่งให้กลุม่ท�าไม้กวาดภายในชมุชน	โดยไม้กวาด	1	ด้าม	ต้องใช้ขวดพลาสตกิประมาณ	30	ขวด	ซึง่สามารถ
จ�าหน่ายได้ในราคาอันละ	70	บาท	โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นคนในพื้นที่และผู้ที่มาศึกษาดูงาน

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	42	ตารางกโิลเมตร	
ประชากร	5,033	คน	
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
คดัแยกขยะท่ีต้นทาง	 ชุดท่ี	1	ภายใต้การสนบัสนุน
เงนิจากกองทุนสิง่แวดล้อม	 โดยได้รบังบประมาณ	
จ�านวน	284,900	บาท	ระยะเวลาโครงการ	18	เดอืน	
(1	พฤศจิกายน	2558	-	30	เมษายน	2560)	ด�าเนิน
งานใน	4	 ชุมชน	 ได้แก่	 บ้านหนองตายาย	 บ้านไร่	 
บ้านบางประมงุ	และบ้านช่องรวก
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• ผูบ้ริหารปฏิบัติแบบอย่างทีดี่และจัดสรรงบประมาณ	ก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และมาตรการท่ีชัดเจนในการเก็บขน 
		 และก�าจัดขยะมูลฝอย	
• รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
• ภาคเีครอืข่ายให้การสนบัสนนุองค์ความรู	้งบประมาณ	อ�านวยความสะดวก	และประชาสมัพนัธ์กจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	

Big	 Cleaning	 Day	 เป็นการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณบ้าน	 แหล่งน�้า	 และชุมชนโดยรอบ	 ผ่านกิจกรรมท�าความสะอาดชุมชนโดยคณะท�างานจิตอาสา	 
ซึ่งมีการเก็บขยะมูลฝอย	ตัดหญ้า	และกิ่งไม้เป็นประจ�าเดือนละ	1	ครั้ง	
สถำนีคัดแยกขยะ	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 ขยะอินทรีย์	 ขยะรีไซเคิล	 ขยะทั่วไป	 ขยะอันตราย	 และขยะติดเชื้อ	 
ทั้งในบริเวณเทศบาล	 โรงเรียน	 วัด	 และครัวเรือน	 “บ้านต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง”	 รวมถึงได้น�าถังขยะ 
ในเส้นทางหลักออกเพื่อลดการทิ้งขยะมูลฝอยจากภายนอกและก�าหนดวันเก็บวันทิ้งร่วมกับชุมชน	อีกทั้งยังได้
จัดท�าจุดรองรับขยะอันตรายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอันตรายแต่ละประเภท 
ซึ่งเทศบาลจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนตามจุดรองรับขยะอันตรายทุกเดือน
คณะท�ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 ซ่ึงเป็นตัวแทนชุมชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน	 
ขับเคลื่อนและติดตามผล	โดยร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	(อถล.)	ในการด�าเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
มลูฝอยร่วมกบัเทศบาล	อกีทัง้ได้มกีารปรบัปรงุเทศบญัญตักิารจดัการขยะมลูฝอยให้ครอบคลมุเรือ่งการคดัแยก
ขยะที่ต้นทาง
แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 มีจุดเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด	 19	 แห่ง	 
โดยด�าเนินการร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	 (อถล.)	 และชุมชนต้นแบบ	 เพื่อให้ชุมชนอื่นๆ	 ที่สนใจ 
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเยี่ยมชมกิจกรรมตัวอย่าง	 ซ่ึงรายได้ส่วนหนึ่งจะน�าไปสมทบทุนการศึกษา 
ให้กับโรงเรียน



จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

23

กรณีภาคกลางและภาคตะวันตก

เทศบาลตำาบลไผ่กองดิน อ�าเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุรี	5

น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภำพ	 ให้ความรู้เรื่องการท�าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและท�าบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	
กบัชมุชนทีส่นใจก่อนสนบัสนนุถงัน�า้หมกัส�าหรบัด�าเนนิการ	โดยมกีารตดิตามผลและเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัครวัเรอืน
ต้นแบบ	 อีกทั้งยังส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อช่วยก�าจัดเศษอาหารและได้มูลไส้เดือนท่ีใช้เป็นปุ๋ยช่วยสร้าง 
รายได้จากการจ�าหน่ายปุ๋ย	น�้าหมัก	และตัวไส้เดือน
ขยะรีไซเคิลแลกบุญ	 ในระยะแรกจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิล 
และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของขยะรีไซเคิล	 ต่อมาได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกบุญ	 
โดยตดิตัง้ตะแกรงคัดแยกขยะรไีซเคลิไว้ในบรเิวณชมุชน	โรงเรยีน	และวดั	เพือ่เป็นจดุรองรบัขยะรีไซเคิลทีช่มุชน
น�ามาบริจาค	เพื่อน�ารายได้ไปสร้างประโยชน์และท�าบุญให้กับกลุ่มเปราะบาง

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	2,187.50	ไร่
เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 ชุดท่ี	 1	 ภายใต้ 
การสนบัสนนุเงนิจากกองทนุสิง่แวดล้อม	โดยได้รบั
งบประมาณ	จ�านวน	 370,000	บาท	 ระยะเวลา
โครงการ	18	เดอืน	(1	พฤศจิกายน	2558   -  30	เมษายน 
2560)	 ด�าเนนิงานใน	 3	 ชุมชน	 โรงเรียน	 1	 แห่ง	 
และหน่วยงานรฐั	2	แห่ง
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• ผู้บริหารตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่	
• มีกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	
• การสร้างความร่วมมือกับหลากหลายภาคส่วน	โดยให้ความส�าคัญการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย	
	 บ้าน-วัด-โรงเรียน	และหน่วยงานอื่น	ๆ	

ขยะอันตรำยแลกไข่	 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอันตราย	โดยจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์
และนิทรรศการเรื่องขยะอันตราย	 และจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนัก 
ในการคัดแยกขยะอันตรายจากครัวเรือน	
คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ	 ที่มีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม	 โดยท�าหน้าที่
วางแผน	ควบคมุก�ากบัการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ	และตดิตามประเมนิผล	ท�าให้ชมุชนเหน็ว่าเป็นบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในชุมชนทุกคนที่ต้องช่วยกันจัดการ
ฐำนกำรเรียนรู้ชุมชน	 เป็นการพัฒนาครัวเรือนต้นแบบจนเกิดเป็นชุมชนน�าร่องในการจัดการขยะมูลฝอย 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้	 ครอบคลุมทั้งด้านการจัดขยะอินทรีย์	 
และขยะรีไซเคิล	
ธนำคำรขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดช่องลม	 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรคัดแยกขยะรีไซเคิล	 
โดยมีคุณครูพ่ีเลี้ยงและแกนน�านักเรียน	 15	 คน	 ท�าหน้าท่ีในการคัดแยก	 ช่ังน�้าหนัก	 และค�านวณเงินแล้ว 
บันทึกลงสมุดคู่ฝาก	เปิดท�าการทุกวันที่	15	ของเดือน	เมื่อมีปริมาณมากพอจะจ�าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ
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องค์การบริหารส่วนตำาบลท่างาม 
อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

6

น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภำพ	โดยสนับสนุนถังรวบรวมขยะอินทรีย์แก่ชุมชนและสถานประกอบการ	โดยมีพนักงาน
จัดเก็บทุกวันในช่วงเช้าเพื่อน�าไปเลี้ยงสัตว์และท�าน�้าหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพส�าหรับใช้ในชุมชนและจ�าหน่าย	 
ช่วยสร้างรายได้เพื่อน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ 
อย่างครบวงจร	(ศูนย์ทักษะทางอาชีพเกษตรกร	Banana	Solution)
กองทุนขยะเพื่อจัดสวัสดิกำรชุมชน	กรณีเสียชีวิต	โดยสมาชิกต้องมีเงินออมจากการขายขยะมูลฝอยทุกเดือน	
หากขาดการน�าขยะมาขายเกิน	 2	 เดือน	 จะขาดจากสมาชิกภาพ	 ซึ่งด�าเนินงานโดยยึดแนวคิด	 4	 สร้าง	 คือ	 
สร้างรอยยิ้ม	 สร้างสวัสดิการ	 สร้างงาน	 และสร้างพลังพลเมือง	 ก่อให้เกิดกลไกการท�างานที่มีประสิทธิภาพ	 
สร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชน

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	19,806.25	ไร่
ประชากร	5,253	คน	1,952	ครวัเรือน	
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม	 ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง	 ชุดท่ี	 1	 ภายใต้ 
การสนบัสนนุเงินจากกองทุนสิง่แวดล้อม	โดยได้รบั
งบประมาณ	354,500	บาท	 ระยะเวลาโครงการ	 
18	เดอืน	(1	พฤศจกิายน	2558	-	30	เมษายน	2560)	 
ด�าเนินงานใน	 2	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 บ้านเกาะแก้ว	 
หมู่ที่	5	และบ้านท่าข่อย	หมู่ที่	4	
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• การก�าหนดกฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน	
• การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก	ด้วยการจัดประกวดและมอบรางวัล	
• การใช้สื่อและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นการด�าเนินงาน	
• การท�างานด้วยจิตอาสาและส�านึกรักพื้นที่	

สิง่ประดษิฐ์จำกของเหลอืใช้	เป็นการน�าขยะท่ัวไปทีไ่ม่มมีลูค่ามาประดษิฐ์เป็นสิง่ของ	เช่น	ท�าหุน่ปลาจากขวดพลาสติก 
หรือซองกาแฟมาประดับตกแต่งงานเทศกาลกินปลา	 สื่อการเรียนการสอนจากกล่องนมและซองบรรจุภัณฑ	์ 
รวมทั้งประดิษฐ์ของใช้เพื่อการจ�าหน่าย	เช่น	กระเป๋าซองเครื่องดื่ม	ผ้ากันเปื้อนและร่มจากถุงน�้ายาปรับผ้านุ่ม	
เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและชุมชน
กำรสร้ำงกำรรบัรูแ้ละอบรมศกึษำดงูำน	 โดยจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทและการรับซื้อ 
ขยะรีไซเคิลที่มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน	 ใช้ค�าสื่อสารท่ีเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ	 รวมท้ังมีการเก็บข้อมูลสถิต ิ
ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เกิดขึ้นก่อน-หลังการด�าเนินงาน	 และน�ามาเผยแพร่เพ่ือสร้างความตระหนัก
และความภาคภูมิใจให้แต่ละครัวเรือน
ค่ำธรรมเนียมเก็บขยะส�ำหรบัสถำนประกอบกำร	โดยสร้างความร่วมมอืกบัสถานประกอบการในพืน้ที	่ก�าหนด
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยส�าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ	 ซึ่งหากมีน�้าหนักขยะมูลฝอยเกิน	 
100	กิโลกรัม	จะเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่	3,000	บาทต่อวัน	แต่หากน้อยกว่าจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมในวันนั้น	ๆ
ศูนย์ทักษะทำงอำชีพเกษตรกร	(Banana	Solution)	เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบส�าหรับชุมชนและบุคคลทั่วไป	
โดยในศนูย์ฯ	มุง่เน้นการจัดการขยะอนิทรย์ีอย่างครบวงจร	มกีารพฒันาต่อยอดท�าน�า้หมกัชวีภาพจากเศษผลไม้ 
ที่มีรสเปรี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด	 การท�าสบู่	 แชมพู	 ยาสีฟันจากกากกาแฟ 
และสมนุไพร	เป็นต้น	โดยมเีจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่างามเป็นผูบ้รหิารจดัการและเป็นวทิยากร
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลไปยังครัวเรือน
กจิกรรม	“บ้ำนน่ำนอน	เมืองน่ำอยู”่	เป็นการคดัเลอืกและมอบเกียรตบัิตรเชิดชูเกยีรตใิห้กบัครวัเรอืนท่ีสามารถ
ท�าให้บ้านตนเองเป็นบ้านทีน่่าพกัอาศยั	มกีารจัดการขยะมลูฝอย	ลดการเกดิขยะจากต้นทาง	เพือ่เปน็การสร้าง
ขวัญก�าลังใจและสร้างแรงจูงใจให้แต่ละบ้านในชุมชน
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องค์การบริหารส่วนตำาบลบางลี่  อ�าเภอท่าวุ้ง	จังหวัดลพบุรี7

น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภำพ	โดยจัดฝึกอบรมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับชุมชนต้นแบบ	เช่น	ถังหมักรักษ์โลก	
วงซีเมนต์	 เพื่อใช้ในการท�าน�้าหมักหรือปุ๋ยหมักชีวภาพในครัวเรือน	 และส่งเสริมให้น�าเศษอาหารมาเลี้ยงสัตว	์ 
เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์
กองทุนธนำคำรขยะรีไซเคิล	 โดยก�าหนดให้สมาชิกกองทุนฯ	 น�าขยะมูลฝอยมาขายที่จุดรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
ทุกเดือน	 ซึ่งต้องน�าขยะมาขายติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 3	 เดือน	 และมีมูลค่าของขยะรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
300	 บาท	 ทั้งนี้	 สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้เงินประกันชีวิตจ�านวน	 30	 บาท	 คูณด้วยจ�านวนสมาชิก 
ทั้งหมด

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	45	ตารางกโิลเมตร
ม	ี16	หมูบ้่าน		
ประชากร	5,076	คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง	ชุดท่ี	2	ภายใต้ 
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 โดย 
ได้รับงบประมาณ	 400,000	 บาท	 ระยะเวลา
โครงการ	 18	 เดือน	 (1	 มกราคม	 2561 - 30	
มิถุนายน	2562)	ด�าเนินงานใน	2	หมู่บ้าน	ได้แก่	
หมู่	15	และหมู่	16
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะมลูฝอยท่ีต้นทาง	สนบัสนนุการด�าเนนิงานของชุมชน	รวมถึงมกีารบันทึก 
	 จัดเก็บข้อมูล	และมีการลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงานอยู่เป็นระยะ
• แกนน�าชุมชนมีความเข้มแข็ง	ร่วมส่งเสริม	และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม	
• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และความเข้าใจ	

กำรให้ควำมรู ้และจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์	 จัดอบรมด้านการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์	 
ณ	ศาลากลางหมู่บ้านและจัดท�าคู่มือ	แผ่นพับ	และป้ายประชาสัมพันธ์	รวมทั้งคัดเลือกผู้แทนจากชุมชนน�าร่อง
มาร่วมเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงช่วยถ่ายทอดให้ความรู้	
สิ่งประดิษฐ์จำกของเหลือใช้	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรคัดแยกขยะ	 เช่น	 ขวดน�้าพลาสติก	 ขวดแก้ว	 กระดาษ	
เป็นต้น	ประดิษฐ์เป็นแจกัน	ดอกไม้จันทน์	ฯลฯ	โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นชุมชมและคณะที่มาศึกษาดูงาน
สำรวัตรชุมชนจัดกำรขยะ	 ชุมชนต้นแบบจัดตั้งสารวัตรชุมชน	 เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษา 
และดูแลครัวเรือนในชุมชน	สารวัตร	1	คน	ดูแล	10	ครัวเรือน	ปัจจุบันมีสารวัตรชุมชนทั้งหมด	7	คน	ซึ่งจะมี
ก�านันน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาถ่ายทอดให้กับชุมชนผ่านทางสารวัตรชุมชน	
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เทศบาลตำาบลพระแท่น อ�าเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี	8

นวัตกรรม	Key	Hole	Garden	เป็นการปลูกพืชผักและหมักปุ๋ยในจุดเดียวบนฐานรองในลักษณะของก้อนเค้ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง	6	ฟุต	ที่ถูกตัดออก	1	ชิ้น	เพื่อให้สามารถใส่ขยะอินทรีย์จากแต่ละครัวเรือนตรงจุดศูนย์กลาง	
มีอากาศถ่ายเทจนสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักที่ปลูกไว้รอบ	ๆ
กองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ขยะรีไซเคิล	 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล	
โดยสมาชิกต้องน�ารายได้จากการขายขยะรีไซเคิลหรือเงินสดฝากเข้ากองทุนฯ	 	 ซึ่งจะได้รับสวัสดิการจาก 
กองทุนฯ	ประกอบด้วย	 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี	 เงินรับขวัญเด็กแรกเกิด	และเงินชดเชย
เข้ารับการรักษากรณีแพทย์สั่งให้นอนโรงพยาบาล	
ผ้ำป่ำขยะรีไซเคิลและจัดประกวดขบวนพุ่มผ้ำป่ำขยะมูลฝอย	ในวันส�าคัญต่าง	ๆ	ซึ่งขยะรีไซเคิลที่ใช้ประดับ
ตกแต่งเมื่อเสร็จงานแล้วถูกน�าไปขายและร่วมท�าบุญมอบให้กับวัดในพื้นที่ต่อไป

ผลงานเด่น

มพีืน้ท่ีรบัผดิชอบ		10.6	ตารางกิโลเมตร	
ม	ี12	หมูบ้่าน		
ประชากร	6,211	คน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง	ชุดท่ี	1	ภายใต้ 
การสนบัสนนุเงินจากกองทุนสิง่แวดล้อม	โดยได้รบั 
งบประมาณ	จ�านวน	389,000	บาท	ระยะเวลา
โครงการ	18	เดือน	(1	พฤศจิกายน	2558 - 30	
เมษายน	 2560)	 ด�าเนินงานใน	 11	 หมู ่บ้าน	
โรงเรียน	4	แห่ง	และตลาดสด	1	แห่ง
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลมีนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน	 ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานเพ่ือประโยชน์ 
	 ของชุมชน
• แกนน�าชุมชนมีภาวะผู้น�า	มีความรู้	มีจิตอาสา	และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้มอบหมาย	
• การพูดคุยและสื่อสารที่เข้าใจง่าย	โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและกระตุ้นด้วยการพูดปลุกจิตส�านึก	
• การมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มและการสนับสนุนจากเครือข่ายก่อให้เกิดการระดมความคิด	องค์ความรู้	เพื่อใช้ในการ 
	 แก้ไขปัญหาและด�าเนินงาน	
• การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ	การสร้างมูลค่าให้กับขยะมูลฝอย	

3	 ห่วงทองค�ำ	 เป็นการน�าอุปกรณ์ลักษณะเป็นถุงตาข่ายทรงกระบอกและมีเหล็กม้วนเป็นวงกลมลักษณะ 
คล้ายห่วง	 เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	 โดยมีการประชาสัมพันธ์และชี้ให้เห็นถึงประโยชน ์
ของการคัดแยกขยะมูลฝอย	มูลค่าของขยะแต่ละชนิด	สามารถเป็นรายได้เสริมให้แต่ละครัวเรือน	
ถนนปลอดถัง	ด้วยการลดถังขยะในพื้นที่สาธารณะและริมถนน	โดยเริ่มจากการลดขนาดถังขยะให้มีขนาดเล็ก
ลงเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนและสะดวกต่อการจัดเก็บ	 จากนั้นค่อย	 ๆ	 ลดจ�านวนถังขยะ 
จนสามารถเอาถังขยะออกได้ทั้งหมด	
สำรวัตรขยะ	 เป็นการมอบหมายหน้าท่ีให้กับอาสาสมัครของชุมชนออกเดินตรวจตราดูแลคนทิ้งขยะมูลฝอย 
ไม่เป็นที่และเก็บขยะจรตามพื้นที่สาธารณะของชุมชน	 น�ามาคัดแยกและรวบรวมส่งไปขายให้กับร้านรับซื้อ 
ของเก่า	เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับสารวัตรขยะ	
เครือข่ำย	 Key	 Hole	 Farmer	 ขยายผลการท�า	 Key	 Hole	 Garden	 ในพื้นที่ไปยังต�าบลใกล้เคียง	 
และเปิดตลาด	Key	Hole	Farmer	Market	เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าปลอดสารและปลอดภัยที่เป็นผลผลิต
จากแปลง	 Key	 Hole	 Garden	 โดยเปิดให้คนภายในและภายนอกพื้นที่มาแลกเปลี่ยนและซ้ือขายพืชผัก 
อย่างต่อเนื่อง
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		กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทศบาลตำาบลสังคม อ�าเภอสังคม	จังหวัดหนองคาย9

ถังหมักประสิทธิภำพสูง	 ใช้ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร	 ผัก	 และผลไม้	 ที่รวบรวมจากโรงแรมและร้านค้า 
ในพ้ืนที่มากกว่า	 10	 แห่ง	 โดยทีมมือปราบขยะอินทรีย์ไปรับขยะเป็นประจ�าทุกวัน	 ก๊าซชีวภาพท่ีได้จะถูก 
ส่งต่อไปให้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านสังคม	ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้ก๊าซหุงต้มของกลุ่มได้
ปุ๋ยเทกองจำกเครอืกล้วย	โดยทมีมือปราบขยะอนิทรย์ีช่วยขนส่งเศษเครอืกล้วยทีเ่หลอืจากการแปรรปูของกลุม่
กล้วยตากแม่อารักษ์ไปที่สวนยางของเกษตรกรเพื่อท�าเป็นปุ๋ยเทกองในพื้นที่สวนยาง	 ซึ่งเครือกล้วยจะช่วย 
กักเก็บความชุ่มชื้นส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	

ผลงานเด่น

	มพ้ืีนท่ีรบัผดิชอบ	2.1	ตารางกโิลเมตร	
ม	ี4	หมูบ้่าน			
ประชากร	3,488	คน	
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ชุดที่	1	ภายใต้การ
สนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 โดยได้รับ
งบประมาณ	จ�านวน	400,000	บาท	ระยะเวลา
โครงการ	18	เดือน	(1	พฤศจิกายน	2558 - 30	
เมษายน	2560)	ด�าเนินงานใน	4	หมู่บ้าน	ได้แก่	
บ้านสังคม	1	บ้านสังคม	2	บ้านแก้งไก่	 3	 และ
บ้านเจื้อง	4
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	
• สร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการคัดแยกขยะ	
• ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	ผู้ประกอบการ	และเทศบาล	

กองทุนฌำปนกิจสงเครำะห์จำกขยะรีไซเคิล	 สมาชิกกองทุนฯ	 จะต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน�ามาขาย 
ณ	ศาลากลางบ้าน	ทุกวันที่	 15	 ของเดือน	 โดยราคารับซื้อจะขึ้นอยู่กับร้านที่รับซ้ือขยะ	หากไม่มีการน�าขยะ 
มาขายติดต่อกันมากกว่า	3	 เดือน	จะพ้นการเป็นสมาชิกภาพ	 เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าฌาปนกิจศพ
จ�านวน	40	บาท	คูณด้วยจ�านวนสมาชิกปัจจุบัน	
แยกถงุพลำสตกิแลกคปูอง	เป็นการสร้างแรงจงูใจให้ชุมชนคดัแยกถุงพลาสตกิออกจากขยะท่ัวไปเพือ่ลดปรมิาณ
ขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด	โดยแจกคูปองให้กับครัวเรือนที่รวบรวมพลาสติก	เช่น	ถุงพลาสติกใส	ถุงขนม	พลาสติก
หุ้มแพ็กน�้าขวด	 น�าส่งให้เทศบาล	 โดยพลาสติกท่ีรวบรวมได้จะถูกอัดเป็นก้อนเพิ่มมูลค่าก่อนจ�าหน่ายให้ร้าน 
รับซ้ือภายในพืน้ที	่ซึง่รายได้จากการขายก้อนพลาสตกิจะน�าไปซือ้ของรางวลัให้แต่ละครัวเรอืนตามจ�านวนคูปอง
ที่สะสมได้ในช่วงสิ้นปี
Matching	Junk	หรือการจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์	เป็นการจับคู่สร้างความร่วมมือในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและส่งต่อขยะให้กับผู้ใช้ประโยชน์	เช่น	ร้านอาหาร	(ขยะอินทรีย์)	
กับผู้เลี้ยงสัตว์	ร้านค้าและโรงแรม	(ขยะทั่วไป)	กับกลุ่มประดิษฐ์กระเป๋าสาน	เป็นต้น
รถแห่ขยะ	โดยติดต้ังล�าโพงทีร่ถเกบ็ขนขยะเพือ่เปิดเพลงเป็นสญัญาณแสดงถงึช่วงเวลาในการเกบ็ขนขยะมลูฝอย	
ส�าหรับประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อมูลหรือประชาชนจากพื้นที่อื่น	 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนน�าขยะทั่วไปมาวาง
บริเวณหน้าบ้านหรือเส้นทางเก็บขนขยะมูลฝอยตามเวลาที่ก�าหนด	
ติดตำมองค์ประกอบขยะมูลฝอย	 โดยด�าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบขยะของชุมชน 
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	 2559	 จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อน�ามาใช้ประกอบการวางแผนงาน	 นโยบาย	 และกลยุทธ ์
การด�าเนินงานในพื้นที่
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เทศบาลตำาบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด10

น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภำพ	 ส่งเสริมให้ชุมชนก�าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 (1)	 ขยะอินทรีย์
ประเภทพืชผลทางการเกษตรจะน�าไปท�าน�้าหมัก	 เช่น	 น�้าหมักผลไม้	 และน�้าหมักชีวภาพ	 เป็นต้น	 เพื่อฉีดพ่น 
หรือรดพืชผลทางการเกษตร	 และ	 (2)	 ขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารจะน�าไปเป็นอาหารสัตว์	 ส�าหรับ 
เปลือกหน่อไม้และเปลือกถั่วน�าไปฝังกลบเพื่อท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	 ส่วนการจัดการขยะอินทรีย์ภายในบริเวณ 
วัดจะใส่ในเสวียนที่ท�าล้อมต้นไม้เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักต่อไป
กำรเลกิใช้โฟมและลดใช้ถงุพลำสตกิ	ชมุชนลดการใช้ถงุพลาสตกิด้วยการใช้ถงุผ้าหรอืตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด
หรือซื้อของ	 น�าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้าและมีการน�าถุงพลาสติกที่เปื้อนมาท�าความสะอาดตากแห้ง	 
รวมถึงปฏิเสธการรับถุงพลาสติกและโฟม	 นอกจากนี้	 เมื่อถึงวันพระสมาชิกในชุมชนจะใช้ปิ่นโตใส่อาหาร 
หรือขนมไปวัดซึ่งเป็นวิธีท�าบุญให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	41.64	ตารางกโิลเมตร
ม	ี16	หมูบ้่าน	
ประชากร	8,860	คน	2,362	ครวัเรือน
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต ้นทาง	 ชุดท่ี	 2	 
ภายใต้การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	
โดยได้รับงบประมาณ	 จ�านวน	 400,000	 บาท	
ระยะเวลาด�าเนนิงาน	18	เดอืน	(1	มกราคม	2561	- 
30	 มิถุนายน	 2562)	 ด�าเนินงานใน	 2	 หมู่บ้าน	
ได้แก่	 ชุมชนบ้านหนองเพียขันธ์	 และชุมชน 
บ้านผอืฮ	ีหมู	่11	และโรงเรยีน	5	แห่ง
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• การจัดการขยะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ยึดหลักพึ่งพาตนเอง	 โดยเน้นใช้ทรัพยากรท่ีม ี
	 ในแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนส�าหรับการด�าเนินงาน	
• คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง	และชุมชนไว้วางใจและเชื่อมั่นในการท�างานของคณะกรรมการ	
• หน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง	พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน	
• ชุมชนต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดี	พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้น�าไปปรับใช้	ท�าให้ชุมชนอื่น	ๆ	ยอมรับ	

กองทุนสวัสดิกำรฌำปนกิจสงเครำะห์กำรคัดแยกขยะ	 จัดตั้งกองทุนฯ	 ให้กับชุมชนต้นแบบ	 เพื่อให้ชุมชน 
มีรายได้จากการขายขยะและมีการออมเงินภายในครัวเรือน	 โดยน�าขยะรีไซเคิลมาขายในวันรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประจ�าเดือน	 ซึ่งสมาชิกต้องมีเงินฝากขั้นต�่า	 300	 บาท	 ส่วนกองทุนฌาปนกิจนั้นกรรมการหมู่บ้านจะหัก 
เงินสงเคราะห์	เมือ่มสีมาชกิในกองทนุเสียชวีติ	ซึง่ในปัจจบุนัทกุชมุชนสามารถด�าเนนิการได้เอง	มเีงนิหมนุเวยีน
ในกองทุนมากกว่า	100,000	บาท	
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง	 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
ให้ถูกวิธี	 การท�าปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร	 สนับสนุนถังพลาสติกให้ครัวเรือนได้น�าเศษอาหารไปท�าปุ๋ยหมัก 
และน�้าหมักชีวภาพ	 สนับสนุนถุงตาข่ายพร้อมโครงเหล็กส�าหรับน�าไปแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน�าไปขายให้กับ
ธนาคารขยะ	จัดท�ากรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคา	 เพื่อเป็นจุดรวบรวมขยะอันตราย	และพาไปศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบที่มีแนวทางการคัดแยกและจัดการได้อย่างเหมาะสม	
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เทศบาลตำาบลทะเมนชัย อ�าเภอล�าปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	11

กำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ	 เป็นการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์และสนับสนุนอุปกรณ์	 เช่น	 
ถังหมัก	 กากน�้าตาล	 หัวเชื้อ	 EM	 รวมถึงส่งเสริมการท�าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้โดยรวบรวมเศษใบไม้ไว้ที่คอก 
ใต้ต้นไม้เมื่อเศษใบไม้ย่อยสลายจะน�ามาผสมกับมูลสัตว์	 ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยเคมีและสร้างรายได้
จากการจ�าหน่ายน�้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
เลิกใช้โฟมและลดใช้พลำสติก	 รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนเลิกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและลดใช้พลาสติก	 
และส่งเสริมให้ชุมชนใช้วัสดุอื่นทดแทน	อาทิ	การใช้ปิ่นโตใส่อาหารเมื่อไปวัดหรือตักบาตร	ใช้ถุงผ้าหรือตระกร้า
เมื่อไปตลาด	หรืองดรับถุงพลาสติกจากร้านค้า	 นอกจากนี้	 ยังรณรงค์ให้ร้านค้าในพื้นท่ีงดใช้โฟมและลดการใช ้
ถุงพลาสติกอีกด้วย	เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องก�าจัดให้น้อยลง

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	7.2	ตารางกโิลเมตร
	ม	ี8	ชุมชน	
ประชากร	4,306	คน	1,237	ครวัเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	 ชุดที่	 1	 โดยได้รับ 
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	
จ�านวน	 400,000บาท	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 
18	 เดือน	 (1	พฤศจิกายน	2558 - 30	 เมษายน	
2560)	ด�าเนินงานในชุมชนบ้านสวนครัว	หมู่ที่	8	
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• จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมด�าเนินงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและแบ่งหน้าที่ชัดเจน	
• มีภาคีเครือข่ายที่พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้	 วัสดุอุปกรณ์	 และงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน 
	 การด�าเนินงาน	
• ส่งเสริมและสนับสนุนตามบริบทและความต้องการของชุมชน	มุ่งเน้นความส�าเร็จที่บริบทของชุมชน	

กระป๋องแปรรูป	 ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระป๋องน�้าอัดลมและกระป๋องเบียร์ 
เป็นตะกร้า	 กล่องใส่กระดาษช�าระ	 ฯลฯ	 และส่งเสริมให้ชุมชนและสถานศึกษามีการแปรรูปขยะเป็นกระเป๋า	
ดอกไม้จากถุงพลาสติก	ถุงนม	และถุงผ้า	เป็นต้น
ถนนปลอดถัง	ยกเลิกการวางถังขยะไว้หน้าบ้าน	เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างและลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาถังขยะ	
โดยก่อนด�าเนินการจะประชาสัมพันธ์	 สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นถึงปัญหาและส่งเสริมให้มีจัดการขยะ
จากครัวเรือน	ทั้งการลด	คัดแยก	และน�าขยะไปใช้ประโยชน์	
ศำลำตู้แดง	จัดตั้งตู้แดงรองรับขยะอันตราย	1	จุดต่อ	1	หมู่บ้าน	และก�าหนดวันจัดเก็บเป็นทุกวันที่	25	ของ 
ทุกเดือน	 และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ได้เพิ่มจุดท้ิงขยะติดเชื้อขึ้นในบริเวณใกล้คียงกับ 
จุดตั้งศาลาตู้แดง	เพื่อรวบรวมน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง
ศูนย์กำรเรียนรู้กำรจัดกำรขยะที่ต้นทำง	ประกอบไปด้วย	4	ฐานเรียนรู้	ได้แก่	(1)	ธนาคารขยะ	5	ฝันปันรักษ์	
(2)	 ศูนย์การเลี้ยงไส้เดือน	 (3)	 ศูนย์การท�าน�้าหมักชีวภาพ	 และ	 (4)	 ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการขยะ	
กลุ่มต้นกล้ำน้อย	 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของแกนน�าเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมด้านการจัดการขยะ 
ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมลด	 คัดแยก	 และจัดการขยะมูลฝอยท้ัง	 4	 ประเภท	 ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับรู ้
และความตระหนักด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก
พื้นที่	ตลอดจนช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะจรในที่สาธารณะของชุมชน
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ฟำร์มไส้เดือน	 รองรับขยะอินทรีย์ที่ถูกคัดแยกจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในพื้นท่ี	 โดยส่วนใหญ่เป็น 
เศษอาหารและผัก	 ปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน	 2	 สายพันธุ์	 ได้แก่	 พันธุ์	 AF	 และพันธุ์ไทเกอร์	 สามารถ 
ก�าจัดขยะอินทรีย์ได้ประมาณ	1,000	กิโลกรัม/เดือน
ถังหมักรักษ์โลก	 ส่งเสริมให้ชุมชนน�าถังท่ีมีอยู่ในครัวเรือน	 ตามขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณขยะอินทรีย์ 
ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมาเจาะก้นถัง	ตามรูปแบบของถังหมักรักษ์โลก	ก่อนน�าไปฝังลงดินประมาณครึ่งถัง	จากนั้น
น�าขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นมาใส่ลงถังหมักรักษ์โลกได้ทุกวัน	
ตลำดนัดขยะรีไซเคิล	 เป็นพื้นที่ให้ผู้คัดแยกขยะรีไซเคิลและผู้รับซื้อได้เจอกันเพ่ือซื้อขายขยะรีไซเคิล	 บริเวณ
ศาลากลางบ้านโพธิ์ตาก	โดยเทศบาลจะประสานกับร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามารับซื้อขยะ	1-2	ครั้ง/เดือน	

ผลงานเด่น

มพีืน้ท่ีรบัผดิชอบ	6	ตารางกโิลเมตร		
	ม	ี17	ชุมชน	
ประชากร	11,309	คน	3,698	ครวัเรือน	
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต ้นทาง	 ชุดที่ 	 2	 
ภายใต้การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	
โดยได้รับงบประมาณ	 จ�านวน	 400,000	 บาท	 
ระยะเวลาการด�าเนินโครงการ	 18	 เดือน	 
(1	มกราคม	2561 - 30	มถินุายน	2562)	ด�าเนินงาน 
ใน	4	หมูบ้่าน	ได้แก่	ชุมชนโพธิต์าก	1-4
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• การร่วมมือของชุมชนกับเทศบาลในการด�าเนินกิจกรรมด้านการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง	
• วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความตระหนักถึงความส�าคัญของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	
• แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมของชุมชน
• ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

ตะแกรงขยะอนัตรำย	 จัดท�าตะแกรงคัดแยกขยะอนัตรายชุมชนตัง้ไว้บรเิวณศาลากลางบ้านและศนูย์การเรยีนรู้ 
ชุมชน	โดยรวบรวมน�าไปก�าจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ	2	ครั้ง	รวมทั้งมีการจัดตั้งจุดรองรับขยะ
ติดเชื้อของชุมชน	จากนั้นร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง
อบรมกำรคดัแยกขยะมูลฝอยชุมชน	เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย	4	ประเภท	ให้กับตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน
และสมาชิกของชุมชนต้นแบบ	โรงเรียน	ตลาดสด	และเครือข่าย	พร้อมทั้งจัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและป้ายไวนิลติดตั้ง	3	จุดในชุมชนเป้าหมาย
เครอืข่ำยชมุชนตำวเิศษ	 เป็นกลไกในการบริหารจัดการขยะร่วมกับเทศบาล	 มีหน้าที่ร่วมติดตามตรวจสอบ 
การเก็บขนขยะ	นัดวันจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล	และรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่าง	ๆ	ในชุมชนผ่านกลุ่มไลน์	
เครือข่ำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยในโรงเรียน	 สนับสนุนให้นักเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิล	 โดยจัดตั้ง 
ธนาคารขยะ	 ซึ่งจะมีนักเรียนท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะด�าเนินการชั่งน�้าหนัก	 คัดแยกประเภทขยะ	
ค�านวณจ�านวนเงิน	 และจดบันทึกลงสมุดเงินฝาก	 โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับร้านรับซื้อของเก่า	 
เมื่อถึงสิ้นปีทางธนาคารขยะจะเปิดให้นักเรียนมาถอนเงินได้	
ศนูย์เรยีนรูช้มุชนโพธิต์ำก	 โดยคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะอินทรีย์มาท�าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ 
ใช้บ�ารุงพืชและเลี้ยงไส้เดือนหรือเลี้ยงสัตว์	 การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเสริมสร้างรายได้โดยการจ�าหน่าย 
ที่ตลาดนัดรีไซเคิล	 และรวบรวมขยะอื่น	 ๆ	 เพื่อให้เทศบาลเก็บขน	 โดยมีกลุ่มอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก 
เป็นกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายผลสู่ชุมชนอื่น	ๆ	อย่างต่อเนื่อง
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		กรณีภาคตะวันออกและภาคใต้

เทศบาลตำาบลปัถวี อ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรี	13

น�้ำยำอเนกประสงค์และสบู่	 ซึ่งแปรรูปจากเศษผักและผลไม้ท่ีมีในท้องถ่ินเพ่ือลดขยะอินทรีย์	 และหลกีเลีย่ง 
การใช้สารเคม	ีนอกจากนี	้ยงัแปรรปูเป็นแชมพดูอกอญัชนั	สบูส่มนุไพรน�า้ผ้ึง	และอืน่	ๆ	สามารถจ�าหน่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและยังให้สมาชิกชุมชนสามารถน�าขยะอินทรีย์มาแลกผลิตภัณฑ์ได้
ปุ๋ยสั่งตัดจำกขยะอินทรีย์	 เทศบาลจัดหาถังขนาด	 200	 ลิตรตัดครึ่ง	 รองรับขยะอินทรีย์	ณ	 ร้านรับซ้ือผลไม ้
และร้านค้าแผงลอย	 โดยรวบรวมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี	 เพื่อน�าไปผลิตปุ๋ยหมัก	ณ	ศูนย์เรียนรู้การจัดการ
ขยะแบบครบวงจร	ซึ่งเป็นการท�าปุ๋ยหมักแบบไม่เติมอากาศและไม่พลิกกลับกอง
ทำงเดินกรุบกรอบ	ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากถุงพลาสตกิหหูิว้	ถุงขนม	ซองกาแฟ	เพือ่มาผลติเป็นอฐิตวัหนอน	
โดยจัดจุดรับพลาสติกสะอาด	2	จุด	ก่อนน�าไปตัดให้เป็นชิ้นเล็ก	ๆ	ผสมกับทราย	3	ส่วนและปูนซีเมนต์	1	ส่วน	
น�ามาปูเป็นทางเดินหรือท�าฐานการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	131,257	ไร่	
ม	ี12	หมูบ้่าน	
ประชากร	7,700	คน	3,400	ครวัเรือน	
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 ได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการคดัแยก 
ขยะทีต้่นทาง	ชดุที	่1	โดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุ
จากกองทุนสิง่แวดล้อม	จ�านวน	398,400	บาท	ระยะ
เวลาโครงการ	 18	 เดือน	 (1	 พฤศจิกายน	 2558 - 
30	เมษายน	2560)	ด�าเนนิงานในหมูท่ี่	2	บ้านปัถวี
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• การบูรณาการความร่วมมือที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะและการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	
• ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส�าคัญและก�าหนดเป็นภารกิจส�าคัญที่ต้องขับเคลื่อนและด�าเนินการให้ส�าเร็จ	
• กระบวนการติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงเทศบาลเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และหนุนเสริมวัสดุ	
	 อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	
• ยกระดับองค์ความรู้การจัดการขยะอย่างครบวงจรสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	

ตู้ขยะอันตรำยเคลื่อนที่	 ติดตั้งไว้ในช่องด้านล่างของรถเก็บขยะ	 โดยชุมชนสามารถน�าขยะอันตรายแยกใส่ถุง 
สส้ีมน�ามาวางไว้ข้างถงัขยะทัว่ไปเพ่ือให้รถเกบ็ขยะน�าไปรวบรวมไว้	ณ	พืน้ท่ีพกัขยะอนัตราย	เพือ่น�าส่งให้องค์การ
บรหิารส่วนจังหวดัน�าไปก�าจัดตามหลกัสขุาภิบาลต่อไป
ก�ำหนดค่ำธรรมเนียมจัดเก็บขยะอัตรำสูง	 ใช้การก�าหนดค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ	45	 บาท/เดือน/ครัวเรือน	 
ในการสร้างความตระหนกัการจัดการขยะต้นทางของชมุชน	 โดยมกีารประชมุสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการ 
ในการจดัการขยะมลูฝอย	รวมถงึชีแ้จงงบประมาณท่ีเทศบาลแบกรบั	
คณะกรรมกำรด�ำเนินงำน	ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีเทศบาลและผูแ้ทนชุมชน	 ซ่ึงจัดประชุมสรปุผลการด�าเนนิงาน
ทุกวันศุกร์	 โดยหากมีครัวเรือนใดที่จัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง	 เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจ 
และตดิตามการด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอ	
ศนูย์เรียนรูก้ำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร	 ซ่ึงมีฐานเรยีนรูต่้าง	ๆ	 ท่ีเป็นแหล่งอบรมและศกึษาดงูานโดยประสาน
วทิยากรจากภาคีเครอืข่าย	ต่อมาจึงได้พัฒนาศกัยภาพวทิยากรจากชุมชน
ประกวดหมู่บ้ำนด้ำนกำรจัดกำรขยะ	จัดมอบรางวลัในวนัสรปุผลงานประจ�าปีของเทศบาล	ในวนัท่ี	25	ธนัวาคม
ของทกุปี	โดยมรีางวลัเป็นการพัฒนาพ้ืนทีใ่นหมู่บ้าน	ส�าหรับการจดัประกวดจะเป็นแรงจูงใจให้แต่ละหมูบ้่านรูจ้กั
การจัดการขยะทีถ่กูต้อง	ลดปรมิาณขยะทีต้่องน�าไปก�าจัด	
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เทศบาลตำาบลร่มเมอืง อ�าเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง14

น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภำพ	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนน�าขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นน�้าหมัก/ปุ๋ยหมัก	 
โดยมีการจัดอบรมและพาไปศึกษาดูงาน	 รวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	 เช่น	 ถังส�าหรับหมัก	 และกากน�้าตาล	
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและพื้นที่การเกษตร	
รถรุนรับซื้อขยะรีไซเคิล	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ชุมชนจึงได้ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลให้เข้าไป 
รับซื้อตามครัวเรือนและประชาสัมพันธ์ผ่านสายตรวจขยะ	 ซ่ึงผู้รับซ้ือใช้รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข้างหรือ	 “รถรุน”	
เข้าไปรับซื้อขยะรีไซเคิลที่ชุมชนคัดแยกไว้	เช่น	ขวดน�้าพลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษลัง		

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	17.51	ตารางกโิลเมตร	
ประชากร	5,202	คน	1,617	ครวัเรือน	
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต ้นทาง	 ชุดที่ 	 1	 
ภายใต้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน 
สิง่แวดล้อม	โดยได้รบังบประมาณ	332,120	บาท	
ระยะเวลาด�าเนินการโครงการ	 18	 เดือน	 
(1	 พฤศจกิายน	 2558	 -	 30	 เมษายน	 2560)	 
ด�าเนินงานในหมู่ท่ี	4	บ้านนาโอ่
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• ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	ที่พร้อมให้ความร่วมมือ	ส่งเสริม	และสนับสนุนโครงการฯ	
• การมีแนวคิดเดียวกันทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลร่มเมือง	ภาคีเครือข่าย	แกนน�าชุมชน	และสมาชิก 
	 ชุมชนมีแนวคิดในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง	

ทมีสำยตรวจขยะ	ช่วยสร้างความต่ืนตัวให้กบัประชาชนในหมูบ้่านและกระจายข่าวสารต่าง	ๆ 	โดยทมีสายตรวจ
ขยะจะเดนิหรอืใช้รถซาเล้งเกบ็ขยะในพืน้ทีส่าธารณะ	ทกุวนัที	่15	และ	30	ของเดอืน	หมนุเวยีนไปตามโซนพืน้ที่
ที่รับผิดชอบ	ซึ่งเป็นการปลูกจิตส�านึกให้กับชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ	
จุดรวบรวมขยะอันตรำยชุมชน	จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย	โดยให้ทมีสายตรวจในแต่ละโซนเป็นผู้รวบรวม
ขยะอันตรายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ครัวเรือนผ่านระบบกระจายข่าว	 และระบบ	 M2M	 เพื่อให้ 
ทราบถึงจุดรับขยะอันตรายจากแต่ละครัวเรือน	
อบรมสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์	ในการคัดแยกขยะ	4	ประเภท	ในครัวเรือน	การน�าขยะ
มาใช้ประโยชน์	เช่น	การท�าปุ๋ยหมัก	น�้าหมัก	การเลี้ยงไส้เดือน	และการแปรรูปขยะน�ามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน 
ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 อาทิ	 การท�าผ้ากันเปื้อนจากถุงน�้ายาปรับผ้านุ่ม	 หมวกจากกล่องกระดาษ	 
และแจกันจากขวดน�้า	
คณะท�ำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 เทศบาลแต่งตั้งคณะท�างานฯ	 เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมก�าหนด
นโยบายการคัดแยกขยะและการจัดการขยะท่ีถูกต้อง	และท�าหน้าท่ีสร้างการรับรู้	 ความตระหนักให้กับชุมชน	
โดยแบ่งเป็น	 5	 โซน	 ได้แก่	 โซนต้นวา	 โซนบ้านกลาง	 โซนนาโอ้	 โซนยางยายขลุย	 และโซนหูนบ-ทอนมุด	 
คณะท�างานแต่ละโซนมีจ�านวนประมาณ	10-15	คน	
ศกึษำและวเิครำะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย	เทศบาลร่วมกบัชมุชนศกึษาและส�ารวจองค์ประกอบขยะมลูฝอย
ชุมชน	 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลา	และเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน
การพัฒนากิจกรรมและงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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เทศบาลตำาบลสิเกา อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง15

รถพ่วงรับขยะอินทรีย์	 ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ตามบริบท 
และความต้องการของชุมชน	อาทิ	ชุมชนที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมจะท�าน�้าหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ	
ในขณะที่เศษอาหารบางส่วนเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เข้ามารับเพื่อน�าไปเป็นอาหารสัตว์ในฟาร์ม
ธนำคำรขยะวันเดียว	 โดยให้สมาชิกน�าขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารหรือส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุจะมีเจ้าหน้าที่ 
ไปรบัถงึหน้าบ้าน	ซึง่มเีจ้าหน้าทีเ่ทศบาลและอาสาสมคัรจากชมุชนท�าหน้าท่ีคดัแยก	ชัง่น�า้หนกัขยะ	ค�านวณเงนิ	
และบันทึกลงสมุดคู่ฝาก	 จากน้ันจะประสานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อในวันเดียวกับท่ีเปิดธนาคาร	 
เพื่อลดปัญหาการจัดหาสถานจัดเก็บขยะมูลฝอย

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	4.5	ตารางกโิลเมตร	
ม	ี4	ชุมชน	
มปีระชากร	1,405	คน	664	ครวัเรอืน	
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคดัแยกขยะท่ีต้นทาง	ชุดท่ี	1	ภายใต้
การสนบัสนนุเงนิอดุหนนุจากกองทนุสิง่แวดล้อม	
โดยได้รบังบประมาณ	395,000	บาท	ระยะเวลา
โครงการ	 18	 เดอืน	 (1	พฤศจกิายน	 2558 - 30	
เมษายน	 2560)	 ด�าเนินงานใน	 4	 ชุมชน	 ได้แก่	
ชุมชนหน้าตลาด	ชุมชนหลงัตลาด	ชุมชนประชาอทิุศ 
และชุมชนท่าเรอื
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• ให้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาตามบริบทและความต้องการของชมุชน	สร้างความเข้าใจกับชมุชนก่อนการด�าเนนิ 
	 กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	
• ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง	 มีความมุ่งมั่น	 มีความรู้ความสามารถในการสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตส�านึก 
	 ของชุมชน	
• วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและขยะทะเล	
• ความร่วมมอืของภาคีเครือข่ายทีพ่ร้อมให้การสนบัสนนุองค์ความรู	้วสัดอุปุกรณ์	ตลอดจนงบประมาณในการพฒันา 
	 กลไกและพัฒนากิจกรรม	

รถเก็บขยะเสียงเพลง	เทศบาลนัดวันนัดเวลาเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในแต่ละชุมชน	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป	
โดยใช้รถเก็บขยะที่มีเสียงเพลงเป็นสัญญาณแจ้งบอกชุมชนว่าถึงเวลาเก็บขยะทั่วไป	
อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและศึกษำดูงำน	 เทศบาลได้อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	 โดยได ้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีร ่วมเป็นวิทยากร	 สร้างความรู  ้
ความเข้าใจถึงปัญหาในชุมชนและการจัดขยะท่ีต้นทาง	 การคัดแยกขยะ	 4	 ประเภท	 มุ่งเน้นกระบวนการ 
จัดการขยะโดยใช้หลัก	 3Rs	 ตลอดจนการจัดท�าชุดนิทรรศการ	 ป้ายไวนิลให้กับครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ	 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและการคัดแยกขยะต้นทาง	
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เทศบาลตำาบลยุโป อ�าเภอเมือง	จังหวัดยะลา	16

น�้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภำพ	 ส่งเสริมให้ชุมชนน�าขยะอินทรีย์ประเภทเศษผักผลไม้มาท�าน�้าหมักชีวภาพและ 
ปุ๋ยหมักชีวภาพที่สามารถน�ามาใช้ได้หลากหลาย	 นอกจากนี้	 ชุมชนยังได้น�าขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ	
เพื่อใช้ในครัวเรือน	โดยท�าบ่อซีเมนต์ฝังลงดินขนาดปากกว้าง	1	เมตร	สูง	3	เมตร	ตั้งไว้ในที่ร่ม	ไม่โดนแสงแดด	 
ซึ่งมีอายุใช้งาน	5-6	ปี
เปล่ียนพลำสติกเป็นพลำสอิฐ	 (Eco-brick)	 ส่งเสริมให้ชุมชนน�าพลาสติกที่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลมาผลิต
พลาสติกอิฐใช้ในครัวเรือน	 โดยน�าพลาสติกมาล้างให้สะอาด	 ผึ่งให้แห้ง	 ตัดเป็นช้ินเล็ก	 ๆ	 อัดลงขวดพลาสติก 
ให้แน่น	น�าไปใช้แทนอิฐในการก่อสร้างและใช้ปูนซีเมนต์เป็นตัวประสานและช่วยให้แข็งแรงทนทาน	

ผลงานเด่น

พืน้ท่ีรบัผดิชอบ	33.77	ตารางกโิลเมตร	
ม	ี6	หมูบ้่าน	
ประชากร	6,993	คน	1,728	ครวัเรือน	
ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต ้นทาง	 ชุดที่ 	 1	 
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 
สิง่แวดล้อม	 จ�านวน	 339,486	 บาท	 ระยะเวลา
โครงการ	 18	 เดอืน	 (1	พฤศจกิายน	 2558 - 30	
เมษายน	 2560)	 ด�าเนินงานในบ้านทุ่งเหรียง	 
หมูท่ี่	2		



จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

46

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ

• ผู้บริหารให้ความส�าคัญและมีแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะที่ชัดเจน
• การให้ความส�าคัญกับการสร้างการรับรู้และความตระหนัก	 สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	 เพื่อให้เข้าใจ 
	 ถึงสถานการณ์ปัญหาของชุมชน	
• มีกลไกการด�าเนินงานตั้งแต่ระดับบริหารโครงการ	ระดับคณะท�างานขับเคลื่อน	และระดับคณะท�างานในท้องถิ่น	
• การเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมกับประเด็นสุขภาพ	ด้วยการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของชุมชน	โดยเชื่อมโยง 
	 ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในธรรมนูญสุขภาพของชุมชน	

อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 ในการคัดแยกขยะมูลฝอย	 รวมไปถึงการน�าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	 นอกจากนี้	 ยังจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์	 โดยการ 
ใช้สื่อต่าง	ๆ	ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ
คณะกรรมกำรและแผนชุมชน	 จัดต้ังคณะกรรมการ	 3	 ชุด	 ได้แก่	 (1)	 คณะท�างานตามโครงการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2)	คณะท�างานขบัเคลือ่นโครงการท้องถิน่น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื	ภายใต้กจิกรรมการคดัแยกขยะมลูฝอยจากต้นทาง	
และ	 (3)	 คณะท�างานโครงการท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน	 โดยคณะท�างานแต่ละคณะประกอบด้วย	 ผู้บริหาร	 
เจ้าหน้าที่เทศบาล	แกนน�าชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	รวมทั้งกลุ่มเยาวชน	และผู้สูงอายุ	อย่างน้อยหมู่ละ	10	คน	
นอกจากนี้	 ยังได้จัดท�าธรรมนูญสุขภาพชุมชนท่ีให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง	 ลดการฝัง 
และเผา	ลดการใช้สารเคมี	และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
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องค์ความรู้ด้าน
วิธีการจัดการขยะมูลฝอย

ส่วนที่	3

แปรรูปใช้ใหม่

ใช้ซ�้า

ห้ามใช้

ใช้วัสดุทดแทน

ใช้น้อย

zero waste
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 องค์ความรู้ด้านรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย	 จากการด�าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคดัแยกขยะทีต้่นทาง	สามารถรวบรวม	วเิคราะห์	และสงัเคราะห์ได้หลากหลาย	ซึง่จ�าแนกได้ทัง้หมด	7	ประเดน็	
ครอบคลุมตั้งแต่การลด	การคัดแยก	และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	ดังนี้

การลดขยะมูลฝอย
	 1)	 การลดการเกิดขยะมูลฝอย
	 2)	 การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

การคัดแยกขยะมูลฝอย
	 3)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะรีไซเคิล
	 4)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะทั่วไป
	 5)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย
	 6)	 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะที่ต้นทาง

การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
	 7)	 การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
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 การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีเริ่มได้จากการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพ่ือสะดวกต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แนวทางการลดขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน ท�าได้โดยการใช้หลักการ	 
3R	ได้แก่	ลดการใช้	(Reduce)	ใช้ซ�้า	(Reuse)	และแปรรูปเพื่อใช้ใหม่	(Recycle)	เพื่อใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ให้ได้สูงสุดและลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลง	

กำรลดกำรใช้	 (Reduce)	 เป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางที่ส�าคัญและควรเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การสื่อสาร รณรงค์ และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อลดจากการเกิดหรือเกิดน้อยที่สุด ลดการขน 
ขยะมูลฝอยเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ขวดพลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบ้าน	 
เช่น น�้ายาท�าความสะอาดต่าง ๆ แล้วไปใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น ใช้ผลมะนาวดับกลิ่นภายในห้องน�้า เป็นต้น	 
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีภายในบ้าน	หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากหรือจัดการยาก	

การลดการเกิดขยะมูลฝอย

การลดขยะมลูฝอย

...ลด!	เริ่มที่ตัวเรา	ลดการขนขยะเข้าบ้านโดยไม่จ�าเป็น	ลดการกินทิ้งกินขว้าง	
หันมาใช้ผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค	แบบถุงเติม	ปฏิเสธบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมลพิษ	

เซย์โนกล่องโฟม	และพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง...	
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กำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการลดการเกิดขยะ
มูลฝอยส่วนใหญ่เน้นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ 
ลดการสร้างขยะจากต้นทาง ผลลัพธ์การด�าเนินงานที่เป็นองค์ความรู ้
และกิจกรรมเด่น คือ  การจัดท�าแผนพัฒนาหรือเทศบัญญัติท้องถ่ิน  
ที่ครอบคลุมการลดการเกิดขยะ	 การจัดการขยะจากต้นทาง	 สนับสนุน 
ชุมชนลดการสร้างขยะในครัวเรือนและลดการน�าขยะเข้าบ้าน ซ่ึงเกิดจาก
การร่วมมือของท้องถ่ินและภาคเอกชนในพื้นท่ีเทศบาลต�าบลปัถวี  
จังหวัดจันทบุรี	 เช่นเดียวกับเทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	 จังหวัดพะเยา	 
ที่ มีการจัดท�าข ้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน  

เน้นการลดการเกิดขยะจากต้นทาง เชื่อมการด�าเนินงานร่วมของบ้าน  

วัด โรงเรียน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	

กำรลดปริมำณขยะอันตรำยในครัวเรือน	 การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ชุมชนใช้น�้ายาอเนกประสงค์ท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติแทนน�้ายา 
ท�าความสะอาดและน�้ายาล้างห้องน�้าที่ผลิตจากสารเคมี จุดเร่ิมต้นจาก
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในโรงเรียน พัฒนาสู ่ต้นแบบ 
การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี	ลดปริมาณขยะอันตรายในครัวเรือน	ลดค่าใช้
จ่ายในการซ้ือน�้ายาท�าความสะอาดต่าง ๆ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของโรงเรียนวัดมะทายและชุมชน 
ในเขตเทศบาลต�าบลปัถวี จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งการส่งเสริมให้ใช้ถุง/
กระเป๋าผ้าและหรอืตะกร้าไปจ่ายตลาดแทนการรับถุงพลาสตกิ	ถุงกระดาษ	 
จากร้านค้า	เพื่อลดการน�าขยะเข้าบ้าน	
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	...	ก่อนนี้คนที่มายืมอุปกรณ์ในโรงครัวจะเปลี่ยนถุงพลาสติกใส่อุปกรณ์ทุกครั้งไม่มีการใช้ซ�้า 
	ท�าให้มีขยะพลาสติกจ�านวนมากและก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อทุกครั้ง	เมื่อมีโครงการโรงครัวปลอดถุง	

เปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาเป็นทุกผ้า	ท�าให้ถุงพลาสติกลดลงเยอะมาก...		           
ปาณิสรา	ท่อนค�า	แม่หลวงบ้านดงอินตา

 การลดการใช้พลาสติกเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคัญ	 ภาครัฐเองได้จัดท�าแผน	 Roadmap	 
การจัดการขยะพลาสติก	 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	 แต่เป็นเร่ืองท่ีท้าทายข้ึนเรื่อย ๆ	 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซ่ึงจะให้ความส�าคญัเรือ่งของความสะอาดปลอดภยั 
ลดการปนเปื้อน	และสัมผัสโดยตรง	พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจึงถูกน�ามาเป็นตัวเลือกในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

อย่างไรกต็าม	การด�าเนนิงานภายใต้โครงการฯ	มหีลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีให้ความส�าคญัและพยายามขับเคลือ่น 
กจิกรรมเพือ่ลดการใช้พลาสตกิแบบครัง้เดยีวทิง้แบบค่อยเป็นค่อยไปและสนบัสนนุให้มวีสัดทุดแทนพลาสตกิทีส่ามารถ
ใช้ได้หลายครัง้และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	เช่น	ถงุ/กระเป๋าผ้า	จานรกัษ์โลกจากกาบไผ่	กระบอกน�า้	เป็นต้น	จนสามารถ
ลดการใช้พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ลดปริมาณขยะพลาสติกในการก�าจัด	ณ	 ปลายทาง	 โดยการด�าเนินงานเริ่ม 
ขับเคลื่อนในระดับชุมชน	ตลาด	โรงเรียน	วัด	และหน่วยงานราชการ	

การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

กรณีน่าสนใจ	 ได้แก่	 โรงครัวปลอดถุง	 เทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	 
จงัหวดัพะเยา	 ก�าหนดกตกิาและกฎระเบยีบในการเข้าใช้บรกิารและ 
ยมือปุกรณ์ในโรงครวัชมุชน	(หม้อ	จาน	ชาม	ช้อน	ฯลฯ)	โดยผูใ้ช้บรกิาร 
จะต้องลดการใช้พลาสตกิ	อปุกรณ์ทุกช้ินในโรงครัวจะไม่ใช้ถุงพลาสตกิ 
ในการจัดเก็บ	 โดยจะมถุีงผ้าท่ีตดัเยบ็โดยชุมชนใส่อปุกรณ์ในโรงครวัไว้ 
หากผูใ้ช้บรกิารท�าถงุผ้าหายจะต้องจดัหามาให้ใหม่เป็นถงุผ้าเท่านัน้
จะไม่รับถุงพลาสติก	รวมทัง้งานบญุบ้านใดทีใ่ช้อปุกรณ์จากโรงครวั
ปลอดถุง	จะขอความร่วมมือให้จดังานท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและ
ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงาน
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กำรใชซ้�้ำ	เป็นการสนับสนนุการน�าพลาสติกที่ใชแ้ล้วกลับมาใช้ใหม่	เช่น	ถุงพลาสติกที่ไม่เปรอะเปื้อนกน็�ามาเป็นถุงขยะ
ใช้ในบ้าน	 น�ามาใส่ผักและผลไม้ตามฤดูกาลเพื่อขายให้กับแม่ค้าท่ีเข้ามารับซ้ือผักภายในชุมชนเทศบาลต�าบลดงแดง	
จังหวัดร้อยเอ็ด	

วัสดุทดแทนพลำสติก	 โดยส่งเสริมการใช้ถุงผ้า	 ปิ่นโต	 
ที่สามารถใช ้ได ้หลายครั้ งในการซื้อสินค ้าในตลาด 
และร้านค้า	ตลอดจนส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้บรรจุภัณฑ์
จากธรรมชาติ	 เช่น	 ใบตอง	 ใบบัว	 เป็นต้น	 ลดการรับ 
และใช้พลาสติกครั้งเดียวท้ิง	 จุดเริ่มต้นตลาดสีเขียว 
ของเทศบาลต�าบลตรอน	จังหวัดอุดรดิตถ์	รวมถึงการผลิต
วัสดุทดแทนพลาสติก	 อย่างเช่นกรณีเทศบาลต�าบล 
ปางปะมุง	 จังหวัดนครสวรรค์	 ท่ีสนับสนุนการผลิตจาน 
รักษ์โลก	 โดยใช้กาบไผ่แห้งที่มีปริมาณมากในพื้นที ่
มาขึ้นรูปเป็นจานรักษ์โลก	และน�าไปผ่านกระบวนการอบ
ลดความชื้น	 ฆ ่าเชื้อก ่อนไปใส ่อาหารรับประทาน	 
ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดการใช้พลาสติกและการใช้โฟม	 
ลดปริมาณขยะท่ัวไปในชุมชน	 ยังเป็นการลดปริมาณ 
วัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนที่เขาหลวงหรือพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน 
ที่มักจะเกิดไฟไหม้ทุกปี

ข้อค้นพบ 
จากการลดขยะของกรณีต่าง	ๆ	เริ่มจากการชักชวน	ประชาสัมพันธ์	และขอความร่วมมือ	จากผู้น�าชุมชน	ผู้น�าท้องถิ่น	
และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ	 ด้วยการพูดคุย	 แลกเปลี่ยน	 
สร้างความเข้าใจ	 สร้างแรงจูงใจเชิงบวก	 แทนการสั่งการหรือการบังคับ	 ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดและจัดการ
ขยะมูลฝอย	 น�าไปสู่การด�าเนินงานซึ่งมีประโยชน์เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	 ท้ังในด้านรายได้เสริม	 ลดค่าใช้จ่าย	 



จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

54

กำรลดกำรใช้	ซึ่งเกิดจากการคิดไตร่ตรองก่อนใช้	 ตัดสินใจจากข้อมูลและความตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย	
ท�าให้ลดปรมิาณการใช้จากปัจจุบนัลง	ควบคุมปรมิาณการใช้ให้อยูใ่นสดัส่วนท่ีพอเหมาะ	โดยลดการใช้และบรโิภค
ทรัพยากรที่ไม่จ�าเป็นลง
กำรใช้ซ�้ำ	 เพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด	 โดยน�าพลาสติกมาใช้ซ�้าแทนการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง	 ซึ่งนอกจาก 
ช่วยลดการเกิดขยะมลูฝอยแล้ว	ยงัช่วยลดพลงังานในการผลิตพลาสตกิข้ึนมาใหม่และผลกระทบอืน่ท่ีเกิดต่อเนือ่ง
กำรมีวัสดุทำงเลือก	 หรือผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก	 ซ่ึงมีท้ังวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุท่ีย่อยสลายได้ง่าย	 
เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ	 และเป็นการสนับสนุนการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังการใช้วัสดุ 
ที่สามารถใช้ซ�้า	ๆ	ได้หลายครั้ง	อย่างเช่น	ถุงผ้า	ปิ่นโต	กล่องพลาสติกใส่อาหาร
กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ	 เทศบัญญัติ	 ข้อตกร่วม	 แนวปฏิบัติท่ีดีหรือมาตรการท่ีสนับสนุนการลดขยะมูลฝอย	 
ซึ่งให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	สนับสนุนการบริหารจัดการโดยชุมชน	ท้องถิ่น	และเอกชน

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
• การชักชวน	ประชาสมัพันธ์	และขอความร่วมมือของผูน้�าชุมชน	ผูน้�าท้องถ่ิน	และเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
	 ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ	ท�าให้ได้รับความร่วมมือในการลดและจัดการขยะ
• ประโยชน์ที่ได้รับเกิดขึ้นทันทีอย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งในด้านรายได้เสริม	ลดค่าใช้จ่าย	ปริมาณขยะลดลง	
• การใช้กระบวนการพดูคยุ	แลกเปลีย่น	สร้างความเข้าใจ	สร้างแรงจงูใจเชิงบวก	แทนการสัง่การหรอืการบงัคบัใช้เพยีงอย่างเดยีว
• วิสัยทัศน์	 การสนับสนุน	 และความร่วมมือที่เหมาะสม	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค	 
	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	และภาคีความร่วมมือภายนอก	

ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง	 โดยมีการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาค	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	 และภาคีความร่วมมือภายนอก	 ท้ังน้ี	 
การปรบัใช้องค์ความรูแ้ละรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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 ขยะรีไซเคิล	หมายถึง	ขยะมูลฝอย	ของเสีย	หรือวัสดุเหลือใช้	ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	โดยน�ามาแปรรูปเป็น
วัตถุดิบในกระบวนการผลิต	เช่น	ขวดพลาสติก	แก้ว	กระดาษ	กระป๋องเครื่องดื่ม	โลหะ	เหล็ก	เป็นต้น	หรือส่วนใหญ่ 
ก็คือขยะมูลฝอยท่ีขายได้	 ซึ่งสามารถน�าไปผลิตใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ	 มีมูลค่า	 ส่วนใหญ่จึงเป็นการเก็บรวบรวม	 คัดแยก	 
และจ�าหน่ายสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน

การด�าเนนิการเพิม่ประสทิธภิาพในการคดัแยกขยะรีไซเคลิแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 มหีลากหลายรูปแบบตามบรบิท 
และความต้องการของพืน้ที	่ซึง่มทีัง้ธนาคารขยะ	ตลาดนดัขยะ	ผ้าป่าขยะรไีซเคลิ	ศนูย์รวบรวมขยะรไีซเคลิ	และบรจิาค	
เป็นต้น	 การด�าเนินงานมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	 สนับสนุนให้ชุมชนรวบรวมและคัดแยกขยะรีไซเคิล
อย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด	ผ่านกระบวนการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	การสื่อสารประชาสัมพันธ์	
ตลอดจนการพัฒนาคู่มือ/เอกสารส�าหรับมอบให้ชุมชนไว้เป็นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล

การคัดแยกขยะมูลฝอย

องค์ความรู ้ส�าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิล	 
เช่นกรณีธนาคารขยะวันเดียว	 ซึ่งมีหลายพื้นที่ด�าเนินการ	 ท้ังรูปแบบ 
ธนาคารขยะชุมชน	 ธนาคารขยะโรงเรียน	 และกองทุนขยะรีไซเคิล	 
โดยธนาคารขยะวนัเดียว	 บรหิารจดัการเหมือนกับธนาคารขยะท่ัวไป 
คือ	ให้สมาชิกชุมชนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารฯ	และน�าขยะมาฝาก
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับอาสาสมัครจากชุมชนท�าการคดัแยก	 
ชั่งน�้าหนักขยะ	 และค�านวณเป็นเงิน	 แล้วบันทึกลงสมุดคู ่ฝาก	 แต่จะ 
แตกต่างจากธนาคารขยะทั่วไปคือ	 จะประสานให้ร้านรบัซือ้ของเก่า 
มารับซื้อในวันเดียวกันเลย	 คล้ายกับตลาดนัดขยะ	 ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาสถานที่พักขยะของเทศบาลต�าบลสิเกา	จังหวัดตรัง
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...	ธนาคารขยะช่วยให้คนในชุมชนมีเงินเก็บ	โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ต้องขอเงินลูกหลาน	 
มีเงินไปพบหมอ	จ่ายค่ายา	อย่างเช่นคุณยาย	(คุณแม่)	ก็เอาขยะมาฝากทุกครั้ง	และมีเงินเก็บ
ไม่ต้องขอเงินลูกหลาน	...

ปิยะวรรณ	คนเที่ยง	ผู้น�าชุมชนประชาอุทิศ

ส่วนกลวิธีและเครื่องมือสนับสนุนชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย	 
ได้แก่	 อุปกรณ์คัดแยก	 เช่น	 ตะแกรงแยกขยะรีไซเคิล	 รถรุนรับซื้อ
ขยะรีไซเคิล	เป็นต้น	โดยมีนวัตกรรมน่าสนใจ	คือ	นวัตกรรม	3	ห่วง
ทองค�า	 เป็นอุปกรณ์คัดแยกขยะรีไซเคิลของเทศบาลต�าบล 
พระแท่น	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ลักษณะเป็นถุงตาข่ายทรงกระบอก 
และมีเหล็กม้วนเป็นวงกลมลักษณะคล้ายห่วงใช้ในการคัดแยก 
ขยะรีไซเคิลในครัวเรือน	 และการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกส่งเสริมให้
ชมุชนคดัแยกขยะมลูฝอยเหน็ประโยชน์และคณุค่าของขยะรไีซเคลิ	 

รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงในการด�ารงชีวิต	 เช่น	 กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล	 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์	 ขยะรีไซเคิล 
แลกไข่	แลกข้าวสาร	ขยะแลกบุญ	เป็นต้น	กรณีน่าสนใจ	คือ	กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล	ในการสมัคร
สมาชิกกองทุนครั้งแรกจะมีค่าสมัคร	 300	 บาท	 หลังจากนั้นสมาชิกจะต้องคัดแยกขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกองทุน	 
ทุกวันที่	 15	ของเดือน	หากสมาชิกไม่ได้น�าขยะรีไซเคิลมาขายเกิน	3	 เดือนติดกันจะเสียสิทธิในการคุ้มครอง	 เป็นต้น	 
ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 จังหวัดสิงห์บุรี	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	 จังหวัดลพบุรี	 เทศบาลต�าบล
พระแท่น	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เทศบาลต�าบลสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 เทศบาลต�าบลดงแดง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท่ีสร้าง 
แรงจูงใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยการจัดตั้งกองทุนขึ้น	

นอกจากนั้น	 ยังมีการส่งเสริมการน�ามาใช้ใหม่โดยการแปรสภาพสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่	 เช่น	 นวัตกรรมไม้กวาด 
ขวดพลาสติก	 การน�าขยะรีไซเคิลมาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ใช้ได้จริงและขายได้	 โดยชุมชนในเทศบาลต�าบลบางประมุง	 
จังหวัดนครสวรรค์	 น�าพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑ์ขวดน�้าหรือพลาสติก	 PET	 ขนาดขวดลิตร	 มาตัดเป็นเส้นๆ	 
ท�าเป็นไม้กวาดพลาสติก	สร้างรายได้ให้กับชุมชนและลดปริมาณขยะมูลฝอย
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 ขยะทัว่ไป	หมายถึง	ขยะมลูฝอย	ของเสยีประเภทอืน่	ๆ	นอกเหนอืจากขยะอนิทรีย์	ขยะรไีซเคลิ	ขยะอนัตราย	มลีกัษณะ 
ทีย่่อยสลายยากและไม่คุม้ค่าส�าหรบัการน�ามากลบัมาใช้ใหม่	เช่น	ห่อพลาสตกิใส่ขนม	เปลอืกลกูอม	ถงุขนม	ถงุพลาสตกิ	
ซองหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร	เครื่องอุปโภคบริโภค	ซองบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	หลอดเครื่องดื่ม	เป็นต้น	

ปัจจุบันการจัดการขยะทั่วไปสามารถท�าได้มากขึ้น	จากเดิมจะต้องเอาไปฝังกลบเท่านั้น	ปัจจุบันสามารถน�าขยะทั่วไป
หรือขยะพลาสตกิทีย่ากต่อการก�าจัดผ่านกระบวนการแปรรปูเป็นเช้ือเพลิง	 RDF	พลงังานไฟฟ้า	น�า้มนัเชือ้เพลงิ	นวตักรรม	 
Upcycling	 ฯลฯ	แต่ต้องมกีารคัดแยกออกจากขยะมลูฝอยประเภทอืน่	 ๆ	 โดยเฉพาะขยะอนิทรย์ี	 เพื่อไม่ให้มีความช้ืน	 
และต้องผ่านการท�าความสะอาดระดับหนึ่ง	 ตลอดจนจะต้องรวบรวมให้ได้ปริมาณมากพอสมควร	 เพือ่ให้คุม้ค่ากับการ 
ขนส่งและการจดัการ	การจดัการขยะทัว่ไปจงึต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างรฐั	 ท้องถิน่	 ชมุชน	และเอกชนเพ่ือให้สามารถ 
จดัการได้ครบวงจรและคุ้มค่าต่อการขนส่งและบรกิาร	 การด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงึเน้นการจัดเก็บ 
รวบรวม	ส่งเสรมิการลดการเกดิขยะมลูฝอย	ตลอดจนสนับสนนุวสัดอุุปกรณ์ในการคดัแยกและเกบ็ขน	

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะทั่วไป

กรณน่ีาสนใจ	คอื	การน�าขยะท่ัวไปประเภทถุงพลาสตกิ	 ถุงนม	 ถุงเคลอืบเงาต่าง	ๆ	 
(ถงุขนม	ถงุน�า้ยาปรบัผ้านุม่	ฯลฯ)	เปลอืกลกูอม	หลอดเครือ่งดืม่	ฯลฯ	ในพืน้ทีเ่ทศบาล 
ต�าบลยโุป	 จงัหวดัยะลา	มาเพิม่คณุค่าโดยท�าเป็นพลาสอิฐ	 (Eco-brick)	 โดยล้าง 
ให้สะอาด	ผึง่ให้แห้ง	ตดัเป็นชิน้เลก็	ๆ	อดัลงขวดพลาสติกให้แน่นน�าไปใช้แทนอิฐ
ในการก่อสร้างโดยใช้ปูนซีเมนต์เป็นตวัประสานและเพิม่ความแข็งแรง	หรอืทางเดนิ
กรุบกรอบ	 (อิฐตัวหนอน)	 ของเทศบาลต�าบลปัถวี	 จังหวัดจันทบุรี	 เริ่มจากท�า 
ความสะอาดพลาสตกิให้เรยีบร้อยจากนัน้น�าไปตดัให้เป็นชิน้เลก็	ๆ 	ขนาดประมาณ	
1	 เซนติเมตร	 ผสมกับทราย	3	 ส่วน	และปนูซีเมนต์	1	 ส่วน	ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากนั 
จากน้ันเทลงแบบพมิพ์	 เอาไปตากแดดให้แห้ง	 สามารถน�ามาใช้แทนอฐิทางเดนิท่ีมี 
ความสวยงาม	ราคาถูก	และมีน�้าหนักเบา	เพราะมีส่วนผสมของพลาสติก

Upcycling	ไอเดียรักษ์โลกที่หลายประเทศให้ความส�าคัญ	ซึ่งเป็นการน�าของเหลือใช้ที่ก่อนจะถูกทิ้งให้เป็นขยะ
มาแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้น	ลดการผลิตของใหม่	และใช้ทรัพยากรเดิมให้คุ้มค่ามากที่สุด...
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	นอกจากการ	Upcycling	น�าขยะมลูฝอยมาแปลงให้เป็นผลติภณัฑ์ใหม่
ทีมี่คณุภาพดข้ึีน	การน�าของเหลอืใช้หรอืของท่ีจะท้ิงเป็นขยะมาประดษิฐ์ 
เป็นผลติภณัฑ์ใหม่กย็งัได้รบัความนยิมและใช้ได้จรงิ	อย่างเช่นนวตักรรม	
ร่มจากถุงผลติภณัฑ์ของครัวเรอืนต้นแบบองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่างาม 
จงัหวดัสงิห์บุร	ี ท่ีได้น�าถุงผลติภณัฑ์น�า้ยาปรบัผ้านุม่	 ซ่ึงปกตจิะต้องถูกท้ิง 
เป็นขยะทัว่ไป	 ด้วยไม่คุม้ค่าต่อการรไีซเคลิ	 รวบรวมมาล้างท�าความสะอาด 
และตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม	 เย็บเป็นผืน	 ประกอบท�าเป็นร่มกันแดด 
กนัฝน	มลีวดลายทีส่วยงามและกลิน่หอมจากน�า้หอมในผลติภณัฑ์	 รวมทัง้ 
การส่งเสริมการท�าหุ่นปลาจากขวดพลาสติกหรือซองกาแฟใช้ตกแต่ง 
ในงานเทศกาลกินปลาประจ�าปีจังหวัดสิงห์บุรี	 เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความตระหนกัให้แก่นกัท่องเทีย่วและประชาชนในพืน้ที	่และการผลติสือ่
การเรยีนการสอนจากกล่องนมและซองบรรจภุณัฑ์ในโรงเรยีน	ซึง่นอกจาก
จะเป็นสื่อการเรียนการสอนส�าหรับเด็กนักเรียน	 ยังเป็นการสื่อสารให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของขยะมูลฝอย				

รวมทัง้ได้มกีารรวบรวมขยะทัว่ไป	เช่นเดยีวกบักรณเีทศบาลต�าบลสงัคม	
จังหวัดหนองคาย	 ได้สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ชุมชนคัดแยกและล้าง 
ถุงพลาสติก	พลาสติกหุ้มแพ็กน�้าแข็ง	ถุงขนม	และอื่น	ๆ	แลกกับคูปอง
ของรางวัลต่าง	 ๆ	 ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อน�าเข้าเครื่อง 
อดัก้อนพลาสตกิส่งจ�าหน่ายให้กับร้านรับซ้ือของเก่าต่อไป	แต่การจ�าหน่าย 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ	19	ท�าให้หลายท้องถิน่
ประสบปัญหาร้านรบัซือ้ปิดตัวหรอืหยดุรบัซ้ือ	จงึมกีารแก้ปัญหาโดยน�า
ก้อนพลาสตกิมาใช้ประโยชน์แทน	เช่น	โรงเรยีนบ้านดงบุญนาค	ในพืน้ที่
เทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	จงัหวดัพะเยา	ได้น�าก้อนพลาสตกิทีต่กค้างอยู่
ในเทศบาล	มาเป็นส่วนประกอบหลกัในการท�าท่ีนัง่พกัผ่อน	จดุแลนด์มาร์ก 
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	 โดยใช้ปูนซีเมนต์ฉาบห่อก้อนพลาสติก 
เพิ่มความแข็งแรงและท�าเป็นรูปทรงต่าง	ๆ	ที่สวยงามน่าใช้	เป็นต้น
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 ขยะอันตรายหรือที่เรียกว่าขยะพิษ	 เป็นขยะมูลฝอยที่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
มากทีส่ดุ	ซึง่มีอยูท่ัง้ในบ้านเรอืน	ทีพ่กัอาศัย	อาคารส�านกังาน	ร้านอาหาร	และร้านค้าต่าง	ๆ	ได้แก่	บรรจุภณัฑ์ท่ีปนเป้ือน 
วตัถหุรอืสารเคมีอนัตรายชนดิต่าง	ๆ 	เช่น	กระป๋องสเปรย์	ขวดน�า้มนัเครือ่ง	ขวดน�า้ยาล้างห้องน�า้	ขวดน�า้ยาทาเลบ็	ฯลฯ	
และผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว	เช่น	แบตเตอรี่หมดอายุ	หลอดไฟ	ยาหมดอายุ	เป็นต้น	

การจัดการขยะอันตรายจ�าเป็นต้องมีระบบการจัดการอย่างถูกวิธี	 เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	อาทิ	มลพิษต่อแหล่งน�้า	พื้นดิน	และอากาศ	
การบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนมุ่งเน้นการคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ	 แล้วรวบรวมไว้ในจุด 
ที่เหมาะสม	รอการเก็บรวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แล้วส่งบริษัทเอกชนก�าจัดอย่างถูกต้อง	

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย

การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้โครงการ
จึงเน้นการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดแยกขยะอันตราย 
เช่น	 จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน	 ศาลาตู ้แดง	 ตะแกรง 
ขยะอันตราย	 ตู้ขยะอันตรายเคลื่อนท่ี	 เป็นต้น	 กรณีน่าสนใจ	
ได ้แก ่ 	 ตู ้ขยะอันตรายเคลื่อนท่ีของเทศบาลต�าบลป ัถว	ี 
จังหวัดจันทบุรี	 เป็นการแก้ปัญหาให้กับสมาชิกชุมชนท่ีอยู ่ 
ห่างไกลจากจุดทิ้งขยะอันตรายที่เดิมตั้งไว้ที่ส�านักงานเทศบาล
เทศบาลจึงติดตั้งตู ้ขยะอันตรายเคลื่อนท่ีไว้ในช่องด้านล่าง 
ของรถเก็บขยะ	 ชุมชนสามารถน�าขยะอันตรายท้ิงใส่ถุงสีส้ม 
น�ามาวางไว้ข้างถังขยะท่ัวไปเพื่อให้รถเก็บขยะน�าไปรวบรวมไว้	
ณ	พื้นที่พักขยะอันตรายต่อไป
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รวมทั้งการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 การสื่อสารประชาสัมพันธ์	 ผ่านเสียงตามสาย	 ผู้น�าชุมชน	 เพื่อให้ชุมชน 
สามารถคัดแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธี	 ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก	 สนับสนุนชุมชนคัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่น	 ๆ	 แล้วน�ามาส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	 ขยะอันตรายแลกไข่	 
แลกเมล็ดพันธุ์ผัก	 ทั้งนี้	 พบว่า	 การน�าขยะอันตรายมาแลกไข่หรือสิ่งของต่าง	 ๆ	 เป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนินงาน 
ให้เกิดความต่อเนื่องของหลายพื้นที่	 ด้วยขยะอันตรายไม่มีมูลค่า	 ท�าให้ไม่มีงบประมาณหมุนเวียนมาจัดซื้อไข่ 
หรือสิ่งของให้ชุมชนเอามาแลกได้	 หลายพื้นที่มีการยกเลิกกิจกรรมนี้หรือแก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นขยะรีไซเคิลแลกไข ่
หรือสิ่งของต่าง	ๆ	แทน	เช่น	เทศบาลต�าบลสิเกา	จังหวัดตรัง	ได้มีการน�าขยะรีไซเคิลมาแลกข้าวสาร	เป็นต้น

	...	ถึงแม้ขยะอันตรายแลกไข่จะยกเลิกไปแล้ว	แต่พวกเราเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้น 
ให้เราแยกขยะอันตรายได้ถูกต้องเพราะขยะอันตรายนั้นมีสารพิษ	สารเคมี	หากเราไม่แยก
ออกมาและทิ้งปะปนในธรรมชาติ	จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตเรา	...	

อุบลรัตน์	ฐิติโภคา	ผู้แทนชุมชน
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 การคดัแยกขยะมลูฝอยต้นทาง	เป็นจดุเริม่ต้นวงจรการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน	ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยจ�าเป็นต้องมีการจัดการและส่งเสริมให้เกิดการ 
คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ง่ายส�าหรับการน�าไปผ่านกระบวนการต่าง	ๆ	และสร้างมูลค่าเพิ่ม

การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	ๆ 	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในครัวเรอืน	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อ	เช่น	การคัดแยกขยะอินทรย์ีน�าไปท�าน�า้หมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ	ใช้เลีย้งสตัว์	คดัแยก 
ขยะรีไซเคิลน�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้และ/หรือน�าไปประดษิฐ์เป็นตะกร้า	กระเป๋า	หมวก	 เพิม่มลูค่าให้เศษขยะมลูฝอย	 
คดัแยกขยะอนัตราย	น�าไปแลกไข่	ข้าวสาร	เป็นต้น	เมือ่คดัแยกขยะมลูฝอยทัง้	3	ประเภทนีอ้อกมาแล้วกจ็ะเหลอืเฉพาะ
ขยะทัว่ไป	ท�าให้การจัดการสะดวกและง่ายขึน้	 โดยใช้เทคนคิการลดถงัขยะมลูฝอย	ก�าหนดเป็นถนน/ชมุชนปลอดถงั	จากนัน้ 
นดัวนันดัเวลาเพือ่เกบ็ขนขยะมลูฝอย	ตลอดจนสนับสนนุวสัดอุปุกรณ์เพือ่รองรบัการคดัแยกขยะมลูฝอย	ตะแกรงแยกขยะ 
สถานีคัดแยกขยะ	รวมทั้งการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	

	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะที่ต้นทาง

การเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีมเก็บขยะ	 ให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุน 
การจัดการขยะมูลฝอยจริง	 นโยบายการจัดการขยะท่ัวไปของ
เทศบาลต�าบลปัถว	ี จังหวดัจันทบุร	ี โดยก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีม 
เกบ็ขยะมลูฝอยทีส่งูกว่าพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยและเป็นกลยุทธ์ให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา	
หากไม่มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้ง่ายและสะดวกต่อ 
การจัดการ	 ก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีสูงเพื่อบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่ชุมชนช่วยกันสร้างขึ้น

...	ช่วงแรกที่มีการปรับค่าธรรมเนียม	จะมีเสียงต่อต้านจากชุมชน	แต่ทางเทศบาลก็ได้สร้างความเข้าใจ
ชุมชน	โดยการท�าประชาพิจารณ์	แจ้งข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการในการจัดการ
ขยะมูลฝอย	รวมถึงชี้แจงงบประมาณที่เทศบาลจะต้องแบกรับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	...

อรัญ	พงศ์ศักดิ์	นายกเทศมนตรีต�าบลปัถวี
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การจัดการขยะมูลฝอยแบบกระจายศูนย์	 ผ่านกระบวนการ 
Matching	 Junk	 หรือการจับคู ่ผู ้สร ้างขยะมูลฝอยกับผู ้ใช  ้
ประโยชน์ต่อจากขยะมูลฝอย	 เช่น	 ร้านอาหาร	 ซึ่งเป็นผู้สร้าง 
ขยะอินทรีย์จับคู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	 ผู้ประกอบการโรงแรม 
ซึ่งเป็นผู้สร้างขยะท่ัวไปประเภทซองกาแฟ	 โอวัลติน	 จับคู่กับ 
กลุ ่มสตรีและผู ้สูงอายุ	 (กลุ ่มประดิษฐ์กระเป๋าสาน)	 เป็นต้น	 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู ้สร้างขยะมูลฝอยส่งต่อขยะมูลฝอย
โดยตรงกับผู้ใช้ประโยชน์

กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	ไปพร้อม	ๆ	กับการด�าเนินกิจกรรม	ซึ่งทุกพื้นที่มีการใช้ข้อมูลและปัญหาในพื้นที่
มาน�าเสนอแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่าย	 ผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการเป็นที่ยอมรับ
จากชุมชนและท้องถิ่น	 ท�าให้ให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย	
และยินดีปฏิบัติหรือร่วมกิจกรรมด้วยความสมัคร

ข้อค้นพบ 
จากการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง	 ๆ	 มีการสร้างแรงจูงใจหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยก 
ขยะมลูฝอย	ทัง้ในรปูแบบกองทนุเพิม่ความมัน่คงให้คณุภาพชวีติของประชาชนในชมุชน	การให้รางวลัหรอืสิง่ตอบแทน	
จูงใจให้เอาขยะมูลฝอยมาแลก	 นอกจากนี้	 หลายพื้นที่ยังมีมาตรการเชิงบังคับและควบคุม	 เช่น	 การเพิ่มอัตรา 
ค่าธรรมเนียม	 การก�าหนดกฎกติกาและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน	 โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและการด�าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 ไม่ถึงกับบังคับอย่างเด็ดขาด	 เป็นเพียงเชิงบังคับ 
ให้ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่	จนกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม	เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส�าเร็จ	ทั้งนี้	การปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
• การสร้างแรงจงูใจเชงิบวกให้ชมุชนคดัแยกขยะมลูฝอยอย่างถกูวธิ	ี ช่วยเพิม่มลูค่าและท�าให้เกดิการน�าไปใช้ประโยชน์ 
	 ได้อย่างเหมาะสม
• การสือ่สารทีเ่ข้าใจง่าย	ท�าให้ชมุชนเข้าใจและตระหนักถึงคณุค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะมูลฝอย	
• การเกบ็รวบรวมและพัฒนาฐานข้อมลู	เพ่ือใช้ในการก�าหนดแนวทางการจดัการและวางแผนงบประมาณอย่างเหมาะสม
• การมีเป้าหมายร่วมกนัในการบรหิารจัดการขยะและสิง่แวดล้อมในชุมชนและท้องถ่ิน	
• ผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการเป็นท่ียอมรับจากชุมชนและท้องถ่ิน	 มีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสถานการณ ์
	 และนโยบายการจัดการขยะมลูฝอยของท้องถ่ิน	เรยีนรู้	และน�านวตักรรมใหม่มาปรบัใช้

กำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงบวก	 ควบคู่กับการใช้มาตรการเชิงบังคับ	 เพื่อผลักดันให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย	 
ขณะเดียวกันก็มีกลวิธีในการจัดการขยะมูลฝอย	 เพื่อควบคุมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน	 
รวมทั้งมาตรการทางสังคมที่ต้องปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการและวางแผนงบประมาณ
อย่างเหมาะสม	 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการด�าเนินงานในการบริหารจัดการขยะ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่นเป็นระยะ	ๆ	
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 การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน�าไปก�าจัด	ณ	 ปลายทาง	 
ด้วยขยะอินทรีย์มีปริมาณมากกว่าร้อยละ	 50	 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด	 การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย ์
สามารถท�าได้ทัง้การใช้ประโยชน์โดยตรง	เช่น	ใช้เลีย้งสตัว์หรอืถงัข้าวหม	ูใช้เลีย้งไส้เดอืน	เป็นต้น	และการใช้ประโยชน์
โดยอ้อมผ่านการแปรสภาพ	เช่น	ปุ๋ยหมัก	น�้าหมักชีวภาพ	ก๊าซชีวภาพ	เป็นต้น	ซึ่งจะต้องมีภาชนะรองรับหรือสถานที่
รองรับ	ได้แก่	เสวียน	ตะแกรง	วงซีเมนต์	ถัง	

การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง	 ๆ	 มีท้ังการใช้ประโยชน์โดยตรง	 น�าไปเลี้ยงสัตว์	 (สุกร	 เป็ด	 ไก่	 
สุนัข	 ฯลฯ)	 ในครัวเรือน	 ส่งให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์	 เช่น	ฟาร์มไก่/สุกร	บ่อเลี้ยงปลา	 เป็นต้น	 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร	 เศษเนื้อสัตว์จากครัวเรือน	 ตลาดสด	 ร้านอาหาร	 เป็นต้น	 และเลี้ยง
ไส้เดือน	 ซึ่งมีทั้งระดับครัวเรือนและโรงเรือนขนาดใหญ่	 โดยเป็นขยะอินทรีย์ประเภทเปลือกผลไม้	 เศษผัก	 
และเศษอาหารที่ไม่มีรสจัดจากครัวเรือน	ตลาดสด	ร้านอาหาร	ฯลฯ	

การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย

กรณีน่าสนใจ	 ได้แก่	 ฟาร์มไส้เดือน	 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	 
จังหวัดอุบลราชธานี	 ท่ีน�าขยะอินทรีย์จากตลาดสด	 ห้างสรรพสินค้า	 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเศษผกัและผลไม้มาเลีย้งไส้เดอืน	การด�าเนินงานดงักล่าว
สามารถก�าจัดเศษอาหารจากผู้ประกอบรายใหญ่ในเขตเทศบาลได้
ประมาณ	 1,000	 กิโลกรัม/เดือน	 หรือการเลี้ยงไส้เดือนในครวัเรอืน	 
ของครัวเรือนน�าร่องเทศบาลต�าบลไผ่กองดิน	 จังหวัดสุพรรณบุร ี
ซึง่ปุย๋ไส้เดอืนทีไ่ด้จากการเลีย้งไส้เดอืนสามารถใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ทีป่ลกู
ในบ้าน	หรือจ�าหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือน	หรือหมักเป็นน�้าหมักมูลไส้เดือนได้	
หรอืถ้าน�าไส้เดอืนไปขยายพนัธุก์ส็ามารถน�าไปใช้เล้ียงในภาชนะอืน่	จ�าหน่าย 
ให้กบับ่อตกปลา	หรอืฟาร์มเลีย้งไก่	 ต่อยอดเป็นรายได้เสรมิให้กบัครวัเรอืน 
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...	ไส้เดือนที่ลุงเลี้ยง	เริ่มต้นมาจากโครงการสนับสนุนจากนั้นก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อย	ๆ	การเลี้ยง
ไส้เดือนจะต้องดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ	เศษผักเศษอาหารที่เอาให้กินจะต้องไม่ขาดและจะต้อง
ไม่มีรสจัด	เพราะถ้ามีรสจัดไส้เดือนกินไปแล้วจะตาย	...																																		

ประจวบ	กลั่นศรี		ผู้แทนชุมชน

การใช้ประโยชน์โดยอ้อมเป็นการน�าเอาขยะที่ย่อยสลายได้มา 
แปรสภาพโดยวิธีการหมัก	 อาศัยกระบวนการทางชีววิทยา 
ของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรียวัตถุ	 กลายเป็นปุ๋ยหมัก	 
น�้าหมักชีวภาพ	 ก๊าซชีวภาพ	 ขยะอินทรีย์ท่ีน�ามาใช้มีทั้งประเภท 
เศษอาหาร	 เปลือกผลไม้	 เศษผัก	 เศษเน้ือสัตว์	 เศษใบไม้	 กิ่งไม	้ 
จากครัวเรือน	 สถานประกอบการ	 ตลาดสด	 ร้านอาหาร	 ฯลฯ	 
เช่น	นวัตกรรม	Key	Hole	Garden	นวัตกรรมของชุมชนในพื้นที่
เทศบาลต�าบลพระแท่น	 จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นการปลูกพืชผัก 
และหมักปุ๋ย	 ในจุดเดียวบนฐานรองที่เป็นลักษณะของก้อนเค้ก 
ที่ตัดออก	 1	 ชิ้น	 เพื่อให้สามารถใส่เศษอาหารตรงจุดศูนย์กลาง 
และอากาศถ่ายเทจนสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุย๋ตามธรรมชาติ
ให้กับพืชผักที่ปลูกไว้โดยรอบ	เป็นต้น

ปุ๋ยเทกองจากเครือกล้วย	 เทศบาลต�าบลสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 
ได้ร่วมกับกลุ่มกล้วยตากแม่อารักษ์น�าเศษเครือกล้วยมาท�าเป็นปุ๋ย
เทกองในพ้ืนที่สวนยาง	 โดยเครือกล้วยจะช่วยกักเก็บความชุ่มช้ืน 
ให้กับสวนยาง	ช่วยเพิม่ผลผลติ	รวมท้ังเป็นอาหารให้ไก่และสตัว์เลีย้ง
ที่เกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่สวนยาง
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ทั้งนี้	 การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์	 องค์กรปกครองท้องถ่ินต่างให้ความส�าคัญด้วยตระหนักดีว่าหากสามารถ 
คัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยประเภทอื่นได้แล้ว	 การจัดการขยะมูลฝอยที่เหลือไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิล	
ขยะทั่วไป	 และขยะอันตรายก็ท�าได้ง่ายขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยก็จะลดลงไปด้วย	 ฉะนั้น	 ประเด็นองค์ความรู ้
ในการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์จึงเป็นประเด็นท่ีทุกพื้นท่ีมีการด�าเนินงานท่ีประสบผลส�าเร็จและเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี	 สามารถลดปริมาณขยะชุมชนก่อนน�าไปก�าจัด	ณ	 ปลายทางได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยกิจกรรมหลักๆ	 ที่ทุก 
ท้องถิ่นน�าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ	 ปุ๋ยไม่กลับกอง	 รวมท้ังการแปรรูปเป็นปุ๋ย 
อัดเม็ด	 เพ่ิมมูลค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกขึ้นของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลตรอน	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 
หรือจะเป็นน�้าหมักชีวภาพ	 ถังหมักรักษ์โลก	 ถังกรีนโคน	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการพัฒนาต้นแบบก๊าซชีวภาพ 
จากเศษอาหารในครัวเรือน	 ซึ่งเป็นความร่วมมือของเทศบาลต�าบลสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 กับส�านักงานเกษตร 
อ�าเภอสังคม	 ในการเก็บรวบรวมเศษอาหารจากสถานประกอบการที่พัก/โรงแรมและร้านค้าในพื้นท่ี	 ซึ่งไม่มีพื้นที ่
ในการจัดการขยะอินทรีย์	จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ามาบริหารจัดการต่อ

...ปัจจัยส�าคัญส�าหรับท�าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	คือ	การเลือกสถานที่ให้เหมาะสม
กับวิธีการท�าปุ๋ยหมัก	หากก�าจัดขยะอินทรีย์ด้วยวิธีการหมักจ�านวนมากควรเป็นชุมชน
ที่มีพื้นที่ว่าง	แต่หากเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นหรือเป็นสังคมเมือง	ควรเลือกท�า
ในครัวเรือนตนเองและใช้อุปกรณ์ที่มีฝาปิดมิดชิด	หรือท�าในลักษณะของการรับบริจาค
และน�าไปรวมกันหมัก	ณ	พื้นที่ว่างอื่น	ๆ	ทั้งนี้	ต้องระวังการรบกวนจากสัตว์เลี้ยง
และแมลงพาหะน�าโรคด้วย...
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กำรคัดแยกและรวบรวมขยะอินทรีย์ส�ำหรับเป็นอำหำรสัตว์	 เนื่องจากขยะอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร 
ที่สัตว์กินได้	 ดังนั้นพื้นที่หรือสถานประกอบการที่มีปริมาณขยะอินทรียจ�านวนมากและไม่สามารถจัดการ 
ได้เอง	 จึงมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือผู้ท่ีต้องการเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์	 เช่น	 หมู	 ไก่	 
ปลา	เป็นต้น	โดยท�าการคัดแยกและรวบรวมไว้ให้		
กำรแปรรปูขยะอนิทรย์ีให้สะดวกกับกำรใช้งำน	และเป็นการเพิม่มลูค่าในการจ�าหน่าย	ซึง่ช่วยสร้างรายได้เสรมิ
ให้กับครัวเรือน	 เช่น	 การน�าปุ๋ยหมัก	 ที่ได้จากการหมักโดยไม่พลิกกลับกอง	 น�ามาท�าเป็นปุ๋ยอัดเม็ดส่งขาย 
สร้างรายได้	
กำรตั้งกฎกติกำในกำรคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์	 เพื่อควบคุมปริมาณขยะอินทรีย์และลดปัญหา 
การบริหารจัดการ	 เช่น	 การเพ่ิมอัตราค่าเก็บและก�าจัดขยะอินทรีย์กับกลุ่มผู้ประกอบการเอกชนในพ้ืนที	่ 
หรือการก�าหนดเงื่อนไขการบริหารจัดการ	ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการก็จะมีบทลงโทษ	
กำรมีข้อมูลและก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดขยะอินทรีย์	 แม้ยังด�าเนินการเพียงไม่กี่พื้นที่	 แต่เห็นผลจาก 
การลดลงของขยะอินทรีย์ที่ชัดเจน	 สามารถวัดผลได้	 โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอินทรีย์	 โดยให้ 
ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการโดยชมุชนเป็นฐาน	ส่งเสรมิให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
และคณะท�างาน	ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้การสนับสนุน		

ข้อค้นพบ 
จากการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง	 ๆ	 มีการสร้างแรงจูงใจหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ 
ซ่ึงขยะอินทรีย์เกิดขึ้นในทุกที่และทุกวันท�าให้มีปริมาณมากในแต่ละวัน	 โดยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร	 เศษผักผลไม้	 
และกิง่ไม้ใบไม้	หากไม่ท�าการคดัแยกไปใช้ประโยชน์จะท�าให้ขยะรไีซเคิลมกีารปนเป้ือนและไม่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ด้วย	
รวมถงึสร้างความร�าคาญและเป็นแหล่งพาหะน�าโรค	หากปนเป้ือนลงสูแ่หล่งน�า้ท�าให้น�า้เน่าเสยี	การด�าเนนิงานในพืน้ที่
ต่าง	 ๆ	 จึงมีการคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์ตามความต้องการของชุมชน	 ท้ังนี้	 การปรับใช้องค์ความรู้และ 
รูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
• รปูแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบับริบทในพืน้ที	่สอดคล้องกบัสถานการณ์และปัญหาในชุมชน
• การน�าผลติภณัฑ์	(น�า้หมัก	ปุย๋หมักและก๊าซชีวภาพ)	ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกบับรบิทพืน้ท่ี
	 และความต้องการของชมุชน	
• การมีส่วนร่วมของชุมชน	 ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นฐาน	 ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
	 ในการเป็นคณะกรรมการและคณะท�างาน
• นโยบาย	 วสิยัทศัน์	 ของผูบ้รหิารท้องถิน่	 ทีใ่ห้ความส�าคญักบัการจดัการขยะมลูฝอยเป็นภารกจิส�าคญั	ตัง้เป้าหมาย 
	 ชดัเจนในการบริหารจัดการ
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ส่วนที่	4
องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอย

ความร่วมมือ

สื่อสาร

กลไกขับเคลื่อน

ขยายผล

ข้อตกลง

zero waste
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 จากการด�าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	สามารถรวบรวม	วิเคราะห์	
และสังเคราะห์ได้หลากหลาย	 ซึ่งจ�าแนกได้ทั้งหมด	 8	 ประเด็น	 ครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสาร	 การบริหารจัดการ	 
และกลไกความร่วมมือ	ดังนี้

 การสื่อสาร
	 1)	 การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก

 การบริหารจัดการ
	 2)	 การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
	 3)	 การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล
	 4)	 การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
	 5)	 การขยายผลต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

 กลไกและความร่วมมือ
	 6)	 การพัฒนาความร่วมมือชุมชน	รัฐ	และเอกชน	
	 7)	 การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการ
	 8)	 การส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
 



จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

72

 การสื่อสารช่วยให้รับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล	การสื่อสารที่ดีต้องอาศัยผู้ส่งสารต้องมีทักษะในการสื่อสาร	มีความรู้
ในเรื่องนั้น	ๆ	สารหรือข้อมูลต้องมีความชัดเจน	ถูกต้อง	และเชื่อถือได้	เลือกช่องทางในการสื่อสารที่เข้าถึงผู้รับสารได้ 
โดยง่าย	ชัดเจน	และผู้รับสารเองต้องพร้อมที่จะรับรู้	และไม่อคติต่อผู้ส่งสารหรือข้อมูล

การส่ือสารทีเ่กดิขึน้ภายใต้การด�าเนนิงานโครงการฯ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 ส่วนใหญ่เป็นการอบรมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	 ตลอดจนการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกวิธี	 เพื่อให้ง่ายต่อ
การก�าจดัและน�ากลบัไปใช้ประโยชน์	รวมทัง้การจัดกจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่ให้เกดิทกัษะและการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต
และการปฏิบัติจริง		

การสือ่สารเพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละความตระหนกั

การสื่อสาร

อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 ด้วยการจัดการขยะมูลฝอย
ถูกก�าหนดเป็นวาระแห่งชาติ	 จึงมีการสื่อสารจากหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบเป็นระยะ	ๆ 	เพือ่เร่งช่วยกนัจดัการและแก้ปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งเป็น
หน่วยปฏิบัติส�าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย	 นอกจากจะ
ด�าเนินภารกิจในการรวบรวม	จัดเก็บ	และก�าจัดขยะมูลฝอย	
ยังให้ความส�าคัญกับการอบรม	 สื่อสาร	 เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและความตระหนกัให้กบัประชาชน	ซึง่มทีัง้อบรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	 การคัดแยกขยะมูลฝอย 
อย่างถูกวิธี	 และฝึกอบรมการน�าของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
ใหม่ให้คุ้มค่าก่อนทิ้งเป็นขยะมูลฝอยโดยประดิษฐ์เป็นของใช้	
ของตกแต่ง	และสื่อการเรียนการสอน						
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กำรสือ่สำรเคลือ่นทีด้่วยรถแห่ขยะ	 ซึง่รถเก็บขยะตดิล�าโพงเป็นเครือ่งมอืการสือ่สารทีส่ามารถเคลือ่นทีไ่ด้ไปทกุทีท่กุแห่ง	 
นับเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญ	 สามารถสื่อสารได้ทั้งในรูปแบบของเสียงเพลง	 เสียงพูด	 และดึงความสนใจ 
ของชมุชนได้	

ส�าหรับรถแห่ขยะของเทศบาลต�าบลสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 เป็นการสื่อสารด้วยเสียงเพลง	 เพื่อเป็นสัญญาณ 
แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอยส�าหรับประชาชนท่ียังไม่ทราบข้อมูลหรือประชาชนจากพ้ืนท่ีอื่น	 
ให้เกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย	 ซึ่งเทศบาลได้ปรับแต่งรถเก็บขยะธรรมดาให้เป็นรถแห่ขยะ	 
ติดล�าโพงไว้บนรถและเปิดเพลงแสดงให้ชุมชนรับรู้ว่าก�าลังจะไปเก็บขยะ	 รวมทั้งเนื้อเพลงก็จะให้ความรู้เก่ียวกับ 
การคัดแยกขยะมูลฝอยส�าหรับประชาชนด้วย	

กำรสือ่สำรจำกแหล่งเรยีนรู	้สูก่ำรปรบัใช้จรงิ	ซึง่มกัมีการจดัศกึษาดงูานเพือ่ไปเรยีนรูจ้ากของจรงิ	จากการสงัเกตการณ์	
และรับทราบประเด็นปลีกย่อยเพิ่มเติมในการปฏิบัติ	 รวมถึงประเด็นปัญหาของผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วว่ามีอะไรบ้าง 

กำรสื่อสำรผ่ำนกิจกรรมกำรอบรม	 นับเป็นโอกาสส�าคัญ 
ในการถ่ายทอดข้อมูลต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้น�าชุมชน	 
อาสาสมัครชุมชน	 เพื่อให้เป็นนักสื่อสารหรือวิทยากรพี่เลี้ยง 
สื่อสารสร้างการรับรู้และความตระหนักชุมชน	 อย่างกรณี 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	 จังหวัดลพบุรี	 และองค์การ
บริหารส่วนต�าบลท่างาม	 จังหวัดสิงห์บุรี	 นักสื่อสารหรือ
วิทยากรชุมชน	 นับเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้กระบวนการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ ์สามารถส่งต ่อผู ้รับข่าวสาร 
ได้ถกูต้องและเกดิความเข้าใจ	การพฒันาทกัษะและศกัยภาพ
ของนักสื่อสารชุมชนจึงเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้าง 
ความรู้พื้นฐาน	 เพิ่มพูนประสบการณ์	 สร้างความมั่นใจให้กับ
นักสื่อสารชุมชน
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กำรสือ่สำรผ่ำนผู้น�ำชุมชนและผู้น�ำท้องถ่ิน	 ซึง่มคีวามน่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบั	 โดยผูน้�าปฏบิตัเิป็นแบบอย่าง 
ต่อเน่ือง	 สร้างค่านิยมที่ดีในการลดขยะและคัดแยกขยะ	 โดยมอบเป็นนโยบายให้บุคคลกรท้องถิ่นปฏิบัต ิ
อย่างเคร่งครัด	รวมทั้งการขอความร่วมมือให้ประชาชนด�าเนินการ
กำรสื่อสำรผ่ำนกำรฝึกอบรม	 โดยประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและน่าเชื่อถือเข้ามาอบรมให้กับ 
ผู้น�าชุมชน	ประชาชน	 เยาวชน	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	 ยังได้อบรมให้กับผู้น�าและอาสาสมัคร
ชุมชน	 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน	 ท�าหน้าท่ีช่วยสื่อสารและสร้างการรับรู้	 
ความตระหนักอย่างใกล้ชิดกับชุมชน	 ทั้งนี้	 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน	 
เป็นส่ิงส�าคญัทีจ่ะต้องมกีารด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากจะเป็นการพัฒนาทกัษะและความรู	้ความสามารถ	
ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ยังเป็นเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน

ข้อค้นพบ 
การสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนักในการจัดการขยะต้นทาง	 ด�าเนินการผ่านกิจกรรมท้ังเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ	 อย่างกรณีการอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และความตระหนัก	 เป็นวิธีการส่ือสารท่ีทุกพื้นท่ีเลือกใช	้ 
โดยการสื่อสารผ่านช่องทางที่มีหรือกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่เป็นประจ�า	 เช่น	รถเคลื่อนที่	 เสียงตามสาย	ซึ่งการสื่อสาร 
ที่ดีและได้ผลมักเป็นการสื่อสารที่ท�าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เชิงประจักษ์จากกรณีท่ีมีการลงมือท�า	สามารถถ่ายทอด 
และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูท้ีร่บัรูข้้อมลูได้น�าไปปฏิบตัไิด้จรงิ	ทัง้นี	้การปรบัใช้องค์ความรูแ้ละรปูแบบการด�าเนนิงาน
ซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่

ที่ต้องระวัง	 อย่างไรก็ตาม	 การศึกษาดูงานจะประสบความส�าเร็จและเกิดประโยชน์ควรมีการน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่	 ไม่เน้นการลอกเลียนแบบ	 คือปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้ท้ังผู ้ไปศึกษาดูงานและจุดศึกษาดูงาน 
ประสบความส�าเร็จ	ซึ่งมีเทศบาลต�าบลไผ่กองดิน	จังหวัดสุพรรณบุรี	เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	จังหวัดสิงห์บุรี	เทศบาลต�าบลสิเกา	จังหวัดตรัง	เทศบาลต�าบลดงแดง	จังหวัดร้อยเอ็ด	
เทศบาลต�าบลยุโป	จังหวัดยะลา	ที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาดูงานและน�าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
• การสื่อสารที่เข้าใจง่าย	กระชับ	และผู้สื่อสารหรือวิทยากรชุมชนที่เข้าใจปัญหาและบริบทของพื้นที่
• การมีช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย	ดึงดูดความสนใจ	เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
• การพัฒนาความรู้พื้นฐานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักสื่อสารหรือวิทยากรชุมชน
• การได้ฝึกทกัษะหรอืเรยีนรูจ้ากสถานทีจ่รงิ	ของจรงิ	และจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ทีม่กีารจดัการทีป่ระสบความส�าเรจ็

กำรส่ือสำรด้วยวิธีกำรท่ีดึงดูดควำมสนใจ	 เช่น	 การสื่อสารเคลื่อนท่ี	 นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารท่ีน่าสนใจ	 
เป็นกรณตีวัอย่างทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้กับทกุพืน้ทีแ่ละทกุกจิกรรมของชมุชนและท้องถิน่	ซึง่ยงัสามารถ
พัฒนาต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบ	ด้วยข้อความที่เข้าใจง่าย	กระชับ	และผู้สื่อสารหรือวิทยากรชุมชนที่เข้าใจ
ปัญหาและบริบทพื้นที่
กำรส่ือสำรผ่ำนกิจกรรมกำรศกึษำดงูำน	เป็นการสร้างการรบัรูแ้ละความตระหนกัทีส่�าคญั	สามารถพฒันาทกัษะ	
ความรู้	 ความเข้าใจ	 และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีชัดเจนจากการได้พบเห็นของจริง	 รวมถึงแลกเปลี่ยน 
กับคนที่ปฏิบัติจริง	
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 การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้	 เป็นการพัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชน	 ท้องถิ่น	 เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล	
ข่าวสาร	 ความรู้ที่จะน�าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส�าหรับประชาชนและเยาวชน	 เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้	การถ่ายทอด	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	การสืบทอดภูมิปัญญา	วัฒนธรรม	ค่านิยม	และเอกลักษณ์
ของชุมชน	ซึ่งมีทั้งในชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือสถานที่ต่าง	ๆ	ในพื้นที่

กระบวนการพฒันาต้นแบบและแหล่งเรยีนรู	้ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	ๆ 	ได้ด�าเนนิงานพบว่า	มทีัง้การพฒันา
ในลักษณะศนูย์เรยีนรู	้ซึง่ต้ังอยูใ่นสถานทีต่่าง	ๆ 	ในพืน้ที	่และแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนต้นแบบ	แหล่งเรียนรูใ้นชุมชนมหีลาย

การพัฒนาต้นแบบและแหล่งเรียนรู้

การบริหารจัดการ

พืน้ท่ีด�าเนนิงาน	กรณน่ีาสนใจ	ได้แก่	แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนต้นแบบ
ของเทศบาลต�าบลจันจว้า	 จังหวัดเชียงราย	 ที่พัฒนาชุมชนเป็น	
สถานีจัดการขยะชุมชน	 ซ่ึงเกิดมาจากการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
และต่อยอดขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคนในชุมชนและ
ภายนอก	 นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู ้ชุมชน	 ยังเป็นศูนย์รวม 
การจดัเก็บ	คดัแยก	และการจดัการขยะมลูฝอยครบวงจรขนาดเลก็ 
พร้อมทัง้สร้างโอกาสให้เยาวชนในพืน้ทีไ่ด้มงีานท�า	โดยเข้ามาเป็น
ผู้ประสานงานและพี่เลี้ยงภายในสถานีจัดการขยะชุมชนแห่งนี้

...	จุดเริ่มต้นมาจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลได้ให้บ้านหนองปึ๋งเป็น
ชุมชนน�าร่องด�าเนินกิจกรรม	จากนั้นชุมชนต่อยอดขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก	พัฒนาเป็นสถานีจัดการขยะชุมชน	เพื่อเป็นแห่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป...	

จันทร์	จันโป	พ่อหลวงบ้านหนองปึ๋ง
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รวมทัง้	ฐานการเรยีนรูใ้นชมุชนทีเ่กดิจากครัวเรือนต้นแบบ
ทีร่่วมด�าเนนิงานกับ	เทศบาลต�าบลไผ่กองดนิ	จงัหวดัสพุรรณบรุี 
มีการปฏิบัติจริง	 ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 ลองผิดลองถูก
จนได้รูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมและสามารถเป็นฐาน
เรียนรู้ให้คนในชุมชนและภายนอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได	้
ทัง้หมด	3	ชมุชน	ได้แก่	ชมุชนที	่1	บ้านต้นแบบการจดัการ 
ขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลในครัวเรือน	 ชุมชนท่ี	 2	 
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์	 (ศูนย์สมุนไพร 
พอเพียง)	 และธนาคารขยะรีไซเคิล	 ชุมชนที่	 3	 ศูนย์ 
การเรียนรู ้การจัดการขยะอินทรีย์รวม	 โดยในแต่ละ 
ชุมชนจะมีเจ้าของบ้านเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู  ้
ประจ�าฐานเรียนรู้นั้น	ๆ		

ส�าหรับกรณีศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจ	ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร	เทศบาลต�าบลปัถวี	จังหวัดจันทบุรี	
เป็นแหล่งเรียนรู้การคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอย	 โดยในศูนย์จะมีท้ังอาคารประชุมและฐานเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็น 
แหล่งอบรมและศึกษาดูงานให้กับหน่วยงาน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 สถาบันการศึกษา	 ชุมชน	 และบุคคล 
ที่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะไปจนถึงการจัดการขยะอย่างครบวงจร	 และศูนย์ทักษะทางอาชีพเกษตร	 (Banana 
Solution)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 จังหวัดสิงห์บุรี	 เป็นศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์อย่างครบวงจร	 
มีการน�าขยะอินทรีย์ที่เก็บรวบรวมมาจากชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่	 มาท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ 
ส�าหรับใช้บ�ารุงพืชผัก	 ผลไม้ภายในศูนย์ตลอดจนส่งต่อให้ชุมชนใกล้เคียง	 และเลี้ยงสัตว์	 โดยมีเจ้าหน้าท่ีของเทศบาล 
เป็นผู้บริหารจัดการและเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติและขยายผลไปยังครัวเรือน	
นอกจากนี	้จากการด�าเนินงานของศูนย์ฯ	สามารถเป็นต้นแบบให้ครวัเรอืนและขยายผลการด�าเนนิงาน	รวมกลุม่เกษตรกร
ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยส่งขายให้กับห้องอาหารใบหยกสกาย	 โรงแรมใบหยก	กรุงเทพมหานคร	 โดยสามารถน�าผลผลิต
ส่งขายให้กับโรงแรมเดือนละ	2	ครั้ง	สร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ																																																												
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 การรวบรวมองค์ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการปฏบิติัจรงิ	ทดลองด�าเนนิงานแบบลองผดิลองถกู	บนัทกึและจดัเกบ็ข้อมลู	
เพื่อให้เป็นองค์ความรู ้และบทเรียน	 จากการด�าเนินงานท่ีแท้จริงและสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงในบริบทและ 
ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่

การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาฐานข้อมูล

บนัทึกปรมิำณขยะมูลฝอย	 เป็นปัจจัยความส�าเร็จและสามารถเป็น
บทเรียนความส�าเรจ็ส�าหรบัพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	ได้ชัดเจนของ	เทศบาลต�าบลจันจว้า 
จังหวัดเชียงราย	 โดยการเก็บสถิติและบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย 
แต่ละประเภทท่ีเก็บรวบรวมได้ทุกครั้งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
ด�าเนนิโครงการจนถึงปัจจบัุน	เพือ่น�าไปใช้ในการตดิตามและประเมนิ 
ผลการจดัการขยะมลูฝอย	รวมทัง้เป็นฐานข้อมลูประกอบการวางแผน 
งบประมาณในการจดัการขยะมลูฝอย	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน 
ท�าให้ชมุชนเกิดความตระหนกั	มองเหน็ปัญหาการจดัการขยะมลูฝอย 
และสิง่แวดล้อมในพืน้ที	่เข้ามาร่วมการด�าเนนิงานอย่างจรงิจงัและจรงิใจ

องค์ประกอบขยะมลูฝอย	โดยส�ารวจขยะมูลฝอยชุมชน	น�ามาศึกษา
และวเิคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอย	เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในก�าหนด
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมกับปริมาณและองค์ประกอบของ	 
ขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละชุมชน	 โดยการด�าเนินงานที่ 
น่าสนใจในเทศบาลต�าบลบางประมุง	 จังหวัดนครสวรรค์	 และ
เทศบาลต�าบลร่มเมือง	 จังหวัดพัทลุง	 ที่ด�าเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยร่วมกับสมาชิกในชุมชน	 
เพื่อเป็นการติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมและส่งเสริมการคัดแยก

และจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน	 รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลท่ีจะช่วยในการวางแผนงบประมาณ	 ตลอดจนการจัดการ 
ขยะมูลฝอยในพื้นที่	 ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนให้ชุมชนเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
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 การจูงใจเป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท�าหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค ์
บางอย่าง	 และการตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจ	 เช่น	 ครัวเรือนต้ังใจคัดแยกขยะมูลฝอย	 
เพื่อหวังรางวัล	 ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ	 ดังนั้น	 แรงจูงใจจะท�าให้แต่ละบุคคลเลือกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป

แรงจงูใจจะมทีัง้แรงจูงใจภายในเกิดขึน้จากสิง่ผลกัดนัในตวับคุคลซึง่อาจจะเป็นเจตคต	ิความคดิ	ความสนใจ	ความตัง้ใจ	
การมองเห็นคุณค่า	 ความพอใจ	 ความต้องการ	 ฯลฯ	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร	 เช่น	 
ชมุชนมองเหน็คณุค่าของการคดัแยกขยะมลูฝอยและให้ความส�าคญัในการคดัแยกขยะมลูฝอยเพิม่ขึน้อย่างเป็นรปูธรรม
และปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมถาวรในการร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย	 ส่วนแรงจูงใจภายนอกเกิดข้ึนจากสิ่งผลักดัน
ภายนอกตวับคุคลทีม่ากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม	ซึง่จะเป็นการได้รบัรางวลั	ค�าชม	หรอืยกย่อง	ซ่ึงแรงจงูใจนีไ้ม่คงทนถาวร 
บคุคลแสดงพฤตกิรรมเพือ่ตอบสนองสิง่จงูใจดังกล่าวเฉพาะกรณทีีต้่องการสิง่ตอบแทนเท่านัน้	หากแต่แรงจงูใจนีจ้ะเป็น
ปัจจัยค�้าจุนที่ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจภายในได้ในอนาคตหากมีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรม

การสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะที่ต้นทางข้อมูล

การสร้างแรงจงูใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้การด�าเนนิงาน
โครงการฯ	ส่วนใหญ่เป็นการสร้างแรงจงูใจภายนอก	มสีิง่จงูใจทีผ่ลกัดนั
ให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย	 เช่น	 ขยะอันตรายแลกไข่	 แลกข้าวสาร	
คูปอง/ตั๋วรางวัล	ขยะฮอมบุญ	ฯลฯ	รวมทั้งการมอบรางวัล	เกียรติบัตร	
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน 
และภายนอกได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการขยะมูลฝอย	 
ถึงแม้จะเป็นการสร้างแรงจงูใจภายนอก	 ก็สามารถส่งเสรมิให้เกิดบทเรยีน 
และความส�าเร็จท่ีชัดเจน	 อย่างเช่นการคัดแยกขยะอันตรายมาแลกไข่	
ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่มีไข่หรือสิ่งของให้ชุมชนแลกแต่ชุมชนก็ยังคัดแยก 
ขยะอันตรายมาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างสม�่าเสมอด้วย
เหน็ว่าขยะอนัตรายมสีารพษิทีส่ร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
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 การขยายผลต้นแบบเป็นการขยายผลการพัฒนากิจกรรมไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือขยายให้ครอบคลุมทั้งต�าบล	 
อ�าเภอ	จงัหวดั	เพือ่ให้เกดิการจดัการขยะมลูฝอยอย่างเป็นระบบ	รวมถงึการต่อยอดการด�าเนนิกิจกรรมในบางประเดน็
หรือทุกประเด็น	 โดยเน้นการขยายผลและต่อยอดกิจกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบความส�าเร็จของการด�าเนินงานได ้
อย่างเป็นรูปธรรม

ขยำยผลชุมชนต้นแบบ	 เป็นการขยายผลจากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง	 กรณีน่าสนใจ	 ได้แก่	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
โพธิ์ตาก	 ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่มีการด�าเนินกิจกรรม
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	สามารถเป็นต้นแบบ
และตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่น	ๆ 	ในพื้นที่	โดยสามารถขยายผลการด�าเนินงานไปสู่ชุมชนภูเขาแก้ว	
1-2	 ชุมชนสวนสวรรค์	 1-2	 รวมทั้งมีกลุ่มอาสาสมัครรักษ์โลกเป็นกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายผลสู่ชุมชนอื่น	 ๆ	
อย่างต่อเนื่อง

การขยายผลต้นแบบการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ขยำยผลกิจกรรม	 โดยกลวิธีและรูปแบบในการขยายผลต้นแบบ	ภายใต้
การด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่าง	ๆ 	จะเน้นการขยายผล
กิจกรรมไปสู่พื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีความพร้อมและสนใจขับเคลื่อนกิจกรรม	
โดยเน้นต ่อยอดในบางกิจกรรมที่ประสบผลส�าเร็จเห็นผลชัดเจน	 
เป็นความต้องการ	 และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นั้น	 ๆ	 ก่อน	 เช่น	 
การต่อยอด	นวัตกรรม	Key	Hole	Garden	โดยเทศบาลต�าบลพระแท่น	 
จังหวัดกาญจนบุรี	ได้ต่อยอดพัฒนาเครือข่าย	Key	Hole	Farmer	ไปยัง
ต�าบลใกล้เคียง	 และเปิดเป็นตลาด	 Key	 Hole	 Farmer	 Market	 
เพ่ือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าปลอดสารและปลอดภัย	 ท่ีเป็นผลผลิต 
จากแปลง	 Key	Hole	Garden	 โดยเปิดให้คนภายในและภายนอกพื้นที่ 
มาแลกเปลี่ยนและซื้อขายพืชผักอย่างต่อเนื่อง
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กำรพัฒนำศนูย์และแหล่งเรยีนรู	้เริม่จากการก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย	ค้นหาองค์ความรูภ้ายในชมุชน
และองค์ความรูภ้ายนอกทีส่�าคัญ	และจัดท�าสือ่ให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายท่ีจะเข้ามาเรยีนรู	้รวมถึงการพฒันา
ทักษะการเป็นวิทยากร	และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์	เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ในด้านการ
รวบรวมและเผยแพร่ความรู	้โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน	นอกจากนี	้ศนูย์เรยีนรูย้งัท�าหน้าทีเ่ป็นเวทใีนการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชนและภายนอกชุมชนด้วย
กำรสร้ำงแรงจูงใจเชิงบวก	ควรมุง่สร้างทัง้แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก	อนัจะตอบสนองความต้องการ	
ความคาดหวัง	และการตั้งเป้าหมายเพื่อลด	คัดแยก	ใช้ประโยชน์	และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
กำรต่อยอด	 ขยำยผล	 ในบางประเด็นเป็นการต่อยอดและขยายผลกิจกรรมท่ีเป็นต้นแบบความส�าเร็จของการ
ด�าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	 นอกจากน้ี	 ยังมีการขยายผลเชิงพื้นท่ี	 หรือการต่อยอดจากพื้นท่ีหนึ่งไปพื้นที่ 
ใกล้เคียง	หรือขยายให้ครอบคลุมทั้งต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด	เชื่อมโยงการจัดการอย่างเป็นระบบ

ข้อค้นพบ 
จากกระบวนการบริหารจัดการขยะกรณีต่าง	 ๆ	 เทคนิคการบริหารจัดการที่แต่ละพ้ืนที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย	 
มีหลากหลายกระบวนการที่เลือกใช้	 โดยทุกกรณีมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน	 รัฐ	 และเอกชน	 รวมท้ังภาคี
ความร่วมมือต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอกชุมชน	 ซ่ึงการปรับใช้องค์ความรู้และรูปแบบการด�าเนินงานซ่ึงส่งผลให้
ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
• กิจกรรมศูนย์และแหล่งเรียนรู้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนและความต้องการเรียนรู้ของชุมชน
• ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก	และมีพี่เลี้ยงคอยให้ค�าปรึกษา
• การใช้ข้อมูลในการหารือและหาข้อตกลงร่วม
• การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและจริงใจ
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 การพัฒนาความร่วมมอืระหว่างชมุชน	รฐั	 เอกชน	 เป็นการเหน็ร่วมกันท่ีจะด�าเนนิการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ตามภาระหน้าที ่
ของแต่ละฝ่าย	โดยการสนับสนุนข้อมูล	คน	และทรัพยากรในการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย	โดยจะเน้นความร่วมมือกัน
ในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยอย่างเช่นความร่วมมอืระหว่างเทศบาลต�าบลบางประมงุ	จงัหวดันครสวรรค์	กบัหน่วยงาน 
และภาคีต่าง	 ๆ	 ในการร่วมเป็นคณะท�างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	 ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และสนบัสนนุการท�างานระหว่างกนั	ซึง่ได้มทีัง้ชุมชน	เครือข่ายชุมชน	(อาสาสมคัรท้องถ่ินรกัษ์โลก)	โรงเรียน	วดั	รวมท้ัง 
หน่วยงานภาครัฐ	เช่น	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดันครสวรรค์	เทศบาลต�าบลบางประมงุ	เป็นต้น 
และผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า	 ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยตามภารกิจที่หน่วยงาน 
หรือองค์กรตนเองรับผิดชอบ	 ความร่วมมือที่เกิดขึ้นชัดเจน	 คือ	 ความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	

การพัฒนาความร่วมมือชุมชน	รัฐ	และเอกชน

กลไกและความร่วมมือ

ในการด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัเทศบาลและเป็นตวักลางในการรบัฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและร้านรับซื้อของเก่า
ในพื้นที่ยงัมกีรณขีองภาคธรุกจิเอกชนกับองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ท่างามจังหวัดสิงห ์บุรี	 ในการร ่วมมือกันคัดแยกและจัดเก็บ 
ขยะมลูฝอยในสถานบีรกิารน�า้มนั	โรงแรม/รสีอร์ท	ร้านค้า/ร้านอาหาร 
ทีใ่ห้บรกิารอยูใ่นพืน้ที	่โดยมกีารก�าหนดค่าธรรมเนยีมในการจดัเกบ็
ขยะมลูฝอยส�าหรบัผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ	ให้มคีวามเหมาะสมกบั
การจัดการขยะที่แท้จริงและแตกต่างกับชุมชน

...	อบต.	จะท�าข้อตกลงกับสถานประกอบการในพื้นที่ก�าหนดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ส�าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ	ซึ่งหากมีน้�าหนักขยะมูลฝอยเกิน	100	กิโลกรัม	จะเก็บค่า
ธรรมเนียมอยู่ที่	3,000	บาทต่อวัน	แต่หากน้อยกว่าจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมในวันนั้น...

เอนก	พิศแพว	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม
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 การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการมีบทบาทส�าคัญในการเป็นแกนหลักในการด�าเนินการจัดการ 
ขยะมูลฝอย	 ซึ่งอาจมีลักษณะที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ	 โดยเป็นบุคคลผู้มีจิตอาสาหรือเป็นผู้น�าตามธรรมชาติ	 
คณะบุคคลทีม่กีารรวมกลุม่ท�ากจิกรรมอนัเป็นทีร่บัรู้หรอืได้รบัการยอมรบัจากสมาชิกในชุมชน	หรอืคณะกรรมการชุมชน
ที่มาจากการคัดเลือกโดยชุมชน	อาจมีลักษณะเดียวหรือมีหลายลักษณะตามแต่บริบทและประเภทของชุมชน

การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ส่วนใหญ่การพัฒนากลไกพร้อมกับการพัฒนากฎระเบียบ 
ในการบริหารจัดการ	 โดยกลไกการบริหารจัดการจะมีผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
เป็นท้ังท่ีปรึกษาและพี่เลี้ยงในการด�าเนินงาน	 มีผู้น�าหรือผู้แทนชุมชน	 เครือข่ายชุมชน	 วัด	 โรงเรียน	 เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกลไกการบริหารจัดการ	 โดยจะมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพกลไกอย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งการอบรม	 
พัฒนาทักษะ	สร้างความรู้ความเข้าใจ	การศึกษาดูงานและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	รวมทั้งการประสานและเชื่อมโยง
กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร	 การบริหารโครงการถึงแม้จะเป็นบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
หากแต่ชุมชนเป็นกลไกส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมโครงการให้ประสบผลส�าเร็จ	 เทศบาลต�าบลไผ่กองดิน	 
จังหวัดสุพรรณบุรี	 เทศบาลต�าบลปัถวี	จังหวัดจันทบุรี	และเทศบาลต�าบลยุโป	จังหวัดยะลา	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน	 ควบคมุก�ากบัให้การด�าเนนิงานโครงการมปีระสทิธภิาพด�าเนินกิจกรรม 
ให้เป็นไปตามแผนด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	 รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการ	 
โดยให้ชุมชน	วัด	โรงเรียน	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ

	การพัฒนากฎระเบียบและกลไกการบริหารจัดการ

สำรวัตรขยะ	 เป ็นกลุ ่มคนในชุมชนเข ้ามาท�าหน้าที่ 
เป็นพี่เลี้ยงให้กับครัวเรือน	 คอยให้ค�าปรึกษาและดูแล 
ครัวเรือนในชุมชน	 ดังกรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล 
บางลี่ 	 จังหวัดลพบุรี	 รวมทั้งเทศบาลต�าบลพระแท่น	 
จังหวัดกาญจนบุรี	 ที่มอบหมายหน้าที่ให้กับอาสาสมัคร 
ของชุมชนเป็นสารวัตรขยะคอยออกเดินส�ารวจ	 ตรวจตรา



จัดการขยะที่ต้นทาง
สู่ปลายทางที่ยั่งยืน

84

ดแูลคนทิง้ขยะมลูฝอยไม่เป็นที	่หรอืลกัลอบทิง้ตามข้างทาง	 
และเก็บขยะจรตามริมถนนและพื้นที่สาธารณะของ 
ชุมชน	 ส�าหรับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	 จังหวัด
อุบลราชธานี 	 ได ้พัฒนาเครือข ่ ายชุมชนตาวิ เศษ	 
เป ็นกลไกในการบริหารจัดการขยะร่วมกับเทศบาล 
มีหน้าท่ีร่วมติดตามตรวจสอบการเก็บขนขยะ	 นัดวัน 
จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล	และรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ต่าง	ๆ	ในชุมชนผ่านกลุ่มไลน์

ในขณะที่ข้อตกลง	 แผนการจัดการ	 กติการ่วม	 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	 วัด	 โรงเรียน	 เอกชน	 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีทั้งเทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	 จังหวัดพะเยา	 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 
จังหวัดสิงบุรี	 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 และเทศบาลต�าบลปัถวี	 จังหวัดจันทบุร	ี 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาข้อตกลง	กฎระเบียบ	รวมทั้งแผนการจัดการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอย	
เน้นการบริหารจัดการโดยการจัดการตนเอง	 ชุมชนหรือหน่วยงาน/องค์กรใดสร้างขยะมูลฝอยจะต้องจัดเก็บ 
และจดัการเอง		ส�าหรบัเทศบาลต�าบลยโุป	จงัหวดัยะลา	ได้ขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพชมุชนบ้านทุง่เหรยีงสูก่ารปฏบิตัิ	
โดยธรรมนูญได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง	ลดการฝังและเผา	ลดการใช้สารเคมี	และการสร้าง
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
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 เยาวชนถือว่าเป็นกลไกที่มีบทบาทส�าคัญมากขึ้นในสถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
ในปัจจุบัน	 ด้วยเยาวชนมีบทบาทและมีพลังในการจัดการขยะมูลฝอย	การรักษาสิ่งแวดล้อม	 การเข้าร่วมท�ากิจกรรม 
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง	

การส่งเสริมบทบาทเยาวชน

การส ่ง เสริมบทบาทเยาวชน	 จึง เป ็นประเด็นส�า คัญ 
ในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งมี 
เทศบาลต�าบลไผ่กองดิน	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และเทศบาล 
เมืองพิบูลมังสาหาร	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ท่ีมีการขับเคลื่อน 
การด�าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเชื่อมโยงกับโรงเรียน	 
ศูนย ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 
(กศน.)	 และสนับสนุนเครือข ่ายกลุ ่มเยาวชนในพื้นที่ 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมด้านการคัดแยก 
และจดัการขยะมลูฝอยท่ีต้นทาง	พฒันาศูนย์เรียนรูใ้นโรงเรียน	 
จัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน	 รวมท้ังการอบรมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับเยาวชนในพื้นที่	 เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรม	 และร่วมเป็น 
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน	กรณีน่าสนใจของ	เทศบาลต�าบลทะเมนชัย	
จังหวัดบุรีรัมย์	 ได้แก่	 กลุ่มต้นกล้าน้อย	 ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
ท้องถิ่น	 ด�าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่	 โดยมีทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมลด	 คัดแยก	 จัดการขยะมูลฝอย	 4	 ประเภท	 และร่วมเป็นวิทยากรสร้างการรับ 
และความตระหนักด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทั้งภายใน 
และภายนอกพื้นที่
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พัฒนำกฎระเบียบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร	 เป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน	
โดยเฉพาะกลไกชุมชน	 มีลักษณะทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 อาทิ	 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในชุมชนด้วยการให้ข้อมูล	 การรณรงค์	 และการร่วมกับสมาชิกในชุมชนก�าหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน 
ที่เหมาะสม	เป็นต้น
ส่งเสริมบทบำทเยำวชน	 ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยเยาวชนเป็น 
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ฉะนั้นการให้ความส�าคัญแก่เยาวชนจึงเป็นประเด็นส�าคัญ 
ที่ไม่ควรมองข้าม

ข้อค้นพบ 
การด�าเนินงานของแต่ละพื้นที่จะมีส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัด	 รวมทั้งหน่วยงานราชการ	 เอกชน	 และอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 สนับสนุนและร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย	 
โดยมคีวามร่วมมอืกบัเครอืข่ายชมุชนทัง้ภายในและภายนอกในการร่วมด�าเนนิกจิกรรม	รวมถงึความร่วมมอืกับองค์กร
เอกชน	 ซ่ึงพัฒนามาจากการก�าหนดกฎระเบียบและเง่ือนไขการบริหารจัดการร่วมกัน	 ทั้งนี้	 การปรับใช้องค์ความรู้ 
และรูปแบบการด�าเนินงานซึ่งส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่

ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
• ความเชื่อถือและไว้ใจต่อผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 รวมถึงอาสาสมัครชุมชน	 ซึ่งมีความคุ้นเคยกันมาก่อน 
	 หรือเกิดจากการประสานงานที่ดี	เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน	

• องค์ความรูเ้ฉพาะด้านของท้องถิน่	 รวมถงึได้รบัการสนบัสนนุวัสดอุปุกรณ์	 งบประมาณ	และบุคลากรจากหน่วยงาน 
	 ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	

• การเชื่อมโยงการบริหารจัดการกับแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่	5
บทสรุป
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 การรวบรวมองค์ความรู้	 บทเรียน	 นวัตกรรม	 และผลส�าเร็จจากโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม	ชุดที่	1	และชุดที่	2	ซึ่งด�าเนินการ
แล้วเสร็จระหว่าง	พ.ศ.	2560-2562	ซึ่งคัดเลือกมา	16	โครงการ	พบองค์ความรู้แบ่งออกเป็น	2	ด้าน	ได้แก่	ด้านวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอย	 และด้านกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย	 นอกจากนี้	 ยังได้รวบรวมนวัตกรรม 
ที่น่าสนใจในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง

 การจัดการขยะที่ต้นทางภายใต้โครงการต่าง	 ๆ	 ให้ความส�าคัญกับการลด	 การคัดแยก	 และการใช้ประโยชน ์
ขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม	โดยชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้

วิธีการจัดการขยะมูลฝอย

กำรลดกำรเกิดขยะมูลฝอย	 โดยลดที่ต้นเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดขยะหรือเกิดให้น้อยท่ีสุด	 โดยหลีกเลี่ยง 
การเกิดขยะจากภาชนะและพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียว	 ด้วยการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ 
ลดการใช้ในตลาด	 ร้านค้า	 วัด	 โรงเรียน	 สนับสนุนวัสดุทดแทน	 เช่น	 จานจากวัสดุธรรมชาติ	 ถุงผ้า	 ปิ่นโต	 
กล่องพลาสติกแบบใช้ซ�้าได้	 รวมถึงการน�าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่สะอาดมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า	 เช่น	 ใส่ขยะ	 
ปลูกต้นไม้	เป็นต้น	
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ปุย๋หมกัแบบใช้ถงักรนีโคน 

หรือถังรักษ์โลก

ปุ๋ยหมักแบบกอง	

ปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง

ปุ๋ยอัดเม็ด

วิธีการ ข้อดี

• การเติมอากาศช่วยเร่งการหมักได้เร็ว

• ใช้พื้นที่น้อย	

• ท�าได้ง่าย	ไม่ซับซ้อน

• ใช้พื้นที่ไม่มากนัก

• ท�าได้ง่าย	ไม่ซับซ้อน

• ท�าได้ทั้งเทกองหรือใส่ภาชนะ			

• ให้แรงงานและเวลาน้อย

• สะดวกต่อการใช้งาน	
	 โดยเฉพาะการปลูกไม้กระถาง		

• ควบคุมการถ่ายเทอากาศ	ไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น

• ตั้งถังในจุดที่มีแสงแดดส่องถึง	

• ค�านึงถึงปริมาณและความสดของเศษวัสดุ	

• คอยดูแลความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม

• หมั่นดูแลความชื้นของกองปุ๋ย

• ไม่ขึ้นเหยียบกองปุ๋ยหรือคลุมกองปุ๋ย

• เหมาะกับการท�าปุ๋ยปริมาณมากและใช้พื้นที่มาก	

• มีต้นทุนในการจัดซื้อและบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

	 อัดเม็ดปุ๋ย

ข้อพึงระวัง

กำรจัดกำรขยะอินทรีย์ที่ต้นทำง	 ให้ความส�าคัญต่อการคัดแยกเพื่อใช้ประโยชน์เอง	 ด้วยการน�าไปเป็นอาหาร
สัตว์	 (สุกร	 เป็ด	 ไก่	ปลา	ฯลฯ)	 ในครัวเรือน	และส่งต่อให้กับกลุ่มเกษตรกร	 เช่น	ฟาร์มไก่/สุกร	บ่อเลี้ยงปลา	
เป็นต้น	 เริ่มตั้งแต่ก�าหนดวิธีการคัดแยกและเก็บรวบรวมท่ีเหมาะสม	 ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด	
ได้แก่	แจกถังขนาดเล็ก	เช่น	กระป๋องสี	ถังพลาสติก	วงขอบซีเมนต์	ฯลฯ	เพื่อรวบรวมขยะอินทรีย์ของครัวเรือน	
การสนับสนุนทีมอาสาสมัครเก็บรวบรวมถึงหน้าบ้าน	 ก�าหนดกฎ	 กติกา	 และขอความร่วมมือในการคัดแยก 
และรวบรวมขยะอินทรีย์กับภาคเอกชน	 ซึ่งวิธีการจัดการท่ีต้นทางและน�าขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน ์
สรุปได้ดังตาราง				
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เสวียนโคนต้นไม้

น�้าหมักชีวภาพ

เลี้ยงไส้เดือน

เลี้ยงสัตว์อื่น	ๆ

ก๊าซชีวภาพ

น�้ายาอเนกประสงค์

วิธีการ ข้อดี

• ไม่ต้องคัดแยกขยะอินทรีย์ก่อนทิ้ง	

• สามารถใช้วัสดุที่หลากหลายท�าเสวียน

• ใช้ประโยชน์ทั้งบ�ารุงพืช	บ�ารุงดิน	

	 ก�าจัดกลิ่น	บ�าบัดน�้าเสีย	และล้าง

	 ท�าความสะอาดในครัวเรือน	

• ได้รับความนิยม	ขายได้ราคา

• ขายได้ทั้งมูลไส้เดือน	น�้าฉี่ไส้เดือน	

	 และตัวไส้เดือน

• ท�าได้ง่าย	เพียงคัดแยกเศษอาหาร	

	 หรือเศษผักผลไม้ออกจากขยะอื่น

• ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง

• ใช้ขยะอินทรีย์และน�้าเสียที่เกิดขึ้น

• ลดการซื้อผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด

• ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี

• ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน
• เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่รอบต้นไม้

• เสวียนไม่ควรสูงเกิน	1	เมตร	เพื่อใช้งานสะดวก

• ต้องเตรียมอุปกรณ์และหมั่นตรวจเช็ค

• ใช้เวลาหมักค่อนข้างนาน		

• ผสมน�้าสะอาดให้เหมาะกับการใช้แต่ละรูปแบบ

• เลือกเศษอาหารรสไม่จัด	ควรเป็นเศษผักผลไม้

	 ที่ไม่มีสารเคมีตกค้างหรือมีน้อย

• ต้องมีเวลาในการดูแลไส้เดือน

• ระวังเศษวัสดุที่จะเป็นอันตรายกับสัตว์	

	 เช่น	ไม้จิ้มฟัน	ไม้เสียบลูกชิ้น	หลอดกาแฟ	

• กระบวนการซับซ้อน	ต้องดูแลใกล้ชิด

• ปริมาณเศษอาหาร	ของเสีย	มูลสัตว์ที่เหมาะสม	

• ขยะอินทรีย์ที่น�ามาท�า	ควรเป็นเศษผลไม้	

	 เปลือกผลไม้ที่สะอาดและไม่เน่าเสีย

ข้อพึงระวัง
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สนบัสนุนถงั

และจดุรวบรวม

ขยะแลกบุญ	

ผ้าป่าขยะ	

กองทุนขยะ	

ธนาคารขยะ	

ตลาดนัดขยะ	

รถเคลื่อนที่

รับซื้อขยะ

สิ่งประดิษฐ์

จากของเหลือใช้

วิธีการ ข้อดี

• ช่วยให้คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ถูกต้อง

• ได้ประโยชน์ทั้งบุญกุศลและช่วยลด

	 ปริมาณขยะ

• เป็นจุดรวมขยะ	สะดวกต่อผู้ขาย	

	 และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน

• น�าไปสู่สวัสดิการชุมชนจากการขาย

	 ขยะรีไซเคิลเข้ากองทุน

• ไม่ต้องจัดหาสถานที่เก็บรวบรวมขยะ

• รับซื้อได้ถึงหน้าบ้าน	

	 อ�านวยความสะดวกต่อผู้ขาย	

• สนับสนุนการน�าของเหลือใช้

	 มาหมุนเวียนใช้ใหม่	

• ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม

• จุดตั้งถังขยะที่เหมาะสม

• ขนาดถังเหมาะกับปริมาณขยะแต่ละประเภท

• มีรูปภาพหรือข้อความติดถังให้ชัดเจน		

• กิจกรรมควรต่อเนื่อง
• ควรมีสถานที่เก็บขยะระหว่างรอขาย	หรือนัดหมายผู้รับซื้อ

	 ให้มาหลังสิ้นสุดกิจกรรม

• ตรวจสอบราคาตลาดทุกครั้ง	ก่อนก�าหนดราคา

	 รับซื้อขยะรีไซเคิลให้เหมาะสม	

• ไม่ควรเก็บขยะรีไซเคิลไว้นานหลังรับซื้อ

• ไม่เหมาะกับชุมชนที่มีผู้าเล้ง/รถรับซื้อของเก่าเข้าถึง

• ควรมปีรมิาณขยะมากพอ	เพือ่จงูใจให้ร้านรบัซือ้ของเก่ามารับซือ้

• ควรคัดแยกขยะให้เกิดมูลค่ามากที่สุด	เช่น	พลาสติกใส		

	 พลาสติกสี	ฝาขวด	กระดาษหนังสือพิมพ์	กระดาษขาว	

• สิ่งประดิษฐ์ควรใช้ประโยชน์ได้จริง	เพื่อป้องกัน

	 การเป็นขยะในรูปแบบอื่นที่จัดการยากขึ้นกว่าเดิม

• สิง่ประดษิฐ์ต้องไม่น�าไปสูก่ารปนเป้ือนมลพิษสูส่ิง่แวดล้อม

 

ข้อพึงระวัง

กำรจัดกำรขยะรีไซเคิลที่ต้นทำง	 เน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า	 การสนับสนุนอุปกรณ์	
การก�าหนดจดุคดัแยก	การสนบัสนนุกระบวนการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการคดัแยก	 รวมถึงการสร้างแรงจงูใจให้เกิด 
การคดัแยกขยะ	 เนือ่งจากขยะรไีซเคลิบางชนดิราคารบัซือ้ต�า่มาก	ซึง่ไม่จงูใจให้มกีารคัดแยกขยะไว้ขาย	นอกจากนี้	 
ยงัต้องท�าความเข้าใจเงือ่นไขการรบัซือ้ขยะรไีซเคลิแต่ละพ้ืนทีท่ีไ่ม่เหมอืนกนั	ทัง้นี	้เพือ่น�าขยะเข้าสูก่ระบวนการแปรรูป 
กลบัมาใช้ใหม่ให้มากทีส่ดุ	 และลดปรมิาณขยะท่ีต้องน�าไปก�าจดั	ซึง่วธิกีารจดัการขยะรไีซเคลิทีต้่นทางสรปุได้ดงัตาราง 
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จดัหาภาชนะ

รวบรวมขยะ

แบบแยกประเภท

ใช้วัสดุทดแทน

พลาสติก	

ส่งเสริมการใช้ซ�้า	

ลดจ�านวนถังขยะ

รถเก็บขยะ

เสียงเพลง

อัดก้อนพลาสติก

วิธีการ ข้อดี

• ช่วยให้ชุมชนคัดแยกขยะมูลฝอย

	 ได้ถูกต้อง

• ลดการเกดิขยะพลาสติกแบบใช้ครัง้เดยีว

• ถุงผ้าและปิ่นโตใช้ซ�้าได้นาน

• วัสดุธรรมชาติ	สามารถย่อยสลายได้

• ลดการเกิดขยะ
• ใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากขึ้น

• ปรับพฤติกรรมให้ทิ้งเฉพาะที่จ�าเป็น

• ชุมชนสะอาด	ลดจุดเสี่ยงในการเกิดขยะ	
	 และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

• สร้างความน่าสนใจและทศันคตทิีด่ต่ีอรถเกบ็ขยะ

• กระตุ้นความสนใจต่อเนื้อหาเกี่ยวกับ

	 การจัดการขยะที่สอดแทรกในเพลง		

• ขนส่งได้ปริมาณมาก	สะดวก	

	 และลดต้นทุนการขนส่ง	

• จุดหรือถังคัดแยกควรมีขนาดที่เหมาะสม

	 กับปริมาณและขนาดขยะมูลฝอย

• มีรูปภาพตัวอย่างหรือข้อความอธิบายที่ชัดเจน

	 ติดบริเวณถังเพื่อให้ทิ้งได้ถูกต้อง		

• การก�าหนดกฎ	กติกา	ข้อบังคับ	และบทลงโทษ

	 ห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวควรชัดเจน	

	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม

• ระวังการน�าพลาสติกมาใช้ซ�้า	ทั้งด้านคุณภาพ	

	 ความสะอาด	และความปลอดภัย

• ก�าหนดวันนัดทิ้งนัดเก็บให้ชัดเจน

• สื่อสารและสร้างความเข้าใจก่อนด�าเนินงาน
• บุคคลภายนอกอาจทิ้งขยะไม่ถูกที่	ถูกเวลา	

• ด�าเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่อง

• เนื้อหาและท�านองของเพลงควรมีการสลับ

	 ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	

• มต้ีนทุนในการจัดหาและบ�ารงุรกัษาเครือ่งอดัพลาสติกก้อน

• ควรหาแหล่งรับซื้อก่อนด�าเนินการ

• ก�าหนดชนิดพลาสติกกับแหล่งรับซื้อให้ชัดเจน

ข้อพึงระวัง

กำรจัดกำรขยะทั่วไปที่ต้นทำง	 ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่ากับการน�าไป
รไีซเคลิ	โดยน�าไปประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวติประจ�าวนัและจ�าหน่ายเป็นรายได้	สนบัสนุนการเก็บขนและรวบรวม
ขยะชิ้นใหญ่	 การจัดกิจกรรม	 Big	 Cleaning	 Day	 การคัดแยกขยะพลาสติกชนิดต่าง	 ๆ	 และอัดเป็นก้อน	 
เพ่ือสะดวกในการขนส่งและจ�าหน่ายเป็นก้อนเช้ือเพลงิขยะ	ซึง่วธีิการจดัการขยะท่ัวไปทีต้่นทางสรปุได้ดงัตาราง
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สนบัสนุนภาชนะ

และจดุรวบรวม	

ตู้ขยะอันตราย

เคลื่อนที่

ขยะแลกไข่	

แลกสิ่งของ

เครื่องใช้

วิธีการ ข้อดี

• ช่วยให้ชุมชนคัดแยกขยะอันตราย

	 ได้ถูกต้อง

• เข้าถึงชุมชนได้ง่าย
• มีเจ้าหน้าที่ประจ�ารถคอยให้

	 ค�าแนะน�า	จะท�าให้คัดแยกขยะ

	 อันตรายได้ถูกต้อง	

• ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

	 จากการคัดแยกขยะอันตราย

	 มาแลกไข่หรือสิ่งของ		

• มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ

	 ขยะอันตรายและการลดความเสี่ยง

• จุดเก็บรวบรวมควรห่างไกลจากแหล่งที่มีความร้อน

	 หรือติดไฟง่าย	และพ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง	

• มัดถุงหรือปิดถังภาชนะรวบรวมขยะอันตรายให้มิดชิด

• แนะน�าการเก็บรวบรวมภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว	

	 โดยห้ามเปลี่ยนถ่ายผลิตภัณฑ์ใส่ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อื่น		

• เหมาะส�าหรับชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ที่มีเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพียงพอ

• ก�าหนดวันด�าเนินงานที่ชัดเจนและสม�่าเสมอ

• ควรตั้งงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับซื้อไข่

	 หรือสิ่งของเพื่อน�าไปแลกกับขยะอันตราย

• ควรประสานกับภาคเอกชนที่ต้องการบริจาค

	 หรือสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้

• การด�าเนินกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง	

ข้อพึงระวัง

กำรคดัแยกขยะอนัตรำยท่ีต้นทำง	เน้นการคดัแยกออกจากขยะประเภทอืน่	ๆ 	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จะเก็บรวบรวมจากชุมชน	 จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รวบรวมส่งให้บริษัทเอกชนด�าเนินการ
ก�าจัดอย่างถูกวิธี	 อีกทั้งยังเน้นการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 
ศาลาตู ้แดง	 ตะแกรงขยะอันตราย	 ตู ้ขยะอันตรายเคลื่อนท่ี	 รวมถึงการอบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
และสร้างแรงจูงใจเชิงบวก	ซึ่งวิธีการจัดการขยะอันตรายที่ต้นทางสรุปได้ดังตาราง
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กำรใช้ประโยชน์จำกขยะมูลฝอย	 ท�าให้ลดปริมาณขยะที่ต้นทาง	 โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน ์
จากขยะอินทรีย์	 ทั้งเศษอาหาร	 เศษผักผลไม้	 ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะการท�าปุ๋ยหมัก	 น�้าหมักชีวภาพ	 
เล้ียงสัตว์	 เลี้ยงไส้เดือนดิน	 ฯลฯ	 ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น	 ซ่ึงท�าให้สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะต้องเก็บขนและ 
น�าไปก�าจัดได้เป็นอย่างมาก	เนื่องจากขยะอินทรีย์มีปริมาณมากเกือบครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมด	กิจกรรมแบบนี้
จะมีองค์กรปกครองท�าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานหรือจับคู ่ระหว่างแหล่งเกิดขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่ 
และผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากขยะ	 เช่นเดียวกับการคัดแยกและน�าขยะทั่วไปบางชนิดไปใช้ประโยชน	์ 
ท�าให้เกิดการจับคู่ในลักษณะดังกล่าว

นอกจากน้ี	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งใช้กลยุทธ์การลดจ�านวนถังขยะ	 การเปลี่ยนถังขยะให้มีขนาด 
เล็กลง	 การก�าหนดเป็นถนนหรือชุมชนปลอดถัง	 จากนั้นท�าการนัดวันนัดเวลาเก็บขนขยะมูลฝอย	 สนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูลฝอย	 อบรมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจและรณรงค ์ให ้ชุมชน 
คัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	 ตลอดจนเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะให้เหมาะสมและสะท้อนต้นทุน 
การจัดการขยะมูลฝอยที่แท้จริง	ซึ่งได้ช่วยลดการทิ้งขยะลงไปด้วยอีกทางหนึ่ง
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 การจัดการขยะที่ต้นทางภายใต้โครงการต่าง	 ๆ	 มีกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยที่น่าสนใจ	 
มีทั้งการสื่อสาร	 การบริหารจัดการในลักษณะต่าง	 ๆ	 การพัฒนากลไกและความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อน 
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง

กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย

กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู ้และควำมตระหนัก	 ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่เป็นทางการและการพูดคุย 
อย่างไม่เป็นทางการโดยผู้น�าท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 และบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ	 รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้น�าชุมชน 
และอาสาสมัครชุมชนมีศักยภาพเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยในการสื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึง 
กลุม่เป้าหมาย	การเพ่ิมช่องทางการส่ือสารผ่านระบบออนไลน์	 เสียงตามสาย	 การติดตั้งล�าโพงบนรถเก็บขน 
ขยะมูลฝอยเพ่ือดึงดูดความสนใจ	 รวมถึงการสื่อสารโดยใช้ต้นแบบบุคคลหรือชุมชนท่ีมีประสบความส�าเร็จ	 
ซึ่งได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลงมือท�า
กำรรวบรวมและพฒันำฐำนข้อมลู	เริ่มจากการส�ารวจและบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน	เพื่อใช้
ในการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะในแต่ละช่วง	 ซ่ึงช่วยในการวางแผนและจัดท�าโครงการ	 
ต่อจากน้ัน	มกีารส�ารวจองค์ประกอบขยะมลูฝอย	ซึง่แสดงสดัส่วนขยะแต่ละประเภทเป็นค่าร้อยละ	การเกบ็สถติิ
และบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยแต่ละประเภท	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 
อย่างเหมาะสม	
กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรคัดแยกขยะต้นทำง	โดยการมอบสิ่งของจูงใจให้ชุมชนคัดแยกขยะ	เช่น	ขยะอันตราย
แลกไข่	แลกข้าวสาร	คูปอง	ตั๋วรางวัล	ฯลฯ	กิจกรรมขยะฮอมบุญ	การมอบรางวัล	เกียรติบัตร	เพื่อเป็นการเชิดชู
เกียรติ	และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบ		
กำรส่งเสรมิบทบำทเยำวชนในกำรคดัแยกขยะ	โดยร่วมมอืกบัโรงเรยีน	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย	(กศน.)	และเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ในการด�าเนินกิจกรรม	รวมทั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน	
จัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน	และอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนในพื้นที่
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กำรพัฒนำต้นแบบและแหล่งเรยีนรู	้มทีัง้ศนูย์เรยีนรูซ้ึง่รวบรวมและแสดงข้อมลูการจดัการขยะอย่างครบวงจร	
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ	 ทั้งในระดับครัวเรือนและกิจกรรมร่วมกันของชุมชน	 
โดยมีการพัฒนาศักยภาพของวิทยากรรองรับการศึกษาดูงานให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
ได้อย่างชัดเจน	รวมถึงการขยายผลกิจกรรมการจัดการขยะต้นทางให้ครอบคลุมทุกชุมชน	และต่อยอดกิจกรรม
การคัดแยกขยะให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น	อาทิ	การเรียนการสอน	กองทุนสวัสดิการ	เป็นต้น	
กำรพัฒนำกฎระเบียบและกลไกกำรด�ำเนินงำน	ส่วนใหญ่ท�าการพัฒนาไปพร้อมกัน	 โดยกฎระเบียบส่วนใหญ่
เป็นข้อตกลงในการคัดแยกและจัดเก็บขยะ	 การก�าหนดค่าธรรมเนียมขยะส�าหรับแหล่งก�าเนิดขยะขนาดใหญ่	 
ส่วนกลไกการจัดการขยะในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น	 จะมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นทั้งที่ปรึกษา 
และพี่เลี้ยง	โดยมีผู้น�าหรือผู้แทนชุมชน	เครือข่ายชุมชน	วัด	โรงเรียน	เขา้มามีส่วนร่วมเป็นคณะท�างาน	ท�าหน้าที่
ก�าหนดกิจกรรม	ณรงค์สร้างความเข้าใจ	และประสานงาน
กำรพัฒนำควำมร่วมมือชุมชน	 รัฐ	 และเอกชน	 เพ่ือร่วมกันจัดการขยะท่ีต้นทาง	 โดยการจับคู่ระหว่างชุมชน	 
ตลาดที่เป็นแหล่งก�าเนิดขยะกับเอกชน	 เกษตรกรท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากขยะ	 การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือผ่านทางกลุ่มหรือคณะท�างานชุมชน	 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับเอกชนในพื้นที่	ทั้งผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า	ผู้ประกอบการที่พัก	ร้านค้า	และร้านอาหาร	เพื่อลดปริมาณ
ขยะและน�าขยะไปใช้ประโยชน์หรือก�าจัดอย่างถูกวิธี	ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีความน่าอยู่
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 การจดัการขยะทีต้่นทางโดยชมุชนหลายแห่ง	มกีารปรบัใช้หลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	Economy)	และหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (Sufficiency	 Economy)	 ในการด�าเนินงาน	 ท�าให้เกิดการหมุนเวียนน�าของเหลือใช้หรือของ 
ทีไ่ม่ได้ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่	 ก่อนจะถกูทิง้ให้เป็นขยะในหลมุฝังกลบ	 เน้นการระเบิดจากข้างใน	การด�าเนนิการด้วยตนเอง 
แบบค่อยเป็นค่อยไป	 ให้สมาชกิในชมุชนรบัรูปั้ญหาและเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ	 เกดิประโยชน์หรอืผลตอบแทน 
ทีเ่ป็นตัวเงนิตัง้แต่ต้นทาง	 คือ	 รายได้จากการแยกขยะจากครวัเรอืน	 การเพิม่มลูค่าขยะรไีซเคลิ	 การสร้างมลูค่าจากขยะ 
ในครัวเรอืนและชุมชนสร้างสรรค์สิง่ประดิษฐ์	การใช้ประโยชน์ขยะอนิทรย์ี	ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะท่ีปลายทาง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีตัวอย่างนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์

Matching Junk Banana solution

ธนาคารขยะวันเดียว ร่มจากถุงผลิตภัณฑ์ สบู่ถ่านกัมมันต์ กระเป๋าผักตบชวา แปลงผัก Key hole

3Rs

ขวดพลาสติก กระดาษ 
กระป๋อง

ถุงผลิตภัณฑ์
เช่น น�้ายาปรับผ้านุ่ม

กะลามะพร้าว
กิ่งไม้

ผักตบชวา เศษอาหาร เศษผัก
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สบู่ถ่ำนกัมมันต์	 ของชุมชนต้นแบบและเทศบาลต�าบลตรอน	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ซ่ึงได้น�ากะลามะพร้าว	 
หรือขยะอนิทรย์ีทีเ่กดิขึน้ในชมุชน	เช่น	กิง่ไม้	เป็นต้น	มาเผาเป็นถ่านกมัมนัต์ซึง่มคีณุสมบตัทิีม่รูีพรนุจ�านวนมาก
สามารถดูดจับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง	ๆ	 ได้	และน�ามาท�าเป็นสบู่จากถ่านกัมมันต์จ�าหน่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและท้องถิ่น		
กระเป๋ำผกัตบชวำ	เป็นนวตักรรมการผลิตกระเป๋าจากวสัดธุรรมชาตซิึง่เป็นวชัพชืในแหล่งน�า้	โดยชมุชนต้นแบบ
และเทศบาลต�าบลบางประมุง	จังหวัดนครสวรรค์	ได้ส่งเสริมผูส้งูอายุน�าผกัตบชวามาสานเป็นกระเป๋า	สร้างรายได้ 
เสริมให้กบัผูส้งูอาย	ุนอกจากนี	้ ยงัได้ผลติจานรกัษ์โลกเพือ่เป็นวสัดทุดแทนพลาสตกิและโฟม	โดยการน�ากาบไผ่แห้ง 
ในป่าชุมชนมาขึ้นรูปโดยใช้แรงอัดและความร้อน	เป็นรูปร่างต่าง	ๆ	ตามต้องการ	อาทิ	จาน	ถ้วย	กล่อง	จากนั้น
น�าไปผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อก่อนน�าไปใส่อาหารต่อไป	 ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และลดเชื้อเพลิง 
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่าได้อีกด้วย
แปลงผัก	Key	Hole	Garden	ของชุมชนต้นแบบในเทศบาลต�าบลพระแท่น	จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นการปลูก
พืชผักและหมักปุ๋ยในจุดเดียวบนฐานรอง	 ในลักษณะของก้อนเค้กเส้นผ่าศูนย์กลาง	 6	ฟุต	ที่ถูกตัดออก	 1	 ชิ้น	
เพ่ือให้สามารถใส่ขยะอินทรีย์จากแต่ละครัวเรือนตรงจุดศูนย์กลาง	 มีอากาศถ่ายเทจนสามารถย่อยสลาย 
เป็นปุย๋ให้กบัพชืผกัทีป่ลกูไว้รอบ	ๆ 	โดยสามารถต่อยอดและขยายผลเกดิเป็นเครอืข่าย	Key	Hole	Farmer	และ
เปิดเป็นตลาด	 Key	 Hole	 Farmer	Market	 เพื่อเป็นตลาดแลกเปลี่ยนผักปลอดสารและปลอดภัยจากแปลง	 
Key	Hole	Garden
กำรจัดกำรขยะอินทรีย์แบบรวมศูนย์	 โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ได้จัดต้ังศูนย์ 
ทักษะอาชีพเกษตร	 หรือ	 Banana	 Solution	 พัฒนาเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ส�าหรับชุมชนและผู้ท่ีสนใจ	 
โดยให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะอินทรีย์	 ซ่ึงรวบรวมมาจากสถานประกอบการท้ังรายย่อยและรายใหญ ่
ในพื้นที่	 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในศูนย์	 เช่น	 เลี้ยงสัตว์	ซึ่งมีทั้งหมู	 ไก่	 เป็ด	ห่าน	และวัว	 โดยส่วนหนึ่งน�ามาท�า 
ปุ๋ยหมักและน�้าหมักแจกจ่ายให้ชุมชน	และจ�าหน่ายเพื่อน�ารายได้มาบริหารจัดการศูนย์	
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ร่มจำกถุงผลิตภัณฑ์	 ซึ่งท�าจากขยะทั่วไปที่ย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่าส�าหรับการน�ามากลับมาใช้ใหม	่ 
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ได้ส่งเสริมให้รวบรวมถุงผลิตภัณฑ์น�้ายาปรับผ้านุ่ม	 
มาล้างท�าความสะอาดและตัดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม	เย็บเป็นผืน	ประกอบท�าเป็นร่มกันแดดกันฝน	ส�าหรับใช้เอง
ในครัวเรือน	
ธนำคำรขยะวันเดียว	ของเทศบาลต�าบลสิเกา	จังหวัดตรัง	ซึ่งเปิดท�าการธนาคารขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่ปี	2559	
จนถึงปัจจุบัน	 โดยการบริหารจัดการจะเหมือนกับธนาคารขยะท่ัวไป	 แต่จะประสานให้ร้านรับซื้อของเก่า 
มารับซ้ือในวนัทีเ่ปิดท�าการ	จึงเรยีกว่าธนาคารขยะวนัเดยีว	ซึง่ช่วยลดขัน้ตอนการท�างาน	แก้ปัญหาเรือ่งสถานที่ 
เก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล	และลดความเสี่ยงจากราคารับซื้อที่ไม่แน่นอน		
Matching	 Junk	 ของเทศบาลต�าบลสังคม	 จังหวัดหนองคาย	 ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดการขยะ 
แบบกระจายศูนย์	 โดยการจับคู่ผู้สร้างขยะกับผู้ใช้ประโยชน์ต่อจากขยะ	 โดยเทศบาลสามารถจับคู่การจัดการ
ขยะมลูฝอยได้มากกว่า	14	คู่	สนบัสนุนให้ผูส้ร้างขยะมลูฝอยได้พบและส่งต่อขยะมลูฝอยโดยตรงกบัผูใ้ช้ประโยชน์	
และมีทีมมือปราบขยะเป็นตัวกลางในการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกระจายต่อให้กับผู้ใช้ประโยชน์	ใช้ในการศึกษา
และติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะในแต่ละช่วง	ซึ่งช่วยในการวางแผนและจัดท�าโครงการ	

ปัจจัยความส�าเร็จและความท้าทาย	

ปัจจัยความส�าเร็จ
 
	 ความส�าเร็จส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง	 
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	ชุมชน	ท้องถิ่น	และสังคม

วิสัยทัศน์	 นโยบำย	 และกำรบริหำรจัดกำร	 ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน	 ตลอดจนตอบรับ
นโยบายของรฐัในการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย	รวมทัง้การสนบัสนุนการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	
ทัง้การสนบัสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมด�าเนินงานและเปน็พีเ่ลี้ยงสนบัสนุนงบประมาณ	องค์ความรู้	รางวัล	ขวัญก�าลงัใจ	
และแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ				
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กำรยอมรับและกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	 เกิดจากความเข้าใจโครงการ	 ความเช่ือถือและไว้ใจต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	 ผู้น�าชุมชน	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีความคุ้นเคยกันมาก่อนหรือเกิดจากการประสานงานที่ดี	 
เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันท�าให้สามารถด�าเนินงานโดยใช้เวลาและทรัพยากรไม่มากนัก	อีกท้ังสามารถ
ถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้รับผิดชอบ	ซึ่งช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ	
กำรพัฒนำกลไกและศักยภำพกลุ่มชุมชน	ทั้งผู้น�าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 เยาวชน	 และอื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งช่วยระดมความร่วมมือในชุมชน	 เช่ือมโยงความร่วมมือกับภายนอก	 และขับเคลื่อนกิจกรรม 
ให้เกิดความต่อเนื่อง	 โดยหลีกเลี่ยงการส่งเสริมผู้น�าเดี่ยวแต่เน้นบทบาทของกลุ่มผู้น�า	 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามความต้องการ	 เพื่อเปิดมุมมอง	 เติมเต็มองค์ความรู้ที่จ�าเป็น	 และการพัฒนาทักษะให้สามารถด�าเนินงาน 
ที่รับผิดชอบได้
รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมำะสมและเกิดประโยชน์กับชุมชน	 โดยเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน	 สอดคล้องกับ
สถานการณ์	 สามารถปรับและยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างเต็มท่ี	 รวมถึงมีรูปแบบกิจกรรม 
ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน	 โดยเริ่มจากท�ากิจกรรมเล็ก	 ๆ	 ง่าย	 และใกล้ตัวก่อน	 เมื่อท�าส�าเร็จ 
และเกิดประโยชน์ที่เห็นได้ชัด	จะท�าให้มีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
กำรสื่อสำรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพ	 โดยท�าอย่างต่อเนื่อง	 ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย	 
และใช้หลากหลายช่องทาง	รวมทั้งการเผยแพร่ข่าวสารที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	ผ่านสื่อเทคโนโลยี
หรือวิธีการใหม่	 ๆ	 ด้วยบุคคลหรือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ	 สามารถอธิบายขั้นตอนและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ 
ที่ชัดเจน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 เติมเต็มช่องว่างในการด�าเนินงานในด้านต่าง	 ๆ	 ท้ังด้านบุคลากร	 
ข้อมูล	ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	รวมถึงวัสดุอุปกรณ์	
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	 ความท้าทาย	
  
  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในอนาคตข้างหน้า	 ซึ่งจะมีผลต่อการด�าเนินงานโครงการต่าง	 ๆ	 ในการ 
	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	รวมถึงข้อพึงระวังที่อาจจะส่งผลให้การด�าเนินงาน 
	 ไม่ประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามและควรน�ามาพิจารณาในการวางแผนโครงการ 
	 อย่างรอบด้าน

กำรไม่มข้ีอมลู	ท�าให้ขาดการวางแผนและทศิทางในการจดัการทีเ่หมาะสม	ท�าให้การด�าเนนิงานในบางกจิกรรม
เป็นเพียงการระดมคนเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันส�าคัญเป็นครั้งคราว	 หรือด�าเนินงานโดยยึดเอาความสะดวก 
เป็นหลัก	 ท�าให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ	 รวมท้ังขาดการใช้ข้อมูลทางวิชาการหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มาก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงานหรือรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและกำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ	 ที่มีสัดส่วนสูงข้ึน	 ในขณะที่เยาวชนและวัยรุ่น 
มีจ�านวนลดลง	 รวมทั้งการขยายตัวของเมืองและจ�านวนประชากรในเขตเมืองที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ซึ่งจะม ี
ผลต่อการใช้ทรัพยากร	การอุปโภค-บริโภค	และปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้น
กำรหวังพึ่งกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก	 เมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนหรือสิ้นสุดโครงการแล้วก็จะท�าให้
การด�าเนินงานขาดความต่อเนื่องหรือสิ้นสุดลงตามงบประมาณ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรผลิตและบริโภค	 ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้ใช้และผู้ตามเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จึงต้องก้าวทันและรู้จักใช้และบริโภคอย่างเหมาะสม	 ซ่ึงหากไม่มีการบริหาร 
จัดการที่เหมาะสม	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
กำรขำดแผนและยุทธศำสตร์รองรับเมื่อสิ้นสุดโครงกำร	 ท�าให้ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และ 
อาจท�าให้สิ่งที่ด�าเนินการไปแล้วสูญเปล่าหรือไม่สามารถเกิดประโยชน์ได้ตามที่ก�าหนดไว้
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ทิศทางสู่ความยั่งยืน
 
 จากการรวบรวมองค์ความรู้	 บทเรียน	 และความส�าเร็จ	 ค้นพบทิศทางท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน 
ของการด�าเนินงานต่อไปนี้

กำรจัดท�ำแผนและเทศบัญญัติท้องถิ่นในด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณ 
ในการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่อง	 มีการวางระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน	 มีวิธีการและหลักการที่ชัดเจน	 
รวมถึงมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	 เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนยังคงให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และความตระหนักในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง
กำรพัฒนำศักยภำพและกลไกชุมชน	 ทั้งผู ้น�าและผู ้แทนชุมชน	 รวมท้ังกลไกชุมชนอื่น	 ๆ	 ท่ีช่วยระดม 
ความร่วมมือในชุมชน	 สานความร่วมมือกับภายนอก	 และขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดความต่อเน่ืองในอนาคต	 
ตลอดจนการพัฒนากลุ ่มเด็กและเยาวชน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทาง	 โดยการสร้าง 
ความตระหนัก	 สร้างความรู้ความเข้าใจ	 และสอดแทรกไปกับสาระการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอน 
หรือการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อน�าไปสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ควำมต่อเนื่องและต่อยอด	 โดยเน้นการน�านวัตกรรมหรือกิจกรรมเด่นและประสบผลส�าเร็จมาต่อยอด 
และขยายผล	 โดยผลส�าเร็จนั้นต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นชัดเจนและสามารถติดตาม 
ประเมนิผลการด�าเนนิงานได้อย่างเป็นรปูธรรม	และมกีารขบัเคลือ่นกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้การน�าแนวคดิ	 
เทคนิค	วิธกีาร	รปูแบบใหม่	ๆ 	มาพัฒนาและขับเคลือ่นกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงและครอบคลมุกบัวถีิชมุชน	ภมูปัิญญา
ท้องถิ่น	และหลักวิชาการในทุกมิติ	(เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม)
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กำรเก็บรวบรวมและพัฒนำฐำนข้อมูล	 เพื่อน�ามาประกอบการก�าหนดงบประมาณ	 วางแผนการบริหาร 
จดัการขยะมลูฝอย	วางเส้นทางเกบ็ขนขยะมลูฝอยอย่างมปีระสทิธิภาพและยัง่ยนื	พร้อมทัง้มกีารน�าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล	เช่น	ระบบสารสนเทศบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย	เป็นต้น	
กำรสื่อสำร	 ทั้งภายในและภายนอกชุมชน	 ซ่ึงบางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การสื่อสารช่วยสร้าง 
ความเข้าใจโครงการและเผยแพร่ข้อมูลโครงการสู่ภายนอกชุมชน	 โดยมีบุคลากรท่ีสามารถใช้สื่อออนไลน ์
ในการเผยแพร่กิจกรรมโครงการ	ซึ่งในบางครั้งได้ช่วยระดมคนเข้ามาท�ากิจกรรมได้เป็นจ�านวนมาก
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ส่วนที่	6
องค์กรดำาเนินงาน
และผู้ให้ข้อมูล
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1.	 เทศบำลต�ำบลจันจว้ำ	จังหวัดเชียงรำย 
	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลจันจว้ำ	ถนนแม่จัน-เชียงแสน	เลขที่	49	หมู่ที่	2	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย
	 โทรศัพท์	:	0-5377-5123	โทรสาร	:	0-5377-5510	อีเมล	:	saraban@janjawa.go.th	เว็บไซต์	:	www.janjawa.go.th
 ผู้ให้ข้อมูล	 :	 นางสาวกมล	 อุตุภรณ์	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย	 นายทะนงศักดิ์	 ทองแสน	 
	 นายกเทศมนตรีต�าบลจันจว้า	ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ	ธนะศรี	ปลัดเทศบาล	นายสมศักดิ์	ค�าลือ	รองปลัดเทศบาล	นางรัตนา	วงศ์ปัญญา	 
	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	 และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลจันจว้า	 สมาชิกชุมชนบ้านทรายมูล	 บ้านหนองปึ๋ง	 
	 และบ้านหนองครก

2.	 เทศบำลต�ำบลบ้ำนเหล่ำ	จังหวัดพะเยำ

 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลบ้ำนเหล่ำ	187	หมู่	10	ถนนสันทราย-แม่เย็น	ต�าบลบ้านเหล่า	อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา
	 โทรศัพท์	:	054-886410	โทรสาร	:	054-886410	อเีมล	:	banlao_maechai@hotmail.com	เวบ็ไซต์	:	www.banlaolocal.go.th
 ผู้ให้ข้อมูล	 :	นายวีร์กวิน	มักผลภูมิ	นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านเหล่า	นายมงคล	จินะวรรณ์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านเหล่า	 
	 นายบุญย้าย	 ทาจุมปู	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านเหล่า	 นายสมศักดิ์	 จ�าปาวงค์	 เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านเหล่า	 
	 นางภทัรกลุ	ไฝเครอื	ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	และสมาชกิชุมชนบ้านดง 
	 อินตาใต้
 
3.	 เทศบำลต�ำบลตรอน	จังหวัดอุตรดิตถ์

 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลตรอน	เลขที่	239	หมู่ที่	4	อ�าเภอตรอน	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�าบลตรอน	 นายอ�าไพ	 วงษ์ไพบูลย์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลตรอน	 
	 นายด�าเนิน	 วงค์กวี	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลตรอน	นางสาวยุพา	 ขัดสี	 ปลัดเทศบาลต�าบลตรอน	นางสาวสิริพรรณ	แผ้วเกษม	 
	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 นายบ�ารุง	 มากมณี	 ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแก่ง	 สมาชิกชุมชนวังหินพัฒนา	 
	 ชมุชนรมิน่าน	ชมุชนลานทองพัฒนา	ชมุชนพทิกัษ์อมุงุสรติร์	ชมุชนลานเหนอื	ชมุชนวงัหนิพฒันา	ชมุชนพร้อมใจพัฒนา	และชมุชน 
	 ลานทองพัฒนา	

กรณีภาคเหนือ 
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5.	 เทศบำลต�ำบลไผ่กองดิน	จังหวัดสุพรรณบุรี

 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลไผ่กองดิน	เลขที่	100	หมู่ที่	4	ต�าบลไผ่กองดิน	อ�าเภอบางปลาม้า	จังหวัดสุพรรณบุรี	
	 โทรศัพท์	:	035-440658-9	โทรสาร	:	035-440658-9	อีเมล	:	saraban@paikongdin.go.th	เว็บไซต์	:	www.paikongdin.go.th
 ผู้ให้ข้อมูล	 :	นายชุมพร	 มณีเนตร	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี	 นางสาวนงลักษณ์	 ฮวนป่วน	 
	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของต�าบลไผ่กองดิน	 นายสุเวทย์	 จรุงกิจกุล	 นายกเทศมนตร ี
	 ต�าบลไผ่กองดิน	นายธนากร	ฐิติโภคา	รองนายกเทศมนตรีต�าบลไผ่กองดิน	นายก�าธร	จรุงกิจกุล	รองนายกเทศมนตรีต�าบลไผ่กองดิน	 
	 นายพัสกร	อุ่นอ่อน	ปลัดเทศบาลต�าบลไผ่กองดิน	เจ้าหน้าที่และสมาชิกเทศบาลต�าบลไผ่กองดิน	สมาชิกชุมชนบ้านตลาดใหม่บ้านสุด 
	 และบ้านตลาดเก่าบ้านสุด	

6.	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำงำม	จังหวัดสิงห์บุรี

 ที่ท�ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำงำม	หมู่ที่	3	ต�าบลท่างาม	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี
	 โทรศัพท์	:	036-699-477	โทรสาร	:	036-699-477	อีเมล	:	tarngam@tarngam.go.th	เว็บไซต์	:	www.tarngam@go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	 :	นายก่อเกียรติ	กุลหกูล	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี	นายวีรชาติ	รอดเรือง	ส�านักงาน 
	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี	 นางสาวศุภนัฏ	 รัฐเมือง	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
	 จังหวัดสิงห์บุรี	 นายฐิติพงศ์	 ศักดิ์ชัยสมบูรณ์	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 นายอเนก	พิศแพว	 ปลัดองค์การบริหารส่วน 
	 ต�าบลท่างาม	 นางสาวดุษณี	 รองกลัด	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 
	 สมาชิกชุมชนบ้านเกาะแก้วและบ้านท่าข่อย	

กรณีภาคกลางและภาคตะวันตก

4.	 เทศบำลต�ำบลบำงประมุง	จังหวัดนครสวรรค์

	 ส�ำนักงำนเทศบำลบำงประะมุง	เลขที่	111	หมู่ที่	2	ต�าบลบางประมุง	อ�าเภอโกรกพระ	จังหวัดนครสวรรค์	
	 โทรศัพท์	:	056-202-123	โทรสาร	:	056-202-201	อเีมล	:	bangpramung@gmail.com		เวบ็ไซต์	:	www.	Bangpramung.go.th
 ผู้ให้ข้อมูล	 :	นางขวัญวดี	 วณิชาภิชาติ	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์	 นางสาวมานุสา	 มีมุข	 
	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์	 นายอมร	 สุพัฒน์	 ปลัดเทศบาลต�าบลบางประมุง	 เจ้าหน้าที่และ 
	 สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลบางประมุง	และสมาชิกชุมชนบ้านบางประมุง
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7.	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงลี่	จังหวัดลพบุรี

	 ที่ท�ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลบำงลี่	หมู่ที่	3	ต�าบลบางลี่	อ�าเภอท่าวุ้ง	จังหวัดลพบุรี
	 โทรศัพท์	:	036-481-888	โทรสาร	:	036-481-888	อีเมล	:	info@banglee.thailocallink.com	เว็บไซต์	:	www.banglee.go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	:	นายสมคิด	จันทร์แดง	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	นายเชาวลิต	โฉลงาม	รององค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	 
	 นางลักขณา	 บุญเกิด	 รององค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	 นายบุญส่ง	 ทัพเจริญ	 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี	่ 
	 นางจิตมณีสุข	 ชัยวัฒนาศักดิ์	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลบางลี่	 นายวีระ	 พร้อมสุข	 ก�านันต�าบลบางลี่	 นางธนกร	 จุ้ยเจริญ	 
	 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	13	นายรุ่งโรจน์	ศรีดี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	14	นายมานัส	บัวหอม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	16	

8.	 เทศบำลต�ำบลพระแท่น	จังหวัดกำญจนบุรี

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลพระแท่น	99	หมู่	10	ต�าบลพระแท่น	อ�าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
	 โทรศัพท์	:	034-601988	โทรสาร	:	034-601989	อีเมล	:	Pratancity99@gmail.com	เว็บไซต์	:www.pratancity.go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	:	นายทรงศักดิ์	โชตินิติวัฒน	นายกเทศมนตรีต�าบลพระแท่น	นายกฤศ	โชตินิตวัฒน	รองนายกเทศมนตรีต�าบลพระแท่น	 
	 นางเรณู	 ศรีพล	 ที่ปรึกษานายกฯ	 จ.ส.อ.สมชาย	 อรุณแข	 ปลัดเทศบาล	 นางสิริวรรณ	 โอภากุลวงษ์	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข	 
	 เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลพระแท่น	ประธานกลุ่มรีไซเคิล	ประธานกลุ่มขยะหมู่	2	และแกนน�าหมู่	6	

9.	 เทศบำลต�ำบลสังคม	จังหวัดหนองคำย

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลสังคม	เลขที่	173	หมู่	1	ต�าบลสังคม	อ�าเภอสังคม	จังหวัดหนองคาย
	 โทรศัพท์	:	042-441026	โทรสาร	:	042-441026	อีเมล:	contact@sang-khom.go.th	เว็บไซต์	:	www.sang-khom.go.th
	 ผู ้ให้ข้อมูล	 :	 นางสาวเบญจวรรณ	 สุภารัตน์	 และนายสกล	 กิตติวัฒนะชัย	 ส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่	 9	 (อุดรธานี)	 
	 นายพีรพัฒน์	พรธนะรัตน	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย	นายสุวิน	ค�าภาพงษา	นายกเทศมนตรี 
	 ต�าบลสังคม	 นายอนนท์	 แสนติด	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข	 นายสุวรรณ	 ดวงแก้ว	 ที่ปรึกษานายกฯ	 เจ้าหน้าที่เทศบาล 
	 ต�าบลสังคม	สมาชิกชุมชนบ้านแก้งไก่และบ้านสังคม	

กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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10. เทศบำลต�ำบลดงแดง	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลดงแดง	เลขที่	183	หมู่ที่	1	ต�าบลดงแดง	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 โทรศัพท์	:	043-651033	โทรสาร	:	043-651033	อีเมล	:	sarabun_05450404@dla.go.th	เว็บไซต์	:	www.dongdang.go.th
 ผู้ให้ข้อมูล	:	นางสาวณพัฐอร	ลือขุนทด	และนายธิเบศร์	เอ็นคะวัน	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด	 
	 นางสาวบุปผา	คณะนาม	รองปลัดเทศบาลต�าบลดงแดง	เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลดงแดง	ก�านันต�าบลดงแดง	ผู้ช่วย 
	 ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือฮี	กรรมการหมู่บ้านและสมาชิกชุมชนบ้านผือฮี	

11.	เทศบำลต�ำบลทะเมนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลทะเมนชัย	เลขที่	194	หมู่ที่	2	ต�าบลทะเมนชัย	อ�าเภอล�าปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์
	 โทรศัพท์	:	044-1187105	โทรสาร	:	044-1187105	อีเมล	:	5311016@dla.go.th	เว็บไซต์	:	www.thamenchai.go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	:	นางสาวเบญจวรรณ	พรหมเทศ	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์	
	 นายสราวฒุ	ิภเูสด็จ	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านบแุปบ	นางสาวนรารตัน์	ยนืยง	ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุ	 
	 นายปัญญา	 มาจิตต์	 ปลัดเทศบาล	 นายธนาวัตร์	 ไชโยทวีรัชต์	 หัวหน้าส�านักปลัด	 เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลทะเมนชัย	 ผู้ใหญ่บ้าน	 
	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	และสมาชิกชุมชนหมู่ที่	8	ต�าบลหนองบัวโคก	และกลุ่มต้นกล้าน้อย

12.	เทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำร	จังหวัดอุบลรำชธำนี

	 ส�ำนักงำนเทศบำลเมืองพิบูลมังสำหำร	เลขที่	69/14	ถนนพิบูล	ต�าบลพิบูล	ต�าบลพิบูลมังสาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี
	 โทรศัพท์	:	045-441115	อีเมล	:	phiboon.municipal@gmail.com	เว็บไซต์	:	www.phibuncity.go.th	
	 ผู้ให้ข้อมลู	:	นางพจนีย์	จนัทร์ศริิ	ส�านักงานสิง่แวดล้อมภาคท่ี	12	(อบุลราชธาน)ี	นางสาวพรอ�าภา	สรุภกัด	ีส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ 
	 และส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี	 ดร.ศิริมาเมธ์วดี	 ศิรธนิตรา	 นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร	 นายนิยม	 สายเสนา	 
	 รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร	 นายไกรศรี	 ต้นทอง	 รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร	 นางทัศนีย์	 บุญประสิทธิ	์ 
	 รองนายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร	 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล	 2	 พิบูลวิทยาคาร	 
	 และสมาชิกชุมชนโพธิ์ตาก	1-4
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13.	เทศบำลต�ำบลปัถวี	จังหวัดจันทบุรี

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลปัถวี	เลขที	49	หมู่ที่	5	ต�าบลปัถวี	อ�าเภอมะขาม	จังหวัดจันทบุรี
	 โทรศัพท์	:	039-600191	โทรสาร	:	039-460833	อีเมล	:	ptw_fc2013@outlook.com	เว็บไซต์	:	www.pattawee.go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	 :	นายอรัญ	 พงศ์ศักดิ์	 นายกเทศมนตรีต�าบลปัถวี	 ดร.เกียรติภูมิ	 จันเต	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 
	 เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลปัถวี	ผู้ใหญ่บ้านปัถวี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปัถวี	และสมาชิกชุมชนบ้านปัถวี	

14.	เทศบำลต�ำบลร่มเมือง	จังหวัดพัทลุง

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลร่มเมือง	เลขที่	82	หมู่	2	ต�าบลร่มเกล้า	อ�าเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง	
	 โทรศัพท์	:	074-605202	โทรสาร	:	074-605202	ต่อ	15	อเีมล	:	rommuang605202@gmail.com	เวบ็ไซต์	:	www.rommuang.go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	:	นางสาวศาณี	ทิพย์ทะเบียนการ	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง	
	 นายสมบูรณ์	 บุญวิสูตร	 นายกเทศมนตรีต�าบลร่มเมือง	 นางสาววิลทิตย์	 จิตรักษ์	 เทศมนตรีต�าบลร่มเมือง	 นางอารีย์	 สังข์ทอง	 
	 ปลัดเทศบาลต�าบลร่มเมือง	เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลร่มเมือง	ก�านันต�าบลร่มเมือง	ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโอ่	อาสาสมัคร	
	 สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	และสมาชิกชุมชนบ้านนาโอ่	

15.	เทศบำลต�ำบลสิเกำ	จังหวัดตรัง

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลสิเกำ	เลขที่	99	หมู่ที่	7	ถนนสิเกา-ควนกุน	ต�าบลบ่อหิน	อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	
	 โทรศัพท์	:	075-291085	โทรสาร	:	075-248203	อีเมล	:	office@sikao.go.th	เว็บไซต์	:	www.sikao.go.th
	 ผู้ให้ข้อมูล	:	นางสาวอารีย์	ใจสมุทร	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง	นางสาวณัฐณิชา	ทองเจริญ	
	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง	นายสุเมธ	รอดรัตน์	นายกเทศบาลต�าบลสิเกา	นางสาวอัญชลี	รัดตมณี	
	 รองนายกเทศบาลต�าบลสิเกา	นายตรีเนตร	เหมือนเลื่อน	ปลัดเทศบาล	และเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลสิเกา	นางสาวบูรณา	เบ็ญก็เต็ม 
	 และนางสาวสุณิตา	 สุเหรัน	 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดตรัง	 และสมาชิกชุมชนหน้าตลาด	 ชุมชนหลังตลาด	 
	 ชุมชนบ้านท่าเรือ	และชุมชนประชาอุทิศ

กรณีภาคตะวันออกและภาคใต้
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16.	เทศบำลต�ำบลยุโป	จังหวัดยะลำ

	 ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลยุโป	หมู่ที่	1	ต�าบลยุโป	อ�าเภอเมือง	จังหวัดยะลา
	 โทรศัพท์	:	073-270084	โทรสาร	:	073-270084	อีเมล	:	office@yupo.go.th	เว็บไซต์	:	www.yupo.go.th
	 ผู ้ให้ข้อมูล	 :	 นายสอแหละ	 บางงูสันและนายสมาน	 บือราแง	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา	 
	 นายนิรันดร์	 เพชรแท้	 นายกเทศบาลต�าบลยุโป	 นางกัลยา	 นวลแก้ว	 รองนายกเทศบาลต�าบลยุโป	 นายดอรอนิง	 สูหลง	 ที่ปรึกษา 
	 นายกฯ	 นางสาวนวรัตน์	 เพ็ชรเรือนทอง	 ปลัดเทศบาล	 นางสาวฟาริดา	 สุระค�าแหง	 หัวหน้าส�านักปลัด	 และสมาชิกชุมชน 
	 บ้านทุ่งเหรียง	ชุมชนบ้านทุ่งยามุ	และชุมชนบ้านยุโป	



จัดท�ำโดย
กองบริหำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

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


