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1. รู้จัก “ขยะ”

ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับขยะ ประกอบด้วย นิยามของขยะ ประเภทของขยะ และสาเหตุ
ของขยะในเมือง ดังนี้

1.1 ขยะหรือมูลฝอย (Waste)1

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ให้ค�ำนิยามของมูลฝอยไว้ว่า
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน2

กรุงเทพฯ ผลิตขยะมากกว่า 8,000 ตัน
(ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2554)
โดยเป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตัน
(เท่ากับช้างโตเต็มวัย 450 เชือก)
แต่ความสามารถในการจัดเก็บและท�ำลายขยะ
ที่มีอยู่ท�ำได้เพียง 60-70%
ของปริมาณขยะทั้งหมดเท่านั้น3

2

1.2 ประเภทของขยะ

ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) หมายความถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น บ้านพักอาศัย สถานประกอบการค้า แหล่งธุรกิจ ร้านค้า
สถานบริการ ตลาดสดและสถาบันต่างๆ4
ขยะชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถน�ำมาท�ำ
ปุ๋ยได้ เช่น เศษวัชพืช ใบไม้5 บางหน่วยงานใช้ค�ำว่า ขยะอินทรีย์ (Organic waste)
ซึ่งหมายถึง ขยะอินทรีย์จ�ำพวกเศษอาหารต่างๆ ที่เหลือจากการเตรียม การปรุงและ
การบริโภค6
2) ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ กระดาษ แก้ว โลหะ
พลาสติก อะลูมิเนียม และยาง เราสามารถเก็บไว้ขายเองหรือแยกใส่ถุงไว้ในถุงขยะ
รีไซเคิล เพื่อน�ำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่7
3) ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล เช่น
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร
4) ขยะอันตราย ที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ขยะอันตรายเหล่านี้
มาจากครัวเรือนและแหล่งธุรกิจ โรงแรม สนามบิน ปัม๊ น�ำ้ มัน ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง
ขยะจ�ำพวกนี้ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอรีส่ ำ� หรับรถยนต์ น�ำ้ มันหล่อลืน่ ใช้แล้ว8
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ขวดยา กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสาร
อันตรายต่างๆ เป็นต้น9
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ขยะอันตราย (Hazardous waste) บางชนิดเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์
และสิ่ ง แวดล้ อ ม จ� ำ เป็ น ต้ อ งเก็ บ หรื อ ก� ำ จั ด อย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลและต้ อ งใช้
ความระมัดระวังในการก�ำจัด ซึง่ ลักษณะของความเป็นอันตราย ได้แก่ 1) มีสว่ นประกอบ
ของสารพิษ เช่น มีสารประกอบของปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารฆ่าแมลง เป็นต้น
2) ติดไฟง่าย หรือมีส่วนประกอบที่ติดไฟง่ายหรือสารไวไฟ 3) มีฤทธิ์เป็นกรดเป็นด่าง
ซึ่งสามารถกัดกร่อนวัสดุหรือเนื้อเยื่อต่างๆ 4) ท�ำปฏิกิริยากับสารอื่นท�ำให้เกิดก๊าซพิษ
หรือควันพิษ 5) มีสารกัมมันตรังสีเจือปน 6) เมื่อถูกชะล้างจะปลดปล่อยสารที่เป็น
อันตรายต่างๆ และ 7) ของเสียที่มีเชื้อโรคติดต่อปะปนอยู่10
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะอันตรายประเภทหนึง่ มีขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจว่า ใน พ.ศ.2545
ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ สูงขึน้ เป็น 3 เท่าของขยะชุมชน ขยะอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology: IT) เช่น จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ มีอตั รา
การเติบโตและเปลีย่ นแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว มีการเปลีย่ นรุน่ และตกรุน่ ตลอดเวลา
ท�ำให้มีการเลิกใช้และถูกทิ้งเป็นขยะสะสมมากตามอัตราความต้องการของตลาด11
แม้ว่าจะมีโรงงานก�ำจัดขยะ แต่ก็ไม่สามารถรองรับขยะอันตรายได้ทุกประเภท
หลายพืน้ ทีย่ งั คงมีการลักลอบทิง้ ขยะอันตรายจากชุมชนปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ ไป และ
มี เ พี ย งกรุ ง เทพฯ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 21 แห่ ง ที่ เริ่ ม จั ด ให้ มี ร ะบบ
เก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน และน�ำไปก�ำจัดยังสถานทีจ่ ดั การขยะอันตรายทีไ่ ด้
รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย12

ปัญหาของการจัดการขยะอันตราย คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอันตรายอย่าง
รวดเร็ว ทั้งความหลากหลายของชนิดและการกระจายตัวของแหล่งก�ำเนิด ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิง่ แวดล้อมมากขึน้ แต่ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การควบคุมและบ�ำบัดขยะอันตรายยังมีจำ� กัด ทัง้ ด้านปริมาณและประเภทชนิดของขยะ
อันตราย การขาดแรงจูงใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและด�ำเนินระบบบ�ำบัด
ของเสี ย ความล่ า ช้ า ในการออกกฎกระทรวงและระเบี ย บปฏิ บั ติ ต ่ า งๆ รวมถึ ง
ขาดความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการ14 เป็นต้น

ใน 1 วัน คนไทยผลิตขยะเทียบเท่าน�้ำหนักเปล่า
ของเครื่องบินโบอิ้ง 747 รวมกัน 234 ล�ำ หรือ
เท่ากับน�้ำหนักตัวของอุลตร้าแมนมิลเลนเนียม13

ภาพที่ 1 ขยะอันตรายในบ้านเรือน15
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2. ความรุนแรงของปัญหาขยะ

2.1 สถานการณ์ปัญหาขยะของไทย

ปัญหาขยะในประเทศไทยเป็นเรือ่ งของการจัดการ ทัง้ ขยะครัวเรือนและขยะอันตราย
ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกวิธี เป็นเพียงการเก็บและน�ำไปกองทิ้งไว้ โดยขยะที่
ฝังกลบอย่างถูกวิธีมีเพียงร้อยละ 35 หรือที่เผาอย่างถูกต้องมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
นอกจากนี้ การทิ้งขยะอันตรายลงดินหรือฝังกลบด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง สารพิษ
จะตกสู ่ ดิ น และแหล่ ง น�้ ำ แล้ ว จะวนกลั บ เข้ า มาในวงจรของผู ้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง จะได้ รั บ
สารพิษเหล่านั้นในที่สุด16

ภาพที่ 2 การคาดการณ์การก�ำจัดขยะใน พ.ศ.2549-2558 (ค.ศ.2006-2015)17
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สถานการณ์ขยะของประเทศไทย พ.ศ.2554

ใน พ.ศ.2554 ปริมาณขยะทั่วประเทศประมาณ 16 ล้านตัน หรือวันละ 43,800 ตัน
เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านตัน หรือ 5.5% จากปีก่อน18

ภาพที่ 3 สัดส่วนปริมาณขยะในแต่ละวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

7

พ.ศ.2554 กรุ ง เทพฯ ผลิ ต ขยะที่ เ ป็ น ถุ ง
พลาสติกถึง 1,800 ตัน ถ้าคนไทยลดใช้ถงุ พลาสติก
เพียง 10 % จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บและ
จัดการขยะของรัฐได้ถึงปีละ 650 ล้านบาท และ
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 1 ล้านตันต่อปี 19

สินค้ามือสองหรือขยะน�ำเข้า เช่น เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า
กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้ามักหมดอายุจากประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยสินค้าราคาถูกทีน
่ ำ� เข้าและเป็นทีน
่ ยิ ม
ของคนไทยกลับกลายเป็นวิธีการก�ำจัดขยะที่ง่าย
ที่สุดของประเทศพัฒนาแล้ว เช่นเดียวกับขยะใน
รูปของการบริจาค คอมพิวเตอร์ทใี่ ช้แล้วหรือเหลือ
อายุการใช้งานน้อยที่ประเทศพัฒนามักจะมอบให้
ประเทศที่ขาดแคลนอุปกรณ์ไฮเทค ซึ่งอีกไม่กี่ปี
ก็จะกลายสภาพเป็นขยะ20

ภาพที่ 4 ปริมาณการใช้ประโยชน์ขยะชุมชน พ.ศ.2546- 255421
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2.2 ผลกระทบของขยะ

“ขยะ” ไม่ได้เป็นปัญหา ทว่าการจัดการกับขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกวิธี ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

1) ผลกระทบจากขยะต่อสุขภาพของมนุษย์ มีดังนี้

• ตะกั่ว ท�ำให้สมองพิการในเด็ก ส่วนในผู้ใหญ่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบประสาท ท�ำให้อายุของเม็ดเลือดแดงสัน้ ลง เป็นโรคโลหิตจาง ท�ำอันตรายต่อระบบ
ประสาท ไต ทางเดินอาหาร ตับ และหัวใจ
• แคดเมียม สะสมในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไต ท�ำลายระบบประสาท ส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กและภาวะการตั้งครรภ์ และอาจมีผลต่อพันธุกรรม
• นิกเกิล เป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ ผลเรื้อรังจากการสัมผัสนิกเกิล
ได้แก่ การแพ้ของผิวหนัง แผลไหม้ คัน เป็นผื่นแดง มีอาการแพ้ของปอด คล้ายการเป็น
หอบหืด และแน่นหน้าอก
• ลิเทียม ท�ำลายเนือ้ เยือ่ ของเยือ่ บุเมือกและทางเดินหายใจ รวมทัง้ ดวงตาและผิวหนัง
อย่างรุนแรง การสูดดมอาจก่อให้เกิดอาการชัก กล่องเสียงและหลอดลมใหญ่อักเสบ
ท�ำให้เป็นโรคปอดอักเสบ เนื่องจากสารเคมีและน�้ำท่วมปอด
• สังกะสี จากการหายใจ ท�ำให้คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
และข้อต่อ ผลจากการกินจะท�ำให้ระคายเคืองทีห่ ลอดลมและกระเพาะอาหาร ทางเดิน
อาหารตีบตัน
ภาพที่ 5 การคาดการณ์ปริมาณขยะจากภาวะอุทกภัยใน พ.ศ.2554

มีการคาดคะเนว่าปริมาณขยะทีเ่ กิดจากสภาวะอุทกภัย ในพืน้ ที่ 65 จังหวัด ใน พ.ศ.2554
เป็นจ�ำนวน 2,052,739 ตัน เป็นขยะที่เกิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 747,880 ตัน
และนอกเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 1,304,859 ตัน22
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• แมงกานีสไดออกไซด์  จากการหายใจท�ำให้ปอดอักเสบ และเกิดการท�ำลายเนือ้ เยือ่
ที่ รุ น แรง มี ผ ลต่ อ ระบบประสาทส่ ว นกลาง เคลื่ อ นไหวช้ า ขาแข็ ง ก้ า วไม่ อ อก ไอ
เจ็บหน้าอก เหนื่อยหายใจล�ำบาก23
• สารปรอท สารปรอทในน�้ำและโคลนเลน ถูกแบคทีเรียเปลี่ยนเป็น เมธิลเมอร์คิวรี
(Methylmercury) หากหญิงมีครรภ์บริโภคปลาน�้ำจืดที่มีสารปรอทจะท�ำให้เกิดอันตราย
กับสมองของทารก การได้รบั สารปรอทเป็นปริมาณมากท�ำให้ทารกในครรภ์ปญ
ั ญาอ่อน
เกิดความผิดปกติกับสายตาและท่วงท่าในการเดิน การได้รับสารปรอทในปริมาณน้อย
อาจท�ำให้ทารกในครรภ์เกิดความบกพร่องอย่างถาวรในด้านภาษา สมาธิ และความจ�ำ24
ส่วนผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ารปรอท ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระจกส่องหน้าและสารฆ่าแมลง
ส่วนแหล่งระบายสารปรอทขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานเผาขยะเทศบาล
และเตาเผาขยะติดเชื้อ25

ภาพที่ 6 วงจรขยะอันตราย26
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2) ผลกระทบจากโรงงานเผาขยะ
ปัญหาของโรงงานเผาขยะเกิดจากความเป็นพิษทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะเมือ่ ถูกเผา เช่น
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของคลอรีน แบตเตอรี่ และสารหน่วงการติดไฟ อันตรายจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อน�ำไปรวมกับขยะทั่วไปในขั้นตอนการก�ำจัดขั้นสุดท้าย29
สารเคมีทเี่ กิดขึน้ จากโรงงานเผาขยะ ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ กรดไนตริกออกไซด์
ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ปรอท โครเมียม และไดออกซิน มีการพบว่า การเผาของเสีย
ทางการแพทย์เป็นแหล่งก�ำเนิดที่ส�ำคัญของไดออกซิน (ไดออกซิน เป็นสารพิษที่เกิดขึ้น
ได้งา่ ยเมือ่ มีการเผาอะไรก็ตามทีม่ คี ลอรีนเป็นองค์ประกอบ) ใน พ.ศ.2530 Hagenmaier
และคณะในประเทศเยอรมนีรายงานว่า ระดับของไดออกซินและฟูแรนส์ในเถ้าลอยทีเ่ ก็บ
จากเตาเผาขยะของโรงพยาบาลสูงเป็นสองเท่าของระดับทีพ่ บในเถ้าลอยจากโรงงานเผา
ขยะของเทศบาล30
ภาพที่ 7 ส่วนประกอบของผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป27

ผ้าอ้อมส�ำเร็จรูปหนึ่งชิ้น ประกอบด้วย 4 ชั้น
ได้แก่ ชั้นโพลีเอธิลีนด้านนอก ชั้นกลาง 2 ชั้น ที่
ท�ำจากเยื่อกระดาษ และสารดูดซับน�้ำ ชั้นในสุด
เป็นแผ่นกันความชื้น ซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับตัว
เด็ก บางยี่ห้อมีการใส่น�้ำหอมและสารฆ่าเชื้อโรค
โดยชั้นที่เป็นเยื่อกระดาษ จะมีการฟอกขาวด้วย
คลอรีน ท�ำให้เกิดสารพิษที่คงทนและสลายตัวช้า
ชนิ ด หนึ่ ง คื อ ไดออกซิ น ซึ่ ง มี ค วามเป็ น พิ ษ สู ง
ส่งผลให้เด็กพิการแต่ก�ำเนิด การแท้งลูก และเป็น
สารก่อมะเร็ง28
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ไดออกซินจากการเผาขยะพลาสติก
พลาสติกพีวีซีในบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าครัวเรือน ในประเทศอุตสาหกรรมมี
การใช้พลาสติกท�ำบรรจุภัณฑ์ 20-40% ของพลาสติกที่ผลิตออกมาทั้งหมด บรรจุภัณฑ์
พลาสติ ก พี วี ซี ยั ง ก่ อ ปั ญ หาใหญ่ ใ นเตาเผาขยะ สารคลอรี น ในพลาสติ ก ท�ำ ให้ เ กิ ด
กรดไฮโดรคลอริกที่มีการกัดกร่อนสูงและก่อให้เกิดสารคลอโรอินทรีย์ที่มีพิษมากอย่าง
ไดออกซินและฟูแรนส์ รวมทั้งขี้เถ้าที่ปนเปื้อนสารพิษที่ออกมาจากเตาเผาด้วย31
ในน�้ำหนักที่เท่ากัน.....การเผายางรถยนต์ 1 เส้น
ให้ความร้อนมากกว่าการเผาน�้ำมันถึง 1.25 เท่า การเผายางรถยนต์
ก่อให้เกิดเขม่า ควัน และก๊าซพิษ เป็นอันตราย
ต่อทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารของมนุษย์
เป็นสารก่อมะเร็ง ท�ำให้เกิดสารพิษและสารก่อมะเร็งออกมา
ในบรรยากาศ ซึ่งเป็นสารที่มีอนุภาคเล็กๆ เมื่อบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงสูด
อากาศเข้าไปสะสมในปอดท�ำให้เกิดมะเร็ง32
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3) ผลกระทบจากหลุมฝังกลบขยะ
ในประเทศสวีเดน มีผลการศึกษาทีเ่ สนอว่าหลุมฝังกลบขยะเป็นแหล่งก�ำเนิดของสาร
ไดออกซิน สารก่อมะเร็งที่มีความเป็นพิษสูงจากการแพร่กระจายสู่อากาศ และผล
กระทบจากไฟไหม้ในหลุมฝังกลบขยะ การศึกษาเชิงระบาดวิทยาพบว่าอัตราการเกิด
มะเร็ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และการเพิ่ ม ของจ� ำ นวนเด็ ก ในชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ กล้ ห ลุ ม ฝั ง กลบขยะ
ซึ่งมีความผิดปกติของน�้ำหนักตัวแรกเกิดและตัวเล็กลง
ในสหราชอาณาจักร มีรายงานเรื่องอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพของการอยู่
อาศัยใกล้หลุมฝังกลบขยะในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 มีการศึกษาหลุมฝังกลบขยะ
5,600 แห่ง ในสหราชอาณาจักร พบว่าความเสีย่ งของความบกพร่องของการเกิดเพิม่ ขึน้ 1%
ของผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในระยะรัศมี 2 กิโลเมตร ความบกพร่องของระบบประสาทเพิม่ ขึน้ 5%
ความบกพร่องของอวัยวะสืบพันธุเ์ พิม่ ขึน้ 7% และความผิดปกติในช่องท้องเพิม่ ขึน้ 8%
ในประเทศอินเดีย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ พบหลักฐานการปนเปื้อนไดออกซิน
ในน�้ำนมของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณหลุมฝังกลบขยะ แม้จะมีระดับต�ำ่ กว่าการปนเปื้อน
ในน�้ำนมของประชากรในประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ทว่าการที่หลุมฝังกลบขยะ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ และอยูใ่ นบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ กลายเป็นสัญญาณเตือนภัยทีค่ กุ คาม
ต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งขึ้น33

16

4) ผลกระทบจากขยะในทะเล
ขยะทะเล เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมนุ ษ ย์ ที่ ต กลงไปอยู ่ ใ นทะเลหรื อ ของเสี ย ที่ ผ ่ า น
กระบวนการผลิตใดๆ แล้วไหลลงสู่ทะเล ต้นทางของขยะทะเลมี 2 แห่ง ได้แก่
(1) ต้นทางในแหล่งน�้ำ หมายถึง ทะเล มหาสมุทร และทางน�้ำอื่นๆ ที่ไหลจากตอน
ในของแผ่นดินออกสู่ทะเล โดยมากขยะจะถูกทิ้งจากเรือ และแท่นขุดเจาะน�้ำมันกลาง
ทะเล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติ
(2) ต้นทางจากแผ่นดิน เช่น จากท่อน�้ำทิง้ ของชุมชนทีป่ ล่อยสูแ่ หล่งน�้ำธรรมชาติโดย
ไม่ผา่ นการบ�ำบัดหรือไหลล้นออกมาในช่วงทีฝ่ นตกหนัก จากหลุมฝังกลบขยะ จากระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย จากผู้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น
ลมพายุหรือฝนฟ้าคะนอง ลมและน�้ำที่เอ่อล้นไหลบ่าในช่วงฝนตกหนักพัดพาขยะจาก
แหล่งก�ำเนิดต่างๆ ไปสู่ทะเลได้ด้วย34
ใน พ.ศ.2554 สถานการณ์ขยะในทะเลเข้าขั้นวิกฤติ ขยะทั่วโลกถูกทิ้งลงทะเล
มากถึง 6.4 ล้านตัน โดย 89% เป็นพลาสติก และในส่วนของประเทศไทย ใน พ.ศ.2553
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก็บ
ข้อมูลแล้วพบว่า มีปริมาณขยะในทะเลมากถึง 22 ตัน35
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รู้หรือไม่....ในทะเล
• ขยะทะเลทีเ่ ก็บได้มน
ี �้ำหนักรวม 3,402 ตัน เทียบ
เท่ากับน�้ำหนักของวาฬสีน�้ำเงิน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่
ใหญ่ที่สุดในโลกจ�ำนวน 18 ตัว
• อาสาสมั ค รเก็ บ ยางรถยนต์ ไ ด้ 26,585 เส้ น
มากพอส�ำหรับรถจ�ำนวน 6,646 คัน
• อาสาสมั ค รเก็ บ หลอดและแท่ ง คนเครื่ อ งดื่ ม
ได้ 509,593 ชิ้น และเมื่อเรียงทุกชิ้นต่อกันตาม
แนวยาวจะสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง 12 เท่า
(กิจกรรมท�ำความสะอาดชายหาดสากล พ.ศ.2551)36
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บางครั้งสัตว์ทะเลถูกพบในสภาพที่ถูกขยะทะเลพันร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนก
ทะเล เป็นสัตว์ที่ตกเป็นเหยื่อของเครื่องพันธนาการจากเครื่องมือประมงมากที่สุด
นอกจากนี้ วาฬ โลมา และเต่าทะเล เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอด ถ้าถูกเครื่องมือประมง
พันร่างกายและถูกรั้งให้อยู่ใต้น�้ำนานเกินไป ไม่สามารถขึ้นมาหายใจที่ผิวน�้ำได้ ท�ำให้
ต้องตายเพราะจมน�้ำ 
นกทะเลทีม่ ชี วี ติ อยูด่ ว้ ยการกินปลา บ่อยครัง้ ทีน่ กพวกนีก้ ลืนชิน้ ส่วนพลาสติกทีป่ ะปน
ในอาหารเข้าไป และบางครัง้ พ่อแม่นกทะเลอาจหลงผิดคาบขยะกลับไปเลีย้ งลูกนกทีร่ งั
เมื่อพลาสติกสะสมในระบบย่อยอาหาร จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้นกทะเลตาย เต่าทะเล
ก็เช่นกัน ขยะทะเลที่ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก เมื่อลอยบนผิวน�้ำที่เป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์ทะเล เต่าทะเลจึงมีโอกาสกลืนชิ้นส่วนพลาสติกลงท้องพร้อมอาหารด้วย37
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รู้หรือไม่......ขยะตกค้างอยู่ในทะเล นานแค่ไหน?

ภาพที่ 8 ระยะเวลาของขยะที่ตกค้างอยู่ในทะเล38
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5) ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
หลุมฝังกลบขยะเป็นแหล่งก�ำเนิดของก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวส�ำคัญ
คิดเป็น 20% ของก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ในสหราชอาณาจักร หลุมฝังกลบขยะ
ปล่อยก๊าซมีเทนคิดเป็นปริมาณมากกว่า 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าชมีเทนทั้งหมดของ
ประเทศในยุโรป
ข้อมูล พ.ศ.2542 พบว่า การปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะมี 32% ของ
การปล่ อ ยก๊าซมีเทนทั้งหมด ซึ่งก๊าซมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายของเสียที่เป็น
สารอินทรียใ์ นหลุมฝังกลบขยะอาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษในระดับพืน้ ทีแ่ ละการระเบิดขึน้ 39
ผลกระทบจากการก�ำจัดขยะด้วยวิธกี ารย่อยสลายทางชีวภาพ  ไม่วา่ จะด�ำเนินการด้วย
วิธกี ารฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเทกองกลางแจ้ง คือ การแพร่ระบาย
ของก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในขยะ องค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจัดเป็นก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
gases) ที่เป็นสาเหตุส�ำคัญในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศโลก40
ก๊าซและน�้ำชะจากหลุมฝังกลบขยะเป็นมลภาวะที่มาจากหลุมฝังกลบขยะ ก๊าซจาก
หลุมฝังกลบขยะประกอบด้วยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญส่งผลท�ำให้
โลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า และมีการตั้งข้อสมมติฐานว่า หากเปิด
หลุมฝังกลบขยะอย่างสมบูรณ์ 15 ปี นับจากปัจจุบัน ก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ
จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 120 จิกะกรัมต่อปี เป็น 339 จิกะกรัมต่อปี ใน พ.ศ.256341
(1 จิกะกรัม เท่ากับ 109 กรัม)42
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6) ผลกระทบจากขยะสู่ชุมชน
ตัวอย่างจากวิธีจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง
		 (1) บ่อฝังกลบขยะ ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการฝั ง กลบขยะที่ ต� ำ บลราชาเทวะ อ� ำ เภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครว่าจ้างหจก.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ท�ำการขนย้ายและ
ก�ำจัดท�ำลายขยะจากโรงก�ำจัดขยะอ่อนนุช มาก�ำจัดที่ต�ำบลราชาเทวะ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2543 - กรกฎาคม พ.ศ.2547 โดยมีสัญญาร่วมกันว่าต้องฝังกลบขยะ
วันต่อวันไม่ให้เหลือค้าง และต้องใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่นเพื่อขจัดกลิ่น รวมทั้งควบคุม
การบ�ำบัดน�้ำเสียและปลูกต้นไม้โดยรอบ
ต่อมาชาวบ้านพบว่า มีการลักลอบน�ำขยะมาทิง้ ในบ่อทีถ่ กู ตักดินไปขายภายใน
บริเวณที่ตั้งโครงการฝังกลบขยะ และเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นและ
แมลงวัน จึงรวมตัวประท้วงและพยายามร้องเรียนไป เพื่อให้มีการตรวจสอบที่มาของ
การอนุมตั โิ ครงการในพืน้ ทีด่ งั กล่าวทัง้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ สี ม้ มีชมุ ชนหนาแน่น ซึง่ ตามพระราช
บั ญ ญั ติ ผั ง เมื อ งห้ า มมิ ใ ห้ ส ร้ า งบ่ อ ก� ำ จั ด ขยะ (แต่ ก ระทรวงมหาดไทยมี ก ารแก้ ไข
กฎกระทรวงปรับเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่ทิ้งขยะได้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2543)
ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท� ำให้มีการลอบยิงแกนน� ำต่อต้านโครงการฯ จนเสียชีวิต
ใน พ.ศ.2544
จากนั้ น ตุลาการศาลปกครองมีค� ำสั่งให้ อบต.ราชาเทวะใช้ อ�ำ นาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมีการออกค�ำสั่งห้าม หจก. ไพโรจน์
สมพงษ์พาณิชย์ ขนขยะของกรุงเทพมหานครหรือกระท�ำการใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดกลิน่ เหม็น
ของขยะ แต่ชาวบ้านก็ยังพบว่ามีการน�ำขยะไปทิ้งในบ่อฝังกลบ ชาวบ้านจึงร้องเรียน
เพื่อให้ปิดหลุมฝังกลบและเร่งรัดหาตัวผู้กระท�ำผิดในการสังหารแกนน�ำ  และล่าสุดเมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ.2554 ศาลชัน้ ต้นพิพากษาประหารชีวติ อดีตสมาชิก อบต.ราชาเทวะ
ผู้จ้างวานฆ่า มือปืนและคนขับรถก่อเหตุมีโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต ส่วนคนติดต่อศาล
อุทธรณ์แก้ให้จ�ำคุก 33 ปี 4 เดือน43
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หลังจากปิดหลุมฝังกลบขยะ เมือ่ ต้น พ.ศ.2551 ประเทศไทยได้สร้างโรงไฟฟ้า
ขยะจ�ำนวน 3 แห่ง ก�ำลังผลิตรวม 4.125 เมกะวัตต์ หนึ่งในนั้น คือ โรงไฟฟ้าหลุม
ฝังกลบขยะต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ44
		 (2) ไฟไหม้ บ ่ อ ขยะ ต� ำ บลบางระก� ำ อ� ำ เภอนครหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจาก
กลุ่มควันของบ่อขยะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ต�ำบลบางระก�ำ
อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านกว่า 130 หลังคาเรือนได้รับ
ผลกระทบจากควันและกลิน่ ขยะทีเ่ หม็นมาก แสบตา แสบจมูก ท�ำลายสุขภาพ วิถชี วี ติ ของ
ประชาชนและสภาพแวดล้อม ชาวบ้าน 45 หลังคาเรือนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ต่อมา
เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2555 ควันในบ่อขยะเริ่มคลี่คลายและมีกลิ่นไม่มากนัก
มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้ามาดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยได้แจกหน้ากาก
อนามัย และให้ความรู้แก่ชาวบ้าน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท�ำให้คนแก่และเด็กหลายรายในหมู่บ้านซึ่งมีจ�ำนวน
กว่า 60 หลังคาเรือน เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ปัญหานี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น�้ำท่วมที่ผ่านมามีชาวบ้านน�ำขยะมาทิ้งเป็น
จ�ำนวนมาก มีบางส่วนทีไ่ ม่ได้ฝงั กลบเพราะขาดงบประมาณในการซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งจักร
ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เมือ่ ทิง้ กองรวมกันไว้และติดไฟ จึงลุกลามติดต่อกันอย่าง
รวดเร็ว ต่อมากรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ส่วนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
เร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ฝังกลบขยะที่เหลือให้เสร็จภายใน 1 เดือน45
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		 (3) แผ่นดินไฟลุก อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง
จังหวัดลพบุรี มีกลุม่ ควันพวยพุง่ จากพืน้ ดินกลางทุง่ นา เป็นลักษณะบ่อร้างสีเ่ หลีย่ มกว้าง
10 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกประมาณ 8 เมตร พื้นดินมีสีเหลืองเป็นจุดๆ มีควันพุ่งจาก
รอยแยก และทรุดตัวเป็นแนวยาว เดิมทีบริเวณนี้เป็นบ่อน�้ำเก่าและต่อมาเป็นบ่อเผา
ขยะ แต่เลิกเผาประมาณ 10 ปีมาแล้ว (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2555) และใน พ.ศ.2554 เกิด
น�้ำท่วมสูงกว่า 4 เมตร หลังจากน�้ำลดช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ชาวบ้านได้กลิ่น
เผาเศษวัชพืช จากนั้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 มีควันพุ่งจากพื้นดินอย่างต่อเนื่อง แม้มี
การแก้ปญ
ั หาโดยการฉีดน�้ำ กลับยิง่ มีควันฟุง้ กระจายและมีกลิน่ ก�ำมะถันทัว่ บริเวณ หลัง
จากเกิดเหตุการณ์ จึงมีการท�ำแนวกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ รวมทั้งมีหน่วยงานเข้ามา
ตรวจสอบพื้นที่และผลกระทบด้านสุขภาพแก่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง46
		 (4) ปัญหาบ่อขยะ จังหวัดเลย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย มีจดุ ทิง้ ขยะทีม่ รี ะบบก�ำจัด
ขยะ คือ บริเวณโคกช้างไห้ ต�ำบลศรีสองรัก อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยเทศบาล
เมืองเลยเป็นเจ้าของ ท้องถิน่ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงต่างน�ำขยะมาทิง้ ทีน่ ี่ แต่ อบต.หลายแห่ง
ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขนขยะมาทิ้ง ซึ่งพื้นที่ก�ำจัดขยะ
มีระยะทางที่ไกลจากท้องถิ่นของตนเอง จึงได้ใช้ที่ดินสาธารณะในพื้นที่ของตนเองเป็น
ที่ ทิ้ ง ขยะ แต่ ไ ม่ มี ร ะบบก� ำ จั ด ที่ ถู ก ต้ อ งส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนใกล้ เ คี ย ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนบ้านโนนสว่าง ทีอ่ ยูห่ า่ งจากจุดทีท่ งิ้ ขยะในทีด่ นิ สาธารณะเพียง
1 กิโลเมตร ท�ำให้ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนจากกลิน่ เหม็นของบ่อขยะ ซึง่ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุแ์ มลงวันจ�ำนวนมาก ชาวบ้านต้องกางมุง้ กินข้าวและไม่สามารถใช้ชวี ติ ปกติได้
ควันจากการเผาขยะท�ำให้ใช้นำ�้ ฝนไม่ได้เหมือนแต่กอ่ น ปัญหาน�ำ้ เสียจากการชะล้างขยะ
ไหลลงสู่ท้องนาและล�ำน�้ำฮวย (“ล�ำน�้ำฮวย” เป็นล�ำน�้ำสาขาของ “แม่น�้ำเลย” ตั้งอยู่ใน
จังหวัดเลย) รวมทั้งขยะได้กระจายไปทั่วป่าสาธารณะที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของ
ชาวบ้าน จนไม่สามารถเข้าไปท�ำมาหากินได้
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จากความเดือดร้อนนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยและส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เป็นที่ปรึกษาในการด�ำเนิน
โครงการก�ำจัดขยะในครัวเรือนเพือ่ ลดปริมาณขยะอย่างยัง่ ยืน มีการก่อตัง้ กลุม่ ชาวบ้าน
โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นก�ำลังหลักร่วมท�ำวิจัยเกี่ยวกับ
ขยะในชุมชน น�ำไปสู่การรณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ จนสามารถลดปริมาณขยะลงได้
ระดับหนึง่ ส่วนทางอบต.ปากปวน ซึ่งเป็นอบต.ใกล้เคียงทีม่ ีโครงการขยายพื้นที่และขุด
บ่อฝังกลบเพิม่ เติมในเนือ้ ที่ 200 ไร่ มีการใช้อเี อ็ม (EM ย่อมาจาก Effective microorganisms หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเหลว สีน�้ำตาล กลิ่นหวานอม
เปรี้ยว)47 เพื่อลดกลิ่นเหม็นและปริมาณแมลงวัน48
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ส่วนที่ 2
แนวทางการจัดการขยะ
1. หลักการจัดการขยะ

หลักการจัดการขยะ ได้แก่ การจัดการขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด การเก็บรวบรวมขยะ
การขนถ่ายขยะ การแปรสภาพขยะและการฝังกลบ
การจัดการขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด เป็นการจัดการเก็บรวบรวมขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด
ตั้ ง แต่ รู ป แบบการทิ้ ง การเลื อ กประเภทและขนาดของภาชนะที่ ใช้ ร องรั บ ขยะ
ส่วนการเก็บรวบรวมขยะ เป็นการรวบรวมขยะจากภาชนะที่รองรับใส่รถเก็บขนขยะ
จากนัน้ เป็นการขนถ่ายขยะ ซึง่ มีการด�ำเนินงานในกรณีสถานทีก่ ำ� จัดหรือโรงแปรรูปขยะ
อยูไ่ กล โดยด�ำเนินการขนถ่ายขยะจากรถบรรทุกขนาดเล็กหลายคันไปรวมในรถบรรทุก
ขนาดใหญ่กอ่ น แล้วจึงขนถ่ายไปยังสถานทีก่ ำ� จัดหรือโรงแปรรูปขยะ และการแปรสภาพขยะ
โดยขยะทีเ่ ก็บขนได้อาจน�ำมาแปรสภาพจนเหลือสิง่ ตกค้างทีต่ อ้ งน�ำไปก�ำจัดขัน้ สุดท้าย
(การฝังกลบขยะ)49
ในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของการจัดการขยะ เริ่มจากการลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก�ำเนิด (Reduce) การใช้ซ�้ำ (Reuse) การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการน�ำ
มาใช้ประโยชน์ (Recovery) เช่น การท�ำปุ๋ยหมัก โดยทางเลือกดังกล่าวเป็นทางเลือกที่
ต้องการให้เกิดมากที่สุด
ส่วนทางเลือกทีต่ อ้ งการให้เกิดน้อยทีส่ ดุ คือ การก�ำจัดขยะ ไม่วา่ จะเป็นการฝังกลบขยะ
การเผาขยะ (เพือ่ น�ำพลังงานมาใช้ประโยชน์) และการควบคุมการเทกอง โดยการก�ำจัดขยะ
ด้ ว ยการฝั ง กลบขยะ ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม การฝั ง กลบขยะ ทั้ ง การควบคุ ม ระบบ
การฝังกลบขยะ สถานที่ฝังกลบขยะ การบดอัดขยะและการควบคุมมลภาวะต่างๆ50

ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งคิ ด ก่ อ นท� ำ ก่ อ นการรณรงค์
คัดแยกขยะ ท้องถิ่นควรท�ำความเข้าใจนโยบาย
เป้ า หมาย และแผนงาน ด้ ว ยการตรวจสอบ
ในประเด็นต่อไปนี้ให้ชัดเจน
- ต้องการคัดแยกขยะออกเป็นกี่ประเภท และจะ
จัดการกับขยะที่คัดแยกแล้วอย่างไร
- มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด เก็ บ ขยะ
แต่ละประเภทอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี
ของขยะอิ น ทรี ย ์ เช่ น เศษอาหาร หรื อ เศษผั ก
จากตลาดสด
- จะน�ำเอาขยะทีแ่ ยกได้ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยวิธใี ด
มีแผนการก�ำจัดขยะอย่างไร มีการเตรียมพร้อม
ในการจัดการกับขยะอันตรายอย่างไร
- ในการรณรงค์ แ ต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งการให้ บ รรลุ
เป้าหมายอะไร51

(ภาพที่ 9 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการจัดการขยะ)
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2. แนวทางการจัดการขยะ

2.1 การจัดการขยะของสังคมไทย

ภาพที่ 9 การจัดล�ำดับความส�ำคัญของการจัดการขยะ52
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ในสั ง คมไทยมี ก ระบวนการคั ด แยกขยะที่ เรี ย กว่ า กลไกแบบไม่ เ ป็ น ทางการ
(Informal mechanism) หมายถึง การคัดแยกที่ไม่ได้เกิดจากการจัดการของท้องถิ่น
แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยซื้อขายและการเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
การคัดแยกขยะแบบไม่เป็นทางการเกิดขึ้นใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การคัดแยก
จากครัวเรือน ขั้นที่ 2 การคัดแยกโดยซาเล้งหรือรถรับซื้อขยะ ขั้นที่ 3 การคัดแยกโดย
พนั ก งานเก็บขนของท้องถิ่น และขั้นที่ 4 การคัดแยกในพื้นที่ก� ำจัดขยะ (ภาพที่ 10
การจัดการขยะแบบไม่เป็นทางการของสังคมไทย)

ดังนั้น หากต้องการให้เกิดกลไกที่มีแบบแผนหรือแบบเป็นทางการ รัฐและท้องถิ่น
จะต้องก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และการใช้มาตรการข้อบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดแบบแผนการคืนซากบรรจุภัณฑ์ การทิ้งและการจัดเก็บ โดยใช้ปัจจัยราคาซื้อขาย
เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่น�ำมาใช้ในการจัดการ
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ภาพที่ 10 การจัดการขยะแบบไม่เป็นทางการของสังคมไทย 54

ท้องถิน่ ควรท�ำการส�ำรวจจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับขยะ ได้แก่ ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้
ในพื้นที่และองค์ประกอบของขยะทั่วไป และหากสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ขยะจากแหล่งก�ำเนิดได้ จะช่วยให้การจัดท�ำแผนการคัดแยกจากต้นทางโดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้าน ร้านค้าและท้องถิน่ มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถให้ความรูค้ วาม
เข้าใจหรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมการมีสว่ นร่วมของชาวบ้านในการลดและคัด
แยกขยะ รวมถึงการก�ำหนดวิธีจัดเก็บรวบรวม ซึ่งจะท�ำให้การคัดแยกขยะมีรูปแบบที่
แน่นอนภายใต้การจัดการของท้องถิ่น โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยราคารับซื้อเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างกิจกรรมเพือ่ การให้ความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งการลดและคัดแยกขยะนัน้ ท้องถิน่
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากท้องถิ่นอื่นที่เคยด�ำเนินการมาแล้ว หรือขอรายละเอียด
และรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือกรมควบคุมมลพิษ กิจกรรมเหล่านีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการจัดการขยะทีท่ อ้ งถิน่
จะต้องด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การปรับปรุงระบบการเก็บขนและวิธีการก�ำจัด
ที่เหมาะสม เพราะหากไม่มีการด�ำเนินงานในขั้นตอนต่อเนื่องแล้ว กิจกรรมการรณรงค์
ทีใ่ ห้ชาวบ้านมีสว่ นร่วมในการลดและคัดแยกขยะจะไม่มผี ลต่อการแก้ไขปัญหาขยะ และ
จะเป็นเพียงกิจกรรมรณรงค์ที่ขาดเป้าหมาย53
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2.2 แนวทางการจัดการขยะ (ต้นทาง-ปลายทาง)

แนวทางในการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ได้แก่ 1) การจัดการขยะ
ณ แหล่งก�ำเนิด 2) การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ 3) การเก็บรวบรวมขยะ และ
4) การก�ำจัดขยะ ดังนี้
1) การจัดการขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด
ขยะทีไ่ ร้คา่ ส�ำหรับเรา อาจมีคณ
ุ ค่าส�ำหรับผูอ้ นื่ “One’s trash is another’s treasure”
ขยะหลายชนิ ด ที่ เรา “ทิ้ง หรือ จะทิ้ง” อาจเป็นวัตถุดิ บ ในการผลิ ต ส� ำ หรั บ อี ก คน
ทัง้ การน�ำสิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นสภาพดีไปบริจาคให้ผอู้ นื่ ใช้ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การน�ำ
ไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อน�ำกลับมาใช้ (Recycle) เป็นต้น วิธีการดังกล่าวเป็นการ
ลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งได้โดยตรง55
หลัก 5R
R1-Reuse การใช้ใหม่ใช้ซ�้ำ เป็นการน�ำขยะมาใช้ใหม่หรือใช้ซ�้ำหลายครัง้ เช่น น�ำขวด
ใส่กาแฟที่หมดแล้วน�ำมาใส่น�้ำตาล ใส่ท็อฟฟี่
R2-Repair การซ่อมแซมใช้ใหม่ เป็นการน�ำวัสดุอปุ กรณ์ทชี่ ำ� รุดทีจ่ ะทิง้ เป็นขยะน�ำมา
ซ่อมแซมใช้ใหม่เพื่อให้ใช้งานได้อีกหลายครั้ง เช่น ซ่อมแซมวิทยุ ปะยางรถยนต์ที่ช�ำรุด
R3-Recycle การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ เป็นการน�ำขยะมาแปรรูปหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพจากเดิมแล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น น�ำแก้วแตกมาหลอมผลิตเป็นแก้วหรือกระจกใหม่
R4-Reject การหลีกเลีย่ ง เป็นการหลีกเลีย่ งการใช้ขยะหรือขยะอันตราย และหลีกเลีย่ ง
การใช้ของทีใ่ ช้แล้วผิดวัตถุประสงค์ เช่น กระป๋องหรือขวดใส่ยาฆ่าแมลง ต้องไม่น�ำมาใช้
เป็นภาชนะใส่อาหารหรือน�้ำดื่ม ถุงพลาสติกใส่ของใช้แล้วต้องไม่น�ำมาใส่อาหารที่ร้อน
R5-Reduce การน�ำมาท�ำปุ๋ย ขยะอินทรีย์ เช่น เศษใบไม้ ผลไม้ หากขุดหลุมฝังจะได้
ปุย๋ ธรรมชาติน�ำไปใส่ต้นไม้56
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ประเทศสิงคโปร์ มีนโยบายการจัดการขยะครอบคลุม
ทั้งการเกิดขยะ การรีไซเคิล และการก�ำจัด โดยลดปริมาณขยะ
และเพิ่มการรีไซเคิลให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการตั้งเป้าหมาย
ในการจัดการขยะ เช่น การเพิ่มอัตรารีไซเคิลทั้งหมด ร้อยละ 44
เป็นร้อยละ 60 หรือลดอัตราความต้องการในการสร้างโรงงานเผา
ขยะแห่งใหม่ทุกๆ 5-7 ปี ให้เป็น 10-15 ปี57

2) การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ
การหมุนเวียนน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลด
ความต้องการพื้นที่ส�ำหรับการก�ำจัดหรือฝังกลบขยะ รวมทั้งยังเป็นการช่วยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบในขบวนการผลิตได้อีกด้วย58
ส่วนการเพิม่ อัตราการน�ำกลับมาใช้ใหม่ ควรมีขอ้ เสนอให้รฐั ใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการเงินควบคุมการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์และพัฒนาระบบการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การเรียกคืน
ซากหรือการมัดจ�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ซงึ่ จะช่วยให้บรรจุภณ
ั ฑ์ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ ถูกคัดแยก
โดยผูบ้ ริโภค ลดการปนเปือ้ นและมีคณ
ุ ภาพทีด่ ี เมือ่ ส่งคืนสูอ่ ตุ สาหกรรมรีไซเคิล ต้นทุน
ในการคัดแยกและท�ำความสะอาดจะลดลง เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลและ
ลดปริมาณขยะไปพร้อมๆ กัน59 (ภาพที่ 12 การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ หรือขยะรีไซเคิล)
การรีไซเคิล (Recycle)
กระบวนการรีไซเคิล เป็นกระบวนการที่น�ำสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานจนไม่สามารถใช้ได้แล้ว
แต่ยังมีประโยชน์อยู่ สามารถรวบรวมเพื่อขายหรือส่งเข้าโรงงานแล้วน�ำกลับมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่60
ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือขยะที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือ
วัสดุเหลือใช้ ซึง่ สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก
กล่องเครื่องดื่มแบบยูเอชที (UHT) กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ เหล็ก อะลูมิเนียม
ยางรถยนต์ใช้แล้ว เป็นต้น โดยพบขยะรีไซเคิลมากเป็นอันดับ 2 ในกองขยะ กล่าวคือ
พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมด61
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ภาพที่ 12 การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ หรือขยะรีไซเคิล63
ภาพที่ 11 การจัดการขยะสด หรือขยะเปียก หรือขยะอินทรีย์62

37
36

ประโยชน์ของการรีไซเคิล
1) ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ
2) ประหยัดพืน้ ทีร่ องรับและก�ำจัดขยะ โดยสามารถลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งน�ำไปก�ำจัด
ทิ้งได้กว่า 4.5 ล้านตันต่อปี ประหยัดพื้นที่ฝังกลบไปได้กว่า 1,000 ไร่ (ประเมินจาก
การก�ำจัดขยะโดยวิธกี ารฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จะต้องใช้พนื้ ทีฝ่ งั กลบขยะ
โดยการขุดหลุมลึกชัน้ ละ 3 เมตร สูง 3 ชัน้ และใช้ความหนาแน่นขยะบดอัด 400 กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร)
3) ประหยัดพลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
วัตถุดิบใหม่ เช่น ลดการตัดต้นไม้ในการผลิตกระดาษหรือเชื้อเพลิง ลดการขุดทราย
เพื่อผลิตแก้ว ลดการขุดแร่ธาตุเหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียมหรือโลหะอื่นๆ
4) ลดต้นทุนผู้ประกอบการ โดยน�ำวัสดุรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิตสินค้า
เช่น ต้นทุนด้านพลังงานในการหลอมประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ เป็นต้น
5) ลดการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เมื่ อ เที ย บกั บ การน� ำ ขยะไปฝั ง กลบ
หรือเผาในระบบเตาเผา
6) ก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงาน เช่น อาชีพการคัดแยกขยะ พ่อค้าคนกลางที่จะ
รวบรวมขยะบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ ผู้จ�ำหน่ายสินค้า
รีไซเคิล การจัดตัง้ ร้านรับซือ้ ของเก่าหรือโรงงานคัดแยกและแปรสภาพเพิม่ ขึน้ ท�ำให้เกิด
การจ้างงานเพิ่ม
ประเด็นส�ำคัญของการรีไซเคิล คือ การลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งน�ำไปก�ำจัดให้นอ้ ยทีส่ ดุ
ซึ่งหากไม่มีกระบวนการนี้ หลุมฝังกลบขยะจะไม่สามารถรองรับขยะได้ทันต่อกระแส
การบริโภคของมนุษย์ในปัจจุบัน และจากอายุการย่อยสลายของสิ่งของบางอย่าง
แสดงให้เห็นว่าเราต้องมีการชะลอการน�ำขยะลงหลุมฝังกลบ64 (ภาพที่ 13 อายุการย่อยสลาย
ของขยะแต่ละประเภท)

ภาพที่ 13 อายุการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภท65
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ขยะที่นิยมน�ำมารีไซเคิล
ขยะที่นิยมน�ำมารีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ แก้ว พลาสติก และบรรจุภัณฑ์โลหะและ
อะลูมิเนียม ดังนี้
		

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากขยะรีไซเคิล66
ขวดพลาสติก PET
				

หลอมเป็นเม็ดพลาสติกตีเป็นเส้นใย
น�ำมาผลิตพรมหรือเสื้อ

กระดาษ		
				

แปรรูปเป็นเยือ
่ กระดาษ เป็นส่วนผสม
เพื่อผลิตกระดาษใหม่

แก้ว			

หลอมเพื่อขึ้นรูปเป็นแก้วใบใหม่

อะลูมิเนียม		

หลอมขึ้นรูปเป็นแผ่น ท�ำผลิตภัณฑ์
อะลูมเิ นียม รวมทัง้ กระป๋องอะลูมเิ นียม
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(1) การรีไซเคิลกระดาษ
คนไทยใช้กระดาษเฉลีย่ ปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อปี  
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2554)
ในกองขยะหนึง่ ๆ ขยะจ�ำพวกกระดาษ เป็นขยะทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ในบรรดา
ขยะประเภทอืน่ ๆ เศษกระดาษจากกองขยะถูกรวบรวมป้อนให้แก่โรงงานผลิตกระดาษ
ซึ่งน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษรีไซเคิล โรงงานผลิตกระดาษในประเทศไทย
มีความต้องการเศษกระดาษถึงปีละ 2.5 ล้านตัน แต่มีเศษกระดาษภายในประเทศ
ป้อนเข้าโรงงานได้ไม่ถึง 50% ซึ่งที่เหลือต้องน� ำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ
ซึ่งในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยต้องน�ำเข้าเศษกระดาษกว่าปีละ 1 ล้านตัน67
ประเทศไทยมีเศษกระดาษประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปี ในความเป็นจริงมี
กระดาษเหลือใช้อกี มากทีไ่ ม่ได้นำ� มารีไซเคิล เพราะไม่ได้ถกู แยกและจัดเก็บ บางส่วนถูกทิง้
ปนเปือ้ นกับขยะอื่นๆ จนไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ ในบรรดาขยะรีไซเคิลนั้น กระดาษ
เป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติ โดยปกติกระดาษมีระยะเวลา
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประมาณ 2-5 เดือน แต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะ
จนแน่ น ไม่มีแสงแดด อากาศ และความชื้น จุลินทรีย์อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปี
ในการย่อยสลาย68
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รู้หรือไม่ การคัดแยกกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิล
1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัม ช่วยโลกของเราได้69

		

(2) การรีไซเคิลแก้ว
ในกระบวนการรีไซเคิลแก้ว ขวดแก้วดีจะถูกน�ำมาคัดแยกชนิด สี และประเภท
ที่บรรจุสินค้า ส่วนการจัดการขวดเหล่านี้ คือ หากไม่แตกบิ่นเสียหาย จะถูกน�ำกลับเข้า
โรงงานเพื่อน�ำกลับไปล้างให้สะอาด และน�ำกลับมาใช้ใหม่70

แก้วบางชนิดใช้แล้วสามารถน�ำมาล้างท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค
แล้วหมุนเวียนน�ำมาบรรจุใหม่ได้ซ�้ำอีกอย่างน้อย 30 ครั้ง
หากขวดแก้วไม่แตกหรือบิ่นสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่เกือบ 100%71

ขวดที่แตกหักบิ่นช�ำ รุดเสียหายจะถูกน� ำ มาคัดแยกสี ได้แก่ ขวดแก้วใส
ขวดแก้วสีชา และขวดแก้วสีเขียว (สีของแก้วเกิดจากการใส่ออกไซด์ของโลหะต่างชนิด
กันลงไปใหม่) จากนั้นน�ำเศษแก้วมาผ่านขบวนการรีไซเคิล โดยเบื้องต้นจะเริ่มแยก
เศษแก้วออกตามสีของแก้ว (แต่แก้วขาวสามารถปนกับสีอื่นได้) เอาฝาจุกที่ติดมากับ
ปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียด ใส่นำ�้ ยากัดสีเพือ่ กัดสีทตี่ ดิ มากับขวดแก้ว ล้างให้สะอาด
แล้วน�ำส่งโรงงานผลิตขวดแก้วเพื่อน� ำไปหลอมใหม่ โรงงานอุตสาหกรรมเศษแก้ว
ต้องการเศษแก้วเก่ามาหลอมผสมกับแก้วใหม่ โดยใช้เศษแก้วเก่าในอัตราร้อยละ 30-40
ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต72

ภาพที่ 14 การรีไซเคิลกับโลกร้อน
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(3) การรีไซเคิลพลาสติก
พลาสติกเมือ่ กลายเป็นวัสดุเหลือใช้จะเป็นขยะอายุยนื ยาวประเภทอมตะ สร้าง
ปัญหากับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก การจัดการกับ
พลาสติกนั้น วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การรีไซเคิลเท่านั้น
พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พลาสติกที่คงรูปถาวร เมื่อผ่านกรรมวิธี
การผลิตจะเกิดการแข็งตัว น�ำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ส่วนพลาสติกทีน่ �ำกลับมาใช้
ใหม่ได้นั้น ผู้แยกพลาสติกขายจะต้องมีประสบการณ์ในการคัดแยกพลาสติกด้วย73
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เริม่ จากน�ำพลาสติกทีค่ ดั แยกประเภทสีแล้วน�ำ
มาเข้าเครื่องโม่เพื่อบดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ น�ำมาเข้าเครื่องล้างซึ่งจะใส่ผงล้างและโซดาไฟ
(โซเดียมซัลเฟต) จากนัน้ น�ำเข้าเครือ่ งสลัดให้แห้งหมาด แล้วอบด้วยความร้อนหรือผึง่ ลม
ให้แห้งสนิท บรรจุถงุ พร้อมจัดส่งขายให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เพือ่ หลอมละลาย
และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ต่อไป74
การรีไซเคิลเป็นหนึ่งในทางออกของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกจ�ำนวนมากที่
มีอยู่บนโลก ด้วยวิธีการแปรสภาพแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ แต่กว่าพลาสติกเหลือใช้จะถูก
แปรสภาพจนสามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อกี ครัง้ นัน้ มีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก ต้องใช้
พลังงานจ�ำนวนมากทั้งพลังงานไฟฟ้า น�้ำและแรงคน และพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิล
คุณภาพก็จะต�่ำและไม่สามารถน�ำกลับมาใช้บรรจุอาหารได้อีก การรีไซเคิลจึงควรเป็น
ทางเลือกสุดท้ายที่จะใช้ แต่ควรลดการใช้ (Reduce) และเน้นการน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Reuse) มากกว่า75
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ถ้าท�ำได้...ก็ดีซิ76

รู้หรือไม่ ถุงพลาสติกที่เราใช้ ราคาขายประมาณกิโลกรัมละ
70 บาท แต่เมื่อเราใช้แล้ว จะขายคืนในราคาที่เหลือแค่กิโลกรัมละ
3 บาท ทั้งๆ ที่พลาสติกมีต้นทุนการผลิตที่สูง
เพราะมีวัตถุดิบมาจากน�้ำมัน
ตอนนี้ เรามีเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนพลาสติกเป็นน�้ำมันหรือ
ไฟฟ้าก็ได้ แต่ต้นทุนยังสูงอยู่ ถ้าภาครัฐสนับสนุนอย่างจริงจัง
ปรับลดภาษีแก่เอกชนที่ลงทุนในเรื่องนี้ หรือเพิ่มราคารับซื้อ
ถุงใช้แล้วให้สูงขึ้น พลาสติกที่ใช้แล้วก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป

รู้หรือไม่ กว่าจะเป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของกล่องนมยูเอชที77

ลักษณะเฉพาะของกล่องนมยูเอชที ประกอบด้วยพลาสติก
อะลูมิเนียม และกระดาษถึง 7 ชั้น ดังนั้น การรีไซเคิลจึงเป็นเรื่อง
ยาก ต้องใช้เทคนิคการแยกพลาสติกกับกระดาษออกจากกัน
โดยกระบวนการตีแยกส่วนประกอบใช้เวลาเป็นชั่วโมง ขณะที่แก้ว
พลาสติกทั่วไปใช้เวลา 10 กว่านาทีเท่านั้น
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(4) การรีไซเคิลอะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมที่น�ำมาท�ำกระป๋องนี้มาจากแร่บอกไซด์ ในป่าเขตร้อน ซึ่งพบมาก
ในประเทศกินี ออสเตรเลีย และบราซิล การเปิดเหมืองแร่บอกไซด์เป็นการท�ำลายพืน้ ทีป่ า่
ขนาดใหญ่ รบกวนแหล่งอาศัยของสัตว์ปา่ ท�ำให้เกิดการพังทลายของดิน สภาพแวดล้อม
เสียสมดุล อีกทั้งในกระบวนการผลิตอะลูมิเนียม ยังต้องใช้สารเคมี ซึ่งท�ำให้เกิดก๊าซ
ฟลูออรีนที่ก่อมลพิษด้วย
อะลูมเิ นียมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) อะลูมเิ นียมหนา เช่น อะไหล่เครือ่ งยนต์
ลูกสูบ และ 2) อะลูมเิ นียมบาง เช่น กะละมังซักผ้า ขันน�ำ ้ กระป๋องน�ำ้ อัดลม กระป๋องเบียร์ 78
ในการผลิตอะลูมิเนียม 1 ตัน จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,316  
กิโลกรัมสูบ่ รรยากาศ เกิดมลพิษทางอากาศ 36 กิโลกรัม เกิดของเสียทีเ่ ป็นของแข็ง 358
กิโลกรัม หากน�ำมารีไซเคิลสามารถประหยัดพลังงานเทียบกับการผลิตใหม่ ร้อยละ 95 79
กระบวนการรีไซเคิลอะลูมเิ นียม เริม่ จากการถูกอัดเป็นก้อน ก้อนละประมาณ
40-50 กิโลกรัม เพื่อง่ายต่อการขนย้ายและเป็นการประหยัดพื้นที่ เมื่อถูกส่งเข้าโรงงาน
แล้วจะถูกหลอมท�ำเป็นหม้อหรือกะละมัง โครงฉากกั้นห้อง และหลอมท�ำกระป๋อง
เครื่องดื่มใหม่ 80

ในสหรัฐอเมริกา ทุกปีมีขยะที่เป็นกระป๋องอะลูมิเนียม
จ�ำนวน 55,000 ล้านใบ ซึ่งขยะจ�ำนวนนี้ถ้าเอามาใส่ในตึก
ที่มีขนาดปริมาตรเท่าตึกเอ็มไพร์สเตรท
จะได้ทั้งหมด 20 หลัง 81
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ภาพที่ 15 แนวคิดและกระบวนการแปลงขยะเป็นผลผลิตใหม่ 82
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ภาพที่ 16 แนวคิดและกระบวนการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 83

3) การเก็บรวบรวมขยะ
การเก็บรวบรวมขยะ มีขั้นตอนส�ำคัญ 2 ขั้น ได้แก่ ระบบการเก็บรวบรวมขยะ และ
การขนส่งขยะ ดังนี้
ก. ระบบการเก็บรวบรวมขยะ
สีถังขยะ กรมควบคุมมลพิษ ก�ำหนดถังส�ำหรับคัดแยกขยะ เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ถังขยะทั่วไป 2)  ถังขยะย่อยสลายได้ 3) ถังขยะรีไซเคิล และ 4) ถังขยะมีพิษ

ภาพที่ 17 ถังขยะประเภทต่างๆ 84

1) ถังขยะทัว่ ไป (ถังสีฟา้ ) ใช้สำ� หรับใส่ขยะทัว่ ไปทีย่ อ่ ยสลายได้ยาก หรืออาจจะย่อย
สลายได้เองตามธรรมชาติ   แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการน�ำกลับมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  
2) ถังขยะย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ใช้สำ� หรับใส่ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้เองตามธรรมชาติ
หรือสามารถน�ำมาหมักท�ำปุ๋ยได้
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3) ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ใช้สำ� หรับใส่ขยะทีส่ ามารถน�ำกลับมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์
ได้ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
4) ถังขยะมีพิษ (ถังสีเทา ฝาสีส้ม) ใส่ขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือขยะอันตราย
ในการรวบรวมขยะ ควรแยกให้เป็นประเภท เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเก็บและท�ำลาย
ส่วนของมีคมอย่างเศษแก้ว เศษกระจกควรแยกทิ้งต่างหาก ไม่ทิ้งปะปนกับขยะอื่น
เพราะอาจเกิดอันตรายต่อคนอืน่ ได้ เมือ่ แยกขยะแล้ว จึงรวบรวมขยะใส่ถงุ และผูกปากถุง
ให้เรียบร้อย ใส่ภาชนะมีฝาปิด เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ย85
การเก็บรวบรวมขยะ (Refuse collection) เป็นงานส�ำคัญที่ต้องมีการจัดระบบและ
วางรูปแบบของการเก็บรวบรวมให้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถ
ลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากขยะได้ ระบบที่นิยมใช้คือ
1) ระบบถังขยะใบเดียว (One-can system) ขยะทีเ่ กิดขึน้ ทุกชนิดรวมใส่ลงในถังขยะ
เพียงใบเดียว ดังนั้นขยะที่ต้องน�ำไปก�ำจัดจึงเป็นขยะผสม (Mixed refuse) เหมาะสม
ที่จะน�ำไปใช้ก�ำจัดด้วยวิธีที่เรียกว่า การปรับปรุงพื้นที่ด้วยขยะ
2) ระบบถังขยะสองถัง (Two-can system) โดยก�ำหนดให้ถังขยะใบหนึ่งเก็บขยะ
จ�ำพวกเศษอาหารเท่านั้น ซึ่งต้องน�ำไปก�ำจัดทุกๆ วัน ไม่ปล่อยให้ทิ้งค้างไว้ให้เกิดเหตุ
ร�ำคาญและมีอันตรายขึ้นได้ ส่วนอีกใบหนึ่งนั้นใช้เก็บขยะอื่นๆ ซึ่งมักเป็นพวกขยะแห้ง
เป็นส่วนใหญ่ ขยะในถังขยะใบทีส่ องนีจ้ งึ อาจเก็บไว้ได้นานกว่าถังแรก ไม่จำ� เป็นต้องเก็บ
ทุกวัน อาจจะเก็บสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ท�ำให้ชว่ ยลดค่าใช้จา่ ยในการเก็บขยะลงได้มาก และ
สามารถแยกก�ำจัดได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมกว่าอีกด้วย เช่น การเผาด้วยเตาเผาขยะ
3) ระบบถังขยะสามใบ (Three –can system) เหมาะทีจ่ ะใช้ในท้องทีท่ มี่ กี ารก�ำจัด
ขยะหลายวิธตี ามสภาพของขยะทีเ่ กิดขึน้ กล่าวคือ ถังขยะใบแรกใช้เก็บขยะจ�ำพวกขยะ
สดหรือเศษอาหาร ซึ่งเหมาะที่จะเก็บทุกวัน วิธีก�ำจัดที่เหมาะสมก็อาจน�ำไปเลี้ยงสัตว์
หรือหมักท�ำปุ๋ย ส่วนถังขยะใบที่สองและใบที่สามน�ำไปเก็บขยะอย่างอื่น โดยแยกขยะ
เป็นพวกเผาไหม้ได้ในถังหนึง่ ส่วนอีกถังหนึง่ ใช้เก็บขยะพวกเผาไหม้ไม่ได้ ท�ำให้สามารถ
น�ำไปก�ำจัดได้เหมาะสม86
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สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีการเก็บค่าธรรมเนียมการก�ำจัดขยะ
ตามบ้านเรือนและหน่วยงานต่างๆ ตามปริมาณ
คิดง่ายๆ ว่า ใครสร้างขยะมากเท่าไรต้องจ่ายมากเท่านั้น
ในเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเก็บค่าธรรมเนียม
ขยะเป็นรายเดือนโดยคิดตามขนาดของถังใส่ขยะ
ที่ไม่สามารถรีไซเคิลเป็นเกณฑ์
ในหลายชุมชนใช้ระบบคูปองจ่ายค่าธรรมเนียมขยะล่วงหน้า
โดยให้จ่ายค่าถุงส�ำหรับใส่ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งแต่ละบ้าน
จะน�ำมาใส่ถังขยะหน้าบ้านหรือตามข้างถนน
ระบบแบบนี้เรียกว่า จ่ายตามถุง87

ข. การขนส่ง
ปัญหาต่างๆ ในการเก็บขนและขนส่งขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 88 มีดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ท้องถิ่นขาดการวางแผนการขนส่งที่ดี อาจท�ำให้
เสียเวลาและงบประมาณจ�ำนวนมาก ขาดบุคลากรท�ำงานเก็บขนขยะ
2) ด้านการจัดการ เช่น ขยะทีก่ องสุมอยูต่ ามพืน้ ทีต่ า่ งๆ นัน้ อาจเป็นเชือ้ เพลิงทีต่ ดิ ไฟได้
และการเผากองขยะเหล่านี้ อาจมีสารมลพิษปะปนในควันไฟทีเ่ กิดจากการเผา การทิง้ ขยะ
ลงในแหล่งน�้ำสาธารณะ อาจท�ำให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน�้ำนั้นๆ ได้ รวมทั้งทาง
ระบายน�้ำที่ถูกอุดตันด้วยขยะ ย่อมท�ำให้เกิดน�้ำท่วมได้ในขณะที่ฝนตกหนัก
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3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และระบบ เช่น ระบบและวิธีการเก็บขนขยะที่ไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะของชุมชน บางระบบมีราคาสูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายดูแลรักษามาก ภาชนะ
รองรับขยะและรถเก็บขนขยะไม่เพียงพอ และไม่ถกู สุขลักษณะ การดูแลซ่อมบ�ำรุงรักษา
รถเก็บขนขยะทีไ่ ม่เหมาะสม ท�ำให้รถมีสภาพทรุดโทรมเร็วและเสียเป็นประจ�ำ ท�ำให้สนิ้ เปลือง
งบประมาณมาก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง
4) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ผ่านมาบางพื้นที่ประชาชนยังขาดความ
ตระหนักและความรับผิดชอบต่อปัญหาขยะ สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดความเชื่อมั่น
ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ว่ า จะสามารถเก็ บ ขนและก� ำ จั ด ขยะได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น เวลาเก็บขนทีแ่ น่นอน จึงยังไม่ให้ความสนใจ
และร่วมมือกับเทศบาลเท่าที่ควร
4) การก�ำจัดขยะ
การก�ำจัดขยะแบ่งออกเป็นการก�ำจัดขยะทั่วไป และการก�ำจัดขยะอันตรายจาก
ชุมชน ดังนี้
(1) การก�ำจัดขยะทั่วไป
วิธีการก�ำจัดขยะมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การก�ำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบขยะ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล การก�ำจัดขยะด้วยวิธนี ำ� ไปหมักท�ำปุย๋ (Composting) และการ
ก�ำจัดขยะด้วยวิธีเผาขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Incineration) มีรายละเอียด ดังนี้
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		 ก. การก�ำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
		 การก�ำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เป็นการน�ำขยะมา
เทกองในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลง แล้วใช้
ดินกลบทับและบดให้แน่นอีกครั้ง หลังจากนั้นน�ำขยะมาเกลี่ยและบดอัดอีกเป็นชั้นๆ
สลับด้วยชัน้ ดินกลบเพือ่ ป้องกันปัญหาในด้านกลิน่ แมลง และน�ำ้ ฝนชะล้าง อินทรียส์ าร
ทีม่ อี ยูใ่ นขยะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติโดยจุลนิ ทรีย์ เป็นขบวนการย่อยสลายชนิดไร้อากาศ
(Anaerobic decomposition) ท�ำให้ขยะยุบตัว เกิดก๊าซมีเทนและน�้ำเสียข้างในชั้น
ของขยะ
การด�ำเนินการฝังกลบขยะต้องมีมาตรการป้องกันหรือบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดขึ้น
และการระบายก๊าซออกจากบริเวณฝังกลบ พื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบขยะต้องมี
การส�ำรวจตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสม 89
ประเทศญี่ปุ่นสร้างสนามบินบน
ที่ดินซึ่งถมจากกองขยะได้
ตั้งแต่ พ.ศ.2537 (ค.ศ.1994)90

การฝังกลบขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล สามารถก�ำจัดขยะได้
เกือบทุกประเภท (ยกเว้นขยะ
อันตราย) และการท�ำงานง่าย
ไม่ซับซ้อน เสียค่าใช้จ่ายต�่ำ แต่
ต้องการที่ดินมาก และจะต้องมี
ระบบป้องกันปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่เกิดจากการฝังกลบด้วย91

ประเทศไทยมีการน�ำขยะ
ไปถมที่ท�ำประโยชน์
สวนจตุจักร ซึ่งเดิมเป็นที่ลุ่ม
น�้ำท่วมและเต็มไปด้วยพงหญ้ารก
มากและไม่ได้ใช้ประโยชน์
ต่อมามีการน�ำขยะจากสถาน
ก�ำจัดขยะดินแดงมาถมที่บริเวณ
สวนจตุจักร และปรับปรุงเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ92
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ข้อดีและข้อเสียของการก�ำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ93
ข้อดี

ข้อเสีย

- สามารถก�ำจัดขยะได้เกือบทุกชนิด โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องแยกชนิดของขยะ
- หลังจากที่ด�ำเนินการเสร็จแล้ว จะได้
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถน�ำไปปรับปรุงใช้ประโยชน์
ได้ เช่น ท�ำเป็นสนามกีฬา สวนสาธารณะ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ94
- สามารถป้องกันการเพาะพันธุ์ หาอาหาร
และการแพร่กระจายของเชือ้ โรคและสัตว์
-  ไม่ทำ� ให้เกิดความเสือ่ มโทรมต่อสิง่ แวดล้อม
และเหตุเดือดร้อนร�ำคาญแก่ประชาชน
- สามารถยื ด หยุ ่ น ปริมาณในการก� ำ จัด
ได้มาก

- ประชาชนอาจเกิดความรังเกียจต่อสถาน
ที่ก�ำจัดขยะ
-หากไม่มมี าตรการควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมของ
สิ่งแวดล้อมและความเดือดร้อนร�ำคาญ
รวมทัง้ ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ หาอาหาร
และแพร่กระจายเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็น
พาหะน�ำโรคได้
- ขยะเมือ่ ถูกย่อยสลายท�ำให้เกิดก๊าซมีเทน
ซึง่ อาจเป็นสาเหตุทำ� ให้เกิดอัคคีภยั ได้
- การฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary landfill) มีวิธีการยุ่งยากกว่า
การถมธรรมดา (Dumping) ต้องการพืน้ ที่
ในการก�ำจัดมาก ต้องทิ้งไว้เป็นเวลานาน
จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ 95
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ข. การก�ำจัดขยะด้วยวิธีน�ำไปหมักท�ำปุ๋ย
การก�ำจัดขยะแบบหมักท�ำปุ๋ย เป็นการก�ำจัดขยะที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง โดยการ
เปลีย่ นแปลงสารอินทรียต์ า่ งๆ (ส่วนทีย่ อ่ ยสลายได้) ให้เป็นอาหารของพืชทีค่ อ่ นข้างคงรูป
เรียกว่า ปุ๋ย โดยอาศัยปฏิกิริยาชีวเคมีของพวกจุลินทรีย์ 96
การหมั ก ขยะท� ำ ปุ ๋ ย คื อ การย่ อ ยสลายอิ น ทรี ย ์ ส ารในขยะ โดยอาศั ย
กระบวนการทางชีววิทยาของจุลนิ ทรียท์ ยี่ อ่ ยอินทรียส์ ารทีย่ อ่ ยได้ให้เป็นวัตถุทคี่ อ่ นข้าง
จะเสถียร เป็นสารมีสีค่อนข้างด�ำ  มีความแห้งและมีคุณค่า สามารถน�ำไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพดินที่เกิดภายใต้ภาวะที่เหมาะสมในด้านความชื้น อุณหภูมิ อัตราส่วนระหว่าง
คาร์บอนและไนโตรเจน การหมักท�ำปุ๋ยลดปริมาณขยะได้ประมาณร้อยละ 30-65 และ
สามารถท�ำลายเชื้อโรคได้บางส่วน 97
ขยะที่เหมาะน�ำมาท�ำปุ๋ย คือ ขยะพวกพืชสด เศษกระดาษ ถ้าต้องการให้ได้
ปุย๋ หมักเร็ว ต้องเร่งปฏิกริ ยิ าของแบคทีเรียในการย่อยสลายด้วยการใช้มลู สัตว์ วัว ควาย
ผสมลงไปในขยะที่ ห มั ก พลิ ก กลั บ บ่ อ ยๆ เพื่ อ ให้ แ บคที เรี ย ที่ ต ้ อ งการออกซิ เจน
ในการด�ำรงชีวิต (Aerobic bacteria) เจริญเติบโตเร็ว 98
นอกจากการท�ำปุย๋ หมักในพืน้ ทีข่ องแต่ละบ้านแล้ว เราอาจต้องการพืน้ ทีส่ ว่ น
กลาง เพือ่ รวบรวมปุย๋ เหล่านัน้ ให้ยอ่ ยสลายตามธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกามีพนื้ ทีเ่ ช่นนี้
มากกว่า 3,000 แห่ง และไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนเพราะเป็นการจัดการใบไม้ กิ่งไม้
เท่านั้น สิ่งที่ต้องการคือ พื้นที่ว่าง เปิดโล่ง และมีลมหมุนเวียน ยังมีพื้นที่ขนาดเล็ก
มากมายที่อาจใช้เป็นจุดรวบรวมขยะเศษอาหาร ขยะเทศบาลที่เป็นกากตะกอนน�ำ้ ทิ้ง
และขยะจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีระบบจัดการแบบปิดที่ช่วยให้การย่อยสลายตาม
ธรรมชาติของขยะอินทรีย์เหล่านี้เกิดเร็วขึ้นและปลอดกลิ่น 99
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ข้อดีและข้อเสียในการก�ำจัดขยะด้วยวิธีน�ำไปหมักท�ำปุ๋ย101
		

วิธีหมักท�ำปุ๋ย
1. การหมักแบบใช้ออกซิเจน เป็นการย่อยสลายวัตถุที่ย่อยสลายได้โดย
จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ผลผลิตของปฏิกิริยาขั้นสุดท้ายที่เสถียรอย่างรวดเร็ว ประมาณ
50 วัน และไม่ส่งกลิ่นรบกวนรุนแรง
2. การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน เป็นการย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์
ชนิดที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ผลิตภัณฑ์ที่เกิด
ขึ้นในส่วนที่เป็นก๊าซจะหายไป และส่งกลิ่นเหม็นได้ กระบวนการนี้เกิดขึ้นช้ากว่า
การย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน 2- 12 เดือน
ทั้งนี้ ในการหมักท�ำปุ๋ยทั้งสองแบบ ปุ๋ยที่ได้มีคุณภาพแตกต่างกัน หากน�ำ
ขยะสดมาหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนเลย อาจให้สารที่เป็นอันตรายและการเปลี่ยนเป็น
สารอาหารของพืชน้อยกว่าวิธีการหมักแบบใช้ออกซิเจน 100
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ข้อดี

ข้อเสีย

- ได้ ผ ลผลิ ต คื อ ปุ ๋ ย สามารถน� ำ ไปใช้
ประโยชน์ได้
- ใช้ก�ำจัดขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม
บางอย่างได้ เช่น โรงงานอาหารส�ำเร็จรูป
โรงงานกระดาษ
- หากมีการแยกขยะก่อนท�ำการก�ำจัด
สามารถใช้ประโยชน์จากขยะทีน่ �ำกลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ เช่น แก้ว เศษโลหะ ท�ำให้
เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
- อาจตัง้ โรงงานก�ำจัดในเขตชุมชนได้ หาก
มีมาตรการป้องกันความเสื่อมโทรมของ
สิ่ ง แวดล้ อ มและเหตุ ร� ำ คาญ ท� ำ ให้
ประหยัดค่าขนส่ง
- มีความยืดหยุ่นปริมาณการก�ำจัดได้มาก

-  ค่าใช้จา่ ย ค่าลงทุน และค่าด�ำเนินงานสูง
- ต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยกขยะที่
ย่อยสลายไม่ได้ออกไป102
- สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยในการแยกขยะทีย่ อ่ ย
สลายไม่ได้ เพื่อน�ำไปก�ำจัดโดยวิธีอื่น
- ถ้าขนาดของชุมชนใหญ่มากต้องใช้พนื้ ที่
และค่าใช้จ่ายมาก
- ต้องน�ำกากที่เหลือไปก�ำจัด
- สถานที่หมักปุ๋ยต้องอยู่ห่างจากชุมชน
เพราะการหมักจะเกิดกลิ่นรุนแรง103
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กรุงโตเกียว

มีนโยบายเพิ่มอัตรา
การท�ำปุ๋ยหมักจากอาคารให้ได้
ร้อยละ 83 ใน พ.ศ.2543 โดยมี
นโยบายที่จะศึกษาเพื่อท�ำปุ๋ยจากขยะ
เศษอาหารในเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งมี
นโยบายในการจัดการขยะ อาทิ
การให้เทศบาลท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น
ลดอัตราการเกิดขยะและสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากร มีภาชนะ
รวบรวมขยะแต่ละประเภท และ
สนับสนุนการซื้อสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม104

การรณรงค์ให้บ้านเรือนและ
สถานที่ส�ำคัญต่างๆ ใช้เครื่อง
ตัดหญ้าแล้วท�ำให้หญ้ากระจาย
คลุมบริเวณทีต่ ดั ซึง่ เป็นวิธกี ารหนึง่
ที่ฝ่ายดูแลสวนของเมืองนิวยอร์ก
น�ำมาใช้และท�ำให้ประหยัดเงิน
กว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ
โดยปกติต้องจ่ายเป็นค่าก�ำจัด
กองหญ้าที่ตัดอยู่แล้ว105
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ค. การก�ำจัดขยะด้วยวิธีเผาอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Incineration)
การก�ำจัดขยะโดยวิธีการเผา หมายถึง การเผาขยะในเตาเผา (Incinerator)
โดยเตาเผานั้นต้องเป็นเตาที่สามารถเผาขยะชนิดต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ท�ำให้เกิด
เหตุร�ำคาญ เช่น กลิ่นรบกวน และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ ซึ่งความร้อน
ของเตาเผาขยะที่ใช้โดยทั่วไปคือ 676 - 1,100 องศาเซลเซียส ท�ำให้ขยะที่เผาไหม้ได้ถูก
เผาอย่างสมบูรณ์
การก�ำจัดขยะโดยวิธีเผาได้ผลดีกับขยะบางชนิด เช่น ขยะที่มีเชื้อโรคติดต่อ
ร้ายแรงปนเปื้อน (Septic waste) ขยะแห้ง การก�ำจัดโดยวิธีนี้มีกากเหลืออยู่หลังจาก
เผาอีกส่วนหนึ่ง เช่น เถ้า ขวด เศษโลหะ อิฐ ซึ่งต้องน�ำไปก�ำจัดโดยวิธีอื่นๆ เช่น ใช้ถม
ที่ลุ่ม หรือใช้ปรับระดับพื้นดิน106
วิธกี ารเผาทีถ่ กู สุขลักษณะโดยการควบคุมการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ เป็นกระบวน
การรวมถึงการจุดไฟและเผาขยะที่เผาไหม้ได้ ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
ซึ่งต้องใช้ความร้อนสูง เพื่อท�ำให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดกลิ่นและควัน
การเผาเป็นการลดปริมาตรขยะ และยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น�้ำ  เถ้า และอาจมี
ก๊ า ซอื่ น ๆ ผสมหรือโลหะหนักปะปนมาก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของขยะที่ถูกเผา
ส่วนกากทีเ่ หลือจากการเผาไหม้จะน�ำไปฝังทีห่ ลุมฝังกลบ ก๊าซทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้
มีการปล่อยออกโดยตรงสูบ่ รรยากาศต่อไป หรืออาจผ่านระบบการก�ำจัดมลพิษในไอเสีย
ก่อนปล่อยออก107
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ข้อดีและข้อเสียในการก�ำจัดขยะด้วยวิธีเผาอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 108
ข้อดี

ข้อเสีย

- ใช้ พื้ น ที่ น ้ อ ยและลดปริ ม าตรขยะ
ลงได้มาก109
- ลดค่าใช้จา่ ยในการขนขยะไปยังจุดก�ำจัด
ที่ห่างไกล
- กากหรือเถ้าปราศจากอินทรีย์สาร จึงไม่
เกิดการย่อยสลายอีกต่อไป
- อาจมีปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ ท�ำให้เกิด
กลิ่นเป็นเหตุร�ำคาญ
- กากที่ เ หลื อ จากการเผาน้ อ ยเพราะ
สามารถเผาขยะได้เกือบทุกชนิด โดยกาก
และเถ้าน�ำไปก�ำจัดโดยวิธถี มทีล่ มุ่ ได้อย่าง
ปลอดภัย
- สภาพของอากาศไม่ท�ำให้เกิดปัญหาใน
การเผา
- ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเผาสามารถยืดหยุน่ ได้
- น�ำความร้อนมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น�ำ
เอาความร้อนมาเดินเครื่องยนต์

- เตาเผาขยะและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้มรี าคาสูง
- ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานค่อนข้างสูง
ทั้ ง ผู ้ ดู แ ลและค่ า เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ช่ ว ยใน
การเผาไหม้
- วิธกี ารใช้และบ�ำรุงรักษาค่อนข้างยุง่ ยาก
- เพือ่ ให้การเผามีประสิทธิภาพ ต้องแยกขยะ
ที่เผาไม่ได้ออก110
- มั ก มี ป ั ญ หาในการเลื อ กที่ ตั้ ง เตาเผา
เพราะประชาชนอาจไม่ยอมรับ
- ถ้าหากขาดการควบคุมที่ถูกวิธี อาจเกิด
มลภาวะทางอากาศและเหตุรำ� คาญขึน้ ได้
เช่น ก๊าซ ไอ กลิ่น ควัน ละอองเขม่า ควัน
จากเตาเผาขยะ ซึ่ ง ต้ อ งมี ร ะบบบ� ำ บั ด
อากาศเสียที่ออกจากปล่องเตาเผา
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บทเรียนกรณีโรงเตาเผาขยะ
เทศบาลนครภูเก็ต อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โรงงานเตาเผาแห่งแรกของเทศบาลนครภูเก็ตเปิดใช้งานเมื่อ
พ.ศ.2542 โดยให้ บ ริ ก ารก� ำ จั ด ขยะแก่ ท ้ อ งถิ่ น อื่ น 18 แห่ ง
ในจังหวัดภูเก็ต ด้วยความสามารถของเตาเผาสามารถรองรับขยะ
ได้ วั น ละ 250 ตั น ต่ อ วั น ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ 2.5 เมกะวั ต ต์
แต่ในความเป็นจริงผลิตได้เพียง 1.6 เมกะวัตต์ 111
ขยะที่มาจากทั่วทั้งเกาะภูเก็ตมีปริมาณมากถึงวันละ 520 ตัน
เมื่อน�ำมาเผารวมกันโดยที่ไม่มีการคัดแยกขยะให้เหมาะสมกับ
การก�ำจัดโดยการน�ำไปเผา ค่าความชืน
้ ทีม
่ ากและมีนำ�้ ปะปนในขยะ
ท�ำให้ยากต่อการควบคุมอุณหภูมิในการเผา กลายเป็นการเผา
ทีไ่ ม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเผาขยะประเภทพลาสติกพีวซี ี
ก่อให้เกิดก๊าซไดออกซินและสารฟูแรนส์ ซึ่งเป็นปัญหาท�ำให้
ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมยาวนานและปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร
รวมทั้ ง เป็ น อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ ทั้ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภู มิ คุ ้ ม กั น
ระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการทางสมองของเด็ก เป็นสารก่อมะเร็ง
สามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ทารกในครรภ์ และสะสมในร่างกาย
เป็นเวลานาน 112
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นอกจากนี้ องค์ประกอบของขยะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญและมีผลต่อประสิทธิภาพการท� ำงานของเตาเผาขยะ
โดยขยะอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นท�ำให้ประสิทธิภาพในการเผาต�่ำกว่า
ที่ควรจะเป็ น รวมทั้ ง ขยะประเภทอื่ น ๆ ที่ ไ ม่เหมาะกับการเผา
อย่างขวดแก้วที่ราคารับซื้อลดลง เศษแก้วเหล่านี้ก็ถูกน�ำมาเผา
รวมด้วย กลายเป็นผลเสียต่อการท�ำงานของเตาเผา ทัง้ การเผาไหม้
ปริมาณเถ้าที่เพิ่มขึ้น มลพิษจากการเผา กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
ความสึกหรอของระบบ รวมทั้งต้นทุนการด�ำเนินการที่สูงขึ้น
ในส่วนของการป้ อ งกั น ปั ญ หาเหล่ า นี้ นอกจากเทคโนโลยี
เตาเผาแล้ว การควบคุมอุณหภูมิในการเผา โดยการคัดแยกขยะ
จากแหล่งก�ำเนิด ท�ำให้ขยะมีค่าความร้อนสูง ซึ่งช่วยให้สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในการเผาได้ 113
ส� ำ หรั บ การแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ของเทศบาลนครภู เ ก็ ต
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งให้งดรับขยะใหม่เข้าเตาเผาและให้
เอาไปฝังกลบแทน ส่วนขยะทีย
่ งั ค้างอยูใ่ นเตาเผา ก็ให้ทำ� การเผา
ต่อไปจนกว่าจะหมดหรือตามก�ำลังที่สามารถท�ำได้ (ข้อมูลเมื่อ
พ.ศ.2555)นอกจากนี้ เทศบาลนครภูเก็ตมีโครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะหัวที่ 2 โดยมีบริษท
ั เอกชนเป็นผูล
้ งทุนก่อสร้าง ความสามารถ
ของเตาเผาหัวที่ 2 นี้ สามารถรองรับขยะได้วน
ั ละกว่า 600-700 ตัน
ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 5 เมกะวัตต์ และมีระยะเวลารองรับไปได้
อีก 10 ปีข้างหน้า เมื่อเดินเครื่องเตาเผาหัวที่ 2 ได้แล้ว เทศบาล
จึงจะปิดปรับปรุงเตาเผาหัวที่ 1 เป็นเวลา 20 เดือน เพื่อตรวจ
สภาพ 114
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(2) การก�ำจัดขยะอันตรายจากชุมชน
ขยะอันตรายส่วนใหญ่ถกู ทิง้ ปะปนอยูใ่ นระบบเก็บขนทัว่ ไป โดยไม่มกี ารบ�ำบัด
หรือแยกออกไปก�ำจัด เนื่องจากยังไม่มีมาตรการและข้อก�ำหนดที่สามารถใช้บังคับได้
การแก้ไขเบือ้ งต้นจึงมีเพียงการประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน และควบคุมไม่ให้
มีการน�ำขยะจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชือ้ จากสถานพยาบาลมาทิง้ รวมกับขยะชุมชน
ทัว่ ไปเท่านัน้ แหล่งขยะอันตรายมีทมี่ าจากอุตสาหกรรมต่างๆ สถานพยาบาลและชุมชน
พาณิชยกรรม และการเดินเรือ115
การจัดการขยะอันตรายจากโรงพยาบาล การจัดการขยะติดเชือ้ ในส่วนภูมภิ าค
เป็นภาระที่ยุ่งยากส�ำหรับองค์กรที่รับผิดชอบ เนื่องจากวิธีการก�ำจัดขยะส่วนใหญ่ของ
เทศบาลและสุขาภิบาลต่างๆ ยังเป็นการเทกองบนพืน้ ซึง่ ไม่เหมาะสมกับการก�ำจัดขยะ
ติดเชื้อ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนภูมิภาค
ติดตั้งเตาเผาเพื่อท�ำลายขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาล
ในส่วนภูมิภาคได้มีการติดตั้งเตาเผากันมากขึ้น116
ส�ำหรับรูปแบบการก�ำจัดขยะติดเชือ้ ในโรงพยาบาลมีหลากหลาย ได้แก่ การน�ำ
ขยะติดเชือ้ มาเผาเองในโรงพยาบาล การส่งขยะติดเชือ้ ให้เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงาน รวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีเตาเผาน�ำไปก�ำจัด117
การบ�ำบัดและก�ำจัดขยะอันตรายท�ำได้ 5 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การบ�ำบัดด้วย
กระบวนการทางกายภาพและเคมี 2) การบ�ำบัดด้วยกระบวนทางชีวภาพ 3) การปรับเสถียร
(Stabilization หรือ Solidification) 4) การเผา และ 5) การฝังกลบ118
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3. เทคโนโลยีทางเลือกของท้องถิ่นในการจัดการขยะ

ในการจัดการขยะ มีการน�ำเสนอระบบก�ำจัดและเทคโนโลยีมากมาย เพื่อเป็นทาง
เลือกแก่ทอ้ งถิน่ โดยการพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกขึน้ อยูก่ บั ความเป็นไปได้
อย่ า งน้ อ ย 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิ ค ความเป็ น ไปได้ ท าง
การลงทุนหรือทางเศรษฐศาสตร์ และความเป็นไปได้จากการยอมรับของชุมชน
ความเป็นไปได้ทางเทคนิคเป็นเรือ่ งส�ำคัญเบือ้ งต้นทีท่ อ้ งถิน่ ต้องเอาใจใส่เป็นล�ำดับแรก
เพราะการเลือกใช้วธิ กี ารหรือเทคโนโลยีทไี่ ม่เหมาะสมหรือการออกแบบทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง ท�ำให้การบริหารจัดการประสบปัญหาทั้งด้านต้นทุนด�ำเนินการและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
ส่วนความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับมูลค่าของโครงการที่ท้องถิ่น
จะลงทุนหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
และต้นทุนในการด�ำเนินการของโครงการ
ท้องถิ่นมักประสบปัญหาการไม่ยอมรับของชาวบ้าน แม้โครงการดังกล่าวจะมี
ความเป็นไปได้ทงั้ ด้านเทคนิคและการลงทุน ไม่วา่ โครงการจะดีอย่างไร แต่หากชาวบ้าน
ไม่เห็นด้วยก็ยากที่จะเดินหน้าต่อไป119
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ส�ำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจ มีดังนี้
3.1 ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ (Waste to energy)
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะทีใ่ ช้เทคโนโลยี 3 ลักษณะ คือ การผลิตจากเตาเผา
การผลิตจากก๊าซชีวภาพ และการผลิตด้วยก๊าซจากหลุมฝังกลบ
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเตาเผา เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการที่ใช้ความร้อน
(Thermal conversion process) แต่ท้องถิ่นควรระมัดระวังกับการน�ำเสนอประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีประเภทเตาเผา หรือก๊าซเชือ้ เพลิงทีเ่ กินจริง เช่น ความสามารถในการเผา
โดยไม่ต้องคัดแยกหรือสามารถสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้
จนไม่ต้องการค่าบริการก�ำจัดขยะ
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ
(Anaerobic digestion) การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี้เป็นกระบวนการทางชีวเคมี
โดยการแปรรูปอินทรีย์สารให้เป็นก๊าซชีวภาพหรือก๊าซผสมระหว่างก๊าซมีเทนและ
คาร์บอนไดออกไซด์
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะ ก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะเกิดจาก
การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศของขยะอินทรีย์ที่ถูกฝังกลบ ก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซผสม
ของมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ ในประเทศไทย แม้ว่าการก่อสร้างหลุมฝังกลบขยะจะเป็นไปตามหลักวิชาการ
แต่พบว่าท้องถิ่นส่วนใหญ่ด� ำเนินการฝังกลบไม่แตกต่างไปจากการเทกอง ท�ำให้
ไม่สามารถรวบรวมก๊าซมาใช้ประโยชน์ได้120
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3.2 การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse derived fuel)
เชื้อเพลิงขยะ หมายถึง ขยะชุมชนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน ได้แก่ การผ่านขั้นตอนการคัดแยก
วัสดุที่เผาไหม้ได้ แล้วย่อยหรือตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เชื้อเพลิงขยะมีค่าความร้อนสูงกว่าหรือ
มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงดีกว่า การน�ำขยะชุมชนไปใช้โดยตรง เนื่องจากมีองค์ประกอบ
ทั้งทางเคมีและกายภาพสม�ำ่ เสมอ มีค่าความร้อนสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยกว่า
การใช้น�้ำขยะที่เก็บรวบรวมได้มาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการเผาโดยตรง ก่อให้เกิด
ความยุง่ ยาก เนือ่ งจากความไม่แน่นอนขององค์ประกอบของขยะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตาม
สภาพสั ง คมและฤดู ก าล อี ก ทั้ ง มี ค ่ า ความร้ อ นต�่ ำ มี ป ริ ม าณเถ้ า และความชื้ น สู ง
เป็นอุปสรรคในการออกแบบเตาเผา การเดินระบบและการควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น การแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงขยะด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ส�ำหรับประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนดมาตรฐานของเชื้อเพลิงขยะ
ท�ำให้ผู้ใช้ไม่มั่นใจในคุณภาพด้านความพร้อมและมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิง
โครงการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ขยะยั ง คงเป็ น เพี ย งโครงการน� ำ ร่ อ งด้ า นเทคนิ ค ขนาดเล็ ก
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและวิธีการที่จะน�ำเอาขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง121
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4. ปัญหาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ล้วนประสบปัญหาที่
คล้ายคลึงกัน สรุปได้ ดังนี้
1) การจัดการขยะของเทศบาลยังขาดการวางแผนหรือก�ำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสม
กับขีดความสามารถของเทศบาลและความต้องการของท้องถิ่น มักน�ำเอาระบบต่างๆ
มาใช้ โดยไม่ค�ำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นนั้น
2) การวางแผนและจัดการด้านการเงินของระบบการจัดการขยะของเทศบาลยังขาด
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากเทศบาลยังมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการเก็บขนขยะน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป
3) เทศบาลไม่มีมาตรการหมุนเวียนน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งยังไม่มีมาตรการ
ที่ท�ำให้ประชาชนทิ้งขยะน้อยลง ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะที่เทศบาลต้องจัดการตั้งแต่
เริ่มแรกด้วย
4) เทศบาลส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจลงทุนก่อสร้างระบบเก็บขนหรือก�ำจัดขยะ
ร่วมกันระหว่างเทศบาลที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน หรือการว่าจ้างหรือให้สัมปทานแก่บริษัท
เอกชนเข้ามาด�ำเนินการ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการ
ของเทศบาล
5) อุปสรรคหนึง่ ของการแก้ไขปัญหาขยะในเทศบาลบางแห่ง เกิดจากผูบ้ ริหารท้องถิน่
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อปัญหาขยะอย่างจริงจัง รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นยังขาด
จิตส�ำนึก และความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง122
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ส่วนที่ 3
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

1. หลักคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของภาคส่วนต่างๆ

ความส�ำเร็จของการจัดการขยะ คือ การจัดการขยะต้องมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้ง
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ123

1.1 ภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล ศาสนสถาน สถานศึกษา หรือประชาชน
กลุม่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน สามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 125
1) ตัวบุคคล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นอันตรายสิง่ แวดล้อม จ�ำพวกพลาสติก
และโฟม กล่องกระดาษ มีการน�ำกลับมาใช้ใหม่เพือ่ เหลือขยะให้ก�ำจัดต่อน้อยทีส่ ดุ สร้าง
ลักษณะนิสยั ในการคัดแยกขยะและของเสียอันตรายออกจากกัน น�ำของทีไ่ ม่ได้ใช้แต่ยงั อยู่
ในสภาพดีไปบริจาคส�ำหรับผู้ที่ต้องการ เช่น บริจาคเสื้อผ้าให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติ
บริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร126
ครอบครัวคุณสมชาย - คุณเลิศลักษณ์ สุพฤฒิพานิชย์
มีการจัดการขยะในบ้านนานกว่า 10 ปี
1) แยกขยะเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ พลาสติ ก (ถุ ง ที่ ยั ง ใช้ ไ ด้
รวบรวมไปให้แม่ค้าพ่อค้าที่ตลาดน�ำไปใช้ต่อ) กระดาษ แก้ว และ
โลหะ จากนั้นน�ำไปขายแล้วให้ระบบซาเล้งจัดการต่อไป
2) ท�ำน�้ำจุลินทรีย์ โดยใช้เศษผลไม้มาหมักกับน�้ำ กากน�้ำตาล
และหัวเชือ
้ จุลน
ิ ทรียม
์ าหมักรวมกัน ทิง้ ไว้จนทุกอย่างกลายเป็นน�ำ้
แล้วน�ำมาใช้รดต้นไม้และท�ำความสะอาดพื้น
3) ท� ำ น�้ำ ยาล้ า งจาน โดยใช้ N70 ผสมกั บ น�้ ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ แ ละ
เกลือเล็กน้อย

ภาพที่ 18 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของภาคส่วนต่างๆ 124
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4) ท�ำไบโอแก๊สหรือการหมักก๊าซชีวภาพเพือ
่ ใช้หงุ ต้ม ในครัวเรือน
โดยใช้ถัง 200 ลิตร และใช้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการหมัก
5) หมั ก ปุ ๋ ย จากเศษอาหารในครั ว เรื อ น โดยใช้ ถั ง ซี เ มนต์
3 ใบ ขนาด 60 เซนติเมตร (ร้านวัสดุก่อสร้างเรียกว่า ถังส้วม)
ใส่เศษอาหารทิง้ ไว้ 3 เดือน ก็สามารถน�ำมาเป็นปุย
๋ ใส่ตน
้ ไม้ได้ 127
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2) ศาสนสถาน หลักคิดการจัดการขยะในศาสนสถาน คือ มุ่งให้คนในสังคมได้ร่วม
กันท�ำบุญด้วยสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว วิธีการเชิญชวนให้คนมาท�ำบุญด้วยสิ่งของเหลือใช้มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดตัง้ ในรูปกองทุนหรือมูลนิธิ 2) การมาท�ำบุญทีว่ ดั ด้วยขยะ
3) ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึง่ ศาสนสถานมักได้ผลก�ำไรไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ เช่น
ช่วยเหลือคนจน โรงทาน โรงเรียน เป็นต้น129
การจัดการขยะในวัดอรัญญาวาส
อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด ก่อให้เกิดขยะเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการเผาขยะซึ่งเป็นวิธีการก�ำจัดที่ไม่ถูกต้อง ท�ำให้เกิด
มลพิ ษ ภายหลั ง จึ ง ก� ำ จั ด ขยะโดยการท� ำ ปุ ๋ ย จากเศษอาหาร
การคั ด แยกขยะไปขาย ภายในวั ด มี ก ารตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
ในเรื่องจุลินทรีย์ท้องถิ่น หมูหลุม แปลงผักอินทรีย์ โรงเห็ด และ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากกิ จ กรรมดั ง กล่ า วท� ำ ให้ วั ด มี ร ายได้ ส� ำ หรั บ จ่ า ยค่ า น�้ ำ
ค่าไฟเพิม
่ ขึน
้ นอกจากนี้ ทางวัดยังได้จด
ั ท�ำโครงการศูนย์การเรียน
รู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดน่าน จัดเวที “ครอบครัวอรัญญาวาส
เรียนรู้จุลินทรีย์ กู้วิกฤติขยะในวัด” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างวัดกับชุมชนทีอ
่ ยูร่ อบบริเวณวัดอีกด้วย 130

ภาพที่ 19 โลกเราจะน่าอยู่ขึ้น 128
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3) สถานศึกษา แนวคิดการจัดการขยะในสถานศึกษา คือ การค้นหาวิธีการใหม่ๆ
ในการบริหารจัดการการศึกษา มุง่ การบริหารการจัดการด้านการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยใช้ขยะเป็นสือ่ กลางในการพัฒนาการศึกษา ใช้วธิ กี ารพัฒนากลไกร่วมกันระหว่างครู
นักเรียน และผู้ปกครอง มีรูปแบบ ได้แก่ 1) การส่งเสริมการท�ำปุ๋ยหมักและน�้ำหมัก
ชีวภาพ
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2) ธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน และ 3) การใช้ผลก�ำไรไปสู่การจัดการศึกษา
มีการพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มชุมชน โรงเรียน และวัด และหวังว่าเด็กนักเรียนได้
เรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา131
โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ
โครงการของเสียเหลือศูนย์
ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจ�ำนวนมากในโรงเรียน เฉลี่ยวันละ 206
กิโลกรัม (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2547) กว่ารถเทศบาลจะมารับในช่วง
สุดสัปดาห์ ขยะกองโตก็ส่งกลิ่นเหม็น เป็นภาพที่ไม่น่าดู รบกวน
ชุ ม ชนที่ อ ยู ่ ใ กล้ ๆ โรงเรี ย น โรงเรี ย นจึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ฝ่ า ยจั ด การ
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนขยะเป็น
ทรัพยากร” โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน ครู
บุคลากร และผู้ปกครอง
การขั บ เคลื่ อ นโครงการภายใต้ ฐ านคิ ด ใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นจาก
การมุ่งจัดการขยะเป็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน” ท�ำให้คน
รูส
้ ก
ึ มีความสุขมากขึน
้ มุมมองใหม่ของการจัดการขยะจึงเป็นเรือ
่ ง
ของการท�ำทาน ท�ำบุญแก่สิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาตนเอง
เปลีย
่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภคทีล
่ ดการเบียดเบียนธรรมชาติ
ให้น้อยลง สุดท้ายจึงกลายเป็น “วินัย” ทั้งในและนอกโรงเรียน
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจที่ ช ่ ว ยกั น แยกขยะเห็ น ผล ภู เ ขาขยะของ
โรงเรียนหายไป และโรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมดีเด่นฯ” ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย
นอกจากนี้ มีการเปิดศูนย์การจัดการขยะชุมชน เพื่อขยาย
เครือข่ายออกไปนอกโรงเรียน โดยการเปิดรับขยะจากครัวเรือน
ของครู แ ละผู ้ ป กครอง การรณรงค์ ซื้ อ ของใส่ จ านแทนใส่ ถุ ง
พลาสติกและโฟม พร้อมการรณรงค์ใช้ภาชนะรียส
ู (ถุงผ้า ตะกร้า
ปิ่นโต) บริเวณร้านค้าและตลาดนัดรอบโรงเรียนเพื่อลดจ�ำนวน
ถุงพลาสติก132
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4) กลุม่ สนใจอืน่ ๆ แนวคิดการจัดการขยะของกลุม่ สนใจอืน่ ๆ เป็นการรวมกลุม่ เพือ่
เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง เช่น กลุม่ อาชีพเก็บขยะ กลุม่ ชุมชนเมือง
หรือชุมชนแออัด133

1.2 ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ทั้งพ่อค้าแม่ค้า ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ

ควรมีบทบาทส�ำคัญในการลดขยะและก�ำจัดขยะในฐานะเป็นผู้ผลิตขยะด้วยเช่นกัน
โดยการผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยไม่จ�ำเป็น ส่งเสริมการเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ในลักษณะ
ส่งชิงโชค เป็นต้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในส่วนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทกี่ ำ� จัดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานสั้น ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ควรมี
การรั บ ซื้ อ คื น ตามศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยทั่ ว ประเทศ หรื อ ริ เริ่ ม จั ด ตั้ ง ถั ง หรื อ กล่ อ งส� ำ หรั บ
รับขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แผ่นซีดี ฯลฯ134
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1.3 หน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมของการจัดการขยะ ภาครัฐควรมีบทบาท

ค�ำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
วิกฤติเศรษฐกิจทีส
่ ง่ ผลต่อการท่องเทีย
่ วและธุรกิจการโรงแรม
เจ้าของธุรกิจจึงมีหลักคิดในการพึง่ ตัวเอง ทัง้ แนวคิดการเพิม
่ รายได้
ให้เพียงพอกับรายจ่าย และลดรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้
โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นการไม่มองข้ามสิ่งต่างๆ ของทุก
อย่ า งจะถู ก น� ำ มาใช้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า และมี ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เช่ น
โครงการก�ำจัดขยะครบวงจร โดยการให้พนักงานแยกขยะรีไซเคิล
เพื่อน�ำไปขายเป็นรายได้ ผลิตภัณฑ์เจลและสบู่อาบน�ำ้ ที่ท�ำจาก
ดอกไม้หอมที่อยู่ในรีสอร์ท ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่โรงแรมนับ 10
ล้านบาทต่อปี เศษกิ่งไม้จากการตัดตกแต่งน�ำมาท�ำปุ๋ยหมักใช้กับ
ต้นไม้ในรีสอร์ท กิ่งไม้ใหญ่น�ำมาเผาเพื่อกลั่นน�้ำส้มควันไม้ และ
เป็นถ่าน ส่วนขยะพวกเศษอาหาร น�ำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพใช้
ในครัว ลดต้นทุนพลังงาน ปุ๋ยน�้ำที่ได้จากกระบวนการหมักก๊าซ
ก็น�ำมาใช้ในนาข้าว
ถึงตอนนี้ ไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่กลายเป็นศูนย์
เรียนรู้ เป็นคอนเซ็ปต์ค�ำแสดแก่คนอื่นๆ ที่มาดูงานอีกด้วย135
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ส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1) การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเอาผิดผู้ที่ลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย
เข้มงวดกับการน�ำเข้าสินค้ามือสอง การลักลอบขายสินค้าเถื่อนหรือของเลียนแบบ
2) การจัดการข้อมูลความรู้เรื่องขยะ ตั้งแต่การก�ำจัดขยะ ไปจนถึงการจัดการขยะ
ในระดับที่ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้โดยง่าย เช่น การท�ำปุย๋ อินทรีย์จากเศษผัก เศษ
อาหาร การน�ำของเหลือใช้มาประดิษฐ์คิดค้นเป็นของใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะ หรือวิธีป้องกันอันตรายจากขยะพิษ
3) การสนับสนุนกิจการของผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า คนเก็บขยะ หรือพนักงาน
รักษาความสะอาด ยกระดับอาชีพให้ด�ำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี136
ส�ำหรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากการทีป่ ญ
ั หาขยะล้นเมือง ท�ำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวคิดที่มุ่งการบริหารให้การเก็บรวบรวม เก็บขนและ
ก�ำจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีสว่ นร่วม
ในการจัดการขยะ137
เคล็ดลับการสร้างความร่วมมือ
ในการคัดแยกขยะจากชุมชน
1. ลดความยุง่ ยากในการด�ำเนินการหรือการปฏิบต
ั แ
ิ ก่ชม
ุ ชนหรือ
ครัวเรือนให้มีน้อยที่สุด
2.พยายามโน้มน้าวจิตใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อชักชวนให้ชุมชน
หรือครัวเรือนให้ความร่วมมือกับโครงการ
3.ชี้แจงให้ชุมชนรู้ว่าโครงการจะให้ประโยชน์อะไรแก่ชุมชนหรือ
ครัวเรือน138
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2. รูปแบบกิจกรรมการคัดแยกขยะ

2.1 การขายขยะและอาชีพซาเล้ง   กลุ่มซาเล้งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มัก

อาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัด จะถีบสามล้อเก็บของเก่าตามถังขยะหน้าบ้านหรือตามตลาดสด
และบางชุมชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ซาเล้งเป็นหนึ่งในกระบวนการคัดแยกขยะที่
ส�ำคัญ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นช่องทางการน�ำส่งขยะจากระดับครัวเรือนสูร่ า้ นรับซือ้ เพือ่ ส่งต่อไปยัง
กระบวนการรีไซเคิลต่อไป139
สหกรณ์ซาเล้ง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณขยะที่ แ ปรผั น ตามจ� ำ นวน
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และปัญหาการขาดแคลน
พื้ น ที่ ฝ ั ง กลบขยะ กระทั่ ง ต้ อ งน� ำ ไปฝั ง กลบที่ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�ำให้เกิด
แนวคิดการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด การน�ำวัสดุที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ�้ำ และการน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
พ.ศ.2551 มีการรวมกลุม
่ ซาเล้งและจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ
่ สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในการแยกขยะ การลดปริมาณขยะ และสร้าง
การมีสว่ นร่วมในการรักษาความสะอาดในชุมชน มีการประชุมซาเล้ง
ทุกเดือน การท�ำเสื้อของชมรม การท�ำทะเบียนประวัติ และการ
แจกถุงมือ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้การเก็บขยะของซาเล้งเป็น
ระบบมากขึ้น
นอกจากนี้ มีการด�ำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของ
กลุ ่ ม อาชี พ ซาเล้ ง โดยสถาบั น การจั ด การบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับซื้อวัสดุ
รีไซเคิลจากสมาชิก และเป็นการส่งเสริมกระบวนการคัดแยกวัสดุ
รีไซเคิลชุมชน
ต่อมามีการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มซาเล้งขึ้น เกิดการรับซื้อขยะ
รีไซเคิลในราคายุตธิ รรม มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล
ของหุ ้ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ประจ� ำ ปี ค่ า เดิ น ทางไปรั ก ษาพยาบาล
การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ก ารจั ด การศพ การให้ ทุ น การศึ ก ษา
และการกูเ้ งิน ซึง่ ท�ำให้กลุม่ ซาเล้งได้รบ
ั การยอมรับจากสังคมมากขึน
้ 140
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2.2 ธนาคารขยะ กิจกรรมธนาคารขยะหรือธนาคารขยะรีไซเคิล คือ รูปแบบ

กิจกรรมในการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมการลดและแยกขยะ โดยเริม่ ต้นทีเ่ ยาวชนเป็นหลัก
และใช้โรงเรียนเป็นสถานทีด่ ำ� เนินการ เพือ่ ให้เยาวชนเกิดความเข้าใจในการลดการเกิดขยะ
การคัดแยกขยะและการน�ำขยะรีไซเคิลเข้าสูก่ ระบวนการรีไซเคิล141 การด�ำเนินกิจกรรม
ธนาคารขยะเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น โรงเรียน เทศบาล ชุมชนและนักพัฒนาต่างๆ
ซึ่งเน้นทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน142

ธนาคารขยะ เทศบาลต�ำบลก�ำแพงเพชร
อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
พ.ศ.2545 เทศบาลต� ำ บลก� ำ แพงเพชรมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายใน
การด�ำเนินโครงการธนาคารขยะ คือ โรงเรียนบ้านชายคลอง
โรงเรียนบ้านก�ำแพงเพชร และประชาชนในพื้นที่ มีการอบรม
ศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดการขยะ
ในการด� ำ เนิ น งานธนาคารขยะ ในช่ ว งแรกด� ำ เนิ น งาน
ทุกวันเสาร์ แต่ได้เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งเพราะปริมาณขยะ
มีไม่มากพอ และเพือ
่ ให้ประชาชนทีอ
่ ยูห
่ า่ งไกลจากสาขาแรกได้ใช้
บริการจึงเกิดธนาคารขยะสาขาอื่นๆ ตามมา
นอกจากการด� ำ เนิ น งานธนาคารขยะตามชุ ม ชนและใน
โรงเรียนแล้ว วัดเขาตกน�ำ้ ก็เข้ามาเป็นเครือข่ายธนาคารขยะด้วย
โดยมีการชักชวนให้ประชาชนน�ำขยะอินทรีย์มาหมักรวมไว้ที่วัด
แล้วแจกจ่ายน�้ำหมักคืนกลับไป เพื่อให้ประชาชนน�ำไปใช้ที่บ้าน
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าน�ำขยะอินทรีย์หมักรวมไว้ที่ตลาด น�้ำหมักที่ได้
ใช้ท�ำความสะอาดห้องน�้ำ คูระบายน�้ำในตลาด ส่วนเทศบาล
สนับสนุนให้ประชาชนลดขยะ โดยให้หมักขยะในเข่งเพื่อท�ำปุ๋ย
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นต้น143
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2.3 ผ้าป่ารีไซเคิลหรือการรับบริจาคขยะ “ผ้าป่ารีไซเคิล” เป็นกิจกรรมทีเ่ น้น

ความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานราชการ และสถาบันทางศาสนาในชุมชน ซึ่ง
เป็นการชักชวนให้ชุมชนคัดแยกขยะและรวบรวมวัสดุรีไซเคิลมาเป็นปัจจัยในการทอด
ผ้าป่าแทนการใช้เงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และให้ร้านรับซื้อของเก่ามา
รับซื้อ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถด�ำเนินงานได้ตลอดปี เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของ
สมาชิกในชุมชน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สมาชิกทุกวัยร่วมกันด�ำเนินการได้144

วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
ในวัดสวนแก้ว มีการรับบริจาคขยะจากภาคส่วนต่างๆ น�ำมา
คัดแยกเป็นหมวดหมู่แล้วน�ำขยะออกประมูล รายได้น�ำมาเป็น
ค่าใช้จ่ายภายในวัด ซึ่งมูลนิธิสวนแก้วเป็นศูนย์รับบริจาคขยะที่มี
จ�ำนวน 9 สาขา
ภายในวัดยังมีการจัดการขยะในรูปแบบอืน
่ ๆ เช่น การน�ำขยะเปียก
มาเลี้ยงไส้เดือน แล้วน�ำมูลไส้เดือนมาท�ำปุ๋ย ส่วนมูลวัว ควาย
สุนัข แพะมาท�ำปุ๋ย เศษวัสดุของอ่างล้างหน้า อ่างอาบน�้ำ และ
โถส้วมน�ำมาทุบแล้วน�ำไปถมดินของมูลนิธิที่มีการขยายสาขา
ส่วนเศษไม้นำ� มาผสมเป็นปุย๋ อินทรียน
์ ำ� มาบ�ำรุงผักและต้นไม้ในวัด145
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3. การคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

วิธีการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์มีหลากหลาย ได้แก่ ปุ๋ยหมัก
น�้ำหมักชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ และเชื้อเพลิงอัดแท่ง มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การท�ำปุ๋ยหมักและน�้ำหมักชีวภาพ ขยะอินทรีย์สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การน�ำไปเป็นอาหารสัตว์ การท�ำปุย๋ หมัก และน�ำ้ หมักชีวภาพ เป็นต้น
การท�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ที่มาจากเศษอาหาร
โดยการน�ำเศษอาหารมาใส่ถงั ปุย๋ น�ำกากน�ำ้ ตาลผสมกับน�ำ้ สะอาด อัตราส่วนกากน�ำ้ ตาล
3 ส่วน ต่อน�้ำสะอาด 1 ส่วน เทลงในภาชนะพลาสติก เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร
ปิดฝาทิง้ ไว้ 7 วัน เปิดฝาดูสงั เกตฝ้าสีขาวเกาะอยูท่ ผี่ วิ หน้าและไม่มกี ลิน่ เหม็นเน่า แต่จะ
มีกลิ่นคล้ายการหมักน�้ำส้มสายชู แสดงว่าการหมักนั้นถูกต้อง146
3.2 ก๊ า ซชี ว ภาพ การท� ำ ก๊ า ซชี ว ภาพ สามารถท� ำ ได้ จ ากการหมั ก มู ล สั ต ว์
และการหมักเศษอาหาร
3.3 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะอินทรีย์ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น เศษพืช
กิ่งไม้ ใบไม้ชนิดต่างๆ ซังข้าวโพด ชานอ้อย แกลบ ฯลฯ วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น เปลือกเมล็ดทานตะวัน กากเมล็ดกาแฟ เปลือกผลไม้ ฯลฯ รวมทั้ง
กากไขมันจากถังดักไขมันตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน วัสดุเหล่านี้สามารถน�ำมาใช้ท�ำ
เชือ้ เพลิงอัดแท่งได้ ซึง่ การใช้เชือ้ เพลิงเหล่านีช้ ว่ ยทดแทนการใช้ถา่ นไม้ และลดค่าใช้จา่ ย
ด้านพลังงานได้147
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ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร ชุมชนเทศบาลต�ำบลปริก
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ฟาร์มหมูผลิตไฟฟ้าใช้เองจากมูลหมู
สมชาย นิ ติ ก าญจนา กรรมการผู ้ จั ด การ SPM ฟาร์ ม
เป็นผูร้ เิ ริม
่ แนวคิดการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มหมู โดยน�ำมูลหมู
มาผลิตเป็นไบโอแก๊สและกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มหมูมากว่า 10 ปี
ซึง่ วิธก
ี ารคือ น�ำมูลหมูไปหมักโดยใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะเกิด
ก๊าซมีเทนที่น�ำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้มน�้ำ และ
ผลิตความร้อนเพิ่มความอบอุ่นให้กับลูกหมู
SPM ฟาร์มสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองและเหลือขาย
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมูลหมู 1 ตัว ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
0.1 กิโลวัตต์ต่อวัน ส่วนมูลสัตว์อื่นๆ เช่น มูลไก่ มูลเป็ด มูลวัว
สามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แต่ตอ
้ งมีปริมาณทีม
่ ากพอ148
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หลังจากมีโอกาสไปอบรมกับมูลนิธิชุมชนไท สถาบันองค์กร
พั ฒ นาชุ ม ชน (พอช.) ของโครงการเมื อ งน่ า อยู ่ ใน พ.ศ.2547
นายซาการียา หมัดเลียด ได้กลับมาทดลองท�ำก๊าซชีวภาพใช้เอง
ที่บ้านของตน โดยใช้ถังเก็บแก๊สขนาด 200 ลิตร ใส่มูลสัตว์เปียก
ประมาณ 25% ของถัง ใส่น�้ำประมาณ 50% ทิ้งไว้ 20-25 วัน จะ
เกิดก๊าซชีวภาพ ใส่เศษอาหาร (ไม่ควรใส่ของทีม
่ รี สเปรีย
้ วหรือของ
ที่ไม่ย่อยสลาย)
จากการลองผิดลองถูก ท�ำให้ค้นพบว่า ตัวถังส�ำหรับกักเก็บ
ก๊าซควรใช้กาวอิพอ
๊ กซี่ ซึง่ ช่วยป้องกันรอยรัว่ ได้ดี ในระหว่างการหมัก
จะมีนำ�้ ในถังหมักเกิดขึน
้ แก้ไขโดยจากเดิมทีเ่ ติมน�้ำต่อเศษอาหาร
2:1 ส่วน เปลีย
่ นเป็น 1:1 และพบว่าก๊าซชีวภาพจ�ำนวน 1 ลูกบาศก์
เมตร สามารถใช้กับครอบครัวขนาด 4 คน ซึ่งหุงต้มได้ 3 มื้อ
ส�ำหรับการท�ำถังหมักก๊าซชีวภาพจากถัง 200 ลิตร ใช้พื้นที่
น้อยเหมาะกับชุมชนเมือง และแม้ไม่มีการใช้งาน ตัวถังจะเอียง
ตัวและจะระบายก๊าซออกเอง ส่วนความคุม
้ ค่าทีไ่ ด้คอ
ื ถังหมักก๊าซ
1 ชุด ราคาประมาณ 800 บาทเท่านั้น149
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4. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 แนวคิ ด เชิ งนโยบายการจัดการขยะ ภาครัฐได้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ ประเด็ น
การจัดการขยะ ตั้งแต่ พ.ศ.2535 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิด
การคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง ใน พ.ศ.2542 มีการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพือ่ สิง่ แวดล้อม
(สินค้าเบอร์หา้ ) พ.ศ.2544 ข้อเสนอการพัฒนากฎหมายการเงินการคลังเพือ่ สิง่ แวดล้อม
เช่ น การเก็ บ ภาษี สิ่งแวดล้อม ภาษีบรรจุภัณฑ์ และตั้ ง แต่ พ.ศ.2545 เป็ น ต้ น มา
เริ่มพัฒนาการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
ปัจจุบันนโยบายการจัดการขยะของไทยเป็นลักษณะแบบเส้นตรง กล่าวคือ น�ำขยะ
กลับคืนเข้าสู่กระบวนการผลิต น�ำไปใช้ และสุดท้ายก็ทิ้ง กลายเป็นขยะอีกครั้งหนึ่ง
แต่ในอนาคต นโยบายการจัดการขยะเป็นแบบวงรอบปิด กล่าวคือ เป็นวงจรของการน�ำ
ขยะกลับคืน การผลิต การใช้ และหวนกลับมาของกระบวนการเดิมซ�้ำอีกครั้ง เพื่อน�ำ
ไปสู่ความยั่งยืน150 (ภาพที่ 20 รูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันและอนาคต)

ภาพที่ 20 รูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบนั และอนาคต151
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แนวทางของระบบการจั ด การขยะในปั จ จุ บั น และอนาคต เริ่ ม มี น โยบายและ
ยุทธศาสตร์สาธารณะในการจัดการของท้องถิน่ การสร้างกลไกเชิงสถาบันในการขับเคลือ่ น
กระบวนการด�ำเนินการ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมรองรับ เช่น การเรียน
การสอน การท�ำธุรกรรมต่อเนือ่ งในระบบธุรกิจการค้า การวิจยั และการพัฒนาทางสังคม
และเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการงบประมาณและการคลัง (การคิดต้นทุนทีแ่ ท้จริง)
และมาตรการและเครื่องมือในระบบการจัดการ เช่น ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และ
กฎหมาย เป็นต้น
ในระดับท้องถิ่น การจัดการขยะเป็นประเด็นส� ำคัญหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะในท้องถิ่นของตนได้
แต่ที่ผ่านมายังมีความกังวลต่อฐานเสียงทางการเมืองของตน ในความเป็นองค์กร
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเป็นนักบริหารจัดการและสามารถระบุผู้รับผิดชอบงานด้านการ
จัดการขยะได้ ส่วนการด�ำเนินนโยบายการจัดการขยะของท้องถิน่ มีการก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงาน แต่ในทางปฏิบัติพบว่าไม่ได้มีการด�ำเนินการตามแนวทางที่มีอยู่ 152
การจัดการขยะของท้องถิ่นที่ผ่านมา ส่วนมากขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น แต่การ
จัดการขยะในปัจจุบัน ท้องถิ่นควรค�ำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
1) ผูบ้ ริหารต้องมีความเข้าใจบทบาทของตนเอง เข้าใจกระบวนการมีสว่ นร่วมว่าเป็น
เครื่องมือช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมส�ำเร็จ
2) มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ปญ
ั หา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเห็นจาก
ผู้ประสบปัญหา
3) สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยต้องเข้าใจว่า
การมีสว่ นร่วมนัน้ สามารถตอบโจทย์หรือช่วยแก้ปญ
ั หาได้หรือไม่ อย่างไร การจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ท้องถิ่นต้องมีความชัดเจน จึงจะออกแบบการจัดการขยะ
ต้นทางได้ถูกต้อง153
4) แนวคิดการจัดการขยะต้องเป็นกลไกของการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้กับชุมชน154
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4.2 เงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อการจัดการขยะแบบชุมชนมีสว่ นร่วม มีดงั นี้
		 4.2.1 ผู้บริหาร
		 1) วิสัยทัศน์ เป็นเรื่องส�ำคัญ หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์หรือมองการณ์ไกล
จะให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมประเด็นการจัดการขยะ และสามารถต่อยอดงานเดิม
ได้กว้างขึ้น นอกจากนี้ การที่ผู้บริหารคิดนอกกรอบ หมั่นพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ใฝ่เรียนรูท้ งั้ การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองและการศึกษาจากพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ท�ำให้เกิดการพัฒนา
แก้ไขและปรับปรุงการจัดการขยะในพื้นที่ของตนอยู่อย่างต่อเนื่อง

กรณีการจัดการขยะของ เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผูบ
้ ริหารเป็นผูใ้ ฝ่รู้ มีความสนใจในการค้นหาความรูจ้ ากแหล่ง
ต่างๆ ด้วยตนเอง การไปศึกษาการจัดการขยะจากเมืองอื่นๆ
ประกอบกับความมุ่งมั่นในการด� ำเนินการจัดการขยะในพื้นที่
มีทศั นคติทเี่ ห็นปัญหาเป็นความท้าทาย และมีวส
ิ ย
ั ทัศน์ทก
ี่ ว้างไกล
ช่ ว ยให้ เ กิ ด พั ฒ นาการจั ด การขยะของพื้ น ที่ อ ยู ่ ต ลอดเวลา
เนือ
่ งจากเห็นว่า เรือ
่ งการจัดการขยะเป็นเรือ
่ งทีส
่ ามารถคิดต่อได้
การแก้ปัญหาเรื่องขยะจะมีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อแก้
ปัญหาเรื่องที่หนึ่งได้ ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาเพื่อให้คิดและ
แก้ไขต่ออีก กลายเป็นความเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่ง
ซึ่งน�ำไปสู่การคิดสิ่งใหม่ๆ และอาจได้วิธีการที่ดีกว่าเดิม
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กรณีการจัดการขยะของชุมชนต�ำบลเมืองบัว
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ต�ำบลเมืองบัวเป็นพื้นที่ที่แก้ปัญหาขยะที่เริ่มจากโครงการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เน้นหลักการท�ำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research หรือ PAR) คือ ให้ทุกภาคส่วน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ป ั ญ หาขยะในพื้ น ที่ การหนุ น เสริ ม
งบประมาณเพือ
่ การท�ำวิจยั ในพืน
้ ที่ โดยปลัดอบต. เป็นผูท
้ มี่ คี วามคิด
ก้ า วไกล และมองเรื่ อ งขยะได้ แ ตกต่ า งจากท้ อ งถิ่ น อื่ น
เห็นว่าการซื้อถังขยะไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหา
ในชุมชนควรเปลีย
่ นวิธคี ด
ิ ในการท�ำงานของฝ่ายเทศบาล โดยเปิด
โอกาสให้ชม
ุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดแผนงานของ อบต.
ด้วยการท�ำประชาคม เพื่อให้เกิดการวางแผนแก้ปัญหาได้อย่าง
ครบวงจรและต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ปลั ด อบต.มีความตั้งใจใน
การแก้ปญ
ั หาของพืน
้ ที่ โดยเข้ามาร่วมกระบวนการวิจย
ั ตัง้ แต่รว่ ม
วางแผน กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการทางวิทยุ สือ
่ แผ่นพับ
และดู ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะเพื่ อ หาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ปรับปรุงการท�ำงานในพื้นที155
่
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		 2) ทักษะการบริหาร เป็นคุณลักษณะส�ำคัญของผูบ้ ริหาร เนือ่ งจากการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม จ�ำ เป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารบุคลากร
และการบริหารภายในองค์กร
การบริหารบุคลากร ผูบ้ ริหารทีส่ ามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การกระจาย
ภารกิจงานที่เหมาะสมกับความช�ำนาญหรือทักษะของบุคลากร รวมทั้งการบริหาร
จัดการภายในองค์กรอย่างยืดหยุ่น เลือกสรรบุคลากรมาท�ำงานด้านขยะ โดยไม่ยึดติด
กับโครงสร้างองค์กร หรือยึดติดกับต�ำแหน่ง ทักษะของผู้บริหารดังกล่าวช่วยให้เกิด
ความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน ท�ำให้สามารถพลิกแพลงข้อจ�ำกัดทีเ่ กิด
ขึน้ ได้ รวมถึงแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะในพืน้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเสมอ จนเกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
		
เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงด�ำเนินการจัดการขยะผ่าน
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการการเมือง
และสิ่ ง แวดล้ อ มภาคตะวั น ตก และอาศั ย การบริ ห ารโดยใช้
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้เป็น
เครือ
่ งมือในการด�ำเนินงานและติดตามงาน ด้านการจัดการเมือง
และสิ่ ง แวดล้ อ มภาคตะวั น ออกของศู น ย์ ป ระสานงานฯ
การบริหารงานดังกล่าวช่วยให้เกิดการขับเคลือ
่ นงานอย่างอิสระ
โดยไม่ ยึ ด ติ ด กั บ ความเป็ น ระบบราชการ ผู ้ บ ริ ห ารสามารถ
ดึ ง บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค ์ ก ร ม า ท� ำ ง า น ใ น ศู น ย ์ ป ร ะ ส า น ง า น ฯ
โดยไม่ยึดติดกับต�ำแหน่งที่มีอยู่ในระบบ
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		 3) เชือ่ มโยงเครือข่ายจากภายนอก ผู ้ บ ริ ห ารควรมี ค วามสามารถในการ
เชื่อมโยงกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก โดยองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกจะเป็น
ผู้สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นแหล่งทรัพยากร ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ เครื่องมือ
อุปกรณ์ รวมทัง้ งบประมาณ ซึง่ จะเอือ้ ต่อการขับเคลือ่ นงานด้านการจัดการขยะในพืน้ ที่

กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลปริก
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ในการจัดการสิง่ แวดล้อมในพืน
้ ที่ การเป็นเทศบาลทีม
่ ขี นาดเล็ก
ก� ำ ลั ง คน ทรั พ ยากร และงบประมาณจึ ง ถื อ เป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด
ในการด�ำเนินงาน นอกจากความร่วมมือจากภาคประชาชนแล้ว
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอืน
่ ๆ ได้แก่ ส�ำนักงาน
สิง่ แวดล้อมภาคที่ 16 ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมจังหวัดสงขลา สถาบัน
การศึ ก ษา รวมทั้ ง ภาคเอกชน องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs)
โดยภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของพื้นที่สนับสนุนความรู้
ทางวิชาการ ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนในพืน
้ ทีเ่ รือ
่ งขยะ ได้แก่ สภาพปัญหาขยะในพืน
้ ที่
ที่มาของขยะ ประเภทของขยะ การจัดการขยะ การแปรสภาพ
ขยะเพื่อให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ เป็ น ต้ น ซึ่งความร่วมมือจาก
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ช่ ว ยลดข้ อ จ� ำ กั ด และช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นงาน
ด้ า นการจัดการขยะในพื้นที่ได้มาก156
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		 4) ไม่ยดึ ติดกับผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองหรือกลุม่ ผลประโยชน์
ทางการเมืองเฉพาะกลุม่ บุคคลเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลด้านลบต่อการพัฒนาเมือง การไม่ยดึ ติด
กับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นหลัก ช่วยให้
การด�ำเนินงานในระบบการจัดการขยะมีความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อถือและการยอมรับจากทุกฝ่ายในระยะยาว
		 4.2.2 องค์กร
		 1) นโยบาย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะในพื้นที่ ดังนี้
(1) การจัดการเป็นระบบและต่อเนื่อง กล่าวคือ การมีนโยบายที่มุ่งเน้น
การจัดการขยะอย่างเป็นระบบตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง และมีความต่อเนือ่ งเป็นระยะ
เวลาหลายปี ช่วยให้การด�ำเนินการจัดการขยะในพื้นที่ประสบผลส�ำเร็จ
(2) มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนือ่ ง พยายามน�ำการมีสว่ นร่วมเข้าไปแทรกในงานประจ�ำ ช่วยให้การจัดการขยะ
เป็ น เรื่ อ งปกติ ที่ ต ้ อ งมี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ กลายเป็ น ความยั่ ง ยื น
และไม่เป็นการด�ำเนินงานตามกระแสนิยม
กรณีการจัดการขยะของ
เทศบาลนครยะลา
อ�ำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เทศบาลนครยะลามีนโยบายการพัฒนาเมืองของเทศบาล
ทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน ในโครงการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
เทศบาลเข้าไปให้ความรูก
้ บ
ั ชุมชนเกีย
่ วกับความส�ำคัญของการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมชุมชน แล้วให้ชม
ุ ชนท�ำการคัดเลือกคนในชุมชน
ซึ่งผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องได้รับเสียงข้างมากจากคนในชุมชน เพื่อให้
มาเป็ น ผู ้ รั บ จ้ า งท� ำ ความสะอาดบริ เ วณถนน ที่ ส าธารณะ
รางระบายน�้ำ โดยผลัดกันท�ำงานตามตารางปฏิบต
ั งิ าน ด้านการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
โดยคณะกรรมการชุมชนและเทศบาลคอยดูแลติดตาม และรับเงิน
ค่าตอบแทนในแต่ละเดือนจากเทศบาล157
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		 2) โครงสร้างองค์กร หากโครงสร้างสายการบังคับบัญชาแบบระบบราชการ
กลายเป็นข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน การมีหน่วยงานย่อยเพื่อรองรับภารกิจและมีบทบาท
ในการจัดการขยะโดยเฉพาะ สามารถช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้
หน่วยงานย่อยเพื่อการจัดการขยะอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ต้องมีความยืดหยุ่นทั้งโครงสร้าง การบริหารจัดการ โดยมีบุคลากรที่มีความเข้าใจ
เรื่องการจัดการขยะและมีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่  
กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นขยะผ่ า นศู น ย์ ป ระสานงานฯ
เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงน�ำ ISO 14001 (มาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศูนย์ฯ
และบริหารบุคลากร

กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลปริก
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ใช้ศูนย์การ
เรี ย นรู ้ เ ป็ น พื้ น ที่ ใ นการด� ำ เนิ น งานด้ า นขยะของชุ ม ชน
และขับเคลื่อนงานผ่านแกนน�ำชุมชนที่เป็นคณะกรรมการชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขในพืน
้ ที่ ซึง่ มีความพร้อมในการจัดการ
ขยะระดับครัวเรือน มีความสามารถในการสร้างการมีสว่ นร่วมใน
พืน
้ ที่ และสามารถถ่ายทอดความรูก
้ ารจัดการขยะแก่คนในพืน
้ ที่
และผู้ที่สนใจได้
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3) กลไกการขับเคลื่อนงาน
(1) การประชาสัมพันธ์ เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีเ่ อือ้ ต่อการมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะ
โดยช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ครอบคลุม
เป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ เช่น วิทยุ รถกระจายเสียง เว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้งการสื่อสาร
ที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
การบอกเล่าต่อๆ กันของคนในชุมชน การพูดคุยในช่วงเวลาท�ำกิจกรรม สภากาแฟ
การเคาะประตูบ้าน ฯลฯ
กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลก�ำแพงเพชร
อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เทศบาลท�ำการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อหลายรูปแบบ เช่น
การท�ำวารสารแจกทุกครัวเรือน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์
ภายในชุมชนจะมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เล่าจากปากต่อปาก
เพื่อขอความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการขยะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ว่ามีรางวัล ยิ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ
แก่ ป ระชาชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี รวมทั้ ง การน� ำ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการจั ด การขยะเป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม
การจั ด การขยะ และเป็ น ตั ว อย่ า งแก่ ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ น
อย่างไรก็ตาม การใช้เสียงตามสายไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ทวั่ ถึง
เนือ
่ งจากมีประชาชนบางส่วนทีต
่ อ
้ งท�ำงาน ไม่ได้พก
ั อาศัยในพืน
้ ที่
ตลอดเวลา จึงปรับเวลาของการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
เป็นตอนเย็นของทุกวัน เพือ
่ ให้ขอ
้ มูลเข้าถึงกลุม
่ ต่างๆ ได้มากขึน
้ 158
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(2) บทบาทของแกนน�ำและองค์กรหรือสถาบันหลักในชุมชน ช่วยให้การขับเคลือ่ น
งานในชุมชนเป็นไปได้อย่างแท้จริง ซึง่ แกนน�ำอาจมาจากแกนน�ำทีม่ คี วามเข้มแข็งในชุมชน
ซึ่งอาจไม่ได้มาจากการจัดตั้งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสมอไป และแกนน�ำจาก
องค์กรหรือสถาบันหลักในพื้นที่ ได้แก่ พระในวัด ครูและนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น
การขับเคลือ่ นงานแบบนีช้ ว่ ยให้การด�ำเนินงานด้านขยะเกิดความยืดหยุน่ ไม่ตดิ กับกรอบ
ของระบบราชการ และเป็นไปตามเงื่อนไขความพร้อมของพื้นที่
กรณีการจัดการขยะของชุมชนเมืองบัว
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นอกจากการมีสว่ นร่วมของคนในพืน
้ ทีแ่ ล้ว ในการขับเคลือ
่ นงาน
ยังต้องอาศัยช่องทางการสือ
่ สารและเทคนิคการสือ
่ สาร ไม่วา่ จะเป็น
วิ ท ยุ ชุ ม ชนหรื อ หอกระจายข่ า ว เพื่ อ ให้ ช าวบ้ า นเข้ า ใจ และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ช าวบ้ า นท� ำ ความสะอาดและอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้ VDO หรือ VCD บันทึกการท�ำกิจกรรมต่างๆ
แล้ ว น� ำ มาเปิ ด ระหว่ า งการประชุ ม ซึ่ ง เทคนิ ค ดั ง กล่ า วช่ ว ยให้
การประชุ ม มี ค วามน่ า สนใจ สื่ อ ดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ เ ห็ น ขั้ น ตอน
กระบวนการที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ ท�ำให้เข้าใจง่าย และช่วย
กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ มี เ พลง
คาราโอเกะทีม
่ เี นือ
้ หาเกีย่ วกับขยะ ซึง่ แต่งขึน
้ เพือ
่ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของการแก้ปัญหาขยะมากขึ้นด้วย159
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กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลก�ำแพงเพชร
อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
กลุ่มคนต่างๆ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะ
ในพืน
้ ที่ กลุม
่ ประชาชนทีส
่ นใจเรือ
่ งเดียวกันและมีการรวมตัวเพือ
่
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอสม. ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม
เดินไปคุยไป ชมรมข้าราชการบ�ำนาญ รวมทั้งโรงเรียนก็เข้ามา
มีสว่ นในการท�ำกิจกรรมด้วย การรวมกลุม
่ ต่างๆ ในพืน
้ ที่ ทัง้ กลุม
่
ที่ถูกจัดตั้งโดยเทศบาลและองค์กรภายนอก ท�ำให้สามารถขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มเหล่านี้ในการท�ำกิจกรรมการจัดการขยะ
และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของเทศบาลได้ ด ้ ว ย รวมทั้ ง กลุ ่ ม เหล่ า นี้
มีความสามารถในการพูดคุย ชักชวนให้คนเข้าร่วมกิจกรรมเพิม
่ ขึน
้
เมื่ อ เทศบาลจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก ลุ ่ ม สมาชิ ก กลุ ่ ม เหล่ า นี้
ส า ม า ร ถ น� ำ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ไ ป ถ ่ า ย ท อ ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี160
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กรณีการจัดการขยะของชุมชนเมืองบัว
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กรณีการจัดการขยะของ อบต.ดอนแก้ว
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การจั ด การขยะของ อบต.ดอนแก้ ว อาศั ย ความเป็ น กลุ ่ ม
หรือองค์กรช่วยในการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มวิทยากรจัดการ
(ข้าราชการ ลูกจ้างอบต. ครู พระ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนที่ต้องการท�ำงานเพื่อ
สาธารณะ) โดย อบต.เป็ น ฝ่ า ยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้อมในพืน
้ ที่ มีการรวมกลุม
่ ในรูปแบบทีอ
่ บต.จัดตัง้ ขึน
้ และ
เกิดขึ้นเอง ซึ่ ง กลุ ่ ม อนุ รั ก ษ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี บ ทบาทในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความสัมพันธ์อันดีและความคุ้นเคย
ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในชุมชน มีการกระตุน
้
ให้เกิดความร่วมมือในการก�ำจัดขยะอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น
นิสย
ั และช่วยลดค่าใช้จา่ ยในชุมชน ด้านชุมชนมีผใู้ หญ่บา้ น ซึง่ ช่วย
ในการประสานงานเรี ย กให้ ช าวบ้ า นรวมตั ว กั น เพื่ อ ท� ำ
ความสะอาดชุมชน ขณะทีภ
่ ายในวัด พระพยายามสอดแทรกเรือ
่ ง
ของขยะผ่านการเทศนาในโอกาสต่างๆ161
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การแก้ปญ
ั หาขยะในพืน
้ ที่ อาศัยการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่ โดยใช้งานวิจัยชุมชนเป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นบทบาท
ของ อบต.ที่สนับสนุนงบประมาณโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การตั้งเป้าหมายไม่ให้มีรถขยะในชุมชน และการ
เปลี่ยนวิธีคิดจากการคิดแก้ปัญหาเพียงฝ่ายเดียว มาเป็นการใช้
วิธก
ี ารจัดประชาคมให้ชม
ุ ชนเข้ามาร่วมก�ำหนดแผนงานของอบต.
ผู้ที่ผลักดันและสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างเต็มที่ คือ ปลัดอบต.
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามรู ้ และเชื่ อ ว่ า ท้ อ งถิ่ น ของตนมี
ศักยภาพ สามารถจัดการตนเองได้ รวมทัง้ เจ้าหน้าที่ อบต.ซึง่ เป็น
ผูป
้ ฏิบต
ั งิ านด้วย ส่วนด้านชุมชน ก�ำนัน ผูน
้ ำ� ชุมชน สถานีอนามัย
และกลุม
่ อสม. แกนน�ำเหล่านีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของทีมวิจย
ั ซึง่ จะคอย
กระตุ้น สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน และประสานงาน
กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะในพื้ น ที่ มี ทั้ ง โครงการ
หน้าบ้านน่ามอง การประชาสัมพันธ์การวิจัยขยะทุกวันอังคาร
และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งแก่ บุ ค คลอื่ น
จากกิจกรรมของงานวิจัยก่อให้เกิดการขยายผลไปสู่กิจกรรม
การตรวจสุขภาพ
ส่วนการสอดแทรกกิจกรรมในโรงเรียน ได้แก่ โครงการยุวชน
อาสาพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการธนาคารขยะ โครงการ
ห้องเรียนน่ามอง การน�ำเรื่องขยะเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
และจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น โดยครูเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำ
กิจกรรม เป็นกรรมการตรวจหมูบ
่ า้ น และการเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้
การดึงให้เยาวชนเข้ามาท�ำกิจกรรมเป็นการปลูกจิตส�ำนึก เด็กจะ
เป็นผูส
้ บ
ื ทอดสิง่ ดีงาม ซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของงานวิจย
ั ขยะเมืองบัว
ฝ่ายพระสงฆ์มบ
ี ทบาทในการสร้างจิตส�ำนึก สอดแทรกเรือ
่ งราว
เกี่ ย วกั บ ขยะในระหว่ า งการเทศน์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า น
หอกระจายข่าวทุกวันเสาร์ และระหว่างบิณฑบาต ตลอดจนให้วด
ั
เป็นสถานที่ท�ำการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยเงินที่ได้น� ำมาเป็น
กองทุนช่วยเหลือคนจน162
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(3) ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ข้อมูลที่ท้องถิ่นควรด�ำเนิน
การจัดเก็บ ได้แก่ ปริมาณขยะ ประเภทขยะ และแหล่งก�ำเนิดขยะในพืน้ ที่ รวมทัง้ ต้นทุน
ของวิธีการจัดการขยะ เป็นต้น ฐานข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ และ
ประเมินสถานการณ์ขยะในพืน้ ที่ รวมทัง้ ใช้สำ� หรับการวางแผน ด�ำเนินการและประเมิน
ผลการจัดการขยะในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ
การพัฒนาฐานข้อมูล เริ่มจากการจัดเก็บปริมาณและองค์ประกอบของขยะ
ทัง้ ในและต่างพืน้ ที่ (คิดเป็นร้อยละ) จ�ำนวนอุปกรณ์ เครือ่ งมือ ยานพาหนะในการจัดการ
ขยะ บัญชี และการบันทึกทรัพย์สนิ สัดส่วนพืน้ ทีห่ ลุมฝังกลบ เป็นต้น ซึง่ ฐานข้อมูลเหล่านี้
นอกจากเป็นประโยชน์สำ� หรับการวางแผนการจัดการขยะในพืน้ ทีต่ นเองแล้ว ยังช่วยให้
เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล163
4) ปัจจัยเสริมในการจัดการขยะของท้องถิ่น
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการด้านขยะ ยกตัวอย่าง มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และแนวทาง PDCA (Plan การวางแผน Do การปฏิบัติ
Check การตรวจสอบ และ Act การกลับไปปรับปรุงเพื่อวางแผนอีกครั้ง) ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งน�ำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการขยะในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อให้การด�ำเนินการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลก�ำแพงเพชร
อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ความต่ อ เนื่ อ งในการด� ำ เนิ น งานเป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น มี ก ารน� ำ
หลั ก การ PDCA มาใช้ บ ริ ห ารการจั ด การขยะ ทั้ ง การวางแผน
การมี แ ผนติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน การประเมิ น ผลโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีการน�ำผลทีไ่ ด้จากขัน
้ ตอนการประเมินผลมา
ร่วมพูดคุยกันระหว่างคณะท�ำงาน เพื่อหาช่องโหว่หรือข้อจ�ำกัด
ที่เกิดขึ้น แล้วจึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนือ
่ งเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท
่ ำ� ให้ธนาคารขยะใน
พื้นที่เทศบาลต�ำบลก�ำแพงเพชรด�ำเนินการได้อย่างยาวนาน164

(2) มาตรการทางกฎหมายหรื อ การออกเทศบั ญ ญั ติ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการจัดการขยะในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกติกาและข้อตกลงร่วมกันในสังคม
เช่น วัน เวลา และพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บขยะ การด�ำเนินการกับขยะต่างพืน้ ที่ ควรมีแผนหลัก
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานเรื่องดังกล่าวออกมาโดยเฉพาะ165
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กรณีการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผูบ
้ ริหารมีมม
ุ มองว่าการออกเทศบัญญัตเิ รือ
่ งการจัดการขยะ
ในพืน
้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเมืองแกลงยังไม่มคี วามจ�ำเป็น เนือ
่ งจากยัง
สามารถสื่ อ สารกั น ได้ ดี โดยเน้ น ความสมั ค รใจ และใช้ ใ จใน
การด� ำ เนิ น งาน นอกจากนี้ เทศบาลต� ำ บลเมื อ งแกลงได้ อ อก
เทศบัญญัตก
ิ ารติดตัง้ บ่อดักไขมันแล้ว ส�ำหรับข้อควรค�ำนึงถึง คือ
หากออกเทศบัญญัตไิ ป แต่ไม่มก
ี ารก�ำกับติดตามการใช้เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ก็ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างจริงจัง จะกลาย
เป็นการสูญเปล่า ดังนัน
้ ควรจะมีกลไกรองรับการน�ำเทศบัญญัติ
ไปใช้ เช่น ในพืน
้ ทีม
่ ก
ี รณีออกระเบียบการจอดยานยนต์ มีการตัง้
ทีม 4 คน เพื่อก�ำกับดูแลการน�ำเทศบัญญัติไปใช้

(3) หน่วยงานภายนอก มีบทบาทส�ำคัญในการจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วม เช่น
บทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ เทคนิค และงบประมาณ เป็นต้น
บทบาทของหน่วยงานภายนอกทีส่ นับสนุนด้านวิชาการในลักษณะของการท�ำ
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ เช่น เทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าไปท�ำวิจัยร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชน
ส่ ว นชุ ม ชนต� ำ บลเมื อ งบั ว อ� ำ เภอเกษตรวิ สั ย จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี ที ม วิ จั ย จากสกว.
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ท�ำวิจัยร่วมกัน
การประกวดและการมอบรางวัลจากองค์กรภายนอกมีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิด
ความภาคภู มิ ใจและเป็ น แรงจู ง ใจในการท� ำ งาน ยกตั ว อย่ า งกรณี ข องเทศบาล
ต� ำ บลก�ำแพงเพชร อ� ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
และส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ส่งเสริมให้เทศบาลเข้าร่วมประกวดธนาคารขยะ
และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในโครงการประกวดธนาคารวัสดุรีไซเคิล
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ผลจากการได้ รั บ รางวั ล ก็ เ ป็ น แรงจู ง ใจให้
คณะกรรมการธนาคารขยะต้องรักษามาตรฐานการท�ำงานเอาไว้
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นอกจากนี้ องค์กรภายนอกได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการด�ำเนินงานแก่เทศบาล
ยกตัวอย่างกรณีเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง แทนที่เทศบาล
จะรอการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่ผู้บริหารกลับเสนอสิ่งที่มีความจ�ำเป็น
และตรงกับความต้องการของท้องถิน่ ตนเอง โดยมีความเชือ่ ว่า วิธนี ชี้ ว่ ยให้ทอ้ งถิน่ ได้รบั
สิ่งที่ตรงกับความต้องการและสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับมาอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบริหารจัดการทางด้านการเงินที่ไม่ต้องพึ่งระบบเดิมที่ต้องรอ
งบประมาณประจ�ำปี เช่น เมือ่ ต้องการซือ้ รถเพือ่ น�ำมาใช้ในการจัดการขยะ ก็หาเงินจาก
ทุกหน่วย ส่วนทีย่ งั ขาดจึงไปยืมเงินแล้วค่อยผ่อนช�ำระคืน ซึง่ เป็นการหาช่องทางเพือ่ ให้
ได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น166
(4) ความสม�ำ่ เสมอ และความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินการจัดการขยะในท้องถิน่
ส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของประชาชน และน�ำมาสูก่ ารมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะในพืน้ ที่
ดังกรณีการจัดการขยะระหว่างทางไปหลุมฝังกลบขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้งการเก็บรวบรวมขยะ และการน�ำขยะไปใช้ประโยชน์
ซึ่งมีการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ ไม่มีวันหยุด ท�ำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และมี
ประชาชนบางส่ ว นน� ำ กลั บ ไปท� ำ  ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารเห็ น ว่ า เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาล167
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5. การบูรณาการการจัดการขยะที่ยั่งยืน

ดังเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นความพยายามของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการ
ขยะ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่ายังมีมิติ
อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจัดการขยะ และมิติด้านต่างๆ
ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ การที่จะท�ำให้การ
จัดการขยะมีความยัง่ ยืน จึงมีองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกันหลายส่วน โดยมีองค์ประกอบ
หลักๆ ดังนี้
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มที่มีความสนใจ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดควรจะเป็นผู้ระบุหรือมีบทบาทในการสร้างโครงการการจัดการขยะ
2) องค์ประกอบหลัก เป็นกระบวนการและเทคนิควิธีการจัดการขยะที่อาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการสร้างโครงการการจัดการขยะ
จะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) มิติที่ส�ำคัญ ครอบคลุมถึงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและงบประมาณที่แท้จริง
ในการเดินระบบการจัดการของเสีย  รวมทั้งมิติอื่นๆ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
บริบทของพื้นที่ เช่น ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น หรือมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ ข้มงวดขึน้ มาตรการและล�ำดับความส�ำคัญจะถูกสร้างขึน้ ตามบริบทของท้องถิน่ ระดับชาติ
และระดับโลก168

ภาพที่ 21 กรอบการบูรณาการการจัดการขยะที่ยั่งยืน169
ปรับจาก Van de Klundert and Ansch”u.tz (2001)
หมายเหตุ หลัก 3R เป็นหลักการจัดการขยะ ในเอกสารฉบับนี้
น�ำเสนอภาพที่ปรับจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงไว้
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ภาพที่ 22 องค์ประกอบในการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะของท้องถิ่น170

ภาพที่ 23 บทสรุปการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ 4
การศึกษาการจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนือ้ หาในส่วนนีเ้ ป็นการศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็น
แบบอย่างในการจัดการขยะ ในทีน่ ไี้ ด้ทำ� การศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลปริก
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
มีรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลปริก ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีพนื้ ที่
4.8 ตารางกิโลเมตร171  ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลปริก มีทั้งหมด 7 ชุมชน
มีประชากร 6,248 คน172 (ข้ อ มู ล เมื่ อ พ.ศ.2555) เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของประชากรเชือ้ สายจีน ไทยพุทธ และมุสลิม ซึง่ ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม
และคนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ท�ำสวนยางพาราและสวนผลไม้)173

ภาพที่ 25 แผนทีท่ างอากาศ ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา174
ภาพที่ 24 แผนที่ประเทศไทย
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1.2 พัฒนาการของการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลปริก

111

1.3 การจัดการขยะที่เป็นจุดเด่น

1) สถานการณ์ขยะของพื้นที่
พื้นที่เทศบาลต�ำบลปริกมีปริมาณขยะ 3.5 ตันต่อวัน และใช้วิธีก�ำจัดโดยวิธีกองบน
พืน้ และฝังกลบเป็นครัง้ คราว ทีด่ นิ ส�ำหรับก�ำจัดขยะทีก่ ำ� ลังใช้อยูม่ จี ำ� นวน 8 ไร่ ห่างจาก
เขตเทศบาลต�ำบลปริกเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ได้ใช้ไปแล้ว 1 ไร่ เหลือทีด่ นิ ก�ำจัดขยะ
ได้อีก 7 ไร่ และคาดว่าจะรองรับขยะได้อีก 5 ปี175
2) การจัดการขยะของเทศบาล
สมัยที่ 1 พ.ศ.2543-2546
พ.ศ.2542 เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากเดิมที่เคยเป็น
สุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลต�ำบล ต่อมาใน พ.ศ.2543 นายสุรยิ า ยีขนุ เป็นนายกเทศมนตรี
ต�ำบลปริกสมัยแรก นอกจากจะใช้เวลาในการปรับตัวภายในองค์กรแล้ว ภายในชุมชน
ก็มีปัญหาที่เทศบาลต้องแก้ไขด้วย โดยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นประเด็นเร่งด่วนที่
ชุมชนสะท้อนให้เทศบาลด�ำเนินการแก้ไข
พ.ศ.2543-2544 การจัดประชุมในชุมชนเกือบทุกชุมชน นอกจากเป็นช่องทางใน
การสะท้อนปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้ว ยังก่อให้เกิดการยอมรับ
ซึง่ กันและกันระหว่างเทศบาลกับชุมชน โดยน�ำปัญหาทีพ่ บเจอในชุมชนมาตัง้ เป็นโจทย์
แล้วดูความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งก็พบว่าปัญหาขยะในชุมชนเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้อหนึ่งที่ต้องแก้ไข
ส�ำหรับเรื่องการจัดการขยะยังไม่มีแนวคิดที่ชัดเจน จากการสะท้อนปัญหาในชุมชน
น�ำมาตัง้ โจทย์กว้างๆ ไว้วา่ “ท�ำอย่างไรถึงจะให้บา้ นเมืองดูดขี นึ้ ” จากนัน้ มีการจัดประชุม
ในชุมชน และเริม่ มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึง่ นอกจากจะเป็นการหา
แนวร่วมในการท�ำงานแล้ว ยังช่วยให้เห็นทิศทางการจัดการขยะชัดขึ้น
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เทศบาลได้จัดท�ำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น
โดยเริ่มจากโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการขยะแก่ชุมชน ด้วยการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแก่คณะกรรมการชุมชน ผู้น�ำชุมชน
และอาสาสมัครชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน จากกระบวนการดังกล่าวพบว่า ชุมชนปริกตก
เป็นชุมชนทีม่ ปี ริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้อยูใ่ นเกณฑ์ทสี่ งู ทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ชุมชนอืน่ ๆ
กรอบการจัดการขยะเริ่มชัดขึ้น เมื่อมีนักศึกษาเข้ามาท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
Research) ด้ า นการจั ด การขยะในชุ ม ชนระหว่ า งคณะการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับชุมชน โดยแทรกกิจกรรมการจัดการขยะกับกิจกรรม
ของทางเทศบาลที่มีอยู่เดิม เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกลุ่มย่อยวิเคราะห์
ปัญหา การเดินรณรงค์ เคาะประตูบา้ น การศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะของเทศบาล
เมืองทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ.2545 กิ จ กรรมการจั ด การขยะในงานวิ จั ย ท� ำ ให้ ชุ ม ชนเปลี่ ย นทั ศ นคติ
ในการจัดการขยะ เช่น การจัดกระบวนการกลุม่ บ่อยครัง้ การศึกษาดูงานการจัดการขยะ
ของพืน้ ทีอ่ นื่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการวิจยั ท�ำให้คนในชุมชน
เริม่ เรียนรูแ้ ละเปลีย่ นมุมมองการจัดการขยะจากเดิมทีม่ องว่าเป็นเรือ่ งของเทศบาล และ
เริ่มเห็นว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องของทุกคน จึงหันมาเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายไปในพื้นที่มากขึ้น
ความร่วมมือในกิจกรรมการจัดการขยะของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.) คณะกรรมการชุมชน ขยายผลมาสู่กิจกรรมในเรื่องอื่นๆ ได้แก่
การอนุรกั ษ์คลองปริก เกิดกลุม่ อาสาสมัครสิง่ แวดล้อมทีด่ แู ลคลองปริก และมีกจิ กรรมต่างๆ
ตามมา ได้แก่ มีการตรวจวัดน�้ำ เก็บขยะในคลองปริก นอกจากนี้ มีมูลนิธิชุมชนไท
เข้ามาท�ำโครงการเมืองน่าอยูเ่ มือ่ พ.ศ.2546 ท�ำให้เรือ่ งสิง่ แวดล้อมเริม่ เป็นระบบมากขึน้
และในพื้นที่เกิดเครือข่ายเพิ่มขึ้น176
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งานวิจัยในช่วงนั้น*  ได้แก่
• พ.ศ.2546 งานวิจัยเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ของปานกมล พิสิฐอรรถกุล
• พ.ศ.2547 งานวิจยั เรือ่ งการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยชุมชน กรณีศกึ ษาชุมชนปริกตก เทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ของวิวัฒน์ อึ่งเจริญ
• พ.ศ.2547 งานวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการปรั บ ปรุ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในการจัดการมูลฝอยชุมชนกรณีศึกษาชุมชนปริกตก เทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา ของนฤดี บุญชุม
• พ.ศ.2551 งานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ข องแกนน� ำ ชุ ม ชน
ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนแบบบู ร ณาการ กรณี ศึ ก ษาเทศบาลต� ำ บลปริ ก
อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ของรัชดา บุญแก้ว

สมัยที่ 2 พ.ศ.2547-2550
พ.ศ.2547 แรงขับเคลื่อนชัดเจนมากขึ้น ผลจากงานวิจัยท�ำให้ทราบว่าในพื้นที่มี
ขยะอินทรีย์จ�ำนวนมาก ซึ่งต้นทางของขยะอินทรีย์มาจากครัวเรือน ดังนั้น ทิศทางของ
การพัฒนากิจกรรมการจัดการขยะจึงมีความชัดเจนขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการ
ขยะอินทรียใ์ นระดับครัวเรือน ประกอบกับโครงการวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน
กรณีศึกษาของชุมชนสวนหม่อม เทศบาลต�ำบลปริก อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ของผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ และคณะ  กลายเป็นตัวจุดประกายให้เกิดแนวคิด
การจัดการขยะฐานศูนย์ขึ้นในพื้นที่ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นการลดปริมาณขยะที่จะ
ออกจากครัวเรือนให้น้อยที่สุด โดยมีการจัดการขยะต้นทาง กลางทางและปลายทาง
เทศบาลได้จดั ตัง้ ธนาคารขยะขึน้ ทีช่ มุ ชนร้านใน ซึง่ เป็นการจัดการขยะแบบครบวงจร
เทศบาลได้แก้ไขปัญหาขยะโดยการจัดประชุมระหว่างเทศบาลกับประชาชนในชุมชน
เพือ่ ให้รบั รูแ้ ละหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ
ได้แก่ จดหมายข่าว วารสารของเทศบาล แผ่นพับ ใบปลิว วิทยุชุมชน การสื่อสารแบบ
ธรรมชาติ (การพูดคุย) เวทีประชาคมเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของเทศบาล โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ สนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณและ
เป็นต้นแบบในการด�ำเนินงาน
การขับเคลือ่ นธนาคารขยะทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นกลุม่ คณะกรรมการชุมชนและกลุม่ ผูใ้ หญ่
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากภารกิ จ ของกลุ ่ ม ผู ้ ใ หญ่ ค ่ อ นข้ า งจะมี ม าก
ในช่วงพ.ศ.2548 เป็นต้นมา ธนาคารขยะจึงได้เปลีย่ นมือมาอยูใ่ นการบริหารจัดการของ
เด็กและเยาวชนแทน177

*งานวิจยั ดังกล่าวเป็นวิทยานิพนธ์ของคณะการจัดการสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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พ.ศ.2548 - 2549 จากกิ จ กรรมธนาคารขยะน� ำ ไปสู ่ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ได้ แ ก่
การท�ำน�้ำหมักชีวภาพ การท�ำปุ๋ยหมัก และการตั้งโรงแยกขยะของเทศบาล เพื่อรองรับ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
การศึกษาดูงานมีส่วนช่วยให้แกนน�ำมีพัฒนาการทางด้านความคิดและพัฒนา
ศักยภาพของแกนน�ำ ในด้านการจัดการขยะ มีการด�ำเนินโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ
โดยแกนน�ำเป็นผู้จัดกระบวนการ โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ที่ร่วมกับ
เทศบาลท�ำการก่อตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนต่างๆ รวมทั้งก่อตั้งกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มธนาคารขยะ
พ.ศ.2550 มีการจัดท�ำโครงการเยาวชนอาสาประชาเป็นสุข สนับสนุนโดยเทศบาล
ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ระบบสุ ข ภาพภาคใต้ (สวรส.) มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
จัดประชุมและติดตามประเมินผลงานทุกเดือน เทศบาลเน้นกิจกรรมด้านการจัดการขยะ
โดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นกลไกในการรณรงค์ด้านสุขภาพ
ผลจากการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ชุมชนในเขตเทศบาลปริกสามารถจัดการขยะ
ได้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง ได้แก่ 1) ต้นทางที่แต่ละครัวเรือนสามารถด�ำเนินการได้
ได้แก่ กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมการคัดแยกขยะ และกิจกรรมธนาคารขยะ 2)
กลางทาง เป็นกิจกรรมท�ำปุย๋ หมักชีวภาพจากขยะอินทรียจ์ ากต้นทาง และ 3) ปลายทาง
เป็นหน้าที่ของเทศบาลในการเก็บขนไปยังหลุมฝังกลบขยะ โดยเจ้าหน้าที่และคนงาน
ในโรงผลิตปุ๋ยในบริเวณหลุมฝังกลบขยะจะช่วยกันแยกขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นปุ๋ย
และท�ำน�้ำหมัก เพื่อให้ขยะลงหลุมน้อยลง
นอกจากนี้ เทศบาลเริ่มขยายผลการจัดการขยะเข้าสู่โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมค่าย
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ซึง่ เทศบาลร่วมกับโรงเรียนพัฒนศาสตร์มูลนิธไิ ด้เสนอโครงการ
ดังกล่าวแก่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด178
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สมัยที่ 3 พ.ศ.2551-2554
ในช่วงนี้เป็นการถ่ายทอดแนวคิดการจัดการขยะเข้าสู่ในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียน
เป็นแหล่งขยายผลการจัดการขยะ จากเด็กนักเรียนสูพ่ อ่ แม่ทบี่ า้ น ขณะทีค่ รูกต็ อ้ งท�ำให้
เป็นตัวอย่างแก่เด็กนักเรียนด้วย กิจกรรมนอกจากการจัดตัง้ ธนาคารขยะแล้ว ในโรงเรียน
มีฐานการจัดการขยะต่างๆ เช่น ฐานคัดแยกขยะ ฐานปุย๋ หมัก ฐานน�ำ้ หมัก ฐานไบโอแก๊ส
การใช้เศษวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ และแทรกเรื่องการจัดการขยะ
ให้อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน เรียกว่า “หลักสูตร 8+2” ประกอบด้วย หลักสูตร
สาระหลัก หลักสูตรสาระชุมชน และหลักสูตรเกี่ยวกับศาสนา โดยเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในหลักสูตรสาระชุมชน
พ.ศ.2554 การจัดการขยะในชุมชนเริ่มลดระดับลง วัสดุอุปกรณ์ของเทศบาลที่มีอยู่
เช่น รถเก็บขนขยะ ถังขยะที่มีก็เก่า (เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นระยะเวลาประมาณ
สิบกว่าปี ตั้งแต่นายสุริยา ยีขุน ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีในสมัยแรก) เนื่องจาก
ยานพาหนะเสียและต้องซ่อมอยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้ไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ตามเวลา
ที่นัดหมายไว้เป็นปกติ จากเดิมเก็บวันเว้นวัน เมื่อรถเสียจึงไม่ได้เก็บขยะเป็นเวลา
ร่วมสัปดาห์ นานวันเข้าท�ำให้ขยะเริ่มตกค้าง179
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สมัยที่ 4 พ.ศ.2555 (สมัยปัจจุบัน)
พ.ศ.2555 กิจกรรมการจัดการขยะมีการด�ำเนินการในปัจจุบัน เป็นการจัดการ
ในระดับครัวเรือน ได้แก่ 1) การทิ้งขยะใต้โคนต้นไม้เพื่อให้เป็นปุ๋ย การน�ำไปเลี้ยงสัตว์
ซึ่งหลายครัวเรือนมีการท�ำอยู่แล้ว คิดเป็นประมาณ 15-20% ของครัวเรือนทั้งหมด
2) การท�ำปุ๋ยหมักในระดับครัวเรือน การท�ำน�้ำหมักในพื้นที่มีไม่เกิน 100 ครัวเรือน
3) การท�ำไบโอแก๊ส เป็นการน�ำขยะมาแปลงเป็นพลังงาน จ�ำนวน 4 ครัวเรือน
ผลจากการด�ำเนินกิจกรรมในช่วงสิบกว่าปีทผี่ า่ นมาของเทศบาล ท�ำให้ขยะในชุมชน
ลดน้อยลง ในพ.ศ.2542-2544 เทศบาลมีปริมาณขยะทีต่ อ้ งขนถ่ายและน�ำไปทิง้ ประมาณ
6-7 ตันต่อวัน ตัง้ แต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา เมือ่ มีการจัดท�ำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
การจัดการขยะจากต้นทาง การเข้าสู่ระบบธนาคารขยะ การท�ำปุ๋ยหมัก และน�้ำหมัก
ชีวภาพ ท�ำให้ปริมาณขยะลดลงเหลือประมาณไม่เกิน 4-5 ตันต่อวัน เทศบาลสามารถ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการจัดการขยะได้ประมาณ 3.5 ล้านบาทต่อปี ประชาชนมีจติ ส�ำนึก
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พฤติกรรมการทิ้งขยะก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น
ตัวชีว้ ดั ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือ ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 70-80% โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามถนนหนทาง
มีความสะอาดมากขึ้น ซึ่งนายกเทศมนตรีมองว่าเป็นผลจากการมีส่วนร่วมทั้งสองส่วน
คือ ฝ่ายชุมชนและเทศบาล
ปัจจุบันพบว่า ภายในชุมชนยังมีการจัดการขยะทั้ง 3 ลักษณะ ซึ่งในระดับครัวเรือน
ที่ ยั ง ด�ำ เนิ น การอยู ่ นั้น ได้แก่ 1) การจัดการขยะอินทรี ย ์ เช่ น การทิ้ ง ขยะอิ น ทรี ย ์
ไว้ใต้โคนต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ย การน�ำไปเลี้ยงสัตว์ การท�ำปุ๋ยหมัก การท�ำน�้ำหมัก และการ
ท�ำไบโอแก๊สในครัวเรือน 2) การคัดแยกขยะรีไซเคิล และ 3) การลดการทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะ
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ในอนาคต เทศบาลต�ำบลปริกคาดหวังไว้ว่า อย่างน้อย 75% ของครัวเรือนที่มีอยู่
ทัง้ หมดในชุมชนเทศบาลต�ำบลปริกต้องมีการจัดการขยะทีเ่ ป็นทางเลือกของแต่ละครัวเรือน
ซึ่ ง เทศบาลได้สร้างตัวอย่างทางเลือกในการจัดการขยะไว้ในเบื้องต้นแล้ว ได้แก่
1) การจัดการขยะอินทรียใ์ ห้หมดลงได้ในระดับครัวเรือน หรือ  2) การจัดการขยะรีไซเคิล
ให้หมดลงได้ในระดับครัวเรือน โดยไม่ทงิ้ นอกบ้านหรือถังขยะสาธารณะ ซึง่ ขณะนีม้ แี กนน�ำ
ทีท่ ำ� อยูป่ ระมาณ 10% แต่มผี ทู้ ำ� ตามเพียง 30-40% ทัง้ นี้ เทศบาลต�ำบลปริกได้ตงั้ เป้าไว้
ให้ถึงประมาณ 35% ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม และท�ำตามต่อๆ กันได้
ในส่วนการจัดการขยะปลายทาง จากเดิมจบลงทีก่ ารท�ำปุย๋ และส่วนทีเ่ หลือน�ำไปฝังกลบ
เนื่องจากขยะในหลุมฝังกลบขยะเริ่มมีปริมาณมากขึ้น เทศบาลจึงมุ่งที่การจัดการขยะ
ทีป่ ลายทาง และมุง่ เน้นการใช้ประโยชน์ขยะจากหลุมขยะ ซึง่ น�ำมาสูก่ ารท�ำข้อตกลงกับ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ช่วยเรื่องการจัดการขยะ
ปลายทาง ซึง่ อยูร่ ะหว่างการทดลอง โดยใช้เครือ่ งจักรแยกขยะมาแยกและท�ำการบดย่อย
โดยผลลัพธ์ทอี่ อกมา คือ ดิน ส่วนการจัดการกับขยะพลาสติก จะน�ำมาอัดเป็นก้อน แล้ว
ท�ำเป็นอิฐตัวหนอนเพื่อปูพื้นถนนหรือทางเดิน โดยผลพลอยได้ คือ ช่วยให้หลุมฝังกลบ
ขยะสามารถใช้ได้นานๆ180
3) แนวคิดของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการขยะ
เทศบาลต�ำบลปริกมีวิสัยทัศน์ คือ “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็น
ศู น ย์ ก ลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข” ส่วนพันธกิจ คือ เทศบาลต�ำบลปริก
เป็นองค์กรแห่งการบริการสาธารณะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่าง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่โครงสร้าง
พื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมวิถีชุมชนท้องถิ่น
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เทศบาลมี ก ารขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาไปสู ่ ค วามเป็ น รั ฐ ท้ อ งถิ่ น
ที่ มี ความตื่นตัว (Active local government agency) อย่างมีพลังตลอดเวลา เป็นองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู ้ สั ง คมมี คุ ณ ธรรม เป็ น บ้ า นเมื อ งที่ มี ค วามอยู ่ ดี ผู ้ ค นมี ค วามสุ ข
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของการสร้างความเป็นเอกลักษณ์
และตัวตนของคนเทศบาลต�ำบลปริก181
นโยบายการบริหารจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลต�ำบลปริก เป็นการพัฒนาที่เน้น
กระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชนและเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อันน�ำไปสู่
การจัดการขยะฐานศูนย์ การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
ก๊าซชีวภาพ และการพัฒนาค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน182

การไปให้ถึงการจัดการขยะฐานศูนย์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ การจัดการความรู้
การน�ำไปปฏิบัติในชุมชน และพื้นที่กลายเป็นการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยในขั้นที่ 1
เป็นการจัดการความรู้ เป็นการยกระดับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ในขั้นนี้
เทศบาลได้ท�ำไปแล้วเป็นภาพกว้างๆ ขั้นที่ 2 การจัดการในระดับชุมชน โดยตั้งเป้าไว้ว่า
อย่างน้อย 50% ของคนในพืน้ ทีส่ ามารถรับแนวคิดนีไ้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ซึง่ เทศบาล
ก็กา้ วไปถึงขัน้ ที่ 2 โดย 80% ของครัวเรือนรับแนวคิดนีไ้ ปปรับใช้แล้ว และเห็นพัฒนาการ
ได้ชัด คือ ประมาณ 80-100 ครัวเรือนท�ำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จากนั้นน�ำปุ๋ยที่ได้ไป
ใช้ปลูกผัก และได้กินผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองริมรั้ว
อย่างไรก็ตาม เทศบาลมีความคาดหวังที่จะไปให้ถึงขั้นที่ 3 เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีการ
จัดการขยะฐานศูนย์ และจากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายของเทศบาลที่มุ่งให้เป็นสังคมแห่งความพอเพียง184

งานวิจัย....สู่แนวคิดและความพยายามไปถึง “ขยะฐานศูนย์”
เมื่อมีการท�ำวิจัยและโครงการวิจยั ในพืน้ ที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้ชมุ ชนเปลี่ยน
ทัศนคติในการจัดการขยะ เกิดเครือข่ายและขยายกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะ
ที่เทศบาลมีการตั้งเป้าหมายเพื่อไปให้ถึงแนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยพยายาม
ให้ชุมชนด�ำเนินการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ซึ่งการที่เทศบาล
มีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงแนวคิด “ขยะฐานศูนย์” ได้สอดคล้องกันกับหลักค�ำสอน
ของศาสนาอิสลามที่ว่า “ความสะอาด คือ ส่วนหนึ่งของความศรัทธา”เป็นฐานคิดหนึ่ง
ที่ท�ำให้เกิดการขยายการด�ำเนินงานด้านการจัดการขยะ183

1.4 ปัจจัยที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ
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1) มิติชุมชน
(1) ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เป็นเครือข่ายเอื้อต่อการจัดการขยะของ
เทศบาลต�ำบลปริก ในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ เนือ่ งจากงานด้านสิง่ แวดล้อม เป็นเรือ่ ง
ที่ไม่สามารถด�ำเนินการโดยเทศบาลเพียงล�ำพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเทศบาล
ที่มีขนาดเล็ก ก�ำลังคน ทรัพยากรและงบประมาณจึงเป็นข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน
ในภาคประชาชน เทศบาลทุม่ เทให้กบั การจัดกระบวนการกลุม่ เพือ่ อาศัยเครือข่าย
ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนช่วยในการขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเทศบาล นอกจากนี้ ยิง่ มีเครือข่าย
ในชุมชนมากเท่าไร ยิ่งเกิดการขยายเครือข่ายกิจกรรมมากขึ้นเท่านั้น

121

นอกจากนี้ ยั ง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครั ฐ ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานทีเ่ ป็นภาคเอกชน และ
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) โดยเครือข่ายเหล่านี้ช่วยในเรื่องของความรู้ทางวิชาการ
เทคนิค ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ใน
เรื่องขยะ (ความเข้าใจในเรื่องสภาพปัญหาขยะในพื้นที่ ที่มาของขยะ ประเภทของขยะ
การจัดการขยะ และการแปรสภาพขยะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์)
ทั้งนี้ ความหลากหลายของเทคนิค วิธีการ ความรู้ทางวิชาการ นอกจากช่วยลด
ข้อจ�ำกัดของเทศบาลแล้ว ยังเป็นกลไกช่วยขับเคลือ่ นงานได้อย่างเป็นขัน้ เป็นตอนมากขึน้ 185
(2) การขับเคลื่อนงานผ่านแกนน�ำ กลุ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาล
มี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรื่องน�้ำ กลุ่มเรื่องขยะและกลุ่มเรื่องพลังงาน โดยกลุ่มกิจกรรม
ในพืน้ ทีม่ คี วามโดดเด่นและมีศนู ย์การเรียนรูใ้ นชุมชน ซึง่ สังคมของต�ำบลปริกเป็นสังคม
แห่งการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง โดยมีเทศบาลเป็นแกนน�ำและเชือ่ มโยงไปสูป่ ระชาชน
ในชุมชน186
ส�ำหรับการเกิดกลุม่ กิจกรรมเรือ่ งน�ำ้ และเรือ่ งขยะ พบว่ากิจกรรมเริม่ ต้นจากการจัดตัง้
ธนาคารขยะ ได้มีการต่อยอดเป็นกิจกรรมธนาคารขยะสัญจร มีการจัดตั้ง “เครือข่าย
เยาวชนอาสาประชาเป็นสุข” ทีม่ กี ารเดินรณรงค์ในหมูบ่ า้ นและการจัดการขยะฐานศูนย์
ระยะแรกของการด�ำเนินงาน เครือข่ายได้สาธิตวิธีก ารคั ด แยกขยะ
ในกิจกรรมครัวอาสาลดขยะ
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรม “พลั ง งานปั ่ น สร้ า งสรรค์ สิ่ ง แวดล้ อ ม” ที่ มี ก าร
ขีจ่ กั รยานเก็บขยะรอบบ้าน และโครงการ “ปริกเยาวชนอาสาดูแลคลองต้นน�้ำแห่งชีวติ
จังหวัดสงขลา” โดยแกนน�ำจากธนาคารขยะของเยาวชนในเทศบาลต�ำบลปริกที่มี
การด�ำเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลปริก187ส่วนกลุ่มท�ำกิจกรรมเรื่อง
พลังงานมีการท�ำก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน188
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(3) การมีส่วนร่วมท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะ ผลจากการจัดกาขยะ
ท�ำให้ปริมาณขยะลดลง จากเดิมทีม่ ขี ยะประมาณ 8-9 ตันต่อวัน เหลือประมาณ 3-4 ตัน
ต่อวัน (ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2552)
นายกเทศมนตรี เ น้ น กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด และการตั้ ง โจทย์ เ พื่ อ
การแก้ปญ
ั หาตัง้ แต่เริม่ จากการตัง้ โจทย์ “ขยะมาก ท�ำอย่างไรให้ขยะลดลง” แทนการคิด
“ขยะมาก แล้วเน้นการท�ำลาย” ซึง่ การจัดการขยะในพืน้ ทีไ่ ม่จ�ำเป็นต้องใช้งบประมาณ
จ�ำนวนมากหรือเทคโนโลยีขั้นสูง หากชุมชนเข้ามามีส่วนในการท�ำกิจกรรม จะเกิด
ความสัมพันธ์ที่มากกว่าผู้ทิ้งและผู้เก็บขยะ และการปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะจะช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน189
2) มิติองค์กร
(1) ความเชือ่ มโยงการท�ำงาน ในการน�ำนโยบายด้านต่างๆ ไปปฏิบตั ิ เทศบาลต�ำบลปริก
เชื่ อ มโยงการท� ำ งานภายในองค์ ก ร ได้ แ ก่ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กองสวัสดิการและสังคม ส�ำนักปลัดและกองการศึกษา ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการท�ำงาน
ส่วนการท�ำกิจกรรมต่างๆ เป็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก
ซึ่งความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เหล่านี้ ช่วยให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปในลักษณะ
การสัง่ การ หรือด�ำเนินการตามกระแส ประกอบกับการมีนโยบายทีช่ ดั เจนและต่อเนือ่ ง
ช่วยให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง190
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ มีการน�ำนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานมาใช้ในองค์กร โดยให้พนักงานในองค์กรรับทราบแนวคิด และเรียนรู้น โยบาย
ด้ า นนี้ ด ้ ว ยการปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เริ่ ม จากการสร้ า งความเข้ า ใจในนโยบาย
จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ จากนั้นเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
เช่น ให้ทุกกองใช้กระดาษสองหน้า การแยกประเภทเศษวัสดุเหลือใช้เช่น กระดาษ
พลาสติก ขยะอินทรีย์ เป็นต้น ทั้งนี้ การที่เทศบาลต�ำบลปริกส่งเสริมให้คนในชุมชน
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้น ในส่วนขององค์กรเองก็ต้องท�ำตนให้เป็นแบบอย่างแก่
บุคคลภายนอก ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
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ผลจากการด�ำเนินงานดังกล่าวช่วยให้บคุ ลากรในองค์กรเกิดความเชือ่ ใจ ด�ำเนินงานตาม
และน�ำมาสู่ความร่วมมือ กลายเป็นการขับเคลื่อนจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอก
ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในเทศบาล ผู้บริหารเน้นการแบ่งสัดส่วนงานว่า
ใครมีบทบาทหลัก ใครมีบทบาทรอง ใครมีบทบาทหนุนเสริม รวมทัง้ เน้นการท�ำงานแบบทีมเวิรก์
ให้เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนงาน จากนั้นน�ำหลักการดังกล่าวมาใช้ในชุมชนด้วย
เช่นกัน จึงน�ำมาสูโ่ ครงการต่างๆ เพือ่ พัฒนาและยกระดับการท�ำงานของบุคลากร ได้แก่
โครงการภูมิบุตรา โครงการเพื่อนหนุนพี่น�ำพา และโครงการเสริมสร้างพลังเป็นพี่เลี้ยง
แก่กันและกัน191
การท� ำงานเป็ นทีมเป็นสิ่งส� ำ คัญ เทศบาลต� ำ บลปริ ก มี ค วามแตกต่ า งจากที่ อื่ น
ทั้งโครงสร้างอัตราก�ำลัง และเชิงพื้นที่ ในการบริหารจัดการดูแลชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้
สามารถดูแลชุมชนได้อย่างทัว่ ถึง นายกเทศมนตรีจงึ มอบหมายหน้าทีพ่ เิ ศษให้แต่ละกอง
ดู แ ลแต่ ล ะชุ ม ชน ที ม งานในกองหนึ่ ง ๆ จะมี ผู ้ อ� ำ นวยการกองเป็ น “หั ว ขบวน”
สวมบทบาทเป็นพีเ่ ลีย้ ง ส่วนผูป้ ฏิบตั งิ านทีป่ ระกอบด้วยข้าราชการประจ�ำและพนักงานจ้าง
เป็น “หัวหน้าชุด” สวมบทบาทของเพื่อนหนุน พี่น�ำ และพนักงานจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรในพื้นที่ เป็น “ทีมงาน”ซึ่งจะสวมบทบาทของภูมิบุตรา เพื่อเป็นการท�ำงานที่
เสียสละและตอบแทนคุณแผ่นดิน บ้านเกิดเมืองนอนของตน ซึ่งทั้งสามส่วนนี้เป็นสูตร
การท�ำงานที่สามารถเสริมสร้างพลังให้แก่กันและกัน เพื่อช่วยกันท�ำงานร่วมกับชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ โดยที่ทุกคนต่างมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้
และข่าวสารผ่าน “แกนน�ำ” ในชุมชน และแกนน�ำก็จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ แก่คนในชุมชนต่อไป การรับรู้ข้อมูลและความเชื่อมโยงกันระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน ช่วยในการประสานงานและการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที192
่
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(2) การบริ ห ารงานเชิ ง รุ ก แม้ ว ่ า ระบบราชการเป็ น แนวทางหรื อ รู ป แบบ
การปฏิบัติหลักในการบริหารงาน แต่ผู้บริหารมีมุมมองว่า การบริหารราชการปัจจุบัน
ต้องเป็นไป ในลักษณะเชิงรุกและคิดนอกกรอบ และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยเทศบาล
ต�ำบลปริกใช้หลักการบริหาร 4M+1T ประกอบด้วย การบริหารงาน การบริหารเงิน
การบริหารคน การบริหารทรัพยากร รวมทั้งเทคโนโลยี และยังเน้นการท�ำงานเชิงรุก
เน้นการบริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ การท�ำงานเชิงรุกช่วยให้เห็นผลในทางปฏิบัต193
ิ

1.5 ปัจจัยความส�ำเร็จในการจัดการขยะ

1) ความต่อเนื่องในการท�ำงานของผู้บริหาร การบริหารนโยบายของผู้บริหารที่มี
ความต่อเนื่องกัน การไม่เปลี่ยนผู้น�ำ ท�ำให้นโยบายการจัดการขยะด�ำเนินต่อเนื่องไปได้
การจั ด การขยะของเทศบาลต�ำ บลปริ ก เป็ น การเชื่ อ มโยงให้ เข้ า กั บ กระแสสั ง คม
ทั้งประเด็นภาวะโลกร้อนและพื้นที่สีเขียว194
2) ความรู้ความเข้าใจน�ำมาสู่ความร่วมมือของภาคประชาชน ผู้บริหารมีมุมมองว่า
ความร่วมมือของประชาชนเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากเทศบาลและวิทยากร
จากหน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือข่าย เริม่ ต้นจากการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่แกนน�ำชุมชน
หลังจากนั้น แกนน�ำชุมชนได้ขยายผล โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ ความรูค้ วามเข้าใจดังกล่าวช่วยให้ประชาชนเกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม195
3) ทุนทางสังคมของชุมชนปริก ประชาชนในพืน้ ทีเ่ น้นการรวมกลุม่ ในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมด้วยคน
ในชุมชนเอง โดยอาศัยทุนความรูแ้ ละใช้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึง่ กระบวนการ
สร้างคนเริม่ ด้วยการให้ความรู้ ทัง้ จากการไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรมจากเทศบาลและ
องค์กรภายนอก
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จากการที่ชุมชนในพื้นที่ปริกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเครือญาติ ท�ำให้สามารถ
เชือ่ มไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมในการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี ทัง้ ประเด็น
ขยะและน�้ำ  โดยปัญหาขยะเป็นโจทย์ที่คนในพื้นที่เข้ามาจัดการร่วมกัน กระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปริกในการจัดการขยะนั้นต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน196

1.6 บทเรียนที่ต้องการบอกต่อกับท้องถิ่นอื่น

ความต่อเนื่องในการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลปริก สื่อให้เห็นว่าเทศบาลยังให้
ความสนใจและให้ความส�ำคัญกับการจัดการขยะ ท�ำให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัวต่อวิธีการ
จัดการขยะอย่างต่อเนือ่ ง หลายๆ โครงการและกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เป็นความพยายามทีจ่ ะ
ไปให้ถงึ การจัดการขยะฐานศูนย์ แม้ว่ามีบางโครงการที่เทศบาลไม่สามารถด�ำเนินการ
ต่อไปได้ เพราะความไม่ต่อเนื่องในการด�ำเนินงานของเทศบาลเอง เช่น โครงการ
ขยะไร้ถังเป็นโครงการที่ต้องอาศัยระยะเวลา และความสม�ำ่ เสมอในการเข้าไปจัดเก็บ
ให้ตรงเวลา “การรณรงค์เพื่อบอกว่ายังมีการจัดการขยะอยู่ ท�ำให้ประชาชนตื่นตัวและ
รู้สึกว่าเทศบาลยังให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้อยู่ ที่ผ่านมาเทศบาลไม่ได้รณรงค์อย่างต่อ
เนื่อง และจะกลับมารณรงค์ในเรื่องนี้อีกครั้ง”197
ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดการขยะของเทศบาล
เป็นเรื่องส�ำคัญ เป็นเวลาสิบกว่าปีที่เทศบาลไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือซื้อใหม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รถเก็บขยะทีต่ อ้ งซ่อมบ่อย ท�ำให้ไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บขยะในชุมชนได้ตรงเวลา
เกิดขยะตกค้าง เทศบาลจึงเร่งด�ำเนินการปรับปรุงและซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อลดอุปสรรค
ในการจัดการขยะของเทศบาล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน

ในช่ ว งสิ บ กว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมา การจั ด การขยะที่ เ ทศบาลไม่ ส ามารถจั ด การได้
คือ ขยะอันตราย เทศบาลเคยมีความพยายามรวบรวมขยะอันตราย จากนั้นส่งต่อให้
ผูป้ ระกอบการหรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ แต่ไม่มกี ารตอบกลับ ซึง่ นายกเทศมนตรีมองว่า
หากท้องถิน่ ท�ำ แต่หน่วยงานส่วนภูมภิ าคและส่วนกลาง รัฐบาล หรือแม้แต่ผปู้ ระกอบการ
ไม่ประสานความร่วมมือ ก็ไม่สามารถจัดการขยะอันตรายได้อย่างที่ควรจะเป็น หากรัฐ
หรือผู้ผลิตมีมาตรการหรือสนับสนุนในเรื่องนี้ ก็จะเป็นช่องทางน�ำสินค้าเหล่านี้กลับไป
ในระบบการก�ำจัดที่ถูกต้อง
ในการจัดการขยะของแต่ละท้องถิ่น ควรก�ำหนดโจทย์ให้ชัดว่าพื้นที่ของตนเอง
มีปัญหาอะไร พร้อมกับดูบริบทของตนเอง ความพร้อมทั้งเรื่ององค์กร บุคลากร และ
งบประมาณ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ โดยดูว่าอะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ โดยพยายามท�ำให้การจัดการขยะไม่ขัดกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันของ
พวกเขา198
“ลักษณะทางพื้นที่ก็มีส่วน เพราะที่อยู่ตรงนี้เราอยู่แบบวงใน คนนอกไม่มากมาย
คนในพื้นที่เสียส่วนใหญ่ ถ้าสังคมเมืองมันต้องอีกวิธีหนึ่ง มันใช้วิธีที่ผมใช้อยู่มันอาจจะ
ไม่ได้ผล”199
“สิ่งที่อยากเห็นสิ่งที่อยากให้เป็น....ท้องถิ่นทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตาม
อยากจะให้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านให้ได้ ถึงทีม่ าของขยะ ปัญหาของขยะ และความ
ส�ำคัญของขยะ ท�ำให้เกิดความร่วมมือ และสามารถก�ำจัดขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน
ไม่ให้ออกสู่สาธารณะได้ หรือให้ขยะที่ต้องทิ้งน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้”200
“นอกจากนี้ ในการจัดการขยะไม่ได้มองเพียงระดับท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ของ
ตนเองเท่านั้น ท้องถิ่นสามารถน�ำเรื่องการจัดการขยะให้ไปควบคู่กับนโยบายและแผน
ระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งเป็นโจทย์ที่ตั้งไว้ และเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ต้องเชื่อมร้อยเรื่องการจัดการขยะเข้ากับกระแสสังคมให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน“201
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2. การจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน

พืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลเมืองแกลง ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยมีพื้นที่ 14.5 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 14 ชุมชน มีประชากร 17,254 คน (ข้อมูล
เมื่อ พ.ศ.2555) พื้นที่ในเขตเทศบาลมีแม่น�้ำประแสร์ไหลผ่าน ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
ประแสร์สว่ นใหญ่จงึ เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นทีเ่ นินสูง-ต�ำ่ สลับกัน
เป็นที่ตั้งของชุมชน ย่านการค้า สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเศรษฐกิจ
และการพาณิชย์ที่ส�ำคัญ ดังนั้น อาชีพหลักของคนในพื้นที่ จึงมีความหลากหลาย
ทัง้ เกษตรกรรม การประมง การปศุสตั ว์ และอุตสาหกรรม 202 (ภาพที่ 26 แผนทีท่ างอากาศ
ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง)

ภาพที่ 26 แผนที่ทางอากาศ
ชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 203
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2.2 พัฒนาการของการจัดการขยะเทศบาล
ต�ำบลเมืองแกลง
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2.3 การจัดการขยะที่เป็นจุดเด่น

1) สถานการณ์ขยะของพื้นที่
เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงมีพื้นที่หลุมฝังกลบ 88 ไร่ เดิมการจัดการขยะในเทศบาล
ใช้วิธีการฝังกลบ โดยเสียค่าใช้จ่าย ในการจัดการขยะเฉลี่ย 1 บาทต่อกิโลกรัม วันหนึ่งๆ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะประมาณ 20,000 บาท
2) การจัดการขยะของเทศบาล
พ.ศ.2544-2545 นายสมชาย จริยเจริญ เป็นนายกเทศมนตรีตำ� บลเมืองแกลงสมัยแรก
จึงได้ให้ความส�ำคัญกับการแก้ปญั หาพืน้ ฐานของเมืองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้านการจัดการขยะ
เทศบาลได้ท�ำน�้ำจุลินทรีย์ตามกระแสการจัดการขยะในช่วงนั้น
ปลาย พ.ศ.2544 เทศบาลได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการเพื่อ
การอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมในเทศบาล (ISO 14001*) ของสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
จากนั้น พ.ศ. 2545 เริ่มน�ำ ISO 14001 เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเมือง
จากกระบวนการของ ISO 14001 ทั้งการวิเคราะห์และการวางแผน การลงมือท�ำ 
การตรวจสอบ และการประเมินผล ท�ำให้มองเห็นล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นต่างๆ
ของเมืองที่ต้องได้รับการแก้ไข จึงพบว่ากลุ่มงานที่เทศบาลต้องด�ำเนินการ ได้แก่ 1) น�้ำ 
ทั้งแม่น�้ำประแสร์และการท�ำน�้ำประปา 2) ขยะ 3) พื้นที่สาธารณะ 4) การคมนาคม
ในเมือง และ 5) ความมั่นคงทางอาหารของเมือง

*หมายเหตุ ISO 14001 เป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งองค์กรต่างๆ น�ำมา
ใช้เป็นมาตรฐาน เพื่อจัดการระบบสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การน�ำ
แผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการทบทวน212
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พ.ศ.2548-2551* เป็นสมัยที่สองของการบริหาร หลังจากการท�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์
นายกเทศมนตรีบอกว่าเหมือนติดกับดักนานถึง 5 ปี และพบว่านี่ไม่ใช่หนทางเดียว
ในการจัดการขยะ เมื่อสังเกตขยะในพื้นที่ของเทศบาล ส่วนใหญ่ล้วนเป็นขยะอินทรีย์
จึงหันมาศึกษาข้อมูลทั้งการอ่านเอกสารและการสอบถามผู้รู้ จนเริ่มเห็นแนวทาง
โดยพบว่าการเลี้ยงหมูสามารถช่วยก�ำจัดขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารได้โดยตรง
จึงเลีย้ งหมูหลุมเพือ่ ก�ำจัดขยะพวกเศษอาหาร แต่เมือ่ เลีย้ งไประยะหนึง่ จึงพบว่า หมูกนิ แต่
เศษอาหาร ไม่กินเศษผัก จึงไปค้นคว้าข้อมูลแล้วพบว่า แพะสามารถตอบโจทย์นี้ได้
เพราะแพะกินเศษผัก แต่ไม่กินเศษอาหาร จากนั้นจึงเลี้ยงแพะและเป็ดร่วมด้วย
ผลที่ได้จากการท�ำน�้ำหมักจุลินทรีย์ การเลี้ยงหมู แพะและเป็ด เพื่อก�ำจัดขยะ ท�ำให้
ได้ปย๋ ุ จากมูลสัตว์ ส่วนการเลีย้ งเป็ด นอกจากได้มลู สัตว์เพือ่ ท�ำปุย๋ แล้ว ยังได้ไข่ไว้กนิ อีกด้วย ส่ ว น
การเลี้ยงไส้เดือนนั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก แม้จะมีวัตถุดิบที่เป็นขยะ
ไม่เพียงพอก็สามารถเลี้ยงได้ ผลผลิตที่ได้ คือ ปุ๋ยจากมูลและฉี่ของไส้เดือน

  *พ.ศ.2550 เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย
การเรียนรูด้ า้ นการจัดการเมืองและสิง่ แวดล้อมภาคตะวันออก ในการด�ำเนินงานเรือ่ งขยะต่างๆ
เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงได้ด�ำเนินการก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ประสานงานฯ
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พ.ศ.2552-2555 ได้ข้อสรุปจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เทศบาล
ต้องเสียไปกับการน�ำขยะไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ ซึ่งคิดเป็นกิโลกรัมละ 1 บาท และข้อมูล
ปริมาณขยะที่หมู ไส้เดือน และสัตว์ต่างๆ สามารถก�ำจัดได้ จึงน�ำมาสู่การตั้งเป้าหมาย
ให้ปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบมีน้อยที่สุด จึงเริ่มให้ความส�ำคัญในการคัดแยกขยะ
โดยเริ่มจากการสร้างสายพานคัดแยกขยะ ซึ่งใน พ.ศ.2555 มีทั้งหมด 2 สายพาน
และระหว่างนี้มีการท�ำไบโอแก๊สไปพร้อมกันด้วย
ขยะที่น�ำมาคัดแยกบนสายพาน จ�ำนวน ขยะ 15% จะถูกแยกมาใช้งานหรือคิดเป็น
ปริมาณขยะ 100 ตันต่อเดือน ในการคัดแยกขยะบนสายพานขยะ มีขยะที่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ทัง้ ขยะรีไซเคิลและขยะอินทรีย์ ทัง้ นี้ เทศบาลไม่ได้จดั การขยะ
เฉพาะพืน้ ทีใ่ นเขตเทศบาลต�ำบลเมืองแกลงเพียงแห่งเดียว แต่มอี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) อืน่ ๆ เข้ามาใช้บริการ จ�ำนวน 10 แห่ง โดย อปท. 5 แห่ง น�ำรถขยะเข้ามาคัดแยก
บนสายพานขยะที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและ
สิ่งแวดล้อมประจ�ำภาคตะวันออก ส่วนอปท. อีก 5 แห่งน�ำขยะเข้ามาฝังกลบในหลุม
ฝังกลบขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง204
พ.ศ.2555 เทศบาลมีรายได้ทมี่ าจากค่าใช้พนื้ ทีห่ ลุมฝังกลบขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง 10 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจ่ายค่าขยะ
ให้เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง ตันละ 670 บาท) หลังจากชัง่ และคิดราคาตามน�้ำหนักแล้ว
เทศบาลก็น�ำขยะเหล่านี้มาคัดแยกเพื่อน�ำขยะไปใช้ประโยชน์ต่ออีก ทั้งน�ำขยะไปขาย
น�ำมาเลีย้ งสัตว์เพือ่ ให้ได้ปยุ๋ จากมูลสัตว์ ท�ำเชือ้ เพลิงจากไขมันอัดแท่งทีไ่ ด้จากถังดักไขมัน
ในครัวเรือน รวมทั้งได้ค่าบรรทุกขยะไปส่งโรงงานปูนซีเมนต์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับ
ถ่านหิน (เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงได้รบั ค่าบรรทุกขยะกิโลกรัมละ 15 สตางค์ โดยบรรทุก
ได้ครั้งละ 40-45 ตัน)    
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ส�ำหรับในอนาคต นายกเทศมนตรีมองว่าเทศบาลต้องพัฒนาการจัดการขยะด้านต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ การเพิ่มขนาด
ไบโอแก๊สให้มขี นาดใหญ่มากขึน้ การพัฒนาเครือ่ งบดย่อยกิง่ ไม้ให้ใช้ไบโอแก๊สแทนระบบไฟฟ้า
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถในการคัดแยกขยะ กล่าวคือ จากเดิมทีค่ ดั แยกได้เพียง
2-3 ประเภท สู่การคัดแยกได้หลายประเภทมากขึ้น 205

การจัดการขยะในชุมชน

การจัดการขยะในชุมชน เป็นการจัดเก็บขยะจากแหล่งก�ำเนิดจากที่ต่างๆ เทศบาล
ใช้พาหนะในการจัดเก็บขยะ ได้แก่ รถบรรทุกหกล้อชนิดบีบอัดท้าย และรถสามล้อ (ซาเล้ง)
ซึ่งเทศบาลมีการดัดแปลงรถเก่าให้เหมาะสมกับการบรรทุกขยะตามซอยต่างๆ การที่
เทศบาลน�ำรถสามล้อมาเก็บขยะแทนรถบรรทุกขยะหกล้อ นอกจากช่วยลดการใช้
พลังงานแล้ว ยังช่วยลดเสียงดังจากการบีบอัดขยะ ป้องกันไม่ให้น�้ำจากการบีบอัดขยะ
ไหลลงบนพื้นถนน และสามารถเข้าไปเก็บขยะในซอยเล็กๆ ได้ โดยไม่เกิดความยุ่งยาก
ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดเก็บขยะจากแหล่งต่างๆ เทศบาลมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
(1) ตลาดหรือร้านค้า ใช้รถสามล้อเก็บขยะ และเก็บกากไขมัน
(2) โรงเรียน มีการจัดตั้งธนาคารขยะ และให้โรงเรียนเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลไว้ให้
เทศบาล หลังจากนั้นเทศบาลน�ำขยะไปขาย น�ำเงินรายได้คืนกลับแก่โรงเรียน
(3) บ้านเรือน มีการน�ำขยะใส่ถุงแล้ววางไว้หน้าบ้าน เทศบาลเข้าไปเก็บตามวันและ
เวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ เทศบาลได้จดั ให้พนื้ ทีใ่ นเทศบาลเป็นเขตปลอดถังขยะไม่นอ้ ยกว่า 60%
ของพืน้ ที่ โดยขอความร่วมมือกับชุมชนบ้านในยางและชุมชนแหลมยาง ทัง้ นี้ มีการจัดเก็บขยะ
เฉพาะวันอาทิตย์ วันพุธ และวันศุกร์ และมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการจัดเก็บขยะ
เป็นตอนกลางคืนเพื่อลดปัญหารถติด และกลิ่นเหม็นจากขยะ
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ภายหลังจากการจัดเก็บขยะจากแหล่งต่างๆ ขั้นตอนต่อไปคือ การน�ำขยะขึ้นบน
สายพานขยะ เพื่อคัดแยกขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในการคัดแยกขยะบนสายพาน
ขยะมีคนงานจ�ำนวน 14 คน แบ่งงานกันเป็นแผนก คือ คนโกยขยะ 2 คน คนแยกขยะ
10 - 12 คน และคนเขี่ยขยะ 1 คน โดยเทศบาลมีการฝึกอบรมการคัดแยกขยะให้แก่
คนงานก่อนเริม่ ท�ำงาน ส่วนปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการคัดแยกขยะ ได้แก่ คนงานเกลีย่ ขยะ
ไม่ทั่ว ท�ำให้ขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ปะปนกับขยะที่จะน�ำไปฝังกลบ
ทั้งนี้ เทศบาลมีวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภท ดังนี้
ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดนม มีการลอกฉลาก แยกฝากับตัวขวด แยกถุงพลาสติกแบบ
หนาและแบบบางออกจากกัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะ กล่องนม และหลอดดูด
มีการอัดไว้เป็นแท่ง และจะไม่มีการล้างท�ำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกันน�้ำชะขยะ
แหล่งของกล่องนม คือ โรงเรียนประมาณ 300 แห่ง ในเขตอ�ำเภอแกลง อ�ำเภอวังจันทร์
และอ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และมีการรับซือ้ กล่องนม กล่องน�ำ้ ผลไม้ และถุงนมที่
ศูนย์ประสานงานฯ โดยนายกเทศมนตรีมีการติดตามราคาซื้อขายขยะจากเว็บไซต์
ขยะอินทรีย์ เทศบาลติดต่อแม่ค้าในตลาดเพื่อน�ำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์
ท�ำให้สามารถแยกขยะอินทรีย์จากสายพานขยะ ได้ 700 กิโลกรัมต่อวัน
ไขมัน เทศบาลได้ออกเทศบัญญัตติ ดิ ตัง้ ถักดักไขมัน ในครัวเรือนมาตัง้ แต่ พ.ศ.2549
เป็นต้นมา และมีการสอนวิธีตักไขมันจากถังดักไขมันให้แก่ประชาชนในแต่ละครัวเรือน
ไขมันทีไ่ ด้น�ำมาอัดแท่งใช้เป็นเชือ้ เพลิงในโรงฆ่าสัตว์ และมีการแจกจ่ายให้ประชาชนน�ำ
ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ไขมันอัดแท่งคือ เมื่อน�ำไปแจกจ่ายให้แก่
ประชาชน ความร้อนท�ำให้ไขมันเหลว และกลิ่นของไขมันท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปใช้เป็น
เชือ้ เพลิงในการท�ำขนมได้ อย่างไรก็ตาม มีการคิดหาวิธกี ารท�ำให้ไขมันสามารถน�ำมาใช้งาน
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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กิ่งไม้ ใช้เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ แล้วน�ำมาท�ำปุ๋ย ไม้จากป้ายโฆษณา น�ำมาท�ำบ้าน
ไส้เดือน ขี้เลื่อยน�ำมาใส่ในคอกหมูหลุมเพื่อดูดความชื้น และน�ำมาผลิตก้อนเชื้อเห็ด
ส่วนผัก ผลไม้ น�ำมาเป็นอาหารของสัตว์คือ วัว หมู แพะ กระต่าย เศษอาหารน�ำมาเป็น
อาหารของหมูหลุม เป็ด และหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ก๊าซที่ได้น�ำมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในโรงฆ่าสัตว์ ต้มน�้ำลวกขนหมู ส่วนกากตะกอนของเศษอาหารที่หมักแล้วน�ำ
มาท�ำปุย๋ อินทรีย์ ผลผลิตทีไ่ ด้จากการเลีย้ งหมู วัว แพะ คือ มูลของสัตว์เหล่านีน้ ำ� มาท�ำปุย๋
มีการเลีย้ งไส้เดือน 2 พันธุค์ อื พันธุข์ ตี้ าแร่กบั พันธุแ์ อฟริกาไนท์ ผลผลิตทีไ่ ด้คอื ปัสสาวะ
และมูลไส้เดือน น�ำมาใช้เป็นปุ๋ยบ�ำรุงพืช และจ�ำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ส่วนมูลวัวน�ำมา
ท�ำก๊าซชีวภาพ เนื่องจากมูลวัวมีจุลินทรีย์มาก รวมทั้งใช้เป็นอาหารของไส้เดือน
ส่วนน�ำ้ ชะขยะ น�ำ้ จากคอกสัตว์ และน�ำ้ จากโรงฆ่าสัตว์ ถูกล�ำเลียงผ่านรางเพือ่ ลงบ่อ
พักน�ำ 
้ ภายหลังมีการน�ำน�ำ้ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น รดน�ำ้ ต้นไม้ ท�ำเป็นปุย๋ น�ำ 
้ เป็นต้น
นอกจากนี้ กรมพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน ได้สร้างระบบหมักก๊าซชีวภาพ
ซึ่งเป็นระบบถังหมักขยะสดแบบไร้ออกซิเจน สามารถรองรับขยะสดได้ 4,250 กิโลกรัม
ต่อวัน206
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3) แนวคิดของผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการขยะ
เป้าหมายในการจัดการขยะของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง คือ “น�ำขยะสูห่ ลุมฝังกลบ
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ ” หลุมฝังกลบขยะของเทศบาลมีจ�ำนวน 2 แห่ง เต็มไปแล้ว 1 แห่ง จึงเหลือ
หลุมฝังกลบขยะที่สามารถใช้ฝังกลบขยะเพียง 1 แห่ง* ดังนั้น เป้าหมายในการจัดการ
ขยะของเทศบาลต� ำ บลเมื อ งแกลง คื อ การท� ำ ให้ ข ยะเหลื อ ไปสู ่ ห ลุ ม ให้ น ้ อ ยที่ สุ ด
หรือพยายามไม่ให้หลุมฝังกลบขยะเต็ม และยิง่ มีขยะทีล่ งไปสูห่ ลุมมากเท่าใดคือ ค่าใช้จา่ ย
ของเทศบาลที่ ม ากตามไปด้ ว ย (ในกระบวนการขนส่ ง ขยะไปยั ง หลุ ม ฝั ง กลบ
ของเทศบาล 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 1 บาท)207
นายกเทศมนตรียึดหลักการจัดการของเสีย คือ “ท�ำอย่างไรของเสียจึงไม่เสียของ”
หรือจัดการของเสียเพือ่ ให้ได้ของดี และมีสว่ นช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ มีความ
พยายามลดปริมาณการฝังกลบขยะให้น้อยที่สุด และท�ำให้เมืองแกลงกลายเป็นเมือง
ปลอดขยะ ด้วยการยกเลิกการวางถังขยะตามจุดต่างๆ ของเมืองแกลง แต่มกี ารจัดเก็บขยะ
ตามสถานที่ต่างๆ เป็นเวลา รวมทั้งรับซื้อขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนและครอบครัวรูจ้ กั แยกขยะ ส่วนขยะอินทรียต์ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เน้นการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ โดยน�ำไปเป็นอาหารสัตว์ และมูลสัตว์ทไี่ ด้เป็นปุย๋ หรือเป็นอาหารเลีย้ งปลา
มีการออกกฎหมายเพือ่ จัดการขยะในพืน้ ที่ โดยก�ำหนดให้อาคาร ร้านค้า และบ้านเรือน
ประชาชนต้ อ งติ ด ตั้ ง ถั ง ดั ก ไขมั น นอกจากนั้ น เทศบาลได้ พั ฒ นาตนเองอยู ่ เ สมอ
ในด้ า นการจั ด การขยะ โดยการศึ ก ษาดู ง านจากหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ208

*หลุมฝังกลบขยะแห่งทีส่ องนี้ มีอายุการใช้งาน 10 ปี สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ.2545 และคาดการณ์ไว้วา่
จะเต็มเมื่อ พ.ศ.2555 ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่
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เรื่องขยะ.....ให้คิดเชิงธุรกิจ

วิธีการคิดเรื่องขยะของเทศบาล คือ มองในเชิงธุรกิจ เน้นลดค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีรายได้เข้ามาด้วย กล่าวคือ พยายามหาหนทางให้ขยะลงไปสู่หลุมฝังกลบ
น้อยทีส่ ดุ เพือ่ ยืดระยะเวลาไม่ให้หลุมเต็ม และมองหลุมฝังกลบขยะเหมือนเป็นแหล่งทองค�ำ 
ยิ่งเก็บไว้ยิ่งมีค่า ซึ่งหลุมฝังกลบขยะเป็นแหล่งรายได้ให้แก่เทศบาล โดยสร้างรายได้
จากหลุมฝังกลบขยะเข้าสู่เมือง “ยิ่งหลุมขยะเราว่าง ไม่เต็ม เรายิ่งมีรายได้”
ปลายทางของขยะ เทศบาลมีรายได้จากการทิ้งขยะสู่หลุมฝังกลบ 670 บาทต่อตัน
ในการขนขยะจากท้องถิ่นที่ใกล้เคียงสู่หลุมฝังกลบขยะของเทศบาล เทศบาลน�ำขยะ
ของท้องถิ่นอื่นๆ มาคัดแยกที่ศูนย์ประสานงานฯ* เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ กลายเป็น
แหล่งรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

  *ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำภาคตะวันออก
ตั้งอยู่ที่สถานีดับเพลิงของเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
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ดังนั้น วิธีคิดเรื่องขยะ การมองขยะให้เป็นขุมทอง ท�ำให้เทศบาลสามารถต่อยอดไป
ได้หลายเรื่อง และการมองเห็นหนทางการใช้ประโยชน์ของขยะเพิ่มขึ้น ช่วยท�ำให้เกิด
ความรูส้ กึ มัน่ คงต่อการจัดการขยะในอนาคต ยกตัวอย่างล่าสุดได้คน้ พบวิธกี ารน�ำไบโอแก๊ส
มาใช้ขบั เคลือ่ นเครือ่ งบดย่อยกิง่ ไม้แทนการใช้ไฟฟ้า การน�ำขยะทีห่ ลุมฝังกลบไปเป็นเชือ้ เพลิง
ในโรงงานปูนซีเมนต์ เป็นต้น
เทศบาลเชื่อมโยงการจัดการขยะกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ยกตัวอย่าง
ในการแก้ปัญหาน�้ำเสียในแม่น�้ำประแสร์ โดยให้ทุกครัวเรือนติดตั้งถังดักไขมัน จากนั้น
ท�ำการรวบรวมไขมันตามบ้านเรือน แล้วท�ำไขมันอัดแท่งแจกชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้าน
ได้น�ำไปใช้ เมื่อชาวบ้านเห็นว่าสามารถน�ำไปใช้ได้จริง จึงเป็นฝ่ายมาขอน�ำไปใช้เอง
เทศบาลไม่ตอ้ งไปแจกให้อกี ต่อไป ซึง่ นอกจากชาวบ้านได้ลดรายจ่ายแล้ว ยังเป็นการน�ำขยะ
(กากไขมัน) ไปใช้ประโยชน์ด้วย209
2.4 ปัจจัยที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ
1) มิติชุมชน
(1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานทีร่ ณรงค์ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ในระดับชุมชน มีการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมและพลังงานให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
และสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์การใช้พลังงานและพลังงานทดแทน โดยถ่ายทอดผ่านสือ่
รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับและบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ทดแทน อาทิ โครงการไขมันอัดแท่ง ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว โครงการก๊าซธรรมชาติ
ที่ไม่มีวันหมด เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน แล้วน�ำมา
ผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ก๊าซมีเทนไปใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ท�ำให้ลดการใช้ฟืนในโรงฆ่าสัตว์ได้
ส่วนกากตะกอนทีไ่ ด้จากกิจกรรมนีส้ ามารถน�ำกลับมาเป็นปุย๋ น�ำ้ ชัน้ เยีย่ ม เพิม่ แร่ธาตุให้ดนิ
โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี และโครงการ ขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) เป็นการน�ำรถระบบ
ขนส่งรวมมาให้บริการ ซึ่งช่วยลดจ�ำนวนการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง เป็นต้น
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ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลั ง งาน
มีทั้งผู้น�ำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
ซึง่ ได้ศกึ ษาและเรียนรูจ้ ากศูนย์การเรียนรูข้ องเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง เป็นการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และประสบการณ์อันจะน�ำไปสู่การขยายผลต่อไป210
(2) การประเมินความเป็นไปได้ก่อนลงมือท�ำ การริเริ่มท�ำกิจกรรมใดๆ ในชุมชน
ต้องผ่านการทบทวน วิเคราะห์ชุมชน และประเมินความเป็นไปได้ก่อน เมื่อเกิดความ
มั่นใจแล้วจึงตัดสินใจลงมือท�ำ
ในการท�ำกิจกรรมในชุมชน เทศบาลน�ำหลักการของ ISO 14001 มาใช้ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภูมิสังคม ลักษณะเฉพาะของชุมชน
ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ สถานที่ ท� ำ กิ จ กรรม กลุ ่ ม เป้ า หมาย และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม
โดยพิจารณาองค์ประกอบเหล่านีร้ ว่ มกับศักยภาพขององค์กร ซึง่ ช่วยให้เทศบาลมองเห็น
ความเป็นไปได้ในการจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่าง ชุมชนทีต่ อ้ งการเข้าร่วม
กิจกรรมยกเลิกถังขยะในชุมชนต้องผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้จากข้อมูลที่เป็น
องค์ ป ระกอบข้ า งต้ น เสี ย ก่ อ น เมื่ อ ผู ้ บ ริ ห ารท� ำ การประเมิ น ชุ ม ชนและตั ด สิ น ใจ
บนฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว จึงไปพูดคุยกับชาวบ้านเพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับกิจกรรม
และตกลงก� ำ หนดวั น เวลาเก็ บ ขยะร่ ว มกั น ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน แล้ ว จึ ง จะลงมื อ ปฏิ บั ติ
ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์และประเมินชุมชนข้างต้น ท�ำให้เทศบาลเกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถด�ำเนินกิจกรรมนั้นๆ ในชุมชนได้จริง211
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2) มิติองค์กร
ในการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการจั ด การขยะภายในองค์ ก ร นายกเทศมนตรี
ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสาร โดยใช้ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน หน้าที่ของผู้บริหาร
ต้องมองภาพรวมให้ชดั และละเอียดก่อน จึงจะสามารถสือ่ สารให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในเทศบาล
รวมทั้งประชาชนเกิดความเข้าใจได้ “สื่อทุกเรื่องที่ท�ำ ท�ำทุกเรื่องที่สื่อ” ความพยายาม
ในการสื่อทุกเรื่องที่เทศบาลด�ำเนินการ ก่อให้เกิดการรับรู้ เมื่อประชาชนเข้าใจในสิ่งที่
เทศบาลท�ำแล้ว จึงเข้ามาร่วมมือกับเทศบาล213
(1) ผู้บริหารในระบบการเมืองท้องถิ่นให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการขยะ
การจั ด การขยะเชื่ อมโยงถึงระบบการเมือง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การที่ ผู ้ บ ริ ห ารให้
ความส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งการจั ด การขยะในพื้ น ที่   ซึ่ ง อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ข องผู ้ บ ริ ห าร
ถือเป็นเครือ่ งมือทางการเมืองที่เอื้อให้เกิดการขับเคลื่อนงานเหล่านี้ได้โดยตรง214
นายกเทศมนตรีมองว่าการเมืองที่ดีจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้ทุกๆ เรื่อง รวมทั้ง
การขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ประชาชน
สามารถเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มท� ำ ให้ เ กิ ด การเมื อ งที่ ดี ไ ด้ โดยการรู ้ จั ก เลื อ กผู ้ ที่ เ ป็ น
ตั ว แทนที่ ดี แ ละเห็นความส�ำคัญของการจัดการขยะ เป็นต้น
(2) กระบวนการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรม นายกเทศมนตรีมีความเห็นส่วนตัว
เกีย่ วกับการด�ำเนินงานภายใต้ระบบราชการว่า ความล่าช้าในการอนุมตั ิ ข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับ
งบประมาณ และการตั้งเป้าหมายความส�ำเร็จของโครงการในแต่ละครั้ง ล้วนเป็นข้อ
จ�ำกัดในการคิดและการท�ำงานด้านการจัดการขยะของท้องถิ่น
ในการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมของส�ำนัก หรือกอง หรือฝ่ายต่างๆ ของแต่ละเทศบาล
ตามระเบียบจะต้องมีการเขียนโครงการหรือกิจกรรมและบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของ
เทศบาล โดยเนื้อหาประกอบด้วย ที่มาและความส�ำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่
คาดว่าจะได้รบั งบประมาณ ระยะเวลาการท�ำกิจกรรม ตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จ และผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการหรือกิจกรรม จากนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
โครงการหรื อ กิ จ กรรม ซึ่ ง กระบวนการดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามล� ำ ดั บ ขั้ น ตอน
ของระบบราชการ
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แต่สำ� หรับเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง นายกเทศมนตรีไม่ยอมให้การขับเคลือ่ นโครงการ
หรือกิจกรรมเกีย่ วกับการจัดการขยะต้องติดขัดโดยโครงสร้างการบริหารราชการดังกล่าว
จึ ง ใช้ วิ ธี ก ารหลายรู ป แบบ เพื่ อ ที่ จ ะก้ า วข้ า มข้ อ จ�ำ กั ด ของระบบดั ง กล่ า ว วิ ธี ห นึ่ ง
คือ การใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 มาเป็นเครื่องมือ
ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
กระบวนการนโยบายทีป่ ระกอบด้วย การวางแผน การด�ำเนินงาน และการประเมินผล
ในทางปฏิบัติผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับการประเมินด้วยเช่นกัน เนื่องจากเห็นว่า
การประเมินนัน้ สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ งานได้มาก ทัง้ การประเมินโครงการ
หรือกิจกรรมระหว่างที่ด�ำเนินงานและด�ำเนินการเสร็จไปแล้ว เพื่อให้ทราบว่าโครงการ
หรือกิจกรรมที่ท�ำมาเป็นอย่างไร สามารถพัฒนาต่อได้หรือไม่215

2.5 ปัจจัยความส�ำเร็จในการจัดการขยะ

1) วิธีคิดและนโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร พ.ศ.2552 เทศบาลต�ำบลเมืองแกลง
มีนโยบาย 5 ด้าน (นโยบายเพื่อบ้านเมืองอยู่ดี เพื่อผู้คนมีสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม
การรังสรรค์ รักษาอัตลักษณ์ ประเพณี และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา)
การจัดการขยะอยูใ่ นนโยบายด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ในค�ำแถลงระบุถงึ การด�ำเนินงาน
ตามแนวทางและทิศทางการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมและพลังงานในระบบเมืองทีผ่ า่ นมา
ซึ่งยาวนานถึง 8 ปี พร้อมทั้งจะพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานทีเ่ หมาะสมกับฐานะและสภาพของพืน้ ที่ ยึดแนวทางประโยชน์สงู ประหยัดสุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการน�ำของเสียที่เกิดจากระบบเมืองกลับมาใช้อย่างคุม้ ค่า216
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2) การประเมินผลกิจกรรมตลอดเวลา และการแก้ไขปัญหาอย่างยืดหยุ่น ในการ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ ผูบ้ ริหารท�ำการประเมินกิจกรรมทีท่ ำ� อยูต่ ลอดเวลา โดยดูวา่ มีชอ่ งว่าง
หรือจุดอ่อนจากการท�ำกิจกรรมนัน้ อย่างไร และท�ำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
การจัดการขยะก็เช่นกัน เมือ่ เลีย้ งหมูไประยะหนึง่ ประเมินแล้วเห็นว่าหมูกำ� จัดได้เฉพาะ
เศษอาหาร ก็ต้องหาวิธีการก�ำจัดเศษผัก กลายเป็นโจทย์ที่ต้องหาทางแก้ปัญหา จึงน�ำ
ไปสูก่ ระบวนการค้นหาข้อมูลและสอบถามผูร้ เู้ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูล เพือ่ ใช้ปรับปรุงการจัดการ
ขยะให้ดีขึ้น
3) การตัดสินใจจากฐานข้อมูลที่รอบด้านและทันสมัย ผู้บริหารตัดสินใจเรื่องการ
จัดการขยะบนฐานข้อมูลทีด่ ี ทัง้ จากการอ่าน และการเก็บข้อมูลระหว่างการด�ำเนินการ
จัดการขยะ หรือการประเมินระหว่างการท�ำ  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่หมู
สามารถก�ำจัดได้ ปริมาณขยะทีไ่ ส้เดือนสามารถก�ำจัดได้ ข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นประโยชน์และ
ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ที่มาของข้อมูลอาจมาจากหลายช่องทางผ่านเครือข่ายต่างๆ โดยไม่ต้องมีรูปแบบที่
เป็นทางการ และการที่ผู้บริหารอาศัยอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอด ท�ำให้ได้ข้อมูลที่ดีและ
เพียงพอทีจ่ ะใช้กำ� หนดนโยบายหรือใช้ในการตัดสินใจได้โดยไม่ตอ้ งผ่านการท�ำประชาคม
นอกจากนี้ ผู้บริหารยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการท�ำประชาคม ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการคิด การตั้งโจทย์ให้คนคิดก่อน แล้วจึงมาเล่าสู่กันฟังเมื่อท�ำประชาคม เป็นวิธกี าร
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ได้ขอ้ มูลจากกลุม่ คนต่างๆ เพือ่ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป
4) การสื่อสารที่หลากหลาย เทศบาลเน้นการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เพื่อให้
เกิดการรับรู้ ผู้บริหารพยายามใช้การสื่อสารทุกวิธี ผ่านเครื่องมือต่างๆ และเครือข่าย
กลุ่มคนต่างๆ ในพื้นที่ รูปแบบการสื่อสารมีทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการอย่างวิทยุ
การประชุม และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การบอกเล่าต่อๆ กันจากอสม.
สู่คนในชุมชน
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ส�ำหรับการสื่อสารสองทางระหว่างเทศบาลกับคนในชุมชน นอกจากอาศัยบทบาท
ของอสม.แล้ว บุคลากรของเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสื่อสารระหว่างคนในชุมชนกับ
เทศบาล (รวมทั้งผู้บริหาร) ดังนั้น ผู้บริหารจึงให้ความส�ำคัญกับการเลือกคนท�ำงาน
ให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน กล่าวคือ บุคลากรทีท่ ำ� งานในเทศบาลอาศัยอยู่
ในชุมชนทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ แต่ละคนจะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนในชุมชนอยูแ่ ล้ว ความสัมพันธ์
เหล่านี้ช่วยให้เกิดความสะดวกในการติดตามข่าวสาร ข้อมูล การร้องเรียนเรื่องต่างๆ
ในชุมชน และเป็นเครือ่ งมือของผูบ้ ริหารในการตรวจสอบการท�ำงานทีผ่ า่ นมาอีกได้ดว้ ย
ผู้บริหารใช้การสื่อสารสองทางเป็นเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบการท�ำงาน
ของบุคลากร ยกตัวอย่าง การท�ำไขมันอัดแท่งเพื่อเป็นเชื้อเพลิง จะมีฝ่ายรวบรวมไขมัน
ตามครัวเรือนและท�ำไขมันอัดแท่ง และมีการมอบหมายให้อกี ฝ่ายเป็นคนน�ำไขมันอัดแท่ง
ไปแจกคนในชุมชน เมือ่ ฝ่ายรวบรวมไขมันออกไปเก็บไขมันตามบ้านเรือนก็จะได้รบั ข้อมูล
จากชาวบ้านว่า ได้รับไขมันอัดแท่งหรือไม่ จ�ำนวนที่ได้รับเท่ากับจ�ำนวนไขมันอัดแท่ง
ที่ผลิตขึ้นหรือไม่ ซึ่งเทศบาลสามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการสื่อสารเหล่านี้ได้217
5) กลยุทธ์ในการสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลือ่ นการจัดการขยะ
จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วม ทัง้ จากหน่วยงานต่างๆ สูร่ ะดับท้องถิน่ แม้วา่ หน่วยงานต่างๆ
จะให้การสนับสนุนทัง้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอนื่ ๆ ทีท่ นั สมัย แต่ในความเป็นจริง
ท้องถิ่นก็ต้องประยุกต์ให้เข้ากับแนวทางการจัดการขยะของตนเอง ส�ำหรับท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมมีความส�ำคัญ เนื่องจากช่วยให้กิจกรรมต่างๆ สามารถด�ำเนินไปได้
และมีความยัง่ ยืน เทศบาลต�ำบลเมืองแกลงก็เช่นกัน แม้วา่ ในระยะแรกเทศบาลเป็นฝ่ายคิด
และด�ำเนินการ ระหว่างการด�ำเนินการนัน้ ก็ตอ้ งอาศัยวัตถุดบิ จากชุมชน ซึง่ เทศบาลก็ได้รบั
ความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี เมือ่ ผลการด�ำเนินงานท�ำให้ประชาชนเห็นแล้วว่า
สิ่งที่เทศบาลพยายามท�ำนั้นเป็นประโยชน์แก่พื้นที่ ประชาชนจึงเห็นความส�ำคัญ ซึ่งน�ำ
มาสูก่ ารมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการจัดการขยะและกิจกรรมอืน่ ๆ
ของเทศบาลด้วย
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ในการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมในชุมชนต่างๆ ผู้บริหารมองว่า ต้องมีกลยุทธ์
การสร้างการมีส่วนร่วม โดยเน้นความร่วมมือก่อน จากนั้นเมื่อชุมชนเห็นความส�ำคัญ
ก็จะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และเกิดการมีส่วนร่วมตามมา ทั้งการสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชน และการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ประชาชนเกิดความรูส้ กึ อยากเข้า
มาร่วมกิจกรรมและมีความเชื่อมั่นต่อเทศบาล จากนั้นจึงน�ำมาสู่ความสมัครใจที่จะมี
ส่วนร่วมด้วยตนเอง ยกตัวอย่าง กิจกรรมขยะแลกแต้ม เป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินการ
เดือนละ 2 ครั้งที่ท�ำต่อเนื่อง โดยประชาชนน�ำขยะมาขายแล้วแลกเป็นแต้มสะสมไว้
เพื่อแลกเป็นสิ่งของ ขณะเดียวกันเทศบาลก็มีรายได้จากส่วนต่างของราคาจริงกับแต้ม
ทีร่ บั ซือ้ 218
กลยุทธ์การมีสว่ นร่วมจะต้องประกอบด้วยภาคส่วนทีห่ ลากหลาย โดยภาคส่วนต่างๆ
ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการจัดการขยะของเทศบาลมีหลากหลายกลุม่ ได้แก่
กลุ่มอสม. ครูและนักเรียนในโรงเรียน พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด และโรงเจ
นอกจากนั้น กลไกที่ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่ส�ำคัญ คือ สภาท้องถิ่น โดยผ่าน
ตัวแทนทีป่ ระชาชนเลือกมาเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ (สท.) ซึง่ สท. มีบทบาทช่วยท�ำให้เกิด
การท�ำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลกับชุมชน หากสมาชิกสภาท้องถิ่นเหล่านี้มีความรู้
ความเข้าใจ ก็สามารถสือ่ สารแก่ประชาชนในชุมชน ท�ำให้ประชาชนให้ความร่วมมือและ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ รวมทั้งหาก สท.เห็นความส�ำคัญในภารกิจที่เทศบาลก�ำลังท�ำอยู่
ก็จะช่วยท�ำให้งานต่างๆ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
ในเทศบาล ผู้บริหารกระตุ้นให้ สท. มีบทบาทในทุกเรื่อง ทั้งการเสนอความคิดเห็น
ในการประชุมต่างๆ ในเทศบาลและชุมชน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมและงาน
ประเพณีในชุมชน เป็นกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับสท. เพือ่ ให้เกิด
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน กล้าที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
จนกลายเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างเทศบาลกับชุมชน219

146

2.6 บทเรียนที่ต้องการบอกต่อกับท้องถิ่นอื่น

การด�ำเนินงานในด้านการจัดการขยะ ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญ คือ การเมือง ซึ่งอ�ำนาจ
ทางการเมือง ช่วยให้สามารถท�ำอะไรได้สะดวกมากขึน้ นอกจากผูบ้ ริหารจะต้องเป็นคน
ตัดสินใจแล้ว ยังต้องพยายามเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น
“ผูบ้ ริหารต้องใช้การเมืองให้ดแี ละมีความถูกต้อง ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหารแต่ละครัง้
ล้วนมีผลกระทบต่อคนทั้งเมือง หากเป็นการเมืองที่มีเจตนาเข้ามาท� ำงานเพื่อชาติ
บ้ า นเมื อ งของตนเอง ไม่ ว ่ า เป็ น เรื่ อ งอะไรก็ ส ามารถกลายเป็ น แรงบั น ดาลใจ
ในการท�ำงานได้ .....”220
แต่ละเมืองมีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีวิธีการจัดการ การใช้ทรัพยากรและพื้นที่
ที่แตกต่างกัน ผู้บริหารเมืองต่างๆ สามารถเรียนรู้วิธีการจัดการขยะของเทศบาล
ต�ำบลเมืองแกลงได้ โดยค�ำนึงถึงเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างของท้องถิน่ ตนเอง แล้วพิจารณาเลือก
เฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและความพร้อมของท้องถิ่น เพื่อน�ำไปประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสม  
เนื่ อ งจากความไม่ ย อมจ� ำ นนต่ อ ข้ อ จ� ำ กั ด ทั้ ง ระบบราชการ และงบประมาณ
และวิธีคิดที่ว่า ท้องถิ่นจัดการตนเองได้เสมอ จึงไม่มีค�ำว่า เมืองเล็ก หรือ เมืองใหญ่
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีคิด
“มองให้งา่ ยทีส่ ดุ เรือ่ ง “ขยะ” ถ้าไม่มกี ารจัดการทีด่ ี ก็จะกลายเป็นการท�ำร้ายโลก
เทศบาลก็ต้องเสียทรัพยากรไปมากเช่นกัน ดังนั้น การจัดการขยะตั้งแต่ระดับเทศบาล
ช่วยกู้โลก และท�ำให้โลกเจ็บน้อยลงได้ ....”221
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มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนก่อตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ภายใต้การ
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อย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการใช้ เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ในทางสร้างสรรค์และพัฒนา

ที่ปรึกษา
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์หรือกรอบในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการด้านพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก พลังงาน
ในชุมชน การอนุรกั ษ์พลังงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ทั้งในระดับสังคมและชุมชนท้องถิ่น
3. ส่งเสริม สนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของชาติควบคู่
ไปกับการปลูกฝังจิตส�ำนึก ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณธรรม เพื่อช่วยสร้าง
บุคลากรที่ดีและมีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. ด�ำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ ดอกกระจัง  เป็นรูปทรงประดิษฐ์จาก
รูปดอกกระจังลายไทยผสมผสานกับเส้นลายงามออกแบบสมัยใหม่
หมายถึง การเจริญเติบโตและงอกงามของการด�ำเนินกิจกรรม
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บรรณาธิการ
เกศนุช ชีระภากร
สุภาภรณ์ วรพรพรรณ
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
ดร.ชนิษฎา จารุวิชัยพงศ์ ชูสุข
คณะผู้วิจัยและเรียบเรียง
ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
ดร.ชนิษฎา จารุวิชัยพงศ์ ชูสุข
นางสาวอารมณ์ มีรุ่งเรือง
นางสาวจิตราวดี ฐิตินันทกร
		
ออกแบบและภาพประกอบ
ดร.ชนิษฎา จารุวิชัยพงศ์ ชูสุข

ประธานมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
และผู้อ�ำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว
ผู้จัดการส่วนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
เจ้าหน้าที่ส่วนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
หัวหน้าหน่วยวิจัยสังคมศาสตร์
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยวิจัยหน่วยวิจัยสังคมศาสตร์
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
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